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ELŐSZÓ helyett
Ma sincsenek - bizonyára soha nem is voltak - csodadetektívek, ha
kiváló nyomozók mindig voltak is, lesznek is. A több éves nyomozói
munka közben természetesen sokat lehet tanulni, nagy-nagy rutint
szerezni, s valóban a legapróbb jelekből is messzemenően
következtetni, de egy nyomozó − nem nyomozó. Régen sem, s ma
különösen nem az.
A ma rendőrének erejét az együtt munkálkodó kollektíva, a
rendkívül sokoldalú, modern technikai apparátus és a társadalom
segítsége adja. A három − együtt.
Lényegében tehát sok-sok emberé közösen az érdem. Mondom, s
közben tollat veszek a kezembe, dokumentumokat rendezek sorba,
emlékeket rögzítek papírra. Mert a tollat általában mindig egy-egy
rendőr − nyugdíjas nyomozó − fogja, s egymaga írja
visszaemlékezéseit. Ez nem véletlen, s nem is mond ellent az
előzőeknek. Hiszen a nyugdíj korba érve már bizonyos rálátást
szerez az ember a hosszú évekre, évtizedekre; lerakódnak benne
nemcsak az események”, de tapasztalatok is, és ami nem kevésbé
fontos: az általa belülről ismert ügyek már “történelmi” távlatba
kerültek.
Elég-e ez a távlat? Dilemmát kell feloldania magában a
visszaemlékezőnek: mennyire akar hű maradni a történethez, s
figyelemmel lenni a szereplőkre. A visszaemlékezők egy része
teljesen szabadjára engedi fantáziáját, csak a jellegzetességeket
hagyja meg. Mások a dokumentumok alapján saját élményeik
leírására korlátozzák a visszapillantást, így hát vagy egyoldalúvá
válnak, vagy olyan dolgokat is maguknak kénytelenek tulajdonítani,
amiket más munkatársak végeztek el, de amik nélkül egy-egy ügy
leírása nem lenne teljes. Én a dokumentarista hűséget tartom a

legcélravezetőbbnek: egy-egy ügy teljes leírásával igyekszem
bemutatni, egyszerűségében is milyen sokoldalú, bonyolult feladatot
oldott és old meg napról napra a mi rendőrségünk a közrend és a
közbiztonság védelmében, a bűnözők kézre kerítésében.
Csakhogy az évek lassan telnek, s ahogy telnek, sok minden
megváltozik. A bűnözők egy része már rendes, becsületes életet él;
az áldozatok egy “részét felzaklatná a sebek feltépése; a tanúk sem
örülnének föltétlenül, ha most felidéznénk a nevüket.
Mit tehet tehát a visszapillantó? Az igaz történetet kívánja adni,
dokumentumszerűen, a helyszín, a tények, az ítélet mind-mind a
maguk valóságában kerülnek elő, az egyes szereplőknek azonban új
neveket ad, s a történet bonyolításában helyenként eltér a
jegyzőkönyvektől. Mert bármennyire is különösen hangzik, sokszor
éppen a hiteles − a legkevésbé hihető.
Nem akarok krímiíró pózában tetszelegni, egyetlen célom, hogy
érthetően adjam vissza élményeimet.
Köszönet a munkatársaknak, akikkel több évtizeden át együtt
dolgoztam, s akik így tulajdonképpen társszerzői ennek a
dokumentumsorozatnak. Társszerzői annak a munkának, amelyet
közösen végeztünk a közbiztonságért. Remélem, olvasóink
bepillantást nyernek munkánkba, néhány különös − esetleg sokak
által még ismert − bűnügybe, s ezzel megértik a mai szerepünket,
tevékenységünket.
És akkor már nem volt hiábavaló e néhány dokumentum
összeállítása.
A szerző

Postarablás fényes nappal
Postarablás fényes nappal izgatott hang jelentkezett a BRFK
(Budapesti Rendőr Főkapitányság) ügyeletének telefonjában:
− Jöjjenek gyorsan a csepeli postához, a hármashoz, a Kalamár
útra. A postamestert megkötötték, a postát kirabolták.
Az ügyeletes tiszt nyugtatni igyekezett a bejelentőt, de közben már
intézkedett is. S miközben az adatokat fölvette, a csepeli
kapitányságról egy urh-s GAZ-gépkocsiban három rendőr már
indult is a postához.
Közben újabb telefonhívás érkezett. Egy másik bejelentő is
megerősítette a hírt. így miközben a rendőrök a helyszínre
igyekeztek, a főkapitányságon már riasztották mindazokat, akik egy
ilyen nagy jelentőségűnek látszó bűnügy helyszíni vizsgálatánál
nélkülözhetetlenek.
A bűnügyi és a technikai vezetők, beosztottak népes csapata állt
együtt, s várta az első odaérkező rendőrök visszajelentkezését, Az is
megtörtént néhány perc múlva, és a stáb szirénázó autókon
száguldott Csepel felé.
A krimikből már mindenki el tudja képzelni, milyen egy helyszíni
szemle, legalábbis azt hiszi, hogy tökéletesen tisztában van vele.
Ilyenkor többnyire szenzációs nyomokat találnak: különleges
apróságokat − egy hajszálat, egy üvegcserepet, amin rajta van a
szükséges ujjlenyomat… No de mindezt a krimikben sem általában a
nyomozók találják, a hivatásosak közül is legjobb esetben csak egy
Columbo vagy Maigret, sokkal inkább az amatőr “csodadetektívek”,
a magányos nyomozók… És ezekről az apró tárgyakról azután a
krimi végére kiderül, hogy az egyetlen csalhatatlan bizonyítékot
jelentik.
A kriminézők bizonyára kiábrándulnának, ha egy-egy ilyen

helyszíni szemlén részt vennének. Még ha Csepelen ott lettek volna
is. Az egyik tanú később vallomásában nem véletlenül mondta:
− Amikor visszamentem, már nagyon sokan voltak a kis
helyiségben, s körülötte is rendőrök, civilruhás nyomozók, meg soksok nép. Minden úgy kavargott, én vissza is mentem dolgozni.
Pedig ez a tanú − tudott volna, és tudott is valamit mondani. De
csak később kerülhetett sor vallomására.
Szinte nagyüzemi szervezettségű munka kezdődik, ilyenkor a
látszólagos rendetlenség mögött, Először a helyszínre érkezett első
rendőrök jelentenek, azután egyszerre több helyen is megkezdődik a
sértett, a tanúk kihallgatása, közben a technikusok fényképeznek,
rajzolnak, ujjnyomokat igyekeznek rögzíteni. És halk kis
vakkantásokkal útra indul a nyomozókutya.
Kövessük mi is először a nyomozókutyát… Most, hogy a
dokumentumokat magam elé terítettem, ennek jegyzőkönyvéből
emlékeztem vissza pontosan arra a napra.
Mert a kutya mozgásáról, tevékenységéről pontos és gondos
jegyzőkönyv készül. Az is kiderül belőle, hogy 1970. augusztus 18án, 17 órakor − amikor a kutya útnak indult − enyhén szeles idő, 22
fokos meleg volt. A BRFK magnója 16 óra 22 perckor rögzítette a
bejelentést, s 38 perc múlva már nemcsak a helyszínen volt, hanem
a bűnöző üldözésére is indult Gyopár, a derék rendőrkutya.
− A felhasított postazsákról és a kötélről vegyenek szagot, s
azonnal induljanak el.
− Értettem! − nyugtázta az utasítást a kutyavezető.
Gyopár szagot vett, és már indult is a hosszú pórázon. Kiszaladt a
postáról, elindult a Kalamár utcába, azután befordult az első
mellékutcába. Nem sokáig ment, megtorpant, visszafordult, és maga
után húzta vezetőjét a Szarvas utca sarkán levő autóbuszmegállóig.
Ott megállt, forgolódott egy kicsit, azután leült, okos szemmel nézett
gazdájára, szinte jelentette: a tettes autóbuszra szállt.
A nyomozókutya-vezető jelentését Pál Imre főhadnagy, a

szemlebizottság vezetője keserűen nyugtázta:
− Szóval az már biztos, hogy a Boráros tér felé indult… De aztán
vajon hová?
− Bárcsak ez lenne az utolsó kérdésünk − jegyezte meg valaki.
Mert akkor már sok-sok kérdés sorakozott a jegyzetlapokon, s
tudtuk: sok-sok kérdés és megválaszolása áll még előttünk.
Mi is történt Csepelen, a Kalamár utcai kis postahivatalban?
Nagy figyelemmel hallgatuk a nyugdíj előtt álló postamester
szavait. Pál főhadnagy kérdéseire szinte nem is volt szükség:
összefüggően, körültekintően mondta el a históriát, érezni lehetett
rajta a postaszolgálatban töltött éveket. Csodáltuk ezt az embert, aki
alig több, mint egy órával ezelőtt még halálveszedelemben forgott, s
most ennyire precíz előadással igyekszik segíteni a nyomozó
hatóságot… (Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy nem sokkal
később szívtrombózist kapott, nem utolsósorban az elszenvedett
izgalmak hatására.)
Akkor, augusztus 18-án így beszélt Imre bácsi a történtekről: −
Tudják, elvtársak, nálunk délután négy óráig van nyitva a posta. A
zárás idején gyűjtöm össze az egész napi felvételt, hogy a délután
érkező postakocsinak adjam. A megszokott módon dolgoztam most
is. Három óra után, amikor csökkent a forgalmunk, elővettem a
pénzescsomagokat a páncélszekrényből, s összeraktam őket a nagy
zsákba. Kilenc ilyen csomag gyűlt össze… Ezeket még napközben
folyamatosan csomagoljuk és zárjuk páncélszekrénybe. Szóval
összegyűjtöttem a zsákba a kötegeket, s már szabályosan
leplombáltam, amikor ügyfél érkezett. Egy képeslapot, egy darab
negyvenfilléres bélyeget kért, meg egy tollat. Leállt az íróállványhoz,
hogy megírja. Abban a percben jött be egy piros ruhás aszszony a
gyerekével, táviratot feladni. Azután még két férfi, azok dísztáviratot
adtak fel. Közben az órámra néztem: ej ha, 4 óra elmúlt 2 perccel. Itt
az ideje, hogy bezárjak. Szóltam is az írogató férfinak: igyekezzen,
záróra. Magam pedig kimentem, hogy kiengedjem az ügyfeleket, s
bezártam az ajtót − nehogy újabbak jöjjenek. Négy óra után csak

addig maradok itt, amíg a postaautó meg nem érkezik. Közben
legtöbbször egy-egy rendőr is bejön beszélgetni, ami nagyon
megnyugtató érzés. Igaz, én most sem voltam nyugtalan. Amikor
már mindenki kiment, a férfi előkapott valamit, s a nyakamnak
szegezte. Azt suttogta a fülembe: “Legyen okos, öreg, és hallgasson;
ha szólni mer, meghal!” Meghalni semmi kedvem sem volt, így hát
engedelmeskedtem. Átvillant az agyamon: pillanatokon belül úgyis
itt lesz a rendőr vagy a postakocsi, és kiszabadulok ebből a
helyzetből. Bezárta az ajtót, a belső helyiségbe vitt, ott az asztalra
dobott táskából egy bilincset vett elő, villámgyorsan a bal kezemre
csapta, majd hátrafogta a jobb kezemet, s egy székre rántva, azzal
együtt a székhez bilincselt, azután kezemet, lábamat is a székhez
kötötte. Késével egyetlen mozdulattal felhasította a postazsákot, s
benne levő kilenc csomagot a táskájába tette. Még egyszer
megfenyegetett, hogy ha szólni merek, meghalok, azzal kihátrált,
magához vette a kulcsot, és kívülről rám zárta az ajtót.
− Hogy tudott mégis elmozdulni? − kérdezte Pál főhadnagy.
− A beteg lábam volt a szerencsém. Az egyik lábamon papucs volt,
s eszembe jutott, ezt tudnám könnyebben kiszabadítani. Amikor ez
sikerült, akkor féllábon ugrálva, hátamon a székkel megpróbáltam
elérni az ajtót. Nehezen ment, de sikerült. A fejemmel betörtem az
ablakot, és kiabálni kezdtem.
Erről már tudtunk a környező házakban lakók beszámolóiból.
− Alig érkeztem haza munkából, és épp befejeztem az ebédelést,
amikor eljött hozzám egy régi nyugdíjasunk, hogy jöhet-e hozzánk
dolgozni
az
üzembe.
Miközben
erről
beszélgettünk,
segélykiáltásokat hallottam − mondta Győri József.
− Azonnal kiszaladtunk a kapun, s láttuk a betört ablakot, és
mögüle Imre bácsi kiabált. Kért: gyorsan értesítsük a rendőrséget,
mert ő nem tud semmit tenni, meg van kötözve.
− Megpróbáltak segíteni?
− Miközben édesanyám telefonálni sietett és egy másik szomszéd

is telefonálni ment, megpróbáltunk bejutni az ajtón, de be volt
zárva. Alig telt el néhány perc, jöttek a rendőrök, ők törték be az
ajtót, vágták le Imre bácsiról a kötelet, és megpróbálták leszedni a
bilincset is.
Erről a helyszínre érkező első rendőr így jelentett:
− Látva a helyzetet, elhatároztam, azonnal behatolok, s kimentem
nehéz helyzetéből a postamestert úgy, hogy közben lehetőleg
semmiféle nyomot ne semmisítsek meg. A kötél levágása simán
ment, de a bilinccsel nem boldogultam, csak később tudtuk
kettévágni.
A bilincs tehát a kezünkben volt, de hogy ki használta, arról még
csak elképzelésünk sem lehetett. Szerencsére Imre bácsi
meglehetősen jó személyleírást adott.
− Körülbelül olyan magas lehetett, mint én, úgy 175-180
centiméter, de fiatal volt, 30-35 éves. Viszonylag vékony, ovális
arcú, rövidre vágott hajú ember volt. Az orra feltűnően nagy. Sötét
ingpulóvert viselt, sötét nadrággal. Erősen használt, kétfüles táska
volt nála.
− Most már csak egy teendőnk maradt: előkeresni a tanúkat, akik
láthatták. A postán megtudtuk, kik voltak a táviratfeladók, s nem
telt el két óra sem a bűncselekmény óta, amikor a nyomozók
kopogtak a lakásukon. Mindannyian készséggel beszéltek, s bár
nemigen figyelték meg ügyféltársukat, azért megerősítették a postás
által elmondottakat, lényegében azonos személyleírást adtak róla.
Visszatérve a főkapitányságra, összegeztük a tapasztaltakat: a
tettes ismerős volt a helyszínen, tudta a postai szokásokat − vagy
legalábbis ennek a postának a szokásait −, s egy használható
bizonyítékot hagyott maga után: a bilincset.
Ez a mindkét oldalán bezárt bilincs − igen, ez, lesz a kulcsa a sötét
rejtvény megfejtésének.
De hogy juthatunk el a bilincs gazdájához?
Mit tehet a rendőrség, amikor úgy érzi, önmagában nehezen

haladhat előre? A társadalom segítségét kéri. És a társadalom segít.
Erre gondoltunk, amikor már szeptember 4-én az ország
nyilvánosságához fordultunk a Kék fény adásában. Közöltük a rabló
személyleírását, és bemutattuk a különleges bilincset.
Persze közben sem tétlenkedtünk. Nyomozóink járták a várost, az
országot, s kiderítették: a harmincas évek elején egy bajai kisiparos
tíz darabot készített ebből a bilincsből. Ezt a bilincsfajtát azután
tökéletesítették, és a csendőrségnél meg a határvadászoknál
rendszeresítették, de azokat már számozták, így hát ez a
bűncselekményhez használt bilincs az eredeti tízből származott.
Végigjárni a nyomokat, előkeresni ezeket a bilincseket − ez már
közel sem olyan izgalmas, látványos feladat. Nos, nekünk ezt is végig
kellett csinálnunk. És eljutottunk hét bilincshez, a mieinken kívül.
Ekkor érkezett egy jelentés. Gróf Mihály rendőr főtörzsőrmester
jelentette a.XI. kerületből, hogy a Tejért Vállalatnál dolgozott egy
Keresztes nevű személy, akinél láttak olyan bilincset, mint amilyet a
televízió bemutatott. Hol ez a Keresztes?
Már rég kilépett a vállalattól.
Az persze nem jelenthetett gondot, hogy felderítsük a
bilincstulajdonos Keresztes jelenlegi munkahelyét és lakását. Ám
miközben ezt végeztük, nagyon fontosnak .tartottuk a tanúk
meghallgatását, annak kiderítését, hogy valóban ilyen bilincs volt-e
nála.
És a munkatársak beszéltek.
Németh Istvánt Pál Imre főhadnagy hallgatta ki.
− Ön is látott bilincset a munkatársánál?
− Nemcsak láttam, hanem éreztem is…
− Hogyhogy?
− Az úgy történt, kérem, hogy a műhelyben dolgoztam − már
mondtam, ugye, hogy bádogos vagyok −, amikor egyszer csak valami
csattant a bal csuklómon. Szinte hátrapillantani sem volt időm,

amikor újabb csattanást hallottam, s már oda voltam bilincselve a
közelben levő szék támlájához. Én azelőtt életemben nem láttam
bilincset, ezért megpróbáltam lehúzni a kezemről, mire az rászorult.
Darázs Zoltán cimborám, aki viccből a csuklómra tette a bilincset,
erre egy pillanatra megijedt, de azután látva az én rémületemet, jót
kacagott. Vele nevetett Keresztes József is. Kértem: vegyék le rólam
a bilincset, de ők csak nevettek… Erre a széket felemelve a
szekrényhez léptem, kivettem egy fűrészt, és igyekeztem elfűrészelni
a bilincset. Keresztes akkor odaugrott, és egyetlen mozdulattal,
kulccsal kinyitotta. Azt mondta, az övé, csak nem hagyja, hogy
megrongáljam, ha már nem értem a tréfát…
− Régebben ismerte Keresztes Józsefet?
− Vagy két-három éve dolgozhatott nálunk, de nem a mi
műhelyünkben, így hát ismertem, ha nem is közelebbről… Az után a
bilincses vicc után azonban már többször beszélgettünk. Nemrég,
júliusban egyszer azzal állított be − ha jól emlékszem csütörtöki nap
volt −, hogy nagyobb összeget nyert a békekölcsönkötvények
húzásakor. Másnap… Igen, biztos, hogy az előbbi eset csütörtökön
történt, hisz a lottóhúzás pénteken van… szóval egy pénteki napon
meg azzal lepett meg: “Képzeljétek, micsoda szerencsém van, a
lottón négyesem volt…” Nemigen akartuk elhinni neki, de ő csak
váltig állította. Alig telt el egy hét, ki is lépett az üzemből. Aztán
egyszer visszalátogatott: roppant elegáns volt, és azzal dicsekedett,
hogy nem dolgozik, most is a Balaton mellől jött, nyereményeiből él.
− Arról nem beszélt, honnan került hozzá a bilincs?
− Nem, semmit “sem mondott, pedig kérdeztük tőle.
− Köszönjük a segítséget. Ha valami még eszébe jutna,
jelentkezzék, de erről a mostani beszélgetésünkről egyelőre ne
szóljon senkinek.
Rankás Gyula már nem egészen így emlékezett Keresztes
bilincsére.
− Egy alkalommal, júniusban, Asztalos István munkatársunk

megbilincselt kézzel jött be a tmk-műhelybe. Elmondta, hogy
Keresztes viccből megbilincselte, és nem hajlandó leszedni róla, de
őt nem érdekli, megszabadul tőle kulcs nélkül is. A műhelyasztalhoz
ment, és megkérte Tormás Lacit, hogy szabadítsa meg a bilincstől.
Tormás egy kimert vett elő, és megpróbálta kiütni az egyik
szegecset. Ekkor Keresztes jelent meg az ajtóban, és rájuk kiáltott:
“Ne tegyétek tönkre, hogy adom vissza a haveromnak, aki csak azért
adta ide, hogy kulcsot csináljak hozzá.”
Többen is hasonlóképpen vallottak, csak éppen ki az egyik, ki a
másik verziót erősítette meg. Egyre kíváncsibbak lettünk erre a
Keresztesre, bár tulajdonképpen csak annyiban lehettünk biztosak,
hogy valamiféle bilinccsel szórakozott, játszadozott az üzemben.
Munkatársaink megtudták Keresztes József új lakcímét: a Pipa
utcában lakott. Természetesen nemcsak a lakcímet derítették fel,
hanem a környezetet is. Kidolgoztuk Keresztes József elfogását.
Sajnos, túlzottan is építettünk az előzetes felmérésre. De ez csak
később derült ki.
A csoportot, amely az előállításra indult, magam vezettem. Velem
voltak az ügy nyomozói, Pál főhadnagy, Gáspár hadnagy, Sándor
alhadnagy, Csák főhadnagy. Még néhány rendőr elvtársat is vittünk
biztosításra.
Ködös november-végi hajnalon érkeztünk a ház elé. Úgy
gondoltuk, ez a legalkalmasabb időpont, hiszen most nyilvánvalóan
otthon van, és az igazak álmát alussza. Családjával együtt. Merthogy
újra együtt élt elvált feleségével és gyermekével ebben a lakásban.
A háznak hátsó bejárata nem volt, a lakás az udvarról nyílt, de
egyik ablaka az épület háta mögötti grundra nézett.
Becsöngettünk. A házfelügyelő álmosan nyitotta ki a kaput.
Elmondtuk, mi járatban vagyunk, s megkértük: úgy csengessen be,
hogy csak őt lássák, amikor kinéznek. Mi az ajtó mellett oldalt
helyezkedtünk el.
A házfelügyelő becsengetett. Senki, semmi sem mozdult a

lakásban. Ismét csengetett. Újra csak csend. Jó tíz percig nyomta a
csengőt, de semmiféle válasz nem érkezett.
− Biztosan mélyen alszanak − súgta oda nekünk, de csendre
intettem.
Végre vagy negyedóra elteltével a feleség nyitotta ki az ajtót.
− Rendőrség! − léptem előre. − Keresztes Józsefet keressük.
− Nincs itthon!
− Nincs itthon? Hiszen este látták hazajönni, és azóta nem ment
el…
− Tessék, keressék meg − engedett előre.
Betódultunk a szobába. Sehol senki. Egyikünk hirtelen az
ablakhoz lépett, amely csak be volt támasztva… Lenéztünk, a grund
volt alattunk, s az ablakból lefelé csüngő lepedők.
− Meglógott! − kiáltotta Pál főhadnagy.
Megvizsgáltuk a lakást, átnéztük a hátrahagyott holmikat −
természetesen volt házkutatási parancsunk −, de semmi különöset
nem találtunk. Csupán arra deríthettünk fény: hogyan vehetett észre
bennünket. A bejárati ajtóra gombostű vékonyságú lyukakat fúrt,
azokon keresztül beláthatta az egész folyosót.
− Micsoda balszerencse! − mondta Gáspár hadnagy.
− Egy dologra mindenesetre jó. Ez a menekülés felér egy beismerő
vallomással − nyugtáztam, s már indultunk is vissza a
főkapitányságra, hogy elrendeljük Keresztes József országos
körözését.
Nyomozóink pedig máris útnak indultak, hogy ellenőrizzék
Keresztes lehetséges budapesti “váltóállásait”, mindenekelőtt
édesanyja lakását, meg Naumann Lászlóét, akivel a lakáscserét
lebonyolította. Naumann Lászlóné elmondta, hogy hosszú idő óta
nem látta Keresztest. Azok a nyomozók viszont, akik az édesanyja
Zichy utcai lakására mentek, kis híján szerencsével jártak.

Egy idős asszony és egy férfi után léptek be a ház kapuján. A férfi
hirtelen hátrafordult:
− Kit keresnek?
− A házfelügyelőt − vágták rá.
− Tessék, kérem, akkor arra menjenek − válaszolta udvariasan
aférfi.
Sem Keresztest, sem az édesanyját nem ismerték, de a váratlan
érdeklődés mégis gyanús lett nekik, s nem a mutatott irányba
indultak, hanem követni kezdték a férfit az emeletre.
Az is észrevehette ezt, mert elköszönt az idős asszonytól, és
megfordulva lefelé indult a lépcsőn. A lépcsőfordulónál
összetalálkoztak. A nyomozók igazolásra szólították fel, de nem
jártak el elég körültekintően. A megszólított ugyanis magyarázkodni
kezdett:
− Sajnos, otthon hagytam az igazolványomat, ott fenn − mutatott
az emeletre, s abban a pillanatban kiugrott közülük, és a kapu felé
futott. Utánarohantak, de egyszer csak eltűnt a szemük elől.
Másodszor is kibújt a rendőrség kezéből.
Azt hiszem, nem lepődnek meg az olvasók, ha leírom: nem
dicsértük meg visszatérő munkatársainkat.
Az viszont nyilvánvalóvá lett: Keresztes itt tartózkodik
Budapesten, méghozzá nem is messze a lakásától. Egy telefon is ezt
erősítette meg:
− Valószínűleg Keresztes Józsefet láttuk egy Tolbuhin körúti ház
folyosóján − jelentette egy, már korábban megkérdezett tanú.
Ujabb nyomok után kellett kutatnunk, de ez időbe telt. Kutattuk
Keresztes egész föllelhető ismeretségi körét, munkatársait, barátait,
s ahová csak lehetett, elküldtük nyomozóinkat. Reméltük, valahol
csak nyomra bukkanunk. Valamennyien, akik az ügyben
nyomoztunk, a főkapitányságon találkoztunk, s igyekeztünk a végére
járni a dolognak. Végül Pál elvtársékat kísérte szerencse.

Ebéd után hármasban érkeztek Keresztes egyik volt
munkatársának lakására.
− Kit tetszik keresni? − kérdezte a háziasszony, amikor
bekopogtattak.
− Önöknél tartózkodik egy Keresztes József nevű személy vágta rá
hirtelen elhatározással a nyomozótiszt.
És ez hatott.
− Nálunk? − kérdezett vissza az asszony, de hangja nagyon
bizonytalan volt.
Több se kellett, a nyomozók beléptek a szobába. Itt csak a férjet
találták, de az ásztalon három pohár volt. És ekkor benyitottak a
belső szobába.
Gáspár hadnagy egy pillanatra felmérte a terepet:
− Keresztes József, a törvény nevében felszólítom, lépjen elő.
A megszólított nem mozdult, erre a két nyomozó a szó szoros
értelmében kihúzta a szekrény és a fal közül, ahová elbújt. Már
kattant is csuklóján a bilincs. Nem, nem az. a bilincs, hanem a mi
rendőrségünk szokásos, “hétköznapi” munkaeszköze.
Délután volt, mire beérkeztek a főkapitányságra. Hagytuk, hadd
gondolkozzék, azután hozatta fel dr. Gáspár hadnagy, aki a
kihallgatást végig vezette. Többen is bent voltunk, kérdések
kereszttüzébe fogtuk.
Miután felvette az adatait, Gáspár hadnagy hivatalos formában
közölte: elrendeli terheltté nyilvánítását.
“A rendelkezésre álló adatok alapján nevezett 1970. augusztus 18án a Budapest XXI., Kalamár József u. 139. sz. alatti Csepel 3. számú
postafiók sérelmére rablást követett el…” − hangzottak keményen a
terheltté nyilvánítás indoklásának szavai. “E cselekmény alkalmas a
Btk. 299. § (1) bekezdésébe ütköző társadalmi tulajdon sérelmére
elkövetett rablás bűntettének megállapítására.”
Amikor befejezte a határozat ismertetését, megkérdezte:

− Megértette, Keresztes?
− Igen, de nem követtem el ezt a bűncselekményt.
− Jogában áll ezzel kapcsolatos észrevételét már most megtenni.
− Kérem.
És már be is került a jegyzőkönybe: még nyolcvanezret. Nem volt
mit tennem, majd beköltözésünk után.
− Ehhez mit szólt Kertész László? Mert találkoztak azután is,
ugye?
− Igen, többször is ugyanott, a Gubacsi útnál.
− Megmondta neki?
− Végül is megmondtam. Szörnyen veszekedett velem, hogy ő
megbízott bennem, hogy mertem megtenni. Megmondtam, vissza
akarom adni, ha elkelt a telkem.
− Nem beszéltek a postarablásról?
− Nem. Én nem szóltam, ő sem utalt rá, nem nyugtalanította,
hogy következtethetek valamire a postazsákról, legalábbis nem
mutatta.
− Hol ismerkedtek meg? − csaptunk le újra rá.
− A Majakovszkij utcai bizományinál.
− Milyen kapcsolatba kerültek?
− Hát… bevallom, hamar rájöttem, hogy tulajdonképpen az
orgazdája vagyok.
− Hol lakik ez a Kertész?
− Nem tudom, sohasem mondta.
− Hogy néz ki?
− Épp olyan, mint ahogy a Kék fényben leírták, ezért is gondoltam
rá.
− Hasonlít magához? − ez a kérdés végre váratlanul érte, de azért
szinte megrázkódva, egy pillanat után felelt:

− Csak egy kicsit…
− Mikor szoktak találkozni?
− Minden héten pénteken 8 órakor ott, ahol elmondtam.
− Jövő pénteken is találkoznának?
− Igen.
− Hát ezt megszervezzük. No de folytassuk a kihallgatást.
− Kérem szépen, nem érzem jól magam, pihenhetnék egy kicsit?
− Igen − intézkedett a hadnagy. − Vigyék vissza a cellájába!
Mi pedig a hosszú oldalakon át hömpölygő jegyzőkönyv fölé
hajoltunk. Megfogtunk valakit, de hol az igazi tettes? Vagy csak ilyen
jó a mesélőkéje, egyáltalán lehet ilyen folyékonyán s a
keresztkérdések tüzében is kitartóan ennyire magabiztosan
végigvinni egy történetet?
Mindegy.
− Megkezdjük Kertész László keresését is!
Hétfőn reggel első dolgunk a Majakovszkij utcai Bizományi
Áruház környékének felderítése volt, ám senki, akivel a nyomozók
beszéltek, nem emlékezett rá, hogy ilyen személyleírású emberek
jártak volna a bolt táján. A bűnügyi nyilvántartóból sem került elő
egyetlen Kertész nevű, s hasonló életkorú, kinézésű, éppenséggel
szabadlábon levő személy. Márpedig, ha valakinek ilyen régen
orgazdája van, az bizonyára régi tolvaj, s nem létezik, hogy egyszer
ne került volna a hálónkba.
− Akárhogy is van, legalább a pénteket ki kellene várni − jegyezte
meg Kovács hadnagy.
− Azt hiszem, éppen erre spekulál ez a Keresztes. Öt nap is elég
hosszú idő.
Behozták az aznapi postát.
Egy ákombákomokkal írt levél volt benne, rám szignálták.
“Tisztelt X. kerületi Kőbányai Rendőr Kapitányság Vezetője,

kérem szépen!
Nagyon szépen bocsánatot kérek azért a Rendőr kapitányság
Vezetőjétől, hogy levelemmel zavarom s feltartom munkájában.
Nevem Horváth János, itt vagyok az n…-i otthonba, mint
gondozott. Tudatom a Rendőr kapitányság Vezető Elvtárssal azt,
hogy a Kék fényben bemutatott csepeli posta rablást Én követtem el,
jelentkezem Önnél ezen levélen keresztül őszintén. Kérem a
kapitányság Vezető Elvtársat arra, hogy legyenek szívesek Engem
letartóztatni és előyezettetni, mert töredelmes beismerő vallomást
szeretnék tenni. Én ott voltam Rákoscsabán a szüléimnél
szabadságon és ez alatt az idő alatt követtem el a csepeli
postarablást, utána gyorsan ide visszajöttem, mintha nem történt
volna semmi…” − és így áradtak a sorok tovább négy oldalon
keresztül. Végül az aláírás: “Teljes tisztelettel: Horváth János.”
− Gyertek már ide − hívtam át a szomszéd szobából
munkatársaimat. − Van még egy tettesünk!
Ezzel felolvastam a levelet.
− Ez egy őrült!
− Nem lehet normális!
− Feltűnési viszketegségben szenved! Hogy is reagálhattak volna
rá másképp.
− Tudjátok mit, én is biztos vagyok benne, de kettőtöknek
mégiscsak egy kis autózást jelent. Ki vállalkozik rá?
Tudtam, hogy ezzel a nyomozás fősodrából kapcsolok ki két
elvtársat, s tudtam, ők maguk sem szívesen hagyják itt Budapestet,
ezért folyamodtam az önkéntességhez.
− Lemegyek én − nyugtatott meg Pál főhadnagy. És Kovács
hadnagy is vállalkozott.
− Intézzétek el a papírokat, s nézzétek meg, ki ez az ember.
Nagyon óvatosan puhatolózzatok, olvastátok, “nehogy megtudják
itt, hogy én 90 000 forintot raboltam el Csepelről a postáról”.

Tulajdonképpen még nevetni is lehetett volna a levélen, de kinek
van kedve nevetni, amikor felderítetlen ügyön dolgozik. És kinek
van joga egy ilyen önkéntes beismerő vallomásnak legalább nem
utánanéznie?!
Persze mi folytattuk tovább a munkát. Erre a napra tűztük ki a
felismerési eljárásokat. Bekérettük Imre bácsit, a postafőellenőrt és
Asztalos Istvánt, akinek karjára egyszer rácsattantottak egy ilyen
bilincset.
Elsőként Asztalos Istvánt hívtuk az irodába. Itt két tanú és
néhányunk jelenlétében az asztalon levő öt rendkívül hasonló
bilincsből kellett kiválasztania, melyik volt az, amelyikkel annak
idején megbilincselték. Úgy helyeztük el a bilincseket, hogy ne csak
hasonlóak legyenek, hanem semmiképpen ne lehessen
megkülönböztetni a bűncselekményben szereplőt. Asztalos István
végig sem nézte az öt bilincset, máris ahhoz nyúlt, amit a csepeli
postáról hoztunk el.
− Biztos abban, hogy ezzel bilincselték meg?
− Igen, felismerem a kirnerel ejtett nyom után, a bilincs alakjáról,
valamint a stift kimozdulásáról, amely jelenleg is abban az
állapotban van. De meg kell jegyeznem, több olyan sérülés is van
rajta, amit nyáron nem láttam.
Imre bácsinak a hatósági tanúk jelenlétében előbb fényképek
között kellett válogatnia. Egy összehajtott kartonlapra hat hasonló
személy fényképét ragasztottuk, lepecsételtük, egytől hatig
megsorszámoztuk. Miután felszólítottuk a sértettet törvényes
kötelességeire, megkértük, válassza ki a képek közül, melyik
ábrázolja azt a személyt, amelyik őt megbilincselte, illetve egyáltalán
köztük van-e. Mi 2-es sorszámmal helyeztük el Keresztes József
képét. Az öreg végignézte a fényképeket, azután elénk állt:
− A nekem most bemutatott hat fénykép közül a 2. sorszámmal
ellátott fénykép második és harmadik beállításában lefényképezett
arc vonásairól, szemének állásáról, hajáról, homlokáról, orráról,

füléről határozottan felismerem azt a személyt, aki engem
megtámadott, a postát kirabolta.
− Legyen szíves aláírni a jegyzőkönyvet − kértük meg −, azután
tessék egy kicsit pihenni, nemsokára újra szükség lesz önre.
Mi pedig a szobánkba vonultunk, hogy megbeszéljük a következő
teendőket.
− Tudjátok mit, mielőtt a személykiválasztást is megcsinálnánk,
még egyszer megkíséreljük szóra bírni Keresztest. Hozzassátok ide!
Nemsokára ott állt előttünk.
− Nézze, Keresztes, mi sokat dolgoztunk azóta, hogy Kertész ellen
azt a vallomást tette, és megtaláltuk Kertészt.
− Megtalálták? − csillant fel hitetlenkedve a szeme.
− Igen. Hozd csak1 be! − mondtam Keskeny alezredesnek, aki a
kihallgatáson jelen volt. Ő kiment, és anélkül, hogy egy szót
váltottunk volna, egy tükörrel tért vissza és Keresztes elé tartotta.
Riadt arc tekintett oda-vissza. De csak egy pillanatnyi zavart
engedett meg magának:
− Viccelni tetszik, már hogy lennék én Kertész?
− Nemsokára az idős postamester is ezt fogja állítani! Erre már
nem szólt egy szót sem.
− A következő percekben személykiválasztási eljárást folytatunk le
− fűztem tovább a szót. − Ön több, általunk kiválasztott, önhöz
hasonló emberrel együtt feláll majd egy szobában, oda belép a
sértett, és megnézi, melyikük járt akkor a postán.
Néhány perc múlva egymás mellett álltak a, résztvevők, s a két
hatósági tanú előre megnézte őket, jegyzőkönyvbe mondta:
hasonlítanak egymásra, azonos testalkatúak, magasságúak,
típusúak.
Ezután úgy állítottuk fel őket, hogy a harmadik helyre kerüljön
Keresztes. Imre bácsi belépett, végigmérte a jelenlevőket, s kifelé

menet határozottan kijelentette: a 3. helyen álló személy rabolta ki a
postát. Ezt követően új sorrendbe álltak fel, s most a 2. helyen állót,
a harmadik alkalommal pedig az 5. helyen levőt ismerte fel.
Mindháromszor Keresztes József állt a megadott helyen.
Miután háromszor is ugyanazt az embert mutatta meg,
megkérdezem: miről ismerte fel?
− Elsősorban termetéről, arcáról, azzal a megjegyzéssel, hogy
akkor nem a most rajta levő türkizkék ingpulóver, hanem
ultramarinkék színű ingkabát volt rajta. Egyébként ő az, aki engem a
hivatali helyiségbe kényszerített, ött megbilincselt, és a 90 000
forintot elvitte.
− Köszönjük, most már csak a tárgyalásra fogják megidézni
búcsúztunk el a derék öreg postástól. Megköszöntük az öt “partner”
közreműködését is, Keresztest pedig visszakísértük a szobába.
− Nos, továbbra is fenntartja állítását Kertész Lászlóról?
− Nem, kérem. Teljes beismerő vallomást kívánok tenni…
− Akkor hát kezdhetjük. És éppolyan folyamatosan mondhatja,
mint ahogy a Kertész-mesét.
A telefon zavart meg bennünket egy pillanatra. N-ről jelentkeztek
Pálék: az öreg, ha nem is bolond, de nem is teljesen épelméjű, s
bizony ezzel akart egy kicsit feltűnni ott. Még haragudott is, amiért
szó szerint a levélben kértek alapján jártak el.
− A háromból tehát egy lett − szóltam munkatársaimhoz, amikor
letettem a kagylót, s mindjárt megértették.
− Kezdheti, Keresztes − adta át a szót dr. Gáspár hadnagy.
− Arra kérem önöket, biztosítsák, hogy összefüggően
elmondhassak mindent, s kérem, őszinteségemet a további eljárás
során értékeljék enyhítő körülményként.
− Igyekszünk nem megzavarni, Keresztes.
− 1969-ben elváltam a feleségemtől. Válásomba belejátszott az is,
hogy nem volt lakásom. Szerettem volna helyreállítani a

házasságomat, ehhez azonban előbb lakás kellett. Ugy gondoltam,
eladom XVIII. kerületi telkemet, illetve elcserélem főbérletért. Így
jutottam kapcsolatba Naumann Lászlóval, s tárgyaltam a Pipa utcai
lakásról… − hosszadalmas, részletes leírása következett itt a
cserebonyolításnak, aminek a vége ez volt: − Naumann 90 ezer
forintot kért készpénzben, azt mondta: ha ennyit ér a telkem, adjam
el enynyiért, ő öt napot vár. Akkor már tudtam, hogy baj van:
másképp, mint bűncselekmény útján, nem tudom ilyen rövid idő
alatt megszerezni a pénzt. Ahogy gondolkoztam ezen, eszembe jutott
régi lakhelyem, Csepel. Ott nem messze a lakásomtól volt egy kis
posta. Gondoltam, egy délután a postást megijesztem, s akkor
elvihetem tőle a pénzt. Az ijesztésre kést akartam magammal vinni,
s a postást meg akartam kötözni, illetve .bilincselni.
− Honnan származott az a bilincs?
− Kérem, én azt még az év tavaszán a Népköztársaság útján a
Bábszínház mellett egy kapubejáratnál a kapu és a lépcsőház közötti
részen találtam, ahol nagy, erős, fekete ládák voltak. Egy csomó
papír között ott volt ez a bilincs, kíváncsiságból hoztam el, kulcsot
később a munkahelyemen csináltam hozzá. Ott heccelődtünk vele,
aztán meg is feledkeztem róla. Most jutott eszembe, hogy
magammal viszem. így indultam el Csepelre… Odakint először is azt
néztem meg, hogy meddig van nyitva a postahivatal. Láttam:
délután négyig. Négy óra előtt néhány perccel bementem, papírt
kértem.
És innen a történet már megegyezett azzal, amit a postástól
hallottunk.
Aztán következett a menekülés leírása − és Gyopár kutya pontos
“jelentésének” bizonyítása:
− Mikor már kívül voltam az ajtón, és a postást bezártam,
nyugodtabb lettem. Legalábbis nem rohantam, de azért siettem a
Kallamár József utcából a közeli buszmegálló felé. Egyébként ez
körülbelül 50 méterre van a postától a Tanácsház tér felé, az utca
másik oldalán. Busz azonban nem jött. Akkor elindultam, már vagy

harminc méterre elhagytam a megállót, amikor a Duna felől feltűnt
egy busz. Visszasiettem a megállóba, felszálltam, és bementem a
gyorsvasút végállomására. Itt gyorsvasútra szálltam, majd a Boráros
téren az 54-esre, és pestimrei lakásomra siettem. Ott aztán
elővettem a zsákot. Éppen 90 000 forint volt benne, annyi,
anienynyi a lakásra kellett.
Ezzel persze még nem fejeződött be Keresztes kihallgatása.
Többször is meghallgattuk még, mert néhány dolog zavaros volt
számunkra. S az egyik ilyen zavaros dolog − újabb nyomokra
vezetett.
Honnan szerezhette ezt a régi bilincset? Valóban csak úgy találta?
S a bilinccsel kapcsolatos kérdéseken keresztül értette meg: nem
hallgathat más bűncselekményeiről sem.
Miután teljes őszinteséget ígért − igaz, csak ebben az egy ügyben
−, egyszer csak jelentkezett nálunk.
− Miért kért kihallgatást? − kérdezte meg Gáspár hadnagy.
− Azért, mert rájöttem, hogy új életet csak abban az esetben tudok
kezdeni, még ilyen súlyos bűncselekmény elkövetése után is, ha
múltamban sötét árnyként nem lebeg mindig fölöttem egy olyan
bűncselekmény, amely nem került felderítésre.
− Jól tette, hogy jelentkezett. Mi terheli még?
− A bilincset is betöréses lopás elkövetése útján szereztem.
Betöréses lopást követtem el több esetben, de hogy pontosan
hányszor, azt nem tudom megmondani. Körülbelül 10-15 esetre
emlékszem és néhány helyszínre. Nagyon kérem, hogy segítsenek
nekem felderíteni az általam elkövetett bűncselekményeket, mert
nagyon feledékeny vagyok, rossz az emlékezőtehetségem.
− Kezdjük akkor a felfrissítését azzal, hogy mikor kezdte el ezeket
a bűncselekményeket.
− 1970 februárjában.
− Tehát nem sokkal a válása után.

− Igen. És mind-mind azért, hogy nagyobb összeghez jussak.
Mindig arra gondoltam, hogy valamelyik lakásban egyszer csak sok
pénzre akadok, de sajnos, soha nem volt ilyen szerencsém, hogy
csendesen vihettem volna el ekkora pénzt.
− Mégis, milyen helyekre tört be?
− Kérem, én előzetesen nem szemléltem meg semmilyen helyet,
hogy hová érdemes betörni. Csak elindultam pestimrei lakásomról
egy sporttáskával, melyben vittem a feszítővasat és a csavarhúzót
azzal, hogy a város területén mászkálva, ha egy alkalmasnak ítélt
hely adódik, megpróbálok oda betörni. így busszal bejöttem a
városba, és a belső kerületekben mászkáltam. Több házba betértem,
hogy van-e esetleges betörési lehetőség, vagyis hogy csend van-e a
házban meg ilyesmi… Amikor a belső kerületekben nem találtam
alkalmas helyet, akkor a külső kerületekben néztem szét. Sok
esetben olyan helyre is kikeveredtem, ahol korábban még életemben
nem jártam… Az egyik ilyen utam alkalmával − hogy hol volt az a
hely, arra megközelítőleg sem tudok válaszolni − egy emeletes ház
egyik emeleti lakásába törtem be. Csak annyira emlékszem, hogy a
lakás a lépcsőházból nyílt. A betörést ajtófeszítés útján követtem el.
Itt találtam a bilincset, amit Csepelen használtam, egy benzines
öngyújtót, egy férfi irhabundát, angol szövetet, női ruhaanyagot. És
elhoztam még egy fekete diplomatatáskát is. Lehetséges, hogy mást
is elhoztam a lakásból; arra azonban már nem emlékszem. Talán ha
emlékeztetnének rá, akkor nyilatkozni tudnék arról is.
És napról napra újabb bűncselekményekre derült fény, amelyek
mind-mind Keresztes József bűnlajstromát gyarapították. Hol maga
kezdett bele, hol nekünk kellett emlékeztetnünk. Arra nagyon
vigyáztunk, nehogy olyasmi bevallására késztessük feledékenysége
miatt, amit nem ő követett el: minden bűncselekmény igazi
elkövetőjét kell megtalálni!
Mindenesetre vagy ötven sűrűn gépelt jegyzőkönyvi oldalra tehető
a betörésekből származó tárgyak listája, amelyeket felsorolt.
Mielőtt az ügy átkerült volna a bíróságra, még egyszer

hosszadalmasán kifejtette, milyen nehéz körülmények között élt s
jutott el idáig, s nagyon fogadkozott: életében soha többé nem fog
semmiféle bűnt elkövetni.
Lehet, hogy talán még sajnálta is valaki, komolyan vették
megbánó szavait, amelyekben biztosan volt komoly alap is, de nem
utolsósorban az enyhítő körülmények figyelembevétele. Jól tudta
ezt, hiszen nem most került ügye először a bíróságra, többször is volt
ntár büntetve különböző bűnügyekben.
És aztán, miközben a tárgyalás folyt, ismét csak nem bírt magával.
A nagy megbánások ellenére egyszer csak megszökött a bíróság
épületéből. Nem messze, egy játszótéren fogták el.
Így aztán nem csoda, hogy az ítélet 16 és fél évi fegyházban
végrehajtandó szabadságvesztés volt azzal a megkötéssel, hogy az
elítélt feltételes szabadságra nem bocsátható.

Galeri a Gellérthegyen
A galeribűnözés − amelynek egyáltalán nem voltak hagyományai
Magyarországon − a hatvanas években bontakozott ki,
meglehetősen gyorsan. És tűnt is el − ma már bátran mondhatjuk −
ugyancsak meglehetősen gyorsan. Ebben nem kis szerepe volt a
rendőrség határozott, gyors fellépésének, az igazságszolgáltatásnak,
meg a közvélemény egységes ellenszenvének.
Most így utólag már könnyű erről beszélni, de akkor nekünk
nemegyszer kellett szembeszállnunk galerikba szerveződött fiatal
bűnözőkkel.
Akik akkoriban Budapesten laktak, bizonyára emlékeznek még rá:
volt időszak, amikor a szülők elriogatták lányaikat, fiaikat a
Gellérthegyről, s bizony sokan féltek sötétedés után a város
legszebb, legközelebbi sétahelyére fölmenni.
Ennek valóban komoly oka volt. Legalábbis mindaddig, amíg
sikerült megtisztítanunk a környéket.
Kezdjük az elején. És tegyük mindjárt hozzá: itt aztán minden
nevet megváltoztattunk, hiszen a bűnösök azóta már szabadlábra
kerültek, arról nem is beszélve, milyen kegyetlen emlékek sebhelyét
fakasztanánk föl a sértettekben, ha megneveznénk őket.
1968. május 16-án éjszaka történt.
Riadt fiatal pár szólította meg az Astoria aluljáróban szolgálatot
teljesítő szakaszvezetőt:
− Rendőr elvtárs − kezdte a férfi −, nagy baj történt. Egy órával
ezelőtt a Gellérthegyen egy egész banda kapott el minket és
megerőszakolták a menyasszonyomat.
− Jöjjenek velem az első telefonfülkéhez! − mondta a rendőr, és
pár perc múlva már hívta a központi ügyeletet.

Jelentette az eseményt, majd átadta a kagylót:
− Tessék, mondja el, mi történt.
− Bese Endre vagyok. Ha huligánokat akarnak fogni, azonnal
menjenek a Gellérthegyre, ott több férfi erőszakot követett el a
menyasszonyomon, most menekültünk el onnan.
− Merre történt?
− A Citadella és a Jubileumi park közötti területen…
− Kérem, azonnal menjenek el az első orvosi ügyeletre, és
vizsgáltassák meg a menyasszonyt. Hogy is hívják?
− Füves Zsófia.
− Szóval vizsgáltassák meg, és a papírral együtt azonnal jöjjenek
be a rendőr-főkapitányságra.
− Természetesen.
Mire a fiatalok beértek, az ügyelet már összeállította a
szemlebizottságot, amely Bihari István főhadnagy vezetésével két
gépkocsin indult a XI. kerületiekhez, onnan két nyomozóval meg két
hatósági tanúval és a sértettel “megerősítve” folytatták útjukat a
hegyre. Közben berendelték a szakcsoport vezetőjét is.
− Vezessenek oda minket, ahol az eset történt − kérte a fiatalokat
a bizottság vezetője. A Szabadság-szobortól a Móricz Zsigmond tér
irányába mentek lefelé a lépcsőkön, majd elfordultak a Búsuló
Juhász étterem irányába.
− Azon a padon ültünk először − mutatott a sziklák alatt álló egyik
padra a fiatalember.
− Mit csináltak itt?
− Este vizsgáinkra készültünk a kollégiumban, s amikor
befejeztük, feljöttünk ide egy kicsit levegőzni.
− És mi történt?
− Elcipelték a menyasszonyomat.
− És ott… − mutatta a lány.

− A részleteket majd jegyzőkönyvbe mondják, most a helyszínt
legyen szíves megmutatni − kérte a főhadnagy a lánytól.
− Tessék… itt a bokrok mögött, amelyek eltakarták a padot, ahol a
vőlegényemet fogva tartották. Igen, itt tepertek le. Sokan voltak!
A bizottság azonnal a jelzett területre indult, s megállapította: a fű
erőteljesen ki van taposva, sok cipőcsúszási nyom található, a
környéken.
A rövid helyszíni kihallgatást követően megkérték a fiatalokat,
jöjjenek be hozzánk.
A részletes kihallgatás már nálunk folyt le.
Csák István hadnaggyal vezettük, aki ott volt a
szemlebizottságban is.
− Legyen szíves, egészen pontosan mondja el, mi történt −
kérdezte Bese Endrét, akit egyedül hívtunk be a szobába.
− Mint már mondtam, tanulás után − tíz óra is elmúlt −
fölsétáltunk a hegyre… Kedvenc helyünk volt ez, remekül
kiszellőztethettük a fejünket. No meg, hát szerelmesek vagyunk.
− Meddig ültek ott kettesben?
− Egészen pontosan megmondom, 23 óra 15 perckor kezdődött a
támadás.
− Honnan tudja ilyen pontosan az időt?
− Mert az a fiatalember, aki elsőnek jött oda hozzánk, azt
kérdezte: hány óra van. Én megnéztem az órámat, és
megmondtam… Erre ellépett tőlünk, s vagy tizenöten vettek körül.
Csak jöttek, jöttek a sötétből az úton meg a környékén. Egyikük −
barna képű, cigánynak látszó fiatalember − kezdte a szöveget:
− Maga jöjjön át velünk a másik padra, a nőt meg hagyja itt! −
mondta.
− Átmehetek, de csak vele együtt − mondtam. Együtt ültünk át.
Ekkor odalépett hozzánk egy erőszakos hangú fiatalember, és

közölte, ő a főnök, neki engedelmeskednünk kell.
“Van közöttünk egy fiú, aki nemrég szabadult ki a börtönből. Nő
kell neki. Ez a lány. Adja át, mert le akar feküdni vele,”
Felháborodya, de azért félve is azt mondtam: “Mindent kérhetnek
tőlem, csak ezt nem.” Mire a főnök: “Ez nem kérés.” Egyikük, akit
Misinek neveztek, elővett egy kést: “Feltrancsírozunk, ha nem
engedelmeskedsz” − valami ilyesmit mondott. Erre öt perc
gondolkodási időt kértem, hogy addig kettesben maradhassunk a
menyasszonyommal. Ezt megengedték, mi pedig reméltük, hátha
jön valaki… Nem jött. Ők tértek vissza, fenyegetően. “Gyere!”
rántották el tőlem Zsófit, engem pedig vagy öten körülvettek,
fenyegetve lenyomtak a padra. Sötét volt, nem láttam, hogy a bokrok
mögött mi történik. Csak azt tapasztaltam, hogy őreim mindig
cserélődtek.
− Beszélgettek közben?
− Igen… Elég sok mindenről…
− Nem tudott meg róluk valamit?
− Egyikük azzal dicsekedett, hogy Angyalföldön, a Gurigában…
nagy balhét csináltak, minden széket összetörtek.
− Jó, ez már valami. És mást?
− Egyikük azt említette, hogy szabolcsiak.
− Azután mi történt?
− Háromnegyed óra is eltelt, mire visszahozták a
menyasszonyomat. Akkor megint közrefogtak, és a főnök azt
mondta: adjam oda az órámat. De már kezdte is lecsatolni. A szíjat
visszaadta. Aztán megfenyegettek: ne szóljunk senkinek, a banda
körülfogta a helyet.
− Kit ismerne fel közülük?
− Néhányat biztosan. Az, aki főnöknek adta ki magát, de azt is
mondta, hogy helyettes. Lehet olyan 23-24 éves, körülbelül 170 centi
magas, vékony, oldalra fésült fekete haja van, cigány kinézésű,

szögletes, csontos arcú, fekete szemöldökű… nyloninget és sötét
nadrágot viselt. Aztán egy másik, úgy 16 éves, valamivel
alacsonyabb, vékony, a homlokán vágás volt, azt mondta,
bokszerütéstől. Ő kockás inget viselt és szintén sötét nadrágot.
− Milyen órát vittek el magától?
− Egy Vosztok típusút. A felhúzója elromlott, tehát jelenleg nem
lehet felhúzni.
A lány hasonlóan mondta el az előzményeket, a huligántámadás
kezdetét. Csak annyit tett hozzá:
− Nemcsak a késsel fenyegettek. Egyikük levette a nadrágszíját,
amely csatos volt. Azt ígérték, hogy megvernek.
− Mi történt a gondolkodási idő letelte után önnel?
− Odajöttek, és azt mondták nekem: “Na indulás”, s ketten vagy
hárman felrágattak a padról. A bokor mögé a füves részre vittek, ott
elém lépett egy fiú, és azt mondta: vetkőzzek le. A többiek közben
valóságos gyűrűt alkottak körülöttem. Én tovább álltam, mire az, aki
előbb rám szólt, egyetlen mozdulattal a földre döntött. Felültem, de
ketten is visszanyomtak, s aki engem ledöntött − ő volt az, akiről azt
mondták, hogy a börtöntbői szabadult, és kell neki a nő −, hirtelen
lenyúlt, lehúzta a bugyimat. Összekulcsoltam a lábamat, de ez sem
segített, a térdével szétfeszítette, és… Mikor befejezte és felállt, én is
fel akartam állni, de akkor odalépett egy másik fiú, hogy vele is.
Mondtam: csak egyről volt szó. Kórusban zúgták: csönd legyen,
mind azért vannak itt. Ő is nekem esett. Azután egy harmadik,
negyedik, nem is tudom, hányan egymás után. Az ijedtségtől közben
izmaim összerándultak, volt, akinek ezért nem sikerült, később
pedig ájulást színleltem, erre abbahagyták.
− Magától is elvettek valamit?
− Igen, az a fiú, aki először jött, már az elején elvette az órámat,
de azt mondta, erről ne szóljak senkinek. Cornavin órám volt.
− Kit ismerne fel közülük?

− Aki bandavezérnek mondta magát − és lényegében ugyanúgy
írta le támadójukat, mint a vőlegénye.
Miután a jegyzőkönyvet felvettük, az orvosi vizsgálati
eredményeket megkaptuk, összedugtuk a fejünket. Nem is keveset
tudunk, de azért sok még a homályos pont. A szabolcsi származás, a
cigányos külső, s nem utolsósorban a Guriga… már kiindulási pont
lehet.
Mondanom sem kell, hogy mi pontosan tudtuk, hol van a Guriga,
úgyhogy egy órán belül már ott is jártak a kollégáim. Azzal jöttek
vissza:
− A Gurigában valóban volt verekedés, nem is olyan régen. És
csakugyan sok széket törtek össze.
Nemcsak cigánygyerekek voltak, de többségük közülük került ki…
Valamelyik munkásszálláson lakhatnak, ennyi derült ki róluk.
Még egy lépéssel közelebb jutottunk az esethez.
És akkor újabb hír érkezett: az Elektromos Művek feljelentést tett,
mert ismeretlen tettesek egy sor lámpát ledobáltak a Gellérthegyen
és környékén. Május 15-16-án történhetett, éppen előtte
ellenőrizték.
Randalírozás, erőszak, rablás. Szép kis bandával állunk szemben!
Talán mondani sem kell, hogy a következő estéket sokan közülünk
a hegyoldalon töltötték. Voltak, akik fiatal szerelmespárnak álcázva
járkáltak, mások figyelőszolgálatot teljesítettek. Eredménytelenül.
Azt szokták pedig mondani, hogy a tettes visszatér a tett színhelyére.
A nyomozók pedig járták a várost, érdeklődtek, jelentéseket
készítettek, és mind több és több jel mutatott arra: megtaláljuk
azokat a fiatalokat, akik május 16-án fent jártak a Gellérthegyen.
Feltérképeztük már a munkásszállásokat, ás azt is sikerült
megállapítanunk, hogy az egyik belvárosi munkásszálló lakói is ott
voltak azon a bizonyos estén a Gurigában − amikor váratlan fordulat
következett.

Május 21-én nyomozóink a lányszálláson találtak egy cigánylányt,
akinek volt már dolga ezekkel az erőszakos fiatalokkal. Nem is
akármilyen.
A lányt a csoportvezető, dr. Keskeny Sándor őrnagy hallgatta meg.
− Mi történt önnel? − kérdezte.
− Az egyik fiatal sokszor megerőszakolt.
− Ne beszéljen csacsiságokat, hogy lehet valakit sokszor
megerőszakolni?
− Mert mindig féltem tőle.
− Tudja a nevét?
− Igen, kérem, Góri Bélának hívják.
− Mióta ismeri?
− Tavaly nyáron találkoztunk először a Gurigában.
− És már akkor megerőszakolta?
− Nem. Mi akkor kérem nagyon szerettük egymást. Két hétig
jártunk együtt, és akkor szerelmi kapcsolatba léptünk. De nagyon
durva lett a Béla, és karácsonykor azt mondtam neki, menjen el,
nem akarok vele többet találkozni sehogy sem. Január közepén
azután felszóltak a munkásszállón, ahol lakom: egy férfi vár. Ő volt.
Megfogta a kezemet, és elrángatott onnan. Amikor messzebb értünk
a szállótól, elkezdett ütni. Bokszért is vett elő, azzal is megütött. És
akkor ott egy fa mellett arra kényszerített, hogy közösüljek vele.
Nagyon féltem tőle, megtettem. Sokáig voltunk együtt. Aztán azt
mondta: “Ha föl mersz jelenteni, felhasítalak, és a lábadnál fogva
felakasztalak”.
− Ezért nem jelentette akkor?
− Igen, ezért.
− Es aztán mi történt?
− Márciusig nem láttam. Egy meleg márciusi napon újra ott várt a
lányszálló előtt, és megkért: menjek vele. Akkor kedves volt, azt

mondta, nagyon kíván. Hittem neki, meg hát nem is volt senkim;
elmentem vele, és lefeküdtünk. A játszótéren, ahol előző nyáron
szoktunk.
− Ez nem volt erőszak.
− Nem, ezt én is akartam, de másnap…
− Másnap megint várta?
− Igen. Ott a szálló előtt, ahol mindig sok fiú cselleng.
− Megint elment vele?
− Miért ne mentem volna? És tessék elképzelni, mi történt.
Amikor odaértünk, ahol előző este együtt voltunk, vagy kilenc-tíz fiú
állt ott. Azt mondta a Béla: “Gyere, most előttük csináljuk.” “Ne
hülyéskedj… szégyellem magam.” “Ne játszd meg magad” − kiáltotta
erre, és háromszor ököllel az arcomba vágott. Nagyon megijedtem,
és azonnal lefeküdtem. És ott a kilenc-tíz fiú előtt rám mászott.
− Nem ismeri a többi fiút?
− Nem, de láttam már őket. Ők is ott szoktak lenni a szállás
környékén.
− És miért csak most jelenti?
− Nagyon féltem eddig is tőlük, most is félek. De most megint
történt valami, azért jöttem.
− Már megint? És mi?
− Most meg megvert.
− Mikor történt ez?
− Öt napja, igen, 16-án délután eljött elém. Pontosabban ott várt a
szálló előtt, amikor mentem haza a munkából. Elkapta a karomat, és
veszekedni kezdett velem. Szerinte megcsaltam, amióta nem
találkoztunk. Hiába tiltakoztam, elvonszolt onnan, egészen a
kelenföldi híd mellé vitt, a kiserdőhöz. Közben egyik barátjához
odaszólt, valami Imre volt, ha jól emlékszem, és elkérte az övét.
Katonaöv volt, kemény csattal. Amikor beértünk a kiserdőbe, rám

parancsolt, hogy vegyem le a blúzomat és a kombinémat. Csak a
melltartóm maradt rajtam. Ő pedig ütni, verni kezdett a csattís
övvel. A hátamat ütötte, de a CQmbomat is ütések érték.
Rettenetesen fájt. Nem sokkal később aztán leterítette a fűre a
kabátját, lefektetett, és közösült velem.
− Szóval most is megerőszakolta?
− Igen, kérem. Nagyon durva, kegyetlen ember ez a Béla. Én már
vissza is akartam menni miatta a falumba.
− Nem tudja véletlenül, hol dolgozik vagy hol lakik ez a Béla?
− Azt tudom, hogy munkásszállón. És azt is tudom, hogy
valamelyik építkezésen dolgozik.
Déli egy óra volt, amikor az őrnagy befejezte a jegyzőkönyv
felvételét. Egy óra múlva már ott volt asztalomon a jelentés:
− Góri Béla nincs egyetlen szálláson sem, de az egyik belvárosi
szálláson lakik egy Góré Béla. Kint dolgozik az egyik építkezésen.
Összegyűjtöttem a bent levő elvtársakat. Két csoportot hoztunk
létre, az egyik Csák István hadnagy, a másik Kiss József főhadnagy
vezetésével elindult a belvárosi munkásszállásra, illetve az
építkezéshez. Az volt a feladatuk, hogy ha nem találják az illetőt,
várakozzanak addig, amíg a másik fél nem jelentkezik. Urh-s
gépkocsin mentek.
Mi pedig vártuk jelentkezésüket.
A várakozás mindig a legidegesítőbb időszak. De alkalmat ad a
gondolkodásra. Gondolkodni pedig a mi szakmánkban − közösen a
legjobb. Most is együtt ültünk vagy öten, s beszélgettünk a
hallottakról. Pillanatokon belül “egyesítettük” két ügyünket. A
Fehérvári úti leányszállástól nincs is olyan messze a Gellérthegy. Itt
is sokan voltak, ott is, cigányos fiatalok, vagy tán cigányfiatalok
csoportja volt ez is, az is. Körülállták a lányt, akivel
erőszakoskodtak. Ez is azonos… És az a bizonyos öv. Csatos öv. Jó,
jó, sok csatos övet találni fővárosszerte, de hogy éppen ugyanazon
napon két helyen is, hasonló emberek csatos övet használjanak,

fenyegessenek vele, az már aligha a véletlenek egybeesése.
− A gondolat nem rossz − szólalt meg Kovács hadnagy −, de ez a
Góri vagy Góré Béla… Miért kívánta volna néhány óra múlva?
− Öregszel − jegyezte meg valaki.
− De az is lehet, a többieknek is meg akarta szerezni, amiből neki
már kijutott.
− Hogy húzzuk csőbe? − a tréfálkozást egyszerre komoly tervezési
probléma váltotta fel. Mert ha ilyen viccesen is, tulajdonképpen
megkezdtük a kihallgatási taktika megbeszélését.
− Egyelőre csak a második feljelentéssel foglalkozzunk −
állapodtunk meg −, s aztán rákérdezünk, kik voltak a többiek ott a
Fehérvári úti szálló környékén. Ha pedig már mondott neveket,
majd meglátjuk…
Kiss főhadnagy keresett:
− Jelentem, itt vagyunk az Ecseri úti építkezésen. Kint dolgozik
Góré Béla, de vele együtt vannak még négyen ugyanarról a
munkásszállásról. Erősítést kérünk, mert valamennyit beszállítjuk.
− Rendben. Máris indul egy újabb gépkocsi, de addig is kezdjétek
meg a munkát.
− Értettem!
És fél óra sem telt bele, már jött az újabb jelentés:
− Itt vannak az irodában. Négyüket előállítjuk, az ötödiknek
tökéletes alibije van május 16-ára. A többiek viszont mindent
beismertek.
− Ez gyorsan ment, remek. Siessetek!
− Kezdhetjük elölről a taktika megbeszélését − mondtam, amikor
letettem a kagylót. − A beismerésen már túl vannak.
− Hogy tudták őket máris rávenni?
− Bizonyára megint a galeriszellem. Tudjátok, meddig hősök az
ilyenek: amíg együtt vannak sokan, és nincs a közelben rendőr vagy

határozott ember.
Tudták, persze, hogy tudták, de azért némi ellenállásra mégiscsak
számítottak,
velem
együtt.
Persze,
amikor
bejöttek
nyomozótársaink, minden világos lett. Akkorra már ott voltak
Csákék is, akiket rádión, értesítettünk, s így népes csoport fogadta
előbb Kissék szóbeli jelentését, majd a galeri tagjait, akiket azután
egyenként hallgattunk ki.
− Amikor odaérkeztünk − kezdte Kiss főhadnagy −, megtudtam,
hogy öten is dolgoznak egy csoportban arról a munkásszállásról, és
mindig együtt járnak. Azonnal elhatároztam: valamennyiüket
elkapjuk. Ezért jelentkeztem. Azután megjelentünk a munkahelyen,
magunkhoz szólítottuk őket, és kértük: jöjjenek velünk az irodába.
Itt azután igazoltattuk őket, majd − várva a második gépkocsit −
egyenként megkezdtük rövid kihallgatásukat. “Mit csináltak a múlt
héten a Gellérthegyen?” − kérdeztem rá a legfiatalabbra. Demeterre.
Megrettent, és csak ennyit mondott: “Ott voltam, de én nem
akartam kérem. A többiek…” “Kik?” “Ez a Laci, nála van az óra is…”
Azonnal őt kértem be: “Adja elő a Cornavin órát, amit hat napja
eltulajdonított” − ez volt hozzá az első szavam. “Nincs nálam.”
“Hová tette?” “Zaciba.” “Adja ide a zálogcédulát” − már adta is. “Itt
van.”
− Várjatok csak, Csák elvtárs, hozzátok el azt az órát, és azonnal
hívjátok be Bese Endrét és menyasszonyát.
− Értettem − indultak el Csákék. Én pedig megkérdezem, mi
történt azután:
− Góré Béla igazán “górémódra” viselkedett. Azt mondta, ha
lebukott, mindent elismer, amit rá tudunk bizonyítani. A Sanyi nevű
fiú viszont esküdözött: ő is ott volt a Gellérthegyen, de nem csinált
semmit. Az ötödik személyről bebizonyosodott: aznap nem is volt
Budapesten, valamiért hazaengedték.
− Hát ha már itt vannak, kezdjük meg a kihallgatásukat. Elsőnek
Góréval beszélünk.

Szálkai alezredes kezdte. Miután felvette Góré Béla adatait,
mindjárt azt kérdezte: hogy nevezték őt a többiek, s ő azonnal
megmondta gúnynevét: “Fekete kéz”.
− Ez volt a galeri neve is?
− Igen… én voltam a vezér. Igaz, Laci is az akart lenni, de en: gem
ismertek el − büszkélkedett.
− Kiket ismer még?
Egy percig sem titkolta társainak névsorát: Igaz, jóval több nevet
mondott be, mint ahányan a szóban forgó bűncselekményt
elkövették, de közöttük volt szinte valamennyi. És másnap estig a
tíztagú banda minden egyes tagja már celláinkban várta a
kihallgatást.
Közben folyt tovább a bandavezér vallatása.
Azt hiszem, a részletek legfeljebb “szaftosak” lehetnek, de
túlzottan előre nem visznek. Éppen ezért nem is a gellérthegyi − már
ismertetett − bűncselekmény leírására fordítom most a figyelmet,
hanem inkább azokat a részeket emelem ki, amelyek a
galeribűnözésre, a galeriszellemre a legjobban fényt derítenek.
Béla az első perctől “felvállalta” a vezér szerepét. Korábban
tetszelgett benne, s úgy gondolta, az lesz az igazi, ha nálunk is
folytatja. Már a fogalmazásaiból is világos: “Május 16-án az esti
órákban elhatároztam, hogy összesen nyolcan fölmegyünk a
Gellérthegyre, hogy nőket erőszakoljunk meg. Amikor a sértett
ellenkezett,
odaléptem
hozzá
és
felszólítottam,
hogy
kívánságunknak tegyen eleget.”
− Ön május 16-án délután találkozott egy Borbála nevű
cigánylánnyal, akit közösülésre kényszerített. Miért ment akkor este
is a többiekkel?
− Én akkor csak meg akartam büntetni Borit, mert másokkal is
izéit, pénzért.
− Megverte?

− Megvertem, nem tagadom.
− És utána?
− Közösültünk. De azt nem erőszakkal.
− Gondolja, hogy miután megverte, nem félt magától?
− Megvertem én máskor is, mégis jött velem. És különben is a .
szokott helyünkre mentünk. A végén még meg is csókolt, úgy
búcsúzott.
− Később mit csinált?
− Hát amikor visszakísértem, ott voltak a fiúk. Mondtam nekik:
gyerünk a Gellérthegyre. Van ott sok szerelmespár, akad nekünk is
nő.
− Honnan tudta, hogy ott lehet valamit keresni?
− Hát, sok ott a szerelmeskédő;
− Jártak ott azelőtt is?
− Igen.
− Mikor?
− Tavasz óta többször…
− Mindig ilyesmit csináltak?
− Igen, kérem. Legalábbis akartunk.
− Ugye tudja, hogy csak a töredelmes beismerő vallomással
enyhítheti a sorsát…?
− Tudom, és csak a feledékenység miatt nem mondok el mindent.
Igen kérem, megtámadtunk egy külföldi diákot is, meg egy külföldi
párt. De akkor nem sikerült semmi. Aztán volt olyan is, hogy egy
férfit és nőt izélés közben értünk, a férfi ittas volt, elkergettük. A nő
azonban nem ellenkezett, sőt.
− Hová tette az órát, amit elvett a férfitól?
− Odaadtam Lacinak.
Vékái László kihallgatását Kiss József főhadnagy vezette:

− Hány tagja van a Fekete kéz galerinek? − kérdezte.
− 100-110 tagja lehet. No nem mind veszünk részt mindenben. Én
vagyok a helyettes. Bélával szoktunk járni balhézni.
− Szóval nem most voltak először?
− Nem. Egyszer megtámadtunk egy szemüveges külföldi diákot,
levertük a szemüvegét is… Egy másik alkalommal…
− Miért gyűltek össze?
− Mert együtt erősebbnek éreztük magunkat. Meg akartuk védeni
a leányszálláson lakó lányokat más fiúktól, s verekedni is szerettünk.
− Hová jártak szórakozni?
Több helyet is .felsorolt, köztük a Gurigát is.
− Kérem, most arról az estéről beszéljen. Ön volt az, aki akkor
börtönből szabadult?
− Rólam mondta a főnök, de ez nem volt igaz. Hiszen tetszik
tudni. Mindenesetre én mentem először a lánnyal. De kérem, én
megsajnáltam, nem csináltam vele semmit. Igaz, ráfeküdtem, de
tényleg semmit sem csináltam.
− Hiszen még az óráját is elvette!
− Nem elvettem − kapott az alkalmon. − Ő adta oda. Azzal, hogy
ha nem csinálok vele semmit, nekem adja.
− És a másik óra, amit Górétól kapott, hol van?
− Én órát, tőle?! Csak megmutatta, nem adta oda, ez nem igaz.
Miért akarja menteni magát? Én nem raboltam. Inkább .még
odaadtam neki egy fekete nylonszíjat az órájához, mert az nem volt
rajta.
− Máshol nem csináltak olyasmit, mint a Gellérthegyen?
− Nem, kérem.
− Hát amikor Góré a lányt, akivel járt, maguk előtt kapta el…
− Hallottam róla, hogy ilyesmit csinált, de én nem voltam ott.

Csák hadnagy Misit hallgatta ki:
− Magáról többen is azt mondták, hogy késsel fenyegetőzött −
szögezte neki. − Ezzel a késsel? − emelte fel az elfogáskor nála talált
zsebkést az asztalról.
− Igen, ez igaz, de csak ijesztgetni akartam vele.
− Azután maga is elment a lánnyal.
− Csak odamentem, kérem, de ő sírt, és kérte, hogy ne csináljak
vele semmit, mire én csak úgy tettem, mintha csinálnék, nehogy a
többiek kinevessenek, azután felálltam. De utánam még mások is
voltak.
Így folytak tovább a kihallgatások. A tettesek szinte kivétel nélkül
− a többiek erőszakoskodását írták le. Amit láttak, nem tagadták.
Saját magukat azonban mind ártatlan bárányokat igyekeztek
föltüntetni, akik sajnálták az áldozatokat, meg nem is akarták, sőt
nem is tudták véghezvinni, még ha akarták is.
Valamennyien egyértelműen Bélát terhelték vallomásaikkat, ő
volt a főnök, rá “néztek föl”, meg féltek is tőle, így lehetett
körvonalazni ennek a galerinek a kialakulását. Valóban, eleinte védés dacszövetségként jött létre a csoport. Tagjai túlnyomórészt a
velük egyívású lányoknak udvaroltak az egyik leányszálláson, s
eleinte csak az volt a céljuk, hogy ezeket megtartsák,
megvédelmezzék. Sokan a vidéki srácok közül így kerültek közel
hozzájuk. Volt, aki azért, mert kicsi volt és gyenge, és félt egyedül,
más pedig egyszerűen azért, mert valamelyik nagyfiúval egy szobába
került lakni, s hozzá csapódott. Később azután kivált a garázdaságot
kedvelő mag, s előbb-utóbb észlelni kezdték a tömeg erejét.
Félelmesnek látszottak együtt, ezt igyekeztek kihasználni. Béla meg
Laci is erre építhetett.
Nem volt tapasztalatuk más jellegű közösségben, így alakítottak
saját maguknak valamiféle pótközösséget. Igen, ez a galerialakulás
egyik tipikus útja.
Talán sajnálni is lehetett volna őket, ha nem követték volna el ezt

a súlyos bűncselekményt, s ha nem éreztük volna, hogy még ezen
kívül más is nyomhatja lelkiismeretüket, még ha “feledékenyek” is,
ahogy a főnök fogalmazta önmagáról.
Igyekeztünk hát más ügyeket is földeríteni.
Először is a leányszállást kerestük fel.
És a “lovagias”, “leányvédő” fiúkról itt már egészen más dolgokat
tudtunk meg.
Az egyik lány − talán félt eddig, talán ő maga sem érezte olyan
nagy dolognak az egészet − kibökte, hogy őt is többen egyszerre…
Piroskának hívták, s a leányszálláson lakott.
Neki nem a banda tagjai közül akadt udvarlója. Egy alkalommal
két fiúval sétált, amikor Béláék közrefogták őket.
− Kopjatok le − lökdösték félre a fiúkat, és máris közrefogták a
lányt.
− Négyen gyertek elöl, négyen hátul , − rendelkezett a vezér, maga
pedig helyettesével “közrefogta” Piroskát; És meg is magyarázta a
lánynak:
− Egyikünkkel sem akartál lefeküdni, most mindannyiunkkal
fogsz majd…
− Hogy? − riadt meg a lány.
− Igen. Demeter szeretett volna elmenni veled, de neked nem
kellett. Másoknak meg le fekszel! Hát most megtanulod.
Hogy mit, azt nemsokára tapasztalhatta.
− Nem, nem megyek!
− Kapsz két fülest, ha huzakodsz! − kiáltott rá a főnök. így értek a
vasúti töltés mellé, egy elhagyott részre. Góré vette át a vezérletet:
− Itt ez a kabát − dobta le a földre −, most szépen ledobálsz
magadról mindent, és…
− Ne csináljátok ezt, fiúk! − kérlelte a lány.
− Csönd legyen! Vagy akarsz két fülest?! − emelte föl a kezét a

főnök, s mivel a többiek már körben álltak, a lány csöndben
engedelmeskedett. − Imre volt az első, azután jöttek a többiek, s
végül Béla sem maradt ki a játékból. Mert a banda játéknak
tekintette az egészet: körülállták, nevetgéltek, biztatták a sorost, a
lányt… mintha csak csíny lenne az erőszaktétel.
Tehát legalább két csoportosan elkövetett erőszak terhelte a galeri
lelkiismeretét, emellett még sok más “járulékos” bűncselekmény
egyikükéi-másikukét.
A galeri tehát idegen nőket akart szerezni, de nem vetette meg a
leányszállás lakóit sem, sőt úgy érezte: nemcsak védi őket, hanem
uralkodhat is felettük. Egészen a büntetésig.
És megbüntették saját tagjaikat is. Néhány fiatalkorú galeritag
elmondta: megfenyegették, hogy megverik, ha nem, megy velük,
illetve amikor ott volt egy-egy ilyen erőszaknál, veréssel fenyegették,
ha nem vesz részt az akcióban.
Erősködhettek, erősnek érezhették magukat − amíg sokan voltak.
És erősnek érezték őket a leányszállás lakói is, akik nem mertek
jelentést tenni, meg azok is, akik a Gellérthegyen − utólag a
galeritagok maguk vallották be, mit tettek − megtámadtatva futni
hagyták őket, nem értesítettek bennünket.
Ám csak addig voltak erősek, amíg nem jelentkezett valaki, s amíg
meg nem indult a gépezet, amely nagyon hamar elkapta őket.
És akkor a legokosabb, legravaszabb közöttük, a “vezér” úgy
fejezte be rendőrségi vallomását: “Tudatlanságunk miatt nem
tudtuk felmérni cselekményünk veszélyes voltát; a nők csoportos
megerőszakolását mulatságosnak véltük, ahelyett, hogy súlyos
bűncselekménynek tartottuk volna.”
A bíróság természetesen súlyos büntetéssel honorálta ezt a
“tudatlanságot”, s bár a tettesek azóta valamennyien szabadlábra
kerültek − ezért is változtattam meg mindegyikük nevét −,
bizonyára egy életre leckét kaptak abból: mi a mulatság és mi a
bűncselekmény.

Támadás az alagútban
Ebéd közben zavart meg a riasztás.
A központi ügyelet értesített: rablótámadás történt a Béke úti
aluljáróban.
Nagyszombat dél volt, már készültünk hazafelé, így hát
elképzelhető, mennyire örültünk a hírnek… Még gyorsan kikértük a
süteményt, de már csak papírszalvétába csomagolva vittük
magunkkal.
A kapu előtt két kocsi várt; az egyikbe a technikai szakemberek
szálltak be, a másikba hárman, Bertha György főhadnagy, Csák
István törzsőrmester meg én.
Az aluljárónál egy idős néni és egy rendőr őrvezető várt s az
utóbbiról messziről látszott: szolgálaton kívül volt, ő tett jelentést:
− Százados elvtárs, jelentem, a 30-as jelzésű autóbuszon utaztam
Újpestről a Keleti pályaudvar irányába, amikor két ismeretlen nő
lépett hozzám az itteni megállóban és közölte: odalent egy idős
asszony áll sírva, akit néhány perccel ezelőtt kiraboltak.
Természetesen azonnal leszálltam, s megkérdeztem az asszonytól,
hogy mi történt vele.
− Pontosan mikor történt ez?
− Nekem 11 óra 50 perckor szóltak, s ahogy megtudtam, a
támadás nem sokkal előbb zajlott le.
− Mit vettek el a nénitől?
− A retiküljét és benne tízezer forintot.
− Szép kis összeg. Ön miként intézkedett?
− Természetesen először is azonnal felhívtam a központi
ügyeletet, jelentettem az esetet, s kértem a további utasítást, majd a

nénivel együtt idesiettem az alagúthoz, hogy biztosítsam az esetleges
helyszínt az elvtársak megérkezéséig.
− Alagút? Miért nem aluljárót mond?
− A néni csak így nevezi, elnézést kérek.
Sebaj, gondoltam magamban, aztán szinte észre sem vettem, hogy
mire végighallgattam a sértettet, már én is csak alagútnak −
neveztem.
− Azóta járt erre valaki? − kérdeztem az őrvezetőt.
− Egy lélek sem. És a néni, özvegy Bárdos Lajosné, budapesti
lakos azt mondta, hogy akkor is éppen ez volt a baj, ezért tudta őt
ellökni az a férfi.
− Mit mondott, merre ment a támadója?
− Erre futott és valamelyik befelé tartó járműre szállt, illetve
szállhatott föl, de mire a néni kijött az alagútból, már eltűnt a szeme
elől.
− Köszönjük a segítségét, eltávozhat. Küldje be jelentését írásban
is.
− Értettem.
− Jó pihenést! − köszöntem el az őrvezetőtől, akinek, azt hiszem,
időközben elment a vonatja. Azután a nénihez léptem.
− Asszonyom, legyen szíves, részletesen mondja el, hogyan történt
a dolog.
Miközben az őrvezető jelentett, majd a néni beszélt, a technikusok
és munkatársaim tűvé tették a környéket: előbb az alagutat
vizsgálták át, majd elindultak a buszmegálló felé vezető úton. Hogy
mit kerestek? Mindenekelőtt valami használható nyomát a
támadásnak és a támadónak, emellett pedig a néni retiküljét.
Valószínűtlennek látszott, hogy a rabló a buszra is magával vitte
volna.
A néni pedig hüppögve beszélni kezdett:

− Tetszik tudni kérem szépen, én valami szép bútort szerettem
volna vásárolni.
− Milyen bútort?
− Egy hálószobát. Együtt lakom a lányommal és a fiammal, s volt
összegyűjtve tízezer forintom, abból akartam újra berendezni a
szobát. Mert az én régi holmim már nagyon ócska volt, szinte
használhatatlan.
− És hol akart errefelé vásárolni?
− Nem itt kezdődött, kérem. Még tegnap délután bent jártam a
gyerekekkel a Divatcsarnok bútorosztályán. Mindent körülnéztünk,
de nem találtunk egyetlen nekem valót sem. Meg is kérdeztük az
egyik eladót, hogy körülbelül tízezer forintért milyen bútort
ajánlana.
− Ezt hallotta valaki?
− Éppen erre akarok kilyukadni. Egy fiatalember is ott állt, ő is
hasonló bútort keresett, még bele is szólt a beszélgetésünkbe. Az
eladó azt mondta: még az is előfordulhat, hogy ma vagy holnap
reggel szállítanak valamit. Ezzel el is köszöntünk.
− És ma egyedül tetszett visszamenni?
− Igen. A gyerekeim dolgoztak ma délelőtt, ezért egyedül vágtam
neki. Azt az eladót nem találtam meg, de egy másik idősebb
elárusítónő megerősítette: valóban számítottak rá, hogy jön valami,
de sajnos nem érkezett meg. Hát ahogy indulok kifelé, ki jön velem
szembe, mint az a fiatalember.
− A tegnapi?
− Igen. És meg is szólított: “Most sem járt sikerrel a néni?”
Mondtam, hogy sajnos hiába jöttem, s ő sem fog semmit találni,
mert az előző nap óta nem érkezett áru. “Ne is tessék törődni vele.”
− mondta erre ő. − “Van nekem egy haverom a Bezerédj utcai
raktárnál, az biztosan segít nekünk. Jöjjön csak velem.”
− És ön elment egy vadidegen emberrel?

− Nem volt az már vadidegen kérem, hiszen előző napról
ismertem. Ugyanolyan bútort akart vásárolni, mint én, gondoltam,
akkor legalább annyi pénze van, mint nekem.
− Mi történt a Bezerédj utcában? Tényleg találkoztak valakivel?
− Igen, kérem. Ott a raktár előtt álldogált egy férfi, sárga
bőrkabátban, egész rikító színűben, azért jegyeztem meg mindjárt.
Hajadonfőtt volt, barna a haja, kis bajuszt viselt. A fiatalember azzal
hagyott ott: most odamegy hozzá, beszél vele.
− Mit beszéltek?
− Azt nem hallottam, kérem, mert elég messze voltam tőlük. De
azzal jött vissza, hogy a barátja most nem tud segíteni, mert éppen
nincs a raktáron olyan holmi, amit mi keresünk. Azt javasolta,
menjünk ki Újpestre, és megkérdezte, van-e kedvem hozzá. Alig
múlt néhány perccel tíz óra, gondoltam, ebédre visszaérek, így hát
belementem.
Kíváncsian vártam, mikor tér végre a lényegre. Rá is kérdeztem:
− Ezután mi történt?
− Kimentünk Újpestre egy áruházba, ahol bútort árusítottak. Ott
együtt mentünk oda a kiszolgálóhoz, és az a fiatalember elmondta
neki: egy ismerőse a Divatcsarnok bútorraktárában azt javasolta, ide
jöjjünk. Le is írta, milyen bútor kell nekünk. A kiszolgáló azt
mondta, hogy sajnos nem tud segíteni, ilyesmivel nem szolgálhat.
Mutatni akart valamit, de az jóval fölül volt a tízezren. Mondtam is
neki: nálam mindössze tízezer forint van, csak annyiért
vásárolhatok. Erre mondta az a férfi: neki is körülbelül annyija van.
Miután kijöttünk, szabadkozott: nagyon sajnálja, hogy így
megjáratott. Most már visszakísér a városba, ő azt javasolta,
menjünk vissza a Divatcsarnokhoz. Buszra szálltunk, udvariasan ő
fizette a jegyet. Bementünk a Divatcsarnokba. Ott egy közepes korú
férfit félrehívott.
− Ez is eladó volt?
− Nem hiszem, utcai ruhában volt. Szóval azzal félrevonult,

azután egy papírt lobogtatott: megvan a kiutalás, most már
mehetünk vissza Újpestre. Még arra is megkért, hogy a papírt hadd
tegye be a retikülömbe. Visszaindultunk. Itt a Béke út és a
Gyöngyösi út sarkán leszállított a buszról, azt javasolta, menjünk
villamossal… és átvezetett az alagúton. Egy teremtett lélek sem járt
itt. Amikor az alagút közepéig értünk, elkapta a karom, lábamra
lépett, és hanyatt lökött. Elzuhantam, és akkor kirántotta a
kezemből a retikülömet, elszakította a fülét is, mert az a karomra
volt akasztva, és elszaladt. Én bevertem a fejem, egy pillanatra
elkábultam, L csak nehezen tápászkodtam fel. Hiába, idős, beteg
asszony vagyok már. Szóval alig tudtam felkelni, és mire kimentem
az alagútból, már nem láttam. Kétségbeesve siettem ki, sírva
szóltam a járókelőknek. Két asszony szólt az éppen beérkező
harmincason ülő rendőr elvtársnak. Ő leszállt, és segített…
− Mit vitt el öntől pontosan az a férfi?
− A retikülömet. Benne volt a személyi igazolványom, a
nyugdíjascédulám, a zsebkendőm meg néhány más apróság. És a
pénztárcám, kerek tízezer forinttal, meg valami apróval.
− Tudna személyleírást adni arról a férfiról?
− Azt hogyan kell, kérem?
− El tudná mondani, hogy milyen volt, hogy nézett ki?
− Elég sokat járkáltam vele.
− Mekkora volt?
− Nem sokkal magasabb, mint én.
− Tehát körülbelül akkora, mint ez az elvtárs itt - mutattak
Csákra.
− Igen, de soványabb.
− Milyen ruha volt rajta?
− Sötét színű felsőkabátban volt, szürke sállal, de nem takarta el a
nyakát. Láttam a sötétkék ingét és világosszürke nyakkendőjét. A
ruhája is sötét színű lehetett. Legalábbis a nadrágja sötétkék vagy

fekete volt.
− Kalapot viselt?
− Nem. Hosszú, hátrafésült barna hajú ember volt.
− A cipője?
− Régi, töredezett lakkcipőt viselt, nagyon fényes, fekete színűt.
− Hány éves lehetett?
− Fiatal, huszonnégy-huszonöt éves.
− És az arca?
− Mintha le lett volna máris barnulva. Még kérdeztem is,
napozott-e valahol, de mondta: ő ilyen kreol színű.
− Kerek vagy tojás alakú volt az arca, és bajuszt viselt-e?
− Nem, ő nem volt bajuszos. Csak az a barátja. Egyébként az arca
ovális volt. És szép, barna szeme volt.
− A hangjára emlékszik?
− Igen, nagyon kellemes volt. És nagyon lassan beszélt,
komótosan, ráérősen.
− Szóval jó benyomást tett önre?
− Igen, kérem.
− Mást el kíván mondani?
− Nem, semmit. Mi is a rangja?
− Százados vagyok.
− Százados elvtárs kérem, tudna kölcsönadni pénzt villamosra
vagy buszra?
− Természetesen, de sajnos még nem mehet haza. Jegyzőkönyvet
kell felvennünk. Ha a kollégák végeztek, akkor most együtt
bemegyünk a főkapitányságra kocsival. És utána kocsival haza is
küldöm a nénit.
− Nagyon köszönöm.

Ideje volt most már a helyszínnel is foglalkoznom, amely közben
− ha nem is sokat − valamennyit azért mégiscsak vallott a
munkatársaimnak.
− Elég keveset találtunk − mondta Csák, amikor félrevonultunk. −
Nem is akartuk zavarni, láttuk, milyen jól elbeszélgettek a nénivel.
Már azt hittük, itt várjuk meg a locsolást is.
− Még a feltámadási körmenetet sem! − vettem a lapot. − De
mégis, mit találtatok?
− Szinte semmit: egy csúszástól származó nyomot az aluljáró
alján, ott, ahol a nénit ellökték. Nem messze onnan egy húszfillérest,
egy üres gyufásdobozt, kicsit távolabb pedig egy törött gombot.
− Ez nem sok. De azért összeszedtétek? 50
− Természetesen.
− A retikült nem találtátok meg?
− Nem. Pedig elég szélesen végigpásztáztuk az utat.
− Ez viszont jó hír − nyugodtam meg. Arra gondoltam: ha a
támadó nem tudta itt eldobni a retikült, akkor azzal kellett
felszállnia a buszra vagy a villamosra. Ez pedig csak feltűnt
valakinek.
Azonnal visszatértünk a főkapitányságra.
Bertha főhadnagy elkészítette a panaszjegyzőkönyvet, majd
hazaszállítatta a nénit.
Mi összeültünk, hogy összegezzük az eddig megtudottakat és
megbeszéljük a tennivalókat.
Egy dologban azonban biztosak lehettünk: húsvétvasárnap és
húsvéthétfőn egy tapodtat sem léphetünk előre. A szokásos
vendéglői-szórakozóhelyi ellenőrzéseken túl igazán semmiféle
eredményre nem számíthattunk. A bútorosok zárva voltak, pusztán
annak felderítése, hogy kik dolgoztak szombaton, kik beszéltek, vagy
beszélhettek a nénivel meg a támadójával − az ünnepek alatt
teljesen fölösleges időtöltés lett volna. Nem számíthattunk így sem

gyorsabb eredményre, mint április 12-én, kedden reggel.
Ám akkor ezernyi feladat várta ez ügyben csoportunkat, ezt
beszéltük meg szombat délután.
− Bertha elvtárs, te vegyél magad mellé két vagy három embert, s
kedden reggel kezdjétek a Divatcsarnokban, a bútorosztályon, majd
a Bezerédj utcai raktárban folytassátok. Amilyen gyorsan csak lehet,
kerítsétek elő a sárga bőrkabátos férfit, hátha az valóban többet tud
erről a fiatalemberről.
Hosszú főtörzsőrmesterhez fordultam ezután:
− A ti feladatotok lesz valamennyi, a környéken járt autóbusz és
villamos vezetőjének, kalauzának meghallgatása.
Csákot bent tartottam, hogy szükség esetén kettesben
indulhassunk útnak.
Az ünnepek csöndben teltek el.
Kedden, április 12-én reggel ki-ki munkához látott. Az első jelzést
telefonon kaptuk a Divatcsarnokból:
− A bútorosztályon több emberről tudják, hogy itt szoktak
bóklászni, munkára várnak. Ha valakinek valami szállítanivalója
akad, akkor azonnal segítenek, ötven-száz forintért elviszik haza a
kisebb holmikat, széket, asztalt, éjjeliszekrényt. Nem kell fuvarra
várni.
− Mi köze lehet ennek a támadóhoz?
− Elképzelhető, hogy közülük való. Mert akad olyan is, aki százkétszáz forintért vállalja a “felhajtást”, azt, hogy ezt-amazt szerez.
Ezek ügyes emberek, előre megtudják, mikor milyen áru érkezik, s
miután kipuhatolták a vevő szándékát, úgy tesznek, mintha csak
nekik lenne köszönhető, hogy megkapja… így leesik nekik 100-200
forint…
− Közülük való a mi páciensünk is?
− Igen is, nem is. Az egyik eladón ő például emlékezett is az egész
jelenetre, meg arra is, hogy az a férfi többször hozott már vevőt.

Csodálkozott is, hogy most maga is vásárolni akar.
− Megerősítette a személyleírást?
− Igen, csak egy kicsit magasabbnak írta le a férfit, de a többi
stimmel.
− Akkor irány a Bezerédj utca.
− Indulunk.
− Hosszú-főtörzsőrmester a BKV-központból jelentkezett.
− Egy hármas villamos kalauza határozottan emlékszik arra a
fiatalemberre, aki a Béke útnál szállt föl szombaton délben. Bal
kezével valamit fogott a kabátja alatt, azt nem engedte el.
− Hol szállt le?
− A Dagály utcánál. Még utána is nézett, és. úgy látta, hogy egy
taxiba szállt.
− Akkor most tudod, hogy hová kell mennetek?
− Már indulunk is.
Nem kell különösebb magyarázkodás. A taxisok mindig segítettek
nekünk, nagyszerű volt az együttműködésünk, számíthattunk rájuk.
A Bezerédj utcában járó Bertháék közben megtalálták a sárga
bőrkabátos férfit. Igaz, most − jobb idő lévén − nem volt rajta
bőrkabátja, de munkatársai nyomban odavitték hozzá a
nyomozókat:
− Ön szombaton délben beszélt egy fiatalemberrel, aki egy idős
asszonnyal volt? − tette föl a kérdést Bertha.
− Igen.
− Ismeri az illetőt?
− Név szerint nem, csak látásból. Szokott itt járni, a vevőknek
segített, pénzért. Csórikám így akart egy kis lóvéhoz jutni.
− Szombaton miről beszéltek?
− Azt kérdezte, hogy szerintem az újpesti áruházban talál-e

megfelelő bútort az asszony? Azt mondtam neki: azok jól el vannak
látva, lehetséges.
− Ennyi volt az egész?
− Ennyi.
− Felismerné, hogyha újra találkoznának?
− Az természetes.
− Súlyos bűncselekményért keressük. Kérem, azonnal hívja fel a
főkapitányságot, ha meglátja! − szólította föl Bertha főhadnagy.
Erről tájékoztatott délben.
Délután azután előkerült az a férfi is, akivel másodjára találkozott
a Divatcsarnoknál.
Kiss János − így hívták − hasonló dolgokkal foglalkozott, s így a
Divatcsarnoknál hagyott nyomozók figyeltek föl rá. Igazolta és
pillanatok alatt tisztázta magát: látásból, de ismeri az illetőt. Látta
már többször itt üzletelni, az ő üzletét is rontani szokta.
Meglepődött, amikor szombaton félrehívta és teljesen összevissza
fecsegett… A nevét megmondani nem tudta, csak annyit, hogy
Pistának szólították.
De sok Pista van Budapesten! − gondoltam magamban, de már
sejtettem, hogy nincs messze a megoldás.
Utasítást adtam:
− Hozzák be ezt a Kiss Jánost tanúvallomást tenni! − majd
intézkedtem, hogy a sárga bőrkabátos raktári dolgozót −
természetesen megvolt a neve, a lakcíme, hiszen már tett
tanúvallomást − ugyancsak azonnal keressék elő.
Délután három óra körül már beszélhettem velük. Kiss Jánossal
kezdtem.
− Ön mondta azt, hogy Pista volt a neve annak a férfinak, aki
szombat reggel megszólította?
− Igen.

− Nekünk nagyon fontos lenne megtalálnunk őt. Mit tud még
róla?
− Szinte semmit.
− Mindent mondjon el!
− Néhány héttel ezelőtt tűnt fel a Divatcsarnok környékén. Tetszik
tudni, én is ott szoktam mindig lenni, már régen, hogy segítsek
azoknak, akik haza akarnak szállítani valamit.
− És üzleteléssel is foglalkozott − jegyezte meg Csák.
− Dehogy, kérem, felügyelő úr − fordult felé Kiss. − Én csak
tájékoztattam az embereket, hogy éppen milyen bútor érkezett.
− Pénzért.
− Mit csináljak, ha adtak érte. :
− Jó, most nem az ön ügyéről beszélünk − vettem vissza a szót. −
Ez a Pista zavarta a maga üzletét, ugye?
− Jól tetszik mondani.
− És ma nem jött vissza?
− Nem.
− Mit gondol, miért?
− Nem tudom.
− Súlyos bűnügybe keveredett, nekünk ezért kell sürgősen
megtalálni.
− Nagyon keveset segíthetek.
− Mégis, nem mondta önnek, hogy merre lakik?
− Nem voltunk beszélő viszonyban.
− Gondolkozzon csak, ha szombaton megkereste, akkor biztosan
volt annak valami előzménye.
− Még gondoltam is, hogy milyen szemtelen… Csak úgy odajött
hozzám, mindent összevissza fecsegett valami bútorról, hogy
megérkezett-e. Azután elővett a zsebéből egy papírt, valami

számlafélét, azt lobogtatva ment vissza a nénihez, akit a sarkon
hagyott.
− Minden előzmény nélkül ment oda önhöz?
− Azért nem. Régebben, amikor még nem tudtam, hogy ő is
azonos cipőben jár velem, beszéltünk néha egy-két szót egymással.
− Nem mondott magáról semmit?
− Nekem sokat nem, de van egy ismerősöm, ugyanoda járt, azzal
néhányszor elmentek a Tej büfébe. Azzal biztosan beszélt.
− Hogy hívják? Hol lakik?
− Nemes Gábornak és a Wesselényi utcában. De most
valószínűleg az ottani sarki kricsmiben lehet megtalálni…
− Megkeressük. Addig viszont maradjon itt.
− Rendben.
Most a sárga bőrkabátossal, Nagy Károllyal kezdtem foglalkozni.
− Önökhöz bejáratos volt ez a fiatalember?
− Igen.
− Nem szokták felírni az illető nevét, címét?
− Ugyan kérem. Nem mi voltunk a megbízói, hanem mindig
valamelyik vásárló. De várjon csak. Egyszer egy vagy két napig
alkalmi munkát végzett. Azért pénzt vett föl, s a papíron rajta kell
lenni a nevének, meg az aláírásának.
Pillanatokon belül két rendőrségi gépkocsi száguldott végig a
városon. Az egyik a Wesselényi utcai sarki kricsmiből Nemes Gábort
hozta el (tényleg ott volt), a másikon pedig Csák a Divatcsarnok
raktárába igyekezett, hogy előkeresse a papírokat.
− Miért hoztak be? − hőbörgött Nemes Gábor. − Nem csináltam
én semmit.
− Tudjuk − nyugtattam meg. − Egyáltalán, nem is behoztuk,
csupán én kérettem be, mert szeretnék beszélni önnel.

− Csak nem tanácsadónak kér?
− Tanácsra most nagy szükségünk van, de segítségre még több.
− Mit tudok segíteni?
− Ön ismer egy fiatalembert a Divatcsarnok környékéről.
− Ezt meg ki mondta?
− Egy közös ismerősük, Kiss János.
− Nem tudom, kire gondol.
− Mindjárt segítünk − hívtam be Kiss Jánost.
− Ja, te vagy az? − csodálkozott rá a behozott Nemes Gábor. −
Miket beszélsz te rólam?
− Semmi rosszat, csak a detektív urak a segítségünket kérik a
Pista ügyében.
− Pista?
− Az a fiú, aki nemrég tűnt föl a környékünkön, s annyit
beleköpött a levesembe. Még panaszkodtam is rá neked, de te csak
jobban ismered.
− A Hédervárira gondolsz?
− Ha úgy hívják.
− Az a fiú, aki szintén szokott segíteni.
− Úgy van.
− Tehát ön tudja a nevét − állapítottam meg. − Ez jó. És a
lakcímét?
− Azt már nehezebb lesz. De tessék csak várni. Valahol a
Dunakanyarban lakik. Mármint hogy ott van az állandó lakása.
Dömösön, ha jól tudom.
− És Pesten?
− Olyasmit mondott, hogy csak lesz lakása. Pedig megnősült.
− Nem a feleségénél lakik?

− Nem, azt tudom, hogy nem. Sőt azt is, hogy 16 éven aluli lányt
vett el, s lakásra gyűjtenek. Sok mindent elmesélt nekem a
Tejbüfében, többnyire oda jártunk.
− Írja le nekünk ezt a Hédervári Istvánt.
Nagyon pontos személyleírást adott, készségesen segített, pedig
még fogalma sem volt arról, miért is keressük. Úgy gondoltam,
mielőtt eltávozik, felvilágosítom. Megköszönve a segítségüket,
hivatalosan közöltem mindkettőjükkel:
− Felhívjuk a figyelmüket, hogy Hédervári Istvánt súlyos
bűncselekmény elkövetésének alapos, gyanúja miatt keressük. Az itt
elhangzottakról a következőkben senkivel nem beszélhetnek, s
amennyiben meglátják őt, azonnal kötelesek nekünk jelenteni.
− Atyaisten, mit csinált az a marha? − riadt meg Nemes.
− Alaposan gyanúsítható azzal, hogy kirabolt egy idős asszonyt.
− Én láttam is őket együtt − erősítette meg Kiss.
− Ez megőrült!
− Mindenesetre, mi megkeressük és meg fogjuk találni. Önt, Kiss
János, akkor majd ismételten beidézzük tanúkihallgatásra, hogy
megerősítse: látta őket együtt a sértettel.
− Kérem, én mindig az önök rendelkezésére állok. Elmentek.
Bertha főhadnagyék máris indultak, hogy megtudják: egy éven
belül ki házasodott a 16 éven aluli lányok köréből, nem lehettek
sokan.
Nem volt azonban szükség arra, hogy végigböngésszék az
anyakönyveket. Telefonon visszahívhattam őket. Csákék ugyanis
megérkeztek a Divatcsarnokból, és egy aláírt elismervényt hoztak
magukkal. Az aláírás Hédervári Istváné volt, s lakcímnek Budapest,
Fogarasi út 37. szerepelt alatta, még a személyi igazolvány száma is
megvolt.
Este hat óra tájban Bertha főhadnagy, Hosszú és Csák indultak ki
a lakásra. Nem találták ideiglenesen bejelentett lakásán, azt viszont

megtudták, hogy sokszor van a feleségénél, aki a VII. kerületben, a
Klauzál utcában lakik.
Ezzel a hírrel tértek vissza.
Megbeszéltük: kimennek a lakásra, s ha nem találják ott, akkor
mindkét ismert lakcímén várni fogjuk. Két elvtársat már ki is
küldtem a Fogarasi útra. Most már nem csupán a személyleírás állt
a
rendelkezésünkre,
hanem
a
fényképe
is
−
a
személyiigazolványszám alapján −, s azonnal kiadtuk a körözését.
Egy óra sem telt el, és Hosszú vágtatott vissza:
− Jelentem, Bertha elvtársék a lakásban maradtak. Ott várják
Hédervárit.
− Ebben állapodtunk meg.
− Igen, csak közben mást is megtudtak: kérik, hogy Ádám elvtárs
is jöjjön ki. És vigyünk házkutatási parancsot!
− Megyek.
A lakásban ott volt a fiatalasszony és a nagymamája is. Csák
gondosan jegyzetelt, ő tolta felém addigi feljegyzéseit. Eszerint
Hédervári − aki 1959 nyara óta járt fel a lakásukra, és 1960 elején
vette feleségül Ágnes nevű unokáját − még a nagymamát is
becsapta.
Én is rákérdeztem, nekem újra elmesélte:
− Igen, kérem, mi itt beszélgettünk egyszer, amikor ő is itt volt,
hogy szeretnék egy haj nyíró gépet meg egy villanyborotvát venni az
egyik rokonomnak. Közbeszólt: neki vannak kapcsolatai, meg tudja
szerezni. Azt mondta, hogy 1050 forintba kerül. Mint az unokám
férjének, természetesen azonnal odaadtam neki a. pénzt. A
következő hetekben csak hallgatott, aztán amikor szóltam, azt
mondta: már a vámhivatalban van az áru. Március 6-án
megelégeltem a dolgot, azt mondtam: be ne tegye a lábát, amíg vagy
a gépet, vagy a pénzt nem hozza. És kérem, megjött nagyszombaton
délután, hozta az 1050 forintot, azt mondta, hogy sajnos nem

sikerült megszereznie a gépet.
− Most is visszavárják?
− Igen. Azóta itt lakik az unokámmal. A férje, megteheti. Elég sok
holmit is hozott magával − sikerült valami jó üzletet csinálnia
sírkővel − ezt mondta. Este hazajön. De mondják már, mit akarnak
vele?
A nagymamát tájékoztattuk, honnan származhat a visszaadott
pénz. Elszörnyedt, s megígérte: segíteni fog.
Négyen voltunk, így hát biztos csapdát állítottunk. Csákkal
kettesben bent maradtunk a lakásban, s kioktattuk az asszonyokat:
egyetlen szóval sem árulhatják el, hogy itt vagyunk. Bertha és
Hosszú a ház elé ment, odakint biztosított, arra az esetre, ha a
fiatalasszony mégis elárulná magát, és jelt adna a férjének.
Este tíz óra felé hallatszott nesz az ajtó felől.
Csöndben ültünk valamennyien a sötét szobában.
Amikor kinyílt az ajtó, Csák felkattintotta a villanyt. Hédervári
István hunyorgott a hirtelen fényben. Én pedig rászóltam:
− Rendőrség! Adja ide az igazolványát!
Egy hirtelen mozdulattal vissza akart lépni az ajtón, de már ott
magasodott mögötte Bertha és Hosszú alakja. Megadóan vette elő az
igazolványát.
− Rablás alapos gyanúja miatt őrizetbe veszem. Velünk kell jönnie
a rendőrségre. De előbb házkutatást tartunk − nyújtottam oda a
házkutatási parancsot.
− Csak tessék.
Munkatársaim néhány vadonatúj holmit találtak a szekrényekben.
− Honnan származnak ezek a holmik?
− Vásároltam.
− Mikor?
− A múlt héten.

− Pontosabban nagyszombaton délután.
− Igen.
− Hol?
− A Divatcsarnokban”. Még a blokkjaim is megvannak.
− A többi pénzzel mit csinált?
− Milyen többi pénzzel?
− Amit attól az idős asszonytól elrabolt.
− Lopni loptam kérem, de nem raboltam. Ezek a holmik ötezer
forint körüli összegbe kerültek. Azután ezerötven forintot
visszaadtam a nagymamának − mutatott a nénire −, hatszáz forintot
egy munkatársamnak, akinek tartoztam, kétszázat egy másiknak.
− Most mennyi pénz van önnél? Vegye elő a tárcáját!
Kilencszázhetven forintot találtunk meg.
− A ruhákat és a pénzt lefoglalom. A továbbiakat odabent
beszéljük meg.
Beviítük a főkapitányságra, és még éjjel megkezdtük a
kihallgatását. Bertha főhadnagy elemében volt. Sorra tette föl a
kínosnál kínosabb kérdéseket, de Hédervári a legsúlyosabb vád, a
rablás alól újra meg újra kibújt. Ő a következőképp adta elő a
történetet:
− Több mint kétezer forintom volt, amikor a bútorbolthoz
mentem. Egy szekrényt akartam venni. Amikor megtudtam, hogy a
néni egy szobabútort szeretne, segíteni igyekeztem neki. Közben
bújt belém a kisördög. Főleg azért, mert a néni olyan kedves volt és
annyira megbízott bennem. Nekem adta a retiküljét is. így aztán,
amikor a Béke úti aluljáróhoz értünk, elfutottam tőle. Kiabált is
szegény utánam, már meg is sajnáltam volna… de kellett a pénz.
Mint kiderült, a nagy sajnálatban, riadalomban − taxival ment be
a Tej büfébe, megebédelt, azután nekiállt Vásárolni, még a
Divatcsarnok vécéjében átöltözött, majd sorra bejárta mindazokat,
akiknek tartozott.

− Senkinek nem tűnt fel, hogy honnan van új ruhája meg ennyi
pénze?
− Volt, aki megkérdezte, de azt mondtam: jó üzletet sikerült
csinálnom sírkővel.
Közben az is kiderült, hogy a ruha, amelyben a bűncselekményt
elkövette − szintén nem az övé. Április 3-án kérte kölcsön egy-két
napra, aztán magán felejtette. Ezért volt olyan jólöltözött.
Fél háromkor untam meg, hogy ismételten mellébeszél, s
egyszerűen képtelenek vagyunk a rablás beismerésére rávezetni.
Mi pedig megállapodtunk, hogy reggel folytatjuk, s behívjuk a
sértettet meg valamennyi tanút.
Másnap, illetve aznap, hiszen nem telt el közben hat óra sem, ott
folytattuk, ahol éjjel abbahagytuk.
− Még mindig ragaszkodik hozzá, hogy a néni retikülje magánál
volt, és éppen csak elszelelt vele?
− Igen, így történt.
− Perceken belül szembesítjük önöket. Megkezdődött a
szembesítés hivatalos procedúrája.
− Az idős arsszony. azonnal felismerte támadóját. Ő sem tagadta,
hogy találkoztak.
− A velem szemben álló, eddig ismeretlen fiatalemberben
felismerem azt a férfit, aki április 9-én, nagyszombaton reggel
engem a Divatcsarnokból kétszer is Újpest felé vitt, s közben a Béke
úti alagútban megtámadott.
Részletesen elmondta megismerkedésüket, az utakat, s azt,
hogyan zajlott le a támadás. Ekkor adtunk szót a gyanúsítottnak.
− A megismerkedés leírása teljesen pontos, de a néni nem
emlékszik jól. Az aluljáróhoz, nem tudom, miért mondja alagútnak a
néni, szóval oda már én vittem a re tikült, mert ő fáradtnak mondta
magát. És amikor láttam, hogy nincs ott senki, hirtelen
megfordultam, elfutottam.

− Enyje már, fiam − szólt bele a néni. − Egy percig sem adtam ki a
kezemből a retikült. Még rá is volt csavarva a karomra. Maga lépett
a lábamra, meglökött, feldöntött. Én még bele is kapaszkodtam egy
pillanatra a kabátjába, de olyan erővel lökött vissza, hogy elestem.
− Hogy mondta, asszonyom, belekapaszkodott a kabátba?
− Igen.
− Hozzátok ide azt a kabátot, amiben a bűncselekményt elkövette
− súgtam oda Csáknak.
Közben folyt tovább a szembesítés.
Hédervári makacsul tagadott. Közben Csák bejött a kabáttal.
− Ebben volt, Hédervári, mikor az az eset történt? − fogalmaztam
finoman.
− Igen.
− Vegye föl a kabátot! Hédervári fölvette.
− Asszonyom, álljon mellé, s mutassa meg, hogy kapaszkodott
bele.
Bárdosné odanyúlt. Egy törött fél gomb lógott a cérnán.
− A gomb másik felét hol vesztette el? − kérdeztem Héderváritól.
− Mit tudom én.
− Én tudom − nyúltam be a fiókomba. Kivettem a zacskóból az
aluljáróban összegyűjtött apróságok közül a kis gombdarabot… −
Nem ez illik oda véletlenül? − léptem hozzá. Akik ott voltak, mind
körénk gyűltek, s én hajszálpontosan összeillesztettem a két
darabot.
− Hol találták ezt? − kérdezte sápadtan a férfi.
− Az aluljáróban − válaszolt helyettem Csák. − Ott, ahol ön nem is
járt. Vagy nem ezt mondta?
− Beismerem, mindent beismerek − rogyott össze a férfi.
− Amit a néni mond, igaz. Én valóban ellöktem őt, és kitéptem a

kezéből a táskát, pedig ellenkezni próbált. De hát gyenge volt.
Kérem, én megbántam, én megtérítem a kárt. Mindent, amit
megtaláltak, adjanak oda neki!
Látszott rajta, hogy teljesen összetört.
Miután a szembesítést hivatalosan befejeztük, rendre
elszámoltattuk a többi ügyével is. Volt abban sikkasztás, apróbb
lopás, csalás, ismerősök holmijának elzálogosítása…
Vaskos iratcsomóval küldtük át az ügyészségre.
S a bíróság kemény ítélettel sújtotta, hogy egy életre elvegye a
kedvét a rablótámadásoktól.

” Megölték az anyámat!”
” Megölték az anyámat!” Ezekkei a szavakkai lépett a szolgálatot
teljesítő rendőrjárőrhöz egy fiatalember az Üllői úton 1957. április 5én késő este. Mestyán József rendőr szakaszvezető, járőrparancsnok
csak annyit kérdezett: “Hol laknak?” − és a válaszra máris a
megadott irányba indult.
Csakhamar az Üllői úti nagy építkezési területhez értek, amelynek
egyes félig kész lakásait az ellenforradalom napjaiban többek
önkényesen elfoglalták.
Az egyik ilyen lakáshoz vezette a rendőröket: Mestyán József
rendőr szakaszvezetőt és járőrtársát, Bábler Tivadar tizedest a
fiatalember, majd kulcsot vett elő és kinyitotta az ajtót.
− Borzasztó a kép odabent − készítette fel a járőrt a látványra. −
Valószínűleg megfojtották az anyámat, és ki is rabolhatták, mert
iszonyatosan nagy odabent a felfordulás.
A rendőröknek elég volt egy pillantást vetni a csatatérré
változtatott szobára, a földön fekvő asszonyra, s máris világossá vált
előttük: a fiú nem csapott vaklármát, itt valóban súlyos
bűncselekmény történt. A járőrparancsnok azonnal intézkedett:
− Tizedes elvtárs, ön maradjon itt és biztosítsa a helyszínt, én
értesítem a mentőket és bizottságot hívok ki. Ön, fiatalember,
mutassa meg az igazolványát!
A fiú elővette a személyijét.
− Neve? − kérdezte zseblámpájával az igazolványt figyelve a
szakaszvezető.
− Magyar József.
− Anyja neve?

− Földi Júlia.
− Hol lakik?
− Budapest XVIII. kerület, Dés utca 17.
− Hát nem ez a lakása?
− Nem, kérem, itt az édesanyám lakik.
− Most látogatni jött?
− Igen. Az úgy volt…
− Ne folytassa! A többit majd elmondja a bizottságnak.
Felszólítom, hogy maradjon a helyszínen, mert a bizottságnak
szüksége lesz önre, mint felfedező tanúra.
A szakaszvezető ezzel elindult. A toldozott-foldozott kerítésen
átvezető kapunál megtalálta a terület éjjeliőrét, Kis Lajost. Tőle
kérdezte meg, hol találja a legközelebbi működő telefont, majd
közölte vele: maradjon a helyén és mutassa meg a mentőknek, hová
kell menniük, ha kiérkezésükig nem térne vissza.
Telefonon először is a mentőket hívta − egy ilyen esetben
természetesen mindig az első az emberi élet védelme, s a rendőr
nem állapíthatja meg, hogy mentőkre van-e szükség, vagy mindjárt
halottszállítókra. Ez az orvosok dolga.
Alig indult el a mentőautó, már megkapta a jelentést a központi
ügyelet is.
A szakaszvezető gondos szakszerűséggel jelentette az esetet és
eddigi intézkedéseit.
A központi ügyeletnek nem volt nehéz dolga a megfelelő
helyszíniszemle-bizottság összeállításakor. A szokásos ügyeleteseken
kívül számosan bent tartózkodtunk.
Nem volt ritkaság ez azokban a napokban, hetekben.
Az ellenforradalom leverését követően sokan akkoriban tértünk
vissza a karhatalomtól, s alakítottuk-szerveztük újjá a bűnüldöző
szerveket, kezdtük el ismét a szakszerű, sokrétű nyomozó

tevékenységet. Azon az éjszakán is ott szándékoztunk maradni, hogy
előkészítsük a következő hetek, hónapok munkáját. Magam éppen
dr. Fekete András rendőr alezredessel, alosztályvezetőnkkel
tárgyaltam, amikor a központi ügyelet értesítette.
− A bizottság induljqn el, és mi is kimegyünk! − közölte Fekete
alezredes, majd engem is tájékoztatott a központi ügyelethez
befutott jelentésről.
Szinte egyszerre érkezett gépkocsink a helyszínre a
szemlebizottság autóival.
Már messziről látni lehetett, hová kell mennünk, hiszen a ház
előtt fáradhatatlanul villogott a mentőautó kék fényű lámpája.
Ugyancsak összegyűltünk itt, ezen a meglehetősen kis területen:
amentőorvos és segítői mellett ott volt két rendőrünk, tőlünk meg
Tichi Tamás rendőr hadnagy vezetésével a helyszíniszemlebizottság, tagjai között Bognár Lajos rendőr százados, dr. Áldor
Géza rendőr hadnagy, dr. Gertler István rendőr orvosfőhadnagy,
Tamási János rendőr hadnagy és Lovas László rendőr törzsőrmester
−
bűnügyi
technikusok.
Hozzájuk
csatlakoztunk
az
alosztályvezetővel mi ketten.
− Csak végezzék a dolgukat, mintha itt se volnánk − indította útra
Tichiéket Fekete rendőr alezredes.
Együtt figyeltük a tehetséges, fiatal nyomozó körültekintő,
aprólékos , céltudatos munkáj át.
Mindenekelőtt a járőr parancsnokának jelentését, majd a
mentőorvost hallgatta meg.
− Már csak a haláj beálltát tudtam megállapítani − közölte az
orvos, azután visszatért a meggyilkolt asszonyhoz a mi orvosunkkal
együtt.
A technikusok hozzáláttak, hogy valamiféle nyomokat keressenek:
az elkövetés eszközét − a mentőorvos első szavai szerint yalószínűleg
úgynevezett zsinegelés történt, tehát valamiféle zsineggel, spárgával
fojthatták meg az asszonyt −, a tettes ujjlenyomatát, vagy bármilyen

más hátrahagyott tárgyát, a dulakodás jeleit, nyomait. Villogott a
vaku, fénykép fénykép után készült, egymás után rögzítették az
ujjlenyomatokat.
− Ön fedezte fel a bűncselekményt? − kérdezte a munka
megkezdésével egyidejűleg Tichi hadnagy Magyar Józseftől.
− Igen, kérem.
− Az elvtársak önről is vesznek majd ujjlenyomatot, hiszen
természetes, hogy sok ilyet találhatnak a lakásban, s azokat ki lehet
zárni a vizsgálódásból.
− Persze, ez világos. Hiszen én mindent megfogtam. Szinte
mindent. Még délután.
− Ön itt volt délután is?
− Igen. Munka után kerestem fel az édesanyámat. Ő nem
tartózkodott még itthon, csináltam magamnak négy tojásból
rántottat. Éppen akkor kezdtem enni, amikor megérkezett. Meg is
kínáltam vele. Együtt ettünk, azután én eltávoztam.
− Hová?
− Moziba mentem. Fél hatra.
− Melyik moziba?
− A Vörösmartyba.
− Mit nézett meg?
− A Don Jüant.
− És utána visszajött?
− Igen.
− Ön is itt lakik?
− Biztosan elmondták már önnek a rendőr elvtársak, hogy én nem
lakom itt. A Dés utcában van az albérletem, ahol régebben
anyámmal együtt éltünk.
− Tudom. Akkor miért jött vissza?

− Mert nem fejeztük be a beszélgetést. Mondtam az előbb, anyám
elég későn jött haza, már elkészültem a rántottával is. Szóval nem
maradt időnk. Meg is beszéltük, hogy mozi után visszajövök.
− Ilyen későn?
− Igen, legfeljebb itt aludtam volna.
− Ebben a kis lakásban?
− Ez kicsi? Ha látná azt az albérletet, ahol most élek, s együtt
éltünk sokáig anyámmal, akkor igazán nem mondaná, hogy ez kis
hely. Azért is jött ő ide.
− Hogy tudott bejönni?
− Nyitva találtam az ajtót. A tettes hagyhatta nyitva. Beléptem, és
rettenetesen rossz érzés fogott el. Azután megláttam anyámat.
Kifordultam, s elrohantam. Szerencsére a közelben találtam a két
rendőrt.
− Az ajtót becsukta?
− Igen.
− Honnan vette elő a kulcsot?
− Nekem is volt az ajtóhoz kulcsom.
− Édesanyja nem tartotta benne a kulcsát a zárban?
− Benn szokta, de most nem volt benne. Talán a tettes vette ki és
dobta el.
− Jó, köszönöm. Majd kérem, ha a technikusok végeztek, segítsen
megállapítani, mije tűnhetett el az édesanyjának. Ismeri a holmiját?
A vagyonát?
− Nem nagyon. De azért a ruháit meg tudom nézni.
− Az is elég. Hány éves is ön?
− Tizenhét.
− Ilyen fiatalon ilyen rémes dolgot kellett látnia, nem érezheti
valami jól magát. De sajnos még itt kell tartanunk, segítenie kell

nekünk.
− Persze hogy segítek. Ezért is siettem mindjárt rendőrökért, hogy
minél hamarabb idejöjjenek.
Bizottságunk közben végezte a maga körültekintő, gondos
munkáját, készítette a jegyzőkönyvet. A nyomozók pedig a környék
lakóitól igyekeztek megtudni, mi is történhetett ebben a
különlegesen “önkiutalt” lakásban.
Bognár százados az éjjeliőrrel beszélt.
− En, kérem, semmi feltűnőt nem láttam − felelte első kérdésére
Kis Lajos −, nyolc órakor léptem szolgálatba. Azok az emberek
császkáltak csak erre, akik már régebben beköltöztek, akiket
ismerek személyesen is.
− Hogyhogy itt laknak? Hiszen nincs kiutalásuk.
− Ez igaz, de én nem vagyok felhatalmazva arra, hogy akárkit is
kitegyek. Nekem az a dolgom, hogy vigyázzak a nép vagyonára, arra,
hogy el ne vigyenek valamit.
− És hogy tud rá vigyázni, amikor ez a kapu csak egy a sok nyílás
közül?
− Úgy tetszik gondolni, hogy a kerítés nem ép?
− Így is lehet mondani.
− Tetszik tudni, kérem, én járkálok, járkálok. Idegenek meg
nemigen vetődnek ide, mert látják a mozgást. No, nemcsak engem,
egymagámban, éntőlem nem félnének, hanem azt látják, hogy itt is,
ott is laknak, égnek a villanyok. Ki tudja, hogy azok sem törvényesen
vannak itt? Ha pedig hivatalosan jöttek, akkor észreveszik az
idegeneket.
− Úgy gondolja, hogy az itt lakók valamennyien észrevennék, ha
“idegen” járkálna erre?
− Feltétlenül. Nem olyan sok lakásban laknak itt.
− És ön sem látott senkit?

− Nem, kérem, senki ismeretlent.
− Földi Júliát meg a fiát ismerte?
− Igen, kérem. Néha eljött a fiú az anyjához. Ma este is láttam
elszaladni.
− Mikor?
− Még nem volt háromnegyed kilenc. Már akkor láttam, hogy
valami baj lehet.
− És mikor látta idejönni?
− Jönni nem láttam, kérem.
− Ön mindig itt, a kapunál van?
− Dehogy, nem ez a tisztem. Járom a telepet. Nyolckor kezdtem, s
akkor is elindultam. Akkor aztán igazán bejöhetett akárki. Vagy
persze előtte is.
Dr. Áldor Géza hadnagy az egyik szomszédos lakóval beszélt.
Fabriciusz Béláné ugyanennek az épületnek az emeletén lakik, s
férjével együtt akkor jött hazafelé, amikor gépkocsijaink már ott
álltak a ház körül.
− Mikor távoztak itthonról? − kérdezte a hadnagy.
− Fél nyolc körül.
− És addig nem tapasztaltak semmi szokatlant, különöset?
− Nem tudom, mire tetszik gondolni.
− Ismeri ön a földszinti lakót, Földi Júliát?
− Már hogyne ismerném. 1956 decemberében jött ki lakni ebbe a
házba. Tetszik tudni, ez olyan ház, ami még nem kész. Itt egymásra
vagyunk utalva. Csöndes, szelíd asszonynak ismerem.
− Mi a foglalkozása?
− Mosodavezető, ha jól tudom. De ezt a fia biztosan jobban tudja.
− Őt is ismeri?
− Természetesen, nemegyszer megfordult itt, az anyjánál.

− Milyen gyakran?
− Volt, amikor naponta láttuk.
− Beszéltek is?
− Természetesen. Sőt Földi Júlia nálunk szokta hagyni a kulcsát
azzal, hogy ha a fia véletlenül nem hozná el a sajátját, odaadhassuk
neki.
− Másnak is odaadhatták a kulcsot?
− Nem, erről nem volt szó.
− És más nem járt ide?
− Néha láttunk egy férfit idejönni. Általában mindig ugyanazt. Azt
hiszem, mindig ugyanazt. Valószínűleg udvarolhatott az asszonynak.
− Mást nem tud róla?
− Negyven év körüli, közepes magasságú férfi volt, jólöltözött.
Olyan rendes embernek látszott, mint amilyennek az asszonyt
megismertük.
− Nézze csak így kívülről meg a lakást, asszonyom − vezette körül
a nyomozó. − Nem tapasztal valami különöset? − Járkálás közben
egyszer csak megszólalt az asszony:
− Az erkélyajtó be van takarva!
− Hogy ne lássanak be − vélekedett a hadnagy.
− Nem lehet. Júlia ezt soha nem csinálta.
− Azt mondja tehát, hogy az erkélyajtón nem volt azelőtt pokróc.
− Soha, erre esküszöm.
− Gondoljon csak vissza rá, amikor elmentek, nem hallottak ki
valami zajt a lakásból? Dulakodást, kiabálást?
− Kivel kiabált volna? Azzal a férfival nagyon csöndesek voltak
mindig. A fiát is szerette. Igaz, hogy mondogatta: “csibész”, de ez
csak olyan anyái mondás lehetett. Legutóbb panaszolta: jóval
idősebb nőt akár elvenni. No meg egyszer haragudott rá.

− Mikor? Miért?
− Azt mondta: a fiú disszidálni akar, és alig tudja lebeszélni róla.
Meghülyítették a gyereket.
− Ez mikor volt?
− Februárban.
− Mást nem tud elmondani? Mondjuk, a délutánról.
− Egyszer úgy hat óra tájt elmentem a lakásuk előtt, az udvarra,
vízért. Lakat nem volt az ajtón, s odabent hangosan szólt a rádió. De
ez sem volt szokatlan, máskor is jó hangosan szerette hallgatni a
Jóska.
Mindezekről a két nyomozó részletesen beszámolt Tichinek, aki
mellett ott voltunk mi is az alosztályvezetővel. A technikusok és az
orvos tájékoztatását hallgattuk meg az előbb.
A technikus szerint számos ujjlenyomatot sikerült rögzíteni,
amelyek bizonyára hasznosak lesznek, de zsineget vagy valami
hasonlót nem találtak.
− Igen nagy rendetlenséget találtunk, amint azt látni is lehetett.
Egyértelmű, hogy a tettes valamit keresett: értéktárgyakat vagy
pénzt vágy valami hasonlót.
− Egy pillanat! − szakította őket félbe Tichi? − Magyar József,
legyen szíves, jöjjön be, most már körülnézhet, megállapíthatja, mit
vitt el a tettes.
Nyugodtan mondhatta ezt, hiszen a holttestet időközben a
kihívott halottszállítók elvitték, így hát a fiatal gyereket nem
zavarhatta a borzalmas látvány. Miközben Magyar József a holmik
között matatott, s igyekezett mindent sorba rakni, a technikusoktól
a , doktor vette át a szót.
− A jelentést majd részletesen leírom, de a lényeg a következő: a
halál körülbelül 3-5 órával ezelőtt állhatott be, tehát délután 18 és
20 óra között, minden bizonnyal fojtogatás következtében létrejött
fulladás miatt. A holttest ruházatán és a rajta talált párnán

vérfoltokat találtunk, amelyeket vizsgálat szempontjából a
laboratóriumba szállítottunk, nem származik-e esetleg valamelyik a
tettestől. Erre utal, hogy bizonyos dulakodás nyomai is
felfedezhetők.
A fojtogatás nyomain kívül a testen másutt is több külsérelmi
nyomot találtunk. A törvényszéki orvosi boncolás majd. többet is
elárul.
− Erről természetesen reggel pontos tájékoztatást kérünk − szólt
közbe Fekete alezredes.
− Ez természetes.
Azután hallgattuk meg Áldort és Bognárt. Az éjjeliőrtől kapott
adatok nem sok újat nyújtottak, ha csak annyit nem, hogy a fiút csak
egyszer látta − méghozzá elmenni. Márpedig Magyar József állítása
szerint ő, amint meglátta mi történt, azonnal visszaindult. Áldor
tájékoztatását az egyik pontnál megállítottuk:
− Hogy is mondta az asszony: hat óra tájban hangos rádiózás
hallatszott ki a lakásból?
− Igen.
− És a fiú szeretett hangosan rádiózni.
− De ő akkor már nem volt itthon. Moziban volt.
Egymás között voltunk, a fiú jóval távolabb állt tőlünk. Javaslatot
tettem az alosztályvezetőnek:
− Alezredes elvtárs, megnézném én azt a mozit.
− Rendben van, itt a kocsi. Megvárunk. Tichi pedig odahívta a fiút
és megkérdezte:
− Meg tudta állapítani, mit vihettek el? A választ már nem vártam
meg.
Kocsiba ültem, és csak miután elindultunk, mondtam a sofőrnek:
− Menjünk a Vörösmarty mozihoz.
Akkoriban még egyáltalán nem volt nagy a forgalom a fővárosban,

különösen ilyen kora éjszakai órán. Merthogy tizenegy óra is elmúlt,
amikor végigszáguldottunk az Üllői úton. Szerencsére nem kellett
messzire menni, hiszen a Vörösmarty filmszínház ott állt az Üllői út
és a Kálvin tér sarkán. Ezt csak a fiatalabbak kedvéért szögezem le,
hiszen ők már nem járhattak benne, a metróépítés és a
térátrendezés idején megszüntették. Akkor viszont még működött,
és az egyik legkedveltebb mozi volt Pesten.
Azt persze már tudtuk, hogy az utolsó előadás is véget érhetett, s
az égvilágon senkit nem találunk odabent, de az alibi-ellenőrzéshez
erre nem is volt szükségünk. A mozikon mindig öles, rajzos plakátok
hirdetik a műsort, s nem volt ez másképp huszonhárom esztendővel
ezelőtt sem.
Ahogy a mozi elé értünk, nekünk is azonnal a szemünkbe villant −
bármennyire is sötétek voltak akkor még az utcák − az ügyes rajz
közepén a felirat:
“Ha a világon mindenki ilyen volna.”
− Ez nem a Don Jüan alcíme − jegyeztem meg félhangosan, mire
a gépkocsivezetőnk, Dalia őrmester megjegyezte:
− Lehet, hogy csak a következő filmet hirdetik ott fent.
− Álljunk csak oda a mozi elé − irányítottam. − Mindjárt
megbizonyosodhatunk róla.
Kiszálltam, s megnéztem az üvegvitrint is. Abban egyértelműen
szerepelt: “Mai előadás: Ha a világon mindenki ilyen volna.”
Szerencsére felsorolás volt az egész hónap filmjeiről, így
olvashattam a Don Jüan címet is − mint az előző napok előadását.
− Vágtassunk vissza − szálltam be a gépkocsiba. − Ez a fiú
elfelejtette, hogy tegnap volt a filmcsere.
− Vagy azóta még nem járt erre − taposott a gázba az őrmester, s
már pördült is kocsink visszafelé.
Ha lehet, még gyorsabban értünk a helyszínre, mint ahogy a
mozihoz siettünk, pedig az út egyetlen méterrel sem lett rövidebb.

Odabent éppen Magyar József tájékoztatta Tichit arról, mit
tapasztalt a holmik között. Én csöndesen léptem oda Fekete
alezredeshez, s csak annyit súgtam: “Ha ezt a témát lezártuk, én
következem…” “Rendben” − súgta vissza az alezredes, s szemével
jelzett a közelben álló Bognárnak és Áldornak, akik azonnal vették a
lapot és csöndesen odasétáltak Magyar József mögé. Most már
ötünk gyűrűjében állt a fiú és mondta rendületlenül:
− Nagyon kevés dolog tűnt el anyám holmijai közül. Szinte
megmondani sem tudom, inkább csak érzem. Úgy látszik,
megzavarhatták a támadót. Vagy csak a pénzre ment.
− Milyen pénzre?
− Az anyám kétezer-hétszáz forintjára, mert azt nem találom
semerre. Azért keresgéltem most annyit a holmik között.
Tichi rákérdezett:
− Honnan tudja, hogy éppen 2700 forintja volt az édesanyjának?
− Még nem mondtam? Ővele beszélgettünk erről, amikor a mozi
előtt itt voltam.
− Ezt a beszélgetést nem hallhatta valaki?
− Ugyan már, ki hallgat ózna itt. Meg aztán szólt is a rádió.
− Nagyon hangosan? − kérdezett bele Áldor hadnagy.
− Amikor beszélgettünk, nem annyira.
− És utána?
− Igen, akkor már felhangosítottam. Nagyon szeretem a zenét, és
azt csak hangosan lehet élvezni.
− Miért, nem ment el a beszélgetés után? − vette vissza a
kérdezést Tichi hadnagy.
− Rögtön nem. Még egy kicsit maradtam. Pontosabban, amíg
öltöztem, addig szólt a zene.
− Mibe öltözött, hát volt itt önnek más ruhája is?
− Amikor idejöttem, ledobtam a tavaszi kabátomat meg a

zakómat is. Hisz mondtam, hogy főztem is.
− Ez sokáig tartott?
− A főzés, sütés?
− Nem, az öltözködés.
− Á, csak néhány perc volt.
− Márpedig a szomszédok sokáig hallották a hangos rádiózást.
− Azoknak érzékeny a fülük. Olyan, mint az anyámé… volt. Ő sem
szerette, ha bömböltetem a rádiót… Sőt, már amikor szerintem
halkan hallgattam is, mindig tudotf még halkítani rajta. Azzal
ijesztgetett, hogy megsüketülök, ha ilyen hangosan hallgatom.
− És édesanyja takarta be az ablakot az erkély felé? Ő szokott
pokrócot tenni oda? − kérdezte megint Áldor.
− Jé, ott pokróc van, még észre sem vettem − nézett hirtelen oda.
− Az előbb azt mondta, hogy a rablót talán megzavarhatták −
hallhatta most a kérdést a másik oldalról, Bognár századostól.
− Mondtam ilyet? Igen, persze, előfordulhatott. Azért az a nagy
felfordulás.
− Esetleg ön lehetett az?
− Ki? − kapta fel riadtan a fejét a fiú.
− Aki meglepte a rablót, arra gondoltam - fűzte tovább a
gondolatot Bognár százados.
− Meglehet − felelte a fiú érezhető megkönnyebbüléssel.
− Kimehetett a rabló másfelé is? − kérdezte erre Tichi.
− Persze, hiszen a földszinten lakik az anyám, tetszik látni.
Kiugorhatott mondjuk az erkélyen vagy az ablakon. Az ajtó zárva is
volt.
− Várjunk csak − gondolkozott hangosan Tichi hadnagy −, mintha
a legelején azt mondta volna, hogy tárva-nyitva találta.
− Ja, igaz, de bolond vagyok, persze, hogy nyitva találtam. Akkor

volt zárva, amikor a rendőr elvtársakkal visszajöttem. De akkor már
én zártam be.
− És az ablakot?
− Ahhoz nem nyúltam.
− Mert az most is csukva van. És kitörve sincs. Ott tehát nem
mehetett ki senki. Ha megzavarta, akkor éppen az ön karjaiba kellett
volna futnia.
− Igazuk van, erre nem is gondoltam. Most én következem:
− Mikor is indult el a moziba? − kérdeztem.
− A fél hatos előadásra mentem.
− A százados elvtárs nem ezt kérdezte − szólt közbe Áldor. − Azt
kérdezte, mikor indult el?
− Talán negyed hat lehetett.
− A háromnegyed hat elképzelhetetlen? − kérdezte Áldor
hadnagy.
− Akkor elkéstem volna.
− Ez igaz… És nem késett el? − vettem át megint a szót.
− Mondtam már, hogy nem késtem el.
− A híradót is látta?
− Igen.
− Mi volt a híradóban?
− A KISZ megalakulása, meg az élet megkezdődése, meg ilyesmik.
− És a film mi is volt?
− A Don Jüan.
− Érdekesnek találta?
− Nagyon tetszett.
− Mesélje már el.
Magyar József mesélni kezdett. Valósággal fújta a film történetét,

mint valami jó kisiskolás a leckét.
− Pontos − erősítette meg Bognár százados, aki nemrég látta a
filmet.
− Ugye? − hálálkodott a fiú, azután hozzám fordult: − Ön most az
alibimet akarta ellenőrizni, ugye?
− Nem most. Már előbb.
− Mikor?
− Egy fél órával ezelőtt.
− Akkor itt sem tetszett lenni.
− Nem is. A Vörösmarty mozinál voltam.
− Ott is láthatta, mi a műsor.
− Láttam is.
− Már régen megy ez a Don Jüan. Több hete…
− Nem jól ragoz, fiatalember. Nem megy, ment. Sokáig. Több
héten át. Tegnapig. Most egy egészen más film van a műsoron,
méghozzá olyan címmel, ami önre egyáltalán nem illik. Az a címe:
Ha a világon mindenki ilyen volna.
− Atyaisten… Éles hang csattant:
− Miért ölte meg az édesanyját? − kérdezte Fekete alezredes,
miközben valamennyien teljesen szoros gyűrűbe vettük a
kétségbeesetten szűkölő fiút.
− Mert soha nem szeretett, mert mindig gonosz volt hozzám.
− Tehát elismeri, hogy ön követte el az emberölést?
− Elismerem.
− Akkor tehát felesleges tovább keresnünk a rablókat?
− Igen.
− Hajlandó részletes vallomást tenni?
− Igen.

− Mindenekelőtt azt mondja meg: hová tette a pénzt?
− Milyen pénzt?
− Éjfél elmúlt, szeretnénk mindannyian hazamenni, ne húzzuk az
időt − folytatta Tichi hadnagy és logikusan terelte vissza a fiút a
vallomás medrébe: − Ön az előbb azt mondta: a rablók valamit
kerestek, s valószínűleg elvitték a 2700 forintot, mert azt ön most
nem találta itt a holmik között. Mivel pedig épp az imént azt vallotta
be, hogy ön volt a tettes − értelemszerű, hogy a pénzt is csak ön
vihette el!
− De tényleg nem találtam meg.
− Mikor?
− Most, amikor kerestem.
−És amikor az édesanyját megölte, akkor sem?
− Szóval…
− Hol a pénz? Az már nem segít magán, hogyha nem adja elő. Az
anyagyilkosságnál szörnyűbb bűnt nem tudok elképzelni, ne féljen,
hogy az a pár ezer forintos lopás annyival súlyosbítja az ítéletét…
− Igazuk van, megmondom, megmutatom. Kétszáz forintot
magamnál tartottam, a többit eldugtam. Jöjjenek velem!
− Mielőtt még tovább mennénk, hivatalosan is közlöm önnel,
hogy szándékos emberölés alapos gyanúja miatt őrizetbe vesszük.
− Megértettem.
Két nyomozónk szorosan mellé állt, de nem bilincseltük meg. Elég
sokan voltunk körülötte rendőrök, hogy ezt megtehettük.
Magunkkal vittük hatósági tanúként az éjjeliőrt és a szomszédot, s
fényképészünk .rögzítette az eseményt. Nem messzire vezetett, csak
az ott heverő cementgyűrűkhöz. Az egyiknél megállt:
− Ennek az aljára tettem.
Tichi zseblámpával bevilágított. Rongyos boríték hevert a cső
alján.

Felszólította a fiatalembert, nyúljon be, és vegye ki onnan. Magyar
József szinte eltűnt a cső mélyén. Végre nagy nehezen kihalászta a
borítékot. Miután átadta, megszámoltuk: valóban huszonöt darab
százas volt benne.
−A főkapitányságon folytatjuk − közöltük Magyar Józseffel.
Visszatértünk a házhoz, lezártuk és hatóságilag lepecsételtük a
lakást, majd gépkocsikba ültünk.
A helyszíniszemle-jegyzőkönyvben Tichi Tamás hadnagy precízen
rögzítette: “A szemle befejeztével, 0 óra 45 perckor bevonultunk, a
tettest előállítottuk.”
Ez a hivatalos hangú mondat az ellenforradalom után
újjászerveződő nyomozószervek egyik első diadalának tömör
jellemzése volt. Negyed tízkor érkezett a riasztás, és nem több, mint
három és fél órával későb már kezünkben volt a tettes.
Odabent most már a részletekre és a motivációra voltunk
kíváncsiak, főként Tichi, aki már akkor tudományosan is
foglalkozott a bűnüldözéssel, s később igazi szaktekintéllyé vált.
Reggelre megkaptuk a boncolási jegyzőkönyvet és” a laboratórium
jelentését is. Mielőtt ismét kihallgattuk volna Magyart − most már
gyanúsítottként,
törvényes
jogaira
is
figyelmeztetve
−,
természetesen először is gondosan áttanulmányoztuk az említett
iratanyagokat. Ez nem volt könnyű, mindegyikük elég terjedelmesre
sikeredett.
A sűrűn gépeit hatoldalas jegyzőkönyvvel − amelyet a hírneves
bírósági qrvos, dr. Kelemen Endre készített nagy körültekintéssel −
igazán nem akarom utatni az olvasót. Elég, ha összegzésül arra
utalok: huszonöt különböző külsérelmi nyomot állapítottak meg, s
ez is érzékelteti a gyilkos kegyetlenségét.
A laboratóriumi vizsgálatok egyértelműen megállapították, hogy a
lakásban idegen ujjlenyomat nem volt található, valamennyi
azonosítható ujjlenyomat Magyar Józseftől, illetve édesanyjától
származik.

A tettes egyáltalán nem tagadott. Sőt a reggeli kihallgatás során
valósággal “kéjelgett” abban, ahogy a szörnyű gyilkosságot előadta,
minden részletre kiterjedően beszélt és bizonyította; hogy mennyire
régen haragudott már az anyjára.
Dr. Áldor hadnagy és Tichi hadnagy kérdéseire szinte
összefüggően mondta el a történetet az elénk vezetett fiatalkorú
gyilkos:
− 1956 tavaszáig intézetben nevelkedtem − ismertük meg
előéletét. − A nyári szünidőt általában nagyanyámnál töltöttem,
anyámmal ritkán találkoztam. 1956. tavasztól nyárig, majd az
ellenforradalom napjaiban édesanyámnál laktam, Dés utcai
albérletében. A veszekedések állandóak voltak közöttünk.
Legtöbbször a pénzen szólalkoztunk össze: el szerette volna szedni
tőlem, amit kerestem, kevesellte, amit hazaadok, kifogásolta, ha
hangosabban szólt a rádió.
Önkéntelenül is adódott persze a kérdés: mit csinált az
ellenforradalom napjaiban.
− A Pés utcában működött egy fegyveres ellenforradalmi csoport,
én hozzájuk csapódtam. Anyámmal emiatt is összevesztünk, ő
felháborodott ezen, és követelte, hogy hagyjam ott a társaságot.
Mivel akkor erős voltam, fegyverem, kézigránátjaim voltak, csőre
töltöttem a pisztolyt, és rátartottam anyámra. De akkor csak
megijeszteni akartam. Egyébként otthagytam a csoportot, semmiféle
komolyabb akcióban nem vettem részt.
− Az ellenforradalom után mit csinált?
− Elköltöztem egy munkásszállásra, hogy ne kelljen együtt lenni
az anyámmal. Azután disszidálni akartam, de ez sem sikerült.
Anyám, amikor megtudta a szándékomat, agitált, maradjak itthon.
Arra kért: költözzem hozzá. Ekkor költöztem a Dés utcai lakásba. De
itt nem volt semmi jóban részem, amíg anyámmal laktunk. Volt neki
egy udvarlója, s én azt nem szíveltem. Ő viszont elmondta: előbbutóbb hozzámegy. Ezen azután megint veszekedtünk.

− Mikor határozta el, hogy megöli az édesanyját?
− Március 31-én, egy nagy veszekedés után. Akkor már világos
volt előttem, hogy hamarosan hozzámegy az udvarlójához, és az
hozzáköltözik az Üllői útra. Merthogy ő időközben már odaköltözött
a félig kész lakásba, s én egyedül maradtam a Dés utcában. Már
másnap el is mentem, hogy végrehajtsam a tettem, de udvarlóját is
ott találtam. Másnap azon gondolkoztam, hogy talán
villanyárammal kellene végeznem vele, de azután ettől elálltam. Egy
szerszámot vittem, hogy leüssem. Elmentem hozzá, többször a háta
mögé is kerültem, de akkor nem volt még erőm. így jött el a tegnapi
este. Azzal mentem el anyámhoz, hogy közben biztattam magam:
“Jóska, állat vagy, ha nem ütöd le”. Most nem kellett veszekedést
provokálnom, mert anyám szidni kezdett, miért eszek a kenyeréből.
Aztán azt mondta: ezek az ide járások megszűnnek majd, ha elveszi
az udvarlója. Amikor azt mondta: “el leszel küldve”, fültövön
vágtam, aztán ütni kezdtem. Megijedt: “Megőrültél? Meg akarsz
ölni?” − kérdezte, de már nem törődtem semmivel.
Felhangosítottam a rádiót, és nekiestem.
− Tulajdonképpen miért ölte meg az anyját?
− Mert úgy éreztem, hogy számára másodrendű vagyok. De a pénz
is szerepet játszott. Anyámat soha nem szerettem, sőt utáltam, nála
nem éreztem otthon magam, ha ruhát vett is, úgy éreztem, csak
azért teszi, mert szégyellne, ha nem lenne ruhám. És még egyszer
megtenném, ha most nem sikerült volna.
Elvezettettük az elvetemült fiatalembert.
Elkészültek a jegyzőkönyvek, megtörténtek a tanúkihallgatások,
majd átadtuk az ügyészségnek.
A bíróság kemény ítélettel sújtotta − tízévi börtönre ítélte.
Bizonyára feltűnt az olvasónak, hogy egy fiatalkorút a nevén
nevezek, s nem vezetéknevének kezdőbetűjével, ahogy ez szokásos.
Még hozzáteszem: nem is csak álnéven. Igazi nevén szerepel Magyar
József.

Ezt megtehetem, s nem csupán az eltelt huszonhárom év miatt.
Nemrég ismét szerepelt neve az újságokban.
Miután szabadult a börtönből, parkettásként helyezkedett el.
Tavaly tavasszal garanciális javítás közben egy új házban
összeismerkedett egy nővel, majd megfojtotta. Utódaink nyomozták
az esetet, s fogták el, majd bíróság elé került.
Mint visszaeső bűnözőt a bíróság halálra ítélte.
Kegyelemre nem találták méltónak.
Néhány héttel ezelőtt az ítéletet végrehajtották.

“Kell egy jó pipi, fiatalember?”
Különböző változatokban hangzott el ez a felszólításszerű kérdés
azokban a hetekben Budapesten, s egyáltalán nem a Tolbuhin körúti
vásárcsarnokban. A helyszín valamelyik híres, pontosabban hírhedt
presszó, kricsmi volt, a megszólított egy-egy idősebb vagy fiatalabb,
de mindenesetre kapatosnak és pénzesnek talált férfi, a kérdés
fölfevői pedig − mindig azonosak. Legalábbis a mi föltevésünk
szerint.
Mert ezt akkor természetesen még csak föltételezhettük a
második, majd a harmadik kárvallott jelentkezése után.
Erre ugyanis sűrű egymásutánban került sor 1960 tavaszán. Az a
tavasz nem hasonlított a mostanihoz: májusban este is kellemes
meleg csalogatta a fiatalokat a szabadba, s egyátalán nem kellett
“kéglit” ígérni annak, akit légyottra invitáltak. Kivált, ha valami
talponállóban történt az érdeklődés és a meghívás.
Akkoriban − ez egyébként a galeribűnözés burjánzásának
időszaka is volt − jött létre az az egyáltalán nem alkalmi
csoportosulás, amely elég sok álmatlan éjszakát, s éjt nappallá tevő
aprólékos munkát kívánt csoportunktól, mint ahogy az az időszak is
az egész rendőrségtől.
Az első értesülés egy dagadt szemű fiatalembertől származott egy
május közepi párás hajnalon. A Gellérthegy oldalán elhaladó
rendőrjárőrhöz botorkált, nekik mondta el megtámadásának
históriáját.
A két rendőr − bár látta, hogy a bejelentő nemcsak, sérült, hanem,
hogy finomak legyünk, “italtól erősen befolyásolt állapotban van” −
azonnal arra kérte: mutassa, meg a helyet, ahol a támadás történt.
Az ifjú férfi vélt állapotát meghazudtoló fürgeséggel vezette őket az
egyik félreeső padhoz. A környéken természetesen szinte semmit

nem lehetett látni és találni, de a történet eléggé hitelesnek hangzott
ahhoz, hogy egyikük ott maradjon biztosítani a helyszínt, s ott tartsa
a bejelentőt, másikuk pedig − akkor még nem hordtak urhkészüléket magukkal járőreink − az első telefonállomásról felhívja a
központi ügyeletet.
Csoportunktól éppen Imre Sándor főhadnagy volt szolgálatban,
így hát ő is egyik tagja lett annak a helyszíniszemle-bizottságnak,
amelyet a központi ügyelet a tetthelyre irányított.
Másnap reggeli jelentéséből, majd a behívott panaszostól fölvett
jegyzőkönyvből idézem most emlékezetembe ezt az első bejelentést,
pontosabban az akkor még kicsit hihetetlennek tartott, s csak
néhány nap múltán beigazolódott bűncselekményt.
Miről hallhattunk azon a napfényes 1960. májusi reggelen?
Barabás Károly, a huszonnyolc éves villanyszerelő így adta elő az
előző este történetét:
− Tegnap délután, munkavégzés után hazamentem, rendbe
szedtem magam, azután egy kicsit csellengeni indultam. Déltájban
kaptam egy kis pénzt, s bizony égette a zsebemet. Minden
különösebb elképzelés nélkül ültem be a Volgába.
(Itt egy pillanatra megszakítom az elbeszélést: a Volga nem
azonos a mostani szállodával, ,s nem is egy régi autótípus, hanem
abban az időben meglehetősen hírhedt presszó volt a Szent István
körút és a Marx tér sarkában. A mai Bonbon berendezése, de kivált
törzsközönsége egyáltalán nem hasonlít, s nem is emlékezik vagy
emlékeztet az akkori koszos, füstös alvilági tanyára.)
− Néhány üres asztal volt a karzaton, én az egyiknél telepedtem le,
és egy üveg sört kértem. Aztán még egyet. Közben nézegettem a
körülöttem ülőket. Természetesen közülük is elsősorban a lányokat.
Az elvtársak biztosan megértik ezt, hiszen nem sokkal idősebbek
nálam. Gondoltam, hátha akad, aki megosztja velem az asztalt,
elfogadja a sörömet, s utána nem kell tovább egyedül sétálnom. Úgy
látszik, erre gondolhatott az a fiatalember is, aki mellém ült,

tisztelettudóan megkérdezve, hogy szabad-e a hely. Ő is rendelt egy
sört, meg egy konyakot is kért, s csődben megjegyezte: így az igazi.
Koccintottunk, mikor meghozták az italát, be is mutatkoztunk, de
bizony a nevére nem emlékszem. S akkor megkérdezte: “Miért nem
rendelsz konyakot is?” Azt feleltem, hogy nem szeretem, így sörrel
meg nem is próbáltam meg. Erre ő: “Biztosan csóró vagy, azért nem
iszol. Ha akarod, fizetek egyet.” Nem tudom, mi volt nagyobb
bennem, a hirtelen érzett megbántás vagy az addig lehajtott, sörök
hatása, de egyetlen mozdulattal kirántottam a belső zsebemből a
tárcámat, s fellapoztam benne a százasokat.
− Mennyi pénze volt? − kérdeztem meg a reggeli
panaszfelvételkor, bár akkor már ismertem az éjszaka történtekről
szóló jelentésből is. Kíváncsi voltam, hogy kijózanodva is
ugyanannyira emlékszik-e, mint hajnaltájt, amikor Imre
főhadnagynak adta elő a panaszát.
− Egészen pontosan meg tudom mondani, De hiszen ezt már
mondtam a nyomozó elvtársaknak is − mutatott Imre Sándorra, aki
az ügyeletet követően ott maradt velünk végig, hogy megkezdjük az
ügy felgöngyölítését. − Szóval 2000 forintot kaptam egy maszek
munkámért, abból ötszázat letettem otthon, egy százast betettem a
pénztárcámba − ennyit szántam erre az estére − a többi tizennégy
volt a tárcámban.
− Igen, hajnalban is pontosan így mondta el − erősítette meg Imre
főhadnagy, mire rábólintottam:
− Tudom, de hátha tévedett.
− Tudom, mire tetszik gondolni. Nem voltam én részeg, kérem,
hajnalban sem − vette vissza a szót a panaszos. − Igaz, elég sokat
ittam, mert az említett beszélgetés után még közösen megittunk
néhány üveg sört, aztán egy konyakra is rávettek. Igen, akkor már
többen voltak. De azért részeg nem voltam.
Ideje volt, hogy visszatérítsem az igen gördülékenyen, mondhatni
választékosán fogalmazó villanyszerelőt eredeti elbeszéléséhez:

− Megkérem, legyen szíves ott folytatni, hogy miután ezt a
konyakhistóriát megbeszélték, mi történt még önök között.
− Közöttünk? Semmi. Jelentéktelen dolgokról beszélgettünk.
Vagy egy félóra múlva két férfi meg egy fiatal lány jött be. Ők is
feljöttek a karzatra vagy emeletre, vagy minek is nevezzem, s egy
másik asztalnál helyezkedtek el. Nem messze tőlünk. A lány magas,
szőke teremtés volt, szép kis pofival, a ruhát feszítő mellel. Már
megbocsássanak, nem tudom másképp kifejezi. Szóval csinos volt.
Társam meg is kérdezte: “Tetszik?” Hümmögtem valamit, nem
akartam kiadni magam. Ám úgy látszik, azok ott ketten is
észrevehettek valamit, mert hirtelen egyikük felállt, és hozzánk
indult. Egy pillanatra meg is riadtam: csak nem akarja számon
kérni, hogy mit nézek a társaságukban levő hölgyön? Épp ezért
nagyon meglepődtem, amikor egyenesen nekem szegezte a kérdést:
“Kell egy jó pipi, fiatalember?” Először úgy teltem, mintha nem
érteném mit mond, s megkérdeztem: “Tessék? Hogy mondta?” Mire
ő: “Ne adja már a bambát! Lesír magáról, hogy a nagy Ő-t várja. És
tetszik is magának az a pipi. Ne ijedjen meg, egyikünknek sem
menyasszonya. S ha mindenáron tudni akarja, ő az a pipi, akit
örömmel felajánlunk.”
“Mire?” − kérdeztem. “Ne mutasd már az értetlent − szólt közbe
iménti ismerősöm −, ezek a fiúk egy kis pénzért szívesen átadnák a
hölgyet. Ugye így gondolja?” − kérdezte a fiút. Az megerősítette: “Jól
mondja a barátja, arról van szó, hogy ha meghív az asztalukhoz,
pontosabban, ha összetoljuk az asztalainkat, és fizet is nekünk egykét rundot, akkor utána oda megy a kicsikével, ahová akar, akár a
Mauthnerbe is elhívhatja. Ja, még annyit: egy százas az ára. De ezt
csak utólag kell leróni.”
−. Milyen volt ez a férfi?
− Körülbelül velem egykorú lehet, kellemes arca volt, egy ing volt
rajta meg egy szürke nadrág. És valami pulóverféle volt nála. Ezt
már akkor láttam, amikor átültünk egymáshoz. A magassága 175178 centiméter lehetett, a haja barna, a szeme feltűnően értelmes, de

a körmei, bizony, azok alapos ápolatlanságról tanúskodtak.
− Mire gondol? Munkás lehetett?
− Ugyan, kérem. Elég melóst ismertem életemben, magam is
kétkezi dolgozó vagyok. Ez a férfi legfeljebb, ha alkalmilag
dolgozhatott, a keze az ápolatlanságtól, a ritka kézmosástól volt
koszos, a körmei kuszák, szóval gusztustalannak találtam.
− De csak miután összeültek? − jegyezte meg Imre főhadnagy.
− Ahogy mondani tetszik. Nekem is volt hozzáfűzni valóm:
− Pedig már a bemutatkozása sem volt valami gusztusos. Vagy ön
nem egészen így gondolja?
− Szó, ami szó, önnek is igaza van. De akkor azért elvakított az,
hogy tulajdonképpen egy lányt ajánlott, s nekem meglehetősen
ritkán akadt ilyen szerencsém. A szüleimmel lakom, s ők
meglehetősen szolid emberek.
− Emiatt ment bele?
− Meg hát a zsebemben a pénz, a fejemben a sör, az is
közrejátszott. “
− Miután összeültek, miről beszélgettek?
− Először is valamennyien összetegezödtünk. Azután
valamenynyien egy-egy üveg sört meg konyakot kértek.
− A nő is?
− Igen, Vera is.
− Hogy mondja? Tudja a nevét? Erről eddig nem tett említést! −
csaptam le rá.
− Bocsánat, nem kérdezték.
− Milyen Vera?
− Azt már nem tudom.
− A többiek nevére emlékszik?
− Csak a keresztnevekre.

− Hát akkor sorolja!
− Azt, aki először odajött hozzám, és felajánlotta a lányt, a többiek
csak Gézának szólították.
− Hogy érti, hogy a többiek? Az is, akivel együtt sörözött?
− Igen, mi van ebben? Hiszen én is így szólítottam, miután
összeültünk.
− Azok nem ismerték egymást?
− Nem. Nem hiszem. Nem tudom.
− A másik férfinak mi volt a neve?
− István, Pista, így szólították.
− No és a”barátjáé, tehát a “konyakosé”?
− Ő azt kérte, szólítsam Zolinak.
− A személynevek tehát már kialakultak. De hogy is történt a
megtámadás?
− Miután megittunk egy kört meg még egyet, én fizettem, amit
vállaltam… kivettem még egy százast is a zsebemből, a tárcámból.
− Ezt látták a társaság tagjai?
− Igen.
Erre a kérdésre nagy szükség volt, a felelet viszont újabb
kétségeket támasztott. Ha eddig egyedül azt feltételeztük, hogy a
“konyakos” (nevezzük így) a banda tagja volt, s ő jelzett a
többieknek, hiszen csak ő tudta, hogy a fiúnál viszonylag sok pénz
van, akkor ez a feltételezés most megingott. A többiek is láthatták
ezt.
− És azután elindultak?
− Igen. Én a lánnyal mentem, egymásba karoltunk, és a
Nyugatinál taxiba ültünk. Közben a fiúk elköszöntek, s úgy látszott,
hogy elmennek. A taxival a Sánc utca sarkáig vitettem magunkat, ott
fizettem, aztán nekivágtunk a hegyoldalnak. A lány megkérdezte:
“Nincs lakásod?” Mire én: “Ott vannak a szüleim, s ők nem szeretik

az ilyesmit.” “Te annál inkább” − nevetett Vera, és megcsókolt.
Ahogy összeborultunk, véletlenül hátrapillantottam, és két árnyékot
láttam közeledni. Messzebb pedig egy autó fordult meg. Világított a
taxi jelzése, és nem lehetett a miénk. “Te, a barátaid követtek
minket?” − kérdeztem Verát. “Honnan veszed?” − így ő. Beértünk a
hegyoldalba. “Csak nem a füvön akarod?” − kérdezte ő. “Finnyás
vagy? − mondtam én. − Van itt egy rejtett pad is.” Erre húzódozni
kezdett. De én akkor már begerjedem. “Százast is adok érte, nem
érted?” − kérdeztem. “Én nem akarok semmit, nem kell tőled
semmi” − most már hangoskodott a lány, és akkor feltűnt a két
barátja meg egy harmadik.
− Az, akivel ön együtt ült?
− Dehogy, ezt még nem láttam. Ez nem volt velük a Volgában. És
nekem rontottak: “Mit akarsz a húgommal?” − kiabálta az
ismeretlen. “Ők adták át nekem” − feleltem magabiztosan. “Még
hazudni is mersz?” − hangoskodott, s a többiekkel együtt
körülvettek. A testvér behúzott egyet a szemem alá, valamiben
megbotlottam, elestem, erre az egyikük rám térdelt, a másik benyúlt
a zsebembe, kivette a tárcámat, pillanatok alatt kirántotta belőle a
százasokat, a tárcát mellém dobta, s már el is tűntek.
− A lány?
− Ő abban a szempillantásban eltűnt, amikor a fiúk megérkeztek.
− Ezután sétált le és találkozott a járőrrel?
− Igen. Elmehetek?
− Természetesen, de lehet, hogy még szükségünk lesz önre.
− Pontosan így történt − erősítette meg Imre főhadnagy, miután
Barabás elment. − Éjszaka a helyszíni szemlén ugyanezt mondta el a
panaszos, mi pedig felkutattuk a környéket. Sajnos, csak dulakodási
nyomokat láttunk, egy helyen egyértelmű volt, hogy fekvő alak volt,
anyagszálakat is találtunk. Ezeket a laboratórium az éjjel
megvizsgálta. Barabás Károly ruhájáról valók.
− A Volgában jártatok?

− Már későn értünk, bezárt.
Értékeltük az elmondottakat. Három különböző feltételezésből
kellett kiindulnunk. Az első: alkalmi galeri intézte a támadást,
meglátva a sok pénzt. A második: szervezett galerivel van dolgunk,
amely felhajtóval működik, s ez esetben az a “konyakos” is a tagja
lehetett. De fennállt a harmadik lehetőség is: az egész mese, a
fiatalember elverte a pénzét, esetleg még a lánnyal együtt is, sőt
együtt jöttek fel a hegyre, uram bocsa’ egész mástól súrlódott ruhája
a földhöz; esetleg egyszerűen elesett, megütötte magát, és most jól
jön, hogy a “rablómesével” nyugtathatja meg szolid szüleit.
Az értékelésből adódott a feladatok gyors kiadása is. Sietni kellett,
hiszen szombat délelőtt volt, s szerettünk volna hétfőre-keddre
tisztán látni.
A csoportból Imre főhadnagy a taxisokat kapta. Hosszú
törzsőrmester a Volgát − ő járta eddig is többnyire velem és Csákkal
együtt az éjszaka világát −, Paczolai hadnagy pedig elsietett, hogy
környezettanulmányt készítsen a sértettről és szüleiről.
Ez utóbbiról sikerült a leghamarabb értesülnünk. Még szombaton
délutánra megszületett az eredmény: a szülők valóban rendkívül
rendes, becsületes, szó szerint szolid emberek, egyszerű dolgozók,
akik nagy gonddal nevelték fel gyereküket és megbecsültek
környezetükben. A fiú igen jó munkaerő, szeretik a munkatársai,
véleményük szerint egyáltalán nem iszik, soha még csak spiccesnek
sem látták, de azt elmondták róla, hogy egy kicsit naiv, hiszékeny.
Akinek dolgozott, az igazolta a pénz átadását. A harmadik variációt
tehát kikapcsolhattuk.
A taxisok között csak hétfőre sikerült megtalálni azt, aki a fiút és a
lányt a Nyugatitól a Sánc utcáig vitte. Ő tájékoztatta Imrét, kik álltak
még a Nyugatinál, amikor elindultak. így hétfőn délutánra már
megvolt az a sofőr is, aki két férfit vitt föl a hegyre.
− Kettőt? Hiszen a támadók hárman voltak.
Ez sehogy sem fért a fejünkbe, de a sofőr egyértelműen

nyilatkozott, megadta a személyleírást is, s az megegyezett a két
férfiével, akiket Barabás Károly is leírt.
Honnan került elő a harmadik?
Ez a kérdés izgatott a legjobban.
El is határoztuk, hogy hétfőn ismét meghallgatjuk a fiatalembert:
kinek is volt az ötlete a gellérthegyi kirándulás.
Hosszú közben jelentette: 0. Volga pincérei nem figyeltek föl
különösebben a társaságra. Arra emlékeztek, hogy valakik asztalokat
toltak össze, de ez szokásos volt náluk. Botrányokozás nem történt,”
még csak személyleírást sem adtak. Arra kértek, vigyük magunkkal
azt a személyt, aki a bejelentést tette, akkor esetleg több jut az
eszükbe.
Ez különösen indokolttá tette, hogy hétfőn ismét találkozzunk
Barabás Károllyal.
Egyelőre dolgunk végezetlenül tértünk haza, hiszen a vasárnaptól.
semmit sem várhattunk. Abban állapodtunk meg, hogy hétfőn
reggel az eligazításon találkozunk.
Tévedtünk.
Vasárnapról hétfőre virradó éjjel 1 órakor csöngött a telefonom.
A központi ügyelet közölte: gépkocsit küldtek értem, mert a
Margitszigeten egy férfit kiraboltak. Önkéntelen kérdésemre:
“Tudjátok, hányan voltak?” az volt a felelet: “A jelentés szerint egy
nő vitte oda a férfit, és több férfi támadta meg.”
Általában nem szoktam örülni az éjszakai felkeltéseknek, de most
határozottan jólesett, hogy a központi ügyeletnél odafigyeltek, s
tudták, hogy hasonló ügyben folytatunk nyomozást.
Még éjszaka össze is állt a csoportunk: a helyszíni szemlén ott
voltunk mi is Imre Sándor főhadnaggyal és Paczolai Miklós
hadnaggyal.
Miközben a helyszíniszemle-bizottság szakértői a helyszínt
vizsgálták, mi meghallgattuk a középkorú férfit, Németh Ágostont.

− Hogy történt? − kérdeztem.
− Egy csinos csajjal jöttem ide − pörgette lassan, akadozva a
nyelvét.
− Sokat ivott?
− Eleget.
− Hol?
− A Tavaszban…
− A Nyugatinál? − kérdezett rá Imre főhadnagy.
− Ott.
− Egyedül?
− Először igen.
− Azután?
− Odajött hozzám egy férfi, és megkérdezte, nem kell-e nekem egy
jó pipi. Hát az kinek nem kell?
− Tehát igent mondott.
− Előbb megkérdeztem, mennyit kóstál?!
− És mit feleltek?
− Ha én adom a kéglit, akkor egy százasból kijövök. En meg
mondtam: ha kéglit nem adok is, kijövök egy százassal ide a
Szigetre.
− Milyen volt a lány?
− Szőke, magas, csinos. Ki is húztam magam mellette, amikor
odaült, meg amikor karon fogva kimentünk.
− Más nem ment ki?
− Azt nem tudom. Én taxival jöttem a Szigetig, aztán a taxit
elengedtem, a lányt pedig átöleltem.
− És hová vitte?
− Ide, a Sportuszoda mögé, a sétányra. Itt vannak olyan sötétben

levő padok.
− Követték magukat?
− Akkor még nem tudtam. De később két fiatalember jött, s az
egyik nekem támadt, hogy ő a lány testvére, miért kezdtem ki azzal a
kicsivel.
− Ez mikor történt?
− Amikor már a padon éppen nekikészülődtünk.
− A lány nem tiltakozott?
− Hogy tiltakozott volna, amikor már út közben odaadtam neki a
százast?
− Mennyi pénzt vittek el öntől?!
− Több mint háromezer forintot.
− Mért mászkál ennyi pénzzel?
− Félek otthon hagyni. Kettesben lakunk albérletben, s bár rendes
fiúnak látszik a szobatársam, de ennyi pénzt csak nem hagyhatok
elöl. Merthogy ott nincs hová bezárni.
− Ezt tudja az a szobatársa?
− Nem hiszem.
− És ez a férfi tudhatta?
− Biztosan. Azután jött oda hozzám, hogy fizettem. Elővettem a
briftasnimat, aztán megpörgettem a százasokat.
− Előtte is látta a társaságot?
− Nem. Nem figyeltem. Ittam.
Percről percre józanabbul, értelmesebben és összefüggően beszélt,
mind jobban felmérte, hogy megtámadták, s hogy milyen anyagi
veszteség is érte, de talán még ennél is érzékenyebb volt az erkölcsi
kárára.
− Még egy kérést, ugye, ezt a feleségem nem tudja meg?
− Hol lakik az asszony?

− Vidéken. Én csak dolgozom itt, s hogy ne kelljen ingáznom,
azért van albérletem.
− Rendben van, nem fogja megtudni. De ön hogy számol el a
fizetésével? Mert ha jól gondolom, ezt hazaküldésre szánta.
− Nem is azt kérem, hogy a rablótámadásról ne essék szó, hanem,
hogy egy lánnyal megismerkedtem.
− Értem már, hogyne érteném. Csak hát egy sor helyen vallomást
kell majd tennie.
− Mindenben segítek.
− Ezt el is várjuk. Először is azt mondja meg, pontosan hogy
zajlott le a támadás.
− Szóval leültünk a padra, és én nem teketóriáztam, egy
mozdulattal ledöntöttem a lányt.
− Milyen ruha volt rajta?
− Hosszú nyári ruha, nagy virágos mintákkal, alatta egyetlen
bugyi meg egy melltartó, kombiné nem.
− Szóval azonnal be akarta váltani a százasát − térítettem vissza
az eseményre.
− Jó hangulatom volt, ez a pipi egy húszassal fiatalabb nálam, így
hát addig kell ütni a vasat, amíg meleg, különben leég az ember.
Rövid idő múlva nekidőltem, mire csikorogni hallottam mögöttünk
a salakot. Egy pillanatra hátranéztem. Gondoltam, hátha valami
sétáló jár arra, netán zsaru. Bocsánat! ,De egészen más történt, két
ismeretlen fiú jött, s egyenesen felénk. A lány felsikoltott:
“Jesszusom, a bátyám”, de már késő volt. A fiú mellém lépett,
megfogta a nyakam: “Mi az, vén kéjenc, a húgomat akarod
leteperni?” “Én, kérem, dehogy… mi megegyeztünk…” “Mit mersz
hazudni a mocskos pofáddal?” “Igaz, Veronika?” − kérdeztem a
lányt, merthogy azt mondta, így hívják, amikor bemutatkoztunk. Az
nem szólt semmit, de a másik férfi megszólalt: “Majd a bátyja ellátja
a baját, de előbb te kapsz!” Megijedtem nagyon, ezek itt agyon is

verhetnek engem. A lány elkezdett szaladni. Én nem tudtam, azok
szorosan mellém ültek. Az egyik, talán a nő bátyja, azt kérdezte:
“Hol a pénzed?” “Miért?” “Mert azzal megválthatsz néhány pofont
meg néhány fogat.” “Nincs pénzem.” “Ne hazudj, a Tavaszban még
százasaid voltak” − támadt nekem a másik, és behúzott egyet a
szemem alá. Odakaptam, mire hirtelen a padhoz szorítottak, s
benyúltak a belső zsebembe. “Nincs pénzed? Hát ez mi?” −
lobogtatta meg a szemem előtt a százasköteget a nő testvére, azután
a tárcát ledobták ide elém a földre. A pénzt mind zsebre gyűrték, és
elrohantak.
− Nem védekezett?
− Ki mer; védekezni ittasan két ilyen vadállattal szemben?
− Erősebbek voltak önnél?
− Még egyenként is. Az egyik egy magas, 178-180 centis férfi
lehetett, huszonöt-huszonhat éves, kisportolt, a másik valamivel
alacsonyabb és talán fiatalabb is.
− Melyik volt a testvér?
− Az utóbbi.
− A nevüket nem mondták?
− Nem.
− És kettejük között volt az, aki a “pipit” felajánlotta?
− Nem, az biztos.
− Ezek közül valamelyiket is látta a Tavaszban?
− Nem emlékszem. De mintha az a lány nem egyedül ült volna az
asztalnál, mielőtt odajött hozzám.
Ez is elég sok volt, amit megtudhattunk. A daktiloszkópusok
közben a pad támlájáról rögzítettek ujjlenyomatokat, s elindult
útjára a nyomozókutya is. Elég hamar szagot vett a padon, s
nekifeszült a hosszúra nyújtott póráznak. De csak a 26-os busz
megállójáig jutott, ott megállt tehetetlenül. Márpedig éjféltájban

már nem jár busz a szigeten. Ezek szerint kocsival vagy éppen
taxival lehettek, és ott álltak meg. (Akkor még volt behajtás a
szigetre.)
A pórul járt férfit hazaengedtük, mi pedig az éjszaka hátralevő
idejében kezdtük összeállítani a két ügy mozaikjait. Úgy ítéltük meg:
a Nyugati környékén új rablógaleri van kialakulóban.
Hajnalra elkészítettük a tervet, s mire bejött a csoport többi tagja,
már ki-ki megkaphatta a feladatát.
Csák a taxisokhoz ment, Paczolai pedig a Tavaszban igyekezett
puhatolózni, Imre Sándort viszont kivontam a munkából. Nemrég
volt nálunk, s még elég kevéssé ismerték a mulatókban, vele más
tervünk volt, amit előbb jóvá kellett hagyatnom osztályvezetőnkkel.
Arra építettünk, hogy Imrét még alig ismerik. Vele megbeszéltük,
hogy állandó figyelőszolgálatot tart a Volgában, s ha szükséges, akár
be is épül a bandába. Erre megkaptuk a főnöki engedélyt is. Persze
ehhez ki kell derítenünk, hogy valóban kik is “a banda tagjai.
Sok támpontunk nem akadt. A személyleírások meglehetősen
kuszák voltak, a daktiloszkópusok egyetlen azonosításra alkalmas
ujjlenyomatot sem találtak, s a kérdőjelek egyre sokasodtak.
A terveknek megfelelően bekapcsoltuk a munkába Barabást is.
Szívesen vállalkozott rá, még szabadságot is vett ki néhány napra.
Hosszú törzsőrmesterrel járta a Volgát, a Tavaszt, hátha felismeri
valamelyik támadóját. Sőt felhatalmaztam Hosszút, hogy már az
első este vigye tovább is, hátha valamelyik másik lebujba tették át
székhelyüket. Imre pedig már az első este beült a presszóba.
Közben érdekes újsággal érkezett meg Csák.
− Három taxis vitt késő este, illetve éjszaka utasokat a Margitszigetre − tartotta meg beszámolóját. − Az egyik a Casinóba, ezt
mellőzhetjük. A másik a sziget bejárójáig vitt egy idősebb, kicsit
kapatos − így mondta − férfit meg egy bombacsinos szőke, vékony,
magas csajt. A harmadik taxis viszont itt is van, elhoztam, mert
különösen érdekes volt a vallomása.

Behívta Trombitás Sándor gépkocsivezetőt.
− Legyen szíves, mondja el a százados elvtársnak is azt, amit
nekem.
− Kérem, az úgy volt, hogy én a Nyugatinál parkoltam, amikor
odalépett két fiatal férfi. Azt mondták: szeretnének egy kicsit
levegőzni, vigyem ki őket a szigetre. Mondtam: rendben van, ha van
pénzük, nincs semmi akadálya. Csodálkoztam, amikor a
Sportuszodánál megállítottak, s azt mondták: “Most egy kicsit
levegőzünk, mi a Buda felőli oldalt szeretjük a legjobban, adunk egy
húszast foglalónak, de várjon meg minket.” Nem telt bele negyedóra
sem, s jöttek. Vakaróztak közben, azt mondta az egyikük: “A fene se
látott már májusban szúnyogot. Csípnek a dögök, gyerünk a
francba.” Beültek a kocsiba, eljöttünk a szigetről. Még nem értünk a
szigetbejáróig, amikor az egyik fiú megfogta a karomat: “Lassítson
legyen szíves, itt sétál a barátnőm. Vajon mit keres itt ilyenkor
egyedül?”
A járda mellé álltam, ők kiszóltak a lánynak, Verának szólították,
az biztos, s beültették.
− Hová vitte őket?
− Azt kérték, hogy a Nyugatinál tegyem ki a társaságot, onnan
hazatalálnak. Bőségesen adtak borravalót. Egy százasból nem kértek
vissza.
Leírta a két férfit és a lányt is, s ez a leírás szinte tökéletesen
megegyezett a sértett által elmondottakkal.
Imre, aki ott ült a szobában, várva az esti “jelenést”, megjegyezte,
miután a sofőr kiment:
− Ennek az egyik férfinak a leírása nagyon hasonlít a Zoliéra.
− Melyik Zoliéra? − kérdeztem, mert nem kapcsoltam hirtelen.
− Hát arra, aki konyakot rendelt Barabásnak.
− Igaza van, főhadnagy elvtárs.
Most már nyugodtan nézhettünk a jövő elé.

A Tavasz pincérei is értékes segítséget adtak: elmondták, hogy
többször is látták már a társaságot, de külön-külön, az egyik
asztalnál szokott ülni valmelyik fiú a lánnyal, a másiknál a barátai
ketten vagy hárman. A Kovács József nevű pincér azt mondta: ő
nem lát ebben semmit, hiszen most elég gyakori, hogy egy társaság
egyetlen lánnyal jár. (Ő nem ilyen finoman fejezte ki magát.)
Este Imre Sándor a Volgába ment viseltes ruhában. Hosszuék
pedig nekivágtak Barabással az éjszakának. Másnap reggel Imre
jelentette, hogy egy gyanús személyt sem fedezett föl a miáltalurik
keresettek közül, annál több gyanús üzelmet látott, csak éppen nem
avatkozhatott be. Nyomatékosan fel is hívfarri a figyelmét: bármi is
történjék itt, ő most nem rendőr, neki nem szabad felfednie magát.
Lassan teltek a napok.
A harmadik estén megelégeltem a dolgot, úgy éreztem, nekem is
lépnem kell. Szokásos ellenőrző körutam során elsősorban a Nyugati
körüli lebujokat szemeltem ki, jártam végig.
Fél tizenegy lehetett, amikor a Volgába értem.
Csöndesen megittam egy kávét, s körüljárattam a tekintetemet.
Felfedeztem, hogy Imre egy társaság kellős közepén ül, és
anekdotázik. Ez jó jel! − gondoltam. Egyszer csak hangoskodásra
lettem figyelmes. Egy tagbaszakadt férfi egyszerűen nem akart
fizetni, hanem elindult kifelé. A pincérnő, egy törékeny, vékony lány,
eléje állt, mire ő durván meglökte. Odalépett egy másik pincér is,
erre hárman támadtak rá. Nem nézhettem tétlenül, felálltam,
odaléptem a hőzöngőkhöz:
− Azonnal hagyják abba! Fizessenek és menjenek útjukra!
Még ki sem tudtam mondani a szót “rendőrség”, amikor teljesen
váratlanul ütés ért. A tagbaszakadt vitatkozó férfi, aki a felszólítás
közben valahogy a hátam mögé került, hatalmas ütést mért a
nyakszirtemre. Mintha letaglóztak volna, a földre zuhantam. Hallom
ám, hogy valahonnan kiáltanak: “Te hülye, zsarut ütsz!”, én pedig
fektémben szólaltam meg: “Rendőrség!” Erre á két társ megijedt,

futni kezdett, de ez a harmadik hátraugrott: “Nesze!”, de aztán ő is
elpucolt. Az üzletvezető kihívta az urh-t, villámgyorsan ott teremtek.
Megkerestük a társaságot, amelynek közepén ott ült Imre Sándor is,
ahonnan a figyelmeztetés jött. A fiúk készségesen feleltek minden
kérdésemre: ismernek, már láttak ellenőrzés közben, meg azután az
egyikük volt is bent nálunk néhány évvel ezelőtt. Engem is védtek,
de a haverokat is. Azért elárulták a nevüket, mind a háromét. És a
rendőrségi gépkocsik még az éjjel beszállították őket a
kapitányságra. Leütöm az egyik ökölvívócsapat rövid életű tagja
volt, nem győzött bocsánatot kérni tőlem a reggeli kihallgatáskor,
ittasságára hivatkozva, meg arra, hogy ő nem szokta meg a
kioktatást.
Sokkal fontosabb volt azonban számomra az a társaság,
amelyikkel Imre Sándor ült együtt.
Ezek feltűnően megvédtek engem.
Vajon miért tették?
És kik lehetnek?
Kíváncsian vártam Imre Sándor jelentkezését.
És Imre főhadnagy reggel pontosan jelentkezett is telefonon. Úgy
beszéltük meg, hogy amíg a nyomozás tart, nem mutatkozik a
kapitányságon. Megállapodtunk, hogy egy civil gépkocsival
bemegyek a belvárosba, és ott akadunk össze véletlenül az Egyetem
presszóban.
Így is történt.
“Meglepve” üdvözöltük egymást, és kávézni kezdtünk.
Imre főhadnagy, mintha csak beszélgetnénk, beszámolt
tapasztalatairól. Elmondta: az egész előző esti buliban az volt a
legnehezebb számára, hogy nem avatkozhatott be, amikor engem
ütni kezdtek.
− Már attól féltem, hogy végleg megpucolnak.
−De az új barátai nem voltak szívbajosak, azonnal beköpték őket.

− Ez engem is meglepett, hiszen a kiáltáskor még azt hittem, hogy
meg akarják kímélni a három trógert.
− Érdekes fickók.
− Nekem mondja, főnök?! Ide a rozsdást − mutatott a nyakára −,
ha legalább egyiküknek-másikuknak nincs valami köze a mi
ügyünkhöz.
− Hát ezt meg honnan veszi?
− Konkrétumot ma még nem mondhatok… Este újra “találkozunk
velük. Ők mondták: a Fényben, Budán… Szóval utána tán többet
tudok, de az biztos, hogy valami komolyabb dologban sántikálnak.
Miután odakiáltottak, s a fiúk elpucoltak, majd megjött az urh és
körbejártak a százados elvtársék, az egyik fiatalember, az, aki
pontosan mellettem ült elegánsan… s aki olyan finoman beszélt,
mint a Zoli…
− Csak nem őt is így hívják?
− Elmormogta a nevét, de mintha valami mást mondott volna.
− Mindegy. Szóval akkor miről beszélt?
− Azt mondta: “Majd hülyék leszünk lebukni egy-két ilyen ócska
strici miatt.” De ezt csak az egyik társának mondta, nem a
többieknek.
− Akkor hát egészen jó szolgálatot tett a leütésem − összegeztem a
hallottakat.
− Azért azt elengedtem volna − mosolyodott el Imre főhadnagy.
− Én is.
Megállapodtunk Imre főhadnaggyal, hogy ezen az estén mi is ott
leszünk a Fényben, illetve a környékén. Mivel őt − észrevehetően −
befogadták, nyilván nem gyanakszanak rá, éppen ezért ő a
meghívásnak megfelelően a galerivel ül össze, s ha bármire
készülnek, azonnal jelt ad bent ülő nyomozóinknak. Az egyértelmű
volt, hogy én nem mutatkozom odabent, hiszen a banda egyik tagja
ismer, előző este ő mentett meg. Éppen ezért azt is közöltem Imre

főhadnaggyal, hogy Paczolai Miklós hadnaggyal tarthatja a
kapcsolatot, ki gépírónőnkkel, Annival szórakozik majd ott kora
estétől. A Fény előtt a Margit-híd felé áll majd az ő kocsijuk, míg mi
a túloldalon helyezkedünk el egy másik kocsiban, Hosszúval és
Csákkal másik irányban. Arra is ígéretet tettem, hogy este
utánanézünk annak a fiúnak, aki “bentről” ismer engem.
Miután mindent alaposan megtárgyaltunk, kifizettem a feketéket
és elköszöntünk egymástól.
Odabent azonnal összerántottam a csoportot, s tájékoztattam őket
a megbeszéltekről. Részletesen megtárgyaltuk az esti akciót.
− Barabást nem kellene bevonni? − tette föl a kérdést Paczolai
hadnagy, de Csákiék ellenzték:
− Elriaszthatja a madarakat.
− Lehet, hogy egyikükre rámutat, s az mindent letagad, de akció
közben nem érjük tetten őket, s azután már vigyázni fognak.
Röpködtek az érvek és az ellenérvek, s végül úgy éreztem, valahol
a középúton lehet megtalálni a megoldást.
− Ismeritek a Fülemülét Arany Jánostól? Hát én most úgy teszek,
mint az a bíró: mindenkinek igazat adok… magamnak is. A
következőket csináljuk: a mi kocsinkban odakint Hosszúval és
Barabással leszünk. A taxisokat pedig megkérjük, adjanak egy kocsit
Csáknak. Ő kitűnően vezet, benne megbízhatnak… Csák pedig
legyen a közelben, s az istennek se elsőnek érjen oda, tehát ne akkor,
amikor egy ismeretlen férfi megy el a szőke tündibabával, hanem
akkor bukkanjon föl, amikor a banda elindul.
Ebben megegyeztünk.
Napközben még ezernyi tennivalónk akadt.
Kihallgattuk az előző esti támadás résztvevőit, akik készséggel
tettek vallomást az asztaltársaságra. Igaz, nem volt rá különösebben
szükségünk, mert tanúként valamennyiüket felírtuk. A bűnügyi
nyilvántartóból egykettőre előkerültek Fekete Károly adatai. Ő volt

az, aki “bentről” ismert… Két esztendővel azelőtt gyűlt meg vele a
bajunk, akkor markecolásokat követett el, egyévi börtönre ítélték,
onnan körülbelül egy éve szabadult. Most már visszaemlékeztek
nálunk többen is az ügyére: rendkívül ijedten, szolgálatkészen
viselkedett, mindent azonnal bevallott, igyekezett jó színben
feltűnni, és nyakra-főre ígérgette, hogy soha többet semmibe nem
keveredik.
− Lehet, hogy csak véletlenül csöppent abba a társaságba −
jegyeztem meg, amikor az ügyet megbeszéltük a többiekkel −, de
tulajdonképpen odabent más hatások is érhették, s ez
tulajdonképpen rokon szakma.
− Meg kellene tudni, kikkel ült együtt − javasolta Hosszú.
− Éppen ezt akartam mondani én is − vettem vissza a szót −, s
éppen Hosszú elvtársat akartam megbízni ezzel.
− Kellett neked javasolgatni − mormogta a foga között
mosolyogva Csák, aki ki nem hagyta volna az ilyet. Vettem a lapot,
mert meggyőződésem, hogy csakis jó, könnyed hangulatban lehet
eredményesen dolgozni:
− Ez mindig így szokott lenni… emlékszem rá fiatal nyomozó I
koromból.
Hosszú tehát az adatok birtokában a büntetés-végrehajtási
szervekhez száguldott információgyűjtésre, Csáknak viszont
átadtam a társaság másik három tagjának nevét és lakcímét:
− Nem szeretném, ha unatkozna estig: járja már végig ezeket a
címeket, s nagyon óvatosan tudakolja meg, kifélék-mifélék Imre
Sándor újdonsült “barátai”.
− Értem, főnök − válaszolta Csák, s ebben a hivatalos formulát
rövidítő változatban minden benne volt.
− Jó lenne, ha kora délután visszaérne, hogy még átvehesse a
taxit. Nem szeretném, ha valami hibás kocsival szállítaná a
társaságot.

− Majd vigyázok.
A következő órákat egyéb ügyeinknek szenteltem − volt belőlük
elég, abban az időben ugyancsak nem panaszkodhattunk, hogy
megöl az unalom.
Délután visszajött Csák:
− Valóságos úri társaságba csöppent a Sanyi − vágott mindjárt a
közepébe.
− Hát ezt hogy érti?
− Az egyik egy mérnöknek a gyereke, a másik egy ügyvédé, a
harmadik egy vállalati vezető emberé.
− Akkor meg hogy kerülhettek össze ezzel a markecolóval?
− Menet közben éppen ezen gondolkoztam. Látszatra egyáltalán
nem illenek egymáshoz. Csakhogy azért azt is megtudtam, hogy a
három közül ketten ugyancsak rossz eredménnyel végezték az
iskolát, s most szüleiken élősködnek, belőlük élnek. Igaz, elég nagy
zsebpénzeket kapnak.
− Remélem, nem tűnt fel senkinek az érdeklődés!
− Úgy ismer, főnök? − kérdezett vissza szinte szemrehányóan
fiatal munkatársam.
− Leányismerősünkről nem hallott?
− Sajnos sehol. Egyikük sem járt még csak megközelítőleg sem
hasonló lánnyal.
Már útjára is indítottam, hogy intézze a taxiátvételt, amiről
természetesen osztályvezetőnk engedélye alapján már előzetesen
tárgyaltunk a vállalat illetékes vezetőivel.
Elérkezett az este.
Paczolai és Anni már elég korán kocsiba ült és elment a Fénybe.
Leparkoltak az első adódó helyen, elég közel a bejárathoz, s mint
valami igazi szerelmespár, összebújtak odabent.
Én bekérettem Barabást, akinek rendkívül tetszett az ötletünk, s

új meg új javaslatokkal igyekezett segíteni, részt venni a
nyomozásban, ahogy ő mondta.
− Gondolja, százados elvtárs, hogy itt lesznek az én
megtámadóim?
− Én még másban is biztos vagyok.
− Miben?
− Erről majd az autóban, amikor bebizonyosodott.
Mi hármasban is útra keltünk és a megbeszéltek szerint jártunk el.
Fél nyolc lehetett, amikor Barabás előrenyúlt, és megrázta a
vállam:
− Tessék már nézni, ott jön az egyik támadóm − és a járdára
mutatott.
− Melyik az? − kérdeztem.
− Az a barna zakós. Sötétkék nadrág van rajta, ing nyákkendővel.
− Ez hol volt a támadáskor?
− Ő a lány bátyja.
Hosszura néztem, és ő jelentőségteljesen vissza: ugye, mégiscsak
jó, hogy nem vittük be Barabást a Fénybe, ott egyből megugratta
volna a nyulakat.
− Rendben van, mi is így gondoltuk, arra kérem, figyeljen tovább
− csitítottam, miközben az illető férfi bement a Fénybe.
Nem sokkal később ismét megrángatta a vállam a villanyszerelő.
− Atyaisten, ezek ismerik egymást.
− Kik azok az ezek?
− Ott jönnek kettesben, beszélgetve: az egyik volt a konyakos
barátom, a Zoli, a másik pedig szintén a nővel volt, a Pista.
− Szóval gyülekeznek már − nyugodtam meg. − Most arra
figyeljen, mikor jön a lány.
− Hármasban jönnek − szinte kiáltotta riadtan. − De nem, ez nem

lehet igaz.
− Micsoda?
− Tessék már nézni, nem ismerős önnek az a férfi?
− Melyik?
− Ejnye, hát az a szőke nő biztosan kiszúrta, mellette jobbról az a
férfi jön, aki a lányt nekem felajánlotta. “Kell egy jó pipi,
fiatalember?” − ezt a kérdést nem felejtem el soha. De balról, az a
nyomozó elvtárs, aki még az éjjel ott volt a helyszínelésnél,
nyugodjon meg. Önnek ismernie kell!
− Ismerem is, ő az.
− Ő is velük van?
− Testben.
− Jaj, de izgalmas!
− Nekünk mondja? − sóhajtott fel Hosszú. − Főleg az, hogy
találnak-e valami pénzes palit odabent.
Ebben a pillanatban villant át az agyamon, milyen kár, hogy ez
előbb nem jutott az eszünkbe. Bár pénzes palit jóval nehezebben
játszottunk volna meg, mint szerelmespárt.
Szerencsénk volt.
Tíz óra után néhány perccel nyílt az ajtó, kilépett Anni, s mint aki
csak levegőzik, mélyeket szippantott, majd fésülködni kezdett.
− Megvan − szóltam nyugodtan Hosszúnak, mire Barabásnak
leesett az álla.
− Mit tetszett elveszteni?
− Már-már a türelmemet, de fölösleges volt. Palira találtak.
Hosszú szép csöndesen elmagyarázta, hogy a munkatársnőnk
fésülködése volt a jel.
− Hát mennyien vannak önök?
− Sokan − válaszolta lakonikus rövidséggel Hosszú.

− Mindig éppen annyian, amennyire szükség van − toldottam meg
a felvilágosítást.
− Ez imponáló! − csillant föl segítőtársunk szeme. -De egyáltalán,
honnan tudták, hogy ma este ide kell jönni?
− Látja, ez a nyomozói megérzés − adta a bankot Hosszú.
− Mit gondol, miért van velük az a nyomozó? − kérdeztem. Hogy
odabent közben mi történt, azt csak később tudtuk meg − de hogy a
történet kerek legyen, természetesen ide veszem.
Odabent Zoli − nevezzük egyelőre így a jóképű, jól öltözött
fiatalembert − társával együtt egy olyan asztalhoz ült, amelytől
jobbra is, balra is magányos férfi foglalt helyet. Az a férfi, a
“bátyuska”, aki először érkezett − egészen másutt telepedett le.
Amikor Imréék beültek, Géza − tehát az a fiatalember, aki az első
esetben a “pipit” felajánlotta − úgy vezérelte minden szó nélkül
Imrét és Verát, hogy Zoliék közelében üljenek asztalhoz. Imre
Sándor oda akart köszönni az ismerősöknek, de Géza finoman
figyelmeztette: “Itt mi nem ismerünk senkit!”
Fél tíz tájban Zoli − a jó megjelenésű fiatalember − fogta magát,
és átült a bal oldali szomszédhoz. Ez egy idősebb férfi volt, aki már a
harmadik üveg “sört fogyasztotta. Később a Zolival ülő fiatalembert
is odahívták, s igen jól elbeszélgettek.
Imre főhadnagy, aki a lány és Géza társaságában üldögélt, s szóval
tartotta a társaságot, fél szemmel azt leste, mikor történik valamiféle
jeladás. És ez megtörtént!
Zoli elővette a tárcáját, s jó hangosan megszólalt:
− Akkor most fizetni fogok. Mindent!
− Csak nem képzeli, hogy hagyom? − szólalt meg a .férfi, aki
jócskán kapatos lehetett, hiszen még két konyakot is; belediktáltak.
− Tele vagyok pénzzel − és ő is elővette vastag pénztárcáját.
Hangoskodott: − Fizetni!
Így vitatkozgattak egy darabig, de Zoli lecsendesítette végül is az

idősödő férfit. Amikor a pincér odaért, még egy kört rendelt.
Valószínűleg ez lehetett a jel, mert Géza odasúgta Imre
Sándornak: “Most nem látsz semmit, jó?” “Persze, haver, miért, mit
kéne látnom?” “Nem is kérdezel, és meg sem lepődsz, hogyha
hamarosan itthagyunk!” “Nem mehetnék veletek?” “Nem bánom, ha
meghívnak ahhoz az asztalhoz, akkor odaülhetsz, de azután mással
már nem törődsz!”
Géza ezzel felpattant, és átsétált a szomszéd asztalhoz: “Uram, kell
önnek egy jó pipi?” − fordult a férfihoz, s jellegzetes mozdulattal
Verára bökött.
− Ilyen jóképű fiatalemberek, és mégis átadnák nekem? −
kérdezte meglepődve az úr, aki mindezt később előadta nekünk.
− Egy kis pénzért hajlandó lenne elmenni önnel. És mi nem
vagyunk szívtelenek.
− Rendben, de hová vigyem?
− Ezt megbeszélhetjük, ha meghív az asztalukhoz.
− Uraim, önök benne vannak, hogy növeljük a társaságot? −
kérdezte erre a kisiparos (ezt is később tudtuk meg persze). − Zoliék
rábólintottak. Géza erre odament Veráékhoz: “Gyertek. Aztán ügyes
legyél, Verácska!”
Imre főhadnagy hegyezte a fülét. Paczolaiék pedig még jobban
összebújtak, hogy feltűnés nélkül leshessék a társaságot. Ők akkor
még csak annyit tudtak, hogy az ott ülőkből áll a galeri. A negyedik
férfi tagot azonban hamarosan kiszúrták. Nem telt el egy fél óra
sem, amikor Pista (mi már tudjuk, hogy ő volt az) a vécé felé menet
megállt egy asztalnál, s mintha leejtett volna valamit, lehajolt. Egykét perc múlva az asztalnál ülő férfi fizetett, felállt, és elindult.
Anni után, aki az átülés pillanatában jött ki fésülködni, most
Paczolainak akadt dolga idekint. Ezt már mi is láttuk, érzékeltettük
is vele, hogy rendben, csak hagyja dolgára menni a fiút, mi tudjuk,
hogy még találkozunk vele.

− Ezt hagyják megszökni? − kérdezte ijedten Barabás, amikor
látta, hogy támadója elmegy. − Hiszen ő annak a Verának a bátyja.
− Gondolja, hogy megszökik?
− Mindenesetre eltűnik. Igaz, a Vera még ott van.
− Ha a szabályzat nem tiltaná, most fogadnék önnel, hogy
hamarosan találkozunk ezzel a férfival.
Úgy nézett rám, mint egy megszállottra, és rám hagyta.
Közben odabent is lezajlott a fizetés, s egyszer csak ketten jelentek
meg az ajtóban: a csinos, magas, szőke nő, a Vera és egy meglehetős
támogatásra szoruló férfi.
− Itt az újabb áldozat! − jegyezte meg Barabás.
− Tudjuk. Erre vártunk.
Vera intett egy taxinak, és beszálltak. A taxi elindult a Moszkva tér
irányába.
− Nem megyünk utánuk?
− Minek? Mi majd a többieket követjük.
−. Értem már! − világosodott meg Barabás előtt a tervünk.
Két férfi lépett ki a presszóból, mi már tudtuk azonosítani őket:
Géza és István voltak. Jelzésünkre a mellékutcában várakozó taxival
Csák bukkant elő, messzire virító jelzéssel: “Szabad”. Pista leintette.
Amikor a taxi szép kényelmes lassúsággal elindult a Moszkva tér
felé, mi is nekiindultunk:
− Csak nehogy lemaradjunk − izgult utasunk.
A taxi még a Moszkva tér előtt jobbra fordult, s elindult a
Rózsadomb irányába. Különböző mellékutcákon csalinkázott, s mi
szépen, tompított fényekkel követtük. Az egyik utcasaroknál Csák
egy másik taxi mögött parkolt. Az a másik éppen indult tovább. Nem
messze ide egy műhely ablakaiból szűrődött ki fény. A taxi két utasa
a fény felé indult. Ekkor bukkant elő az árnyékból egy harmadik férfi
is:

− Ön jós, százados elvtárs? − kérdezte Barabás. − Ez a lány bátyja.
− No látja!
− Nemcsak látom, figyelek és nézek is.
Jót szórakoztunk a szójátékon, de még feszültebben figyeltünk.
Egyszer csak a lány alakja jelent meg a műhely ajtajában, valamit
szólt a fiúkhoz, aztán visszament. Néhány perc múlva mindketten
kifelé jöttek.
− Már befejezték volna? − kajánkodott Hosszú.
− El se kezdték! − vigasztaltam meg. És abban a pillanatban a
lány “bátyja” megindult a pár felé. Rákiáltott az idős emberre: “Mit
akar a húgomtól?” Mi a lehajtott ablak mögül ezt jól hallottuk,
hiszen kocsinkkal megelőzve Csák taxiját, egészen a közelükben
álltunk. A férfi megrémült: “Én? Semmit.” “Na ne vicceljen, öreg, ezt
nem ússza meg szárazon.” Erre előléptek a barátai is, mire a férfi
futni kezdett. Egy kert volt, arra igyekezett, de elgáncsolták. Egyikük
rátérdelt, a másik a zsebéhez kapott.
− Most! − kiáltottam, s egyszerre vágtuk ki a gépkocsi ajtaját.
− Állj! Rendőrség! Adják meg magukat!
Élesen csattant a hangom az éjszaka csendjében. Kicsit
hangosabbra is sikerült a kelleténél.
A férfi mellett térdelők felpattantak, Géza eldobta a tárcát, de
megállt. A lány és a bátyja azonban a taxi felé futott. Látták, mi
ketten vagyunk, gondolták csak kettőjükkel bánhatunk el.
Ugyancsak meglepődtek, amikor Csák az igazolványát mutatta
nekik:
− Rendőrség! Álljanak meg!
Villámgyorsan megbilincseltük a három férfit, Barabást a
megrémült lánnyal beültettük Csák kocsijába, a három férfit pedig
Hosszúval mi vittük be.
Odabent már várt Paczolai hadnagy és Imre főhadnagy. Imre
Sándor nevetve mesélte, mennyire meglepődött a jól fésült Zoli

barátja, amikor elővette az igazolványát és közölte vele, hogy
előállítja a főkapitányságra. Nem mert tiltakozni, mert akkor már
ott állt mellettük Paczolai is.
A kihallgatások, a szembesítések elég hosszú időt vettek igénybe, s
az újonnan alakult galeri egyszerűen képtelen volt tagadni.
Elmondták: ugyanazt a színjátékot rendezték, de mindig váltott
szerepekkel. Sőt, még három hasonló pénzszerzési akciót is
beismertek, amelynek sértettjei − ki tudja, miért − nem tettek
feljelentést.
Ügyüket hamarosan átadhattuk az ügyészségnek, és nemsokára
elnyerték méltó büntetésüket.

Harminckét év szolgálat
− Rablógyilkos voltam, kérem − “mutatkozott be” egy nagydarab
ember az Ország-Világ szerkesztőségének egyik szobájában, amikor
megkérdezték: miért keres engem. Merthogy engem keresett, s az
illő bemutatkozás után el is mondta jövetele célját: sorra olvassa a
történeteket nyomozótársaimról, s mivelhogy annak idején az ő
ügyében is én voltam a nyomozó, fél, hogy sorra kerül. S
bármennyire is elváltoztatom a neveket, környezetében valaki talán
ráismerhet.
− Tetszik tudni, én leültem, kérem, azt a sok évet − nyugtatta meg
a munkatársakat, akik bizony egy kicsit megszeppentek, amikor így
szemtől szembe találták magukat egy “igazi” rablógyilkossal − még
ha exrablógyilkos is az illető −, s ma már rendes, becsületes életet
élek, nem követek el semmi törvénysértőt. Az új ismerőseimnek
fogalma sincs már a múltamról, s én is el akarom felejteni…
Nem lehettem akkor jelen ezen a beszélgetésen, de az üzenetet
megkaptam, s így ezen az úton is megnyugtathatom a törvényes útra
visszatért embert: még csak véletlenül sem érintem az ügyét.
No de nemcsak ő keresett engem az Ország-Világ
szerkesztőségében. Akadtak levélírók is szép számmal, akik
érdeklődtek: milyen ügyek következnek, milyen témákban
nyomoztam, s olyan is volt, aki ötletet adott, miről írjak. Nos hát:
mivelhogy ez dokumentumsorozat − amint a címében is szerepel −,
én természetesen csak olyan ügyeket veszek elő, amelyeket valóban
az éri közreműködésemmel derített fel a rendőrség: azaz az a
csoport, alosztály végzett, amelynek előbb beosztottja, majd
csoportvezetője, végül vezetője voltam. S azt is észrevehette az
olvasó, hogy tartom magam az első részben beharangozottakhoz:
soha nem aratom le mások elől a babért, mindig az együttes munkát

írom meg. S volt nyomozótársaim a megmondhatói: igyekszem a
történelmi hűséghez ragaszkodni még akkor is, ha ezzel egy kicsit
szárazabbra, “egyszerűbbre” sikeredik is egy-egy történet. És mindig
szerepelnek ők maguk is, hiszen Csák, Mezei, Kovács és a többiek
egyáltalán nem fiktív nevek, mögöttük nagyon is élő − sőt, ma is
aktívan és nagyon eredményesen tevékenykedő − nyomozók, máig is
kedves barátaim vannak.
Hogy miért szólok most erről?
A levélírók között nem egy azt a kérdést tette föl: hogyan lettem
én nyomozó; hogyan van az, hogy keverednek a sorozatban az 1950es évek elején történtek meg az egész közelmúlt ügyei is?
Gondoltam: nem árt egy kis szusszanásnyi pihenőt tartani, kicsit
félrerakni a közeljövőben papírra kerülő konkrét ügyek aktáit −
mert azt talán mondtam is már: minden egyes ügyet az előttem
fekvő régi akták, ügyiratok alapján dolgozok fel −, szóval, most egy
kicsit félreteszém ezeket, s azt írom meg: milyen is egy
nyomozókarrier a szocialista Magyarországon.
Ugyanis az 1950-es évekről szóló históriák csakúgy velem
történtek meg, mint az 1976-1977-esek, s hogy csapongók közben,
azt a felvillanó gondolatok, no meg a szerkesztők jogos igényei miatt
teszem: egy-egy beosztásban, munkaterületen meglehetősen azonos
jellegű, “sablonossá” váló nyomozások követték egymást, a
történelmi hűség − unalmassá tenné a történteket. így hát hol innen,
hol onnan veszem elő régvolt ügyeinket, s egyszer “súlyosabb”,
egyszer “könnyebb” ügyek nyomozásainak történetét vetem papírra.
Mert számom a − számunkra, nyomozók, rendőrök számára − soha
nem voltak “súlyosabb” és “könnyebb”, “nagy” és “kis” ügyek. Mi
minden alkalommal egyforma odaadással és figyelemmel indultunk
a bűnözők nyomába.
Most szakítok ezzel a csapongással, megpróbálok a történelmi
hűséghez ragaszkodni, eleget tenni azok kívánságának, akik
életpályámról érdeklődtek. Azokra a fiatalokra is gondolok −
nincsenek kevesen −, akik éppen az utóbbi hetekben-hónapokban

szakmát, hivatást választva a rendőrtiszti pálya iránt érdeklődnek,
vagy már arra is léptek.
Hogy kezdődött egy rendőrkarrier?
A felszabadulás előtti évekre kell visszakanyarodnom. Egészen
ahhoz az esethez, amikor először kerültem kapcsolatba a
rendőrséggel.
Fiatal tanuló voltam akkor, suhanc, ahogy neveztek. Az Egyesült
Izzóban dolgoztam mint bádogosinas, majd kitanultam a szakmát.
Közben megemberesedtem − s a szociáldemokraták gyermekbarát
szövetségén keresztül közelebb kerültem a munkásság politikájához
is. Eleinte még egyáltalán nem tudtam, hogy mit és miért csinálok,
de már elég fiatalon − 14-16 évesen − tudatosan vettem, részt
kisebb-nagyobb akciókban. Ezeket már a szociáldemokrata ifik
mozgalmán belül működő Ifjúsági Bizottság − a kommunisták
legális szerve − irányította. Persze ezt akkor még nem tudtam, nem
láttam ilyen világosan. Csak azt láttam, hogy igazuk van, hogy velük
kell menni.
És velük mentem akkor is, amikor egy kicsit “megdorgáltuk” az
újpesti nyilasokat.
Szép kis csetepaté volt. Ekkor 1939-et írtak. A nyilasok
hőbörögtek, mi meg nekik estünk. Szabályos kis csata alakult ki,
ütöttük-vertük egymást, ahol értük. Mivel én magam is sportoltam −
eveztem, atletizáltam −, fizikailag jó erőben voltam, de így volt vele
legtöbb társam is. Nem ijedtünk meg a saját árnyékunktól. A
nyilasok hamar alulmaradtak. Már-már menekülésre fogták a
dolgot, amikor megjelent a rendőrség. Nos, azok csodálatos gyorsan
kiválogatták a verekedők közül azokat, akiket be kellett vinni:
“véletlenül” csak a szocialista, kommunista ifjak kerültek az újpesti
kapitányságra. Én is ekkor láttam belülről rendőrségi épületet.
Ugyancsak “kipofozták” belőlünk a lelket. Semmit sem lehetett ránk
bizonyítani, így hát lajstromba vettek bennünket, s néhány jó nagy
verés után elengedtek.

Mindenesetre ez a lajstrombavétel elég volt ahhoz, hogy
büntetőszázadba hívjanak be.
Közben persze még négy év telt el, s akkor már egyre
tudatosabban ifjúkommunistaként tevékenykedtem Újpesten: részt
vettem a rendező gárdában, ahol propagandamunkát végeztünk, s
mindent, amit csak ránk bíztak az idősebbek.
1943-ban hívtak be. Kegyetlen századba kerültem: 120-an
mentünk ki, negyvenen jöttünk vissza élve. És közben azt a rengeteg
munkát, szenvedést… bizony nehéz elfelejteni.
Egy meglehetősen jó alkalmat megragadva másodmagammal
megszöktünk, s gyalog − mi mással is tehettük volna − vágtunk neki
az útnak: haza. Aradról Budapestig. Csak néhány kilométerre jutott
hely egy-egy lovas kocsin “stoppal”. 1945 januárjában, nem sokkal a
felszabadulás után érkeztünk meg Újpestre. Családom tagjait nem
találtam meg, elhurcolták őket a nyilasok. Mihez kezdhettem volna:
jelentkeztem a kommunista pártnál. És Földes Laci bácsi, a kerület
akkori párttitkára (a Hungexpo volt vezérigazgatója) talált nekem
való munkát. A pártszervezetnek volt egy lovas kordéja, azt mondta,
legyek annak a hajtója. Ezen a kordén hordtam ki a
popagandaanyagot Újpestre a Köztársaság térről, az akkori
pártszékházból. Nem sokáig tehettem. Nagy volt az éhezés, kevés az
ennivaló, s Andrásffy Gyula bácsiék (volt nagykövet) döntöttek: a
lóval is felerősítjük egy kicsit a kosztot. így aztán Juliska néni
megfőzte − a munkámat, illetve a munkatársamat.
Akkor új munkaterületet kaptam. Földes Laci bácsi behívott:
− Azért nem maradsz munka nélkül! − nyugtatott meg. − Te az
illegalitásban is rendező gárdista voltál. Menj be a Köztársaság térre,
jelentkezz a pártőrségnél. Már szóltam nekik. Ránk hivatkozz!
A pártőrség akkor − fegyveres szolgálat volt. Igaz, a fegyvert nem
kellett használnunk, mert a pártot tisztelet övezte, no de vigyázni
kellett a székházra, s a párt autóira is. A Ciklop garázsban volt a
legtöbb kocsi, oda kerültem, s hamarosan az őrség parancsnoka

lettem.
Mondom, idefönt Budapesten nemigen történt érdemleges
esemény, de egyszer azért nagyon izgultam. Jött a jelzés Pécsről,
hogy nincs elég pénz, megáll az élet. S akkor másodmagammal
engem bíztak meg, hogy egy gépkocsin több millió pengőt vigyek le
Baranyába. Ez 1946 elején történt, amikor a pengő még nem volt
olyan rossz, de a közbiztonság sem volt olyan jó, hogy csak úgy
flangálni lehetett volna ennyi pénzzel. Mi mindenesetre hősiesen
felültünk az autóra, s egy szál géppisztollyal felkészültünk arra, hogy
megvédjük a szállítmányt az életünk árán is, ha bárki megtámadná…
Gyerekkorom cowboyfilmjei jutottak minduntalan az eszembe,
amikor jobbra és balra fürkésztem a tájat, de szerencsére egyetlen
dombhajlatból sem törtek ránk a banditák.
1946 augusztusa nemcsak a jó pénzt, számomra is új megbízatást
hozott.
Nehéz időszaka volt ez az országnak. A régi rend minden rendű és
rangú lovagjai ádáz küzdelmet folytattak uralmuk visszaállításáért.
Segítségükre voltak az alvilági elemek is.
Most, amikor megteremtődött a jó pénz, a forint, az ellenség ez
ellen igyekezett fellépni.
Néhányadmagammal behívtak a pártbizottságra, és erről
beszéltek. Azt is elmondták: nagy munka vár a rendőrségre, az
infláció letörését követően le kell törni a spekulációt, meg kell
akadályozni a gazdasági bűncselekményeket, s erre hivatott az új
Gazdasági Rendőrség.
Eleinte azt hittem, ez valamiféle szeminárium, újfajta oktatási
forma. Aztán egyszer csak világossá vált a bevezetés:
− Az elvtársak becsületes pártmunkások, s úgy gondoltuk, hogy
beküldjük önöket a Gazdasági Rendőrségbe. Végezzék ott tovább
becsülettel a munkájukat. Jelentkezzenek dr. Villányi András rendőr
ezredesnél.
Azt hiszem, még a fiatalabb korú olvasók is tudják, hogy azokban

az években nem nagyon gondolkoztunk, ha valami új
pártmegbízatást kaptunk, nem is gondoltunk arra, hogy más
elképzelés is érvényesülhet. így hát másnap már jelentkeztem is
Villányi elvtársnál, a Gazdasági Rendőrség akkori vezetőjénél, aki
később a Rajk-perben a törvénysértések áldozata lett. Hamarosan
alhadnagyként szolgálatba álltam: gazdasági nyomozó lettem.
Ebből a kétszavas fogalomból akkor tulajdonképpen egyik sem
illett rám. A gazdasági dolgokhoz annyit értettem, hogy vannak
spekulánsok, akik pénzzel-arannyal-áruval üzletelnek, csalnak,
lopnak a nép kárára. S a nyomozás? Bizony azt sem tudtam, mi fán
terem…
No, de igazuk volt Villányi elvtársaknak: egyelőre az a fontos,
hogy legyünk hűségesek a néphez, “érezzük meg”, hogy ki akar
ártani, s ne legyünk szégyenlősek, ne ijedjünk meg akár nagy
nevektől, dúsgazdag emberek tekintélyétől sem. Abban biztosak
voltak, hogy minket − munkásokból lett rendőröket − senki fia nem
tud majd megvesztegetni. És egyelőre ez is nagy dolog volt.
Egyelőre. Mert mondani sem kell, hogy a belépés pillanatában
tanulni kezdtem, s nyugdíjazásom előtt is tanultam… sőt
megmondhatom: azóta is forgatom a könyveket, “lépést tartok” a
kriminalisztika fejlődésével.
Nem sokkal kinevezésem után izgalmas feladatot kaptam:
értesülés érkezett, hogy Pásztó környékéről − a Mátrából − valaki
valutát csempészett a fővárosba.
Pásztora indultam hát.
Nem villogott a kék fény az autómon, mivelhogy nem is volt
autónk akkoriban. Nemcsak hogy autót, de még egy szekeret sem
tudtam szerezni, így azután gyalogolhattam eleget a Mátra útjain,
mire odaérkeztem.
Egy mai krimiben az lenne a fordulat: a villogó kék fény
elriasztotta, megugratta a “madárkát”. Hát az én kék fényem
villogása ezt nem tehette volna, de a “madárka” mégsem volt

található. Hosszas körüljárás után kiderült, hogy az egyik itteni
kastélyból gyakran jár Pestre a volt tulaj.
Az első dolgom az volt, hogy megpróbáltam fényképet szerezni
róla. Kiderült: nagyon idős asszony az illető, s csak lánykori képe
akadt. Egyébként Pesten is van lakása.
Vágtattam hát Pestre − már az akkori időknek megfelelő
legnagyobb sebességgel.
Azt hiszem, mondanom sem kell, hogy a címnyilvántartóban −
még nem is így hívták − nem volt semmiféle megbízható nyom. De
azért hamarosan rajtaüthettünk a lakáson.
Házkutatási paranccsal léptünk be az idős asszonyhoz, aki
méltóságteljesen fogadott, s indignálódva közölte: ő úriasszony, aki
még soha nem ütközött össze a törvénnyel. Amikor azután több száz
Napóleon-arany, 5000 dollár és egy sereg más pénz is került elő a
különböző rejtekhelyekről, egyre kisebb lett a hangja. Eleinte még
védekezett, hogy ezek a rokonaitól valók, s nem tud róluk, de már a
kezünkben voltak a bizonyítékok, s ő is belátta, nincs értelme a
tagadásnak. Emlékszem, nem kapott súlyos büntetést, de a valutát
természetesen elkobozta a bíróság…
Fél év sem telt el, s a pénzhamisítási alosztály vezetője lettem.
Mondanom sem kell talán, nem nekem kellett pénzt
hamisítanom. Igaz, közben elég jól kitanultam a “szakmát”.
No de félre a tréfával: a fiatal forint hamar felkeltette a
pénzhamisítók érdeklődését. Ezt már volt miért meghamisítani.
Jelzések sora jött: hamis kétforintosokkal fizettek Budapest több
pontján.
Az új kétforintost mi akkor nagyon szépnek találtuk, s nagy
becsben is tartottuk. Kicsit hitetlenkedtünk eleinte, de
bebizonyosodott − a pénzügyi szakemberek megállapították −,
meglehetősen sok hamis kétforintos került forgalomba.
Miről lehetett megismerni?

A recézése a szélén nem volt annyira finom, s a súlya valamivel
nehezebb volt. Kézbe véve laikusnak persze nem, csak hosszabb
vizsgálódás után, mindenesetre úgy értékeltük, máris komolyan
veszélyezteti a jó pénzt, nagy vívmányunkat.
Gondos tervet dolgoztunk ki.
Feltérképeztük a lelőhelyeket, azokat a boltokat, trafikokat,
piacokat, ahol ilyen kétforintosokkal fizettek. Ez meglehetősen
széles kört adott, látható volt: nem kezdővel állunk szemben.
E munkával egyidejűleg figyelmeztettük a pénztárosokat,
többüket beavattuk, hogyan ismerhetik fel a hamis pénzt, s mit kell
tenni, ha ilyennel fizetnek.
Közben pedig megkezdtük a vizsgálódást a pénzhamisítással
foglalkozók körében.
Nyugodtan mondhatom így, mert a régi rendőrség iratanyagából
− nagy szerencsénkre − az ilyen típusú bűnözők anyagai mind ránk
maradtak. Nem is hittem volna, hogy ennyien kísérleteztek nálunk
pénzhamisítással! Vagy húsz név sorakozott. Közülük kiszűrtük a
háborúban eltűnteket, meghaltakat, azután azokat, akik azelőtt csak
papírpénzt dobtak a piacra. így is maradtak heten.
Egyiknél sem ronthattunk ajtóstól a házba.
Először a nagy vagány, Kertész Gábor megfigyelését rendeltük el.
(Azt hiszem, most sem ígértem, hogy a történeti sorrendiség
hűségén kívül másban is precíz leszek, tehát a neveket itt is teljesen
megváltoztatom!) Ez a Kertész a Horthy-féle iratok szerint notórius
pénzhamisító volt. Kétszer is elfogták, de harmadszor is
kísérletezett, s mesterien ügyes pénzeket állított elő. /
Megtudtuk róla: egy üzemben dolgozik, szolid, csendes életet él
odahaza, nem jár senkihez, ismerősei alig vannak. Egy nyomozónk
mindenesetre a nyomában járt egy ideig, eredménytelenül.
A másik “páciensünk” az a Pengő “becenevű” férfiú volt, aki
kifejezetten az egypengősökre specializálta magát, amíg csak le nem
bukott.

Megszereztük a fényképét, s elvittük néhány helyre, ahol hamis
kétforintosokkal fizettek. Nem messze a lakhelyétől az egyik trafikos
felismerte: nála járt azokban az időkben.
Őt már személyesen is meghallgattuk, s házkutatást is tartottunk
nála, eredménytelenül. Nem hazudott, amikor azt vallotta: régen
abbahagyta a dolgot, berozsdásodott a gépe is.
A harmadik út már eredményesebb volt. A Hercegről − hadd
hívjam csak gúnynevén − egykettőre megtudtuk: nagyon nagy lábon
él, éjszakánként soha sincs odahaza, legtöbbször lebujokba jár.
Lebuj? Ez itt nem pontos kifejezés, előkelő (mármint annak a
kornak megfelelően) éttermeket keresett föl.
Ennek már hárman szegődtünk a nyomába.
Mi is beültünk a Savoyba, ahol ő italozott egy nagy társasággal,
amelyet” másnap a Moulin Rouge-ba is magával vitt.
Az tűnt föl, hogy éjfél körül otthagyja a brancsot.
Egyik nyomozónk − nevezzük Kárpátinak − utánament. A Herceg
egy külvárosi házba ment, valahová. Pesterzsébetre.
Másriáp éjszaka már többen vártuk ott.
És megjelent.
Mi erősítést kaptunk a közrendvédelmiektől: négy egyenruhás
rendőr is volt velünk. A házat körülzártuk, s hajnali fél négy tájban
rajtuk ütöttünk.
A pincéből zaj szűrődött ki. Ott dolgozott a Herceg és két
“munkatársa”.
A százával heverő kétforintosok magukért beszéltek.
Nem csodálkozott, amikor a csuklóján csattant a bilincs. És a
hamis kétforintosok egyelőre eltűntek a pesti utcákról.
Én pedig megváltam a GR izgalmas munkájától.
Hogy még izgalmasabb szakággal jegyezzem el magam − immár
egy életre.

1950-ben átvezényeltek a bűnügyi osztályra, a betörési
csoporthoz, Fóti Bandi bácsiékhoz.
Az ötvenes években ismerkedtem meg az igazi nyomozó
munkával, akkor váltam ösztönösen bűnüldözőből tudatos
szakemberré: kriminalisztikát és sok más egyebet tanultam, s
közben − idős, sokat próbált detektívtársaim segítségével − mind
nagyobb jártasságot szereztem a gyakorlati tevékenységben.
Az izgalmas, érdekes, sokszor az egész közvéleményt felbolygató
ügyek mellett persze jóval több volt a nyomozás “aprómunkája”, a
sokak szerint “kis” ügyek aprólékos felderítése, de ezekben tanultam
igazán.
Magyari Sanyi, Horváth Karcsi bácsi és csoportvezetőm, Schlett
István vezetésével megismerkedtem azokkal a színhelyekkel is, ahol
az alvilági alakokkal lehetett találkozni, s róluk mindent megtudni, s
közvetlen kapcsolatba kerültem a vendéglátóipari “üzemegységek”
vezetőivel,
pincéreivel,
becsületes
törzsvendégeivel,
a
negyedosztályú talponállóktól az osztályon felüli bárokig. Eközben
persze sokszor kerültem kapcsolatba bűnözőkkel is. Vagy úgy, hogy
eljárás indult ellenük, hogy rájuk bizonyítottunk egynémely
bűncselekményeket, vagy úgy, hogy kiszabadulásuk után meghívtak
az asztalukhoz. Mert ilyesmi is előfordult. Az első perctől igyekeztem
úgy dolgozni, hogy a vagány fiúk lássák: nálam nincs mese,
gazemberségeikért mindig számíthatnak a leleplezésre, de az is
egyértelmű legyen számukra, hogy csak a törvényesség legszigorúbb
betartásával cselekszem, s számíthatnak rám, mint emberre,
bármire lenne is szükségük.
Így azután szinte jó kapcsolat alakult ki némelyikükkel. Volt olyan
is, aki kijelentette az intézkedő rendőrnek, aki “nem bírt” vele:
“Ádám felügyelő úr bevihet.” Persze, ilyenkor én bevittem!
De volt egy érdekes jelenet is, amit nem árt leírnom. Merthogy a
nyomozó élete sem fenékig tejfel.
A Kulacs vendéglőben történt az ötvenes években. Ketten voltunk

bent szolgálatban, egy fontos ügyben érdeklődtünk. Amint az egyik
törzsvendéggel beszélgetek, hangoskodásra lettem figyelmes.
Egy nagyobb társaság randalírozott.
Jól kisportolt, erős gyerek voltam, hírem is volt az “alvilágban”,
most sem ijedtem meg, odaléptem a kirobbanó verekedés
színhelyére.
− Rendőrség! Hagyják abba! − szóltam rájuk.
Néhányan megszeppentek, hátrább húzódtak, de két-három − az
italtól − “erős legény” ott maradt a közelemben:
− Mit akar itt?
− Ki maga?
− Igazolja magát! − röpködtek a megjegyzések, s egyre
fenyegetőbbé vált a helyzet.
Fél kézzel elővettem és felmutattam az igazolványomat, amire egy
pillanatra mintha csend lett volna, de hirtelen egy hatalmas
csattanást hallottam a hátam mögött.
Azonnal sarkon fordultam, s látom, hogy az egyik hőbörgő ott
fekszik a földön, kezében egy kettétört szódásüveggel. Róth Zoli
bácsi, egy régi bűnöző pedig ott áll fölötte.
− Le akarta ütni, főnök! − lihegte.
Az történt, hogy miközben a brancsot csitítottam és az igazolványt
mutattam, ez a bűnöző mögém került, és a verekedéshez
“előkészített” szódásüveggel engem akart elintézni. Róth Zoltán, akit
pedig egy esetben én juttattam börtönbe, éppen ott ült a haverjaival,
s meglátta az aljas szándékot. Felpattant a helyéről, és előbb ütött.
Így tehát éppen olyan bűnöző mentette meg az életemet, akinek
pedig lett volna “törlesztenivalója” velem szemben.
Az ember az ütéseket sokszor nem onnan kapja, ahonnan várja.
Velem is történt igazságtalanság azokban az időkben, de én
szerencsére néhány hónapos “pauzával” megúsztam.

Aztán visszatértem, és kezdhettem mindent elölről.
S akkor elérkezett 1956 októbere.
Már az ellenforradalom napjaiban is részt vettem számos
akcióban, a lázadás leverését követően pedig azonnal jelentkeztem
az R-csoportba. A felszabadulás utáni időszak legendás fegyveres
gárdáját élesztettük fel Münnich elvtárs kezdeményezésére, s engem
csoportvezetéssel bíztak meg.
Néhány hónapig tevékenykedtünk, elsősorban a hírhedt Corvinköz és környéke volt csoportom működési színtere, s a nyomozástól
ugyanakkor távoli vizekre eveztem. Napról napra küzdelemben
álltunk a politikai alvilággal, amellyel azért ugyancsak szövetkezett
az a “másik”, az általam is ismert alvilág is. Régi ismeretségeim is
használtak, de azért leginkább a géppisztolyé volt a szó!
És a lakosságé.
Az emberek hihetetlen módon segítettek a fiatal karhatalomnak.
Egyre kevesebb szükség lett az R-csoport erőt sugárzó fellépéseire
is.
A konszolidáció számunkra, rendőrök számára azt is jelentette,
hogy ismét lopásokkal, rablásokkal, “szokásos” erőszakos, élet elleni
bűncselekményekkel kerültünk szembe.
Újra működni kezdtek hát a rendőrség megszokott
“szakcsoportjai”, s magam is visszatértem a nyomozási munkához.
Hamarosan a rablási csoport vezetője, lettem, s elérkeztem életem
legizgalmasabb, legszebb tizenhat esztendejéhez, 1957-től 1972
végéig töltöttem be ezt a funkciót.
Még csak néhány hónapja voltam rablási csoportvezető, amikor
szinte az “ölembe hullt” egy rabló, akit Matus Pista kollégámmal
kettesben vittünk be egy nappal előbb a főkapitányságra. S hogy
miként “hullt az ölünkbe”?
1957. március 17-én Matus Pistával egy rablási üggyel
kapcsolatban jártunk a Szamovár presszóban.

Egy kávét ittunk, közben beszélgettünk, s egyszer csak lövöldözés
hallatszott az utcáról. Azonnal csőre töltöttük pisztolyainkat, és
kivágódtunk az utcára.
Nem messze tőlünk nagy tömeg gyűlt össze.
− Rendőrség! − és a tömeg utat nyitott. Közöttük; kerékpárja
mellett a földön ül egy férfi, akit hárman is tartottak erős marokkal.
− Ő lövöldözött!
− Ezzel a géppisztollyal − mutatták a földön heverő fegyvert.
− Ez a zsák volt nála, tele pénzzel!
− A mi postánkról rabolta el! − jelentkezett egy postaalkalmazott.
Mi közben megbilincseltük a férfit, s megkérdeztük: ki tud az
ügyről valamit. A postásokat, a tanúkat megkértük, jöjjenek velünk a
rendőrségre.
Bajusz Ferenc személyében veszélyes bűnöző került rendőrkézre.
Csak emlékeztetőül: a budai Bajusz hetekig figyelte a Fürst utcai
posta forgalmát, előre készített egy dobozt a géppisztoly elrejtésére,
s az adott alkalommal azzal tartotta sakkban a postai
alkalmazottakat, amíg a pénzeszsákot magához vette. Az utcán
sokan kezdték üldözni, s miközben vaktában lövöldözött, elfogyott a
tölténye. A pénz is, a bűnöző is megkerült. Statárium volt, halálra
ítélték, kivégezték.
Hívtak minket másfajta lövöldözésekhez is. Azokban a
hónapokban, években ugyancsak allergiásak voltak az emberek a
csatazajra. 1957 telén történt.
Éppen ügyeletben voltam odabent, amikor éjnek éjjelért telefon
riasztotta a rendőrséget:
− Jöjjenek gyorsan, itt a Hárs-hegyen nagy a lövöldözés!
− Kik lőnek? Hányan lehetnek? Milyen fegyverekkel? Mit látnak?
Az ügyelet bármit is kérdezett, a riadt hangú telefonbejelentő csak
azt ismételgette:

− Nem látunk semmit, ki sem merjük dugni az orrunkat, mert
innen is, onnan is lövések visszhangoznak.
Az ügyelet azonnal mozgósította az elérhető állományt:
nyomozók, rendőrök géppisztolyt kaptak, s a megveszekedett
hidegben, terepjáró kocsikkal indultunk az erősen behavazott
hegyoldalba. Odafönt megálltunk egy tisztás szélén, s
belehallgattunk az éjszakába. Valóban innen is, onnan is hatalmas
dörrenések hallatszottak. Torkolattűz viszont sehol. Figyelünk vagy
három-négy percig, amikor megszólal az egyik főtörzsőrmester:
− Itt ugyan nem is láthatunk torkolattüzet! Az ágak “lőnek”!
Erdő mellett élt gyerekkorában, onnan ismerte ezt a jelenséget: a
kemény hidegben a hó nagy súlya alatt hihetetlen dörrenéssel
törnek le a faágak, s a hegyek valóban “lövéseket” visszhangoznak.
Bosszankodtunk az éjszakai intermezzón, de bárcsak mindig ilyen
bosszankodnivalója lenne a nyomozónak! A véletlen riasztások, a jó
szándékú tévedések soha nem okoznak olyan törést, olyan
fájdalmat, mint a szándékos “belemenések”, a tudatos
félrevezetések, kártevések.
Nekem is volt ilyenben részem, s én sem felejtem el soha.
Maga az ügy is emlékezetes volt: a rózsadombi galeri működése.
Legsúlyosabb cselekedetük, a Villányi úti rablás után kerültek
rendőrkézre.
A viccnek megfelelően megkérdeztem magamtól: a jó vagy a rossz
hírrel kezdjem-e, s a jót választottam.
A nyomozás egyik előrehaladott szakaszában kiderült, hogy a
galeri székhelye − alig 100-120 méterre a lakásomtól − egy másik
rózsadombi házban van. Kertünk felső végéből nagyszerű rálátás
volt a házra, így hát itt rendeztünk be figyelőállást. Éjjel-nappal
lestük a galeri tagjait, s aki elfáradt, akit leváltottak, felsétált a
lakásomba. Feleségem forró teával, zsíros kenyérrel várta. Mária lett
részlegünk hadtáposa. Kollégáim azután is sokszor emlegették, ha
valahol hóban-sárban, ismeretlen helyen kellett éjszakáznunk:

“Nem lehetne inkább megint a környéketeken figyelni?”
Persze Dénes elvtárstól is “megkaptam a magamét”, azzal húzott:
Könnyű volt a galeri dolga, ha személyesen a rablási csoportvezető
vigyázott rájuk mint jó szomszédokra.
Már a galeri minden tagja az őrizetünkben volt, amikor csöngött a
telefonom.
− Ádám őrnagy elvtárs?
− Én vagyok.
− Jóska vagyok, emlékszel? Együtt dolgoztunk valamikor az
Izzóban.
− Emlékszem hát!
− Szeretnék beszélni veled.
− Gyere fel!
− Nem, az nem lenne jó. Fontos a dolog, s nem szeretnék odabent
mutatkozni. Megtennéd, hogy lejössz az Engels téri buszmegállóba?
Ott várlak egy padon.
− Rendben. Lementem.
− Csak te tudsz segíteni! A húgom kislánya belekeveredett ebbe a
rózsadombi galeriba, amiről cikkeznek az újságok. Be is vitték.
Biztos vagyok benne, hogy túl sokat nem csinált, de azt szeretném,
ha egyáltalán nem történne vele semmi. Te biztosan el tudod
intézni, hogy kijöjjön.
− Nézd, mi régen ismerjük egymást, de én rendőr vagyok.
Felvilágosítást sem adhatok, de ígéretet sem tudok tenni, nagyon
sajnálom. Ha bűnös a kislány, akkor bűnhődnie kell!
− Megértelek! Ne haragudj, hogy zavartalak! − váltunk el jó
barátságban.
Elérkezett a tárgyalás ideje. Minket nyomozókat is roppant
érdekelt az ügy, aki csak tehette, ott szorongott a tárgyalóteremben.
Sorra hangzottak el a vallomások, azután a tanúk következtek. A

tanúk sorában beszólitották a lány anyját, régi ismerősöm húgát is.
Alig kezdték el a kihallgatást, kitört:
− Különben is, nem értem, mit keres itt a lányom, amikor az egyik
nyomozó megígérte, hogy nem lesz bántódása, kiengedik! − s
mielőtt a bíró rendreutasíthatta, a lényegre terelhette volna, így
folytatta: − Még 2000 forintot is felvett érte!
− Hogy mondta? − kérdezte a tanácsvezető bíró. − Pénzt vett föl
érte? Nem tudja a nevét? Vagy esetleg meg tudja mutatni, itt van a
teremben?
Az asszony körülnézett, aztán megállapodott rajtam a szeme:
− Ott van! Ő az! Azt hiszem, Ádámnak hívják. A bíró odaszólt
nekem:
− Kérem, jöjjön le. Lementem.
− Kérem, igazolja magát! Elővettem az igazolványomat.
− Tudja, hogy mi ezzel kapcsolatban a mi kötelességünk, s hogy
mi az öné?
− Igen! Mivel egy szó sem igaz az egészből! − fortyogott bennem a
düh, hiszen én ezt a nőt soha nem láttam, nem ismertem.
Besiettem a főkapitányságra, rágalmazásért megírtam a
feljelentést és bevittem a főkapitány-helyettesnek:
Megkezdődött, a vizsgálat és kiderült: régi ismerősöm az asszony
jelenlétében telefonált nekem, azután elkért az anyjától 2000
forintot, s úgy jött el az Engels térre. Húga egy távolabbi padon ült,
onnan nézte végig beszélgetésünket − onnan ismert engem is. r A
férfi azután elhitette vele, hogy a 2000-ért vállaltam, a kislány
kiszabadítását. így azután − izzós ismerősöm került a bíróság elé, s
vették el a kedvét az ilyen közbenjárástól.
Mondom, szerencsére nagyon kevés ilyen kellemetlen emlék fűz a
szolgálatban töltött 32 évhez − de ezekre sem árt emlékezni.
Az emlékezet azonban inkább a kellemes, a jó élményeket őrzi
meg, amelyek a több mint három évtizedes fegyveres szolgálatomat

igazán jellemezték.
Mert a felszabadulás óta eltelt 35 évből 32-t töltöttem fegyveres
szolgálatban, még ha legtöbbször a szó szoros értelmében nem is
volt nálam fegyver (nem szívesen hordtam magamnál, ha nem volt
muszáj, mindig bíztam fizikai erőmben, s a bűnözők körében
kivívott tekintélyemben).
A 16 éves rablási csoportvezetőség után egy ehhez képest
“íróasztalmunka” következett. Fóti Bandi bácsi nyugdíjazása után,
1967-től saját nyugdíjazásomig, 1977-ig az ő helyén,
alosztályvezetőként tevékenykedtem. Igaz − akárcsak ő − én sem
ültem túl sokat az íróasztal mellett…
Mint ahogy nem “ülök babéraimon” nyugdíjazásom óta sem.
Nemcsak azzal “maradtam” rendőr, hogy szolgálatomra
visszaemlékezve papírra vetem érdekesebb bűnügyeim történetét!
Önkéntes rendőrként is tovább dolgozom, s részt kérek − fiatal
elvtársaim, utódaim jóvoltából komoly részt is kapok − a mai
bűnügyek kibogozásából is.
Nem árulok el titkot, ha elmondom: ott voltam azok között, akik a
Ferenc körúti postarablás tetteseit kutatták, s tagja voltam annak a
hatalmas nyomozógárdának is, amely Vecsésen és környékén a
rendőrgyilkosság felderítésén dolgozott.
A mai bűnügyek felderítéséhez segítséget nyújtva bepillantást
nyerhettem-nyerhetek a mai kollégák tevékenységébe, örömmel
látom az egyre fejlődő, rohamosan változó technikát, amelyet
szolgálatukba állítanak, s érzékelhetem magas fokú tudásukat,
főiskolai szintű képzettségüket, amellyel párosulva a nyomozói rutin
és lelkesedés mindig meghozza az eredményt, s a lakosság
segítségével valóban mind tökéletesebbé teszi a rendet, a
közbiztonságot.
Amelyért mi is évtizedeken át harcoltunk a magunk tudásával, a
magunk eszközeivel, a magunk hallatlan lelkesedésével és
odaadásával.

Amint a következőkben papírra kerülő ügyekből is ez kiolvasható.

“Csak a villamosról estem le”
− Kívánok boldog új évet! − kezdett gyúrni a friss hóból Görög
János, amikor feleségével kettesben becsengettek barátjuk, Dér
Dezső családi házának kertkapuján.
1970. január elseje volt, egy óra múlt néhány perccel. Nemrég
ébredtek fel, s útnak indultak köszönteni néhány kedves ismerőst.
− De nehezen nyit ajtót − morgolódott a hógolyócsatára kész
Görög, felesége pedig nyugtatgatta:
− Ne viccelj! Lehet, hogy ő még tovább mulatott, mint mi. Várjunk
türelmesen!
Újra meg újra megnyomták á csengőt, mire odabentről végre
mocorgás hallatszott. Görög előtt a kerítés alján már tucatnyi
hógolyó sorakozott, amikor kivágódott az ajtó. Már dobásra
lendítette a kezét, de felesége rászólt:
− Vigyázz! A Dezső sérült! Be van kötve a feje! Nehogy megdobd!
A dobásra lendült kéz lehanyatlott, s a hang izgatottá vált:
− Mi történt veled, Dezső?
− Semmi, semmi − igyekezett nyugtatni őket a házigazda,
miközben meglehetősen lassan, szinte botorkálva a kertkapuhoz ért,
s nyitogatni kezdte.
− Azért valami csak történt, nyújtsd ki a kulcsot, majd mi
kinyitjuk!
Így is történt, azután ketten közrefogták a férfit, és bekísérték a
házba.
− Ne menjünk tovább, maradjunk az előszobában − kérlelte az a
vendégeket. − Odabent nagy a rendetlenség! Hallgattak rá, leültek
az előszobában, de tovább faggatták:

− Teljesen átvérzett a kötés a fejeden! Mi történt veled?
− Mondtam már, semmi különös. Az este hazafelé leestem a
villamosról, így ütöttem meg magam.
− És nem hívták a mentőket?
− Tudjátok, hogy nem szeretem a feltűnést.
− De orvoshoz csak mentél? Bár ez a kötözésen nem látszik.
− Nem mentem én. Ugyan melyik orvos örült volna, ha szilveszter
este ezzel szórakoztatom.
− Már pedig mi ezt nem hagyjuk annyiban! − tiltakozott az
asszony. − Ha szilveszterkor este nem akarta zavarni az orvosokat,
majd zavarjuk őket most.
− Nem, igazán nem szükséges, csak néhány karcolásom van, majd
rendbe jövök.
− Várj, megnézem én ezt a karcolást − nyúlt a kötéshez Görög.
Dér valósággal feljajdult, amikor pedig nagyon is óvatosan
fellebbentette a kendőt.
− Te, ez a seb nagyon csúnya! Feltétlenül orvosnak kell látnia!
− Kérlek, ne hívjatok!
− Csak nem a BKV-t félted? − kezdték nyugtatgatni, s az asszony
vele maradt, amíg a férje elsietett a körzeti orvoshoz.
A körzeti orvostól azzal tért vissza: ilyen sérüléssel azonnal
kórházba kell szállítani…
A kórházban az ügyeletes orvos csak egy pillantást vetett a
sérülésre, s máris intézkedett: minél hamarabb műtőbe kell
kerülnie. Miközben a röntgent készítették, Görögékhez fordult:
− Mindenesetre megkérem önöket, maradjanak itt, amíg a
rendőrség megérkezik. Máris hívom a központi ügyeletet, mert ez a
sérülés első ránézésre sem normális. Még ha villamosbaleset lenne
is, akkor is a rendőrségre tartozik az ügy.
Telefonáltatott és néhány perc múlva urh-s járőr érkezett. Addigra

már készen volt a röntgen, s a sérültet tolókocsin bevitték a műtőbe.
− Az első meglátásunk az − közölte az urh-s járőr parancsnokával,
Kubinyi törzsőrmesterrel dr. Tiszai Károly adjunktus −, hogy a
sérülés erős fej ütéstől származik, szinte kizárt, hogy villamoson és
tegnap este történt volna.
− Köszönöm, akkor máris értesítjük a központi ügyeletet − indult
a gépkocsihoz a parancsnok, járőrtársa pedig ismét meghallgatta
Görögéket, akik elmesélték a lakásban járás történetét.
Január 1-én délután hívott a központi ügyelet. Éppen az előző
éjszaka fáradalmait pihentem − csaknem két évtizeden át vezettem
szilveszteréjszakánként a szórakozóhelyek ellenőrzését −, amikor
felriasztott a telefoncsengés. Egykettőre felöltöztem, s a kapunál
vártam a gépkocsit.
A kórházban természetesen először magával a sértettel szerettünk
volna beszélni, de csak néhány perccel később hozták ki a műtőből,
még aludt. Dr. Tiszai adjunktus viszont szívesen állt
rendelkezésünkre.
− A részletes jelentést természetesen megküldjük majd, de addig
is elmondhatom: valaki csúnyán helybenhagyta: orrcsont- és
állcsonttörése is volt, de a legsúlyosabb a nyílt koponyatörése.
− Valóban villamosról eshetett le?
− Akik behozták, azok ezt mondták, de én erősen kételkedtem
ebben. Mindenekelőtt azért, mert azt hiszem, ilyen súlyos sérülés
esetén oda feltétlenül kihívták volna a mentőket. Másodszor azért,
mert megállapításom szerint ez a sérülés egyáltalán nem
történhetett 6-8 óránál régebben. Azonkívül pedig: az arcon tompa
ütések nyomát észleltem az orrtájékon, ezek semmiképpen sem
balesetre utalnak.
− Mikor lesz kihallgatható állapotban?
− Megítélésem szerint 3-4 óra múlva, amikor az altatás hatása
elmúlik, esetleg már beszélni tud, de sajnos elég súlyos volt a műtét,
kérdéses, hogy mennyire emlékszik vissza az eseményekre. Már, ha

akar.
Megértettük az adjunktus vélekedését: ez az ember nyilván titkolt
valamit a barátai előtt. Hátha ők többet tudnak: Bihari főhadnaggyal
és Csák főhadnaggyal közrefogtuk a családot.
− Valami rosszat tettünk?
− Ellenkezőleg, életet mentettek. Ha önök nem intézkednek, a
barátjuk talán már nem is él.
− Olyan súlyos volt ez az ütődés?
− Azt hiszem, nem ütődés volt, hanem ütés, sőt ütések! Erről nem
tett említést önöknek?
− Nagyon faggattuk − válaszolt a férfi −, de csak kötötte az ebet a
karóhoz, hogy villamosról esett le. Bevallom, nem is nagyon hittem
el neki.
− A lakásában milyen benyomást szereztek?
− Nem engedett beljebb, csak az előszobáig. Azt mondta, hogy
nagy odabent a rendetlenség.
− A kulcs hol van?
− Nálunk, én zártam be mindent.
− Sajnálom, hogy kellemetlenséget kell okoznunk önöknek újév
délutánján, de velünk kellene jönniük, hogy megnézzük: mi is
történhetett a lakásban.
− Szívesen a rendelkezésükre állunk.
− Nem tudnak róla esetleg valami többet?
− Jó ismerősünk volt, ha úgy tetszik, a barátunk.
Anyagbeszerzőként dolgozott egy vállalatnál. Csöndes, magának
való embernek ismertük.
− Nőismerősei voltak? Nem udvarolt valakinek?
− Tudomásunk szerint senkinek, még csodálkoztunk is, hogy
miért nem jár női társaságba, miért viselkedik olyan félszegen a nők
közelében.

− Ellensége lehetett?
− Nem hisszük.
− Akkor most intézkedünk, hogy helyszíniszemle-bizottság
szálljon ki, s mi innen együtt odamegyünk.
Urh-n kértem a bizottságot, a technikust a pesterzsébeti házhoz,
egy nyomozót, Horváth Mária rendőr századost a kórházba, hogy itt
várja meg, amíg a sértett felébred, majd próbálja meg kihallgatni,
azután elindultunk.
A ház kapujában találkoztunk Kiss Ferenc rendőr őrnaggyal és
Hencze Márton rendőr őrnagy bűnügyi technikussal. A Görög
házaspárral közöltük: ők hatósági tanúként vesznek részt a helyszíni
szemlén. Ezután segítségükkel bementünk a lakásba. Az előszobából
a nagyobb szobába léptünk be, s ott azonnal feltűntek a dulakodás
nyomai, minden szanaszéjjel volt.
A pléddel hevenyészetten letakart heverő előtt a parkettán
barnásvörös cseppeket találtunk: szemmel látható volt, hogy ezek
vércseppek. A szoba közepén levő nagy torontáli szőnyeg mintái
között is feltűnt egy sötétebb folt, közel a heverőhöz. Erről már nem
lehetett azonnal megállapítani, hogy mitől származik, de
technikusunk mindjárt kezelésbe vette. A heverő fejénél levő fiókos
vitrin tetején álló díszlámpa talapzatán és kapcsolóján is vért talált a
technikusunk, aki emellett ujjnyomatokat is igyekezett rögzíteni.
− Nézd csak a szekrényt! Ez meg milyen madár lehetett? − hívtuk
fel a figyelmét a kombinált szekrény tetején levő törött fejű porcelán
állatfigurára.
− Nem látjátok, papagáj.
− Azt, hogy giccs, egyszerűbb volt megállapítani.
− Igen, meglehetősen csúnya holmi, de papagáj volt az istenadta,
mielőtt odavágták…
Fejének darabjait meg is találtuk a szobában a parketten
szétpattogva. A maradék részen, a “nyakánál” ez is véres volt. Pedig

a porcelán a legritkábban vérzik.
− Úgy látszik, idebent járt az a villamos − jegyezte meg csendesen
Csák Pista.
Ez a megjegyzés nagyon is ült. A szekrényben találtunk egy
félliteres pálinkásüvegei is, s azon is véres szennyeződés volt látható.
Sőt a technikus még néhány hajszálat is talált a vérbe ragadva:
− Főnök! − szólt nekem. − Ezzel ütötték fejbe!
− Akkor vigyétek ezt is magatokkal, s kérem a teljes labor
jelentést. Ujjnyomatot találtatok?
− Igen, egészen jó ujjnyomatokat lehetett rögzíteni az üvegen. A
Görög házaspár elámulva figyelte a munkánkat:
− Rettenetes, mit csináltak ezzel a szegény Dezsővel − sápit ózott
az asszony.
− Csak azt nem értem, hogy miért mondta azt: a villamosról esett
le.
; − Talán megfélemlítették − így az asszony.
− Mennyire ismerték a holmiját?
− Sajnos alig.
− Mert szerettük volna, ha megállapítják, nem hiányzik-e
valamije. Legalább az értéktárgyait ismerik?
− Egy aranyórájáról meg egy pecsétgyűrűjéről tudunk azért −
jegyezte meg a férj.
− S ez nála volt, amikor a kórházba vitték?
− Nem emlékszünk rá.
Nem került sok időbe, telefonon érintkezésbe léptünk a kórházzal,
ahol kiderült, hogy ezek a tárgyak nem voltak a sértettnél.
Egy motívum tehát már adott volt.
De kellett lenni másnak is.
És mi már sejtettük is, miért a villamosra kente barátai előtt ezt a

sérülést.
Azért mindenesetre ezt elsősorban tőle kellett volna megtudni.
Hiszen addig teljesen sötétben tapogatóztunk ebben az ismeretlen
tetteses bűnügyben.
A helyszíni szemlét követően mindjárt gondosan lezártuk és
leplombáltuk a lakást, azután visszamentünk a kórházba.
Késő este volt már.
Horváth Mária százados azóta sem mozdult a beteg ágya mellől, s
éppen ott tartott, hogy megkezdhette a beszélgetést, mert Dér Dezső
felébredt. Mi is bekapcsolódtunk a beszélgetésbe.
− Hogy érzi magát? Nem esik nehezére a beszéd?
− Egy kicsit. Nagyon megütöttem magam.
− Hol ütötte meg magát?
− Hát a fejemet.
− Azt látjuk, de mégis hol történt a baleset? Tudja, mi a
rendőrségtől vagyunk, és minden balesetet ki kell vizsgálnunk.
− A 6-os villamoson. Egy kicsit ittam, szilveszter délután volt,
azután a leszálláskor kibuktam.
− És nem látta senki?
− Nem is figyeltem.
− Nem volt akkor nagy fájdalma?
− De volt, csak nem olyan óriási, mint azután.
− Hogyan tudott hazamenni?
− Nehezen.
− Még villamosra is át kellett szállnia.
− Azért az is sikerült. Hazatalálok én.
− Nem kísérte senki?
− Nem.

− Otthon önmagát kötözte be?
− Igen.
− Azután le is feküdt?
− Igen.
− Megágyazott?
− Nem, úgy emlékszem.
− És csak akkor ébredt, amikor a barátai csöngettek?
− Igen, de akkor már nehezen éreztem magam.
− Otthon nem ivott még valamit?
− Én? Már hogy ittam volna, amikor olyan betegen mentem haza.
− Nem esik nehezére a beszéd? − vettem most át én a kérdések
sorát.
− Nem, de miért tetszik kérdezni?
− Mert az én kérdéseimre mást kell majd válaszolnia.
− Hogyhogy mást?
− Mondjuk, az igazat. Mert ezt a mesét tartsa meg a barátainak.
Bár már ők sem hiszik el.
− Miért?
− Mert ezek a sérülések nem villamostól származnak.
− Hát mitől?
− Hogy mitől, azt hiszem, mi már tudjuk. Arra lennénk inkább
kíváncsiak1, hogy kitől és miért, mert erre csak ön tud felelni.
− Honnan tudják, hogy leütöttek?
− Onnan, hogy amíg a súlyos műtétet végezték önön, és
megmentették az életét, addig mi jártunk az ön lakásán.
− Mit csináltak ott?
− Helyszíni szemlét tartottunk. És megállapítottuk, hogy önt a
lakásán ütötték le, méghozzá újév hajnalán, és nem a villamosról

esett le szilveszter délután.
− Pedig úgy emlékszem.
Kezdtem komolyan megharagudni rá.
− Szándékosan! Ezzel valami célja van! De rossz cél! Emiatt
elfuthat a bűnöző, akit mentegetni akar. Miért akarja megmenteni?
Kije magának? A rokona? A barátja?
− Ha már nem tagadhatok tovább, hát… alkalmi ismerősöm.
− Ezt aztán végképp nem értem − jegyezte meg Csák. − Egy
alkalmi ismerőst így véd?!
− Milyen ismerőse az önnek?
− Jó…
− Régi? Elég régi.
− Járt már a lakásán?
− Igen.
− Férfi?
− Igen.
− Fiatal?
− Igen.
− Baráti kapcsolat alakult ki önök között?
− Mire gondolnak?
− Pontosan arra, amire ön is, s amiért letagadta a dolgot a barátai
előtt.
− Nekik muszáj megtudniuk?
− Nem. Zárt tárgyalást kérhet. Mi mindenesetre nem mondjuk el
nekik. De ugye nemcsak szerelemből ütötte le?
− Dehogy. Elvitte a holmimat a gyalázatos.
− Mit vitt el?
− Az órámat. Arany Doxa volt. Meg a pecsétgyűrűmet. Fekete

köves volt, nagyon értékes. És elvitte a táskarádiómat is.
− Milyen típusú volt?
− Minor, tranzisztoros. És pénzt is elvitt.
− Mennyit?
− Több mint ötszáz forintot.
− Imeri a nevét?
− Csak a keresztnevére emlékszem, Jenőnek hívják.
− Biztos, hogy nem ismeri jobban?
− A nevét nem.
− Hányszor járt önnél?
− Többször is találkoztunk.
− Hol szoktak találkozni?
− Mindig a Diófában jöttünk össze.
− Először mikor?
− 1969 nyarán, nyár végén.
− Akkor jött létre kapcsolat önök között?
− Ugye nem tetszik megmondani senkinek?
− Nem, csak ahol szükséges! . − Szóval akkor.
− Ki kezdeményezte?
− Ő mondta, hogy másokkal is csinálta már.
− Akkor tehát ön fizetett… és ön hívta.
− Mit mondjak, igen… Szégyellem magam.
− Most már ne ezzel törődjön. Inkább a jövőben jobban
vigyázzon, mert ezek a dolgok nagyon sokszor vezetnek ide. És ha
már önmagáról mindent elmondott, próbáljon valamire
visszaemlékezni arról a Jenőről! Nem esett szó arról, hol dolgozik,
hol lakik?
− Az igazat megvallva, még a címét is leírta… de én eldobtam. A

társaságom nem tudta, hogy milyen a szerelmi életem, titkoltam
előlük.
− A munkahelyére nem emlékszik?
− Azt hiszem, nem dolgozik, vagy az építőiparban.
− És hol lakik?
− Egy munkásszálláson.
− Milyen Jenő?
− Várjon csak, valami Bogas. Vagy Ágas? Valami fával
kapcsolatos.
− Hány éves?
− Huszonöt-harminc.
− Milyen magas?
− 175-180 centi.
− Lehet, hogy később még zavarni fogjuk. Most köszönjük a
segítséget. A partnerétől pedig ne féljen, nem árthat már többet
magának.
Este hagytuk ott a kórházat és szétszéledtünk, hogy még újév
estéjén végigellenőrizzünk minden építőipari munkásszállást.
Horváth Mária százados a sértett mellett maradt, hogy
megpróbálja megtudni a részleteket: pontosan hogyan is történt a
bűncselekmény.
Mi útnak indultunk, hogy még újév estéjén megnézzük: akad-e
építőipari munkásszálláson hasonló nevű fiatalember. Közben még
arról is gondoskodtunk, hogy a megkapott − meglehetősen gyér −
személyleírás alapján kiadják a körözést az ismeretlén tettes ellen, s
a tárgykörözést is egy órán belül kézhez kaphatta minden illetékes
rendőri szerv.
Ez utóbbi volt a viszonylag legmegnyugtatóbb, mivel ünnep lévén,
az volt a legvalószínűtlenebb, hogy ezen a napon igyekezzen túladni
a rablótt holmin Dér Dezső támadója. Másnap reggel pedig már a

nyitás után minden BÁV-felvevőhely, minden bejelentett ócskás, s
minden − általunk ismert − szokásos orgazda figyelni fogja már, ki
az, aki arany Doxával kereskedik.
No de ez a holnap programja!
Ma − újév estéjén − munkásszállásról munkásszállásra mentünk.
S az egyik építőipari szállás gondnoka − nem mondom, hogy
nagyon örült újévi megjelenésünknek − előkotort a nyilvántartásból
egy nevet: Ágas Jenő. Az életkor is stimmelt: 28 éves volt. Elmondta
róla, hogy Budapesten szilveszterezett, de kora hajnalban elutazott.
Nyilván hazament boldog új évet kívánni a szüleinek.
− Hol lakik?
− Itt a szomszédban − borzolta az idegeinket a gondnok −,
Nyékládházán.
Már száguldottunk is a kórházba, s újra rákérdeztünk a betegre:
lehet-e Ágas a neve? Határozott igennel felelt.
Egy teljes nap veszteséget jelentett a titkolózása, de ezért nem
szidtuk, az ilyen emberektől nagyon is megszoktuk már ezt a
viselkedést.
A főkapitányságról azonnal táviratot küldtünk Nyékládházára:
számoltassák el a szilveszter éjszakával Ágas Jenőt, s azonnal
távbeszélőn jelentsék, hol tartózkodott, a leellenőrzésig pedig
tartsák bent.
Egy óra sem telt el, és megkaptuk a jelentést. Ágas egyszerűen
nem tudta mire vélni az előállítását, s elég pontosan elmondta, hol
tartózkodott: megadta két ismerős fiú és három lány nevét. Egyikük
taxival kísérte haza, s ott várta meg, amíg becsomagolt, együtt is
mentek ki az állomásra. Hatosban egy budai kisvendéglőben
töltötték a szilvesztert.
A tájékoztatást éjjel fél 1-kor kaptuk, s hajnali három órára tiszta
volt a kép: Ágas Jenőnek tökéletes az alibije. Kérjenek tőle elnézést
és engedjék haza − szóltunk le Nyékládházára, s reggelig azon

tépelődtünk: a sértett “vertbe” át bennünket még egyszer, vagy talán
több Ágas is akad a szállásokon.
Reggel Csákék újra útnak indultak: valamennyi szállást és
építőipari vállalatot felkerestek.
Én pedig közben tanulmányoztam a befutott jelentéseket.
Először is Horváth Mária százados részletes panaszfelvételi
jegyzőkönyvét olvastam végig. Dér − miután kénytelen volt
elismerni, hogy homoszexuális − már szinte folyékonyán mondta el
a bűnügy részleteit.
− Szilveszter délután véletlenül találkoztam Ágas Jenővel − kezdte
volna, de a nyomozónő megkísérelte a teljes részletességű
kihallgatást, ezért az elejére terelte a szót.
− Mikor is ismerkedtek meg?
− 1969 júliusában. A Diófában. Egy sánta férfi társaságában volt.
Amikor egyszer kimentem a vécére, utánam jött, és ajánlatot tett,
hogy létesítsünk homoszexuális kapcsolatot. Azt is elmondta, hogy
az a személy, akivel egy asztalnál ült, 200 forintot ígért neki ezért.
Én mondtam, hogy nincs pénzem, de határozott választ nem adtam.
Elhagytam az éttermet is. Ő utánam futott az utcára, s ismét felvette
velem a kapcsolatot. Hazáig kísért, és közben megbeszéltük, hogy
feljön hozzám, hiszen a másik üzletét már elrontottuk, azaz
elrontottam. így kerültünk a lakásomra. Ott tudtam meg hogy
Jenőnek hívják, és a létesített kapcsolatért 100 forintot fizettem.
− Mikor találkoztak legközelebb?
− November lehetett. Szintén a Diófában találkoztunk, véletlenül.
Felajánlotta, hogy eladná a fémszálas zakóját 300 forintért. Tetszett
is nekem, de mondtam, nincs annyi pénzem. Azért elmentünk haza,
s megint létesítettünk homoszexuális kapcsolatot, egy százasért. A
nevét és címét is akkor írtam föl, de később eldobtam, nehogy
feltűnjön a barátaimnak, mert szégyelltem ezt a kapcsolatot.
− Máskor is volt már ilyen kapcsolata?

− Igen, de mindig sikerült titokban tartanom.
− Es ezt a novemberi együttlétet követően mikor jöttek össze újra?
− Én már nem akartam többet találkozni vele, még a kabát
vásárlásáról is lemondtam. Azt a benyomást keltette bennem, hogy
nem megbízható személy.
− Szilveszterkor hogyan találkoztak?
− Véletlenül. Délután moziba akartam menni, de egy
ismerősömmel találkoztam, aki felhívott a lakására. Ennél a
családnál köszöntöttük az új esztendőt, közben a televíziót néztük.
Éjfél után elindultam hazafelé, s arra gondoltam, belépek a Diófába,
biztos akadnak ott ismerőseim, akiknek boldog új évet kívánhatok.
A zongora melletti asztalnál ott láttam Ágas Jenőt. Odaköszöntem,
de nem ültem hozzá. Egy üres asztalt találtam, egy kávét meg egy
deci ürmöst kértem. Szilveszter éjjel mégsem akartam egyetlen kávé
mellett üldögélni. Kisvártatva odajött Jenő, kérdezte miért nem
kerestem. Mondtam neki: elvesztettem a papírt. Erre azt mondta,
szeretne boldog új évet kívánni. Mondtam: itt az alkalom, igya meg
az ürmöst az egészségemre. Azt felelte: úgy gondolja, hogy otthon,
nálam. Ezt el akartam kerülni, mert tudtam, hogy majd jönnek
hozzám Görögék, és féltem, hogy esetleg sokáig marad, s
találkoznak. Szabadkoztam hát, hogy ne jöjjön, mire ő sértődötten
visszaült a társaságához. De amikor felöltöztem és elindultam,
utánam jött. Taxival mentünk együtt haza − arra gondoltam gyorsan
végzünk, s elküldöm, mert láttam, már nem rázhatom le.
− Mi történt á lakásban?
− Hajnali három után értünk haza, Jenő kérte, mutassam meg
neki a karácsonyfát, én meg is gyújtottam az égőket. Azután leültünk
a rekamiéra. Jenő javasolta: vetkőzzünk le, én is mondtam:
igyekezzünk, mert még a délelőtt el kell mennie, vendégeket várok.
Jenő kérte, mielőtt bármit is csinálnánk, igyunk valamit. Elővettem
szekrényből a pálinkát, adtam neki egy pohárkával, én nem ittam.
És amikor odamentem a szekrényhez, hirtelen a hátam mögé lépett,

és leütött.
− Mivel ütötte?
− Az elsőt ököllel, azt hiszem. Megfordultam, kérdezni akartam,
hogy mi ez, mire teljes erővel az arcomba vágott. Éreztem, hogy
elönt a vér. És akkor felkapott valami tárgyat, az üveget vagy
szobrot-e, nem tudom, de azzal fejbe vert. Elvesztettem az
eszméletemet. Arra ébredtem, hogy Jenő kutat a lakásban.
“Miért bántasz?” − kérdeztem. “Mert pénz kell nekem.” “De
nekem nincs!” “Ha nem adod ide, agyon is csaplak” − jött megint
felém, és én nagyon megijedtem. “A nadrágomban van a pénzem” −
mondtam, erre átment a szoba másik felébe, és kivette a nadrágból a
tárcámat, magával vitte. A szekrényből pedig felkapta az órámat és a
gyűrűmet, s ahogy öltözött, a zsebébe tette. Elvitte a rádiómat is.
− Egy kicsit már jobban éreztem magam, s mondtam, nem fél,
hogy feljelentem?! Azt felelte: az ő apja rendőr, ővele úgysem
történik semmi, különben is én egy rohadt buzi vagyok, aki bűnöző,
akinek úgysem hisznek. Különben pedig agyoncsap, ha valami bajt
csinálnék neki.
− Ezért hallgatott eleinte?
− Igen.
− Nem tudta, hogy a rablást a törvény szigorúan bünteti?,És öntől
raboltak.
− De azért nagyon féltem. És még félek is.
− Nincs oka rá! Ha megtaláljuk azt az Ágast, a bíróság ítélkezik
majd felette.
− És engem mindig kihallgatnak?
− Természetesen. De ne tartson tőle.
− Nem is attól félek, hanem, hogy kitudódik.
− A jegyzőkönyv végére írhatunk egy ezzel kapcsolatos passzust,
így került oda a szöveg: 5ÍAzzal a kéréssel fordulok az eljáró

hatóságokhoz, hogy ügyemet az eljárás alkalmával, illetve a bírói
szakban zárt tárgyalás formájában tárgyalják.”
Szóval ezt a jegyzőkönyvet tanulmányoztam, minden részletre
kiterjedően, s felkészülve a következő lépésekre is − január 2-án
délelőtt. Megérkezett közben a laboratóriumi jelentés és az orvosszakértők véleménye is.
A bűnügyi laboratóriumból megkaptuk a vezető főorvos leletét és
véleményét. E szerint a bűnjelként lefoglalt félliteres
cseresznyepálinkás üvegen elkent jellegű, emberi vértől eredő
szennyeződést mutattak ki. A vér megfelel Dér Dezső
vércsoportjának.
A Traumatológiai Intézettől beérkezett jelentés szerint 9
különböző sérülést szenvedett Dér Dezső.
Nyugodtan mondhatjuk − fogalmaztam meg magamban a több
oldalnyi szakszerű leírás alapján −, hogy Dérnek végső fokon
szerencséje volt. Akár meg is halhatott volna, különösen, hogy el
akarta titkolni, mi történt vele, hogy több órán át saját magát
“kezelgette”, hogy még a vendégeket sem akarta orvosért engedni.
Önmagát “védte” botorul, s azt az embert, akinek pedig már régen a
kezünkben kellett volna lennie. De valójában ki ez az ember?
Megtalálják-e Csák Pistáék?
Ha személyesen nem is találták meg, de a nyomára bukkantak.
Kora délután jelentkeztek:
−.Akármennyire is nem mindennapos ez a név, két Ágas Jenő is
volt építőipari munkásszállásokon − jelentette.
− Tehát megvan?
− Csak a neve. December elején elköltözött a szállásról, ismeretlen
helyre, s a munkahelyéről is kilépett.
− A vidéki címét ismerjük?
− Igen, Miskolc mellett egy faluban van a lakása.
− Akkor máris távmondatot küldünk a megyei kapitányságnak.

A távmondatban az szerepelt: ellenőrizzék le, otthon tartózkodike, vigyenek magukkal házkutatási parancsot, keressék meg az órát,
gyűrűt és a rádiót is, és Ágast szállítsák föl Budapestre.
Másfél órát sem kellett várni a telefonüzenetre:
− Elfogtuk Ágas Jenőt, a körözött tárgyakat megtaláltuk, de azt
állítja, hogy azokat ajándékba kapta.
− Már ahogy ezt megszoktuk! − jegyeztem meg. − Kérem, küldjék
fel, amilyen gyorsan lehet…
Január 3-án délelőtt érkeztek meg vele a miskolciak, és mi
azonnal megkezdtük a kihallgatását. A rendőrök hozták magukkal a
házkutatási és lefoglalási jegyzőkönyvet is. Kiderült belőle, hogy
Ágas lényegében minden ellenállás nélkül azonnal kiadta a
holmikat, csupán azt közölte, hogy azokat ajándékba kapta Dér
Dezsőtől. A rádiót éppen hallgatta, azt nem is nagyon dughatta
volna el, de a gyűrűt meg az órát is egyből elővette: “Majd
visszahozom, ha tisztázódik a dolog” − mondta.
Jóképű férfit vezettek elénk. Inkább a lányok kedvencének
mondtam volna, furcsa, hogy éppen ellenkező hajlamai voltak.
(Később azután kiderült, hogy valóban a lányok kedvence is volt.)
− Önt elfogatóparancs alapján előállították, lakásán fellelték a
rablásból származó holmit. Mivel a bűncselekmény súlyossága miatt
szökésétől kell tartani, elrendeljük előzetes letartóztatását. Ez ellen
nem halasztó hatállyal, panasszal élhet. Kíván élni ezzel a jogával? −
kérdeztem az osztályvezetőnk által aláírt intézkedés ismertetése
után.
− Igen, kérem. Két okból is.
− Éspedig?
− Először is: én nem követtem el rablást, hanem ajándékba
kaptam ezeket a holmikat. Másodszor: feleségem nehéz anyagi
körülmények között él, én tartom el.
Természetesen a szabályoknak megfelelően jegyzőkönyvbe

foglaltuk a panaszt, amit azonban már az első kérdésekre ő maga
cáfolt meg.
− Munkahelye?
− Nincs, alkalmi munkából élek.
− Miért hagyta ott a munkahelyét, ha úgyis nehéz anyagi
körülmények között él a családja?
− Nem volt megfelelő.
− Dolgozni kellett − jegyezte meg Csák Pista, a maga csöndes
modorában.
− Akkor most azt mondja el, hogyan történt az az ajándékozás? −
alkalmaztam az ő szóhasználatát, hátha így jobban megoldódik a
nyelve. Simán beszélni is kezdett:
− Azt, kérem, elismerem, hogy garázda természetű ember vagyok,
de én semmit nem loptam, raboltam el.
− Ezen már túlvagyunk − jegyezte meg Horváth százados. − Az
őrnagy elvtárs éppen azt kérdezte, hogyan történt az ajándékozás.
− Hát a szolgálataimért.
− Milyen szolgálatokért?
− Amit férfi férfinak nyújthat.
− Ön nős, gyereke is van; három is, miért volt szüksége ilyesmire?
− Ez a Dezső közeledett felém, megtetszettem neki, és miért ne
elégítsem ki? Ha én nem teszem, megteszi más, és az zsebeli be a
stekszet.
− Másoknak is vállalt ilyen szolgálatokat?
− Hát, ha megszorultam.
− Mióta tartott ez a kapcsolata Dér Dezsővel?
− 1969. július vagy augusztus óta. Négyszer jártam fent nála, és
mindig adott száz vagy kétszáz forintot.
− Miért is ment el november végén?

− Mert a feleségem szült, nekem kellett ellátnom a másik két
kisgyermeket.
− És hogy került vissza szilveszterkor?
− Azért jöttem Budapestre, mert már régebben megbeszéltük egy
külföldön járt ismerősömmel, aki egyébként szintén homoszexuális,
hogy ekkor jön haza, s komoly ajándékot hoz nekem. Őt vártam a
Diófában, de nem jött. És akkor találkoztam Dezsővel, aki elég ittas
állapotban volt.
− Miből állapította ezt meg?
− Már a Diófában levette ujjárói a pecsétgyűrűjét, és nekem adta:
“Cimbora, olyan sokszor jó voltál hozzám, hogy ezt igazán
megérdemled karácsonyi ajándéknak.” Azután elhívott a lakására.
Amikor pedig hazamentünk, megkínált pálinkával és még mielőtt
lefeküdt volna velem, nekem adta ajándékba az óráját is. Miközben
szeretkeztünk, pontosabban én hagytam, hogy azt csináljon, amit
akar, az izgalom hevében azt mondta: “A rádiómat is elviheted!”
Egymásra néztünk, s a tekintetekben benne volt több éves
tapasztalatunk. A homoszexuálisok megrablói mindig vagy erre,
vagy az utálatra hivatkoznak. Csak még a verés meséje hiányzott.
Csák Pista rá is kérdezett.
− Ha mindent olyan szépen ajándékba kapott, akkor miért kellett
agyba-főbe verni?
− Dehogy vertem én!
− Akarja látni a kórházi jelentést?
− Nem, kérem. Tudom, hogy valami baja lett, de csak ő tehet róla.
− Ezt meg hogy érti?
− Képzeljék el, elköszöntem, kezet is fogtunk, de mielőtt az
ajtóhoz értem volna, valami nagy porcelántárgy repült el mellettem.
Utánam vágta, ki tudja, miért. Én hirtelen haragomban felkaptam a
törött fej darabot és viszahajítottam. Eltaláltam, elesett. Egy kicsit
vérzett is a feje, de aztán .felkelt, és követelni kezdte vissza az

ajándékokat. De akkor már megmakacsoltam magam: ezeket nekem
adta már egyszer, s különben is, ha ilyen piszkos munkát végzett,
hogy le akart ütni, semmit sem lát belőlük. Hát így történt.
− És miért hagyta magára a vérző embert?
− Nem láttam, hogy nagy baja lett volna.
− Hová ment?
− Egyenesen hazautaztam.
− Mit csinált a pénzzel?
− Pénzt nem vittem magammal.
− Mennyi pénzzel jött Budapestre?
− Egy százast hoztam… Elkísértettem.
Aztán összedugtuk a fejünket.
Egy dologban biztosak voltunk: Ágas hazudik. Csak még azt nem
tudtuk, hogyan sikerül megfognunk.
Hamarosan kialakult a terv: a csoport tagjai felkeresték a Diófát, s
megtudták, kivel üldögélt ott Ágas szilveszter éjjel, arra a bizonyos
külföldire várva. És akkor a társa, Hajmási János érdekes vallomást
tett:
− Már régebben megbeszéltük Ágassal, hogy együtt
szilveszterezünk, s ő fel is jött hozzám december 31-én délután.
Együtt mentünk el egy közös ismerősünkhöz, Kővári Klárihoz, aki
nagyon megsértődött, hogy csak néhány percre ugrunk fel, s nem
vele akarja tölteni a szilveszter éjszakáját Jenő. Aztán meg éjjel
engem is otthagyott…
E vallomás nyomán jutottunk el Kővári Klárához.
− Hogy mikor volt nálam Ágas Jenő? December 31-én délután,
aztán január elsején délelőtt.
− Másodszor is?
− Igen.

− Es mi történt először?
− Szemrehányást tettem neki, hogy miért nem velem
szilveszterezik. Azt felelte: nincs rá pénze, de még az éjjel szerez. És
másnap egy üveg vermutot hozott, azzal akart kiengesztelni.
Kővári Klárát megkértük, hogy jöjjön be, s újra felvezettük Ágas
Jenőt.
− Folytatjuk a kihallgatását. Arra adjon választ, hová távozott Dér
lakásából?
− Ettem valamit, azután az állomásra mentem.
− Mennyi pénze volt?
− Nem sok maradt.
− Egy üveg vermutra való sem? Összerezzent:
− Miért éppen vermutra?
− Mert azt vitt ajándékba január elsején délelőtt. Amikor pedig
közértet nem is találhatott nyitva, ahol olcsóbb a vermut.
− Nem is vermut volt az, egyszerű bort töltöttem egy üvegbe, azt
vittem el.
− Oda, ahol az eddigi vallomása-szerint nem is járt.
− Ebben nem mondtam igazat.
− Nemcsak ebben. Ön elé tárom az igazságügyi orvosszakértő
véleményét. Elolvasta az ön délelőtti vallomását, ennek alapján
ismét megvizsgálta a sérültet, és megállapította, hogy a sérülés nem
származhatott egy dobásból. A pálinkásüveggel ütött ön! Rajta van
az ujjlenyomata is.
− Elvesztem. Maguk mindent kitalálnak.
Ő viszont sokáig nem talált ki a börtönből, ahová a bíróság ítélete
nyomán került.

Csak az asszony meg ne tudja
Állítom-e, hogy kevesebb gondunk volt a normális, azaz férfi-nő
kapcsolatokkal? Azt hiszem, éppen az ellenkezőjét bizonyítják
mindannyiunk tapasztalatai, ami annál kevésbé csodálható, mivel
ezek a kapcsolatok vannak túlsúlyban. Ennek szélsőséges esete a
prostitúció, amit sem adminisztratív intézkedésekkel, sem egyéb
eszközökkel korántsem sikerült még visszaszorítanunk. Az
üzletszerű kéjelgés sokszor fonódik össze más jellegű
bűncselekményekkel, s ha azért arról jóval kevesebbet lehet is
olvasni, hogy mondjuk egy prostituált csapta volna agyon a férfit,
aki felvitte a lakására, nem minden kockázattól mentes egy-egy ilyen
“vendéglátás”.
Hogy milyen különleges veszélyeket is rejtegethet, arról szól a
következő − kerek húszesztendős − történet, amely két különleges
okból is emlékezetes a számomra.
Telefoncsengetéssel kezdődött ez a históra is, mint folyan sok más
a munkám során. Éppen a reggeli eligazítást tartottam, amikor
íróasztalomon, felberregett a házi telefon. A kapuügyelet
jelentkezett:
− Százados elvtárs, önt keresik itt, személy szerint.
− Ki keres?
− Lehel Antalnak hívják. Azt mondja, hogy a százados elvtárs régi
ismerőse, de most egy hivatalos ügyben kíván/önnel beszélni.
− Állítsanak ki belépőt, engedjék föl. Csak kérem, várjon az
előszobában, mert eligazítás van nálam.
− Értettem.
− Mi folytatjuk most, elvtársak − fordultam munkatársaimhoz, s
részletesen megbeszéltük az aznapi teendőket. Három különböző

ügyben egyszerre folyt a nyomozás, s bizony jócskán akadt feladata
mindegyiküknek. Amikor befejeztem az eligazítást, odaszóltam
Hosszú József főtörzsőrmesternek (akkor még ez volt a
rendfokozata, amit persze csak mi tudtunk, civil ruháján nem
hordta a stráfokat…:
− Hosszú elvtárs, még ne induljon el, hátha a most érkező
bejelentéssel kapcsolatban még lesz valami tennivaló. És legyen
szíves, küldje be, aki kint várakozik.
Lehel Antallal tényleg régen jó barátságban voltam, kíváncsian
vártam, mi szél hozta hozzám, hiszen még soha nem keresett fel a
munkahelyemen.
− Szervusz! − léptem elé az üdvözlésére, de az öröm nyomban
lefagyott az arcomról savanyú tekintetét látva. − Mi történt veled?
− Ne haragudj, hogy itt kereslek fel, de most mint nyomozóra van
rád szükségem. Segítened kell, de nagyon gyorsan.
− Mi sem természetesebb, mint hogy segítsek. És persze nemcsak
neked. Mi ezért vagyunk. Máris hívom az egyik munkatársamat,
felvesszük a panaszjegyzőkönyvet, s megtaláljuk a tettest − nyúltam
a telefonhoz, de lefogta a kezemet:
− Várj csak a munkatársad behívásával! Ez a dolog nem olyan
egyszerű. Teljes diszkréciót kíván, és nagyon nagy gyorsaságot.
− Akkor először nekem mondd el, mi ez a titokzatos dolog.
Kényelmesen hátradőlve hallgatni kezdtem.
− A feleségem hivatalos ügyben három hétre külföldre utazott. És
én közben… szóval megismerkedtem egy nővel, pontosabban
kettővel. Felvittem őket a lakásomra, és ez lett a vesztem.
− Attól félsz, hogy megtudja az asszony? De miben tudok én
segíteni?
− Természetesen abban, hogy elfogod őket.
− Akkor pláne megtudja!
− Dehogy! Akkor remélhetőleg nem tudja meg. Már ha gyorsan

dolgoztok. És úgy tudom, a mi rendőrségünk nagyon ügyes, gyors.
Jó a híretek!
− Köszönöm. Csak már azt mondd meg végre, hogy miért kell
elfognom azokat a nőket?
− Mert kifosztottak.
− Túl nagy ajándékot kértek? Túl sok pénzt fizettél a kellemes
estéért?
− Ugyan, akkor nem téged zavarnálak, hanem önmagamat
szidnám. De képzeld el, elvittek egy csomó holminkat.
− Csakhogy a lényegre tértél.
− Te nem hagytál beszélni. Szóval elvitték három nadrágomat, egy
öltönyömet, a szép új sportzakómat, aztán egy másik zakómat,
ingeimet, fényképezőgépemet és sok apróságot is.
− És te addig hol voltál? Nézted, amíg nyugodtan csomagoltak?
− Nézte a fene, otthon sem voltam. Nekem be kellett mennem
dolgozni.
− Mindez mikor volt?
− Tegnap reggel.
− És mikor vetted észre, hogy hiányzik a holmid?
− Este, amikor hazamentem.
− Akkor miért csak most szólsz nekünk?
− Hát, tulajdonképpen nagyon lassan jöttem rá. Hol ennek, hol
annak a hiánya tűnt fel. De az asszony jó szemű, az biztosan egyből
észreveszi, ha valami hiányzik.
− Egyáltalán, miért hagytad magukra őket?
− Olyan becsületesnek látszottak. Meg hát egyikük már aludt
nálam néhány nappal ezelőtt.
− Akkor biztosan tudod a nevét, meg azt, hogy hol lehet
megtalálni.

− Már hogy tudnám? Gondolod, hogy én személyi igazolványt
kérek ágyba fekvés előtt? Netalán bejelentőlapot töltetek ki a
házfelügyelőnél?
− Nekünk mindenesetre segítséget jelentene, ha valamit tudnál
mondani. De most már hidd el: ezt az ügyet szabályosan le kell
bonyolítanunk, ehhez papírok kellenek, ha tetszik, ha nem, be kell
vonni a munkatársaimat, s mi tagadás: szinte lehetetlen, hogy a
feleséged ne tudja meg.
− Ha csak mondjuk két héten belül nem találjátok meg a tettest, s
nála a holmijaimat.
− Neked azután is jócskán kell majd járni tanúskodni, s az
idézéseket is kézbesítik.
− Végső fokon akkor már tudok valamit lódítani.
− Nézd, én nem akarom előre “tisztára mosni” magunkat, ha
mégse sikerülne nyomra bukkannunk, de lódítani addig is tudsz:
mondjuk azt, hogy besurranó tolvaj került a lakásba, mert véletlenül
nyitva hagytad az ajtót. Azt talán mégiscsak könnyebben
megbocsátja az asszony!
− Az ötletet köszönöm… de azért jobb lenne, ha minden holmim
előkerülne. Ugye segítesz és diszkréten?
Behívtam Hosszú főtörzsőrmestert és megkezdtük a
panaszjegyzőkönyv felvételét.
− Melyik nővel ismerkedett meg először? − kérdezte Hosszú
főtörzsőrmester.
− A feketével, az idősebbikkel. No, ne “öregnek” képzeljétek, .nem
volt több 22-23 évesnél.
− Hol találkoztak?
− A Savoyban.
− Hogy történt az ismeretség és mikor?
− Négy nappal ezelőtt este lementem inni valamit. Akkor már

harmadik este voltam egyedül. No, nem gondoltam még semmire.
Komolyan! De aztán ott üldögélt az a gyönyörű fekete csaj teljesen
egyedül, és megakadt rajta a szemem.
− Ezt ő is észrevette?
− Naná, nem volt vak! És vette is a lapot. A megismerkedés
könnyen ment, pedig elég gyakorlatlan vagyok benne. Fizettem neki
fél konyakot, azután beszélgettünk. Elpanaszoltam: szalma vagyok,
üres a lakásom, egyedül érzem magam. Azt mondta: ezen könnyen
segíthetünk.
− Mit kért érte?
− Semmit. Már akkor kérhetett volna, erre nem is gondoltam.
Mondom, gyakorlatlan vagyok. Inkább olyan kedvesnek hatott, hogy
azonnal megértette a bánatomat. Felmentünk, s nagyon jól éreztük
magunkat.
− Meddig volt fönt?
− Nem tudom. Én reggel munkába mentem, és megkértem, hogy
ha elmegy, dobja vissza a lakáskulcsot a levélnyíláson.
− Mit vitt el akkor?
− Semmit az égvilágon. Különben még egyszer be nem engedtem
volna.
− No, persze. És ez a másik hogy történt? Megint a Savoyban
találkoztak?
− Nem. Tegnapelőtt estefelé felhívott telefonon.
− Akkor rnégiscsak be kellett mutatkoznia. Milyen nevet
mondott?
− Azt, hogy a Zsuzsi beszél, a “szőke Zsuzsi”, így mondta.
− Szőke? De hát éppen az előbb mondta, hogy fekete a haja.
− Valószínűleg a neve lehet akkor Szőke, mert nem volt részeg,
esküszöm, azt mondta. Sőt emlékszem, amikor az ágyban mondtam
neki, hogy nagyon tetszik, akkor is említette: ha máskor is akarom,

csak keressem a Szőke Zsuzsit, több helyen is megtalálhatom.
− Na végre! − sóhajtottam föl. − Akkor légy szíves most fölsorolni
azokat a helyeket, amiket azon a szerelmes éjszakán az agyadba
véstél.
Sorolni kezdte a presszók nevét, s máris egyértelművé vált
előttünk: a “nagyobb halakra” vadászok között kell keresnünk a
tettest.
− A másik nő hogy került föl a lakására? − kérdezte tovább
Hosszú.
− Szóval a Szőke Zsuzsi telefonált. Ja, még nem mondtam:
megadtam neki a telefonszámomat is, meg azt is elmondtam,
meddig hívhat, amíg külföldön van feleségem. Szóval felhívott, s azt
mondta: van egy aranyos kis barátnője, akinek ma éjjel nincs hol
aludnia. Szívesen fölhozná, s természetesen ő is feljönne, merthogy
ő is jól érezte magát a múltkor. Ezt ne vegyék dicsekvésnek! −
fordult hirtelen Hosszúhoz. − Azt feleltem: mindez rendben van, de
hát ő ismeri a lakásomat, csak egy franciaágy van, abban hogyan
férünk el hárman? Erre azt felelte: pedig pontosan úgy gondolta. És
erre azonnal igent mondtam. Én ilyen helyzetben még nem voltam,
és ilyen bizalmat sem kaptam. Már megbocsássanak.
− Így kerültek hát föl a lakásra. Azt hiszem, a jegyzőkönyvbe nem
fontos bevenni azt, hogy mi történt reggelig − szóltam közbe.
− Bár már mindegy, de azért az mégsem lényeges. És reggel
éppúgy otthagytam őket, mint két nappal előbb a Zsuzsát.
− Es most kihasználták az alkalmat.
− Biztosan az a kis bestia beszélte rá a másikat. Pedig milyen
szolidnak látszott. No jó, jó, egyáltalán nem olyannak, mint aki
kettőig sem tud számolni. De még mennyire tudott! Hanem olyan
becsületesnek nézett ki.
− Most akkor próbáljuk meg pontosítani, hogy mi hiányzott, mit
vittek el?

− Fölírtam magamnak egy cetlire, felolvasom: egy sportzakót és
egy másik nagyon szép, szürke zakót, egy öltönyt, két nadrágot, egy
pár barna félcipőt, egy FED típusú fényképezőgépet, egy bőr
aktatáskát, egy narancsszínű férfiinget, két frottírtörülközőt, a
manikűrkészletemet, a napolajamat, még a römikártyámat is.
− Mindezt miben vitték el? Volt náluk csomag?
− Hogy lett volna? Ők egyetlen nylonszatyorral jöttek, abban volt
egy minihálóing, mármint az egyiknek. A másiknál az sem volt. Az
én gyönyörű bőröndömet vitték el. Ez lesz az első, aminek a hiányát
észreveszi a feleségem, amikor a helyére akarja rakni a saját
bőröndjeit.
− Szóval ezt találjuk meg először? − kérdeztem nem minden él
nélkül.
− Nagy bajban vagyok.
− Mindent .megteszünk, hogy minél hamarabb kézre kerüljenek.
De most ehhez két dolog kell: először is személyleírás, másodszor az,
hogy megnézzük a lakásodat.
− A személyleírást könnyű megadnom: a Szőke Zsuzsa −
gyönyörű, hosszú fekete hajú nő, fiatal. 22-23 éves lehet, ovális,
kreolszínű arca van, erősen kifestett, a körme is hasonlóan bíborvörösre festett. Könnyű nyárias ruhát viselt mindkét alkalommal,
tarka mintásat, de egyáltalán nem ízléstelent. Azt mondta, hogy
kedvence a konyak. Többet bírt belőle inni, mint én. Gyönyörű
hosszú combja van. No jó, ezt nem lehet mindjárt észrevenni. Mint
ahogy néhány más ismerte tő jelét is le tudnám írni, de gondolom,
kevés hasznát vennék.
− És a másik?
− Az nemrég érettségizhetett. No nem biztos, hogy a szó szoros
értelmében, de mindenképpen 18-19 éves lehet. Mintha éppen
ellenkezője lenne a barátnőjének: aranyszőke a haja, jóval
alacsonyabb is, vagy egy fejjel kisebb. Ha a másik 165-168, akkor ő
156-158 centi lehet. Inkább kislányos a melle is. Ki sincs festve.

Legalábbis akkor nem volt. Egy blúz volt rajta meg egy szürke
szoknya. Sokkal gyengébben volt eleresztve, mint a másik.
A meglehetősen használható személyleírás után kimentünk a
lakásra, technikust is vittünk magunkkal, hátha sikerül
ujjlenyomatot szerezni, de ez utóbbi teljesen .reménytelen
vállalkozásnak hatott. Barátom még a poharakat is elmosogatta
előző este, amikor hazament.
Amikor azután kettesben maradtunk Hosszú Jóskával, bevallom,
nem dicsértük a barátomat. Az ügy viszont − ügy volt és nem is
jelentéktelen. A hiányzó holmi értéke meghaladhatta az 5000
forintot, ami szép összegnek számított.
Sokirányú munkát kezdtünk…
− Kiadtuk a két gyanúsított személyleírását és a tárgy körözést. A
nyilvántartóban megállapítottuk, hogy Szőke Zsuzsa ugyan több
tucat van, de azoknak köre, akik számításba jöhetnek, igen kicsi.
Nyilvánvalóvá vált, hogy nem igazi név, hanem felvett, talán
gúnynév vagy álnév. Sajnos ilyen nyilvántartásunkban még nem
szerepelt.
Megkerestük a kerületi kapitányságokat is: nem történt-e hasonló
bűncselekmény az ő területükön a közelmúltban.
Természetesen, mint ilyenkor mindig, bejártuk a bizományikat,
felkerestük az ócskásokat, elmentünk a szórakozóhelyekre,
elsősorban azokba a presszókba, amelyeket “Zsuzsa” Lehelnek
felsorolt.
Már másnap jelzés érkezett a XI. kerületi kapitányságtól, hogy
négy napja nyomoznak egy ismeretlen tettes, egy fiatal lány után,
aki különböző holmikat lopott el egy férfi lakásáról.
Villámgyorsan érintkezésbe léptem az ügy nyomozójával, Bertha
János rendőr századossal, akivel ezt követőleg a legszorosabban
együttműködtünk, lényegében hármasban folytattuk az ügy
lebonyolítását.
Berthától megtudtam: öt nappal előbb − tehát Lehel és a Szőke

Zsuzsa megismerkedése előtti éjszakán − Kántor László Bartók Béla
úti lakásáról tűntek el különböző férfiruhadarabok, méghozzá
ajtókifeszítéssel. A férfihez estére bekéredzkedett aludni egy régebbi
kedvese, egy nagyon fiatal lány, azzal, hogy nincs hol meghúzódnia.
Mivel régebben is jóban voltak, ebben a férfi semmi különöset nem
talált, sőt szerelmeskedtek is az éjszaka folyamán. Reggel azonban,
amikor munkába indult, rázárta a lányra az ajtót azzal: délutánig
csak pihenjen nyugodtan ott. Ám amikor hazajött, nyitva találta az
ajtót. A lány fölfeszítette, két legjobb öltönyét és egy zakó-nadrág
párosát magával vitte. Erről a lányról az illető annyit tudott csak,
hogy Katinak hívják, Katicának becézteti magát, s hogy intézetben
nevelkedett. Még az első udvarlás időszakában beszélgettek erről.
Most a kerületiek ebben az irányban nyomoznak.
Az egyik presszóban − a Belvárosban − a Szőke Zsuzsáról
szereztünk használható adatokat. Nevét fekete hajáról kapta, s rajta
ragadt. A pincérek elmondták: elég gyakran megjelenik náluk, és
ilyenkor mindig hamar mellette terem egy-egy férfi, akivel elmegy…
Mi gyorsan megállapítottuk: új “nyúl” a piacon, nemrég “állhatott
munkába”. Már csak az is megerősítette ezt, hogy a “hivatásos”
prostituáltak általában nem szoktak lopni, megelégednek a
“taksával”…
Éppen ezeket az ügyeket összegeztük, amikor Lehel bejelentése
után négy nappal újabb jelzés érkezett, most a XIII. kerületből. Itt is
egy fiatal lány ismerkedett meg egy férfival, s kért nála szállást. A
sértettnek, Márton Györgynek elmondta: barátnőjével együtt
vidékről érkezett, s nem kapott szállást az Erzsébet Szállóban, ilynek
pincehelyiségében, a János pincében találkoztak. Miután a társaság
összeült, a férii meghívta őket a lakására. Kiutaztak Angyalföldre,
ahol megfürödtek, majd a sértett egyetlen ágyába feküdtek aludni.
Itt is magukra maradtak reggel, de mivel az ajtót zárva találták, a
fölötte levő ablakon másztak ki. A konyhaasztalt húzták oda, arra
széket raktak. Nehéz lehetett kijutniuk, de azért magukkal vittek két
öltönyt, egy pár fekete cipőt.

“Itt is…” − fogalmaztam, mert akkor már természetesen
egyesítettük az ügyeket, biztosak voltunk abban, hogy a züllés útjára
lépett két lánnyal állunk szemben, akikről holnap és holnapután is
hallani fogunk. Mindaddig, amíg a nyomukra nem bukkanunk.
Onnan érkezett segítség, ahonnan nem is számítottunk rá.
A megkeresési csoport vezetője szólt át:
− Százados elvtárs, lépjen be már hozzánk néhány pillanatra.
Érdekes levelet kaptunk.
Átmentem, s elolvastam a pécsi városi rendőrkapitányság
hivatalos átiratát:
“A benti mellékelt ügyiratból megállapítható, hogy tárgybani
személy − Hanusek Mária budapesti lakos − május 11-től május7-ig
Pécsett tartózkodott rokonánál, Molnár Jánosnál, barátnőjével
együtt. Onnan eltávozva nevezettektől órát és több ruhaneműt
elloptak. Az órát valószínűleg még Pécsett értékesítették, hogy
annak árából Budapestre tudjanak utazni, mert nem volt annyi
pénzük.
Kérjük a fentiek szerint Hanusek Máriát az ügy körülményeiről
kihallgatni, valamint megtudni barátnőjének a címét és nevét, s őt is
elszámoltatni…”
És így tovább az ügyiratok hivatalos nyelvén. Zalatnai József
rendőr főhadnagy, alosztályvezető több iratot is csatolt a levélhez. A
panaszfelvételi jegyzőkönyv részletezte a hiányzó tárgyakat: a
Pobjeda típusú karórát, egy sötétkék bolerós női ruhát, egy fehér
nylonblúzt, egy női kesztyűt és egy brosstűt.
A pécsi elvtársak a panaszbejelentőt és feleségét is részletekre
menően kihallgatták. Az asszony vallomásából:
“1960. május 11-én reggel 6 órakor megjelent a lakásunkon
Hanusek Mária budapesti lakos, távoli rokonunk, aki barátnőjével
jött. Elmondotta, hogy szabadságot kaptak, és pár napig szeretnének
nálunk lenni. Mivel családjaink jó viszonyban vannak, szívesen
fogadtuk, de megkérdeztem: mi a programjuk. Azt felelte, hogy

utána továbbmennek Szekszárdra. Már négy napja voltak ott, s
egyáltalán nem úgy látszott, hogy el akarnak menni, amikor a
kislányom figyelmeztetett: a városban sétálva a barátnő táviratozott
valakinek Budapestre, hogy küldjön pénzt, mert nem tudnak
különben továbbutazni. Emiatt szóltam is a rokonomnak: miért nem
jött egyedül. Két nap múlva azután bevásárolni mentem, s így
kettesben maradtak a lakásban. Amikor hazaérkeztem, elköszöntek:
most már továbbutaznak, köszönik a szíves vendéglátást. Erre kis
uzsonnát készítettem nekik, s be akartam rakni a szatyrukba, de
Hanusek Mária kivette a. kezemből, és ő tette el. Ekkor nekem
feltűnt, hogy a táskában mintha több holmi lenne, mint amikor
ideérkeztek, de nem gondoltam semmi rosszra. Aznap még az óra
eltűnése sem tűnt. fel, azt hittem, a férjemnél vagy a fiamnál van,
csak este derült ki, hogy hiányzik. És akkor néztünk körül a
lakásban, másnap pedig megtettük a feljelentést, hiszen a kárunk
több mint 2000 forint.”
− Azt hiszem, önök is ezeket keresik − jegyezte meg csöndesen a
megkéresési csoport vezetője.
− Valószínűleg. Csak azt nem értem még, hogy a feljelentők miért
nem fordultak először a családhoz, hiszen rokonok.
− Én már tudom, mert elolvastam az édesapa tanúvallomását is…
Nézze csak ezt a részét:
“A rokonomnak telefonálni akartam, de nem voltak otthon, erre
táviratoztam, mire azt a választ kaptam, hogy a lánya már november
óta nem lakik otthon. Akkor tettem meg a feljelentést.”
− Kösz! Szóval a megkeresés átpasszolva! Mivelhogy eddig azt
hittem: már mehetünk is ki a lakásra, s kezünkben az egyik tettes…
Mindenesetre nagyon köszönöm, hogy ránk gondoltak… Ez az ügy
egyértelműen összekapcsolódik, s így most már négyrendbeli
lopásért keressük őket.
Adatok halmaza állt már a rendelkezésünkre, csak éppen a lényeg
hiányzott: az adatok mögül az ember, pontosabban a két csinos,

fiatal lány.
Bertha János százados, aki a kerüle,): megbízásából végezte a
munkát, nem nyugodott. Felkereste a lány szüleit, s igyekezett rninél
többet megtudni a “gyermekről”. Szép dolgok jutottak a
tudomására, amiket azután közösen megbeszéltünk.
Hanusek Mária először tizenöt évesen került szembe a
törvénynyel, pontosabban a szüleivel. Tőlük lopott. Ők ezt nem
nézték tétlenül, s a kislány intézetbe került. Innen 1959 nyarán
távozhatott, s mivel akkor szülei úgy nyilatkoztak, hogy hajlandók
ismételten befogadni − hazatérhetett. Munkához is segítették, de
nem tetszett neki egyik munkahely sem. Novemberben azután fogta
magát, és otthagyta szüleit, akik “túl sokat szekírozták”, hogy végrevalahára állapodjon meg valamilyen munkahelyen. , Tartózkodási
helyéről nem tudtak semmit mondani, de fényképét − amely ugyan
néhány évvel ezelőtt, kislány korában ábrázolta −, meg az adatait
most már ismertük. Ezeknek alapján nem volt túlságosan nehéz
beszerezni az intézeti fényképet és az ottani adatokat, majd a
munkahelyi feljegyzéseket.
Mi már biztosak voltunk abban, hogy ezen a nyomon kell tovább
haladni, s hogy ez a nyom − a tolvaj pároshoz vezet. Pedig a pécsi
feljelentésben volt egy ennek ellentmondó mondat is: barátnőjét
Marcsinak nevezte.
A három budapesti eset közül kettőben egyértelműen a Szőke
Zsuzsa és egy Katica nevű lány szerepelt, a pécsiek két Máriát
jelentettek föl.
Hogyan és hol keressük őket tovább?
Újabb adatok birtokában kiegészítettük az országos körözést.
Természetesen mi a pesti éjszakára építhettünk, abban
reménykedve, hogy a következő férfi, aki szállást ad nekik, többet
tud róluk mondani.
És akkor felhívott a barátom:
− Haladtatok már valamire, drága Zsigám? − kérdezte

kétségbeesett hangon. − Már eltelt egy újabb hét, s néhány nap
múlva hazajön a feleségem.
− Sajnos, egyelőre csak újabb sorstársaiddal ismerkedtünk meg.
− A szentségit! Ezek végigfosztogatnak minden facér férfit?!
− Hát ha hagyjátok magatokat! De félre a tréfával: légy szíves
azonnal gyere be hozzánk, mert azt hiszem, segíthetsz. És úgy
gondolom, szeretnél is segíteni.
− Már robogok is. Bár nem tudom, mit tehetek, de biztosan
kitaláltál valamit.
Persze hogy kitaláltam. Amit már kitalálhattam volna
tulajdonképpen négy-öt nappal előbb is, csak éppen a diszkréció
miatt nem tettem. Úgy döntöttem, hogy a következő estéken Lehel
Antallal járjuk be a budapesti presszókat. Ő személyesen
felismerheti a lányok valamelyikét.
Nagy érdeklődéssel hallgatta elképzelésemet:
− Szóval csapjak fel nyomozónak. Egye fene, rendben van. De ha
meglátom valamelyiküket, nem állok jót magamért!
− Erről tégy le, nincs önbíráskodás! Meg aztán, mit érnél vele, ha
lekevernél néhány pofont: attól még az asszony nem találná otthon a
bőröndödet.
Ebben megegyeztünk.
Az első este hármasban mentünk körül a szórakozóhelyeken
Bertha századossal meg Lehel Antallal, eredménytelenül.
Rettenetesen megtetszett viszont barátomnak ez az éj szaki kör
járat, s fél kettőkor, amikor elváltunk, csöndben megjegyezte:
− Nem tiltakoznék, ha más ügyekben is segítségül hívnátok.
Másnap azután Bertha századossal kettesben rótták a pesti utcákat.
És éjféltájban csöngött a lakásomon a telefon.
− Bertha százados jelentkezem! − közölte kerületi kollégám. −
Behoztuk Hanusek Máriát.

− Remek. Kérd meg az ügyeletet − csaptam át az öröm tegezőhangjába −, hogy küldjenek értem kocsit: Azonnal megkezdjük a
kihallgatását, hátha még az éjjel a barátnőjéhez vezet.
− Én is így gondoltam.
Fél óra múlva ott ültem az íróasztalomnál, s velünk szemben
Hanusek Mária.
− A-szembesítést már végrehajtottuk, a jegyzőkönyvet
elkészítettük. Lehel Antal felismerte Hanusek Máriában azt a
fiatalabb személyt, aki terhére a bűncselekményt elkövette. Hanusek
Mária a szembesítés során beismerte, hogy barátnőjével együtt
jártak fent Lehel lakásán, de a lopást nem ismerte el − tájékoztatott
Bertha százados, és közölte: Lehel Antal már haza is ment.
Gyorsan átfutottam a jegyzőkönyvet, aztán Hanusek Máriához
fordultam:
− Ki a barátnője?
− Schubert Máriának hívják.
− Más neve nincs?
− Ja! Már hogyne lenne. Ő a Szőke Zsuzsa.
− Hát ezt meg ki találta ki neki?
− Nem fogja elhinni − felelte szinte félvállról −, ő maga! Azt
mondta: olyan gyönyörű fekete a hajam, hogy ezért a “Szőkéért”
még megbolondulnak a férfiak.
− Mióta ismeri?
− Alighogy kijöttem az intézetből, összeismerkedtünk.
− A munkahelyén?
− Min? Ja, ahová a szüleim beírattak? Tudja, mennyit dolgoztam
én ott?! Egy frászt. Valamelyik presszóban láttam unottan üldögélni,
s ő is kiszúrta, hogy nem vagyok vidám. Összeültünk, beszélgettünk.
Ő mondta, hogy teljesen őrült vagyok, ha továbbra is tűröm a
szüleim parancsolgatását. Akkor határoztam el, hogy elköltözöm.

− Hová?
− Nekem az teljesen mindegy volt. Csak ne halljam állandóan:
“Még mindig nincs munkahelyed, kislányom?”, “Becsüld meg
magad, kislányom”, “Meddig tartsunk még mi el…” Hát
megmutattam, hogy engem nem kell eltartani.
− Eltartják majd a férfiak, ugye, így gondolta − támadt rá Bertha
százados. − Szép kis megoldás. De hol keressük most a barátnőjét?
− Mit tudom én. Csak esténként szoktunk találkozni.
− Úgy került ide, hogy felismerte a férfi, akinek fent járt a lakásán.
Igaz? − kérdeztem.
− Igen.
− Másnap reggel, onnan eltávozva több ingóságot magukkal
vittek!
− Ez viszont már nem igaz, kérem! − tiltakozott.
− Miért, mit csináltak ott a lakáson?
− A malacságokra kíváncsi? Hát szívesen részletezem… − kezdett
volna a mondókába, de közbeszóltam:
− Szó sincs róla, engem az érdekel, miért mentek oda.
− Akkor mégis csak az érdekelheti, hogyan szórakoztunk
hármasban! Mert szórakoztunk, és nagyon jól. És csak ezért
mentünk föl. Pontosabban: én mindig azért kerestem férfi
társaságát, mert akkor megvolt az éjszakai szállásom, és más is −
hihetetlen tragárul kezdett beszélni, nemhogy nyomdafestéket, de
szinte még jegyzőkönyvet sem tűrő szöveggel.
− Elég már, hagyja abba, tényleg nem ez érdekel. De azért később
erre is visszatérünk, hiszen ez üzletszerű kéjelgés bűntette.
− Mióta büntetik a…? Mert én csak azt csináltam, de − bármilyen
fiatal vagyok is − nagyon magas fokon! Ezt nem is titkolom.
És nem az idősebbtől, a Szőke Zsuzsitól tanultam. Én már jóval
korábban kezdtem. Tizenöt évesen. De pénzért? Ugyan már. A

vacsora meg a szállás nem üzlet. Annak a férfinak is kellett tennie
valamit, hogyha velem akart szórakozni. Mit mondjak, közben sem
ártott neki egy kis erősítő. Szállás. Az sem “szálloda” volt soha,
mindig egy lakás. De mondja meg, az jobb lett volna, ha a körúton
fekszem le vele? Velük?
Egyszerűen megdöbbentett, ahogy ez az alig nagykorú fruska
minden gátlás nélkül beszél szexuális életéről. Még csak közbeszólni
sem tudtam. Arra is gondoltam: ha kiszónokolja magát, eljutunk a
kérdések lényegéhez.
− Szóval ön szerint az üzletszerű kéjelgés nem áll fenn.
− Csak kéjelgés. Ha akarja, be is bizonyíthatom…
− Ebből elég volt! − csattantam föl most már. − Egy kérdésre
válaszoljon: miután a férfi elment otthonról és önöket
másodmagával otthagyta a lakásban, mit csináltak?
− Még egy jót aludtunk, azután lefürödtünk, majd felöltöztünk, s
elindultunk.
− Közben magukhoz vettek ezt-azt…
− Miért vettünk volna? Nem kellett nekünk más attól a férfitól.
− Mégis eltűnt egy sor holmija, s még a bőröndje is.
− Marinál, a Szőke Zsuzsinál volt egy kis bőrönd, azzal mentünk
el. És ő csukta be az ajtót is. Lehet, hogy rosszul csapta be, és valami
besurranó tolvaj ment be utánunk.
Ilyen fiatalon ekkora romlottság − gondoltam magamban,
miközben éreztem, hogy újra meg újra sikamlós témákra terelve a
szót, miként akar kicsúszni a kezeim közül. Márpedig nem fog ki
rajtam!
− Nézze, ön még nagyon fiatal, a barátnője, a Szőke Zsuzsi jóval
idősebb…
− Ez túlzás. Én tizennyolc múltam, ő huszonegy, de nagyon szép ő
is. És nagyon ügyes.

− Annyira kedveli, hogy képes lenne bűnrészességért,
bűnpártolásért ülni miatta?
− Ő se csinált semmit.
− Biztos ebben? Vele volt mindig? Nem derülhet majd ki, hogy
egy óvatlan pillanatban ő rakott valamilyen idegen holmit a
táskájába?
− Hű, de ravasz! Mondom, együtt voltunk, csak izélni mentünk,
meg aludni.
− Mi a jelenlegi foglalkozása? Munkahelye?
− Ott a személyim az asztalon, láthatja, hogy éppen nincs…
− És akkor miből él?
− Gondolja, hogy csak vacsorára hívnak meg?
− Honnan van pénzük?
− Azért alkalmi munkákat csak végzünk. Hol itt segítünk, hol ott.
Volt már, hogy ablakot pucoltunk, meg még takarítunk is néha.
− Sürgősen mondjon néhány nevet és címet, de olyat, amit holnap
reggel ellenőrzünk.
− Holnap? − nézett pimaszul az órájára. − Ma! Mert lassan már
hajnalodik. De mivel fog itt tartani? Ahogy lehet, panaszt fogok
emelni, hogy megsértette a törvényességet.
− Akkor én most felolvasok önnek egy levelet − vettem élő
dühödten rokonának pécsi feljelentését. − És most jól figyeljen!
Olvasni kezdtem, s közben a papír fölött figyeltem az arcát,
figyeltem a hatást.
− Látja, a saját rokona is feljelentette, mert tőle is lopott. Vagy ezt
is tagadja?
− Nem loptam én semmit. Persze azt nem tagadom, hogy jártam
Pécsett, s felkerestem őket. De az csak kirándulás volt.
− A Szőke Zsuzsával voltak ott kettesben?

− Igen.
− Es az sem lehet, hogy ő vitt volna el valamit?
− Nem hiszem.
− Azután Szekszárdra mentek?
− Nem, Budapestre.
− Akkor miért mondták?
− Mert először úgy gondoltuk, de már hiányoztak a pesti férfiak.
− Ne bújjon már mindig a szex mögé! Egy ilyen fiatal lány, mint
ön, ne játssza már ennyire romlottnak magát!
− Képzelje el, egy hétig Pécsett meg kellett játszani a jó kislányt.
Tovább már nem bírtam.
− Hová lett az a Pobjeda karóra?
− Mit tudom én.
− De én tudom − vett elő egy jelentést Bertha százados. − Még
nem szólhattam róla − fordult felém −, délután érkezett Pécsről. Az
órát a pécsi bizományiban hagyta ott valaki.
− Na és, mi közöm hozzá? − kérdezte Hanusek Mária.
− Csak annyií hogy az ön személyi igazolványával adták le.
− Na bumm, ebben megbuktam. Nem volt útiköltségünk, azért
vettem el, de megküldtem volna később az árát. Igazán lehetetlen
rokonaim vannak, hogy egy ilyen apróságért feljelentenek.
− Egy rokona már megtette ezt − vettem át újra a szót. −
Méghozzá jóval közelebbi, az édesapja. Amiért néhány évvel ezelőtt
intézetbe került. Ugye most már nincs kifogása ellene, hogy itt
tartsam?
− Nincs kérem. Ez a pech!
− Többrendbeli lopás alapos gyanúja miatt őrizetbe veszem! −
hirdettem ki előtte hivatalosan a határozatot. − És most a cellájába
vezetik, ott gondolkodhat, mert reggel folytatjuk.

− Legalább ma éjjelre is lesz kéglim − vonta meg nyeglén a vállát.
És arra gondoltam, hogy ha ez most az én lányom lenne… De az
ilyen gondolatokat mindig el kell hessegetni magunktól!
Miután elvezették, Bertha századossal röviden összegeztük a
tapasztalatokat, s azzal köszöntünk el: ezen az éjszakán nem sokat
aludtunk, de holnap talán még kevesebb idő jut rá.
Hiszen Schubert Mária alias Szőke Zsuzsa hollétéről még semmit
sem tudunk.
És vészesen közeledik az a nap is, amikor Lehel Antal barátom
felesége számon kéri a férjét: hová lett a bőrönd meg a legszebb
ruhái.
Kezdtem egyre jobban sajnálni a barátomat: ha nem sikerül
valamiféle eredményt elérni, hamarosan ugyancsak nehéz helyzetbe
keveredik. Márpedig Hanusek Mária mindaddig hallgatni fog, amíg
vagy meg nem találjuk a társnőjét, vagy nem lelünk valamilyen
tárgyi bizonyítékot ellene. De ilyet hol keressünk? Bejelentett
lakásán egyszerűen nem lehet, mert hónapok óta nem is járt ott. És
egyszerűen kitért, kitérhetett, és a következő kihallgatásokon is ki
fog térni, bármilyen “állandóbb” ideiglenes lakásának megnevezése
elől.
Maradt még egy “adunk”: a bizományik, az ószeresek figyelése,
állandó ellenőrzése. De ha eddig nem érkezett bejelentés, ezután
már ugyancsak hiába lessük őket, legalábbis Hanusek Mária
ügyében. Ő bent van nálunk, róla nem érkezhet jelentés, hogy
valamelyik bizományiban járna.
És akkor villant át agyunkon a megoldás.
Ez a két tettestárs − több napot töltött Pécsett, tehát vidéken.
Derék rokonuktól ellopott holmikat tettek ott bizományiba. Hátha a
pesti holmikkal is így jártak-járnak el? Mi eddig csak a fővárosban
adtuk ki a tárgykörözést. Most ezt kiterjesztettük az egész országra.
Kiadtuk teljes névvel, minden adattal Schubert Mária körözését is.
Meglehetősen gyors reagálás érkezett.

Már másnap távmondat jelezte: az egyik férfiruhát az egri
bizományiban vélik azonosíthatónak. Mivel még nem kelt el, a
kapitányság lefoglalta, és azonnal útnak indította Budapestre. A
következő napra számíthatunk érkezésére.
Erre a napra behívtuk az ismert károsultakat, állapítsák meg, az ő
ruháik közül való-e valójában az Egerben felismert holmi.
Amikor megérkezett, bevallom, felugrottam az örömtől: ez az
öltöny és mellette a szép új sportzakó − mert mint közben kiderült,
az is szerepelt a lefoglalt tárgyak között − csakis a barátomé lehet.
Lehel Antal volt az első, akit a szobába kértem, miután a
tárgyalóasztalon gondosan egymás mellé raktunk vagy fél tucatnyi
öltönyt meg zakót.
− Nem ismerős valamelyikük?
− Dehogynem! − kiáltott föl ő is örömmel, és azonnal az általam
már fölismert sportzakóhoz ugrott: − ez fájt volna a legjobban. De ez
az öltöny is az enyém. A többi meg biztosan azoké, akik kint
üldögélnek, szegények.
− Sajnos, tévedsz… A többi a kollégáké − mutattam körbe
elvtársaimra, akik közül néhányan ingben voltak. − Egyelőre csak
ezeket sikerült megtalálni.
− Ez is valami! Ügyesek vagytok! Elvihetem?
− Most sajnos még nem. De nemsokára, talán mire hazaér a
feleséged…
− Igazad van, és hadd mondjam meg: “kaptunk” még öt nap
haladékot. Tegnap érkezett az értesítés: elhúzódnak a tárgyalások,
ennyivel később érkezik!
Elköszöntünk, s így a többiektől elnézést kellett kérnem, amiért
fölöslegesen befárasztottuk őket.
Annak viszont elérkezett az ideje, hogy Hanusek Máriát ismét
elővegyük.
− Üljön le − mutattam a székre, amikor felhozták a szobámba. Ott

volt Bertha százados és Hosszú főtörzsőrmester is.
− Megtalálták Szőke Zsuzsát? − kérdezte.
− Úgy látszik, ebben a szobában először mindenkivel tisztázni
kell, hogy itt mi kérdezünk − jegyezte meg Hosszú, akit különösen
felháborított, hogyha a gyanúsítottak előre bedobott kérdésekkel
igyekeztek kitalálni, mi is forog a fejünkben.
− Mást találtunk meg − szólaltam meg én, L már vettem is elő a
zakót, meg az öltönyt.
− Ezek férfiruhák. Tudja, mennyi ilyet láttam, levéve is?
− Mielőtt megint kezdené a szokásos szöveget, inkább az mondja
meg, hogy nem látta-e ezeket valamelyik alkalmi ismerősének a
lakásán?
− Nem nézegettem a szekrényüket, és rajtuk nem volt, egyikükön
sem.
− Esetleg a barátnőjénél sem látta?
− Már megint ide akar kilyukadni. Újra csak azt mondhatom:
nem.
− Mikor járt Egerben? − tette föl a kérdést a háta mögött üldögélő
Bertha százados.
A lány hirtelen felé fordult, s kapásból válaszolta:
− A múlt héten.
− Ott is a barátnőjével voltak?
− Igen.
− Mit csináltak ott?
− Tulajdonképpen továbbmentünk egy kis faluba, rokonokhoz.
− Kinek a rokonaihoz?
− A barátnőm unokatestvére lakik ott.
− És Egerben csak átutazóban voltak?
− Igen. Meg körülnéztünk, “gyönyörű szép város az.

− Jártak a várban is?
− Igen.
− És a bizományiban?
− Ezt miért kérdezi?
− Jártak vagy nem jártak?
− Hát igen.
− Ott adták el ezeket a holmikat? − vettem föl a ruhadarabokat.
− Igen. De a Zsuzsa vitte el. Ő azt mondta, valamelyik fiújától
kapta…
− Későn!
− Mi későn?
− Ez a vallomás a barátnője ellen. Eddig védte, most egyszeriben
mindent rákenne?! Hiszen ezt is ön adta el. Legalábbis együtt
voltak.
− Kellett a pénz az utazáshoz.
− A többi holmit hol adták el?
− Adtunk el néhány dolgot Budapesten, de itt nem mertünk
bizományiba menni. Kéz alatt keltek el.
− És ami megmaradt, azt hol találhatjuk meg?
− Zsuzsa őrzi a legtöbbet.
− És ön? Egyáltalán hol kereshetjük, hol szokott lakni, amikor
sem otthon nincs, sem férfinál?
− Most már teljesen mindegy, maguk mindent megtudnak úgyis.
Akkor inkább segítek. Van egy állandó albérletem, nincs bejelentve,
de ott szoktam lenni, a Labda utcában…
Pillanatokon belül elkészült a házkutatási parancs, s Bertha
századosN meg Hosszú főtörzsőrmester gépkocsiba ült Hanusek
Máriával, hogy felkeressék az albérletet.
Jó néhány, lopásból származó holmival tértek vissza, meg néhány

egészen frissen vásárolt női euccal. Hanusek Mária a házkutatás
közben ismerte be: ezeket a kiárusított cikkek árából vásárolták
meg. A legnagyobb öröm volt, hogy a megtalált tárgyak között
szerepelt barátom bőröndje, aminek hiányát “legelőször venné észre
az asszony…”
Előkerült a römikártya, a manikűrkészlet és egy sor apróság is:
csak a ruhákon és a fényképezőgépen sikerült, úgy látszik,
túladniuk. Hacsak nem találjuk meg a barátnőnél.
De hát előbb magát a barátnőt kell fellelni. − Most már egyre
idegesítőbben teltek a napok.
És az éjszakák.
Mert a következő estéket-éj szakákat a szórakozóhelyeken
töltöttük.
Sokan irigylik a nyomozókat, akik esténként a legkellemesebb
szórakozóhelyeken üldögélhetnek. A krimiket nézők-olvasók arra
gondolnak: csak megjátsszak, hogy ez milyen fárasztó valami,
tulajdonképpen szórakozni járnak oda. Hát próbálják ki! Jó kedélyű,
nem éppen józan társaságban üldögélni úgy, hogy az ember ne
“tűnjön ki közülük, ne mutogathassanak rá ujjal; s közben minden
ital nélkül, kedélyes, sőt olykor spicces hangulatot mutatva,
komolyan figyelni minden rezdülésre, minden betérő személyre. És
tudni, hogy másnap reggel az eligazítást éppen úgy 8 órakor meg
kell tartani, bármeddig is ülünk itt. Szóval ezek egyáltalán nem
“könnyű percek”, órák.
Ilyen órákban, estékben, éjszakákban volt jócskán részünk, s ez
ügy kapcsán is akadt egynéhány.
Általában Hosszú főtörzsőrmesterrel − nem sokkal később került
tiszti állományba − kettesben töltöttük estéinket, miközben más
párosok más-más helyeken ütöttek tanyát.
A harmadik estén az Erzsébet Szálló alatti János pincében
üldögéltünk, ott, ahol egyik legutolsó “vendéglátójukat” fogták,
amikor tíz óra tájban egy feltűnően csinos, magas, fekete hajú nő

lépett be egy férfi társaságában.
Nem messze tőlünk volt egy szabad asztal, ahhoz ültek le. A férfi
azonnal magához intette a pincért és jó hangosan két konyakot kért.
− Kísérővel − tette hozzá.
− Nekem te éppen elég vagy kísérőnek − kacagta el magát a nő, s
még hozzátette: − Egyébként ne futtasd fölöslegesen a pincért,
hozass mindjárt kétszer kettőt. Annyival szoktam kezdeni.
Mondom, mindez néhány méternyire a mi asztalunktól zajlott le,
minden szavukat hallani lehetett.
Finoman jeleztem Hosszúnak, hogy a madárka berepült a kalit-1
kába. Egy pillanatig sem volt kétséges számunkra, hogy a fekete hajú
szépség − akire pompásan illett Lehel Antal meglehetősen jó
személyleírása, nem más, mint a Szőke Zsuzsa. Ebben erősített meg
a következő szöveg is:
− Szóval mindjárt kétszer kettőt. Zsuzsa, te nem vagy valami
szerény!
− De hálátlan sem!
Világos, egyértelmű beszéd volt ez.
És megkönnyítette a felismerést.
Most már csak az elfogás volt hátra, amit egy ilyen nyilvános
helyen, a Belvárosban mindenképp körültekintően, és ha úgy
tetszik, diszkréten kellett végrehajtanunk.
Mintha csak az előző napi futballeredményekről beszélgetnénk,
villámgyorsan megtárgyaltuk a következő percekbeli teendőket.
Megállapodtunk: mintha csak a vécére mennénk, ellépünk az
asztaluk mellett, s miközben Hosszú a férfit köti le, én felszólítom a
nőt, kövessen az irodába. Ott igazoltatom, közben Hosszú
elmagyarázza a helyzetet a férfinek, kihallgatja őt, majd utánam jön.
Így is történt.
Szép csöndesen lavíroztunk az asztalok között, s amikor hozzájuk

értünk, Hosszú odahúzott egy széket a férfi mellé:
− Bocsásson meg uram, de egy kis beszédem van önnel − mondta.
Én pedig közben Szőke Zsuzsának szóltam:
− Megkérem, feltűnés nélkül kövessen − s nyomatékosan, de
nagyon halkan hozzátettem: − Rendőrség! Önnek sem lenne jó, ha
hangoskodna.
A férfi értetlenül nézett ránk, de a nő azonnal fölállt:
− Bocsáss meg, szivi, mindjárt jövök. Az úr régi ismerősöm,
beszélni szeretne velem.
− Csak menj, drága, de siess vissza!
Szőke Zsuzsa magához vette a re tikülj ét is, úgy jött velem. Az
irodába tessékeltem, ahonnan az üzletvezető helyettese − régi
ismerősöm − azonnal diszkréten távozott.
− Jól hallottam, hogy önt az úr Zsuzsának szólította?
− Igen, úgy hívnak.
− Szőke Zsuzsának?
− Ha már így eltalálta.
− Azért mégis csak legyen szíves megmutatni a személyi
igazolványát − vettem elő a magamét, s igazoltam: valóban a
rendőrségről jöttem.
Kotorászni kezdett a táskájában.
− Nem találja?
− Úgy látszik otthon felejtettem!
− Vagy talán nem is volt.
− Már hogyne lett volna, mindenkinek van személyi igazolványa.
− Csak éppen önnek nincs, Szőke Zsuzsa névre szóló. Ez felvett
név…
− Nem értem.
− Kétségkívül jobban hangzik, mint a Schubert Mária,

Összerezzent:
− Honnan ismer?
− Nem, még nem a bűnügyi nyilvántartóból, eddig gondosan
elkerülte a büntetést, de most rajtavesztett…
− Min vesztettem rajta? Azon, hogy más nevet mondtam be, vagy
netalán azon, hogy egy férfi társaságában jöttem ide konyakot inni?
Nem szabad ide bejönni? Tiltott hely ez talán?
− Mit akart attól a férfitól?
− Ön mondta: hallotta, hogy Zsuzsának szólít. Baráti kapcsolat
van közöttünk.
− Mióta?
− Nemrég ismerkedtünk össze.
− Mégis mikor?
− Ha annyira kíváncsi: másfél órával ezelőtt.
− Szóval meghitt, régi kapcsolat. Vagy nem így mondta? Menynyit
kért tőle?
− Kának néz?
− Minden okom megvan feltételezni ezt. De a kollégám időközben
bizonyára pontosan megtudja.
− Akkor nyugodt vagyok. A barátom mindenben igazolni fog
engem.” Szó sem esett közöttünk semmiféle pénzről.
− Legfeljebb arról, hogy önnek nincs hol aludnia!
− Ezt honnan veszi?
− Nem veszem, tudom! Már több helyre bekerült így a
barátnőjével, Hanusek Máriával együtt.
− Mi közöm ahhoz a kis szajhához?
− Az, hogy közösen keresték fel a férfiismerősöket.
− Volt erre is példa, ez azonban nem büntetendő. Nem pénzért
tettük.

− Érdekés, ő is ezt mondta.
− Na látja!
− De csak eleinte. Amíg a lopott holmik elő nem kerültek. Mert
önök csak “mellékfoglalkozásként” űzték, ami ellen .annyira
tiltakozott.
− Én kérem, semmit nem loptam. Az lehet, hogy az a kis cafat
megfeledkezett magáról, de nem járhattam mindenütt a nyomában.
Rápjrítottam:
− De csúnyán beszél róla! Pedig, ha tudná, mennyire védelmezte
önt. Mindaddig tagadott, amíg a bizonyítékok elő nem kerültek.
− Mit találtak meg?
− Azokat a holmikat, amiket a pécsi meg az egri bizományiban
adtak el, no meg, ami a barátnőjének a lakásán maradt.
− Hát azt a címet is elárulta?
− Nem tudott mást tenni. Mint ahogy önnek sem lesz más
választása. A bejelentett lakásán már kerestük, ott nem találtuk
meg, nem jár haza. Hol szokott tartózkodni?
− Hol itt, hol ott.
− Ezt mi is tudjuk. Még a legtöbb címet is felsorolom. Inkább azt
mondja meg, hol találjuk például azt a fényképezőgépet, amit Lehel
Antaltól loptak el?
− Az meg ki?
− Akkor úgy kérdezem: akihez először egyedül ment föl a
Savoyból, s két nap múlva felvitte a barátnőjét is.
− Látom, mindent tudnak, nincs értelme a tagadásnak. Egy
barátomnál lakom, a Wesselényi utcában. De ő az égvilágon
semmiről sem tud, csak örül, hogy néha együtt lehet velem. Tudja,
hogy egy kicsit szeretem a férfiakat, de ez nem zavarja, neki az a
fontos, hogy néha vete is legyek. Tehát ő ártatlan.
− És tőle még nem is lopott semmit?

− Dehogy loptam.
− Sokáig elmarad a kollégám, addig gyorsan számoljon el az előző
heteivel − vettem elő parírt, tollat.
Kérdezgettem, és ő készséggel válaszolt.
Valami olyasmire is, amit nem is kérdeztem.
Az első közös akciójukra.
Amiről eddig nem is tudhattunk, hiszen nem tartozott a szokásos
módszerű lopásaikhoz.
Egy cipészmesterhez mentek be kettesben cipőt javíttatni, s míg
barátnőjének cipőjét javítgatta a mester, Hanusek Mária szóval
tartotta, kedvesen csacsogott neki, Schubert Mária pedig egy több
mint ötszáz forintos pár cipőt lopott el.
És jöttek sorban a többi lopások.
Elmondta azt is: a fényképezőgépen még nem mertek túladni, azt
megtaláljuk a Wesselényi utcai lakáson.
Azonnal átfutott az agyamon: ha sikerül engedélyt szerezni (már
előre elárulhatom: sikerült), a “bűnjeleket” még azelőtt
visszakaphatja a barátom, hogy a neje megérkezne. Az idézést pedig
csak megoldja majd valahogy.
Szóval igazán szolgálatkésznek, őszintének bizonyult a Szőke
Zsuzsa ott áz irodában. A vallomás végét már Hosszú is hallotta,
hiszen bejött hozzánk. Megkérdeztem tőle:
− Mit tudtál meg a partnerétől? Előtte is nyugodtan mondhatod, .
már mindent beismert.
− Nagyon rövid idő óta ismeri őt, s még idejövet megegyeztek:
megisznak valamit, azután felmennek a lakására, minthogy
Zsuzsának nincs hol aludnia.
− Rendben van, megegyezik. Kérlek, hívj ki egy gépkocsit, azután
gyere utánunk. Mi kisétálunk az utcára, hadd dolgozhassanak már
itt az irodában − és odaszóltam Szőke Zsuzsának: − Nem szeretnék

semmi feltűnést, úgy menjünk ki, mint két ismerős. Rendben?
− Rendben van, felügyelő úr.
Személyi igazolványával és vallomásával a zsebemben nyugodtan
sétáltam ki vele az utcára.
Ám abban a pillanatban, amikor kiértünk, nekiiramodott, rohanni
kezdett az Egyetem utcán végig. Olyan váratlanul ért ez, hogy vagy
tízméternyi előnyt szerzett, mire utánaeredtem. Utol kell érnem,
nem szökhet meg a kezemből. Csak ez járt a fejemben, de a tüdőm
egyre jobban zihált. Hiába, kétszer idősebb voltam nála, s ő jól bírta.
De azért csak fogyott a távolság, s utolsó erőmmel “becsúszó
szereléssel” elé vetettem magam. Elesett, s én rázuhantam. A
szoknyája szemérmetlenül felcsúszott, én meg hiába próbáltam,
nem tudtam felkelni róla. Ő sikoltozott: “Segítség! Meg akar
erőszakolni!”, s a villámgyorsan összegyűlt járókelők már-már a
segítségére siettek volna, ha nem ér oda Hosszú. Ő aztán
lecsillapította a kedélyeket, s néhány perc múlva az érdeklődők
ámuldozó moraja közepette emeltük a rendőrségi gépkocsiba a
sokszoros tolvajt.
Én pedig arra gondoltam: öregszel, Zsiga, jó lesz egy kicsit többet
mozogni, edzeni, hiszen néha még ilyen korban is kell fiatal nők
után futnia az embernek. Már ha nyomozó…

Karácsonyi ajándék
Még szerencse, hogy bent találtak bennünket. Mi nem vagyunk
hivatal, s tulajdonképpen nincs meghatározott munkaidőnk, de
azért december 22-én este fél hétkor igazán nem kellett volna,
odabent csücsülnünk.
Hogy ezt tettük, annak egyszerű oka volt: közeledtek az ünnepek,
amikor csak néhányan tartják az ügyeletet, s mi szerettünk volna
“tabula rasá”-t csinálni; amit csak lehet, befejezni, mindent rendbe
rakni.
Rablási csoportunk tagjai a különböző jelentések fogalmazásával
foglalatoskodtak, amikor csöngött a telefon. A központi ügyeletről
Dombos alezredes intézkedett:
− Százados elvtárs, azonnal alakítsanak helyszíniszemlebizottságot, és induljanak a XIV. kerületi Fogarasi út és Cs… utca
sarkára, ahol rablás történt. Á helyszínt urh-s járőr biztosítja.
− Értettem, indulunk…
Fehér Lajos százados lett a szemlebizottság vezetője, tagjai között
volt Sovány János százados és Krancz Márton főhadnagy, bűnügyi
technikus, s természetesen Velük mentem én is.
A Fogarasi útról nyíló kis utcában egy sereg ember állt körül egy
rendőrségi autót az egyik ház előtt. Mellé hajtottunk. Egy tiszt állt a
gépkocsi mellett, ő lépett Fehér százados elé:
− Százados elvtárs, Makkos Ferenc rendőr főhadnagy,
járőrparancsnok jelentkezern. Jelentem, hogy a. központi ügyelet
utasítására 18 óra 40 perckor szolgálatunk teljesítése közben
érkeztünk ide, ahonnan rablást jeleztek.
− Hol van a sértett?.
− A mentőkocsi körülbelül tíz perccel ezelőtt vitte el.

− Kik ezek az emberek?
− Néhány tanú, valamint a károsultak, akiknek a sérelmére a
rablást elkövették.
− Ők is otthon voltak?
−Nem… Ideérkezésünk után körülbelül negyedórával jöttek meg:
dr. Szabó Gyula és Győrök Gábor, a tulajdonos és az albérlője.
Természetesen őket sem engedtem be a házba az önök
megérkezéséig.
− Világos. És ki a sérült?
− A házvezetőnőjük. Ő volt csak itthon, őt támadták meg.
− Önök tudtak vele beszélni?
− Igen. Elmondta: 17 óra után érkezett a lakásba, hogy befűtsön és
kitakarítson, mire a tulajdonosék hazaérkeznek. Amikor a kapu felé
tartott, feltűnt neki egy magas, szőke fiatalember, aki világos
ballonkabátban volt a hideg ellenére. Ez á férfi, amint őt meglátta,
elindult feléje, de csöndben elment mellette. így hát benyitott a
kertkapun, majd a lakásajtón is, amit − emlékezete szerint − nyitva
hagyott. Itt átöltözött, melegítőt vett fel, s munkához kezdett. Nem
sokkal később az előszobába ment a takarítószerekért. Ekkor egy
férfi lépett hozzá, és valamivel megütötte. A kemény tárgy a
homlokán találta. Ő elesett, de nem vesztette el az eszméletét. Akkor
még egyszer megütötték… Megijedt, eszméletlenséget színlelt, s
akkor érezte, hogy spárgával megkötözik a kézét és betömik a száját.
Közben egy másik! férfi is odaérkezett, s ő még annyit hallott, hogy
az egyik azt mondta: “Siessünk, gyorsan szedjük össze az ékszereket,
amíg ez a nő magához nem tér.” Ezek után elvesztette az eszméletét.
Határozottan állítja, hogy támadójában fölismerte azt a férfit, akivel
az utcán találkozott. Amikor föleszmélt, már a szobában találta
magát egy szőnyegbe csavarva. Nagy nehezen kimászott belőle, és
látva, hogy már senki sincs a lakásban, kitámolygott, a kertből
kiabált segítségért. Jöttek a szomszédok, ők riasztottak minket. Mi
értesítettük egyébként a mentőket.

− Köszönöm. A mentőorvos mint mondott?
− Miután elsősegélyben részesítette a sértettet, tájékoztatott:
közvetlenül a homlok fölött három sérülést is talált, a legsúlyosabb
négy centiméter hosszú, csontig hatoló. Mivel eszméletlenség is
bekövetkezett, agyrázkódásra is gyanakodni lehet, ezért beszállítják
a Szobi utcai mentőkórházba.
− Milyen intézkedést tettek még?
− Mivel az egyik tanú, özvegy Verőczei Lajosné is minden
bizonnyal a tettest látta − ugyanúgy írta le, mint a sértett −,
beültettük a gépkocsiba, s miközben járőrtársaim a helyszínt
biztosították, én végigpásztáztam vele a környéket, hátha valahol a
nyomukra bukkanunk. Eredménytelen volt.
− Ne keseregjen miatta − szóltam közbe. − így is annyi mindent
elvégeztek, hogy nekünk szinte már nem is hagytak munkát.
Mindenesetre köszönjük! És kérem, maradjanak itt, a segítségükre
lesz szükségünk.
A főhadnagy és járőrtársai imponáló szakszerűséggel,
szabályszerűen és nagyon lelkiismeretesén végezték addig is, azután
is munkájukat. Valóban mindent úgy találtunk, ahogy a tettesek
hagyták, a helyiségekbe egy lelket sem engedtek be, még a kapuhoz
sem nyúlhatott senki érkezésük után, a tanúkat ott tartották, a
bámészkodókat csöndesen távolabb küldték. Ideális körülményeket
biztosítottak.
Megérkezett a rendőrkutya is.
Miközben a szemlebizottság megkezdte a munkát a házban,
villámgyorsan eligazítottam Kovács őrmestert, a rendőrkutyavezetőt, aki társával máris útnak indult. Azután dr. Szabó Gyulát
kértem magamhoz.
− Hogy értesült a történtekről? − kérdeztem.
− Az egyik szomszéd jött értem a műhelybe.
− Hol dolgozik?

− Magánkisiparos vagyok, a Belvárosban van a műhelyem és az
üzletem. Az albérlőm nálam dolgozik.
− Szóval oda mentek önökért?
− Igen.
− Ki?
− Egy szomszédunk. Mi taxival azonnal idejöttünk. A mentők épp
akkor vitték el szegény Editet.
− Delinére gondol?
− Igen.
− Van valami elképzelése arról, hogy ki tehette?
− Egyelőre még azt sem tudom, kérem, mit vitt el, csak azt, hogy
leütötte azt a szegény asszonyt.
− Arra fogom kérni, mihelyt bemehetünk, pontosan állapítsa meg,
mijük hiányzik.
− Természetesen alaposan körülnézek. Bementem a bizottság
után.
Az előszobát már átvizsgálták.
Itt egy majdnem ember nagyságú, könnyű fából készült szobor
volt ledőlve. A fényűzőén berendezett szobákba nézve is mindenütt
szobrok, gyönyörű holmik tárultak a szemünk elé. Az előszobában
egy körülbelül húsz centiméternyi átmérőjű vértócsát találtunk…
− Sikerült néhány használható ujjnyomatot rögzitenem −
tájékoztatott Krancz főhadnagy.
− És mást mit tapasztaltatok?
− Nincs semmi feldúlva − szólt ki a szobából Sovány százados. −
Ha innen valamit elvittek, akkor nagyon pontosan tudták, hová kell
nyúlniuk.
− Ezt majd mindjárt meglátjuk.
Kiszóltam, kértem dr. Szabót, legyen szíves bejönni. Együtt jött be

albérlőjével.
− Most már mindenhez hozzányúlhatok? − kérdezte.
− Igen.
Szabó azonnal a szemben levő szekrényhez lépett, azt kinyitotta, s
a közepén található fiókot kihúzta.
− Biztos voltam benne! − kiáltott fel.
− Miben? − kérdezte Fehér százados.
− Hogy az ékszereimre fájt a foguk.
− Mit vittek el?
− Mindjárt elmondom: itt volt egy lapos arany karórám, egy
széles, vastag briliánsgyűrűm, közepében egy vörös kővel, és egy
másik, hasonló gyűrűm.
− Tőlem is minden értéket elloptak! − jött ki a szobájából az
albérlő.
− Önnek mije tűnt el?
− Egy Marvin típusú arany karóra, egy ametisztköves aranygyűrű,
egy másik köves gyűrű, egy arany nyaklánc, rajta Szűz Máriás
medállal, egy hosszú szemekből összerakott arany óralánc.
− Hol voltak?
− A szekrényemben, egy dobozban.
− A szekrény nem volt bezárva?
− Ugyan kérem, ketten laktunk a házban Szabó úrral, s a
házvezetőnő is teljesen megbízható volt, sőt több mint megbízható:
a barátunk.
− Más nem tűnt el?
− Mindent átnéztem a szobámban.
− Másutt nem tartott valamit?
− Az előszobában a szekrényben van a teddybeer kabátom, azt
nem hordom hétköznap.

− Legyen szíves, nézze meg.
Győrök az előszobaszekrényhez lépett, kinyitotta: - Szent isten, az
is eltűnt.
Itt tartottunk, amikor Kovács őrmester, a kutyavezető
jelentkezett:
− Jelentem, a kutya nyomot vett, és elindult a mellékutcákba, de
végül a második autóbuszmegállónál a nyom megszűntét jelezte.
− Köszönöm. Bevonulhatnak, őrmester elvtárs! Visszatértem a
lakásba, ahol dr. Szabó is tovább járkált fel-alá, nyitogatta a
szekrényeket, az asztalfiókokat. Aztán egyszer csak megszólalt:
− A magnómat sem találom sehol.
− Milyen magnója volt?
− Grundig.
− Régen vette?
− Nem volt még egyéves sem.
− Mekkora értéket képvisel az ön megítélése szerint?
− 12 ezer forintot biztosan megér.
− Tudna valamit mondani róla?
− Galambszürke színű” volt, és van rajta valami, amiről azonnal
fel lehet ismerni: a rögzítő gombja ragasztva van. Házilag.
− Ez jó ismerte tő jel. Bár azt hiszem, nem sok Grundig magnó
található az országban.
− Nagyon értékes volt, és egyébként is sokat jelentett nekem.
−
Mindent
megteszünk,
hogy
visszakerüljön
jogos
tulajdonosához.
− Köszönöm.
− Remélem, segítségünkre lesznek.
− Miben lehetnénk a segítségükre? − kérdezte most felém
fordulva dr. Szabó.

− Mindenekelőtt abban, hogy megteszik a feljelentést, és a lehető
legrészletesebben leírják, mi hiányzik, mit vittek el önöktől. Sajnos
azonban ehhez szükséges, hogy bejöjjenek velünk a kapitányságra.
− Természetesen.
− És megkérem önöket, útközben gondolkozzanak azon is, hogy
kik jártak, járhattak az önök lakásán, kik ismerhették az ékszerek
helyét és így tovább.
− Elképzelhetőnek tartják, hogy valamelyik barátunk, ismerősünk
volt? Nem, ezt nem hiszem.
− Pedig úgy tűnik, hogy ismerős lehetett a tettes, aki tudta, mit
hol keressen.
− Megdöbbentő.
− Akkor nemsokára indulunk − és ezzel Fehért kihívtam a
szobából. Vele és Sovánnyal megállapodtunk: ők folytatják a
környék lakóinak kihallgatását, mindazokat a tanúkat megkeresik,
akik a járőrnek már beszámoltak, s emellett még akiket csak lehet. −
Azokkal kezdjék, akik itt várakoznak. Mi bemegyünk, s ott
elkészítjük az anyagot. Amint beértem, erősítést küldök a környék
feltérképezéséhez.
Fél tizenegy lehetett, amikor a két károsulttal elindultunk, s éjfél
is elmúlt, mire elkészült a két panaszfelvételi jegyzőkönyv.
“Feljelentést teszek ismeretlen tettes ellen sérelmemre elkövetett
rablás bűntette miatt az alábbi tényállás alapján…” − kezdődik
szokás szerint a panaszfelvételi jegyzőkönyv. Azt is tartalmazza,
hogyan tudta meg a károsult a rablást, majd részletesen a tárgyak
leírását. Hogy mennyire precíz volt, arra jellemzőül csupán egyetlen,
a Lotosz típusú arany karórát leíró részt idézem: “Kerek alakú,
normál nagyságú, aranytokban, aranyszínű számlappal. A számokat
vonalkák jelzik, alul kis percmutató van. Keskeny, barna szíja több
helyen tintafoltos.”
− Dr. Szabó holmijainak értékét 26 ezer forintban, Győrök Gábor
a sajátját 11 ezer forintban határozta meg.

− Köszönjük, ezek jó leírások, nagy segítségünkre lesznek −
tettem el a két jegyzőkönyvet, azután ismét külön-külön
meghallgattam őket. Előbb Györököt:
− Ön régóta lakik már albérletben a mesternél. Nyilvánvalóan
találkozik a barátaival is, vagy legalábbis szokta látni őket. Sokszor
volt vendégség? Sokan járnak önökhöz rendszeresen?
− Nem mondhatnám, hogy rendszeresen. Van Szabó úrnak
néhány kedves ismerőse, akik olykor megkeresnek minket, férfiak is,
nők is, családok is.
− Éppen ez érdekelne: kik.
− A pontos neveket én sem tudom, de van például egy Kriszti meg
egy Klári nevű lány. A többinek nem ismerem a nevét.
− Elképzelhetőnek tartja, hogy közülük bárki is megtegyen
ilyesmit?
− Nem, én a magam részéről ezt teljesen kizártnak tartom. Dr.
Szabó is meglehetősen szűkszavúan intézte el járati körüket. Néhány
általunk eléggé ismert nevet mondott ugyan, de attól nem lettünk
különösen okosabbak.
Éjjel egy óra volt. Még megvártak Fehér századosak meg Szlovák
Sándor hadnagy és Csák István alhadnagy jelentését.
− Négy embert is találtunk, akik részletesen beszéltek a lehetséges
tettesekről. Egy Horváth Zsuzsanna nevű tanuló azt mondta el:
három fiatalembert látott járkálni a ház előtt, amikor öt óra után
hazafelé ment. Az egyik közülük magas termetű volt,
háromnegyedes, világos felöltőt viselt, a másik kettő alacsonyabb,
sötétes télikabátban. Feltűnően nézték a házat. De amikor őt
észrevették, továbbmentek.
− Ez az első olyan észrevétel, ami szerint hárman vannak −
jegyeztem meg.
− Több ilyet nem is találtunk. Furulyás László 14 éves tanuló
például csak egy férfit látott, igaz, azt este hat óra után. Ő nem is az

utcában, hanem a Fogarasi úton járt, amikor a kis utcából egy férfi
fordult ki futólépésben, valami csomaggal a hóna alatt. Az arcát nem
látta, mert sötét volt, s előtte haladt.
− Mit tudtatok meg attól, aki értesítette a károsultakat?
− Mezősi Imre a szomszéd házban lakik, onnan az ismeretsége, a
jó kapcsolata a károsulttal. Neki Béla Bálint nevű albérlője szólt:
valami baj van odaát. Ő azonnal kiszaladt, s látta, amint otthoni
öltözetben, véres fejjel támolyog a szomszédék házvezetőnője. Mivel
többen segítségére siettek, s csak annyit hallott meg: rablás történt,
azonnal taxiba vágta magát, és elszaladt Szabóékért. Azok bezárták a
boltot, s vele együtt tértek vissza.
− Rendes szomszéd − jegyeztem meg.
− Hát még ha megtudod, százados elvtárs, hogy milyen fontos
információt adott.
− Nos?
− Amikor visszaértek, az asszonyt éppen tették be a
mentőkocsiba, pontosabban ápolták odabent. S akkor Győrök
bement a kocsiba megtudakolni, hogy van. A beszélgetésből
azonban ő azt vette ki, mintha Deliné olyan megjegyzést tett volna
Győröknek, hogy felismerte az egyik támadóját.
− Ejha!
− Van még egy érdekesség. Béla Bálint elmesélte Mezősinek, hogy
kétszer járt az utcán: egyszer hat óra tájban kísérte el a sógorát.
Akkor két fiatalembert, egy alacsonyát és egy magasabbat látott a
ház körül ólálkodni. Amikor viszont visszafelé jött, akkor női sikolyt
hallott, s csak azután figyelt oda, és akkor látta kitámolyogni az
asszonyt.
− Ezen az éjszakán már futni fog a bűnöző. Egy kicsit pihenünk −
zártam le az estét.
− Azért egy információt még elmondok.
− Hallgatom.

− Úgy hírlik a szomszédok körében, hogy a háztulajdonos inkább
a férfiakat szereti.
A végszóra bemondott információ rendkívül fontos volt. Szűkült a
kör, s nőtt a lehetőségünk, hogy hamarosan a tettes nyomára
bukkanjunk.
− Sok volt a feladatunk, egy percet sem vesztegethettünk. Arra
kellett gondolnunk, hogy a karácsonyi ünnepek meglehetősen
alkalmatlanok
a
nyomozásra,
bármennyire
szolgálati
tevékenységnek is tekintjük mi, azok, akikkel foglalkoznunk kell,
feltétlenül zaklatásnak érzik. És nemcsak a gyanúsítottak, akiknek
van félnivalójuk! Arról nem is beszélve, hogy a múló napok
lehetőséget adhatnak a tetteseknek a nyomok eltüntetésére, a
keresett tárgyak elrejtésére.
December 23-án gyorsan szétosztottuk a feladatokát, s ki-ki
munkához látott.
Szlovák Sándor hadnagy a kórházba ment. Az ágyban ülve találta
Delinét.
− El tud mindent mondani, asszonyom? − kérdezte a hadnagy.
− Igen.
− Milyen időközönként szokott dr. Szabóékhoz járni?
− Igen gyakran, mondhatni naponta. Kitakarítok, rendet teszek,
befutok. De tulajdonképpen nem vagyok házvezetőnő. Nagyonnagyon jó barátság fűz össze bennünket.
− Tegnap is így ment oda?
− Igen, kérem. Öt óra tájban mentem, hogy estére, mire Szabóék
hazaérnek, meleg legyen.
− Mesélje el, mi történt.
− Amikor a Fogarasi útról bekanyarodtam a kis utcába, feltűnt
nekem egy magas szőke férfi, aki ballonkabátban ácsorgott a ház
előtt. Amikor meglátott, felém indult, s elég gyorsan elhaladt
mellettem. Láttam, kifordul az utcából, gondoltam, csak

fölöslegesen ijedezem. Kinyitottam a kertajtót, azután bementem a
lakásba, s az előszobaajtót talán nyitva felejtettem. Odabent
tréningruhát vettem, kitártam az ablakot, és ránéztem az órára is: öt
óra múlt két perccel. Akkor visszaindultam az előszobába a
takarítóeszközökért. Egy férfi állt ott. Fekete álarc volt a fején.
Rémületemben felsikoltottam. És ő ütött. A fejemet érte az ütés.
− Fölismerte a támadóját?
− Csak egy pillanatig láthattam, de meggyőződésem, hogy
ugyanaz a férfi volt, akivel az utcán találkoztam. Még az álarc
ellenére is állíthatom.
− Elesett?
− Már az első ütéstől. A földön fekve éreztem, hogy még kétszer
fejbe vág. Aztán vattát tömött a számba, és spárgával megkötözött.
Még mindig eszméletemnél voltam. Akkor már nem volt egyedül.
− Nem mondott semmit?
− De igen. Azt kiáltotta: “Meg ne moccanj, mert megöllek!” És
belecsavartak egy szőnyegbe. De ezt csak akkor tudtam meg, amikor
észhez tértem, mert közben elvesztettem az eszméletemet.
− Honnan tudja, hogy más is volt ott?
− Már a megkötözésemkor is ketten voltak. És az egyik azt
mondta a másiknak: “Gyorsan szedjük össze az ékszereket, amíg ez
a nő föl nem ébred.” Vagy valami ilyesmit. Aztán az a másik
megbízta, hogy vigyázzon rám, s ha megnyikkanok, vágjon fejbe,
amíg ő bemegy a szobákba.
− Ez a társa férfi volt vagy nő?
− Azt hiszem, hogy nő.
− Tegnap este meg azt mondta, hogy férfi.
− Nem tudom pontosan.
− Ha tegnap egyértelműen férfinak említette, akkor most miért
mondja nőnek? Történt közben valami? Eszébe jutott valami?

− Nem. De a másiknak olyan nőies járása és hangja volt, meg
ahogy fogott is a kötözéskor.
− Hogy tudott kiszabadulni?
− Amikor magamhoz tértem, óvatosan kihengergőztem a
szőnyegből, azután kikászálódtam a spárgából, mert erősen kötöttek
meg, s az ajtóhoz mentem. A többit már tudják.
− Nem gyanakszik valakire?
− Fogalmam sincs, ki lehetett. Azt a fiatalembert egészen biztosan
soha életemben azelőtt nem láttam. A másikról sem tudok semmit
mondani.
Szlovák hadnagy tíz óra tájban érkezett vissza a kórházból. Mi
közben ugyancsak nagy munkával voltunk elfoglalva: feltérképeztük
környéket, valamennyi autóbusz- és villamosvonalat, felkértük a
BKV-t, adja meg a tegnap este 18 és 20 óra között ott elhaladó
autóbuszok, villamosok személyzetének névsorát. Sváb András
főhadnagy és Nagy Imre főhadnagy kapta a feladatot, hogy
valamennyiüket fölkeresve arról érdeklődjék: láttak-e valami
feltűnőt ebben az időszakban, volt-e valamelyik utasuknál nagyobb
csomag és így tovább.
Mi pedig két szöveget is fogalmaztunk.
Távmondatot kapott valamennyi rendőr-főkapitányság. Az ilyen
távmondatok szabályszerű szövegének megfelelően tájékoztattuk
őket a bűncselekményről, az egyik vélt tettes személyleírásáról, a
tárgyakról. Majd így fejeződött be a szöveg:
“Kérjük Vezető Elvtársat, hogy a fentiek alapján az eljárást vezesse
be.
A
bűncselekményt
elkövető
személyek
feltehetőleg
homoszexuális egyének, mivel a lakás tulajdonosa szintén
homoszexuális. Vidéki kapcsolatai is felmerültek, ezért feltehető,
hogy a tettesek a bűncselekmény elkövetése után esetleg vidékre
távoztak, illetőleg az elrabolt holmit vidéken értékesítik. Eredmény
esetén kérem a BRFK ráblási csoportját értesíteni.”
A másik fogalmazványt a taxisok kapták. Felhívtam a figyelmüket,

ha felvettek két fiatalembert vagy egy férfit és egy nőt a zuglói
környéken, akiknél csomag volt, s akik közül az egyik téddybeer
bundát, a másik világos ballonkabátot viselt, jelentkezzék a forgalmi
irodán vagy egyenesen nálam.
Az események hihetetlenül gyorsan peregtek.
Behívtuk a két károsultat, s külön-külön ismételten meghallgattuk
őket arról, kik járnak gyakran a lakásukon. Egyöntetűen négy nevet
mondtak: két férfiét és két nőét. Mint jó barátokat emlegették őket,
akik baráti társaságként szoktak összejárogatni, s lévén értelmiségi,
jól kereső emberek, egyszerűen számításba sem jöhetnek.
− Ön rendszeresen részt vett ezeken a találkozókon? − kérdeztük
Gy örököt.
− Természetesen. Nem csupán albérlője, illetve alkalmazottja
vagyok Szabó úrnak, hanem meglehetősen jó kapcsolatban is
vagyunk egymással.
− Tud ön arról, hogy Szabó Gyula homoszexuális?
− Igeii, kérem, már hallottam erről, egyszer érdeklődtek iránta.
− Az odaérkezők között nincsenek olyanok, akik emiatt keresik
fel?
− Nem tudok róla.
Nem sokkal később ugyanezeket a kérdéseket tettük föl Szabónak,
de valahogy így:
− Tud ön arról valamit, hogy alkalmazottja nem él egészséges
szexuális életet?
− Nem tudok róla, kérem.
− Nem is tapasztalt semmit?
− Nem.
− Ilyen ügyben nem járhat valaki a lakásukon? És a társaságok
nem ilyen céllal gyűlnek esetleg össze?
− Ugyan kérem. Különben is Deliné majdnem mindig ott volt. És

a társaságba férfiak és nők vegyesen jártak. Már amikor ritkábban
több vendégünk is volt egyszerre.
− Önnek milyen volt a kapcsolata Győrökkel?
− Gabi nagyszerű munkaerő, s mivel nem volt Pesten lakása,
szívesen adtam helyet neki albérlőként. Nagy a ház, s egyedül élni
benne nem könnyű.
Miután elmentek, Fehér századossal pillanatok alatt kielemeztük
a beszélgetést:
− Ezek mindketten többet tudnak a dologról, mint mutatják −
mondta ő.
− Persze az is lehet, hogy csak önmagukat védik, nehogy rájuk is
sor kerüljön…
− Ez is valószínű. Hogy takargatnak valamit, az tény.
Déltájban visszaérkeztek a BKV-hoz küldött nyomozók.
Beszámoltak arról, hogy a megkérdezett csaknem hetven villamosés autóbuszsofőr, illetve kalauz közül három volt, aki valamilyen
használhatóbb észrevételt tett.
− Szokatlanul nagy volt a forgalom azon az estén, valamennyi
kalauz és sofőr ezt mondta. így hát bizony nehéz lett volna valakire
külön is felfigyelniük. Az egyik kalauz látott magnetofont vinni, de
az ellenkező irányból. Az egyik kalauznő két férfiról beszélt, akik a
megengedettnél nagyobb csomagot vittek, még fizettetni is akart
velük miatta. A legértékesebbnek látszó nyomot az egyik buszkalauz
adta: a buszra ezen a környéken szálltak fel ketten, kalap vagy sapka
volt rajtuk, az egyiknél egy magnetofon volt, nem ismeri a típusát.
Arra is emlékszik, hogy a magasabb férfi letette a lába mellé. Más
csomagjuk viszont nem volt. Sajnos azonban, amikor rákérdeztünk,
egészen más kabátot mondott, nem világos ballont.
− Ez bizony nem sok, de azért több a semminél, köszönöm −
vettem át a jelentést.
Sorra érkeztek közben a szomszédok, az utcabeliek, akiket

tanúként hívtunk be. Őszi Attilával gyorsan végeztünk. Ó elmondta,
hogy csak köszönő viszonyban vannak a károsulttal, s egy
alkalommal volt nála televíziót nézni. Az ügyről azonban semmit
sem tudott mondani. Különösen érdekes volt viszont Tieber Márton
tanúvallomása. Ő nem volt előző este a bámészkodók között, s nem
is kerestük meg, mivel elég messze lakik a háztól. Most sem a
hívásunkra, jött.
− Ma reggel értesültem csak arról, milyen szomorú dolog történt
Szabó úréknál, s eljöttem, hogy elmondjam, amit tegnap este
tapasztaltam.
− Ön ismeri Szabóékat?
− Igen. Nem lakunk azért annyira messze egymástól, no meg
járok az üzletébe is.
− És tegnap este arra járt?
− Igen. Negyed hét lehetett, amikor hazafelé el kellett mennem a
villájuk előtt. Nagyon meglepett, hogy egy teljesen ismeretlen nő lép
be a kapujukon, és kulcs nélkül nyitja ki.
− A házvezetőnőt ismeri?
− Igen. Ő rendszeresen jár oda. A nevét nem tudom, de jól
ismerem. Nem ő volt.
− Folytassa.
− Szemben a házzal a fűben egy magasabb férfi állt, s amikor
elmentem a villa előtt, láttam, hogy odabent egy alacsonyabb
ácsorog. Az már bent volt, amikor ez a nő benyitott.
− Mit tud mondani arról, aki kint állt?
− Legalább 180 centi magas volt, kalap volt rajta, de, szőke haja
volt, ez biztos, szürke átmeneti kabátot viselt, háromnegyedeset, s
valami csomagban matatott. Nagyon fiatalnak látszott.
− És a kerítésen belüliről?
− Az alacsonyabb, 165 centi legfeljebb, s idősebb is, lehetett vagy

huszonöt-harminc éves. Sovány volt, szürke kalapot, sálat és felöltőt
viselt.
− A nőről tudna valamit mondani?
− Elég közel voltam hozzá, a lámpa is világított ott. A nő
körülbelül 155-160 centiméter magas lehet, nálam kicsit
alacsonyabb, onnan tudom. Fedetlen fejjel volt, így láttam, hogy a
haja barna vagy talán fekete. Fiatal, 20-25 év közötti lehet.
− Köszönjük a tájékoztatást, nagyon értékes segítséget nyújtott búcsúzott el tőle Dezső Pál főhadnagy, aki a jegyzőkönyvet felvette, s
aki erről minket azonnal tájékoztatott.
− Most hangzott el másodszor, hogy hárman voltak − szögeztem
le −, méghozzá két férfi és egy nő. Valószínűleg a nő őrködött, s
amikor a magasabb férfi kijött a holmival, utána ő ment be a
társáért. Az időpont is megfelel a távozásukénak, hiszen alig
negyedórával később már riasztották a rendőrséget.
Mezősi Imrét is újból kihallgattuk. Miután a házvezetőnő
kiabálását s a taxizást elmesélte, arról érdeklődtünk, pontosan mit
tapasztalt a mentőautónál.
− Magam is beültem az autóba, előre szálltam be, a mentőorvos
helyére, onnan néztem a hordágyon fekvő asszonyt, akinek a fején
nagy kötés volt. Az orvos közben a rendőrökkel beszélt. A hátsó
ajtónál feltűnt Győrök Gábor feje. Amikor az asszony meglátta, azt
mondta: “Kedves Gabikám! Engem agyon akartak ütni, a szememet
kitakarták szúrni, de úgy érzem, Gabikám, hogy a feketében
felismertem…”, sajnos többet nem érthettem, mert közben a
mentőorvos odajött, s kérte, adjam át a helyét, el kell szállítaniuk a
sérültet.
− Nem tudja, kik jártak hozzájuk?
− Nem nagyon figyeltem én, kérem. De azért lát egyet s mást az
ember. Férfiak és nők is gyakran megfordultak.
Más tanúk is hasonlóképpen nyilatkoztak, s újra meg újra
előbukkant: a férfiak nem egyszerűen látogatóba mennek oda.

Néhány szomszéd elég rosszallóan szólt is erről.
− Nem ismer közülük valakit? − kérdeztük meg mindegyiküket, s
végül is Kovácsnénál választ kaptunk.
− Egy valakit ismerek, egy Irén nevű, elég magas nőt, sovány,
huszonöt-harminc éves lehet. Az többször is megfordult ott.
− Írja le részletesen.
− Lehet vagy 155-160 centiméter magas, barna hajú, kicsit férfias
külsejű nő.
Könnyű volt ellenőrizni, hogy sem Szabó, sem Győrök, de még
Deliné sem tett emlitést Irén nevű vendégről.
Elhatároztuk, hogy délutánra ismét .bekéretjük Szabót és
Györököt, Szlovák hadnagy pedig közben fölkeresi a kórházat, hogy
újra beszéljen Delinével, elsősorban erről az Irénről.
− Már megint itt van? − kérdezte a nyomozót Deliné.
− Igen. Még néhány apróságról beszélnünk kell.
− Ugy tudom, nem felejtettem el semmit.
− Talán egy-két nevet azok közül, akik odajárnak. Mondjuk egy
Irénke nevű nőét.
− Irénke… − S mintha kutatott volna az emlékezetében. − Nem
ismerem.
Ebben a percben lépett be az ápolónő:
− Deliné, kérem, kötözésre kell jönnie.
Amikor bezárult mögöttük az ajtó, a szomszéd ágyon fekvő
asszony magához intette Szlovákot.
− Ne is várja, hogy nevet mond magának! Ugye, nyomozó?
− Miért? ;
− Mert kétszer is itt volt nála a kedvese − ő mondta róla - valami
dr. Szabó, aki nagyon sustorgott vele. Csak (annyit vettem ki a
szavaikból, hogy valamire rá akarja beszélni. Ilyesmiket mondott:

“Az érték nem számít! Csak azokról a személyekről beszélj, akiket
már eddig említettél! így mondd! Érted? A nő is ott volt, mindig volt
ott nő is, érted?” Föl sem foghatom, mire mondta, de hogy most az
asszony úgy tett, mintha egy névre sem emlékezne, kötelességemnek
éreztem szólni.
− Nagyon köszönöm − mondta a nyomozó, és sietve visszaült
Deliné ágyához, mert mocorgást hallott az ajtóból. Kisvártatva
vissza is jött az asszony. Még néhány lényegtelen kérdést tett föl
neki, és elköszönt.
Szlovák hadnagy visszatérése után − még nem telt el 24 óra a
rablás óta − már tisztában voltunk azzal, hogy a bűncselekményt
valószínűleg a homoszexuális társak egyike követhette el, akiket a
sértett és a károsultak egyaránt takargatnak.
− Azonnal hozzátok vissza Szabót és Györököt. Még az üzletben
lehetnek!
Csákék kiszáguldottak, és fél óra múlva újra ott voltak a
károsultak.
− Elnézést, hogy megint idefárasztottam önöket, de felmerült egy
név, aki gyakrabban megfordult önöknél.
− Ki?
− Egy Irénke nevű nőről van szó.
− Nem mondtam volna az ő nevét? Valóban, volt nálunk néhány
alkalommal a társaságban. A férjének komoly beosztása van. Őt
valóban Irénnek hívják, a férje pedig Sas, azt hiszem, Ernő.
− Ő is járt önökhöz?
− Igen − mondta bizonytalanul, aztán a kérdő tekintetekre
módosított: − Nem, nem vagyok biztos benne. Irén inkább a
barátnőivel járt oda, s Deliné kedvéért jött, ővele volt jobb
kapcsolatban.
− Ezt hogy érti? − csapott rá Fehér.
− Úgy, hogy szívesen beszélgettek egymással.

− Deliné tulajdonképpen milyen minőségben volt önöknél?
− Személyes jó barátom volt. Még több is ennél. És csak
barátságból, szívességből segített a lakás rendben tartásában.
Összenéztünk: Deliné nyilván az “alibi” a nagyvilág előtt. De akkor
az az Irén is lehet alibije valakinek. És a többiek?
Azt már gyerekjáték volt megállapítani, hogy Sasné jelenleg
foglalkozás nélküli, külön él a férjétől Palotán.
Házkutatási parancsot szereztünk, s december 24-én hajnalban
indultunk is a lakására, ahol nevelőapjával együtt találtuk.
− Rendőrség! − mutattuk az igazolványt. − Tudomásunkra jutott,
hogy lakásukon lopásból származó holmik vannak, ezért házkutatási
parancsunk van. − Elővettük az írást. − Mielőtt azonban a
házkutatást foganatosítanánk és a hatósági tanúkat ehhez
behívnánk, lenne néhány kérdésünk.
− Tessék. Bár nem tudok semmiről, csak mondják − szólt a
nevelőapa.
− Merre járt tegnap este?
− Én, kérem, itthon voltam.
− És a leánya?
− Csak késő este jött haza.
− Ön hol volt tegnap este? − fordultunk a nőhöz.
− Egy barátommal voltam együtt.
− Merre?
− Járkáltunk a városban.
− Megnevezhetné a barátját?
− Nem tudom pontosan a nevét, valami István volt.
− Hol találhatjuk meg?
− Nem tudom, kérem. De mit keresnek nálam?
− Azokat a holmikat, amik tegnapelőtt este tűntek el dr. Szabó

Gyula lakásából.
A nő szeme riadtan villant, de aztán elmosolyodott:
− Nem tudom, miről beszélnek.
− Nem ismeri Szabó urat?
− Melyiket?
− Aki Zuglóban lakik. És akinél ön már többször megfordult.
− Hogyne ismerném. Voltam is náluk. Amikor meghívtak.
− Tegnapelőtt estére is meghívták?
− Nem.
− Akkor miért ment oda?
− Én?
− Igen. Látták! Felismerték! Sasné halálsápadt lett.
− Kikkel volt?
Sasné úgy érezte, teljesen reménytelen lenne a tagadás, így hát
nem habozott:
− A barátnőmmel, Bettivel és a fiújával, Pistával együtt voltunk
ott.
− Kik azok, pontos nevet és címet kérünk.
− Pistáét nem tudom. Betti a VI. kerületben lakik, a BajcsyZsilinszky úton…
− Volt már nála?
− Igen.
− Akkor adja meg a pontos lakáscímét.
− Nem tudom, nem jegyeztem meg, de a házat megmutatom.
− És most mondja el röviden, hogy történt. Csak röviden,
részletesen majd a főkapitányságon hallgatjuk ki.
− Bevisznek?
−Mit tettél, lányom? − szörnyedt el a nevelőapja.

− Én semmit. Csak őrködtem…
− Szóval ön volt kint, amíg azok ketten odabent tevékenykedtek?
− Igen.
− Mit hoztak el?
− Ékszereket, egy bundát, meg a magnót.
− Mi van itt önnél?
− Nálam, kérem, nincs semmi.
− Asszonyom, ön tudja, hogy házkutatási paranccsal érkeztünk −
mondta Lakos Jenő százados. − Nincs értelme a tagadásnak, mi
mindent ,megnézünk. Ön is elismerte, hogy részt vett a rablásban.
Miért higgyük el, hogy semmit sem hozott el?
− Téved, kérem. Én egy szóval sem mondtam, hogy semmit sem
hoztam el. Én hoztam el a magnót és a teddy-beer kabátot, de
egyiket sem mertem hazahozni. Mindkettőt Horváthnénál, egy régi
ismerősömnél hagytam.
− Hol?
− A lakásán, a Kerepesi úton.
− Most, mielőtt a főkapitányságra vinnénk, kimegyünk oda!
− Csak azt ne! Nem úgy értem! Csak ne mondják meg, hogy a
rendőrségről vannak.
− Ők mit tudnak?
− Azt, hogy a magnót meg a férfibundát is ajándékba vettem
valakinek karácsonyra, s karácsonyig tartom ott.
− Rendben van. Ezt megtesszük. Ketten bemennek önnel, mintha
ismerősei lennének, s ön elkéri a két tárgyat. Mást nem hozott
magával?
− Nem, erre akár meg is esküszöm.
− Hiszek önnek, és a házkutatástól eltekintek, ha a két említett
tárgyat megtaláljuk. Öltözzön fel, velünk kell jönnie!

Sasné teljesen letargikus állapotban vette föl a kabát ját, s indult
el a három nyomozóval. Horváthék lakásán valóban ott volt a magnó
és a bunda, és Sasné már jól játszott. Bemutatta a nyomozókat, mint
hivatali kollégáit, akik segítenek elvinni a két ajándékot. Mivel
karácsony délelőttje volt, a háziak egyáltalán nem csodálkoztak.
Kellemes ünnepeket és jó pihenést kívántak Irénnek, aki már tudta,
hogy ezt a karácsonyt a főkapitányságon tölti.
Miután beszálltak az autóba, Lakos százados közölte:
− Most pedig ön vezet bennünket, és megmutatja Fusz Betti
lakását.
− Igen, kérem. De ugye, nem kell fölmennem?
− Nem, csak a házat mutassa meg, mert a házszámot nem tudja.
Sőt, most fel sem megyünk, előbb bevisszük önt a főkapitánysagra.
Így is történt, Krammer Irén megmutatta a házat, ahol a
harmadik-emeleten lakott a barátnője, azután csoportunk behozta a
főkapitányságra. Idebent megbeszéltük Betti elfogását, s a csoport
három tagja máris indult vissza. Vitték magukkal a házkutatási
parancsot is.
− Ki az? − és elhangzott szokásos válaszunk:
− Rendőrség!
Azonnal ajtót nyitott, és rendkívül udvariasan, az ártatlant és
értetlent adva tessékelte be a nyomozókat a szobába.
− Parancsoljanak befáradni. Mit óhajtanak? Milyen ügyben
keresnek fel?
− Ismeri ön dr. Szabó Gyula kisiparost?
− Igen.
− Szokott a lakására járni?
− Rendszeresen.
− Mikor volt ott utoljára?
− Nem is tudom. Egy-két hete is lehet.

− Hányan voltak?
− Elég nagy társaság szokott ott mindig összejönni.
− Mit csinálnak ott?
− Mire kíváncsiak?
− Tudomása van arról, hogy dr. Szabó homoszexuális?
− Már hogyne tudnám.
− Akkor önök, nők, mit csinálnak a lakásban?
− Beszélgetünk, mint a férfiak. ;
− Mióta jár oda és kikkel?
− Már nagyon régen, de a férfiak közül csak a háziak nevét tudom,
a nők közül meg a házvezetőnőét, a Delinéét, aki barátnője is
Szabónak, bár nemigen értem, hogyan, azután Irént.
− Sasné Krammer Irénre gondol?
− Igen. Honnan tudják a nevét?
− Nem tudja, milyen ügyben nyomozunk?
− Nem mondták meg, bizonyára Szabóék ferde hajlama miatt…
− Egyébként akkor is előkerülhetett volna ez a név, de mi egy
másik ügyben nyomozunk. Nem hallott arról, mi történt december
22-én este a házban?
− Nem.
− Hogy betörtek, hogy leütötték a házvezetőnőt, s elraboltak egy
sereg holmit, ezt sem hallotta senkitől?
− Nem.
−Nagyon rövid az emlékezete, Betti − vesztette el a türelmét Csák
alhadnagy. − Azt hiszi, mi semmit sem tudunk? Hol járt tegnapelőtt
este?
− A kedvesemmel voltam, a Pistával.
− Hol?

− Eszpresszókban beszélgettünk.
− Mikor ért haza?
− Nyolc óra tájban.
− Ki látta még önt és azt a férfit hat és nyolc között?
− Talán a Kedvesben vagy az Egyetemben a felszolgálók.
− Milyen ruhában volt?
− Szoknyában, blúzban, rajta télikabát.
− Milyen színű?
− Szürke.
− És kalap volt a fején?
− Igen.
− Éppolyan mint Pistán?
− Hasonló.
− És Pistán világos ballon volt?
− Nem, kérem, szürke kabát.
− Amikor találkoztak, vagy amikor elváltak?
− Nem értem.
− Mi viszont értjük. És azt is tudjuk, hol volt Pistával tegnapelőtt
este 6 és 8 óra között. Csak éppen nem szoknyában volt, hanem
nadrágban, s a kalappal fiúsnak mutatkozott. Ezért hittük sokáig,
hogy két férfi vett részt a rablásban.
− Mi közöm nekem ahhoz?
− Hogy ön is ott volt, s itt, a lakásán vannak az elrabolt ékszerek.
− Kérem…
− Már adjuk is a házkutatási parancsot − vette elő a papírt Lakos
százados. − Figyelmeztetem, hogy ha nem adja elő önként a rablott
holmit, kénytelenek leszünk átkutatni a lakást.
− Mindent tudnak… mindent… és én csak beszélgetek itt

magukkal. Kérem, ne kutassák át a lakást, a szomszéd szobában
betegen fekszik az édesanyám, inkább mindent odaadok.
Ezzel térült-fordult, és már adta is elő az ékszereket. Megvolt
valamennyi, amit Szabó és Győrök felsorolt. Miután Lakosék
átvizsgálták a holmit a tárgykörözés alapján, a százados kijelentette:
− Mivel mindent előadott, a házkutatástól eltekintünk, s a kiadott
holmikról jegyzőkönyvet veszünk föl. Most viszont azt mondja meg,
hogyan történt a rablás?
− Kérem, többször jártam a lakásban, és láttam, milyen sok érték
van ott. Akkor határoztuk el, hogy megszerezzük. Pistával és Irénnel
mentünk a lakáshoz. Én először odakint várakoztam. Pista, akit nem
ismernek a háziak, ment előbb be, és ő ütötte le a házvezetőnőt.
Azután egy szőnyegbe csavarta, én pedig a szekrényből kivettem az
ékszeréket.
− Honnan tudta olyan pontosan, hogy hol vannak?
− Már mondtam, hogy eleget jártam oda, s a házvezetőnő is
elmesélte, melyikük hol tartja a holmijait. Mi jóban voltunk. No,
nem úgy.
− Hogy érti, hogy nem úgy? Volt vele valaki “úgy” is jóba?
− Hát hogyne, nem tudják, hogy meleg nő? Irénnek is viszonya
volt vele, de másokról is tudok. Sőt, az ő lakásán is rendeztek
feketemisét.
− Miért, még hol?
− Hát itt, a Szabóéknál.
− Mit jelentett a feketemise ott, ahol a férfiak homoszexuálisak
voltak? Önök addig mit csináltak?
− Mi ugyanazt.
− Akkor miért jártak együtt?
− Nem értik: egymásnak nyújtottunk alibit a világ előtt.
− És a fiúja?

− Pista, az más. Kisfiú. Én voltam az első az életében, és nagyon
szeret. Látja, azzal össze is házasodtam volna.
− Annak ellenére.
− Igen, mert ő is tudta, hogy én ilyen vagyok, de ennek ellenére
szeretett.
− És őt most hol találjuk meg?
− A lakását nem ismerem, de ma délután 4 órakor randink van az
Erkel cukrászdában.
− Akkor ön ott lesz!
− Hogyan?
− Ezt majd megszervezzük. Addig is velünk jön a kapitányságra.
Az ön lakását ismeri az a Pista?
− Igen, de még nem volt itt.
− Nem baj, esetleg feljöhet. − Ezért Lakos százados úgy
határozott, hogy Csák alhadnagyot otthagyja a lakásban. Később
felváltották, de a férfi elfogásáig készenlétben álltunk a nő lakásán
is.
A cukrászda környékét már három órakor megszállták a mieink.
Pontosan elrendeztük, hová kell majd ülnie Bettinek, s a két
szomszédos asztalnál három-három nyomozónk, − köztük egy-egy
nő − helyezkedett el. Az elfogást én vezettem. Háromnegyed
négykor Bettivel megérkeztünk az egyik mellékutcába, s onnan
egyedül sétálhatott be a cukrászdába. Mivel tudta, hogy őrizzük,
megtartotta az utasításokat. A cukrászdában leült a kijelölt
asztalhoz. Ekkor már Csák alhadnaggyal kettesben mi is
bementünk, s közvetlenül a terem bejáratánál foglaltunk helyet.
Már azt hittük, mindjárt kiutálnak bennünket, hisz karácsony este
korán zárnak, s szinte csak mi jelentettük a vendégsereget, amikor
háromnegyed ötkor belépett a férfi. Meglátta a nőt, és elindult az
asztala felé. Betti nem tudta türtőztetni magát, odakiáltotta:
− Vigyázz! Nem vagyok egyedül!

A fiatalember megpenderült, s indult volna kifelé, de mi elálltuk
az útját:
− Rendőrség! Kérjük az igazolványát! − szorítottuk meg a karját.
Megállapítottuk, hogy Krüger Istvánnak hívják, s ugyanott dolgozik,
ahol Betti.
Szinte repültünk a főkapitányságra.
Ott külön-külön helyeztük el az elfogottakat, s az első dolgunk
volt, hogy távmondatban tájékoztassuk a főkapitányságokat: a
tegnap leadott körözést visszavonjuk, mert a tettesek kézre kerültek,
és valamennyi elrabolt holmi megkerült.
Ez volt a mi karácsonyi ajándékunk országszerte lázasan
tevékenykedő rendőreinknek, nyomozóinknak. A mi saját
ajándékunk otthon a fa alatt egy kicsit még váratott magára. Úgy
határoztunk, hogy egyidejűleg kezdjük meg a három tettestárs
kihallgatását.
Pontosan 18 óra volt, amikor három különböző szobában
hangzott el a kihallgatás vezetőjének szájából: terheltként való
felelősségre vonásukat rendeltük el, és úgy határoztunk, hogy rablás
bűntette miatt őrizetbe vesszük őket.
Az előzetes terveknek megfelelően ezen az estén másfél-két órát
szántunk a három tettes kihallgatására.
Fusz Betti kihallgatását Kürtös Tiborné dr. főhadnagy, Sas Ernőné
Krámmer Irénét Lakos Jenő századós, Krüger Istvánét Blanár
László főhadnagy végezte, magám hol itt, hol ott hallgattam bele.
Nagyon sok lehetőségük a kibúvóra már nehi volt: valamennyi
elrabolt tárgyat megtaláltuk. A kihallgatásoknak inkább a
részletekre kellett irányulniuk.
Már az első negyedóra után kiderült: a legértelmesebb közöttük a
legidősebb, a huszonhat éves Fusz Betti. S egyértelművé vált, hogy
csakis ő lehetett a vezér.
Hogy miként szerveződik egy ilyen társaság, arra fényt derített a
vallomása.

− Mióta ismeri Krüger Istvánt?
− Október óta, akkor került a vállalatunkhoz, ahol földmérő
vagyok.
− Hogyan kezdődött a kapcsolatuk?
− Mint már tudják, meleg nő vagyok, huszonegy éves korom óta
csak nőkkel volt szexuális kapcsolatom. Hosszú idő óta a legjobb
barátnőm, sőt jóval több annál Mártika, Havas Tiborné. Amikor
Pistával megismerkedtem, úgy reméltem, hogy ha vele szexuális
kapcsolatunk alakul ki, akkor sikerül szakítanom régi
életmódommal. Éppen haragban voltunk Mártival, s megkértem
Irént, adja kölcsön lakását, hogy oda felmehessünk Pistával. Fel is
vittem, és együtt is voltunk. De kiderült: még nincs rám kellő
hatással, mint férfi, hogy miatta le tudnék mondani Mártiról.
Úgyhogy hamarosan ismét szent volt a béke Márti és közöttem.
− Mi köze mindennek az ügyhöz?
− Nagyon sok. Én kérem együtt akartam élni Mártival, de ahhoz
lakást kellett volna szereznem neki. Megígérte, hogy ha kap tőlem
lakást, elválik, s velem együtt költözik oda. Ehhez viszont
harmincezer forint kellett. Annyi pénzt földmérőként nem tudtam
összeszedni.
− Így jutott eszébe Szabóék lakása?
− Nekem is, Irénnek is… de Pista állandóan pénzzavarral
küszködött. Ez, kérem, hármunk közös ügye.
− De ki gondolta ki Szabóék lakását?
− Én is jártam ott gyakran, Irén is. December közepén, amikor
arról beszélgettünk, hogy valahonnan pénzt kell szerezni, azt
hiszem, Irén mondta ki először, hogy ott sok pénz is lehet, mert
látta, amikor a házigazda a társaság előtt csak úgy benyúlt a
szekrénybe és egyik ismerősének odaadott kétezer forintot.
− Mi volt a tervük?
− December elején Mártikáéknál voltunk együtt, s amikor a

barátnőm kiment a konyhába, hármasban megint a pénzről
beszéltünk. Pista javasolta: “Titeket jól ismernek, menjetek ki, és
nézzetek körül.” Én még megkérdeztem Iréntől, mire gondol, mit
találhatunk ott. Akkor ő elmondta: a pénz mellett sok az ékszerük,
erről Deliné is beszélt nekünk, hiszen őnekik viszonyuk is volt
egymással. Aztán Pistának mondta: “Úgy tudom, Pista, hogy, te
magnetofont szeretnél magadnak vásárolni. Hát ott láttam egyet.”
Pista: “Nézd meg a magnó gyártmányát, mert ha Grundig, akkor
feltétlenül kell nekem.”
− Az nem befolyásolta, hogy a magnó Szabóé?
− Nem. Nagyon utáltam őket.
− És kimentek oda?
− Igen, december huszadikán. Még gittet is vittünk magunkkal,
hogy amíg egyikünk leköti a házvezetőnőt, a másik kulcsmintát vesz.
Ez meg is történt. Odabent én beszélgettem Delhiével, míg Irén
leugrott valamiért, és közben gyorsan mintát vett. Csak másnap
derült ki, hogy a zsebemben a minta tönkrement, használhatatlan.
Hát ezért kellett olyankor mennünk, amikor Deliné is ott volt.
− Kinek az ötlete volt, hogy Delinét leüssék?
− Nem akartuk leütni. Én még étert is szereztem, hogy Pista
elaltassa. Egyébként rá azért számítottam, mert ő disszidált 56-ban,
és mint nekem mesélte, odakint már részt vett rablásban,
betörésben. Ezért gondoltam, hogy segíteni fog. Én hoztam az éteres
vattát, Irén pedig egy kis ólmosbotot, végszükség esetére. De sajnos
Pista mindjárt ütött. Le is szidtam érte.
− Segített összekötözni a házvezetőnőt?
− Igen. Még be is tömtük a száját, hogy ne kiabálhasson.
− Nem félt a következményektől?
− Nagyon. Csak azt hittem, nem jöhetnek rá. Előre megbeszéltük,
hogy hónapokig nem adunk el semmit. Pista ballont vett a
kabátjára, úgy jött el, visszafelé pedig a ballont szatyorba tettük.

Részletesen elmondta a behatolás történetét és távozásukat is.
Mindent pontosan leírt, amiről nagyjából már tudtunk. Csak azt
igyekezett bizonyítani: ő csupán pénzre ment volna, de a gonosztevő
Krüger Istvánnak mit sem számít az emberélet.
A másik két vallomás is hasonló volt a lényeget tekintve. Csak az
volt biztos belőlük, hogy a legkisebb szerepet Sasné vállalta magára,
ő csupán őrködött, míg társai a piszkos munkát végezték. De az is
egyértelmű volt, hogy hármuk közül csakis Betti lehet az értelmi
szerző.
Fél nyolc után néhány perccel vitettük őket celláikba. Az
őrizetbevételi papíron ott voltba záradék:
“Fusz Betti és Krammer Irén egy cellába nem zárható.”
Így biztosítottuk, hogy a karácsony után folytatódó kihallgatáson
ne jöhessenek összehangolt mesével.
Nem sikerülhetett, annak ellenére sem, hogy jó támogatókra
találtak a károsultakban, sőt magában a sértettben is, akik
megpróbálták takargatni őket. Az ő köreikben ez sajnos természetes
is: a homoszexuálisok között különös szövetség van. Nekik a torvény
sem
számít,
pedig
nemegyszer
életükkel
fizetnek
könnyelműségükért.
Fusz Bettit és társait pedig a rablásért − függetlenül attól,
menynyire “utálták” azokat, akiktől raboltak − hamarosan súlyos
börtönbüntetésre ítélték. Az értelmi szerző és szervező, Betti kapta a
legsúlyosabb büntetést.

Pisztoly és bajonett
Nem valamiféle háborús história felidézése következik, amire a
címből következtetni lehetne. Sőt azt is elárulhatom, hogy a két
tettes a háború vérzivataros éveiben, 1943-ban látta meg a
napvilágot, s így az 1956-os ellenforradalmi lázadás is szinte csak
gyerekkori élményként élhetett bennünk. Igaz, félelmetes
emlékként, sőt egyiküknél súlyos motiváló tényezőként is, mint erről
még szó lesz a következőkben… Szóval, ha nem háborús történetet
írok is le, az, ami 1962 augusztusában történt, valóságos
hadiállapotot
teremtett
nemcsak
rablási
csoportunknál,
mozgósította szinte a teljes budapesti rendőrállományt!
1962. augusztus 21-én történt.
Ünnepnap utáni hangulat uralkodott fővárosszerte: csöndes,
nyugalmas munkanap végéhez érkeztünk.
Ám este hét órakor a rendőrkapitányságon egyszer csak
megbolydult minden.
A központi ügyelet helyettes vezetője, Klempa Gábor rendőr
őrnagy vette Kovács János főtörzsőrmester, útlezáró őrszem
jelentését:
− Jelentem, hogy az Ördögorom csárdától hat-nyolcszáz méterre
rablógyilkosság kísérlete történt. Két férfi feltört egy gépkocsit, majd
az odaérkező tulajdonost egyikük hasba szúrta, a másik pisztollyal
fenyegette. Ezután a tettesek elmenekültek. A férfit kórházba
szállították, társa a helyszínen található.
Még szinte véget sem ért a jelentés, Klempa őrnagy máris
intézkedett.
És valahol a XII. kerületben felbúgott egy rendőrségi gépkocsi
szirénája. A járókelők riadt meglepetéssel jcapták föl a fejüket: mi

történhetett, hogy az addig csöndesen poroszkáló kék járőrkocsi
tetején egyszerre villogni kezd a kék fény, s messzehangzóan felsivít
a sziréna. A kocsi parancsnoka, Dani Jenő törzsőrmester intézkedett
így, s Czibor Lajos tizedes már meg is fordította a kocsit, hogy
maximális sebességgel iramodjon az urh-utasításban kapott
tetthelyre.
Odabent Pósa Sándor alhadnagyot ültette először gépkocsiba az
ügyelet helyettes vezetője, azzal az utasítással, hogy a
halaszthatatlan nyomozati cselekményeket azonnal vezesse be a
helyszínen. Egyidejűleg riasztotta alosztályunkat, s természetesen
minket, a rablási csoportot is, hogy összeállítsuk a helyszíniszemlebizottságot. 19 óra 25 perckor már odafönt találkoztunk.
Ott volt a központi ügyelet helyettes vezetője Piros (László
századossal és Horváth Gyula főhadnaggyal, megérkezett
alosztályvezetőnk, Fóti Andor alezredes, s a mi csoportunkból
Hosszú József alhadnagy, meg a technikus.
Pósa alhadnagy jelentette: kiérkezésekor azonnal megtette az első
intézkedést. A kapott személyleírás alapján útba indította a helyszínt
biztosító gépkocsizó járőrt a környező vendéglőkbe, büfékbe:
vizsgálják meg, nem tartózkodnak-e valamelyikben a gyanúsítható
személyek.
Bizottságunk azonnal munkához látott. A gépkocsinál − amely két
villanyoszlop között parkolt − ott találtuk Gondos Editet, aki még
mindig remegett az átélt események hatására. Remegett, de nagyon
segítőkészen viselkedett.
− Rókás Tamással többször voltunk már szórakozni − kezdte. − Őt
szúrták le. Borzalmas. Többször voltunk együtt kirándulni,
vacsoráztunk is már az Ördögorom csárdában. Ma délután is
javasolta, amikor találkoztunk: ha van egy kis időm, menjünk ki a
szabadba. Meg is tettük. Ezen a helyen leállítottuk a gépkocsit,
azután elsétáltunk, leültünk egy plédre, beszélgettünk. Már
visszafelé tartottunk, amikor arra lettünk figyelmesek, hogy felbúg a
kocsi motorja. Tamás azt mondta: “Valaki babrálja a kocsimat”.

− Pontosan meg tudná mutatni nekünk a helyeket?
− Természetesen. Tessék jönni.
Először felmentünk arra a helyre, ahol a kirándulók tartózkodtak.
Ez egy tisztás volt, amelyre az úttól tizenöt lépcsőn lehetett feljutni.
A férfi és a nő ettől a lépcsőtől vagy tíz méternyire tehette le a
plédet. Itt a környéken megtaláltuk cigarettacsikkeiket is.
− Akkor most együtt induljunk el, ahogy önök tették! Gondos Edit
vezetett.
− Körülbelül itt lehettem, amikor Tamás hátrakiáltott: “Siess,
valaki van a kocsiban!” Mivel futott, húsz-harminc lépés előnyt
szerzett. Én is nekilódultam, de innen még nem lehet látni a kocsit.
Amikor itt kiértem a fák közül, azt láttam csak, hogy Tamás
dülöngél, a hasát fogja, s egy férfi pisztolyt fog rá.
− Pisztolyt?
− Igen. Nem vagyok jó ismerőse a fegyvereknek, de hogy pisztoly
volt, az egészen biztos.
− Nem hallott valamit?
− Dehogynem. A fiatálember azt kiabálta: adja oda a
slusszkulcsot, meg azt, hogy ne mozduljon. Nem sokáig tartott a
jelenet, egy-két percig sem, mert mozgás támadt messzebb, amit az
a férfi észrevett, és elrohant. Én odaszaladtam Tamáshoz, akinek
eltorzult az arca a fájdalomtól, s csak annyit mondott: “A társa
hasba szúrt!” Támogatni kezdtem, közben megkérdeztem, mivel
szúrtak. Azt felelte: egy tőrrel, de kihúztam, eldobtam. Lejutottunk
az útra. Két férfival találkoztunk. Kértük, vigyázzanak a kocsira. Alig
értünk a főútra, jött egy taxi. Megállítottuk. Az utasok azonnal
kiszálltak, s a taxival a Sportkórházba vittem Tamást. Miközben az
orvosok kezelésbe vették, én már jöttem is vissza a helyszínre, hogy
segítsek önöknek.
− Remek lány! Köszönjük a segítségét!
A kocsinál már ott állt Dani törzsőrmesterek kékfényes autója.

Parancsnoka jelentette: a környéken sehol sem találtak olyan
személyt, akire a leírás ráillett volna. Most már közelebbről is
jobban szemügyre vettük a gépkocsit. Az öreg Simca ajtajait
ugyancsak megrongálták. A hátsó ajtó kilincsén is erős feszegetési
nyomokat láthattunk, az első ajtó viszont. szabályszerűen ki volt
törve. A gyújtásnál a slusszkulcs helyén egy Bosch-kulcsot találtunk.
− Nem valami nagy szakértők voltak.
− De miért kellett szúrniuk?
− Sokszor előfordul, hogy egy tolvaj is hirtelen megijed.
− Szóval most több ezer kisstílű bűnözőt is végig kell hallgatnunk
− morfondírozott Hosszú.
− Azt azért nem. Mindenesetre specialistáknak jó alibivel kell
rendelkezniük erre a néhány órára. Persze, azért kapunk mi még
személyleírást a sértettől is, meg talán a lánytól is.
Most megint odahívtuk csoportunkhoz az oldalt várakozó. Gondos
Editet.
− Tudjuk, hogy meglehetősen megijedhetett, mégis talán
megfigyelte azt a férfit, aki pisztolyt tartott a barátjára.
− Igen, kérem. Ez volt az egyetlen, amit meg mertem tenni, hisz
féltem, ha megmozdulok, akkor valamelyikünkre rálő.
− Próbálja meg leírni.
− Körülbelül 170 centiméter magas lehet, gesztenyebarna hajú.
− Hosszú?
− Nem! Még fel is tűnt, hogy rövid volt a haja.
− És a ruhája?
− Piros kockás apacsing volt rajta és drapp pulóver, fekete nadrág
és fekete hegyes orrú cipő.
− Volt valami különös ismertetőjele?
− Nem emlékszem. Persze nem tudom, mire gondol.

− Például a beszéde, a mozgása, vagy valami más.
− Ideges volt, az látszott rajta. Idegesen vibrált a tekintete, s
amikor fölfedezte messzire a mozgást, azonnal futásnak eredt. És
nagyon gyorsan futott.
− Köszönjük.
Pósa alhadnagy a helyszínen tartott két férfit, akik látták az elfutó
alakokat, s tanúskodtak. Már a gépkocsizó járőrnél jelentkeztek.
Természetesen még a helyszínen meghallgattuk őket.
Bélái József és Kovács Gyula készségesen válaszolt minden
kérdésünkre. Pósa Sándor alhadnagy hallgatta Jri Béláit.
− Mikor érkeztek ide? − kérdezte.
− Sógorommal együtt a telekről jöttünk és 18 óra 15 perc körül
jöhettünk végig az úton. Egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy
egy férfi fut velünk szemben az úton, s amikor meglátott bennünket,
hirtelen beugrott a bozótba.
− Ez hol lehetett?
− Innen körülbelül 200-250 méternyire, a kanyar után. A
gépkocsitól nem látható. Akkor mi sem láttuk a gépkocsit.
− És a férfit megfigyelték?
− Csak futólagosan. Nálam valamivel magasabb lehetett, tehát
175-177 centiméteres, sötétbarna hajú, nagyon fiatal ember volt.
− Hogy érti ezt?
− Legfeljebb, ha húszéves volt. És jól öltözött, nem
kirándulóruhában volt.
− Hát miben?
− Szürke zakó volt rajta és fekete nadrág.
− Cipő?
− Azt nem tudom. Mindenesetre nem értettem, miért fut, de aztán
megfejtettem. Legalábbis azt hittem.

− Miért?
− Talán 1-2 perc telt el,; mi .vagy száz métert jöhettünk felfelé,
amikor egy másik fiatalember futott felénk az úton. Sógorom nem is
állta meg szó nélkül, rákérdezett: “Hát maga hová fut?” Mire az
visszakérdezett: “Nem látott itt egy szaladó fiatalembert? “De igen”
− felelte a sógorom kapásból, s én még hozzátettem: talán száz
méterrel arrébb jobbra befutott a bokrok közé. Erre a fiú se szó, se
beszéd, továbbiramodott, s azon a tájékon ugyancsak beugrott a
bokrok közé. “Ezek vagy játszanak, vagy megbolondultak, hogy így
kergetőznek” − mondtam a sógoromnak, s még néztünk is egy kicsit
utánuk, nem bukkannak-e elő. Kisvártatva elindultunk, s akkor
láttuk, hogy egy kezét a hasára szorító férfit támogat velünk
szemben egy fiatal lány. A lány megszólított: “Megsebesítették,
kórházba viszem. Kérem, vigyázzanak a kocsira!” És mi itt
maradtunk. Vagy húsz perc múlva .megérkeztek a rendőr elvtársak.
Ugyanezt mondta el a sógor is. Láthatólag tetszett nekik, hogy
ilyen helyzetbe kerültek.
Pósa alhadnagy időközben telefonált a .kórházba, ahol a sebészeti
osztályon közölték: Rókás Tamáson műtétet hajtottak végre,
állapota súlyos, de nem életveszélyes, azonban a műtét és
idegállapota miatt kihallgatását még nem javasolják. Ezért
másnapra halasztottuk a meghallgatást.
Igyekeztünk megkeresni a tőrt vagy hasonló szúrószerszámot, de
a környéken semmit sem találtunk.
Amint beérkeztünk a főkapitányságra, intézkedtem: réggel öt
órára álljon készen húsz közrendvédelmi rendőr, és hozzanak
rendőrkutyát, hogy a bűncselekmény eszközét megtaláljuk.
Reggel öt órakor útnak is indultunk, s húsz perc múlva
megkezdhettük a kutatást, amikor már elég világos volt. A
rendőröket csatárláncba állítottam úgy; hogy a gépkocsitól lefelé az
út két oldalára tizen-tizen jussanak… A sértett néhány méternél
messzebb igazán nem lehetett képes eldobni a hasából kirántott

kést. Iván kutya is munkához látott. Kihoztuk Rókás Tamás
kesztyűjét, s miután szagot vett, útnak indult. Először végigfutott az
úton, egészen addig a pontig, ahol taxiba szálltak, azután, amikor
visszahoztuk, lassan újra elindult. S akkor néhány méterre a
gépkocsi helyétől levittük az útról:
− Szimat! Kutass! − adta neki az utasítást Balogh György
őrmester, s az okos kutya függetleníteni tudta magát az úton már
egyszer végigjárt nyomtól. Rendőreink már ötven méterre haladtak
elöl, amikor a kutya visszafordult, és megállt egy villanyoszlop
mellett. Éppen ott, ahol a kocsi állt. Már azt hittem, hogy a kutya
nyomot tévesztett, amikor a kutyavezető odakiáltott.
− Őrnagy elvtárs! Itt van! Néhány ugrással odaértem.
A villanyoszlop tövében, lecsúszva a kicsi árok aljára, a fű között
ott hevert egy katonai bajonett.
Hét óra sem volt még, amikor a technikai alosztály munkatársai
hozzáláttak a bajonett vizsgálatához.
Technikusaink nagy munkában voltak: a bevontatott Simcát
vizsgálták, “vallatták”, mit tud mondani a bűnözőkről, a
bűncselekményről. Most egy-kettőre megállapították, hogy a
bajonettet használták fel az ajtó feszegetéséhez és az emberölési
kísérlethez is.
Mi pedig Bazsi Pál századossal kimentünk a Sportkórházba, hogy
magnetofon segítségével kihallgassuk a betegágyon fekvő Sértettet,
Rókás Tamást.
− Kész a válaszadásra?
− Természetesen.
− Jobban érzi magát?
− Köszönöm, már igen. De tegnap nem adtam volna sokat az
életemért.
− Nagyon szépen viselkedett, ahogy mi hallottuk! De térjünk a
tárgyra: legyen szíves, ismertesse az adatait.

Rókás Tamás sorolta lakcímét, születési évét, helyét,
munkahelyét, beosztását, családi állapotát. Aztán azt kérdeztük:
− Mit csinált egész nap?
− Szabadságon voltam, így hát déltájban mentem be a
munkahelyemre, ahol találkoztam a kolléganőmmel, akit régebben
megkértem, hogy vegye föl megbízásomból a prémiumomat. Oda is
adta a pénzt, s közben megállapodtunk: délután, amikor végez,
találkozunk. Tudja kérem, udvaroltam Gondos Editnek, erről ő
biztosan nyilatkozott, nem titok. Szóval találkozót beszéltünk meg
vele, s délután fél ötkor találkoztunk is. Megittunk egy kávét, azután
elindultunk céltalanul kocsikázni. így jutottunk el az Ördögorom
csárda környékére.
− Szoktak ide járni?
− Igen. Voltunk már ott néhányszor. Még vacsoráztunk is. És
nagyon szép nyári nap volt, kedvünk támadt levegőzni.
− Álljunk itt meg egy pillanatra − kérte Bazsi százados.
− Ki tudott az önök kirándulásairól?
− Talán néhányan a munkahelyünkön sejthettek valamit, de hát
nem feltűnően csináltuk.
− És most, erről a mostani kirándulásról?
− Senki. Mondom: teljesen céltalanul indultunk el. Ha valamit
tudhattak, az legfeljebb a találkozó lett volna, de hogy az Ördögorom
csárdához megyünk, ezt lehetetlen lett volna bárkinek is tudnia, még
kitalálni is, hiszen nem terveltük ki előre.
− És a felesége mit tudott erről?
− Ő azután végképp semmit. Ez, szent meggyőződésem. És tudom
már, miért tetszik kérdezni, de csak nemet mondhatok! Különben is,
én azelőtt ezeket a fiatalokat soha nem láttam.
− Csak amikor megtámadták?
− Nem, egy félórával előbb.

Miután az erős kanyarnál megállítottam a kocsit, ahol bizonyára
meg is találták, vagy százméternyire elmentünk egy tisztásra. Vittük
magunkkal a kockás plédemet is. Ott leültünk, beszélgettünk,
elszívtunk néhány cigarettát. Nem messze gyerekek labdáztak,
azután elment mellettünk két fiatalember is. Húsz-huszonkét évesek
lehetnek. Beszélgetve, békésen sétáltak. Nem gondoltam, hogy
később megtámadnak.
− Ők voltak?
− Igen. Ez egészen biztos.
− Hogy történt?
− Eltelt már egy jó félóra is, a labdázó gyerekek is felkerekedtek,
üres volt a környék. Mondtam Editnek: lassan szedelőzködhetünk.
Már leértünk a lépcsőn, harminc-negyven méterre lehettem a
kocsimtól, amikor zajt hallottam, azután olyan hangot, mintha
önindítóznának. Futni kezdtem. Amikor kiértem a fák közül, láttam,
hogy a kocsim ajtaja félig nyitva, s egy fiatalember ül a kormánynál,
önindítózik. Rákiáltottam: “Mit akar?!” vagy “Takarodjon!”, vagy
valami ilyesmit, és néhány lépéssel odaugrottam, hogy
megakadályozzam az indításban. Amikor az ajtóhoz értem,
váratlanul kiugrott, és még ugyanazzal a lendülettel belém döfött
valami tőrt, azután futásnak eredt. A tőrt kirántottam a hasamból, s
közvetlenül az út mellé dobtam, aztán az ingemmel összefogtam a
sebet, amely vérezni kezdett. Indulni akartam, amikor egy férfi
bukkant elő a bokorból. Pisztolyt fogott rám. Könyörögni kezdtem:
engedjen el, elvérzek. De csak fogta rám a pisztolyt: Aztán hirtelen
megláthatott valakit, mert futásnak eredt. Akkor már odaért Edit, ő
támogatott ki az útra. És hamarosan találkoztunk két idősebb
férfivel. Csak arra kértük őket: vigyázzanak a kocsira. Még
szerencse, hogy az a taxis meg az utasai olyan rendesek voltak.
− Kérem, írja le, melyik férfi szúrta hasba, és melyik fogta magára
a fegyvert. A személyleírásra gondolok.
− Értem. Amelyik a kocsiban ült, az volt a magasabb. Ő szúrt.

Húszéves lehetett, de körülbelül annyi a másik is. A haja barnább
volt, mint a társáé. Szürke zakót viselt. Az a másik nem viselt zakót,
hanem pulóvert. És alacsonyabb volt nálam is. Én 172 centiméter
magas vagyok.
− Biztos, hogy pisztolyt fogott önre?
− Igen, egészen biztos. Több fegyvert láttam már életemben, s
láttam riasztópisztolyt meg öngyújtópisztolyt is. Ez komoly fegyver
volt.
− Ez a férfi bántotta önt?
− Nem. Csak nem engedte, hogy segítségért menjek. És Edit is
megdermedt, amikor meglátta, hogy rám tartja a fegyvert. Ő sem
tudott segíteni. t − Milyen volt az eszköz, amivel megszúrták?
− Nagy, hosszú kés vagy tőr volt. Többet igazán nem jegyezhettem
meg róla.
− Ez is elég. Egyébként megtaláltuk. Bajonettel szúrták hasba!
Kocsijának az ajtaját becsukta?
− Az csak természetes.
− Van olyan haragosa, akire gyanakszik?
− Nincsen.
− És Editnek sincs más fiúja?
− Vőlegénye van.
− Ő tud az önök kapcsolatáról?
− Nem, nem hiszem. De különben is: vidéken van hosszú ideje, és
ritkán jár föl Pestre.
− Köszönjük. Pihenjen jól és gyógyuljon meg minél hamarabb.
Sajnos, bizonyára többször is ki fogják még hallgatni.
− Mit csináljak, tudomásul veszem.
Visszatértünk a főkapitányságra. Fél tizenegy lehetett, amikor
összeültünk, hogy megbeszéljük: milyen irányban induljunk tovább.

Talán mondani sem kell, milyen nehéz helyzetben voltunk, hiszen
a két személyleíráson meg a hátrahagyott bajonetten kívül
semmiféle használható nyomon nem indulhattunk el. Egy volt
biztos: megátalkodott bűnözők elfogásáról kellett intézkedni,
méghozzá nagy gyorsasággal.
A bűnözők ugyanis gépkocsit akartak lopni, tehát utazási
szándékuk volt. Ez kétirányú lehet: disszidálási kísérlet, vagy
bűnöző körút lopott gépkocsival és lőfegyverrel. Vélhetőleg nem
nyugszanak bele, hogy ez a kísérletük dugába dőlt, s ha menekülni
akarnak, akkor nagyon hamar újabb gépkocsi után néznek. És aligha
lesznek kíméletesek.
Sorra jelöltük ki a csoportokat a különböző feladatokra. Az első
csoport a sértett környezetének körében végzendő vizsgálódást
kapta feladatul, Csák alhadnagy vezetésével. A munkatársak
meghallgatása is szükségessé vált: mennyit tudnak a kapcsolatról,
tudott-e valamelyikük a kirándulásról. És mindehhez hihetetlenül
nagy tapintatra volt szükség, hisz a rendőrségnek egyáltalán nem
feladata, hogy családi ügyekbe avatkozzon, és tapintatlan
érdeklődésével kínos irányba tereljen kapcsolatokat.
Egy másik csoport − Szlovák hadnagy vezetésével − azt a feladatot
kapta, hogy ismételten kérje a BKV sofőréinek, kalauzainak és a
taxisoknak a segítségét. A tetteseknek ugyanis feltétlenül valamiféle
járműre kellett szállniuk, hisz az Ördögorom csárda elég messze van
a várostól, aligha tették meg végig futva az utat. A meglehetősen
körültekintő személyleírás és annak tudata, hogy kifáradt, lihegő
fiúkról van szó, azt a reményt keltette, hogy valaki csak látta őket
felszállni valamilyen járműre.
Szvoboda századosék csoportja az iratok tanulmányozását kapta
feladatul: végig kellett nézniük valamennyi gépkocsilopással − vagy
ahogy akkor nevezték még: jogtalan használattal − kapcsolatos
iratot, nincs-e közöttük hasonló motivációjú ügy. És persze nemcsak
aktakukacok módjára idebent dolgozhattak: meg kellett keresniük, s
augusztus 21-én délutánról el kellett számoltatniuk mindazokat,

akik a közelmúltban hasonló bűncselekményt követtek el − tehát
akár raboltak, akár gépkocsikkal foglalkoztak −, már szabadlábon
vannak, és persze megközelítőleg megfelelnek a személyleírásnak.
Magam a megtalált szuronnyal − nevezzük továbbra is
bajonettnek − visszamentem a kórházba. − Először is a sértett
ágyához siettem:
− Rókás úr, felismerné azt a tőrt, kést vagy más szúrószerszámot,
amelyikkel hasba szúrták?
− Feltétlenül!
− Válassza ki − vettem elő négy kést a táskámból.
− Ez volt az − vágta rá habozás nélkül, és rámutatott a bajonettre.
− Biztos ön abban, hogy ez volt a szúrófegyver?
− Határozottan állítom. Én húztam ki magamból. És ha most nem
lennék bekötözve, megmutatnám, hogy pontosan beleillik a sebbe.
Az operációt végző adjunktushoz mentem. Először is a reggel
megígért szakvéleményt kértem. Pillanatokon belül kezemben volt
az írásos jelentés.
− Őrnagy elvtárs, nyugodtan olvassa el itt, szívesen állok
rendelkezésére, ha valami problémája lenne.
− Köszönöm − mélyedtem a leírás tanulmányozásába.
Tulajdonképpen most tudhattam meg pontosan, mi is történt Rókás
Tamással az előző délután.
“Köldök fölött 4 cm-nyire középvonaltól jobbra húzódó
harántirányú, lebenyes, lcm-nyi szélességben tátongó szúrt és
metszett bőrseb látható. Ezen át 2 ujjat befogadó szélességben a
hasüregbe lehet jutni. Ennek megállapítása után középső median
laparotomiát végzünk. Megtekintve a hasüreget, kitűnik: a cseplesz
közepén 1,5 cm hosszú vágott sebzés van, a vékonybélen hét −
átlagosan másfél centiméteres − szúrt seb…” és így tovább,
részletezve, mi mindenen hatolt át, milyen mélységig jutott a
bajonett. Csak az utolsó mondatot idézem még: “A szúrcsatorna a

bemeneti nyílástól kiindulva fentről jobbra lefelé és balra hátrafelé
kb, 30-35 cm hosszúságú;”
− Mindjárt itt a kérdésem − fordultam az adjunktushoz. −
Véleménye szerint milyen súlyos a sérülés?
− Kérem, ezt egyértelműen súlyos, de nem életveszélyes
sérülésnek nevezhetjük, de hozzá kell tennem: mindenesetre csak
akkor, ha idejében orvosi ellátást kap a sérült. Egyébként szinte
hihetetlen, hogy ezzel a sebbel a mi sérültünk hogy tudott
háromszáz métert gyalogolni. Nagy akaraterőre vall.
− Ez látszott a vallomástétel közben is. Szinte mindent pontosan
megfigyelt.
− Biztos is lehet benne, hogy gondosan, körültekintően beszélt.
Ma már olyan vidám, mintha mi sem történt volna. Egyébként úgyis
megkérdezi még, hadd válaszoljak előre: nem ivott semmiféle
szeszes italt a sérülése előtt!
− Köszönöm, ezt nem is feltételeztem egyébként róla. Viszont van
még kérdésem.
− Orvosi?
− Is-is. Mit szól ehhez a szuronyhoz?
− Kemény jószág! Igazi háborús fegyver. Irtózatosan lehet vele
szúrni, ha puska végén van.
− És kézzel?
− Azzal is. Csak nem ez volt?
− De igen. Megtaláltuk. És éppen a szakvéleményt kérem: először
is, valóban lehetett-e ez a fegyver? Azután pedig: milyen célra
alkalmas?
Kézbe vette, megnézte:
− Igen, a penge szélessége megfelel a sebszélességnek, s a
hosszúsága is.
− Es a másik kérdésre?

− Szakszerűen felelek, jegyzőkönyvbe is veheti, őrnagy elvtárs: ez
a szurony emberélet kioltására alkalmas. Gondolom, erre volt
kíváncsi.
− Igen. Mármint, hogy az orvos is ugyanazt mondja, amit én
magam is gondolok.
Kezemben az emberélet kioltására alkalmas eszközzel, a legfőbb
bűnjellel, azon gondolkodtam, vajon honnan kerülhetett a tetteshez,
akiről egyértelműen kiderült, hogy kora miatt nem lehetett az
eredeti tulajdonosa.
Délután sorra összegezhettük a jelentéseket, amelyek legfeljebb
nagyon átvitt értelemben szűkítették a kört. A családot, a vőlegényt
és a munkatársi környezetet egyértelműen ki lehetett zárni még a
legtávolabbi feltételezésből is.
Nem jártunk szerencsével a BKV-nál és a Főtaxinál sem, a
gyönyörű nyári délutánon szép számmal akadtak kirándulók, s
bizony ki nem liheg egy kiadós túra után?
Azoktól, akik a hasonló típusú egykori bűnelkövetők után
kutattak; csak részleges jelentést kaptunk.
Közben távmondatban értesítettük valamennyi rendőrfőkapitányságot, hogy lőfegyverrel rendelkező bűnözők vannak
szökésben, s körözésre adtuk személyleírásukat.
Már-már úgy látszott, hogy az első nap teljes eredménytelenséggel
zárul, amikor váratlanul telefonbejelentés érkezett a XI. kerületi
rendőrkapitányságról: jelentkezett náluk Dezső Márton, az egyik
nagyvállalat osztályvezetője, munkásőr, s bejelentette, hogy
lakásából eltűnt szolgálati fegyvere a vaskazettával együtt, amelyben
őrizte. Azonnal bizottság indult ki a helyszínre. Pigniczki József
rendőr századossal együtt ment Blanár László főhadnagy a mi
csoportunkból és Fecskés Ernő alhadnagy, bűnügyi technikus.
Blanár főhadnagy már a helyszínről telefonált: feltétlenül várjunk,
mert a szemlét követően velük jön a károsult és lánya, hogy fontos
vallomást tegyen. Egyben bejelentette: erősítést kérnek, mert a ház

egyik lakásában lakó Kovács Tibor erősen gyanúsítható a fegyver és
más értéktárgyak ellopásával.
Hosszú főhadnagy és Szlovák hadnagy már indult is a lakásra,
elfogatóparanccsal és azzal az utasítással, hogy ha nem találják
otthon a gyanúsítottat, maradjanak figyelőállásban, s jelentsék
nekünk.
Nemsokára megérkezett a szemlpbizottság és a károsultak.
Pigniczky százados jelentette: Hosszú főhadnagyék nem találták
otthon a fiatalembert, már két éjszaka nem volt otthon, s jelenleg
rejtve figyelik a lakást, erősítést és időbeni váltást kérnek.
Pillanatok alatt megszerveztük a váltócsoportokat. Mindenkinek
felhívtuk a figyelmét: a fiatalembernél valószínűleg fegyver van,
elfogásakor óvatosan viselkedjenek.
Dezső Márton meglehetősen zaklatott állapotban, de nagyon
készségesen igyekezett a segítségünkre lenni.
− Rettenetes dolog történt. Természetesen azonnal jelentettem a
munkásőr-parancsnokságnak is.
Mondja el kérem részletesen, mit tapasztalt?
− Augusztus 17-én utaztam el a családommal a Balatonra néhány
napra. Csak kislányom, Éviké maradt a lakásban. Elutazásom előtt
szolgálati pisztolyomat bezártam egy vaskazettába, s annak
lakatkulcsát bezártam egy hasonló méretű pénzes vaskazettába. Ezt
a kulcsot magammal vittem az üdülésre. A két vaskazettát
behelyeztem íróasztalom bal oldalába. A fiókok kulcsát szokásom
szerint kihúztam, a középső fiókba tettem, s annak kulcsát
ugyancsak magamhoz vettem. Igaz, ezek közönséges, mindenki által
ismert sorozatkulcsok voltak.
− Tulajdonképpen tehát betörés történt. Felfeszítették a zárat?
− Nem. Vagy talán nem egészen. Szóval amikor hazaértem, nem is
tűnt föl az égvilágon semmi. Kislányom éppen nem volt otthon.
Lepakoltunk, mindent ki is csomagoltunk már. Azután önkéntelenül
is betettem a kulcsot a középső fiókba, kinyitottam a bezárt fiókot,

kivettem abbój a kulcsokat, betettem a helyükre, s csak
megszokásból belenéztem. Szinte rosszul lettem: csak az egyik
doboz volt a helyén, a pisztolyos kazetta eltűnt. Akkor már újra
kihúztam a középső fiókot, s láttam: minden fel van fordítva benne,
s jócskán hiányoznak holmijaim. Most már tovább kutattam: a
másik oldalsó fiókokbóUis hiányoztak értéktárgyak.
− Fel tudja sorolni őket?
− Igen. Egyébként a helyszínszemle-jegyzőkönyvben szerepelnek.
− Jó, köszönöm, akkor rendben van − nyugtattuk meg, itt viszont
most leírom: egy német gyártmányú karóra, egy mikroszkóp, egy
Mont-Blanc és egy Parker golyóstoll, egy olasz öngyúj-. tó, egy férfi
manikűrkészlet, egy slusszkulcstartő bőröndkulcsokkal, ez volt a
zsákmány.
− És kire gyanakszik?
− Egyértelműen Kovács Tamásra, aki a házban lakik.
− Miért?
− Azt majd a kislányom részletesen elmondja. Tőle tudtam meg
én is, amikor hazajött. Kovács Tamás ugyanis nemcsak járt a
lakásomban a távollétemben, hanem akkor is behatolt, amikor Éviké
sem volt otthon.
− Mások is voltak időközben a lakásban?
− Ott volt az unokatestvére rs egészen tegnapig, amikor üdülni
nent, s Éviké elmondta: voltak fent többször is lányok, fiúk. Még
buliztak is.
− Erről majd a kislányt kérdezzük ki. Mégis milyen embernek
ismerte ezt a Kovács Tamást?
− Én, kérem, eltiltottam a lányomat tőle.
− Hogyan?
− A fiatalember ott lakott a házban; a húga még járt is hozzánk
tévézni, azután ez a Tamás udvarolt is Évikének. Csak közben

megtudtam, hogy az ellenforradalom idején fegyveresen járt-kelt,
sőt − igaz, csak gondatlanságból − agyonlőtte az egyik társát.
Javítóintézetben is volt emiatt. Szóval: akármennyire is taknyos
kölyök volt még akkor, mégsem engedhettem meg, hogy az én
lányom vele járjon.
− Megértjük. Hogyhogy akkor mégis fent járt?
− Sajnos a lány, amikor nem voltunk ott, egyszer beengedte. De
ott volt akkor is, amikor Évi nem volt otthon. Behatolt a
szellőzőablakon. A fiókba pedig csakis a fegyverért nyúlhatott be.
Valószínűleg megfigyelte annak idején, amikor udvarolt Évikének,
hogy hol tartom.
Nézzük csak, mit állapítottak meg nyomozóink, technikusaink. “A
helyszín a panaszos fenti címen levő III. emeleti lakása. A nyitott
folyosóról nyílik a konyhaajtó, egy 70 centiméter széles és 180
centiméter magas befelé nyíló, egyszárnyas faajtó. Fölötte két darab
40x50 centiméteres szellőzőablak, amelyet mindig nyitva tartanak.
A tettes felkapaszkodott a konyhaajtón, és a jobb oldali
konyhaablakon át behatolt a konyhába. Ott nem nyúlt semmihez,
hanem az előszobán keresztül bement a panaszos szobájába, s az
íróasztalhoz nyúlt, amely az erkélyajtó mellett volt. A középső fiókot
valószínűleg saját sorozatkulcsával kinyitotta, onnan kivette a többi
kulcsot, s így jutott be az íróasztal bal oldali ajtós részébe. , Innen
egy pisztolyt tartalmazó vaskazettát vitt el, míg a pénzeskazettát
hátrahagyta. Miután ezeket ellopta, a fiókot bezárta, a kulcsokat
visszarakta a helyükre. Feltehető, hogy a bűncselekményt Kovács
Tamás követte el. Ugyanis Dezső Éva, a panaszos lánya augusztus
21-én 13 óra 45 perckor érkezett haza, s amikor kinyitotta az ajtót,
ott találta nevezettet, aki a házban lakik, segédmunkás foglalkozású,
és régebben udvarolt a lánynak…”
Most már kérettük Dezső Évát. Szlovák Lajos hadnaggyal közösen
hallgattuk ki.
− Mióta ismeri Kovács Tamást?

− Másfél éve. Pontosabban akkor kezdett udvarolni nekem, hiszen
előbb is a házban lakott. Együtt jártunk szórakozni, voltunk egymás
lakásán is.
− Intim kapcsolatba kerültek?
− Igen.
− És ez abbamaradt?
− Igen. Édesapám is eltiltott tőle, de Tamás is azt mondta: más
lánynak udvarol már. Igaz, hozzátette: ha bárkivel meglát, megver.
Mint ahogy előbb már megvert egyszer. És tényleg verekedett utána.
Igaz, nem engem, azt a fiút verte meg, aki egyszer elkísért.
− Hogy kerültek kapcsolatba az utóbbi napokban?
− Öcsém eldicsekedett, hogy elmennek a Balatonra a szüleimmel,
s ő másnap 18-án egyszer csak feljött hozzánk. Egy eddig ismeretlen
fiatalember volt vele.
− Hogy hívták?
− János.
− Milyen János?
− Azt hiszem, Sukorói…
− A címét nem tudja?
− Nem.
− Egy pillanatra megszakítjuk a tanúvallomást − léptem ki az
ajtón. Intézkedtem, azonnal nézzenek utána minden Sukorói
Jánosnak, aki 20 év körüli, s haladéktalanul jelentsék, ha
megtalálják a lakcímét. Bementem, folytattuk a kihallgatást.
− Ott hagytuk abba, hogy az ismerősével jelent meg. Mit akartak?
− Csak benéztek. Ott volt az unokatestvérem is, elbeszélgettünk.
Elmondtam: házibulit tervezünk estére, s elhívtam őket is. Csak azt
kértem: hozzanak magukkal lányokat, mert jószerivel csak fiúk
lesznek, s egymással biztosan nem szívesen táncolnak. Este fél
hatkor vissza is jöttek még egy fiúval és két lánnyal.

− Minden nevet kérünk, amit csak tud.
Ő sorolta a neveket, ahol tudta, a címet is. Azokét is, akik az ő
ismeretségi köréből vettek részt a bulin, Szlovák pedig jegyzetelt.
− Meddig voltak együtt?
− Reggel ötig. De Kovács és Sukorói itt maradt a lakásban,
megkértek, hadd aludjanak itt, nem mehetnek haza, mert ki vannak
zárva, nem akarnak hajnalban zavarni. Délutánig aludtunk, aztán
együtt mentünk el szórakozni.
Ekkor belépett Csák alhadnagy, súgva közölte a címet. Utasítást
adtam: cselekedjenek ugyanúgy, mint Kovács esetében. Aztán
folytattam a kihallgatást.
− Augusztus 19-én, és utána elváltak?
− Nem. Tomi, Jancsi és Szűcs Jóska fenn aludt megint nálunk.
Huszadikán reggel azután Tomi hazament, tiszta holmit vett,
átöltözött, s megint visszajött. Együtt ebédeltünk, részt vettünk az
utcabálon is, utána megint feljöttek. Másnap reggel 8 óra körül
Sukorói elment valahová, 10 óra tájban Zsuzsi, az egyik barátnőnk
telefonált, megyünk-e Csillaghegyre, mire én azt feleltem: én nem,
de átadtam a kagylót Kovácsnak. Ő tizenegyre randevút beszélt meg
a lánnyal, elment, s mondta: egy órása visszajön. Mi az
unokatestvéremmel maradtunk otthon. Egy óra előtt megjött
Sukorói. Lementünk a parkba, ott üldögéltünk, vártuk Kovácsot, de
nem jött. Háromnegyed kettőkor unokatestvérem iskolába indult,
mi pedig felmentünk a lakásra Sukoróival. Legnagyobb
megdöbbenésemre, amikor kinyitottam az ajtót, ott találtam
Kovácsot. Nyomban sejtettem, hogy csak a szellőzőablakon
mászhatott be. Kérdőre is vontam ezért. Ő azt felelte: azért jött be,
mert itt hagyta a zakóját, és arra szüksége van, mivel a rendőrség
üldözi. Ezzel kirohant, vitte magával a barátját is.
− Miért üldözhette a rendőrség?
− Fogalmam sem volt, nem is értettem.
− Honnan gondolta mindjárt, hogy az ablakon mászott be?

− Mert egyszer már megtette ezt, amikor udvarolt nekem, és nem
volt kulcsom, de soha nem vitt el semmit tőlünk.
− És semmit nem látott nála, amikor elment?
− Nem, kérem. Még körül is néztem a lakásban, miután elmentek,
de mindent a helyén találtam. Megvártam unokaöcsémet, őneki
elmondtam, mit tapasztaltam, s ő is mindent átnézett. Ezután a
szellőzőablakot be is csuktam éjszakára. Ma délelőtt találkoztam az
egyik lánnyal, akit ők hoztak a házibulira. Érdeklődtem Tamás felől,
de nem tudott róla semmit. Azt javasolta: menjünk ki a
nagymamához Farkasrétre. Kimentünk, s a nagymama elmondta,
hogy előző nap délután járt ott Tamás a barátjával. Még gallyat is
vágtak neki. (
− A pontos címet kérjük! Megadta.
− Sem Kovácsot, sem Sukoróit nem látta azóta?
− Nem.
Aláírta a jegyzőkönyvet.
Nyomozóinktól jelentés érkezett: Sukoróit sem találták a lakásán,
de a figyelők természetesen ott is a helyükön maradtak.
Amilyen későn kerültünk ágyba, olyan korán keltünk másnap.
Alig múlt valamivel hét óra és már bent voltam én is a
főkapitányságon.
Felkészülésünket váratlan telefon szakította félbe.
A központi ügyelet hívott: 7 óra 30 perckor a XII. kerületi
kapitányság ügyeletes tisztjénél jelentkezett egy fiatalember.
Közölte, hogy ő Sukorói János, és súlyos bűncselekményt kíván
bejelenteni.
− Miről van szó? − kérdezte az ügyeletes tiszt.
− Megtévedtünk: a barátommal betörtünk egy ismerősünk
lakására, és onnan különböző tárgyakat loptunk el. Sajnos egy
pisztolyt is.

− Hol van a fegyver?
− Az a baj, kérem, hogy Kovács Tamásnál.
− Miért baj?
− Mert ő mindenre elszánt ember. Csőre töltve hordja a pisztolyt,
ott van az övében.
− Miből gondolja, hogy használni fogja?
− Amikor kint jártunk a nagymamájánál, akiről pedig sokszor
mondta, hogy nagyon szereti, akkor azt mondta nekem: “Ha a mami
észreveszi a pisztolyt, lelövöm.” Szóval ilyen fiú!
− És hol van most?
− Nem tudom. De reggel 9 órakor lenne találkozónk a csillaghegyi
HÉV-állomáson.
Őrizetbe vették, megmotozták, egy tőrkést találtak nála. Ezt
követően hívta fel az ügyeletes tiszt a központi ügyeletet.
Kidolgoztuk az elfogás tervét. Közöltük a kerületiekkel, hogy
pillanatokon belül odamennek munkatársaink, addig tartsák ott a
fiút. A központi ügyelet már értesítette is a III. kerületi kapitányság
csillaghegyi őrsét, hogy azonnal vonják megfigyelés alá a HÉVállomást. Megadtuk Kovács Tamás személyleírását, s felhívtuk a
figyelmüket: a figyelést rejtve végezzék, s óvatosan járjanak el, mert
a fiúnál csőre töltött fegyver van.
Pillanatokon belül összeállt az elfogására kijelölt csoport. Bolgár
Imre alhadnagy és Hordósi Zoltán százados − természetesen civil
ruhás nyomozók − egy polgári rendszámú gépkocsival indultak a
kerületi kapitányságra. A kapitányságon Bolgár alhadnagy, miután
közölte Sukoróival, hogy őrizetbe veszi, röviden kioktatta:
− Most eljön velünk a csillaghegyi HÉV-megállóhoz. Körülbelül 510 percünk lesz 9 óráig. Ön egyedül kimegy a peronra. Felszólítom:
ne próbálkozzon megszökni, mert a környéket megszálljuk, nem jut
messzire. A társát se kísérelje meg figyelmeztetni.
− De kérem, nem áll szándékomban, akkor nem jelentkeztem

volna.
− A peronon várja a barátját. Amikor megérkezik, odamegy hozzá,
köszönti, szóval tartja. Mi közben odaérünk.
− Igen, kérem.
− Van nála más fegyver?
− Fegyver nem, az túlzás, de egy tőr igen.
− Milyen?
− Olyan, mint amit tőlem elvettek.
− Hol szerezték?
− Együtt vettük tegnap.
− Mert elveszett a másik? − kérdezte Hordósi százados.
− Nem értem.
− Ott hagyták az Ördögorom csárdánál.
− Nem tudom, miről tetszik beszélni. Mi kérem, nem csináltunk
mást, csak elvittük azt a fegyvert, meg azokat az apróságokat.
− Rendben, nincs időnk a további csevegésre, indulni kell.
A gépkocsi már száguldott is a csillaghegyi HÉV-állomás felé.
Az állomás környékét a központi ügyelet utasítására valóban
megszállták a rendőri erők: a kerületi kapitányság közrendvédelmi
állományának tagjai helyezkedtek el valamennyi várható menekülési
útvonalon, de természetesen teljesen rejtve as HÉV-állomáson
álldogálók szeme elől. A nyomozók közvetlen segítésére Bakócs
István főtörzsőrmestert és Szabó Imre őrmestert jelölték ki. Az ő
feladatuk volt, hogy minden feltűnést elkerülve, mint
közrendvédelmiek, szokásos járőrzésüket végezve kerüljenek a
beszélgető fiatalok közelébe, és legyenek ott a beavatkozásnál.
8 óra 50 perckor a gépkocsi megérkezett. Sukorói körülnézett, s
tájékoztatta a nyomozókat: még nincs ott a társa. Egyedül engedték
előre.

Beérkezett a következő HÉV, és nem történt semmi. A két
nyomozó és a gépkocsivezető óvatosan közelebb sétált, és elvegyült a
várakozók között, amikor 9 óra után néhány perccel Budapest felől
befutott a szerelvény.
Sukorói vidám arccal ment egy fiú elé, aki egy társával lépett le az
egyik kocsiból. Váratlan fordulat! Most csak remélni lehet, hogy az
elsőnek üdvözölt Kovács, hisz mind a kettőt barátságosan
köszöntötte. És két “ügyfélre” nem számítottak. A gépkocsivezető
óvatosan jelezte a két egyenruhásnak, hogy immár feltétlenül
szükség lesz a segítségükre. Azok szép nyugodtan, mintha csak
sétálnának, megindultak a társaság felé. Hordósi százados, Bolgár
alhadnagy és Kalmár törzsőrmester szinte egyszerre érkeztek oda.
Amikor a két fiú mögé értek, Hordósi halkan, feszesen szólt:
− Most!
Ő és Bolgár alhadnagy egyetlen mozdulattal elkapták és
hátracsavarták a vélt Kovács kezét, míg Kalmár törzsőrmester és
Bakócs főtörzsőrmester a másik fiatalembert fogta le. Érdekes
módon az tiltakozott, kiabált: “Mit akarnak tőlem?”
Sukorói is megszólalt:
− Ne hülyéskedj! Csak jót akarnak! Nincs szükség arra, hogy
súlyosabb balhéba kerüljünk. Elég az az egy betörés.
Ez bizony nem szerepelt a forgatókönyvben. Hordósiék rögtön
látták: valami oka van, hogy Sukorói ennyit beszél. Mindenesetre
egy szót sem szóltak erről, csupán Hordósi közölte hivatalosari:
− Kovács Tamás, önt betöréses lopásért és tiltott fegyverviselésért
őrizetbe veszem! És önt is! − fordult a társához.
− De kérem, én nem csináltam semmit!
− Rendben van, majd meglátjuk. Most velünk jönnek a rendőrőrsre.
Kovácsot mindenesetre megbilincselték, hisz őt tartották a
súlyosabb bűncselekmény elkövetőjének. Az őrsön az előbb már

elvett pisztoly mellett megtalálták nála a két másik tárat is, a
pisztolyban és a tárakban összesen 21 töltény volt, ott volt a zsebé:
ben a fanyelű tőr is. Karóra, öngyújtó és apróbb tárgyak kerültek
még elő.
Igazoltatták társát is. Kőműves Béla készséggel vette elő
igazolványát. Elmondotta: éppen erre volt dolga, véletlenül
találkozott régi barátjával, ezért jöttek együtt. Szinte naponta
találkoznak, de ő nem tud semmiről. Hordósi századosék közölték
vele: azért be kell jönnie a főkapitányságra.
Míg az elszámoltatás folyt, megérkeztek a rendőrségi gépkocsik is,
és Sukoróit meg Kovácsot őrizetesként hozták be csoportunkhoz.
Hordósi százados jelezte: Sukorói az elfogáskor mintha valamire
figyelmeztette volna társát.
Na jó, gondoltuk, ha már ő figyelmeztetett, akkor őt hallgatjuk ki
először. Közben azonban még intézkedtünk, hogy Gondos Edit s a
két tanú a hegyről, valamint a Dezső család jöjjön be.
− Sukorói Jánost hozzák be − szólt ki Csák hadnagy, s mikor
visszajött, elmondta, Sukorói ugyancsak meglepődött, hogy őt
hívjuk elsőnek.
− Ön Sukorói János? − kérdeztem.
− Igen.
− On jelentkezett, hogy betörést követtek el, és különböző
tárgyakat elvittek. Ezt követően a hatóság segítségére volt társának,
Kovács Tamásnak elfogásában. Most először az adatait kérdezem.
Körülnézett, s riadtan vette észre, hogy nem egyetlen nyomozóval
áll szemben. Voltunk vagy öten a szobában. Gondoltam: lehet, hogy
csak a pisztolynak tulajdonítja a nagy felhajtást. Érdekes sors tárult
elénk: tulajdonképpen jómódú, de vidéken, sokat dolgozó szülők,
akiknek gyermeke nevelőintézetbe került, s miután édesapját
magasabb beosztásba helyezték, s visszatérhetett a szülői házba,
egyszer csak érthetetlenül kimaradt az iskolából, csavarogni kezdett,
sőt lopott is. Igaz, akkor még “csak” a szüleitől. A fiatalkorúak

bírósága egyévi javító-nevelő munkára ítélte. Később már , rabolt, s
ismét egy évet kapott, de közben elvégezhette bent az általános
iskolát. 1958-ban szabadult, de hamarosan betöréses lopást követett
el, majd a javítóintézetből, megszökött. Csak két napig volt
szabadon, mert ismét betört és elfogták. Most már börtön lett a
büntetése, egy év. 1960 áprilisában szabadult ki, s el is helyezkedett,
de sikkasztott, amiért persze azonnal elbocsátották, s elítélték. Végül
is kocsikísérőként dolgozott 1962. augusztus 15-ig.
− Mondja el, mit csinált augusztus 15-e óta, hogyan és hol
ismerkedett meg Kovács Tamással.
− Kováccsal a nevelőintézetben is meg a börtönben is
összeakadtam. Amikor szabadlábon voltunk, a városmajori Bugaci
csárda volt a találkozóhelyünk, ott töltöttük az időt a haverokkal.
Augusztus 15-én este fájt a fejem, elhatároztam, másnap nem
megyek dolgozni. 16-án azzal mentem el otthonról, hogy orvoshoz
megyek, de moziba mentem, az Aki átmegy a falon című filmet
néztem meg, azután a Bástyában a Kétéltű embert, majd kimentünk
délután a parkba, ott találkoztunk Kőművessel.
− Aki most Kováccsal együtt érkezett?
− Igen kérem, ő is régi haver.
− Ugyanonnan?
− Szintén volt büntetve, de ebben most nem volt benne, rendesen
dolgozik.
− Folytassa.
A parkbeli várakozást ugyanúgy adta elő, mint Dezső Évi, s azután
így folytatta:
− − Együtt mentünk fel az emeletre, s amikor Éva kinyitotta az
ajtót, meglepődtem. Tamás volt bent, karján a zakójával. Odaszólt a
lánynak: kerget a rendőrség, s nekem: siessek én is vele. Közben
odaszólt: megvan a pisztoly.
− Mire kellett “a pisztoly?

− Nem is tudom. Kovács már régebben elhatározta, hogy
megszerzi.
− Hogy vették ki a kazettából?
− Egy bokros részre mentünk, ott a lakatot egy kis méretű ollóval
kinyitottam. Kovács a pisztolyt azonnal kézbe vette, az egyik tárat
belehelyezte és csőre töltötte, majd előredugta a nadrág övébe, amit
eltakart kívül viselt inge. Én örültem, amikor megláttam, de
szurkoltam egy kicsit miatta. Gondoltam, hogy Éva édesapjáé
lehetett, mert tudtam, hogy munkásőr. Már ott elhatároztuk, hogy
valahol a budai hegyekben csinálunk egy srenket, s ha valaki észre
vesz, majd a pisztollyal megijesztjük. De aztán nem csináltunk
semmit. Csak a Dezső-lakásból lopott holmit értékesítettük.
− Hová mentek 21-én délután?
− A Farkasrétre, Kovács nagymamájához. Ezt már mondtam a
kerületi kapitányságon is.
− Ott mit csináltak?
− A nagymama megkérdezte, Tomi miért nem dolgozik, ő meg azt
felelte, hogy beteg. Én is betegnek mondtam magam.
Megebédeltünk, aztán a nagymama megkért, hogy szedjünk gallyat.
Körülbelül két óráig ezen dolgoztunk.
− Mivel törték a gallyat?
− Kézzel.
− Az erősebbeket is?
− Nem. Tomi kivett egy nagy kést is a nagymama
konyhaasztalának a fiókjából.
− Azután mit csináltak?
− Ki akartuk próbálni a pisztolyt, de nem mertük, elég sokan
voltak.
− Hol?
− A hegyen.

− Az Ördögorom csárda környékén?
− Igen. Persze nem egészen ott, kicsit messzebb.
− Es mikor értek a csárda közelébe?
− Nem is figyeltem.
− Azt a Simcát sem látták?
− Melyiket?
− Amelyik ott állt a kanyarban vagy 7-800 méterre a csárdától?
− Nem figyeltük.
− A fegyverlopáson, betörésen kívül más bűncselekményt nem
követtek el?
− Nem elég súlyos ez, kérem? Egyébként tegnap, augusztus 22-én
kettesben újra betörtünk Dezsőékhez, és még egy csomó dolgot
elvittünk, mikroszkópot meg más holmikat.
− Rendben van, egyelőre befejeztük a kihallgatást. Most viszont
adunk időt, hogy nyugodtan írja le, mit csináltak augusztus 21-én
délután 5 órától augusztus 23-án reggelig.
Kovács Tamás következett.
Adataiból világos lett, hogy mindaz igaz, ami miatt Dezső eltiltotta
tőle a lányát. Miután a végzetes lövést követően a javitóintézetből
megszökött, még egy bűncselekményt követett el, amiért börtönre
ítélték, de 4 éve rendesen dolgozott. Az augusztusi napokat
tökéletesen idézte föl, de neki is homályos lett az emlékezete, amikor
augusztus 21-én délutánhoz ért.
Mi pedig újra meg újra visszatértünk 21-én délutánhoz:
− A nagyanyjánál gallyat szedtek, igaz?
− Igen, kérem.
− Mivel?
− Egy késsel.
− Biztosan kés volt?

− Miért, mi lett volna?
− Például ez a bajonett? − vettem elő az íróasztal fiókjából.
− Elhozták tőle?
− Nem tőle hoztuk el, hanem onnan, ahol ön hagyta.
− Hol hagytam én?
− Annak a férfinak a hasában! Ott az Ördögorom csárdánál, ahol
el akarták vinni a gépkocsit?
− Nem én voltam! Sukorói szúrt!
Na végre! Nagyot sóhajtottunk valamennyien. Először Szvoboda
százados jutott szóhoz.
− Látja, mindjárt ezzel kezdhette volna! Hogy is történt? Mikor
határozták el a gépkocsilopást? Miért? Mondjon el mindent.
Most már ömlött belőle a szó. Miután a behatolást és a
fegyverlopást előadta, azt is elmesélte, hogy vették ki a pisztolyt a
vaskazettából.
− Akkor tanakodni kezdtünk, mit csináljunk. Javasoltam, hogy
mivel nincs pénzünk, menjünk el a nagymamámhoz Farkasrétre.
Kimentünk. Ő nyomban azt kérdezte, miért nem vagyok a
munkahelyemen, mire azt feleltem, hogy megbetegedtem. Sukoróit
úgy mutattam be, mint régi barátomat, s elmondtam: mivel
apámmal nem jövök ki, sokszor alszom náluk. Megebédeltünk, majd
a nagymama arra kért, vágjunk gallyat. Ezt a bajonettet vittük ki.
Közben beszélgettünk, mit tegyünk ezután. Élőbb arra gondoltunk,
betörünk valahová, hogy szerezzünk valamit. Azután Sukorói
felvetette az ötletet: gépkocsit kellene szerezni, amivel
disszidálnánk. Én helyeseltem, hiszen már fegyverünk is volt. Jancsi
megkérdezte, milyen szerszámot adhatnék, amivel felfeszíthetünk
egy gépkocsit.
Én mutattam neki a bajonettet, amire azt mondta: az jó lesz.
Miután bevittük a gallyat, úgy tettem, mintha visszavinném a
konyhába a szuronyt, de odaadtam Jancsinak, s ő mindjárt elrejtette

az inge alá.
− A nagyanyja nem vette észre, hogy önnél pisztoly van? −
kérdezte Csák hadnagy.
− Nem, vigyáztam arra.
− És mit csinál, ha észreveszi?
− Kivágtam volna magam. Tudok én beszélni.
− Vagy lőni!
− A nagymamát? Hiszen imádom! Hogy képzelik!
− Akkor csak folytassa!
− Elindultunk a hegyen, hogy egy barlangbán kipróbáljuk a
pisztolyt. Az egyik általam ismert barlangból éppen akkor jött ki öt
fiú, mire meggondoltuk magunkat. Nagyot szólna. Ahogy tovább
sétáltunk, megpillantottunk egy gépkocsit az út szélén. Elsétáltunk
mellette, Sukorói csak úgy kézzel próbálgatta az ajtaját, de nem
nyílt. Továbbmentünk. Vagy száz méterre onnan egy párt láttunk
ülni kockás pléden. Miután elmentünk mellettük, Jancsi azt
mondta: “Te, biztosan ezeké a kocsi, épp olyan pléden ülnek, mint
ami benne van. Amíg ezek itt enyelegnek, mi szépen megfújjuk.”
− Ki ment oda a kocsihoz?
− Csak Sukorói. Megbeszéltük, hogy én a bokrok között leszek és
slágert fütyülök, ha jönne valaki.
− Meg fegyvert fog rá.
− Mondjuk…
− No és azután mi történt?
− Sukorói odament, nem is figyeltem nagyon, hogy feszegeti az
ajtót, csak amikor hallottam az indítást, akkor gondoltam: sikerült
beszállnia. Most már odanéztem. Addig arra figyeltem, ahol a párt
hittem, s meglepve láttam, hogy egy férfi áll az autó mellett, amiből
Jancsi már kiugrott, és fut, az a férfi pedig egy tőrt dob utána.
Rákiabáltám: ne bántsa Jancsit, és ráfogtam a fegyverem. Akkor

vettem észre, hogy megsebesült, s a nő is vele van. Hallottam, hogy
jönnek, én is nagyon megijedtem, elfutottam.
Most őt vezettettük el, s összegeztük a hallottakat. Egy már biztos
volt: kettesben követték el a bűncselekményt, csak kinek-kinek a
felelőssége maradt homályban.
Sukorói idegesen jött vissza.
− A barátja már mindent beismert, kár tagadnia.
− Nem tagadtam eddig sem semmit.
− De azt mondta, más bűncselekményt nem követtek el.
− Így is van.
− Es az a gépkocsilopási kísérlet? Amivel disszidálni akartak?
Amit felnyitott a Kovácstól kapott bajonettel? Ezzel − vettem elő
ismét −, amit azután annak a férfinak a hasába vágott!
− Elvesztem, végem van. Én voltam. Nagyon megijedtem, amikor
rám támadt. Csak védekeztem. Meg akart ütni. Gorombán kiabált.
− De félős! Annyira félt, hogy majdnem agyonszúrta!
− Nem halt meg? Ugye, nem halt meg?!
− Az orvosok megmentették az életét. De nem ön és nem a társa,
aki még vissza is tartotta.
− Ő is hibás, neki kellett volna jobban figyelnie, s feltartania, de
finoman, nem lövöldözve, akkor nem került volna sor érre. És
különben is, ő akart disszidálni, az ő ötlete volt a betörés, ő szerezte
a pisztolyt.
− Majd mindent szépen sorjában tisztázunk − vezettettem el.
És valóban tisztáztunk is. A kazettát megtaláltuk az általukmegjelölt helyen, lezajlott a tárgyak felismertetése is, előkerültek az
eladott Dezső-féle holmik, és ami a legfontosabb: megtörtént a
szembesítés Gondos Edittel, majd Rókás Tamással is. Egyértelművé
vált: Sukorói szúrt, Kovács volt a “biztosító”.
Hosszú hetekig tartott, míg minden szálat felgöngyöltünk. De ezek

már a nyomozói munka hétköznapjai voltak. S a csaknem kilónyi
akta átkerült az ügyészségre.

A postást fejbe verték
Csaknem negyedszázada történt.
1955-ben, egy verőfényes nyári napon riadóztatták bennünket.
Közvetlenül a postai zárás után az egyik budai postahivatal előtt
elhaladó járókelők arra figyeltek fel, hogy nyitva maradt a posta
ajtaja. Egyikük, Kovács János, a posta gyakori látogatója be is lépett,
hogy az ismerős postást üdvözölje, de nem találta sehol. Egészen a
felvevőablakig ment, s akkor meglátta, hogy az íróasztal mögött a
földre csúszva fekszik, a fejéből vér csurog, mellette egy balta.
A negyvenöt éves Horásznyai István csak nyöszörgött, nem felelt a
kérdéseire. Ő azonnal felemelte a telefonkagylót, és hívta a 07-et.
Tíz perc sem telt bele, és szirénázva fékezett a posta előtt egy
rendőrségi gépkocsi, majd perceken belül még kettő a környékről.
Megérkeztek a mentők is, akiket a rendőrség értesített.
Kovács János az élmény hatása alatt szinte reszketve mondta el,
mit tapasztált.
A gépkocsizó járőr biztosította a helyszínt, s a mentők
elsősegélyben részesítették, majd kórházba szállították a sérültet.
− Szerencsére nem látszik nagyon súlyosnak az ütés, de nem
tudhatjuk, nem kapott-e agyrázkódást, nincs-e belső vérzése vagy
más sérülése. Bevisszük az ügyeletes sebészetre, a Péterfybe − így
tájékoztatták az első járőr parancsnokát.
Miközben ezek az események zajlottak, mi már össze is állítottuk
a helyszíniszemle-bizottságot, és három gépkocsival igyekeztünk a
tetthelyre. A postarablások − s kinek lehetett kétsége afelől, hogy
csak ez lehetett az oka egy postai tisztviselő leütésének − mindig is
nagy-nagy rendőri apparátust mozgattak és mozgatnak meg.
Az ügy jelentőségére tekintettel a bűnügyi osztály vezetője is a

helyszínre érkezett. Ott volt csoportunkban Hosszú hadnagy, Csák
alhadnagy, az életvédelmi csoportból Páder százados és beosztottjai,
a központiak közül Szvoboda főhadnagy, a fotós, Verebes alhadnagy.
A szemlebizottságot én vezettem, így hát engem tájékoztatott Kiss
II. János törzsőrmester, az elsőnek érkezett gépkocsizó járőr
parancsnoka:
− Kovács János telefonhívása nyomán a központi ügyelet
utasítására érkeztünk ide 17 óra 11 perckor. Kovács János a központi
ügyelet kérésének megfelelően az épület előtt, az ajtóban várt
bennünket. Vigyáztunk arra, nehogy valamilyen nyomot
eltüntessünk, csak a sérültet néztük meg. Láttuk, erősen vérzik a
feje. A központi ügyelet értesítése alapján tudtuk, hogy a mentők
minden percben megérkezhetnek, ezért nem nyúltunk hozzá.
A törzsőrmester ezután részletesen tájékoztatott a mentőorvos
véleményéről.
Talán mondanom sem kell, hogy munkatársaink időközben már
munkához is láttak.
Az első dolguk volt az ujjnyomatok keresése és rögzítése.
A járőr tagjai gondosan biztosították a helyszínt; a felfedező tanú
csak a telefonhoz nyúlt, így hát joggal remélhettük, hogy siker
koronázza erőfeszítéseinket.
Még folyt a munka, amikor a járőr rádióján kértük a nyomkövető
kutya kiszállítását. A másik két gépkocsi rendőreit megbíztam:
járőrözzenek a környéken, járják be a vendéglőket, italboltokat,
igazoltassanak minden gyanús személyt.
Hamarosan megérkezett Felvidéki József osztályvezető a
postahivatal főnökségéről, hogy segítségünkre legyen a munkában, s
megállapítsa, mi tűnt el.
A postán egyáltalán nem látszott rendetlenség. Az egyszemélyes
hivatal íróasztalánál egymás tetején sorakoztak az aznap feladott
postautalványok szelvényei, a különböző iratok.

Miután a technikus az ujjnyomatokkal végzett, s a vérből is mintát
vettek, a baltát lefoglalták, s a feltalálás helyét körülrajzolták,
lefényképezték. Csák alhadnagy máris az utolsó szelvények
feladóinak címét kezdte fölírni. Ilyenkor természetes, hogy először is
őket keressük fel: nem láttak, tapasztaltak-e valamit miközben a
postán tartózkodtak, nem találkoztak-e gyanús személlyel.
Az asztalfiók nyitva volt, s benne alig néhány százas és húszas volt
található, márpedig az utalványok sokkal nagyobb összegre
vonatkoztak. A páncélszekrény viszont zárva volt, de a kulcs benne,
így hát nem tudhattuk − és nem is akartuk a postai szakember
érkezése előtt megállapítani −, mi hiányzik onnan.
Felvidéki elvtárs megérkezésekor rögtön elmondtam neki
észrevételünket. Megvigasztalt: az a tény, hogy a fiókból hiányzik a
pénz, lényegében még semmit sem jelent, hiszen már előbb a
páncélszekrénybe kerülhetett, ott szokták őrizni az elszámolásig.
Mint kiderült: ebben a kis postahivatalban, ahol neríi nagy a
forgalom − legalábbis akkor ez volt a rend −, csak másnap volt
várható a pénz elszállítása.
A postai szakember azonnal megkezdte az anyag átvizsgálását, és
miközben munkánkat végeztük, ő is szépen haladt előre.
Megállapodtunk, hogy egyik nyomozónk mellette marad, ha kell,
segít is neki. Mi közben felosztottuk a feladatokat.
Az egyik munkacsoport Páder Lajos százados vezetésével azt a
feladatot kapta, hogy a környéken járó autóbuszok, villamosok és az
ezen a tájon járó taxik vezetőit, kalauzait vegye számba és hallgassa
ki. Gigászi munkának ígérkezett, mert bármilyen kicsi volt is a
hivatal, meglehetősen központi helyen feküdt, sok útvonal volt a
közelében.
Az én csoportom a legközvetlenebb környezet vizsgálatát kapta
feladatul: először is a sértett meghallgatását, s emellett azoknak a
személyeknek a felkeresését, akiket az előbb Csák “kijegyzetelt”.
Nekünk kellett beszélnünk a feleségével, a szomszédokkal, a
környező boltok vezetőivel, eladóival, keresni-kutatni a tanúkat.

Mi a magunk munkáját csak a nyomkereső kutya helyszíni
tevékenységének befejeztével kezdtük el.
Tigiről biztosan hallottak már olvasóim. Nos, ebben az ügyben ez
az okos négylábú volt a mi segítőtársunk. Ügyes kutya hírében állott
már akkor is, sok-sok bűnözőnek gyűlt meg vele a baja, sokszor
börtönbe juttatott olyan embereket, akik fjedig megjelenéséig
körömszakadtáig tagadtak. Nagyon örültem, amikor a kutyavezető,
Képes István őrmester jelentkezett vele.
Tigi szagot vett a baltáról, előbb csak forgolódott, azután elindult,
kiment az ajtón, de közvetlenül az út szélén megállt.
− Szimat! Tigikém, szimat! − szólongatta a gazdája. Még két
kísérletet tett, azután annyit mondott:
− Nem értem, százados elvtárs. Ez a kutya minduntalan csak a
mentőig jön. Pontosabban addig, ahol a postatisztviselőt a
mentőkocsiba rakták. Úgy látszik, véletlenül csak az ő szagát vette a
tettes helyett.
− Próbáljuk meg még egyszer − mondtam, s Tigi negyedszer is azt
jelezte: a nyom végére ért.
− Úgy látszik, nagyon ügyes volt a tettes, külön nyomot nem
hagyott. Köszönjük, bevonulhatnak!
Miután Tigi eredménytelenül távozott − mintha szomorúság ült
volna okos szemében −, azonnal kocsiba ültem, s a Péterfybe
siettem. Közben Gsák és Hosszú máris hozzálátott az első címek
felkutatásához. Szerencsére a közelben laktak.
A Péterfyben jó hírrel fogadtak:
− Szerencsére egészen könnyen sérült meg Horásznyai István −
válaszolta kérdésünkre a sebészeti ügyelet vezetője.
− Tehát beszélhetek vele?
− Természetesen, nyugodtan kihallgathatja, százados elvtárs. A
magunk részéről holnap ki is engedhetjük.
− Köszönöm − indultam a kórterembe.

Hatalmas fehér turbánnal a fején ült az ágyában, kényszeredett
mosolygással fogadott.
− El tetszett jönni? − kérdezte.
− Igen, kérem… Miután beszállították ide, mi ott vizsgálódtunk a
helyszínen, és most idejöttünk, hogy a legilletékesebbtől tudjuk
meg, mi történt. Elsősorban: hogy érzi magát?
− Köszönöm szépen, a helyzethez képest jól vagyok.
− Nem fáj a sebe?
− Fáj, fáj, de azért tudok beszélni.
− Amikor a rendőr elvtársak odaértek, nem volt ilyen könnyed.
− Azt hiszem, nem is voltam eszméletemnél.
− Igen, ezt jelentették. Látta a támadóját?
− Persze, hogy láttam.
− El tudná mondani, hogyan történt?
− Megpróbálom. Szóval öt óra előtt néhány perccel − tetszik
tudni, mi ötkor zárunk − elment az utolsó ügyfelünk. Legalábbis én
azt hittem, hogy az utolsó. Hozzánk nem szoktak néhány perccel a
zárás előtt beesni. Szóval elkezdtem rendezkedni. Összeraktam a
százasokat, az ötveneseket, a húszasokat. Kinyitottam a páncélt is,
hogy berakjam őket. Pontosabban odáig még nem jutottam el. A
kulcsot betettem, amikor megnyikordult mögöttem az ajtó.
Hátranéztem. Egy férfi lépett be, egyik kezében postautalvánnyal, a
másikban aktatáskával.
− Pénzesutalványra gondol?
− Igen. Mondta is: pénzt akar feladni.
− Milyen volt a hangja?
− Egészen normális hangon beszélt. Nem volt izgatott, ha erre
tetszik gondolni.
− És ön mit tett?

− Visszaültem a helyemre, mondtam, hogy jöjjön oda. De ő két
gyors lépéssel a pult mellé lépett, ahol az a felnyitható rész van,
kinyitotta, és mellém állt. Közben már a kezében volt az a fejsze:
“Nem adni akarok, te hülye, hanem vinni!” − mondta. Éreztem, a
fele sem tréfa a dolognak, de egy pillanat alatt felmértem a
helyzetet: ez az ember körülbelül olyan magas, mint én, nem lehet
sokkal erősebb sem, korban is hasonló, csak a balta, ami nála volt,
csak az adhatta az erejét. Hirtelen a balta felé nyúltam, meg is
fogtam a nyelét. Ő kicsavarta a kezemből, és már ütött is. Elestem, s
csak dereng, hogy valaki bejött, hogy kötöztek. A mentőben
ébredtem föl.
− Értem. Köszönjük. És mennyi pénzt vihetett el?
− Nem tudom. Ha a mai bevételt, a feladásokat veszem, akkor
elvihetett vagy huszonöt-huszonhatezer forintot, de ha benyúlt a
páncélba”, akkor többet mint ötvenezer. És a kulcs sajnos benne volt
a páncélban. Remélem, nem volt annyi ideje. Egyébként tudnak már
valamit róla? Megtalálták az ujjlenyomatát?
− Találtunk ujjnyomokat különböző helyeken. De még ki tudja,
melyik kié__Biztosan sok az öné közülük.
− Ez nyilvánvaló…
− A személyleíráshoz nem tud valamit hozzátenni?
− Esetleg a ruháját. Nyár van, meleg van, ingben volt ő is: egy
olyan sárgás ing volt rajta, narancssárga, rövid ujjú, kihajtott nyakú.
Szürke nadrágot viselt. A cipőjére vagy szandáljára nem emlékszem.
− És miben volt a baltája?
− Valami aktatáskában. Kopottas bőrtáskát hozott a hóna alatt, a
másik kezében volt az a rózsaszínű utalvány.
− Mást nem tudna elmondani?
− Nem.
− És nem is volt ismerős? Nem járt már ott?
− Nem láttam még soha.

− Nagyon szépen köszönjük a segítségét. Hallottuk a doktor úrtól,
hogy holnap valószínűleg hazaengedik. Nyilvánvalóan még
betegállományban marad. Megkérem, tartózkodjon otthon, hogy
esetleg még felkereshessük.
− Természetesen, szívesen segítek mindenben. Jobbulást
kívántunk, és visszamentünk a doktorhoz.
− Főorvos elvtárs, tudná adni a papírt?
− Természetesen − nyújtotta át az időközben elkészült rövid
jelentést. Az állt rajta, hogy Horásznyai sérülése viszonylag könnyű,
mindenképpen 8 napon belül gyógyuló, úgynevezett hámsérülés.
− Hogy lehet, hogy elájult, és olyan sok vért vesztett?
− Nézze, százados elvtárs, ami a vért illeti: kicsit .oldalról kapta el
az ütés, s nem annyira befelé hatolt, mint inkább a bőr mentén,
meglehetősen nagy felületet felsértve. Ami viszont az ájulást illeti,
valószínűleg inkább az ijedségtől történt, mint az ütés nagyságától.
− És elképzelhető, hogy ilyen sokáig tart?
− Meddig tartott?
− Kovács János, a felfedező tanú 17 óra 4 perckor telefonált, a
rendőrök 17 óra 11 perckor voltak ott, a mentő 17 óra 16 perckor, s
ha azt számítjuk, hogy az ütést körülbelül 17 órakor kaphatta, akkor
ez azt jelenti, hogy több mint negyedórát.
− Nem akarok elhamarkodott véleményt mondani, de szerintem
ez lehetetlen. Mindenesetre akkor még ilyen irányú vizsgálatokat is
folytatunk.
− Köszönöm, ezt akartuk kérni.
Mire visszaértem a postára, Felvidéki osztályvezető már végzett a
munkával.
− Hogy van a sérültünk? − ez volt az első kérdése. − Szegény,
megszenved ezért a huszonhatezer forintért.
− Mennyiért?

− Huszonhatezer forintot vittek el.
− Tehát a páncélban levő pénzhez nem nyúltak?
− Nem, az érintetlen. És nyilvánvaló, hogy az a tegnapi bevétel,
mert a maiból néhány száz forintnyi maradt csak meg. Az, amit nem
tudott kötegelni.
− Precíz ember lehetett a rabló − mondtam én, s aztán egy
hirtelen ötlettől vezéreltetve megkérdeztem.
− És mondja, Felvidéki elvtárs, milyen kötegekben és mennyi
forintot talált a páncélban?
− Egyelőre ezt így nem vizsgáltam meg. De igaza van, megteszem,
ha ez önöknek segít.
− De még mennyire. Kérem, csináljon ilyen vizsgálatot. Újra
dolgozni kezdett, én pedig meghallgattam Hosszút és Csákot, akik
visszatértek négy tanúvallomással.
Hosszú kezdte a jelentést:
− Először egy Porkoláb Károly nevű férfival beszéltem, aki 750
forintot adott fel. Megdöbbent, amikor megmondtam, hogy a
rendőrségtől jöttem, de azután igyekezett nagyon precíz, részletes
válaszokat adni. Elmondta, hogy amikor háromnegyed 5-kor bent
járt a postán, a postahivatalnok mellett még egy nő is volt bent, azt
kellett kivárnia, amíg feladott pénzt. Semmi különöset nem észlelt.
Amikor kiment, más nem tartózkodott bent. A másik címen
megtalált Horváth Gáborné jóval előbb, fél öt körül járt a postán, így
hát nem is nagyon érdekelt a vallomása.
Csák alhadnagy viszont éppen azt hallgatta ki, aki utoljára
tartózkodott az épületben.
− Először egy bizonyos Gáspár Károlynéval beszéltem,
valószínűleg ő volt ott az előbb említett Porkoláb előtt, tehát többet
nem érdemes róla beszélni. Kemenesi Tibor viszont már többet
mondott: ő azt hitte, hogy utolsónak járt ott, még mondta is a postás
bácsi − így fogalmazott −, hogy mindjárt zár, fájront van. Ő ötszáz

forintot adott fel. Sokszor járt már ott, jól ismerte az áldozatot,
mondta: érezhetően arra készült, hogy csomagoljon és hazamenjen.
Öt perccel öt előtt ment el, s a postás még utánaszólt: legyen szíves,
hagyja egy kicsit nyitva az ajtót, mert idebent iszonyatos a hőség…
Felvidéki, aki közben a pénzt rendezte, ezekre a szavakra felkapta
a fejét.
− Bocsánat, semmi közöm az önök munkájához, de ezt nem
értem. Biztosan arra kérte az ügyfelet, hogy hagyja nyitva az ajtót,
éppen akkor, amikor a pénzt számolta?
− Igen kérem, ezt tanúsította Kemenesi − válaszolta Csák. Én
pedig hirtelen a postahivatalnok kórházi vallomására gondoltam:
miközben a páncélt nyitotta, megnyikordult az ajtó. És már oda is
mentem az ajtóhoz, kinyitottam, becsuktam, újra kinyitottam,
megint becsuktam. Hosszú és Csák csak nézett, Felvidéki viszont
valósággal megbámult:
− Miért tetszik ezt csinálni?
− Kíváncsi vagyok, mennyire kenegetik a postán az ajtókat. Az
ajtó tényleg nyikorgott, amikor teljesen zárva volt, és úgy nyitottam
ki. De amikor félig volt nyitva, akkor már halkan nyilt tovább.
Gyanú kezdett motoszkálni a fejünkben.
De egy apró gyanújelből messzemenő következtetést még nem
szabad levonni.
Inkább Felvidékit faggattuk, egész más irányba terelve ,!a
nyomozást:
− Legyen szíves, mondja meg, az ügyfeleken kívül járhatott-e még
valaki itt a hivatalban? ;
− Igen, kérem. Mi rendszeresen küldünk ki különböző
karbantartókat. Holnap reggel tájékoztatni tudóm, hogy ebben a
postahivatalban mikor jártak utoljára?
− Itt ennek nincs semmi nyoma.
− Itt nem vezetnek ilyen nyilvántartást.

− Jó, köszönöm. Akkor tájékoztatni tudna a pénzről?
− Összesen 32 000 forint van a kasszában, nagyon szabályos
csomagolásban.
− És elől-hátul milyen megoszlásban?
− Sajnos eléggé felforgattam már az elején, de úgy emlékszem,
hogy itt elöl, az első sorban körülbelül 20 000 forint volt, a többit
találtam hátul.
Elköszöntünk egymástól.
A főkapitányságon pedig elemezni kezdtük a hallottakat.
Megérkeztek Kovácsék is, és tájékoztattak, hogy még csak véletlenül
sem tűnt fel semmi egyetlen taxisnak, buszosnak, villamoskalauznak
sem.
Molnárék az asszonytól érkeztek. Nagy sírással fogadta őket, s a
kocsival egyikük be is vitte a férjéhez a kórházba. A többiek ott
maradtak, és a házfelügyelőtől meg néhány lakótól érdeklődtek.
Rendes, csendes embereknek mondták a postatisztviselőt, és nagyon
sajnálták.
Eltelt tehát az első este, s mi szinte semmire sem jutottunk.
Pedig még éjfél előtt is csöngött a telefonom, s érdeklődött a
főnökség. Hiába, ilyenkor postarablás idején nagyobb az érdeklődés
a munkánk iránt.
Mi pedig, sok kérdőjellel, az eseményeket ismételten átértékelve,
eltettük magunkat másnapra.
Már kora reggel együtt volt az alosztály és az erősítésül kapott
munkatársak. Ismételten összegeztük az eddig megtudottakat: adva
volt egy egyszemélyes postahivatal, ahová zárás előtt valaki behatolt,
a postatisztviselő, akit leütöttek, s akinek fiókjából − vagy asztaláról
− 26 000 forintot elvittek, a balta, amellyel a bűncselekményt
végrehajtották, s fucatnyi ujjnyomat, amelyek végső soron mit sem
értek.
Hogy miért nem értek semmit?

Ugyanis egészen biztosan közöttük kellett lenni legalább a
postatisztviselő és a felfedező tanú ujj nyomatainak, de egyiket sem
lehetett azonosítani a bűnügyi nyilvántartóban. A vérről is
egyértelmű volt, hogy egy személyé, tehát csak a sérülté; a
dulakodás közben − ha egyáltalán volt dulakodás − a rablótámadó
nem sérült meg.
Sorra vettük a tanúkat is: egyetlen érdekes momentum merült föl
vallomásaik során; a tisztviselő kérte, hagyják nyitva távozásuk után
az ajtót. Csakugyan nagyon fülledt volt a levegő a hivatalban, s
egyébként is: négy perccel előbb még bárki nyugodtan bejöhetett, ez
önmagában nem adhatott okot a rablónak, hogy belépjen.
Egyébként is, miért cipelte volna magával a baltát, hogyha a
rablás ötlete hirtelen támad.
Három irányban folytatjuk tovább a munkát, határoztuk el: a
helyszínen folytatjuk a tanúk felkutatását; a posta karbantartóitól
megtudott tények alapján kihallgatjuk a közelmúltban itt járt
munkásokat; megkezdjük a hasonló jellegű rablásokban már részt
vett volt pácienseink szisztematikus elszámoltatását.
Talán mondani sem kell, hogy ez utóbbi volt a legnehezebb,
legnagyobb körültekintést igénylő munka. Törvényeink a
legnagyobb szigorral büntetik az ilyen súlyos bűncselekményre
vetemedőket, s emellett a régi bűnözők jelentős része jó útra tér
büntetésének létöltése után. Mindenesetre ezt a “vonalat” sem
lehetett kihagynunk, hiszen nagyon sok esetben így jutottunk
nyomra. Természetesen ide íartozott a vendéglők, italboltok
erőteljesebb ellenőrzése is: nem láttak-e valahol valakit költekezni,
“szórni a pénzt”.
Amikor fölkerestem a posta osztályvezetőjét, hogy a
karbantartókról kérjek tájékoztatást, ezzel fogadott:
− Százados elvtárs, ideiglenesen bezártuk a postahivatalt, és
revizori bizottságot küldtünk ki, hogy pontosan felmérjék nemcsak a
hiányt, hanem a teljes iratanyagot is.

− Kitűnő! Köszönjük a gondosságot.
− Ezért nem jár köszönet, ez a kötelességünk. Meg kell
győződnünk arról, hogy minden rendben ment-e. És ilyenkor egyegy kényszerű szünet ideje a legalkalmasabb arra, hogy ezt
megtegyük. No meg biztosak akarunk lenni a dolgunkban.
− Ezt hogy érti?
− Nem szabad senkit sem gyanúsítanunk, ehhez nekem nincs sem
jogom, sem lehetőségem, de szeretnénk teljesen tisztázni a posta
alkalmazottját.
− Miért, valaki szerint nem tiszta?
− Nem úgy gondolom, de jobb tiszta vizet önteni a pohárba.
− Mindenesetre örülünk a revíziónak. Kérem, tájékoztasson az
eredményéről.
− Ez természetes. De most a karbantartók miatt jött. El kell
mondanom, hogy már elő is kerestem az anyagot: tegnap délután
villanyszerelőink jártak abban a helyiségben, valami probléma volt
az egyik kapcsolóval. Ma pedig ott voltak az ablaktisztítók.
− A nevüket megmondaná?
− Mind a négyet behívtam, itt várnak az egyik szobában.
− Köszönöm ezt a segítséget.
− Nekünk-is érdekünk, hogy minél hamarabb fény derüljön a
postarablásra.
Egyenként beszélgettünk a két villanyszerelővel és a két
ablaktisztítóval. A villanyszerelők nem tudtak semmi különöset
mondani.
− Horásznyai úr hívott ki bennünket, hogy vacakol a kapcsolója,
nem tudja bekapcsolni az íróasztallámpáját. Kijöttünk, és tíz perc
alatt kicseréltük − adott pontos tájékoztatást Tapolczai Zoltán.
Kérdésünkre, hogy mennyire ismerik, azt mondták mind a ketten,
hogy alig-alig látták még, ritkán kerülnek ide.

Az ablaktisztítók következtek.
Vékony, magas fiatalember volt a “főnök”, Korponai Gábornak
hívták.
− Rendszeresen mi járunk ki ebbe a hivatalba. Körülbelül
kéthavonként érünk ide.
− Tegnap mit tapasztaltak?
− Ugyanolyan nap volt mint a többi. Kijöttünk, nekiláttunk a
munkának. Elég ritkán fordultak meg vendégek, így hát könnyen,
gyorsan haladhattunk. Még az asztal előtt az üveget is simán
lemoshattuk.
− Nagyon meleg volt, ugye?
− Odakint igen, bent ki lehetett bírni.
− Mikor voltak ott?
− Kora délután. Tetszik tudni, mi háromkor végzünk, s ez volt az
utolsó helyünk. így hát nem is nagyon siettünk.
− Beszélgettek is a főnökkel?
− Természetesen, mindig szoktunk beszélgetni, nagy dumájú
srácok vagyunk… Különösen a Jóska. Annak aztán be nem áll a
szája, néha rá kell szólnia egy-egy hivatalban a főnöknek, hogy nem
tud számolni miatta. Hát még, ha csinos lányok is vannak ott…
− Itt erről nem volt szó.
− Nem is, de hamar megértették egymást Pista bácsival. Már
elnézést, de mi csak így hívtuk magunk között.
− És miért értették meg egymást?
− Csak úgy röpködtek a lónevek, ha ide jöttünk. Én bizony sokszor
nem értettem belőle semmit.
− Milyen lónevek?
− Hát az előző heti befutók.
− Hol?

− A lóversenyen.
− Ki lóversenyezik?
− Az én társam gyakran jár ki, de a Pista bácsit is onnan ismeri,
vagy legalábbis látta már ott, mert az is nagyon ért hozzá.
− No és tegnap délután is ilyesmiről beszélgettek?
− Persze, már amikor nem volt bent senki.
− S önök mikor távoztak?
− Háromnegyed háromkor mentünk el, hogy háromra
visszaérjünk, aztán hazamehessünk.
− Köszönöm, nagyon sokat segített.
Társát, Jóskát már egyenesen a lóversenyről kezdtük faggatni.
− Hallom, jól elbeszélgettek tegnap a postafőnökkel a legutóbbi
futamról.
− Talán csak nem tetszenek szintén lovizni?
− Sokszor szerettünk volna már, de látja, nekem erre nincs időm.
− Nem is jó úgy beleesni. Először biztosan nyerne, de azután úgy
járna mint sokszor én is.
− Hogyan?
− Hát hogy kutathatok a zsebem legmélyin is a pénz után, de nem
lelek egy fityinget sem. Aztán jön a legizgalmasabb futam, a biztos
befutóval, a holtbiztos tippel.
− Ami persze úgysem jönne be, ha megtenné, igaz? Elnevette
magát:
− Látom, mégiscsak érti a csíziót.
− No, de engem inkább az érdekel, hogy Horásznyai urat sokszor
látta-e a lovin?
− Megmondom őszintén: néhányszor összeakadtunk. De engedje
meg; miért érdekes ez most, amikor beverték szegénynek a fejét?
− Látom nem érti, s látom, rendes ember, ezért megmondom.

Arra gondoltam egy pillanatra, hátha valamelyik ott megismert
barátja jött be: hozzá pénzért, aztán, mert nem adott, hát leütötte.
− Hű, de csavaros esze van. Lehet benne valami. Bár igaz, én
mindig olyan úrfélekkel láttam csak. Nekem is inkább csak
odabiccentett olyankor.
− Aztán tudna-e valakit mondani, akivel együtt látta?
− A nagy spílerek közül a Kopasszal. Aztán egy Bolgár
nevezetűvel.
− No, akkor térjünk a tárgyra: mit tapasztalt tegnap délután?
− Az égadta világon semmit. Ha csak azt nem, hogy máskor
mindig olyan vidám volt Pista bácsi, most meg sehogy sem akarta
érteni a viccet. Talán megérezte előre a bajt. Tetszik tudni, van ilyen,
az édesanyám is sokszor…
− Biztosan van ilyen. És köszönöm a segítségét. De
figyelmeztetem: arról, amiről most beszéltünk, senkinek egy szót
sem. Nem akarom, hogy esetleg gyanút fogjon, aki úgy elbánt a
maga Pista bácsijával.
Azonnal bementem a főnökhöz, s megkértem, hogy
telefonálhassak. Csákot találtam bent, így hát őt utasítottam:
− Ide figyelj, azonnal keresd meg Kopaszt és Bolgárt a lovin vagy a
környékén. Kérd meg az illetékeseket, segítsenek.
− Értettem − hangzott a telefon másik végén.
− Kezdem érteni! − mondta sokat sej tetőén Felvidéki. Aztán rám
nézett: − Csakugyan kezdem érteni?
− Talán. De jó lenne már látni a revizori jelentést!
− Odaszólok, tessék várni − kapta föl a telefont. Néhány percig
beszélgetett, azután szomorúan mondta: − Sajnos, még várnunk kell
néhány órát. Valami nem stimmel, ennyit mondtak, ezért kértek
még időt.
− Lehet, hogy éppen az stimmel, hogy nem stimmel −

sejtelmeskedtem most már én is, és cinkosán összemosolyogtunk.
De azért hűséges segítőtársamnak is felhívtam a figyelmét: egy szót
sem senkinek arról, amit gondol.
Hosszuék is visszaértek a posta környékéről, mire én a
karbantartóktól meg az osztályvezetőtől.
− Nagyon ügyes ember lehetett az a rabló, véletlenül sem látta
még a színét sem senki. Pedig hárman több mint egy tucat emberrel
beszéltünk, akik abban az időben a posta környékén voltak.
− Kiabálást sem hallottak?
− Semmit.
− Várjatok csak, felhívom a kórházat − s már tárcsáztam is. A
főorvos, akivel az előző este beszéltem, éppen ebédelt, így egy
alorvos jött a telefonhoz.
− Horásznyai úr hogylétéről érdeklődik? Egy sor vizsgálatot
végeztünk, de meggyőződtünk, hogy lényegében rendben van,
normálisan gyógyul, ezért egy órával ezelőtt hazaengedtük. Itt volt
érte a felesége, ő vitte el.
− A főorvos urat arra kértem… − kezdtem.
− Tudom − szólt közbe. − A hosszú ájulásra gondol. Semmiféle
alapját nem látjuk.
− Köszönöm.
− Fiúk, ebéd után felkeressük Horásznyait. Addig várunk csak,
amig a revizori jelentés meg Csák megérkezik.
Most már valamivel könnyebb szívvel mentünk ebédelni. Úgy
éreztem: a lóverseny az ügy kulcsa, valaki az ottani cimborák közül
lehetett. Vagy ki tudja.
Csák jött meg előbb.
− Elég hamar felhajtottam azt a Bolgár nevezetű embert. Nagy
lovizó, nagy tétekben játszik, s meglehetősen sok pénze is van. Azt
mondják róla: mázlista is, de nem is szegény.

− Nem irigylem tőle.
− Nem is azért mondom. Hanem azért, mert nagyon dicsérte
Horásznyait.
− Nofene, aztán miért?
− Elmondta, hogy remek adós. Igaz, veszíteni is szokott, meg
kölcsön is kér olykor, de mindig percnyi pontossággal megadja.
− Aztán mennyit kér tőle?
− Amikor erről kérdeztem, nagyon hallgatag lett, de később,
mikor megértettem vele, hogy nem az ő kölcsönügyleteire vagyok
kíváncsi, belátta, mégiscsak jobb, ha beszél. Azt mondta, hogy
néhány hónap alatt tizenöt-húszezer forint is volt, amit kölcsönkért,
azután visszaadott.
− No, akkor most már hívhatjátok a gépkocsit! Mintegy végszóra
érkezett a telefon:
− Revizoraink egy sor szabálytalan könyvelést találtak − közölte
az osztályvezető. ;
− És sohasem nagyobb összegről − mondtam.
− Nem. Éppen huszonötezer forintról nem stimmelnek a dolgok.
− Így már nálunk kezdenek stimmelni!
Útnak indultunk. Horásznyai ugyancsak meglepődött, amikor
négyen beállítottunk a lakására.
− Megtalálták a tettest? − kérdezte izgatottan.
− Azt hiszem, igen − feleltem, s láttam, Csák nem tudja elnyomni
a szája szegletén megjelenő mosolyt.
− Az ujjnyomat alapján?
− Nem egészen. De melyikre gondol?
− Hát amit a baltán találhattak. Azon biztosan rajta volt az övé is.
− A tettesé biztosan rajta volt. De ki mondta önnek, hogy a baltát
megtaláltuk?

− Miért? Hogyhogy ki mondta?
− Hát legfeljebb a tettes mondhatta önnek, Horásznyai úr −
szólalt meg vészt jósló hangon Hosszú −, hiszen ezt mi még senkivel
sem közöltük, ön pedig ájult volt a mentőbe rakásig.
− Úristen, nem értem!
− Dehogynem érti! Elszólta magát! Különben is, önöknek itthon
milyen baltájuk van? − kérdeztem.
− Nincs nekünk baltánk, nem kell.
− Ejnye már, kertes házban lakik, fával fűt, láttam kint az ölfát,
ahhoz talán kölcsönkéri a fejszét? − kérdeztem, s szóltam Csáknak:
− Légy szíves, menj ki a konyhába Horásznyai úr feleségéhez,
kérdezd meg, hol tartják a fejszéjüket, s kérd meg, adja oda.
− Fölösleges! Ne bántsák szegényt! Elég baja van! − állította meg
Horásznyai.
− Tehát vallomást kíván tenni? − kérdeztem.
− Igen.
− Hallgatjuk.
− Kérem szépen, én a lóverseny rabja lettem. Szegény feleségem
nagyon óvott, de nem hallgattam rá. Eleinte nyertem, azután
rendszeresen veszítettem. Ilyenkor mindig kölcsönkértem, de az
asszony ezt nem tudhatta meg. Én, kérem, nem adhattam el a
kabátomat, az ingemet, vigyáznom kellett a renomémra.
− Ezért fizette vissza a kölcsönt − jegyeztem meg.
− A posta pénzéből, a magyar állam pénzéből − toldotta meg
Csák.
− Igen, kérem, beismerem.
− Es hogy volt ereje ahhoz, hogy saját magát fejbe verje?
− Nem volt más választásom. Ez a megoldás látszott a
legegyszerűbbnek…
− És azt hitte, ez nem derül ki?

− Nagy erővel ütöttem fejbe magam, de kicsit mellé sikerült.
− Tudjuk. Azt is, hogy rájátszott az ájulásra.
− Ezt is tudják?!
− Képzelje.
− Úgy gondoltam, egy megtámadott embert, akinek éppen a
nyitott fiókjából hiányzik a pénz, csak nem gyanúsítanak.
− Nem is gyanúsítottuk.
− Legalább mi nem − jegyeztem meg. − De Tigi már az első este
“tudta”.
− Ki aza Tigi?
− A nyomozókutya. A szag nyomán mindig ott állt meg, ahol önt a
mentőautóba tették. Es most jöjjön velünk. A sikkasztás mellett a
hatóság félrevezetéséért is felelnie kell.
Lehorgasztott fejjel, nagyon szomorúan indult köztünk az
autóhoz.
Nem az egyetlen ember volt pályafutásom során, aki ilyen mesével
igyekezett “megetetni” bennünket. Mert mesék nemcsak a
gyerekkorban vannak, s mesélő kedvű emberek nemcsak
társaságban találhatók, hanem a rendőrség praxisában is. Mindig
akadtak és akadnak ma is, akik az általuk elkövetett bűncselekményt
olyan színben igyekeznek föltüntetni, mintha sérelmükre történt
volna. Persze “ártatlanabb” esetek is vannak: akadnak olyanok, akik
anyukájuktól félve találnak ki rablómesét, erőszakmesét.
A Horásznyai-ügy kapcsán hadd elevenítsek föl néhányat, éppen
csak a “választék” bemutatására.
Emlékezetes marad számomra az az eset, amikor szülők rohantak
kétségbeesve a rendőrségre: nem találják a lányukat. Eltelt néhány
nap, s előkerült a leányzó. Azonnal hozták be, egyenesen hozzám:
− Ezt hallgassa meg, őrnagy elvtárs! A lányomat elrabolták.
És áradt a panasz a kislányból: három férfival egy autó állt meg

mellette, beletuszkolták, befogták a száját, ki vitték egy víkendházba,
ott közölték vele, hogy nagyon tetszik és kell nekik. Amikor
tiltakozott, megverték, azután megerőszakolták, többször is, több
napon át. Végül megunták és elengedték.
Több hétig tartó nyomozás után derült ki, hogy mindebből csak a
három fiú meg a víkendház igaz, sem a tiltakozás, sem az ütésverés,
sem az erőszak nem. Kellemesen eltöltött három napocskát akart így
“megmagyarázni” szüleinek a hölgyike.
Nem felejtem el azt az italboltvezetőt sem, aki azzal jött hozzánk:
éppen postára vitte a bevételt, amikor ketten elkapták, kitépték a
kezéből a táskát.
Micsoda
apparátust
kellett
megmozgatnunk,
mire
bebizonyosodott hogy ő költötte el a pénzt.
És az a vállalati pénzkezelő, aki egy taxisra fogta a pénz eltűnését.
Elmondta: taxival vitette magát Csepelre, s közben a taxis leütötte,
elvette a nála levő több mint tízezer forintot. A taxi, az időpont,
minden igaz volt, csak a rablás nem. És szegény taxisnak is mennyit
kellett magyarázkodnia, bizonykodnia, amig sikerült bebizonyítania
ártatlanságát.
Mondani sem kell, hogy a mesélők egytől egyig elnyerték méltó
büntetésüket. Az ártatlan kislány csak a hatóság félrevezetéséért −
no meg otthon a szülők félrevezetéséért, de ez már nem ránk
tartozik −, a többiek viszont, akik bűncselekményeiket takargatták
önrablással, önbetöréssel, különböző mesékkel, a tényleges
bűncselekmény, rendszerint a sikkasztás mellett még a hatóság
félrevezetéséért is.
Mert a rendőrséget félrevezetni csak ideig-óráig lehet. S akik az
amúgy is nagy munkát végző nyomozókat ilyesmivel terhelik,
megakadályozva a tényleges bűncselekmények elleni küzdelmet,
méltán érdemlik meg, hogy a törvény szigora sújtson le rájuk. És a
mesék világából − a meseautókba kerüljenek.

Karácsonyesti riasztás
Közeledik a karácsony, a meghitt családi együttlétek, a nagy
sütések-főzések és a nagy eszem-iszomok ideje. Halak, kacsák,
pulykák kerülnek ilyenkor az asztalra, és az elmaradhatatlan, oly sok
kabarétréfában megénekelt beigli illata lengi be a lakásokat. A
csillogó karácsonyfa alatt pedig gyerekek játszanak: kislányok
babákkal, kisfiúk száguldó, irányítható autócsodákkal.
Az emberekben így él a december végi szép ünnep. A családi
boldogság és a béke ünnepeként.
Mióta nyugdíjas vagyok, mindig aktív kollégáim irigy szava cseng
a fülemben: “Neked már könnyű”.
Igen, amig aktív voltam, egyáltalán nem így élhetett bennem a
karácsonyi ünnep.”
Nem mondom, akadtak akkor is nyugodt, és valóban otthon
töltött, boldog karácsonyaim is, de ezek az ünnepek nem egy esetben
kemény munkával eltöltött hétköznapokká váltak a bűnözők
jóvoltából”.
1966 karácsonyán történt.
December huszonnegyedikén minden csöndesnek látszott. Ebéd
után valamennyien hazamentünk. Azzal búcsúztunk: az ünnepek
utáni reggel találkozunk.
Mi is feldiszítettük otthon a karácsonyfát, s közben készült a
finom vacsora is.
Hat óra körül megszólalt a telefoncsengő.
− Ádám őrnagy − jelentkeztem, mert valahogy nem is gondoltam
másra, mint arra: bentről hívnak.
− Korponai alezredes a központi ügyeletről. A Nagykőrösi úti

közértben álarcos rablás történt. A gépkocsi elindult érted.
− Értettem. A szemlebizottság összeállt?
− A technikust riasztottam, a csoport tagjait szedd össze!
− Kutyát is kérek a helyszínre!
− Indítom.
− Kellemes ünnepeket! − szaladt ki a számon.
− Nektek is!
Csákot, Mezeit, Hosszút riasztottam, s amikor a kék fénnyel
villogó kocsi megérkezett, fájó szívvel búcsúztam el a családtól:
− Egyetek nyugodtan, s ha nem jönnék haza időben, feküdjetek le.
Nem mondok újat, ha elárulom: se Csák, se Mezei, se Hosszú nem
örömujjongással szállt a kocsiba.
Elég hamar a helyszínre érkeztünk.
A közért előtt már ott állt egy rendőrautó, s szinte velünk
egyszerre érkezett meg a kutyát hozó kocsi. Jött a technikus is.
Tóth II. József rendőr őrmester, az urh-járőr parancsnoka
jelentett:
− A központi ügyelet utasítására 18 óra 02 perckor érkeztünk ide.
Az üzletvezető jelentette a 07-nek, hogy zárás előtt néhány perccel
két álarcos férfi lépett a pénztárhoz, s a megriadt pénztáros
kislánytól elvitte a közvetlen előző órákban begyült pénzt, körülbelül
13 000 forintot. A helyszínre érkezve biztosítottuk, hogy minden
mást hagyjanak a helyén, de azt hiszem, ezzel már nem sokat
segíthettünk.
− Tudom, mindenesetre köszönöm.
Az üzletvezetőnő nyugalmat erőltetett magára, de a pénztáros
kislány valósággal reszketett az átélt izgalomtól.
Először őt vontam ki az érdeklődők gyűrűjéből, hiszen ő volt a
“koronatanú”, a közvetlen sértett. A többiek addig a pénztár körül
állókat vették beszélgetésre, a technikus megpróbált valamiféle

nyomokat keresni. (Nem talált… Maradtak tehát a szokványos
fényképek: a pénztár az ajtó felől, a pénztár belülről kifelé, a hely,
ahol a rablótámadó állt.)
A kutya is megkezdte munkáját, szimatot vett, és elindult.
Mi pedig a kislánnyal az irodában ültünk le.
− Neve? − kérdeztem.
− Krajcsovics Julinak hívnak.
− Hány éves?
− Tizenkilenc múltam.
− Látom nagyon ideges. Most már megtörtént. Nem kell félnie.
Próbáljon meg mindent úgy elmondani, ahogy emlékszik rá.
− Megpróbálom. Tetszik tudni, ilyenkor karácsony délutánján
csak be-befut valaki egy-egy elfelejtett árucikkért. Amikor ebéd után
hazaérnek a munkából az emberek, még eszükbe jut valami, de a
vásárlás nagy részét mindenki elvégezte. Egy kicsit fölöslegesnek is
tűnik ilyen sokáig nyitva tartani. Meggyőződésünk, nem a
rászorulók miatt, hanem a feledékenyekért.
− Biztosan igaza van.
− Tessék elképzelni: összesen 13 000 forint volt a kasszában.
Tetszik tudni, tulajdonképpen milyen kevés ez a mi hétköznapi
forgalmunkhoz képest?
− Azok a rablók biztosan többre számítottak.
− Persze hogy többre. Különben nem öltöztek volna maskarába.
− Hogy történt?
− Hat óráig tartottunk hivatalosan nyitva. Hát hat óra előtt öt
perccel − egyetlen vevő sem volt az üzletben, s eladónő társaim jóval
messzebb tőlem a pultokon rakodtak, éppen hátat fordítva nekem −
nyílt az ajtó. Önkéntelenül is odanéztem: ki jöhet ilyen későn. S
akkor két fiatal férfi ugrott oda a pénztárhoz, nylonharisnyával a
fejükön.

− Honnan tudja, hogy fiatalok voltak?
− Mindenekelőtt a mozgásukról. Nagyon gyorsan értek oda,
szóhoz sem jutottam. S ha Évi meg Kati nem figyelnek fel arra, hogy
bejött valaki, talán senki el sem hiszi nekem, hogy itt voltak. Mert én
kiáltani sem tudtam, amikor az egyikük a nyakamnak szegezett egy
kést. Azt susogta: “Ide a pénzt, kislány! És ne kiabálj, mert jaj
neked!”
− Nem ellenkezett?
− Hogy mertem volna ellenkezni? De a lányok is megdermedve
figyelték, amint a másik férfi benyúlt a kasszába, és szabályszerűen
kimarkolta az összes papírpénzt. Valami zsákfélébe tette, ami nála
volt, s már ki is ugrottak a boltból.
− Le tudná írni őket?
− A fejükön harisnya volt.
− Tudom, inkább az alakjukról, a ruházatukról beszéljen.
− Az egyik, az, amelyik beszélt, sötétszürke, ócska télikabátot
viselt, szürke kalap is volt rajta, s körülbelül 175-180 centi magas
lehetett. A másik, amelyik belenyúlt a pénztárba, valamivel
alacsonyabb lehetett, azon egy feles kabát volt, a színére nem
emlékszem. S nagyon erős dohányos lehetett, mert a harisnyán
keresztül is erős, kaparó nikotinszagot éreztem, ahogy ott turkált
előttem a pénzben.
− Mást nem tud elmondani róluk?
− Nem.
− És a kés milyen volt?
− Tetszik tudni, én annyira megijedtem. Annyit mondhatok róla,
hogy valami hosszú, hegyes, vékony penge volt. Talán olyan
kinyitható bicska.
− Köszönöm.
− Tessék mondani, akkor most elmehetek?

− Ahogy befejeztük a kihallgatásokat, mindannyian elmehetnek.
Egy kicsit megkésik a karácsonyuk.
− Maguknak még milyen sok dolguk lesz még. Akkor mi nem is
panaszkodhatunk.
Miközben
a
kihallgatást
folytattam,
megérkezett
az
osztályvezetőnk, s a központi ügyelet helyettes vezetője is. Ezen az
estén sok rendőrnek, nyomozónak vette el a karácsonyát ez a két
rabló.
A kutyavezető jelentette: a kutya csak két saroknyit tudta követni
a nyomot, ott ez megszakadt. Valószínűleg felszálltak valami
járműre. Nem sokkal később Csák jelentkezett. Az ő feladata volt,
hogy a környéken tanúkat keressen. Természetesen nagyon kellett
vigyáznia, nehogy fölöslegesen megzavarja a karácsonyozó
embereket. Szerencsére a kék fények villogása több embert előcsalt,
s ezek körében puhatolózott.
− Nem ketten voltak, hanem hárman − jelentette.
− Ez biztos?
− Igen. Volt egy tanúnk, Koricska Mihálynak hívják. Ő éppen hat
órakor ment hazafelé, nem messze haladt el a bolttól. Be nem
nézett, de azt látta, hogy egy férfi ácsorog a bolt ajtaja előtt. Aztán
azt is látta, hogy ketten kifutnak a boltból, s ez a harmadik hozzájuk
csatlakozva fut tovább.
− Megmutatta, melyik irányba?
− Meg − és Csák már mutatta is az utcát, amelyen elmenekültek.
− Stimmel − szögeztem le. − A kutya is ugyanezen a nyomon
indult el, de sajnos, elég hamar nyomot vesztett.
Sorra készültek el a jegyzőkönyvek, de már tíz óra is elmúlt,
amikor úgy határoztunk: a helyszín már nem tud semmi újat
mondani nekünk.
Hihetetlenül gyenge személyleírással, rendkívül kevés adattal
tértünk vissza a főkapitányságra.

Most mit tegyünk?
Karácsony éjszakája kezdődik.
Utána kétnapos ünnep.
Még csak azt sem mondhatjuk: beindul az apparátus.
Az apparátus egyszerűen nem indulhat be ezeken a napokon.
Mert a nyomozók, a rendőrök hiába maradnak talpon, nincs
semmiféle hely, ahol tájékozódhatnak.
Pontosabban egyetlen hely marad: a kocsmák, a talpönállók, az
italboltok világa. És az is csak 25-én, mert 24-én este azokat is korán
bezárják.
Még éjfél előtt hazaértünk, s december 25-én reggel azzal
kezdtünk munkához, hogy megkíséreljük az ünneplő főváros
szénakazlában megtalálni azt a bizonyos három tűt.
A környék körzeti megbízottait is bevontuk a munkába: nem
ismernek-e valakit a közelben, aki képes lenne ilyen
bűncselekményre, nem alakult-e valamiféle galeriszerűség a
közelmúltban a körzetben, nem láttak-e valakinél hosszú pengéjű
kést és így tovább. Sorjáztak a megválaszolásra váró kérdések, és
gyűltek a nemleges feleletek. Ahol pedig a legkisebb reménysugár
felvillant, arra a nyomra azonnal rácsaptunk: fiatalokat kerestünk
fel a lakásukon és számoltattunk el a karácsonyi estjükkel, a hasonló
jellegű bűncselekmények régebbi elkövetőit kutattuk fel s tettünk fel
nekik az alibi igazolásához szükséges rutinkérdéseket, este pedig
“nyakunkba
vettük”
a
várost:
az
ismert
kocsmákat,
vendéglátóhelyeket felkeresve pincérektől és ismerős vagányoktól
arról érdeklődtünk, nem költ-e ezen az estén valaki többet a
szokásosnál, feltűnt-e ismeretlen fiatalember, vagy két-három
fiatalember, a közelben.
Ezt az ünnepet végigdolgoztuk, istenesen. Éjfél körül állapíthattuk
meg: munkánk eredménytelen.
És másnap újra kezdtük.

Az ünnepeket követően már többen is bekapcsolódtak a munkába.
Bármennyire is széles körűvé tettük a nyomozást, ez hosszú ideig
teljesen eredménytelen maradt. Már-már elkönyveltük: az ördögnek
tartoztunk ezzel a karácsonnyal.
Ám egyszer csak egy másik ügy kapcsán lebukott három
fiatalember. Es beismerték ezt a rablást is.
Hiába, a karácsony este jónak látszó leple sem takarhatta el sokáig
őket a bűnüldöző szervek elől, nem akadályozhatta meg az
igazságszolgáltatást.
Persze nem mindig jutottak ilyen későn az igazságszolgáltatás
kezére a karácsonyi bűnözők.
Két évvel korábban a Kosztolányi térről érkezett riasztás:
erőszakos nemi közösülés kísérlete és rablás történt egy középkorú
asszony sérelmére.
Ekkor már jóval túl voltunk a karácsonyi vacsorán, s a gyerekek is
lefeküdtek, amikor megszólalt a telefon.
Tizenegy óra is elmúlt, mire a helyszínre érkeztünk. Az emberek
lassan indultak az éjféli misére, mi pedig közben arról faggattunk
egy ötvenes korú, meglehetősen ittas nőt, hogyan is akarták
megerőszakolni, s vették el az óráját, végül is megelégedve ezzel a
zsákmánnyal. Az igazolványában a Parragi Gáborné név szerepelt.
− Egyedül élek, különváltan a férjemtől. Iszákos alak volt, és
mellette egy kicsit én is rászoktam. Karácsony este búslakodtam,
magányosnak éreztem magam, elmentem hát a Borostyánba, ott
iszogattam. Megismerkedtem egy ugyancsak egyedül lévő férfivel.
− Az is búslakodott?
− Igen, de ő még jobban. Még több volt már benne a pia.
− Aztán együtt is ittak.
− Ittunk bizony. Miért, mit csinálhattunk volna? De azért nem
kejlett volna nekem esnie.

− Ez mikor, hogyan történt?
− Zárórakor elindultunk, s ő lassan elterelt a forgalmas utakról.
Forgalmas utak? Hiszen még a téren is alig lézengett egy-egy ember!
Bevitt egy mellékutcába, s akkor átkarolt, azt mondta: “Te is egyedül
vagy, én is egyedül vagyok, legyünk ketten együtt és nem leszünk
egyedül…” Bolond beszéd, gondoltam. “Hazakísérlek… van hol
laknod?” “Van hát, de te nem jössz oda, oda nem jön fel férfi soha…”
“Nem kell a férfi?” “Az ilyen részeg, mint te, biztosan nem.” Erre
begorombult, lerántott a földre: “Pedig most aztán megkaplak, itt a
puszta kövön, ha nem viszel fel az ágyadba.” “Kiabálok!” “Ki hallja
meg!? Mindenütt a Mennyből az angyalt éneklik…” pimaszkodott, s
tessék nézni, így letépte a kabátomat, a kardigánomat, a blúzomat, a
melltartómat, s már markolászott is a szoknyámnál, fel is húzta. De
én nem akartam, rugdalództam, igyekeztem megakadályozni benne,
meg kiabálni. De ő egyik kezével rátenyerelt a számra, a másikkal ott
lent… Mondtam már, én kevesebbet ittam, mint ő, így hát le tudtam
lökni magamról. Akkor odakapott a karomhoz, egyetlen mozdulattal
letépte a karórám. “Ezt legalább elviszem emlékbe!” − mondta, s
ziláltán eltántorgott. Persze azért, mert éppen akkor fordult be egy
taxi. A taxis látott meg, ő szedett össze és szólt be önöknek.
− Szép história − néztünk össze Hosszú hadnaggyal, aki velem
együtt érkezett a helyszínre.
− De viszonylag gyorsan intézkedhettünk. Gyerünk, keressük meg
a Borostyánt.
A Borostyán már zárva volt. Egykettőre felderítettük a személyzet
névsorát, s éjfél után megjelentünk a lakásukon. Emlékeztek a
párra, s azt is meg tudták mondani, hogy a férfi régi vendégük. Úgy
írták le, hogy szolid, csöndes részeg, aki bemegy, leül, megiszogatja
a magáét, azután továbbtántorog.
− És a nő?
− Őt is láttuk már néhányszor. Ő is csöndesen szokott iszogatni. A
férfiról megtudtuk: a környéken lakik. Az egyik pincér azt is tudta:

Karcsi bácsinak hívják.
Lassan összeállt a kép, s 25-én hajnalban már zörgethettünk is a
lakásban.
Karcsi bácsi részeg álmából ébredve is azonnal elismerte: valami
nagy marhaságot csinált az éjjel.
Hamarosan kiderült: az erőszakos nemi közösülés kísérlete nem
bizonyítható − a sértett még reggel józanul visszavonta a
feljelentését, az “órarablás” pedig markecolásként nyert bizonyítást.
Karcsi bácsi kisebb büntetéssel úszta meg a kalandot, ami nekünk
egy karácsony éjszakánkba került.
Erről beszélgettünk december 25-én déltájban, amikor befejeztük
a kihallgatást, s elköszöntünk egymástól:
− No, az idei karácsonyi bűnügy megtörtént, most aztán valóban
jó pihenést!
Így búcsúztam el kollégáimtól.
Dehogyis gondoltam volna, hogy nem kell másfél napot várniuk a
találkozásra.
Este fél kilenckor már mindannyian együtt voltunk a Víg hajós
étteremben.
Nyolc óra után néhány perccel kaptam a riasztást: fegyverrablás
történt itt.
A helyszíniszemle-bizottsággal nagyon gyorsan kiérkeztünk, de
már elkéstünk.
Megérkezésünkkor két megbilincselt embert találtunk az
irodában: Murarik Lászlót és Szokoli Máriát. A tetteseket.
Nekünk már csak regisztrálnunk kellett, hogy is történt. “Csak”,
mondom, de azért hadd tegyek annyit hozzá: ez is 26-án hajnalig
tartott.
Az étterembe betért egy katonatiszt, szolgálati fegyverrel. Ez a pár
“kiszúrta”, s mivel a férfi régi elhatározása volt, hogy különböző

bűnügyekhez fegyvert szerez, azonnal “rászálltak”.
A tiszt kitért az ismerkedés elől, s kiment a vécére. Ide ment utána
Murarik, leütötte, elvette a fegyverét, s közben a nő kifizette a
számlát. Mint akik jól végezték dolgukat, eltávoztak.
A vécébe nagyon hamar bement egy vendég, s azonnal kirohant,
jelentette: ott fekszik egy katonatiszt. A főnök abban a pillanatban
hívta a 07-et és a mentőket. Az egyik urh-s kocsi rendkívül közel
tartózkodott a vendéglőhöz, s éppen azon az úton indult oda a
rádióutasításra, amelyen a párocska távozni akart. S a rendőrök
nemcsak előre figyeltek, hanem a járdára is. Mivel már a rádión az
utasításban szerepelt, hogy a vendéglőben feltevés szerint egy férfi
és egy nő követte el a támadást, az alig pár száz méterre izgatottan
siető párt feltartóztatták. Úgyhogy már megbilincselt tettesekkel
érkeztek az étteremhez.
Megérkezett a mentő is, megállapította, hogy a baj nem nagy, a
tiszt sérülése könnyebb.
Mi pedig a helyszín felderítése, a tanúk kihallgatása után már
mehettünk is be a főkapitányságra, hogy lefolytassuk a két tettestárs
előzetes kihallgatását.
Tagadni nem volt semmi értelme, a rendőrök megtalálták náluk a
pisztolyt, a tanúk egyértelműen vallották, hogy látták őket a tiszt
társaságában, a tiszt a kórházban pontosan leírta, kik kötöttek bele,
s látta leütőiét is, mert egy pillanatra hátrafordult, mielőtt az ütést
kapta.
Mindenesetre el kellett mennünk a kórházba is, be kellett szerezni
a leleteket, meg kellett várni a technikusok jelentését, végig kellett
hallgatni az okokról beszélő gyanúsítottakat, s meg kellett tudni:
ugyan mit is akartak a lőfegyverrel.
Mondani sem kell, hogy − mint ilyenkor szokás − az előző
időszakról való elszámoltatás sem maradt el, s így nem csupán azért
a fegyverrabló-támadásért kerülhettek azután a bíróságra.
Ahogy ezt a gyors ügyet megjegyeztem a dokumentumok közül,

azonnal elém villant egy néhány évvel későbbi karácsonyest emléke.
Akkor is (riasztottak benriüiribat, s akkor is “elkéstünk”.
Egy óra-ékszer boltba betörés, ezt vették észre néhányan, akik
munkaidő után karácsonyozni hazaindultak. Ők, jelentették az
ügyet, a mi apparátuisra.
Miközben mi a helyszínt vizeltük, egyszer csak rádión érkezett a
jelzés: a tettest a Keleti pályaudvarnál egy taxisofőr elfogta.
Így hát itt már csak a körülmények nyomozása maradt a mi
dolgunk.
Amikor a karácsonyfák villany gyertyáit csak az ablakon át,
kívülről, az utcáról, a rendőrautó üvegén megtört fénnyel látjuk, sok
és vegyes gondolat vetődik fel bennünk. Békesség és óvatosság,
megértés és elszántság, segítőkészség és határozottság − és
sorolhatnám tovább. így volt ez azon a karácsonyon is, amire azt
hiszem, sokan emlékeznek még a kollégák közül.
1958 karácsonya előtt csöndes, szinte “ügymentes” napunk volt
akkor. Az egyik beosztottunk, Mózes hadnagy − ma már nem
dolgozik a rendőrség állományában; no de nem emiatt − egy súlyos
bűnöző ügyében nyomozott. Számtalan bizonyíték állt már a
rendelkezésre, a letartóztatás volt már hátra, amikor a bűnöző,
akinek ismerős volt a környék, megszökött, pillanatok alatt elnyelte
a föld.
A jelentésre felboly dúlt a főkapitányság.
Teljes készenlétet rendeltek el, s aki csak élt, mozgott, talpon volt,
és talpon maradt.
Csak .annyi időnk volt, hogy hazatelefonáljunk: ma egyáltalán ne
várjanak haza.
Amit szegény kollégánk, Mózes hadnagy tőlünk kapott, arról jobb
nem is beszélni. Mindenki őt szidta az elveszett karácsony miatt.
Pedig az első órákban még nem is tudtuk, milyen nagy munka vár
ránk.

A betörő, bizonyos Kövecses Gábor, addigi beismerései szerint
annyi bűncselekményt követett el, hogy egy pillanatig sem lehettünk
nyugodtan, amíg szabadlábon, kivált amíg szökésben volt. Ez az
állapot ugyanis különösen veszélyes: ilyenkor már kevésbé ismer
félelmet a csavargó, képes minden gaztettre. Ez kettőzte meg
figyelmünket és felelősségünket.
Mindenkire jócskán várt munka.
A telefonok személyleírásának adatait röpítették szerte, a
technikusok százszámra készítették fényképeit, hogy a rendőrség
eredményesebben kezdhessen fölkutatásához.
Sok nyomozónk indult a lakás körzetébe; az Angyalföldre, amelyet
délutánra hermetikusan lezártunk. Házról házra jártak, kutatták,
keresték az ismerősöket, a tanúkat.
A mi feladatunk a barátok, ismerősök, a cím szerint is ismert
társak meghallgatása volt, s ezzel kapcsolatban el kellett jutnunk
legalább nyolc nőismerőséhez. Az előzetes nyomozások során
enynyiről eset szó.
Mindezt karácsony délutánján végezni nem a legideálisabb
feladat.
No de nem lehettünk szívbajosak, nem zavartathattuk magunkat:
becsöngettünk-bezörgettunk a lakásokba, akármilyen szépen
csillogtak is a csillagszórók a karácsonyfákon.
A vörös Panni volt az első nőismerős, akihez becsöngettem.
− Felügyelő úr, kit keres? − kérdezett rám a “háziasszony”, akit
már jól ismertem.
− Most nem magát. Adja elő Kövecses Gábort.
− A Gabit! Hát honnan adnám elő, amikor maguknál van?
− Volt. Megszökött. És valamelyiküknél bujkál. Jobb, ha
megmondja, ha itt van. Úgy tudom, maga volt számára a
legkedvesebb.
− Valamikor. Amikor még sok pénzt vittem neki. De azóta már

dobott. A Katival szoktam látni újabban.
− Melyikkel?
− Hát a foxifejűvel.
− Ismerem.
− Ki nem ismeri? Ezért is tudott jobban tejelni a Gabinak. Akiről
így hát kiderült, hogy nem csupán betőrőtolvajlás szárad a lelkén.
Irány Kati lakása! A helyzet itt sem volt jobb. Kati valósággal nekem
támadt:
− Még karácsonykor sem hagyják nyugton az embert! Azt
gondolják, ilyenkor is csak az ipart űzzük? Kivel, uram, kivel?
Ilyenkor a pénzes palik a családjukkal ünnepelnek. És mi is
ünnepelünk.
− A magukhoz valókkal.
− A barátokkal.
− Ide várja Kövecses Gábort is?
− Az ki?
− Ne adja az ártatlant!
− Fogalmam sincs róla, kiről beszél.
− Hát arról a pasasról, akivel a legutóbb látták a Lépcsősben meg
a többi lebujban.
− A Gabinak Kövecses a neve?
− Legalább a Gáborról rájöhetett volna! Mindegy, most már tudja,
kire kérdezek.
− Azt már tudom, de nem is gondolhattam rá. Megbukott. Maga
ne tudná, hogy ül?
− Nézze: vagy tényleg nem tud semmit, vagy megjátssza magát.
Kövecses Gábor szökésben van. Hivatalosan felszólítom, hogy ha
jelentkezne, azonnal köteles értesíteni bennünket.
− Jesszusom, a Gabi megőrült. Ilyet nem lett volna szabad tennie.

Ebben maradtunk.
És jártuk tovább a házakat.
Mindenütt, ahol csak megfordulhatott, figyelőket állítottunk föl, s
a karácsony napjait az ügy bogozásával töltöttük.
Az egyik kricsmiben találtuk meg a megoldást. Kívül a gyűrűn.
Az egyik pincér a bemutatott fénykép alapján fölismerte egyik
tegnapi vendégüket. Nem volt egyedül, egy környékbeli nővel látta.
Gyerekjáték volt a nő lakcímének kiderítése.
S csoportunk tagjai december 26-án késő délután összegyűltek az
akció végrehajtására.
A lakást − egy első emeleti saroklakás volt − földerítettük.
Megállapítottuk, hogy a háznak hátsó kijárata, hátra nyíló ablaka
nincs. Viszonylag egyszerű lehetett tehát a dolgunk. A házat
mindenesetre rendőrök vették körül, s a csoport tagjai a folyosón
helyezkedtek el.
Hosszú hadnagy csöngetett be.
− Ki az? Kit keresnek?
− Ágikát keresem.
− Én vagyok. De nem vagyok egyedül. Jöjjön később.
− Rendben, de egy pillanatra nyissa ki az ajtót. Lassan csikordult
a zárban a kulcs, s a nő kikukucskált. Hárman is teljes súllyal estek
az ajtónak s belökték. Pisztollyal a kézben rontottunk a szobába.
Kényelmesen elhelyezkedve, egy fotelben üldögélt Kövecses
Gábor. Rettenetesen meglepődött, amikor meglátott minket. Mezei
egyetlen pillanat alatt a csuklójára tette a bilincset.
Amikor kihallgattuk, az első kérdésünk az volt hozzá:
− Hogyan lehet, hogy ilyen nyugodt volt?
− Kérem, nekem sikerült pillanatok alatt eltűnnöm a környékről.
Ezt a nőmet senki sem ismerte ott. Úgy éreztem, itt teljes
biztonságban vagyok.

− Pedig maga öreg róka, megtanulhatta volna már, hogy tőlünk és
a becsületes emberektől sehol sem lehet biztonságban…
− Igazuk van, megbuktam.
Nemrég Csák Pistával idéztük föl az emlékezetes régi ügyeket, így
bukkant elő egy kereken tízéves karácsonyi történet.
− Ha ezt megírod, azt adhatnád címnek: “Megkésett ajándék”
vagy valami ilyesmit − nevetett régi nyomozótársam.
1969 karácsonyán történt.
Aznap valamivel korábban zártak a boltok. Korábban kaptuk a
telefont is.
Délután 5 óra lehetett, amikor a központi ügyeletről szóltak:
gépkocsi indult értem, mert rablótámadás történt Kőbányán.
Nagy, puha pelyhekben hullt odakint a hó. Gyönyörű, fehér
karácsonyunk volt. Vajon hogy érkezik fel hozzám a kocsi?
Nyugtalankodtam, s kimentem a kapu elé.
Csoportunkból Csákot és Mezeit riasztottuk még, velük együtt
érkeztem a helyszínre, a Pongrácz-telepi közérthez. Síró kislány
fogadott bennünket. Szakasztott úgy, mint néhány évvel ezelőtt a
Nagykőrösi úti közértben. Csak az ügy volt más.
− Rettenetes dolog történt, kérem − kezdte mesélni az
üzletvezető-helyettes. − Ezt a szegény kislányt megtámadták,
elvették tőle a pénzt.
− Hol történt?
− Nem messze innen, a gyógyszertárnál.
− Hová vitte a pénzt?
− A postára.
− Mennyit vitt?
− A napi bevételt, 17 ezer forintot.
− Egyedül vitte?

− Igen, mindig így szokta.
− Mióta dolgozik önöknél?
− Nemrég. Szakmunkástanuló. Harmadéves.
− Tudja, hogy szabálytalan ez a pénzszállítási mód?
− Igen, kérem, de még soha nem történt baj.
−Éppen azért szabálytalan, mert baj történhet. A szabályok nem
önöket akarják gúzsba kötni, hanem éppen az ilyesmit
megakadályozni. No de erről majd beszél önökkel a főnökük.
Mezeivel és Csákkal együtt fogtunk a kislány meghallgatásához.
Szinte harapófogóval kellett kihúzni belőle a szót: az ijedtségtől is,
meg rettegett attól is, hátha nem sikerül a rablók nyomára
bukkannunk, s akkor övé a felelősség.
− Mondja meg a nevét, kislány!
− Nagy Rozáliának hívnak.
− Tudjuk, hogy harmadéves ipari tanuló. Mióta végzi ezt a postára
szállítást?
− Már két hónapja. Nagyon megbíznak bennem, és én ezt nagy
megbecsülésnek vettem. Soha egyetlen fillérrel sem volt problémám.
− És soha nem félt attól, hogy megtámadják?
− Eddig nem is gondoltam rá. Hisz mindig volt valaki az utcán, itt
elég népes utcákon kell végigmennem. Aztán meg egy közönséges
nylonszatyorban viszem a pénzt, ki gondolná, milyen sok százas van
benne.
− Úgy látszik, mégis gondolt rá valaki.
− Igen, az a két férfi.
− Melyik két férfi?
− Hát akik azután elvették a pénzt.
− Mi után?
− Karácsonykor, tetszik tudni, könnyű megfigyelni a vevőket.

Eléggé meglepett, hogy nem sokkal zárás előtt bejött egy férfi, vett
egy zacskó savanyúcukrot. Igazán nem karácsony délutáni áru.
Körülnézett, aztán elment. Később újra láttuk, ahogy kinéztünk a
kirakaton: egy barátjával sétálgatott a közért előtt, mintha várna
valakit.
− Magát várták.
− Igen, engem.
− Mi történt?
− Zárás előtt elindultam a pénzzel a postára, ahogy szoktam.
Ömlött a hó, behúztam a kabátomat, a sapkát meg a szemembe, s
nekivágtam. Elmentem a két férfi mellett, azok ott maradtak a
közért előtt. Befordultam a sarkon, a gyógyszertár felé, ott kellett
elfordulnom a postára. Hát amint odaérek, megreccsen a hó a
hátam mögött. Hallom, hogy gyors léptekkel jönnek utánam.
Hátrafordulok: ketten vannak. Mintha az á két férfi lenne. Én csak
megyek, gondolom, ha úgy sietnek, majd megelőznek. Amikor
mellém érnék, az egyik rám veti magát, leteper a hóba, fenyeget, a
másik pedig kitépi a kezemből a riylonszatyrot, és már el is
robognak. Én meg jöttem vissza a boltba.
− Itt mit szóltak?
− Nagyon megijedtek, azonnal hívták a rendőrséget.
− Jól tették. De most ideje kimennünk a helyszínre. Elindultunk.
Alig néhány száz lépést kellett menni a helyszínig, amit vallatni most
nem lehetett. A gyönyörű fehér karácsonyt varázsló hótakaró
ellepett mindent, tükörsima volt az úttest, a járda, mintha soha nem
járt volna ott senki. Szegény kutya is csak nyüszített, nehezen vett
szagot.
Visszamentünk hát a boltba, meghallgattuk a többieket is, s lassan
kialakult a személyleírás: az egyik férfi, aki a “fal” vásárlást végezte,
középmagas, 160-170 centis, erős szakállú, húsz-huszonöt éves
ember lehetett, viszonylag jól öltözött. A másik valamivel fiatalabb
volt, s egy kicsit magasabb, szőke haja messze kilógott a

különlegesen hordott modern kalapja mögül. Az egyik eladó azt a
megjegyzést tette: mintha látta volna már a boltban.
Ez nagyon is valószínű volt.
Abból indultunk ki: minden bizonnyal a környéken lakó, a boltot
jól ismerő tettesek követték el a bűncselekményt. Csak ilyen
emberek tudhatták, hogy a bevételt egy kislány viszi esténként a
postára. Hiszen karácsony este csakis biztosra mehettek.
Jóval elmúlt már kilenc óra, amikor a bolt dolgozói elmehettek.
Valamennyiüket rendőrautón vittük haza, hiszen közlekedés már
nem volt. Mi viszont ott maradtunk, megkezdtük a környék
felderítését.
A körzeti megbízottal tárgyaltunk elsőnek, aki nagyon sok hasznos
tanácsot adott. Fölsorolta mindazokat, akik véleménye szerint
számításba jöhettek.
− Tudja mit, törzsőrmester elvtárs! Ne legyen tekintettel a
személyleírásra. Hátha csak odaküldtek valakit, akinek még nem
gyűlt meg velünk a baja.
Így aztán vagy húsz lakcímre csöngettünk be az éjszaka folyamán,
de reggelig semmire sem jutottunk. Valamennyi meghallgatott jó
alibit bizonyított a délutáni-esti órákra.
A kapitányságon pihentünk néhány órát, s december 25-én
Kőbányán folytattuk, ahol éjszaka abbahagytuk.
A két ünnepnap nem hozott lényeges eredményt. Mezei százados
és Csák főhadnagy az ünnepek után “tűvé tették a fővárost”.
Kőbányán, de a szokványos központi helyeken sem akadt egyetlen
italbolt, vendéglő sem, ahol valaki többet költött volna az előző
napokban. Márpedig a pénznek nincs szaga, azt másutt nehéz
felfedezni.
Újra meg újra Kőbányára vezetett az útjuk, s az egyik alkalommal
szerencsével jártak. Rábukkantak egy Verpeléti Sándor nevű
fiatalember nevére.

Csak annyit tudtak róla, hogy már két esetben is garázdaságot
követett el. Ám a második garázdaságnál feltűnt egy társaságában
levő férfi. S ahogy a körzeti megbízott emlékezett, mintha
hasonlított volna a másik rablótámadóra. Legalábbis a
személyleírása!
Mezeiék december 29-én, a körzeti megbízott irodájába hívatták
be Verpelétit.
A fiatalember nyugodtan lépett be, csak akkor lepődött meg,
amikor két civilt is ott talált.
− Tessék, törzsőrmester elvtárs, miért hívatott?
− Az elvtársak majd beszélnek önnel.
− Önök? Miről? Hisz a garázdaságomért már megbüntettek, mit
akarnak még tőlem?
− Olyasmiről hallottunk, hogy karácsony este is garázdálkodott!
− Mit csináltam?
− Azt mondták, bent járt a Baross pincében és verekedett. Csak a
szentestére való tekintettel nem jelentették föl.
− Ez aljas hazugság. Én itthon voltam, Kőbányán.
− Ki látta?
− A lakásomon voltam.
− De azért az utcán csak látta valaki?
− Jártam az utcán is, de nem láthatott senki.
− Igaz, karácsony este kevesen járnak az utcán. Hacsak a közért
felé nem volt.
− Miért lettem volna a közért felé?
− Mondjuk, vásárolni.
− Nem vettem semmit.
− És a barátja?
− Milyen barátom?

− Akivel együtt volt a legutóbbi esetben és most a közértnél is?
− Mégis láttak?
− Miért, nem lett volna szabad látniuk?
− Nem azért mondtam.
− Nézze, ez hamarosan kiderül. Idehívjuk azt a kislányt, akit
leütöttek, ő majd megmondja, hogy önt látta-e?
− Ne hívják ide, fölösleges. Én voltam az egyik.
− Ezért hívtuk ide. Most már érti?
− Értem.
− És ki a barátja?
− Kovács Jánosnak hívják. Budán lakik.
− Hogy osztoztak meg a pénzen?
− Elfeleztük. Becsületesen.
− Becsületesen?! − kérdezett vissza Csák nem minden gúny
nélkül. − No jó. Most mindenesetre előállítjuk, azután szembesítjük
a megtámadott kislánnyal.
Még a körzeti megbízotti irodából telefonáltak, s mire beértek,
megvolt a pontos lakcím, mehettünk Kovács Jánosért.
Csakhogy nem volt otthon.
Az édesanyja azzal fogadta Csákékat: Egerbe utazott, ott van a
menyasszonya, ott töltötte a karácsonyt, s talán csak szilveszterre tér
haza.
Elhatároztuk: nem várjuk ki a szilvesztert.
Mezei százados és Csák főhadnagy december 30-án reggel
gépkocsival indult Egerbe.
A városban csakhamar nyomára bukkantak a fiatalembernek, hisz
szállodában lakott. Amikor azonban érdeklődtek, a portás annyit
mondott:
− Nem találkoztak vele? Néhány perce indult el az állomásra. −

Milyen öltözéke volt? Milyen bőrönd volt nála? − mutatta meg
igazolványát Mezei.
− Hosszú szürke télikabátban van, kis, inkább kézitáskának látszó
utazószatyorral, kék műbőrből készült.
Ahogy a gépkocsi ment az utcán, azonnal feltűnt a fiatalember.
Lassítottak, majd megálltak mellette. Mezei és Csák közrefogta:
− Ön Kovács János?
− Igen.
− Őrizetbe vesszük rablás alapos gyanúja miatt.
− Úristen, itt?
Mezeiék akkor még nem értették, miért éppen ezen lepődik meg.
Csak a budapesti kihallgatáson derült ki, hogy nem egyszerűen
erről volt szó. Kovács János nem kertelt, amikor a rablás részleteiről
faggattuk.
− Igen, kérem, előre elhatároztuk, hogy a pénzt elvesszük.
− Miért és hogyan határozták el?
− Nem titkolom, én voltam a kezdeményező. Mondtam Béla
barátomnak, hogy sok pénzre lenne szükségem. Ő pedig azt mondta:
látta már egy párszor, hogy egy egyszálbelű kislány viszi a pénzt.
− Mire kellett a pénz?
− Nagyon szerettem volna valami szép ajándékot venni a
menyasszonyomnak.
− És megvette?
− Nem, kérem. Huszonnegyedikén este már nem vásárolhattam,
másnap ugyan leutaztam, de csak apróságot adtam. Aztán
elköltöttem a pénzt az ünnepek alatt.
− És a menyasszonyának ez nem tűnt fel?
− Kérdezte, honnan van ennyi pénzem, de én kivágtam magam.
− Elhitte a mesét?

− Addig biztosan.
− Meddig?
− Addig, amíg önök éppen az orra előtt el nem fogtak.
− Hogyhogy az orra előtt?
− Ugye emlékeznek, azt mondtam: éppen itt? Az előtt a presszó
előtt értek utol, ahol ő dolgozott. Ott állt az ajtó mögött, és várt,
hogy elbúcsúzzunk.
− Sajnáljuk, de erről nem tehetünk − mondta Mezei százados.
− Pontosabban: nem mi tehetünk róla − jegyezte meg Csák.
(Később megtudtuk: a kislány szakított a fiúval, miután megtudta,
honnan volt a sok pénz a karácsonyi szórakozásokra.)
Mi viszont örültünk, hogy ismét lezárult egy karácsony esti
ügyünk.
Mert a karácsonyi bűnesetek sem maradnak soha büntetlenül.
Ennyire azért nem a szeretet ünnepe a karácsony.

Szilveszter a Késdobálóban
Tizenöt esztendővel ezelőtt történt.
Most, amikor szilveszteresti emlékeim között kutatok − pedig volt
belőlük jó néhány, hiszen éveken át Fóti Bandi bácsival kettesben
irányítottuk a fővárosi szórakozóhelyek szilveszteresti felügyeletét −,
ez a kerek másfél évtizedes eset kívánkozik az első helyre.
Jóval szilveszter előtt kezdődött.
1964 decemberének első vasárnapján este, ahogy az már lenni
szokott, a lakásomon felberregő telefoncsengő azt jelentette, hogy a
központi felügyelet hív.
− Őrnagy elvtárs, a XX. kerületi Vitorlásban fegyverrablás történt.
A
vendéglőbe
helyszíniszemle-bizottságot
irányítottunk.
Csoportjának tagjaival azonnal menjen ki az intézkedés átvételére. A
gépkocsi elindult önért.
− Értettem − vettem át a hivatalos hangú utasítást.
A nagyon is íövid közlés után, miközben Hosszú főhadnagyot,
Mezei főhadnagyot, Csák hadnagyot riasztottam, az motoszkált a
fejemben: ugyan milyen fegyvert rabolhattak el egy kocsmában.
Egykettőre megérkezett a kocsi, s amíg “összeszedtem”
munkatársaimat meg kiértünk a helyszínre, volt időnk közösen is
meditálni.
Mire a XX. kerületi étterembe érkeztünk, a sértettet már
elszálították a mentők, Szvoboda hadnagy vezetésével pedig már
dolgozott
a
helyszíniszemle-bizottság.
Szvoboda
elvtárs
tájékoztatott:
− László Róbert, a sértett, egy társasággal szórakozott itt. Nála
volt a szolgálati fegyvere is. 21 óra után pár perccel kiment a vécére.
Néhány perc múlva egy férfi szaladt ki izgatottan a vécéről, és azt

kiabálta: “Valaki fekszik odabent”. Erre a pincér, az üzletvezetőhelyettes után a társaság férfi tagja is bement, s megállapították,
hogy László Róbertet leütötték. Azonnal hívták a rendőrséget, s a
központi ügyelet küldte ki a mentőket. Elsőnek egy urh-s gépkocsink
érkezett ide, Tóthfalusi rendőr őrmester, járőrparancsnok
biztosította a helyszínt, ő is jelen volt, amikor László Róbert
eszméletre tért, azonnal a belső zsebébe nyúlt, majd közölte, hogy
ellopták a fegyverét. Először azt hittük, félrebeszél, de akkor elővette
az igazolványát. Egyértelmű volt, hogy lehetett nála fegyver. Ezt
megerősítették a társaság tagjai is. A mentők is megérkeztek közben,
és a mentőorvos megállapította: nem a leütés okozta az ájulást,
hanem az, hogy zuhanás közben beütötte a fejét. Előfordulhat, hogy
agyrázkódást kapott, ezért beszállították a Koltói Anna Baleseti
Kórházba.
A technikus végezte munkáját, kattogott a fényképezőgép, a
vécében krétával körülrajzolt helyre mi is vetettünk egy pillantást,
de annál kíváncsibbak voltunk a társaság tagjainak véleményére, s
nem utolsósorban a pincérek s a többi vendég tapasztalataira.
Kovács Editet a társaság tagjai úgy mutatták be, mint László
Róbert menyasszonyát.
− Megkérem, mondjanak el mindent, ahogy történt. Először is azt,
biztos, hogy volt László elvtársnál fegyver?
− Igen, határozottan állítom − tájékoztatott a menyasszonya. −
Tudomásom szerint mindig magánál hordta.
− Ki tudott arról, hogy fegyver van nála?
− Hogy most van-e nála fegyver, azt nem hiszem, hogy tudták, de
láthatták őt már itt nemegyszer, velem is volt már itt.
− Mire figyeltek föl?
− Mi sajnos semmire − vette át a szót Horváth János. − Robi
kilenc óra után pár perccel kiment, még engem is hívott, de tréfával
ütöttem el a dolgot: “Nem vagyunk mi asszonyok, azok szoktak oda
együtt járni…” Sajnos, elbolondoztam a dolgot. Ha együtt megyünk

ki, ugye…
− Sohase okolja ezért magát − nyugtattam meg. − És mikor vették
észre, hogy baj van? Nem tűnt fel, hogy nem jön?
− Nem lehetett távol öt-hat percig sem − közölte a menyasszonya
−, amikor kiabálva jött ki a férfi.
A felfedező tanú, Pintér Kálmán, negyvenéves férfi, szintén várt
még bennünket. Most az ő asztalához mentünk.
− Ön fedezte fel a sérültet?
− Igen, kérem. Vécére mentem negyed tíz előtt néhány perccel. Az
előtérben nem tapasztaltam még különösebbet, de amikor az átjárón
keresztül még tovább akartam lépni, majdnem belebotlottam abba a
férfiba. Nagyon megijedtem, azonnal kiszaladtam, és még kiáltottam
is.
− Kinek szólt?
− Ahogy kiabáltam, először Jóska, a mi pincérünk jött oda, aztán
Horváth Árpád, az üzletvezető is.
− Árpi a helyettes − igazította ki az asztaltársaság egyik tagja.
− De ma este ő itt a góré.
− Amikor a vécé felé ment, nem látott valakit onnan kijönni?
− Nem, kérem.
− És önök? − fordultam az asztaltársasághoz.
− Nem volt túl nagy a mászkálás, de hát mikor nem mennek az
emberek vécére? − ennél okosabbat egyikből sem tudtam kihúzni.
Körülbelül ilyen válaszokat kapott Csák, Hosszú meg Mezei is,
akik asztaltól asztalig és pincértől pincérig járva próbáltak valamit
megtudni.
− Az iránt is érdeklődtünk, láttak-e elmenni valakit időközben az
étteremből. A nemleges válaszok mit sem jelentettek, hiszen a vécé
az előtérből nyílik, onnat tehát bárki az utcára mehet úgy, hogy
senki ne vegye észre.

Tizenegy óra tájban hagytuk abba az eredménytelennek tűnő
vizsgálódást, és visszaindultunk a főkapitányságra. Mezeivel
kettesben bementünk a Koltóiba a sérülthöz.
László Róbertet az ágyon ülve találtuk:
− Már alig vártam, hogy jöjjenek az elvtársak − fogadott. − Mit
sikerült megtudni?
− Eddig még nem sokat. Reméljük, ön segíteni tud.
− Kérdezzenek.
− Mondja el, mi történt odabent, egészen addig, amíg le nem
ütötték.
− Menyasszonyommal gyakran jártunk a Vitorlásba, mert a
közelben lakunk. Á barátainkkal − pontosabban Zsuzsa a
menyasszonyom barátnője − most találkoztunk itt először. Jártam
én oda egyenruhában is, ismernek a pincérek, s mindenki tudja,
hogy lehet nálam fegyver. Szóval este nyolc óra körül találkoztunk,
egy liter bort rendeltünk. Egy-egy pohárral ha megittunk, mielőtt
vécére kellett mennem. Még hívtam is Zsuzsa férjét.
− Igen, mesélte. Még neheztelt is önmagára.
− Ugyan már, mit tehet ő róla.
− És amikor a vécébe ment, látott bent valakit?
− Nem volt ott senki.
− Azután mit tapasztalt?
− Beljebb mentem az egyik fülkéhez. Közben hátam mögött nyílni
hallottam az ajtót, de hát miért néztem volna hátra? Már éppen
nyúltam a kilincshez, amikor erős ütést éreztem a fejemen,
megszédültem és elestem. Ahogy zuhantam, elvesztettem az
eszméletemet.
− Igen, bevágta a fejét az ajtófélfába…
− Tudom, ezt mondta a főorvos elvtárs is.
− Nem látta a támadóját?

− Sajnos senkit nem láttam.
− Nem emlékszik valakire a vendégek közül, aki gyanúsan
viselkedett?
− Elég sok mindenkit ismerek, különösebben gyanús alak nem
volt ott. Hacsak… Várjunk csak…! Negyedórával a történtek előtt
láttam ott egy férfit, aki kirítt öltözékével a bent szórakozók közül.
Nem vasárnapi ruha volt rajta. De persze, ez nem jelent semmit.
− Ki tudja. Mindenesetre erről még nem szólt senki. Irodámban
telefon várt.
Horváth Árpád jelentkezett a Vitorlásból:
− Fontos bejelentenivalóm volna, mikor mehetek be?
− Azonnal jöjjön be. Küldjünk ki önért kocsit?
− Nem szükséges, van saját kocsim.
− Akkor jöjjön be, leadjuk a nevét a portán.
Munkatársaimmal elkészítettük a nyomozati tervet, s
mindenekelőtt kiadtuk a fegyverszám szerinti országos körözést,
felhívtuk valamennyi rendőri szerv figyelmét, hogy fegyveres bűnöző
megjelenésére számíthatnak.
Senki sem akart hazamenni, amíg az üzletvezető-helyettes meg
nem érkezett. Valósággal körülfogtuk, amikor belépett. Leültettem
és kértem, beszéljen.
− Őrnagy elvtárs! Lehet, hogy semmi köze az egészhez annak,
amit most elmondok, de mióta önök eljöttek, csak erről
beszélgettünk a pincér kollégákkal. Úgy gondoltuk, mégis el kell
mondanunk.
− Miről van szó?
− Dolgozott nálunk egy Irma nevű, 30 év körüli, fakult hajú nő,
alkalmi munkásként, mint csapos. Régebben volt ez, már nem is
emlékszem a teljes nevére. Volt neki egy Jocó nevű ismerőse,
tetovált, ápolatlan, koszos, 30-35 év körüli férfi, aki soha nem járt

munkába. Nem dolgozott, mert mindig Irmát pumpolta, elszedte
előle a pénzt, s a pincérek azt is észrevették, hogy Irma fizetés nélkül
adott italt a társaságában levő férfiaknak. Emiatt többször
figyelmeztettük is. Irma megunta ezt a “piszkálást”, s egy napon
nem jött be dolgozni.
− Miért mondja ezt el nekünk? − kérdezte meg Hosszú.
− Csak azért, mert ez a Jocó az este bent járt nálunk. Rosszul
öltözött volt, mint mindig, de egyedül volt, ahogy soha. És Irmát
kereste. Egy Laci nevű pincér beszélt is vele.
− Hol van ez a Laci?
− Itt kint, magammal hoztam. Behívjam?
− Persze.
Kovács László nagyon értelmesen beszélt. Lényegében ugyanezt
mondta el.
− Miért hallgatott minderről odakint? − kérdeztem.
− Igen, én beszéltem önnel, miért nem mondta el? − toldotta meg
Csák hadnagy.
− Rém egyszerű, kérem. Ez az eset vagy félórával előbb történt, s
egyszerűen megfeledkeztem róla. Annyira csak a rablásra
koncentráltam. De utána, amikor beszélgettünk, eszembe jutott az a
férfi. Én régebben nem dolgoztam, úgy kellett megkérdezni a
kollégákat, hogy ismertek-e egy Irma nevű csapost.
− Es az a férfi utána elhagyta az éttermet?
− Tetszik tudni, erre nem emlékszem. A társaim azt mondták,
hogy még látták ott később is, mert elég feltűnő volt a ruhájában. De
aztán elment.
− Le tudná írni?
− Igen: 30-35 év körüli lehetett, vörös haja volt, barna
télikabátban, körülbelül Í70 centiméter magas.
Késő éjjel feküdtünk le, s korán reggel hozzáláttunk a férfi

felkutatásához. Persze róla jóval kevesebbet tudtunk, mint az
ugyancsak szegényesen leírt Irmáról.
− Még ma hozzatok elém minden Irmát.
Mondanom sem kell, hogy nem vártam azonnali eredményt.
Másnap bukkantak egy névre: Lantos Menyhértné Porkoláb Irma
nevére, aki több helyen is végzett alkalmi munkát. Igaz, kartonján a
Vitorlás nem szerepelt, no de ez nem lehetett akadály.
Csák és Mezei mentek ki a lakásra: a XIII. kerületi Tátika utcába.
Ott derült ki, hogy Lantosné bejelentkezése fiktív volt, tartózkodási
helyét nem ismerik.
Természetesen nemcsak a lakásán kerestük, hanem irataink
között is, s a nyilvántartásból kiderült: régi ismerőse a
rendőrségnek: üzletszerű kéjelgésért, közveszélyes munkakerülésért,
sőt lopásért is volt már büntetve. Zólyomi őrnagy, a prostituáltak jó
ismerője emlékezett rá, hogy nem is olyan régen látta a Rozmaring
presszóban, ahol ezek a lányok gyülekeztek.
Megszerveztük a presszó figyelését, s a következő vasárnap
elfogták Lantos Menyhértnét. Munkatársaink előállították a
főkapitányságra.
Természetesen először csak róla érdeklődtünk, s ebben segített
Zólyomi őrnagy is. Miután már alaposan kifaggattuk üzletszerű
kéjelgéseinek legújabb állomásairól, hirtelen régi barátjára
irányítottuk a kérdéseket.
− Most is Jocóra keres? − kérdeztem.
− Dehogy! Való igaz, régen minden pénzemet elvette a strici,
miatta nem is tudtam sehol megkapaszkodni. Odajött a haverjaival,
itatnom, pénzelnem kellett őket. Nem volt elég a csaposi fizetés,
mást is kellett csinálnom. Az a pénz is az övé lett. Az enyém meg a
kirúgás. Mindenhonnan.
− Milyen emberek a barátai?
− Azok legalább olyan stricik, mint ő maga. −, Miből élnek?

− Nem dolgoznak, az tuti.
− Fegyverük nincs?
− Nem olyan bátor legények. Csak a szájuk nagy. Az a Jocó is csak
akkor hangos, amikor iszik. Olyankor arról álmodozik, de jó lenné
fegyvert szerezni, akkor nagyobb balhékat is csinálhatna. Egyszer
mondtam is neki: abban a vendéglőben, ahol dolgozom, gyakran
megfordul egy fiatalember, akinél van fegyver. “Mért nem szerzed
meg, ha akkora hős vagy?”
− Miért akarja elmeszelni Jocót? − kérdezett közbe Mezei.
− Valami fiatalabb csajt szedett össze. Nem elég, hogy ütöttvert,
minden pénzem elszedte, ez már sok volt.
− Tudja, hogy ez a fegyverhistória nagyon komoly dolog?
− Én csak vicceltem vele.
− Igen, de melyik étteremben?
− Mit tudom én, olyan sok helyen voltam már.
− Gondolkozzon csak, nem a Vitorlásban? − tette fel a kérdést
Csák.
− Vitorlás? Lehet, de nem tudom biztosan. De miért épp ezt a
nevet mondták?
− Mert ott kereste magát.
− Keresett?
− Igen, mi pedig őt keressük, és magának segítenie kell.
− Segítek is. Körüljárhatunk minden kricsmit.
Brigádot szerveztünk, amelyik napok alatt végigjárta Irmával a
szóba jöhető helyeket, Irma érdeklődött, a mieink a háttérben
maradtak. Végül a Késdobálónak csúfolt kocsma csaposa elmondta
Irmának: tudja, kiről van szó, látta is gyakran, ide szokott járni a
haverjával. Igaz, most néhány napja nem volt itt, de egyszer biztosan
bejön.
Most már a mieink fogták faggatásra a csapost, kiderült, hogy

éppen az előző vasárnap óta nem látták.
Odabent értékeltük a történteket, s elhatároztuk: megszervezzük a
Késdobáló külső és belső ellenőrzését, s ebbe Irmát is bevonjuk.
− Igen ám, de aki Irmával megy, az azonnal lebukik − jegyezte
meg Mezei.
− Irmával senki sem lesz. Ő külön lesz bent. A mieinknek viszont
a közelében kell lennie.
− Ott iszunk minden este, az előbb-utóbb feltűnik, majd hülye lesz
odajönni, besétálni közénk.
− Senki sem gondolt arra, hogy csak férfiak legyenek. Nő is kell.
− Idehelyeztek valami csinibabát? − tréfálkozott Csák.
− Még nem, de az egyenjogúság előbb-utóbb idevezérel valakit.
Addig is van, aki talán megtenné.
− Kire gondol, főnök?
− Julikára.
Csinos, kedves gépírónőnk talpraesetten intézte ügyeinket, de
ilyen harci feladatot még soha nem kapott.
− Nagyon stramm kislány − mondták a kollégáim −, de hát nincs
tapasztalata. Szórakozni talán.
− Éppen az kell. Még ha valamelyiketeket felismerik is, az idegen
kislány jelenléte eloszlatja a gyanút. Persze, nagyon kell vigyázni,
mert fegyveres banditákról van szó. Mindenekelőtt pedig Julikának
kell vállalnia.
A törékeny kislány nem akart hinni a fülének, amikor elmondtam
neki a tervünket.
− Én is segíthetek? Nagyszerű!
− Veszélyes feladat, nem szokott hozzá. Vállalja?
− Persze hogy vállalom. Mikor indulunk?
Megcsináltuk a beosztást, s estéről estére eljártunk a

Késdobálóba. Mindennap más férfi társaságában üldögélt Julika az
asztalnál. Ott volt Irma is, egy másik asztalnál. A csapos róla tudta,
szeretne találkozni régi barátjával, őt várja. Juli feladata volt, hogy
Irmával tartsa a kapcsolatot, Irmával pedig megbeszéltük, hogy ha
Jocó lép be, hozzá megy és átöleli, ez lesz a jel. Julika erre kilép a
vendéglő ajtaján, mire a kinti megfigyelők is bemennek.
A terv adott volt, de a végrehajtás egyre váratott magára. Sem
Jocó, sem társai közül senki nem bukkant fel a Késdobálóban.
Csak éppen Julikának akadtak érdekes élményei.
A vendégek nemcsak megszokták jelenlétét, hanem valósággal a
kocsma üdvöskéje lett. Olykor-olykor “komoly” ajánlatokat kapott,
miközben asztaltársa néhány percre a mellékhelyiségbe ment. A
kocsma vendégei úgy gondolták, nem véletlenül jár estéről estére
mással. Julika nem izgatta magát túlságosan, kedélyesen utasította
vissza az ajánlatokat.
De azért ugyancsak elkeseredett volt, hogy sikertelen a szereplése.
Így érkezett el 1964. december 31., szilveszter estéje. Délután
tisztáztuk: óévbúcsúztatás ide, újévköszöntés oda − ezt az estét is
figyeléssel töltjük. Nekem más feladataim is voltak, de úgy
döntöttem: időm egy jelentős részét a kocsma közelében töltöm, a
kinti figyelőkkel.
− Ki tudja, hátha akarnak szilveszterezni − jegyeztem meg, s ez
volt a többiek véleménye is.
Megerősítettük a belső és külső figyelést. Julikával most ketten
szórakoztak bent, odakint is ketten voltak, s kilenc óra körül Csák
hadnaggyal én is odaértem.
Fél tíz lehetett, amikor kivágódott az ajtó, s kilépett Julika.
De most azt mondjuk el, ahogy bentről látták.
… A hangulat kezdett mind emelkedettebbé válni.
Egyszer csak nyílt az ajtó, s egy férfi lépett be. Irma felkelt, eléje
mént, s átölelte. Több se kellett Julikának, már indult is az ajtóhoz.

Mezei főhadnagy és Márta alhadnagy voltak épp bent, a jelre
szépen elindultak, mintha a vécé felé mennének. Nyugodt, komótos
léptekkel mentek, várták a kintieket.
Láttam Mezei arcán a meglepetést, amikor a belépők között
engem is megpillantott, nem számított rá, hogy épp ott leszek.
Szinte egyszerre léptünk négyen Jocó mellé.
− Kövessen minket, ne csináljon feltűnést! − utasította Mezei, és ő
látta, nem tréfálunk.
Szép csöndesen kisodródtunk a kocsmából, mint valami vidám
társaság. Közben a kocsmaajtó elé gördült a gépkocsim. Csák éppen
oda irányította Jocót, amikor az a kabátzsebéhez kapott. Mezei
ugyanilyen hirtelen mozdulattal elkapta karját, Julika pedig, aki kint
várt minket, benyúlt a belső zsebébe, és kivette a pisztolyt. Csőre
volt töltve. Jocót megbilincseltük.
Mezeivel kettesben bevittük a főkapitányságra, a többieket pedig
Csák vezetésével ott hagytuk, hogy gyűjtsék be a banda többi tagját.
Jocónak nem volt mit tagadnia. A fegyver alapos tárgyi bizonyíték
volt, száma természetesen megegyezett.
− Az a hülye Irma azt hitte, hogy csak viccelek, pedig tényleg
kellett a fegyver. Miután otthagytuk egymást, egy napon nem volt
pénzem, ezért meg akartam keresni, de nem volt már a Vitorlásban.
De azt a palit megláttam, akiről egyszer beszélt. Kapóra jött, hogy
épp a vécére ment. Utánamentem, leütöttem. Gondoltam, ha nincs
is itt a fegyvere, annyi pénze csak lesz, amennyit Irmától kaphattam
volna. Hát mázlimra ott volt a pisztolya.
− Használta már?
− Ellenőrizhetik, nem.
− Még nem − pontqsítottam.
− Igen, igaz, ezt nem is titkolom. Kár is lett volna.
Fél .tizenkettőre a banda valamennyi tagja ott volt már, s
bevonultak a Késdobálóból munkatársaink is. A banda tagjai

egyértelműen Jocó ellen vallottak.
Éjfél körül lehetett, amikor levezettettük őket.
Már éppen ki akartunk lépni az ajtón, amikor egy durranás
hallatszott az előszobából.
Aztán nyílt az ajtó, és angyali mosollyal az arcán Julika lépett be
egy tálcával. A tálcán poharak, a poharakban pezsgő habzott.
− Boldog új évet, őrnagy elvtárs! − szólalt meg.
− Boldog új évet mindannyiunknak! − vettem el egy poharat, s
közben az órámra pislantottam.
Már újév volt. 1965. január elseje.

Amikor gyógyszerész voltam
Taián mondanom sem kell: egyetlen előadást sem hallgattam az
orvostudományi egyetem gyógyszerésztudományi karán. Csak
éppen egy alkalommal kölcsön kellett kérnem a patikusok fehér
köpenyét egy röpke órácskára.
No de ne a végén kezdjük.
Csaknem harminc esztendeje, 1950 kora tavaszán osztottak be a
betörési csoportba, ekkor kerültem Fóti Bandi bácsi mellé. Persze
akkor ő még tulajdonképpen nem volt bácsi, legalábbis másoknak,
de mi fiatal, kezdő nyomozók nemcsak a nálunk magasabb kort
tiszteltük
benne,
hanem
gazdag
tapasztalatait,
mindig
megnyilvánuló segítőkészségét, határozottságát is.
Kezdő nyomozó voltam akkor, itt, a betörési csoportban
ismerkedtem meg a bűnözők világával, és a nyomozás gyakorlati
munkájával. Már az első napokban nyilvánvalóvá vált előttem:
lehetetlen lesz itt kiigazodnom, eredményesen tevékenykednem
idősebb munkatársaim segítsége nélkül.
Ebben aztán nem is volt hiány. Az új beosztásban Bandi bácsitól
is, a Schlett-csoport vezetőjétől is − ebben a csoportban dolgoztam
−, de elsősorban Horváth Karcsi bácsitól és Magyari Sanyitól
“leshettem el” szakmánk, hivatásunk titkait, szinte minden
csínjátbínját. Olyan régen voltak már azok a hónapok, évek, hogy itt
nem kötelez a titoktartás, nyomozótársaim, parancsnokaim valódi
nevét írhatom le. És nagyon jólesik most leírni ezeket a neveket, egy
kicsit bemutatni azokat, és tisztelégni előttük, akik elindítottak ezen
a pályán, s akiknek legalább annyit köszönhetek, mint későbbi
munkatársaimnak, beosztottaimnak. Az utóbbiakkal kapcsolatban
soha egyetlen percre sem feledkeztem meg arról, hogy mindig csak
velük együtt, közösen juthattunk egy-egy bűnöző nyomára,

bogozhattuk ki egy-egy bonyolultnak tűnő bűnügy “gordiuszi”
csomóját. Velük szemben természetesen köt a titoktartás, de azért
ők is bizonyára magukra ismertek-ismernek, hiszen maguk is jól
emlékeznek az együtt végzett munkánkra. Három évtized előtti
parancsnokaim, munkatársaim neve viszont nem igényel semmiféle
“elferdítést”.
Karcsi bácsira és Sanyira gondoltam különös intenzíven, amikor
kezembe kerültek egy “ősrégi” ügy iratai.
Azért gondoltam erre a két munkatársamra, mert ez az ügy
bizonyította be előttem a legszemléletesebben: mennyire okosan, jól
tanítottak, milyen értékes tapasztalatokat adtak át nekem az előző
hetekben-hónapokban.
Bandi bácsival együtt ők ketten is azt a nézetet vallották, hogy a
bűaügyi nyomozóknak “otthon kell lenniük” a bűnözők világában:
nemcsak a nyelvüket, a “tolvajnyelvet” kell ismerni, hanem
szokásaikat, még gondolataikat is, és ezekhez az út az embereken
keresztül vezet. Az embereket pedig saját közegükben lehet igazán
megismerni; így, ha tudjuk, hol tanyáznak a mi fővárosunk nagyon
is kis és szervezetlen “alvilágának” tagjai, akkor nekünk is ott kell
lennünk, személyesen!
Karcsi bácsi már az első hetekben megismertetett a csehók, az
italboltok világával, s bizony meglepődtem, amikor a sötétebbnél
sötétebb helyeken nemegyszer kedves ismerősként köszöntötték
toprongyos alakok. Ilyenkor azután elmesélte nekem kinek-kinek a
történetét, összeütközéseit a törvénnyel, s azt, hogy mit csinál
büntetésének kitöltése után. Mert Karcsi bácsi erről is pontosan
tudott. Ismerte a tolvajokat és az orgazdákat, s egyáltalán nem
zavarta, hogy sokan közülük ismerték őt. Ez korántsem akadályozta
a munkában. Személyi ismeretei hosszú évekre nyúltak vissza, ő volt
az egyetlen közvetlen munkatársaim között, aki már a felszabadulás
előtt is a bűnügyi rendőrségen dolgozott, s aki szívvel-lélekkel állt
mellénk, munkásokból lett nyomozók mellé, a szocialista rend
védelmezésében. Szívvel-lélekkel és gazdag tapasztalataival.

Míg Karcsi bácsi mellett a “nehéz fiúk” körében tettem elég hamar
széles körű ismeretségre szert, Magyari Sanyi a “könnyű lányok”
világába vezetett be. No, nem kell semmi “rosszra gondolni”, mi
csak kívülről ismerhettük-ismerhetjük ezt a világot. Sanyi vitt el az
éjszakai bárokba, mulatókba, bevallom, egyáltalán nem éreztem
megterhelésnek egy-egy műsorszám végignézését. Az ő segítségével
ismertem meg számos prostituáltat, kitartóttat és stricit,
mindazokat, akik bár sokak szemében talán “bocsánatosabb”
bűnöket követnek el, de sokszor nagyon is kemény, nehéz dióvá
válhatnak, segítségére lehetnek a súlyos bűncselekmények
elkövetőinek.
Mondom, egy-két hónap elég volt, hogy egy kis körültekintésem
legyen ebben a világban, s otthonosan mozogjak ezeken a helyeken.
Erre nagy szükségem is volt az első igazi nagy ügyemben, ami persze
éppúgy, sőt még inkább “ügyünk” volt, mint a későbbiek, de
számomra mégis talán a legizgalmasabb, legérdekesebb, ezért az
egyes szám első személy. Csak ezért.
1950 márciusában egy locspocsos tavaszi reggelen riasztották
csoportunkat: falbontásos betörés történt az egyik budapesti
textilgyárban. A bűncselekményt a reggeli műszakra érkező raktáros
valamikor 7 óra körül vette észre, előbb a kerületi kapitányságtól
mentek ki, s csak ők értesítettek minket fél kilenc tájban.
Az üzembén rendőrök irányítottak ahhoz a raktárhoz, ahonnan a
lopás történt. Ez az épület meglehetősen rozoga volt, egyik fala egy
mellékutcára nézett. Ezt bontották meg a betörők, s behatolva
megdézsmálták a frottírtörülköző-állományt. Az első pillanatra egy
törülközőügyben járatlan “laikusnak”, mint amilyen én voltam,
szinte fel sem tűnt, hogy hiányzik valami az irdatlan mennyiségű
türülközőből. Pedig az üzemvezető tájékoztatása szerint több száz
darabnak kelt lába.
Csoportvezetőnk villámgyorsan értékelte a látottakat: csakis
szervezett, helyszíni ismerettel rendelkező banda követhette el a
bűncselekményt, s valamiféle járművel is kellett rendelkezniük.

Ennek megfelelően osztotta ki a feladatokat. Voltak, akiknek a
környéken kellett érdeklődniük: mit láttak, tapasztaltak az éjszaka,
nem tűnt-e föl valamilyen jármű; mások a raktárost s a bűntény
felfedezőjét hallgatták ki; a bűnügyi technikusok közben végezték a
helyszínelés szokásos munkáját; én néhányadmagammal az
üzemrész dolgozóinak meghallgatását kaptam feladatul.
Készséges, segítő szándékú emberek egész sorával beszéltem
röpke néhány óra alatt. A többi között azt is megkérdeztem tőlük:
nem lépett-e ki a közelmúltban valaki a vállalattól, aki azelőtt ezen a
területen dolgozott.
Ez utóbbi kérdést természetesen “hivatalosan” is megtudhattuk a
könyvekből, a személyzeti osztályról, no de az ilyen egyéni
beszélgetéseken olykor sok minden kibukkanhat.
Így történt ez az én esetemben is.
Kiss Károlynénak is feltettem a kérdést, s ő többet .mondott, mint
egyszerű nevet:
− Hogy ki ment el mostanában tőlünk? Hát a Gazsó Jenő.
Hallotta már a nevét?
− Igen, említették.
− Es azt is, hogy az azelőtt volt már börtönben?
− Nem. Miért?
− Nem betörésért, de valami főnyilas volt, azért. Több évet kapott,
de jól viselkedett, s valamivel előbb kiengedték, így jött hozzánk.
Azelőtt szabómester volt, vagy valami ilyenféle. Szóval néhány
hónapig itt dolgozott, de azután kilépett. Egy másik üzembe ment
dolgozni.
− Ő bejáratos volt a raktárukba?
− Természetesen. Sőt sokszor segített is a raktárosnak, merthogy
szép írása volt.
Amikor egyeztettük a kihallgatások, vizsgálatok eredményeit,
összegeztük a tapasztalatokat, ez az adalék is a fontosak közé lépett

elő. Azok közé, amelyekkel kapcsolatban folytatni kellett a
vizsgálódást.
Talán nem is kell külön mondani: természetesen rajtam maradt ez
a feladat. Mit mondjak: nagy izgalommal és reménnyel láttam
munkához. Az új munkahely felderítése nem tartott sokáig, annál
inkább a környezettanulmány elkészítése. Alig néhány hete
dolgozott még az új helyén Gazsó, s bizony nagyon keveset tudtak
róla.
Teltek-múltak a napok, és mind reménytelenebbnek látszott ez az
ügy.
Csoportvezetőm is megelégelte, s átállított az ismertebb
ócskásokra, orgazdákra.
− Tudom, már eléggé ismeri ezeket az embereket, folytassa az
érdeklődést náluk. Eddig semmi eredmény nem volt, de ez nem is
csoda. Egyelőre várnak az eladással a tettesek.
Így indultam ócskástól orgazdáig, s beszéltem sok-sok emberrel,
újra meg újra.
Egyiküktől a Teleki térről néhány nappal később telefonbejelentés
érkezett: egy férfi nagyobb tétel frottírtörülközőt ajánlott eladásra.
− Belement az üzletbe?
− Természetesen.
− A többit személyesen.
Karcsi bácsival kettesben siettünk ki hozzá. Áron bácsi − idősebb
volt, mint mi ketten együtt − nagyon körültekintően járt el, ezt
egykettőre megállapíthattuk a beszélgetésből.
− Azaz érzésem, hogy az az ember jelentkezett nálam, akit az urak
keresnek − így fogadott. − Már láttam itt a Teleki környékén, de
régebben, így hát nyilván ismert engem ő is. Legalábbis ezt mondta:
bennem megbízik, azért keres fel. Mondtam neki, hogy én
becsületes kereskedő vagyok, minden becsületes ügyfél megbízhat
bennem. Ő hunyorított, és azt felelte: érti. Azután felajánlott

nagyobb tétel frottírtörülközőt. Azt mondta, hogy kapta vagy
örökölte, szóval valami ilyesmit. Elő is vett egy darabot, hogy
megmutassa: nem csap be, ilyen valamennyi. Azonnal láttam én:
azzal valóban nem “ver át”, hogy újat ad, csak éppen nem kapta.
Ezért hát belementem a dologba. Meg is állapodtunk: holnap a
Városliget Zichy utca felé eső részén találkozunk. Én ott leszek egy
kordéval, ő pedig biciklivel jön.
− Jó a hely, a szervezés! Köszönjük! − vettünk búcsút a becsületes
kereskedőtől, s már siettünk is vissza, hogy megszervezzük a
másnapi randevút.
A környéken néhány “szerelmespár” is sétált tőlünk, négyen pedig
ött kerékpározgattunk az úton.
A törülközőárus pontosnak bizonyult. Az Áron bácsival
megbeszéltek szerint pontban tizenegy órakor jelent meg biciklin,
háta mögé erősítve egy hatalmas csomaggal.
Óvatosan közelebb kerékpároztunk a kereskedő kordéjához, az
egyik “szerelmespár” pedig egyenesen oda indult. Abban a
pillanatban, amikor a fiatal férfi kezdte leszedni a csomagtartóról a
holmit, azok odaléptek a kereskedőhöz, és fennhangon közölték:
− Rendőrség! Ellenőrzésre kérjük az iratait!
A fiatal férfi egyetlen mozdulattal lelökte a bicikliről a csomagot,
felpattant, és elindult. Mi a nyomában. Száz métert sem
karikázhatott, amikor közrefogtuk. Rákiáltottam:
− Rendőrség! Szálljon le a kerékpárról! Látva a túlerőt,
engedelmeskedett.
Felszólításunkra elővette az igazolványát. Merő Árpádnak hívták.
Visszakísértük a zsákjához, majd azzal együtt a Városliget mellett
várakozó autóhoz.
Eleinte tagadni próbált, de a zsákból előkerült frottírtörülközők
megnyitották a száját. Vallomása alapján jutottunk el Petrics
Frigyeshez, akivel egyik előző büntetésekor ült együtt, s aki valóban
szervezte ezt a falbontásos betörést. Ő pedig nagyon hamar

beismerte, hogy Gazsó Jenőtől tudott arról: a mellékutca felé gyenge
fal védi csak a raktárt.
− Honnan ismerte Gazsót?
− Ugyanonnan, mint Merőt, a börtönből. Ő nyilaskeresztes
párttag volt, és valami politikai vagy háborús bűnöket vagy miket
követett el, öt évet kapott. Öreg legény volt már, amikor engem is
bezártak. Ott jöttünk össze Merővel meg vele.
− És kiszabadulásuk után?
− Gazsó szabadult ki legelőször, ő rendesen viselkedett, meg
régebben is ült. Egy alkalommal véletlenül találkoztunk az
Ilkovicsnál, s akkor mondtam neki: valahonnan pénzhez kellene
jutnom. Mindjárt megértette, de azt mondta: ő csak tanáccsal tud
segíteni. Egy textilgyárban dolgozik, ahol bejáratos az egyik raktárba
is. Napközben nehéz lenne oda bejutni, de éjszaka a kutya sem őrzi a
hátsó falakat. S ez a raktár egy kihalt mellékutcára néz…
− És mit ígért a tanácsért?
− Azt, hogy valamit fog kapni a zsákmányból.
− Hány százalékot?
− Húszat.
− Mikor akarta odaadni?
− Miután sikerült eladnunk. És Gazsó is tudta, hogy ez nem megy
egyik napról a másikra.
Őrizetbe vettük Gazsó Jenőt is, azután az ügy hamarosan a
bíróság elé került. A két betörő 5-5 évi börtönt kapott, tanácsadójuk
pedig három esztendőt.
Mindez 1950 végén történt.
Akkor úgy gondoltuk: hosszú időre megszabadultunk ezektől az
emberektől, sokáig nem zavarhatják a békés emberek nyugalmát,
nem károsíthatják meg a társadalmi tulajdont.
Tévedtünk.

1952 tavaszán országos körözést kellett kiadni kettőjük ellen.
Merő Árpád és Petrics Frigyes megszökött a Balaton-parti
rabmunkahelyről.
A főnök emlékezett rá, hogy két esztendővel ezelőtt én is részt
vettem a. kerékpáros Merő elfogásában, s jól ismertem személyesen
is mindkettőjüket a kihallgatásokról. Időközben még nagyobb
ismeretségre tettem szert az “alvilágban” is. Érthető, hogy a szökött
rabok felkutatásában felelősségteljes feladatot bíztak rám.
Miközben a csoport tagjai a budapesti volt lakóhelyeken
érdeklődtek, ott igyekeztek nyomra bukkanni, én az éjszaka világát
jártam, az italboltokban támasztottam a pultot, ott puhatolóztam,
ahol gyorsan járnak a hírek a bűnözők titkos hírcsatornáin.
A puhatolózási céllal tett “kirándulások” inind-mind
eredménytelennek bizonyultak, senki nem tudott semmit a két
megszökött bűnözőről.
Húsvétvasárnap délután baráti társaságból igyekeztem hazafelé, s
nagyon megszomjaztam, ezért betértem az egyik italboltba egy
nagyfröccsre. Miközben lassan iszogattam az italt, odajött hozzám
az egyik régi “ügyfelem”, akitől már többször érdeklődtem.
− Felügyelő úr, ha még érdekli a dolog: az Árpád az egyik pilisi
turistaházban dolgozik.
Megköszöntem a felvilágosítást, megjegyeztem magamnak a
turistaház nevét, azután nyugodtan lenyeltem az utolsó kortyot is,
majd kényelmesen kisétáltam az italboltból. Az első telefonfülkéből
hívtam az ügyeletet, s mire beértem a főkapitányságra, már
szállingózni kezdtek a csoport tagjai. Arról beszélgettünk: másnap
hajnalban locsolkodni a pilisi turistaházhoz megyünk, amikor
megérkezett Schlott elvtárs, a csoportvezetőnk is. Ő közölte:
szűkebb csoportot kell létrehoznunk, s egyetlen gépkocsival útnak
indulni, mert a turistaházból elég könnyű áttekintem az odavezető
utakat.
Így hát húsvéthétfőn kora reggel öten álltunk együtt, hogy helyet

foglaljunk az öreg weapponban, amelynek rendszámtábláit előzőleg
gondosan besároztuk, nehogy messziről virítson az R betű. A
csoportvezetővel, Hosszú Jóskával, Kapus Karcsival és Major
Jóskával ötösben indultunk el.
Amikor a hegyek közé értünk, egy szurdokon vitt fölfelé az út.
Csoportvezetőnk, aki járatos volt errefelé, figyelmeztetett:
− A következő kanyar mögül már látni lehet a turistaházat. De
sajnos, onnan ezt az utat is. Reméljük, nem fedez föl bennünket. Jól
figyeljetek!
Alig mentünk néhány száz métert a “nyílt terepen”, amikor feltűnt
egy férfi a turistaház előtt a kertben. Ott hajladozott, látszólag kerti
munkát végzett. Ahogy közeledtünk felé, felismertem.
− Ott van! Az ő! − kiáltottam.
Most már mindannyian ezt a férfit figyeltük, és ketten ki is
szálltunk a kocsiból.
De ő is meghallotta a gépkocsizúgást. Eldobta a kezében levő
szerszámot, s elég komótos léptekkel elindult a ház felé.
Mi rohanni kezdtünk, s a kocsi újra elindult.
Utánakiabáltuk:
− A törvény nevében, álljon meg!
Erre futni kezdett.
Még a fegyvert sem vehettük elő, mert a turistaházban emberek
lehettek. Csak rohantunk fölfelé, lélekszakadva. Neki annyi volt az
előnye, hogy egy rövid egyenes szakasz után lefelé futhatott a másik
oldalon, méghozzá úttalan utakon. Oda a gépkocsi nem követhette.
Még fiatal voltam, s bírtam az iramot, szinte egy időben értem föl
a kocsinkkal, s onnan már együtt üldöztük a többiekkel a lefelé
rohanó bűnözőt. Amikor egy-egy kanyarban felbukkant, előbb
riasztó lövést adtunk le, majd megpróbáltuk célzott lövésekkel
eltéríteni. Nem sikerült. Elég nagy volt a távolság közöttünk, s ő
ismerte jobban a terepet. Eltűnt.

Nem volt más lehetőségünk: visszatértünk a turistaházhoz.
Itt a vezető kétségbeesve fogadott:
− Mi történt itt? Miért lövöldöztek?
− Még maga kérdezi? − förmedtünk rá első hangulatunkban. −
Fölvesz egy szökött rabot, és azután idegeskedik.
− Kit vettem föl?
− Azt a férfit, akit most hiába üldöztünk.
− Kit, a Gábort?
− Milyen Gábort? Mi nem egy Gábort üldöztünk, hanem Merő
Árpádot, aki néhány hete megszökött a börtönből.
− Kérem, nálam ilyen nevű ember soha nem dolgozott.
− Ez a Gábor mióta van itt?
− Várjunk csak, körülbelül három hete vettem föl belső munkára.
De egészen pontosan megmondhatom, a könyveim rendben varínak.
Különben is a menyasszonya ajánlotta.
− Az kicsoda?
− Valkai Ilona. Ő már hat hete dolgozik minálunk. Rendes,
tisztességes lány.
− Ön látta ennek a Gábornak a személyi igazolványát?
− Egy munkakönyv volt nála, azt adta le. Benne volt, hogy az egyik
budapesti kisüzemben dolgozott utoljára, onnan szabályszerűen
kilépett.
− Mutassa azt a munkakönyvet.
Bementünk az irodába, előkerült a munkakönyv is: Zeleznai
Gábor névre szólt.
− Ezt a munkakönyvet bűnjelként lefoglaljuk. Mutassa meg annak
a Valkai Ilonának a szobáját.
Ahogy arrafelé mentünk, szembejött egy lány.
− Ő Valkai Ilona − mutatta be az üzemvezető.

− Jöjjön velünk! A szobájába megyünk! − szólította fel
csoportvezetőnk. − És közben gondolkodjon: milyen idegen holmi
van önnél.
− Nincs nálam semmi. És különben is mit akarnak tőlem?
− Az elvtársak a rendőrségtől jöttek − világosította föl a főnöke. −
Az ön vőlegényét keresik.
− Mit akarnak Gábortól?
− Meg akarjuk kérdezni, miért futott el előlünk.
− Elfutott? Sikerült neki!
− Elszólta magát, kislány. Akkor ön tudja, miért kellett
menekülnie. És azt is, hogy kicsoda.
− Nem tudom.
Közben a szobájába értünk.
− Ismét felszólítom: adjon elő minden idegen holmit. Ha nem
szól, úgy is jó: akkor nyissa ki a szekrényét.
− Van nálam, kérem, néhány idegen dolog.
− Honnan szerezte?
− A Gábor adta.
− Ön honnan ismeri a Gábort?
− Budapestről. Többször is jártunk együtt, találkoztunk.
− És akkor is Gábor volt?
− Nem is tudom.
− Nagyon is jól tudja. Ön Merő Árpáddal élt itt együtt, őt
kommendálta el ide. És ön hogy került ide?
− Amikor Árpi… − egyszeriben tudta becézve is a nevét −
visszajött Pestre, megkeresett, ő mondta, hogy tudtával van itt hely,
s hogy később ő is idejöhetne. Ezért jöttem ide. Nekem tényleg jó
papírjaim voltak.
− Es a vőlegénye honnan szerezte az Árpád helyett a Gábor nevet?

− Abban a szövetkezetben.
− Melyikben?
− A veresegyháziban, ahonnan a nálam levő néhány holmi is
származik.
− Tehát tudott róla, hogy lopta?
− Kénytelen volt, nem volt semmije.
− Velünk kell jönnie, orgazdaságot követett el!
− Értettem.
Szökött rab üldözésére indultunk, s egy orgazdával tértünk vissza.
De ez is valami, közelebb kerültünk a bűnözőhöz. Közelebb? Hiszen
ezután még jobban fog vigyázni.
Másnap, miközben odabent folytatódott a kihallgatás, csoportunk
a veresegyházi szövetkezetet kereste föl, hogy tudakozódjon az
ismeretlen tettesed betörés iránt, amelynek ügyében Pest megyei
kollégáink dolgoztak már egy hónapja.
A veresegyházi földművesszövetkezeti boltban meglepetéssel
fogadtak bennünket.
− Előkerültek a holmik vagy a bűnösök? − kérdezték.
A velünk együtt érkező megyei nyomozók tájékoztatták őket, hogy
nem erről van szó, csak hogy mi, budapestiek is érdeklődünk az ügy
iránt. így hát tudomásul vették, hogy mindent újra meg újra
végigkérdezünk a dolgozóktól, a már ismert tanúktól. Igazi tanú, aki
látta volna a betörőket, vagy valami egészen biztosat tudott volna
mondani a körülményekről, nem akadt. Inkább csak azt
rögzíthettük, hogy a betörők − legalább ketten voltak (mi tudtuk is
tulajdonképpen, hogy a két szökött rab követhette csak el ezt a
bűncselekményt), s hogy tíz méter férfi −, öt méter női szürke
szövetet, egy vég kartont, ugyanennyi kék vászonanyagot vittek el.
A nyomozást ismét Budapesten folytattuk.
Valkai Ilonától és vele kapcsolatban időközben sok mindent

sikerült megtudni. Merő Árpád még a textilgyári betörés előtt került
össze vele. Akkoriban a lány Budapesten élt az egyik rokonánál,
mert falujában nem jött ki a szüleivel. Miután megismerkedtek,
hamarosan odaköltözött Merő Árpád édasanyjának lakására.
Amikor Merő Árpádot elítélték, ő továbbra is ott maradt, s az
édesanyával együtt a börtönben is látogatta Merőt.
Ugyancsak meglepődött, amikor Merő egyszer csak jelentkezett
nála, mégpedig táviratban: Kérte: jöjjön ki a pilisi turistaházba. A
lány sietett is a vőlegényéhez − így mondta vallomásában −, s
nagyon meg is ijedt, hogy került szabadlábra. Merő azonban azt
mondta neki: megszakították a büntetését, ő most Budapesten
dolgozik, de ott nem lakhat. Kérte, foglalja el az állást a
turistaházban, később pedig majd őt is “szerezze be” ide. így is
történt. Csak az tűnt fel Ilonkának, hogy néhányszor megjelent a
barátja is, akiről pedig szintén tudta, hogy hasonlóképpen
börtönbüntetésre ítélték.
Mindenesetre nem lepődött meg a dolgon, sőt azon sem, hogy
egyszer nagyobb mennyiségű ruhaanyagot adott át neki Árpád
megőrzésre. Ő elég hamar rájött, hogy lopásból szerezték, de nem
akart szólni érte, mert mint vallotta, nagyon szerette Árpádot.
Így éldegéltek, dekkoltak húsvéthétfőig.
A vallomás felidézésére mindenekelőtt azért volt szükség, hogy
megkezdhessük az újabb szálak gombolyítását. Ismételten
felkerestük a lakást, de az édesanya semmit nem tudott fiáról, még
azt sem tudta, hogy hol van, s hogy együtt volt a Pilisben Ilonkával.
És mi ezt el is hittük az idős asszonynak, akit amúgy is megtört
fiának viselkedése.
Ismét csak a nyakunkba vettük a Telekit, az Ecserit, az ócskásokat
és az ismert orgazdákat. Hátha megint szerencsét hoz széles körű
ismeretségünk.
Nemhiába ismerkedtem össze ezekkel az emberekkel, sokan
közülük nagyon őszinte segítőkészségről tettek tanúbizonyságot. És

néhány napi megfeszített munka, érdeklődés után valami halvány
fénysugár derengett: az egyik fiatalabb árus elmondta, hogy ő
vásárolt néhány méter kék vásznat egy férfitól.
Az adott személyleírás azonban nem illett sem Merőre, sem
Pericsre, de emlékeztetett valakire. Kire is? Ezen töprengtem a
főkapitányságra menet, s hirtelen beugrott: ez az idősebb férfi nem
lehet más, mint Gazsó Jenő. De vajon hol van ő, letöltötte volna a
büntetését, vagy ő is megszökött? Ez utóbbiról nem kaptunk
semmiféle tájékoztatást.
A
nyilvántartóból
csakhamar
megtudhattam:
kitöltve
büntetésének kérharmadát, jó magaviseletéért szabadlábra
helyezték.
Mohai Jóskával kettesben kerestük fel.
− Jó napot! − köszöntünk rá, amikor beléptünk kispolgári
berendezésű lakásába. − Hallottuk, hogy nemrég szabadult.
− Méghozzá három hónapja, és azóta teljes békében,
nyugalomban élek. Remélem, az urak sem kívánják megzavarni.
− Volt már, aki meg akarta zavarni?
− Nem, kérem, honnan tetszik gondolni?
− Mert, az ön bűntársai is kijöttek időközben a börtönből.
− Letelt volna a büntetésük? Nem, az lehetetlen.
− Jól számol, nem telt le, de ők mégis kijöttek.
− Olyan jól viselkedtek volna?
− Nem, szöktek. És azt reméltük, hogy önt is megkeresték, így hát
segít a nyomukra jutnunk.
− Miből gondolták, hogy segíthetnék?
− Nézze, Gazsó: ön már ült politikai bűntettért, nemrég szabadult,
mint bűnsegéd, orgazda, nem hisszük, hogy ebben a korban
különösen jól esne mások miatt, és most már visszaesőként, újra
ülni orgazdaságért, bűnpártolásért. Mert tudja, hogy a fogolyszökés

súlyos bűntett!
− Tudom, kérem, csak azt nem értem, miért éppen nekem
mondják.
− Egyelőre figyelmeztetni szerettük volna: ha jelentkeznének a
barátai, akkor mi a kötelessége.
− Köszönöm a figyelmeztetést − nyugodott meg feltűnően, s már
búcsúzott is volna tőlünk.
− No és még egyet, Gazsó! − vetettem oda csak úgy félvállról. −
fessék?!
− Ne járjon az Ecserire, még becsapják.
− Én?
− Igen, ön. Vagy nem ön adott el néhány méter kék vásznat ott a
napokban?
− Megláttak?
− Képzelje, igen.
− De ez bűn, kérem?
− Önmagában nem. Csak ha az a vászon lopásból származik.
− Úristen, valóban onnan származott volna?
− Várjon még, ne szóljon közbe, nem tudok mondókám végére
érni. Igen, lopásból származik, méghozzá olyanból, amelyet két
szökött rab követ el. Akik véletlenül éppenséggel régi barátai az
embernek. Teljesen összetört, s remegő szájjal mondta:
− Már megint belekeveredtem. Pedig mondtam nekik, hogy
hagyjanak békén.
− Melyiknek?
− Hát a Petricsnek. ő volt itt nálam. Mert be kell vallanom, itt járt,
itt is hagyott néhány holmit, hogy adjak érte pénzt. Én tudtam, ki
kell segíteni, de hát nekem arra a holmira nem volt szükségem, meg
hát pénz is kellett, ezért adtam tovább.

− Akkor mégsem tudta olyan jól, mit jelent az, amiről az előbb
beszéltem. Most be kell velünk jönnie a főkapitányságra!
− Tudom, kérem, már öltözöm is!
− Miközben összekészül, gondolkodjon már azon: hol dekkolnak a
barátai.
− Akármennyit gondolkoznék is, nem tudom. Ezt nem árulta el
nekem a Frici.
− Mást sem tud róluk? Erőltesse meg az agyát, mert minden
apróság enyhítő körülménynek számíthat az ön részére.
− Várjanak csak. Ejnye már, felügyelő úr, valami az eszembe
jutott. Említette nekem a Frici, hogy a napokban találkozik
Árpáddal.
− Mikor? Hol?
− Bocsánat, milyen nap is van ma?
− Szerda.
− Akkor maguknak szerencséjük van. Pénteken lesz a
találkozójuk. A János-kórháznál.
− Ezt honnan tudja ilyen pontosan?
− Frici mesélte nekem: most olyan nehéz helyzetben vannak, hogy
csak rövid időre találkozhatnak és mindig másutt, valami különleges
helyen. Tudja, mi jóban voltunk még a börtönidőkből. A péntekben
pedig azért vagyok biztos, mert mondta, hogy vagy péntek este, vagy
szombaton felkeres, talán még hoz valami holmit.
− Ujabb betörésen spekuláltak?
− Nem tudom, arra gondolt-e, vagy csak a régiből származó újabb
holmit akart-e elpasszolni. De felügyelő úr, ugye most már eleget
mondtam ahhoz, hogy legyen enyhítő körülményem.
− Ennek mérlegelése majd a bíróság dolga lesz, de bizonyára
jelent majd valamit. Mi nem hallgatjuk el.
− Köszönöm.

Egészen megnyugodva jött velünk a főkapitányságra.
Mi annál izgatóttabbak voltunk.
Két nap múlva mindenre elszánt szökött rabok találkozójának
lehetünk tanúi.
A csoportnál jóval szélesebb körben beszéltük meg a pénteki
feladatokat. Mielőtt a részleteket kidolgoztuk volna, Bandi bácsi és a
csoportvezetőnk gépkocsiban kiment a helyszínre, alaposan
szemügyre vették a terepet, vázlatot készítettek. Igaz, mi magunk is
elég jól ismertük a környéket, hiszen Budapest egyik elég közismert
helye a János-kórház előtti terecske.
Pénteken reggel azután meglehetősen vegyes öltözékű emberek
hagyták el a főkapitányságot − külön-külön, ki autóban, ki
kerékpáron, ki valamilyen közforgalmi járművel. Elindult egy
mentőautó is, s megállt a kórház bejáratától néhány méternyire.
Mondani sem kell talán, hogy az orvos is, az ápoló is, a sofőr is
nyomozó volt. A laikus járókelők biztosan nagy megnyugvással
tapasztalták azt is, milyen komoly gondot fordítanak a kórház körüli
tisztaságra:
három
utcaseprő
is
tevékenykedett
hangyaszorgalommal. Jómagam kerékpárral indultam el, tűzoltóegyenruhában. Szinte automatikusan megálltam a megszokott
újságárusomnál, és kértem a lapot. A bácsi − aranyos, jókédélyű
öregúr, akinek mindig volt néhány kedves megjegyzése hozzám −
hamiskásan megszólalt: − Tűzoltónak csapott föl? Akkor siessen,
még mielőtt kigyullad a ház!
Megpróbáltam viccel elütni a dolgot, de magam is éreztem, ez
nagyon sután sikerült. Elkarikáztam hát, amilyen gyorsan csak
lehetett.
A János-kórház környékén már nem ismerhetett föl senki, ott egy
tűzoltó voltam, aki biztosan szabadnapos, azért kerekezget.
Minden előírás szerint történt. Legalábbis az utolsó pillanatokig.
Az előzetes megbeszélésen ugyancsak a lelkünkre kötötték: teljes
összhangban dolgozzunk, készüljünk fel arra, hogy a bűnözőknél

esetleg fegyver is van, s hogy a szökésben “specialisták”.
Valamennyiünknél ott voltak a bűnözők fényképei, a tévedés tehát ki
volt zárva.
És a megbeszélt időben, délelőtt fél tizenegykor az egyik 63-as
villamosról leugrott a fiatalabb, Merő Árpád. Körülnézett, de semmi
különöset nem láthatott, így hát elindult a kórház kapuja felé.
Ugyanakkor a másik oldalról feltűnt Petrics általam jól ismert
alakja. Éppen elindultam feléjük a kerékpárral, amikor a
mentőautóból kiugrott az egyik fiatal munkatársunk.
− Állj, vagy lövünk! − kiáltotta a még össze sem találkozott
férfiakra. Hiába, elkapta a fiatalos hév, a meggondolatlan lendület.
A két bűnöző kétfelé ugrott, s mint az őrültek rohanni kezdtek. Én
Petrics után vetettem magam, aki az egyik utcaseprőnket feldöntve
rohant tovább, mások Merőt vették üldözőbe, közben kiabálástól
volt hangos a környék.
− Állj! Rendőrség! Lövünk! És lőttünk is.
Petricset sérülés érte a lábán, egy pillanatra megtorpant, és ez
elegendőnek bizonyult, hogy utolérjük, megbilincseljük.
Villámgyorsan bevágtuk a közelben várakozó s most mellénk
gördülő autóba, és már száguldottunk is vele a főkapitányság felé.
Odabent orvosaink elsősegélyben részesítették. Szerencsére csak
horzsolásos sérülést szenvedett, így hát nem volt akadálya azonnali
kihallgatásának.
Mindenekelőtt azért volt erre szükség, mert a többi bevonult
nyomozónk szomorúan közölte: Merőnek ismét sikerült egérutat
nyernie.
Most tehát az volt az első kérdésünk Petricshez:
− Miben állapodtak meg arra az esetre, ha ez a mai találkozó nem
történhet meg?
− Miért gondoltunk volna erre? − kérdezett vissza, s mi akkor még
nem is háborgattuk.

Elkezdtük faggatni a fogolyszökésről és a betörésről.
− Először is sorolja fel, csak a rend kedvéért, miért volt eddig
büntetve!
− Már a felszabadulás előtt is többször ültem, összesen tízszer.
− Miért?
− Mindig orgazdaságért és lopásért.
− És a felszabadulás után?
− Először 1947-ben ültettek le. Két és fél évet kaptam.
Orgazdaságért és lopásért, természetesen. Aztán árdrágítást is
elkövettem, azért is megbüntettek. És legutóbb azt az öt évet
kaptam, amiről pontosan tetszik tudni, hiszen éppen önök
hallgattak ki.
− Hogy jutottak arra az elhatározásra, hogy megszöknek a
rabmunkahelyről?
− Ismét összekerültünk Árpáddal. Tanakodtunk, hogy tudnánk
megrövidíteni szabadságvesztésünket.
− Arra nem gondoltak, hogy mondjuk jó magaviselettel?
− Felmerült az is, de úgy éreztük, innen egyszerű lenne megszökni
is. Mégsem olyan szigorú az őrizet, mint egy zárt börtönben.
− Együtt határozták el a szökést?
− Igen.
− Es mi volt a tervük? Mit csinálnak azután?
− Szabadok leszünk, csak ez vezetett. Gondoltuk, megélni addig is
megéltünk, ugyanabból ezután is megélünk.
− Bűncselekményekre gondol?
− Természetesen.
− És mindjárt szökésük után el is követték az elsőt.
− Nem mindjárt. Addig eltelt vagy két hét is a szökésünktől.
Ebben az időben dekkoltunk a pilisi hegyekben, s a nálunk levő

pénzből éldegéltünk. Amikor azután elfogyott, akkor elmentünk
Veresegyházra, és bementünk abba a boltba.
− Bementek? Hát nyitva volt, amikor elvitték a holmit?
− Jó, hát nem pontos a kifejezés.
− Hogyan hatoltak be?
− Lefeszítettem a faspalettás ablak lakatját, betörtem az ablakot,
és akkor Árpád bement. Én odakint vártam, amíg összeszedett két
zsáknyi holmit. Azokon azután testvériesen megosztoztunk, és
különváltak az útjaink.
− Miért?
− Úgy gondoltuk, egyedül könnyebben tudunk dekkolni.
− Ön hová ment?
− Budapestre.
− És felkereste a régi ismerősöket…
− Nem voltam én senkinél.
− Csak éppen Gazsónál. Már beismerte, kár tagadnia. Nem segít
rajta!
− Igen, kérem, beismerem.
− És Merőn sem segít, ha nem mondja meg, mikor lett volna a
következő találkozójuk! Ha a barátja továbbra is szökésben marad,
újabb bűncselekményeket követ el, és még súlyosabb ítéletet kaphat!
− Igazuk van. Holnap délelőtt fél tizenkettőre tettük a következő
találkozót, a pótrandevút.
− Mikor, hol kellett volna találkozniuk?
− Úgy beszéltük meg, hogy ha ez a János-kórházi találkozó
akármiért el is maradna, akkor holnap, szombaton fél tizenkettőkor
a Dózsa György út és az Ajtósi Dürer utca sarkán levő patika előtt
találkozunk.
− Miért éppen ott?

− Ez elég messze volt á másik randihelytől, s míg az Árpádnak volt
közelebb, ez meg nekem.
− Azt tudja, hogy holnap velünk együtt ott kell lennie ezen a
randevún?
− Mindjárt gondoltam, kérem.
− Hajlandó végigcsinálni?
− Nincs más választásom.
− Felhívjuk a figyelmét, hogy újabb szökésre semmiféle remény
sincs, s arra sem, hogy a barátját figyelmeztesse.
− Tudomásul vettem.
Elkísértettük, mi pedig hozzáláttunk a másnapi találkozó
előkészítéséhez.
− A mainál sokkal jobb szervezésre, körültekintőbb végrehajtásra
van szükség − szögezték le parancsnokaink. − Megerősített
biztosítással kell dolgoznunk. A környező mellékutcákban álljon
készen egy-egy autó, arra az esetre, ha üldözni kellene valamelyiket
is. A következő villamosmegállókban is legyenek ott az embereink,
beavatkozásra készen. Magát a sarkot különösen meg kell szállnunk.
Ismét beöltözhettek tehát utcaseprőink, villamosváltó-kezelőink.
Nekem jutott az a feladat, hogy a találkozó színhelyének kiszemelt
ponton várjam Merőt, a patikánál.
Milyen öltözékben lehet valaki kevésbé feltűnő egy patikánál?
Természetesen gyógyszerészruhában. Fehér köpenyben.
Elérkezett hát az az óra, amikor gyógyszerész voltam.
Reggel meglehetősen izgatottan gyülekeztünk a főkapitányságon.
Ott voltam, amikor nyomozóink eligazították Petricset:
− Miután a sebét gondosan ellátták, s a nadrágja olyan, mint
régen volt, ez nem tűnhet fel a barátjának. Ne próbáljon neki jelt
adni, azzal sem neki nem segít, sem magának! Egyedül kell sétálnia
a patika előtt, mi tíz perccel előbb visszük a helyszínre, s egy

mellékutcából kell odamennie. Figyelmeztetjük, néhány méterre
öntől ott állnak a mi embereink, egyetlen más lépést sem tehet, csak
amit megbeszéltünk!
Útnak indultunk.
Természetesen bementem a patikába, kerestem a vezetőt.
Tájékoztattam: fontos bűnüldözési akció színhelye lesz a környék, s
nekem az a feladatom, hogy fehér köpenyben, mint patikus
álldogáljak az ajtó előtt. Feltétlenül szükséges volt a beavatása,
nehogy épp a legfontosabb pillanatban kérdezzen rám valaki a
patikából: ugyan már, kit keresek ott.
Az idős bácsi nagy megértéssel hallgatott.
− Kedves elvtárs, nem tudom, mi a rangja és nem is fontos, mi
mindenben nagyon szívesen segítünk. Ha akarja, bárki közülünk
kiáll önnel együtt beszélgetni, mint kollégával.
− Nagyon köszönöm, de nem fogadhatom el − szabadkoztam, de
igazán meghatott ez a segítőkész figyelmesség. − Tudja, ez az akció
veszélyes is lehet, s mi senkit nem akarunk kitenni veszélynek.
− Én magam akkor is szívesen segítenék. De ha úgy gondolja, mi
mindenesetre nem fogunk semmiféle akadályozó lépést sem tenni.
Negyed tizenkettő tájt kiléptem az ajtón, körülnéztem. Láttam,
hogy a mieink már mindenütt elfoglalták a helyüket. A
villamossíneket gondosan takarította egy jóképű fiatal. Igazán jobb
munkát is adhattak volna neki, gondolhatták az utasok, amikor
látták félreugrani egy-egy szerelvény érkezésekor.
Öt percig álldogáltam odakint, amikor megérkezett Petrics Fer
renc. A szomszédos mellékutcából jött ki, s mint akinek semmi más
dolga nincs, sétálgatva jött el egészen a patikáig.
Most szép nyugodtan visszasétáltam a patikába, odabent
beszélgettem még egy keveset a vezetővel, azután újra kiléptem az
ajtón.
Már csak hét perc volt fél tizenkettőig.

Megjött az első villamos. Továbbment. Azután a második. A
harmadik. Azután hosszú csend.
Láttam közvetlen közelről, hogy Petrics is idegeskedik.
Nekünk viszont most kellett igazán nyugodtnak lenni.
Fél tizenkettő múlt három perccel.
A villamosról egy idős néni, egy gyerek szállt le − és Merő Árpád.
Lassan, kimért léptekkel jött át az úttesten, egy szemvillanással
jelezte: meglátta barátját.
Csak most semmi kapkodás, semmi izgalom, gondoltam végig
magamban, s egyik kezem fehér köpenyem széles zsebébe tettem.
Két lépésre tőlem találkoztak.
− Szervusz! Hát nincs semmi baj? − kérdezte Merő.
− Nincs! Minden rendben! − felelte Petrics.
Egyszerre két gépkocsi érkezett, s felszaladt a járdára. Az ott álló
utcaseprőnek öltözött nyomozók is odaléptek. Én a két férfihoz
ugrottam: − Rendőrség! Ne mozduljanak! − kiáltottam.
Az egyik nyomozó kezében megcsillant a bilincs, és már kattant is
Merő Árpád csuklóján.
Másikuk Petricset bilincselte még.
− Merő Árpád, önt fogolyszökés és lopás bűntette miatt őrizetbe
vesszük!
Nem ellenkezett.
A villamoskalauzok és utcaseprők lassan elszéledtek, a
gyógyszerész pedig a szökevényekkel együtt haladt a főkapitányság
épülete felé.
Végre pontot tehettünk erre a sok izgalmat okozó ügyre.
És nem sokkal később a bíróság is pontot tett rá. Hosszú évekre
bezárult a börtönajtó a két bűnöző mögött.

