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Csa� a szelleme� lehette�

Esett az esõ - nem, nem is esett, zuhogott -, ami-
�or elindultun� szo�ásos esti ellenõrzõ utun�ra.
A fõvárosra �oromfe�ete ég borult, a járdá�on �is
pata�o�ban folyt a víz. Kocsin�ban ülve esõ�öpe-
nyün�be bur�olóztun�, de még így is fáztun�.

Menni �ellett. Nemcsa� azért, mert az ilyen esti,
éjsza�ai ellenõrzése�en fenna�adhatott egy-egy
�eresett bûnözõ, hanem mert a �is�ocsmá�ban,
ivó�ban, lebujo�ban szinte valamennyiü��el talál-
�ozhattun� .. . persze csa� azzal, a�i épp szabadlá-
bon volt. Mindennapos szóra�ozóhelyei� so�at
,.mesélte�" ... Õ� magu� is itt mesélté� el nagy
üzletei�et, itt szervezté� a �övet�ezõ napo� fogá-
sait.

Nem utolsósorban pedig menni �ellett azért is,
mert puszta megjelenésün� - s anna� tudata, hogy
bármi�or megjelenhetün� - egy �icsit fé�en tar-
totta az "éjsza�a lovagjait" és a hozzáju� tartozó
hölgye�et.

Mert õ� éjsza�a se nagyon pihente�.

Most is, ahogy a Thö�öly út és az Aréna út sar-
�ára értün�, vagy négy-öt sétáló hölgyet pillantot-
tun� meg. A sza�adó esõben, felhajtott �abátgal-
lérral lesté� a "pali�at" . . . Nemcsa� mi láttu� meg

a lányo�at, õ� is "�iszúrta�" bennün�et, és szét-
rebbente�. Utánu� szóltam:

-  Hová rohanna�?

Megismerte�, megállta�, �örülvette�. Sajnáltam
õ�et, hiszen még ebben a hidegben is ugyancsa�
hiányosan �ellett öltöz�ödniü�, hogy "el�eljene�".

-  Miért nem menne� be az ivóba? - �érdez-
tem. - Még megfázna�.

- Mert az a gonosz csálinger �izavar, ha nem
cechelün� - felelte az egyi� lány, a�ine� fölhajtott
�abátgallérja alól is �ilátszott a csupasz melle. -
És még nincs egy grandun� se... Ebben a rongy
idõben nem a�adun� palira.

-  No,  jöjjene� be megpihenni,  melegedni...
Majd én protezsálom magu�at.

Elindultun� a Sportcsarno� �ávéházna� csúfolt
lebujba. Szõ�e Gizi jött mellettem.



-  Mi újság, Gizi�é?

-  Majd �imegye�, tessé� utánam jönni...

A �ávéházban vágni lehetett a füstöt, az ivó ma-
gas asztalainál az embere� összepréselõdve vedel-
té� a féldeci�et, a nagyfröccsö�et. A zene�art or-
dítozó társaság harsogta túl. Még a saját hangun�at
sem hallottu� ...

A törzsvendége� nem nagyon törõdte� ezzel, meg
azzal se, hogy �edvenc szóra�ozóhelyü� nem nyeri
el a �örnyé� la�óina� tetszését. Ide csa� az jött be,
a�i az õ �örü�höz tartozott. Meg azo� a vidé�i fér-
fia�, a�i� nem tudtá�, mit is ta�ar a "�ávéház"
név, s Pestre ér�ezve egy �icsit �i a�arta� rúgni a
hámból. Hát ha ide betévedte�, ez csa� félig si�e-
rült ne�i�: az erre szánt pénzü�tõl biztosan meg-
szabadulta�, sõt a többitõl is ...

A törzsvendége� jól ismerté� egymást, szinte egy
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nagy család tagjaina� hitté� magu�at. Igaz, hogy
a �ülönféle bûncsele�ménye� el�övetõi más-más
asztalnál mulatta�: �ülön-�ülön a mar�ecoló�, a
zsebese�, a betörõ� . . .

A bejárat mellett �ét összetolt asztalnál hat férfi
és egy nõ iszogatott. A nõ ült az asztalfõn. Valamit
ünnepelhette�. Feltûnt, hogy csa� három ismerõs
bûnözõ volt �özöttü�. A gyönyörû, platinaszõ�e ha-
jú nõt még sohasem láttam. Jobban megnéztem ma-
gamna� ezt a társaságot, meg egyetlen nõtagját.
Nem csa� a fõhelyen ült, õ volt a szóvivõ is. Nagy
zöld szemével szinte bûvölte a férfia�at, a�i� na-
gyo�at nevette� bemondásain. Elegáns ruhája �é�
bársonyból �észült, ujján három gyûrû is volt, �e-
zén vastag �ar�ötõ, óra . . . Nagyon �irítt ebbõl a
társaságból, hát még a lebuj �opottas vendégsere-
gébõl . . .

Az asztalnál ülõ� észrevette�, valamit súgta� a
nõne�, s valósággal rám meredte�.

-  Miért bámuljáto� ezt a "�ibert", ha én itt
vagyo�... - �iáltott ráju� a nõ. - Töltséte�, és
igyun�!

Közelebb léptem.

-  Jó estét! - Köszönte�, a�i� ismerte�.

-  De jó �edvü� van - fordultam egyi� régi is-
merõsömhöz: - Mit ünnepelne�, Árpi�a?

-  Ibi�éne� van a születésnapja.

-  Ibi�é - fordultam a szép szõ�e nõhöz -, ha



szabad így szólítanom, maga hol dolgozi�?

-  Kal�ulátor vagyo�.

-- Elõ- vagy utó�al�ulátor?

-  Ne�em mindegy, mind a �ettõhöz érte�.

-  Ha szabad, megnézném a papírjait.
Átadta az igazolványát. Valóban �al�ulátor sze-

repelt benne foglal�ozás�ént. A születési dátum
azonban nem stimmelt. Szóvá is tettem.

-  Ha jól látom,  május  negyedi�én  született.
Vagy elírtá� volna a születésnapját?

-  Nem írtá� el... De talán nem szabad szóra-
�ozni?

-  Hogyne lenne szabad, ha van pénzü�. Mulas-
sana� csa� tovább. Viszontlátásra, jó szóra�ozást!

Míg ez a beszélgetés folyt, mun�atársaim meg-
�ezdté� a gyanús személye� igazoltatását. A�it még
nem ismerte�, attól el�érté� az igazolványt. Az itt
megforduló nõ� és férfia� �ilencven százalé�át is-
mertü�, eze�ne� volt már valamilyen balhéju�. Kö-
zülü� is megnéztü� azo�na� a papírjait, a�i�et már
felszólítottun�, hogy dolgozzana�, sõt segítettün�
is ne�i� mun�ához jutni. Legin�ább azonban azo�
érde�elte�, a�i�et még nem ismertün�. Mert eze�-
ne� egy része nemrég csapódhatott valamelyi� bû-
nözõhöz, a többie� pedig esetleg egy �övet�ezõ bûn-
tény - mar�ecolás, lopás - áldozatává válhat-
na�.

Nem tartottun� általános razziát, mégis �ét nyo-
mozón�at - a�i�et az itt ülõ� nem ismerhette� -
a hátsó bejárathoz �üldtü�, hogy megfigyeljé�,
megjelenésün�re �i� tûnne� el hirtelen. Most is
a�adta� vagy nyolcan-tízen - nõ� és férfia� -,
a�i�ne� váratlanul sürgõs dolgu� a�adt. Nyomo-
zóin� megfigyelté� õ�et, hogy a leg�özelebbi al�a-
lommal ráju� csaphassun�, meg�érdezzé�: mit is
csinálta� a múlt hete�ben, s ha nem dolgozna�
- mert az biztos -, mibõl teli� ne�i� italra, nõ�re?

A szúrópróbaszerû ellenõrzésen mindig fenn-
a�adt vala�i a hálóban ... Most is, mire befejeztü�,
�ilenc személy ült a �ocsiban.
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-  Vigyé� be õ�et - utasítottam Rónai fõhad-
nagyot -, azután a �ocsit �üldjé� a Baross pincé-
hez.

Ügy döntöttün�, hogy még nézelõdün� itt egy
darabig. A szép Ibi�é társasága �özben szétoszlott,



csa� Árpi maradt ott, egy nõvel.

-  Hová lett a szép tündér, Árpi�ám? - léptem
oda hozzá.

-  Bolond az a csaj, õrnagy úr.

-  Hogy érti ezt?

-  Képzelje. .. leszólította Sanyit az utcán, hogy
nem inna-e vele egy pohár bort. Hozzátette: ne ijed-
jen meg, nem a�ar ráragadni, õ fizet. Merthogy egy
�épeslapnál újságíró, és szeretne a �ocsmáról ci�-
�et írni, de egyedül nem mer ide beülni. Sanyi hoz-
ta be, s mindjárt szólt ne�ün�, csináljun� társasá-
got a csajna�.

-  Az igazoltatás�or láthatta, hogy nem újság-
író ...

-  Pedig ne�ün� azt mondta. Különben õ fizette
a cechet, min�et meg nem is érde�elt, hogy �icsoda-
micsoda, öt annál in�ább izgatta, hogy �i��el �e-
rült össze. Faggatott, mondju� meg, mi a foglal�o-
zásun�. Mi aztán vettü� a lapot: mind azt meséltü�
ne�i, hogy "fejese�" vagyun�. . . Ilyen igazgató,
meg olyan igazgató .. .

-  És elhitte?

-  Ügy látszi�, meg�ajálta, mert ami�or az õr-
nagy   elvtársé�   elmente�   az   asztalun�tól,   meg-
jegyezte: "Látom, igazat mondta�. . . hiszen magu-
�at még csa� nem is igazoltattá� a �ibere� ..." -
Jót röhögtün� a dolgon.

-  Dolgozna� a fiú�? - tértem más témára.

-  Nem   nagyon.   Mind   sóhere�ne�  látszotta�,
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mint én. De én már nem �erülö� több balhéba. Me-
gye� dolgozni a sza�mámba . . . Hétfõn lesz a napja.

-  Enne� örölü�. Ha bármire szü�sége van, hív-
jon fel...

El�öszöntem, s mentem �ifelé. Az ajtótól nem
messze, az árnyé�ban Gizi álldogált. Elsétáltam
mellette, s menet �özben csa� annyit mondtam:

-  Gizi�ém, figyeli�.. . Jöjjön be hozzám hol-
nap .. .

A Baross pincébe igye�eztün�.

-  Nem fázto�? - �érdeztem �ollégáimtól.

-  Hát nem izzadun� - felelte Zsiráf,  avagy



Vastl Ferenc fõhadnagy. A majdnem �ét méter ma-
gas srác hosszúságáról �apta a nevét. Kitûnõ spor-
toló volt. Temesvári néven futott 800-1500 méte-
ren, s ha jól emlé�szem, egyszer egy ameri�ai vi-
lághírességet is legyõzött, egyedül Európában, itt
Budapesten,  a  BSZKRT-pályán.  Amilyen  reme�
sportember volt, annyira jó nyomozó. A�árcsa� tár-
sa, Hadaró, a�i pedig nevét - mondanom sem �ell
- gyors beszédérõl �apta.

-  Mi�or szüntetjü� már meg eze�et a lebujó-
�at? - �érdezte Hadaró.

-  Szerintem jó, hogy vanna� - �ontrázott Zsi-
ráf. - Így legalább tudju� hol �eressü� a bûnözõ-
�et .. . Ismerjü� is szinte valamennyit.

-  Igazad van, Feri�ém - �apcsolódtam a be-
szélgetésbe -, a jó nyomozóna� száz bûnözõ �özül
�ilencvenet ismernie �ell. Az éjsza�ai portyá� is ezt
a célt szolgáljá�. Mi nem dolgozhatun� íróasztal
mellett. Oda még sen�i se jött be jelent�ezni.

Az a��ori helyzetben �ifejezetten szerencsése�-
ne� nevezhettü� magun�at, hogy a budapesti "al-
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világ" lényegében néhány lebujra összpontosult.
Rit�a volt az olyan bûnözõ, a�i estén�ént más �ocs-
mát �eresett volna föl...

A Baross pince is egyi� gyüle�ezõhelyü� volt.
Beszélgetés �özben szép csendesen odaértün�. Már
a lépcsõn alig tudtu� �eresztülvere�edni magun�at
az ülõ, álló emberso�aságon . . . Odabent füst, pi-
szo�, hihetetlen lárma. "Ku�ac" éppen ordítva
igye�ezett megértetni magát "cigány" Jancsival.
Ami�or meglátta�, rögtön elhallgatta�.

-  Mi újság Jancsi?

-  Semmi �ülönös, fõnö�. Ez a tetû Ku�ac tar-
tozi� egy �ilóval, és mindig azt hazudj a, hogy nincs
egy grandja se. De szétvágom a pofáját, ha holnap
estére nem duplázza meg.

Jancsi bivalyerõs volt, s bizony, ha megütött va-
la�it, az nemigen tudott visszaütni. Ku�acna� vi-
szont most, hogy ott álltun�, nagy volt a hangja:

-  Jó, hogy panasznapot tartasz... de a fõnö�
nem �íváncsi a dumádra. Holnap meg�apod a lét,
de tõlem soha egy �anyit sem látsz.

-  Én többet adtam ne�ed, mint te ne�em   ..

A saro�ban hárman összevere�edte�. Õ� nem fe-
dezté� még fel, hogy itt vagyun�. Néhány pillanat
alatt a �özelü�be nyoma�odtun�. Erre abbahagy-



tá�.

-  A fél �ocsmát el �ellene vinnün� - súgta
Zsiráf.

-  Hogy mi etessü� õ�et? - súgtam vissza, az-
után odaléptem ahhoz az asztalhoz, amelynél Icu�a
ült, egy vidé�ine� látszó férfival. Mondanom sem
�ell, hogy Icu�át sem valamelyi� apácazárdából is-
mertem . . .

-  Micsoda jó�épû lány maga, Icu�a - léptem
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az asztalu�hoz, s szavaimra asztaltársa meg is lepõ-
dött.

-  Szép a ruhája is, nagyon rendes. Hogy van?

-  Ha magát meglátom, õrnagy úr - jelzett ug-
rásra �ész partneréne�, nehogy az valami meggon-
dolatlanságot �övessen el -, mindjárt elfelejtem,
hogy jó nevelésû úrilány vagyo�. Mit tetszene� �e-
resni?

-  Hát maga?

-  Majd éppen magána� fogom meggyónni.

-  Jó ... jó ... nem vagyo� a gyóntatója. De még
lehete�, ha holnap reggel a panaszirodán talál�o-
zun� a partnerével.

Valósággal szi�rázott a szeme a dühtõl, de azért
negédes hangon felelte:

-  Én nem azért szóra�oztatom az ura�at.. .
Nem szo�tam lopni. .. Csa� éppen meg �ell fizetni
a társaságomat. . .

-  A��or a viszontlátásra!

-  De csa� itt! - nézett még egyszer rám, az-
után máris odabújt partneréhez, hogy megvigasz-
talja. S én megnyugodtam: ezt az urat ma éjsza�a
valóban  csa�  elszóra�oztathatja . . .   Nem  is  lesz
rossz dolga.

A mási� asztalnál "Arannyal" beszélgetett Zsi-
ráf.

-  Hol tölti az éjsza�át? - �érdezte éppen, ami-
�or hozzáju� ültem.

-  Csa� nem a�ar elhívni? Ne hívjon sehová,
nem megye�. Foglalt vagyo�.

-  Pedig már arra gondoltam ... Ki foglalta le?



-  Magam magamat.

-  A��or jó társaságban lesz.

-  Megjavultam, fõhadnagy úr. Nézzen ide -
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vett elõ a szatyrából egy magyar nyelvtan�önyvet.
- Velem a jövõben csa� ilyesmirõl lehet beszélgetr
ni. Beirat�oztam az esti is�olába, a hetedi� osztályt
azért is elvégzem.

-  Ügy legyen, Arany - lel�esedtem. - De fel-
tétlenül itt �ell �ipihennie magát a tanulás után?

-  Annyira megszo�tam .. .

Budapest egyi� legjobban �eresõ prostituáltja
volt, innen �apta a nevét is. Ö megengedhette ma-
gána�, hogy több szabad idõt csi�arjon �i egy �is
tanulásra...

Elindultun� a fõ�apitányságra.

-  No fiú�, jó �is portyán� volt - búcsúztam
nyomozótársaimtól.

A �özponti ügyeleten megnéztü� az éjsza�ai ese-
ménye�et. Semmi �ülönös nem történt, összesen
egy betörést jelentette� Rá�ospalotáról, a földmû-
vesszövet�ezetbõl. Feszítõvassal nyitottá� �i a �ül-
sõ ajtót, a belsõ abla�ot betörté�, úgy hatolta� be.
Nagy mennyiségû árut ellopta�, a �ármegállapítás
most folyt.

Órámra néztem: negyed öt volt. Már nem men-
tem haza, a szobámban fe�üdtem le a díványra.
Azonnal elaludtam. Erzsi�éne�, tit�árnõn�ne� a
hangjára ébredtem, s az órámra pillantottam: fél
nyolc volt.

-  Nem lehet fel�elteni.. . Legalább még egy
órát hagyjá� aludni... - ismételgette.

-  Lent várjá�.  Dr.  Fe�ete Ferenc �eresi,  az
egyi� nagyvállalat igazgatója.

-  És ha nem volna itt... fél �ilencig be se �el-
lene jönnie - ágált Erzsi�é.

Az ajtóhoz mentem, �iszóltam:

-  Mi baj van, Erzsi�é?
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-  Horváth hadnagy van itt   . . fontos jelenteni-
valója van.



-  Várjon néhány percig.

Villámgyorsan megmosa�odtam, lehúztam a sza-
�állam, s már �érettem is.

-  Õrnagy elvtárs, jelentem, a panaszirodán egy
vállalati igazgató van, mindenáron önnel a�ar be-
szélni.

-  Miért?

-  Semmi mást nem hajlandó mondani, csa� azt,
hogy engedjü� önhöz.

-  Kísérje föl.

-  Várjon egypár percet - vágott �özbe Erzsi-
�e -, mindjárt �ész a �ávé, hadd igya meg a fõ-
nö� ... És telefonált már a feleségéne�? Jó, ne is
tessé� mondani, tudom, hogy nem. Mert én már be-
széltem vele, mondtam, hogy nincs semmi baj, csa�
nem ért rá hazamenni, és itt pihent néhány órát.

-  Köszönöm.

Mire megittam a �ávémat, bejött az igazgató.

-  Dr. Fe�ete Ferenc vagyo� ... ne haragudjon
a �orai zavarásért. Kérem szépen, én a Pasaréti
úton la�om. Szabadságon voltun� a feleségemmel
és a lányommal Fonyódon. Ma reggel jöttün� haza.
Bementün� a la�ásba, és tessé� el�épzelni, teljesen
�ifosztotta� bennün�et. Minden ruhán�at, é�sze-
rün�et elraboltá�. Tön�retette�.

-  Az ajtó nem volt �ifeszítve?

-  Nem. Egy �arcolás sem látszott rajta. Szabá-
lyosan nyitottu� �i.

-  Adta� vala�ine� �ulcsot a la�ásu�hoz?

-  Nem   adtun�...   És   mind   a   �ét   zárun�
wertheimzár, mert �ettõs biztonságra töre�edtün�.
Három pár �ulcsun� van, mind velün� volt...
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-  Mióta la�na� ott?

-  Szüléimrõl maradt rán� az örö�la�ás.

-  Elõttü� nem la�ott ott sen�i?

-  Csa� a szüleim és mi.

-  Máso� is la�na� a házban?

-  Igen, még �ét la�ó van.



-  Hiába. . . bizonyára van vala�ine� �ulcsa a
la�ásu�hoz. Merthogy szelleme� nincsene� ...

-  Márpedig �ét éve csináltattun� új �ulcso�at,
zára�at.                                                        ,

-  Jó ... hát a��or most �imegyün� a la�ásu�-
ra.

Behívtam Erzsi�ét:

-  Kérem, szóljon a fény�épészne�, techni�us-
na�, azonnal induljana� a Pasaréti útra Fe�ete elv-
társ la�ása elé ... ott várjana�. Rónai és Gábor elv-
társa� pedig jöjjene� hozzám . . .

A Pasaréti úti la�ás elõtt már ott várta� a techni-
�ai csoport tagjai. Néhány mondatban tájé�oztat-
tam õ�et, s máris szemügyre vetté� a bejárati ajtó
zárjait.

-  Semmiféle erõsza� nyomát nem találtu� -
jelentetté� �isvártatva.

Együtt mentün� be a szép, háromszoba-hallos la-
�ásba. A berendezésben is gyönyör�ödhettün� vol-
na, de mi nem a sze�rénye� stílusjegyeit vizsgál-
gattu�, csa� azt figyeltü� meg, hogy a sze�rényaj-
tó�ban mindenütt ott volta� a �ulcso�. Semmi se
volt elzárva.. . Már ami megmaradt. Mert a sze�-
rénye� igencsa� üresen állta�.

A techni�us azonnal ujjlenyomato�at �ezdett �e-
resni, s temérde�et talált.

-  Mi nyúltun� a sze�rénye�hez . ..  sajnos ...
Bocsássana� meg - mondta Fe�ete. - Teljesen
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megzavarodtun�, összevissza szaladgáltun� a la�ás-
ban, mindenhová benéztün�, nem a�artun� hinni a
saját szemün�ne�. Ugye nagy hiba volt?

-  Bizony, nem �önnyíti meg a dolgun�at... de
hát hogyan taníthatnán� meg minden embert, mi-
�éppen visel�edjé� ilyen váratlan helyzetben . . .
Kérem önö�et, hogy in�ább arra �oncentráljana�,
mi tûnt el? Nyugodtan . . . írjá� össze, mi hiányzi�.
De pontosan. Azt is például, hogy ez vagy az a ruha
milyen anyagból �észült, milyen színû, mi az is-
mertetõjele. Az é�szere�et, ha lehet, még rajzoljá�
is le emlé�ezetbõl, írjá� le, milyen típusúa� volta�,
milyen �õ volt bennü�.

-  Zsuzsi�a szépen rajzol, õ majd el�észíti a raj-
zo�at - csillant fel Fe�eténé szeme. - Volt egy
nagydn szép nya�láncun�, még boldogult anyámtól
maradt rán�, �é� briliánssal a medálban. Aztán volt
egy briliánsgyûrû is.



-  Meg az én gyönyörû �ar�ötõm - sírta el ma-
gát a lányu�.

-  Ne sírjon, Zsuzsi�a, in�ább rajzoljon.

-  Mit tudna� csinálni a rajzaimmal? - vett
erõt a �íváncsiság a �islányon, a�i az elõzõ évben
érettségizett.

-  Rögtön �iadju� az országos tárgy�örözést, és
mellé�eljü� a leírásu�at, meg a maga so�szorosított
rajzait.

-  És van remény, hogy elfogjá� a rabló�at? -
�érdezte Fe�eténé.

-  Igen ... ha önö� is segítene� . . .Mert néhány
�érdésemre még válaszolniu� �ell.

-  Kérdezzen - �iáltottá� szinte egyszerre mind
a hárman.

-  Ki� járna� a házhoz? Vendége�, baráto�, ro-
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�ono�? Zsuzsi�ána� van-e udvarlója, járta� vagy
járna�-e ide barátnõi, osztálytársai? Jól gondoljá�
meg, sen�it se felejtsene� �i a névsorból!

-  Csa� nem �épzeli, hogy ro�onain� vagy ba-
rátain� lette� volna a rabló�? Feltételezi�, hogy
ilyen a baráti �örün�? - riadt meg Fe�eténé.

-  Mi nem �épzelün� és nem tételezün� fel sem-
mit ... De már mondtam a �edves férjéne�: szelle-
me� nincsene�. Márpedig ide pontosan olyan �ulcs-
csal jött be a tettes, amilyen magu�na� van, s ami-
bõl önö� szerint csa� három pár �észült. Mivel az
abla�o�on rács van, s az ajtót zárva találtá�, egy-
szerûen nincs más megoldás, mint az ismeretségi
�örben �eresni azt, a�itõl a �ulcs a rabló�hoz �e-
rült ...

Egy �icsit túlszaladtam azon, amit mondanom
�ellett volna, de szándé�osan tettem, megnyugtatá-
sul.

Fehér fõhadnagy, a nyomsza�értõi csoport veze-
tõje jelentette: befejezté� a mun�át, el�észítetté� a
helyszínrajzot, lefény�épezte� minden sze�rényt,
amelyi�bõl hiányzott valami, az ajtót és minden
érde�esne� látszó részletet, azonosításhoz rögzítet-
té� az ujjlenyomato�at. Errõl még megjegyezte:

-  Sajnos, az a véleményem, hogy csa� a házia�
ujjlenyomatai lehetne�... a tettese� �esztyûben
dolgozhatta�. . .



Fehér fõhadnagy nagy te�intély volt a sza�má-
jában, s ha a helyszíni szemle végén valamit mon-
dott, azt �ésõbb a sza�vélemény is rendre megerõ-
sítette.

Meg�öszöntem a segítséget, azután újra a csa-
ládhoz fordultam:
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-  Remélem,  si�erült �özben  összeszedniü�  a
gondolatai�at.

-  Mihozzán� nemigen járt sen�i. Összejövetele-
�et nem szo�tun� tartani, nagy rit�án jött fel egy-
egy ro�onun�, s igencsa� elvétve néhány �ollégám
- mondta Fe�ete. Sorolni �ezdte a ro�ono�at, a
�özvetlen baráto�at, de tíz-tizenegy névnél tovább
nem jutott.

-  Hozzám pedig csa� néhány is�olatársam járt.
Nagy Ági, meg Kovács Piri legtöbbet...  velü�
együtt tanultun�. Azután volt itt vagy háromszor
Fehér Anni. Fiúismerõseim �özül soha sen�i sem
volt a la�ásun�on.   *

-  Kérem, adja meg a la�áscímü�et.

-  Eze� nem olyan lányo� ... Elsüllyede� a szé-
gyentõl, ha megtudjá�, hogy mi... hogy talán õ�et
gyanúsítju�.,.

-  Semmit sem fogna� megtudni... Nem ron-
tun� ajtóstul a házba, ne féljen!

Közben Rónai és Gábor nyomozótársam a szom-
szédo�at �ereste fel. Az egyi� la�ásban sen�i sem
volt, a mási�ban özvegy Szerdah^lviné már tudott
valamit mondani.

Négy vagy öt napja egyi� este hét óra felé egy
férfi meg egy nõ csengetett be Fe�etéé�hez. Szer-
dahelyiné tudta, hogy szabadságon varína�, �iszólt
az ajtón, hogy csa� négy-öt nap múlva jönne� ha-
za. A nõ azt felelte: "Tudom, hogy elutazta�, de azt
hittem, már hazajötte�..." Ezzel meg�öszönté� a
felvilágosítást és elmente�. Személyleírást nem tu-
dott adni rólu�, csa� annyit, hogy a férfin sötét, a
nõn világos ruha volt. Gábor �érdésére azt mondta:
a férfi olyan magas lehetett, mint nyomozótársam,
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s szür�e �alapot viselt, a nõne� pedig világos haja
volt.

Kérdeztem Fe�etéé�et, vajon �i� lehette� a lá-
togató�?

Fogalmu� sincs róla - felelté� egyszerre.



Mi�özben �észülte� a rajzo�, nyomozóin� újra
�ihallgattá� Szerdahelyinét, hogy pontosabbá te-
gyé� a személyleírást. Azután �ézbe vettem a "lel-
tárt", s mindjárt megértettem Fe�etéé� �étségbe-
esését. A nya�lánc 70 grammos volt, a már említett
briliánsgyûrû és �ar�ötõ mellett még �ét �ar�ötõ,
egy pár fülbevaló �orallgyönggyel, �ét mási� nya�-
lánc, számos ezüsttárgy - valóban nem cse�ély ér-
té� tûnt el. Ráadásul a ruhá�: hat nõi ruha, �ét fér-
fiöltöny, egy férfi és �ét nõi téli�abát. Az íróasztal-
ból - ez volt az egyetlen, amit �ifeszítette� -
4700 forintot lopta� el.

-  Ezt a so� holmit nem vihetté� el �ézben - je-
gyeztem meg. - Nem tûnt el valamilyen bõrönd
is?

-  Nem maradt a la�ásban bõrönd, mindet ma-
gun��al vittü� a nyaralásra... - mondta a férfi,
de az asszony a szavába vágott:

-  Várj csa� ... a �amrában volt egy fe�ete mû-
bõr tás�a ... Oda be sem néztün�.

Zsuzsi�a már szaladt is a �amrába:

-  Nincs meg! - �iáltotta.

-  Még az a rossz tás�a is �ellett ne�i�? - cso-
dál�ozott az asszony ...

-  A célna� megfelelt - szóltam csendesen. -
Me��ora volt?

-  Egy méterszer nyolcvan centis, a zárja rossz
volt, szíjjal fogtu� össze.

19

Már majdnem el�öszöntem, ami�or Rónai fõhad-
nagy megszólalt:

-  Fe�ete elvtárs, legyen szíves megmondani: a
mun�ahelyén nem szo�ta �ivenni a zsebébõl a �ul-
csait?

Fe�ete elgondol�ozott, aztán azt felelte:

-  õszintén megmondom:  nem tudné� erre a
�érdésre válaszolni, de nem valószínû. Külön �ulcs-
�ari�án volta�...

-  Kérem, gondol�ozzon ezen. Fel�eressü� még,
és a �özeli mun�atársairól is érde�lõdni fogun�. Ö�
ugye tudtá�, hogy önö� szabadságra menne�?

-  Igen. De valamennyien megbízható embere�.



-  Ne   hamar�odja  el,   Fe�ete  elvtárs,   �érem
mind a hárman gondol�ozzana�, �i juthatott hozzá
a �ulcsai�hoz. Mert vagy eze��el, vagy nagyon
pontos másolatu��al jutotta� be a betörõ� a la�ás-
ba.

Mire visszamentem a szobámba, Rónaié� már le-
adtá� a rajzo�at, s megszövegezté� a tárgy�örö-
zést.

-  Én pedig �iadtam a fiú�na� a Fe�etéé�tõl �a-
pott neve�et - jelentette Gábor.

-  A ruhaleíráso� �észe� már?

-  Most so�szorosítjá�, s azonnal indulhatun� a
tangóra...

-  Az is lehet, hogy már rég elpasszoltá� ... hi-
szen Szerdaheíyiné szerint négy-öt napja lehetett
ott az az ismeretlen pár, a��or pedig a�ár aznap
vagy másnap éjjel �irámoltá� a la�ást... - ele-
mezte Gábor.

-  Valószínûleg, de ne�ün� a��or is úgy �ell fel-
fognun�,   mintha   tegnap   történt  volna.   Minden
használtruha-�eres�edõt  fel  �ell  �eresni.   Gábor
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elvtárs lépjen érint�ezésbe Fischer bácsival meg az
öreg Petõvel az é�szere� ügyében. Mozgósítani �ell
az orgazdá�at, próbáljana� eladói �örü�ben ilyes-
fajta é�szert �eresni... mintha vevõ� lennéne� rá.
És figyelni �ell Fe�etéé� házát is, hátha találun�
valami nyomot. . .

Szobámban az asztalomhoz ültem, végigolvastam
a helyszíni szemle jegyzõ�önyvét... Közben
eszembe jutott: vajon mindenhol �erestün�-e ujj-
lenyomato�at? Mert például az íróasztalt �ifeszítet-
té� . .. Hátha �onyha�éssel feszítetté� �i, s a��or
ezt talán nem �esztyûvel fogtá� meg . ..

-  Erzsi�é - szóltam a tit�árnõmne� -, hívja
fel a techni�uso�at: mi�or �észül el a jelentés az
u j j lenyomato�ról ?

Erzsi�é azonnal válaszolt:                                  \

-  Körülbelül negyven perc múlva . . .

-  Hogyhogy?

-  Húsz perce jelentetté�, hogy egy óra múlva
el�észülne�.

-  Rónai vagy Gábor elvtársat �éretem. ..



-  Nem tudo� sen�it adni, valamennyien elmen-
te�.

-  És egy �ávét?

-  Az már csöpög ... De azt hiszem, egy �is en-
nivaló sem ártana.

-  Igaz . . . ma még nem ettem semmit. . . legyen
szíves, hozzon valamit.

-  Már össze�észítettem . . .

Mire lenyeltem az utolsó falato�at, már jött is
Fehér fõhadnagy.

-  Jelentem, csa� Fe�etéé� ujjlenyomatait rög-
zítettü�.
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-  Az íróasztalt mivel feszíthetté� fel a betörõ�?
- �érdeztem.

-  Nem találtun� ilyen szerszámot.

-  Tudom.   Márpedig  a�i� oda  bemente�,  bi-
zonyára nem vitte� magu��al feszítõvasat, hiszen
pompás la�ás�ulcsu� volt. Eszerint a la�ásból való
tárggyal �ellett �ifeszíteniü�.  Mondju�,  �onyha-
�éssel ... Arra talán nem ügyelte� . ..

-  Azonnal �i�üldõ� vala�it.

-  Helyes... de mégis, mi a véleménye: �i� le-
hette� a tettese�?

-  Hát a�i� hozzájutotta� a �ulcshoz.

-  Tehát az ismerõsö�?

-  Igen.

-  De hát azo� minden�éppen �ezdõ bûnözõ� . . .
hogyhogy nem hagyta� ujjlenyomato�at? Mégis-
csa� ellenõriznün� �ell valamennyi ismert betörõt.

-  Sajnos, nincs más megoldás. Mert még azt sem
mondhatom, hogy biztos vagyo� a �ulcsmásolásban.
Mind a három pár �ulcsot megvizsgáltu�, semmi-
féle másolásnyomot nem találtun� ... Lehet persze,
hogy régebben történt.

Késõ este volt, mire hazaértem. Megfürödtem,
ettem pár falatot és valósággal belezuhantam az
ágyba. Gondoltam, rögtön elalszom. Nem ez tör-
tént. Állandóan a betörés járt a fejemben. Csa�is
ismerõs lehet... Ismerõs, a�i nem �ezdõ bûnö-
zõ...



Hajnalban ébredtem. Azonnal felöltöztem, s fél
nyolc�or már az íróasztalomnál ültem, hiszen egész
sor jelentést nem ismertem még.

Hamarosan bejötte� a csoportvezetõ�. Rónai
fõhadnagy �ezdte meg a jelentést. Négy személyt
vizsgálta�, de semmiféle nyomra nem bu��anta�.
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Fe�ete testvérei és sógorai teljesen �ívül esne� a
gyanúsításon: beteges, idõs embere�. Gáboré� há-
rom személlyel szû�ítetté� a �ört, az illetõ� ebben
az idõben a Balatonon nyaralta�, sõt még most is
Zamárdiban vanna�. Tóth elvtárs azt jelentette,
hogy az õ nyomozói nyolc embert nézte� meg.

- Eze� sem lehette� a tettese�, majdnem mind
férfi, �orosa�, vezetõ állásúa�, négy a miniszté-
riumban dolgozi�, háromna� a felesége is dolgozó:
�etten tanárnõ�, a harmadi� személyzeti vezetõ.
Még �ét személy maradt, a�i� valahol nyaralna�,
de nem tudtá� megmondani, hol.

-  Mi�or jönne� haza?

-  A házfelügyelõ szerint Öt-hat napon belül.

-  Ki� eze�?

-  A férfi gépészmérnö�, a feleségérõl nem tud-
tun� információt �apni, a házfelügyelõ szerint va-
lamelyi� vállalatnál dolgozi�.

-  Jól van, figyeljé� a haza jövetelü�et, s aztán
ellenõrizzé� õ�et.

Kenedi hadnagyé volt a leghálásabb feladat, õ a
fiatal lányo��al ismer�edhetett meg. A lányo� nyíl-
tan, õszintén beszélte�, örömmel felelte� minden
�érdésre.

-  Azo�, a�i�et Fe�ete Zsuzsa a �özelebbi barát-
nõine� nevezett,  magu� említetté� a nevét. El-
mondtá�,  hogy feljárta� hozzá, együtt tanulta�.
Egyi�ü� még javasolta is: feltétlenül beszélje� Zsu-
zsival, nagyon értelmes gyere�. Mind a hárman épí-
tészmérnö�ö� a�arna� lenni, s együtt jelent�ezte�
felvételire. Jól nevelt, szolid lányo�, még csa� fel-
tételezni sem lehet rólu�, hogy �özü� lenne a be-
töréshez - fejezte be jelentését.



Mi�or így a végére értün� a jelentése�ne�, �ény-
telen voltam összegezni az eddigie�et:

-  Köszönöm a jelentése�et, így hát megállapít-
hatju�, hogy szelleme� járta� Fe�etéé�nél. Megye�
és jelentem is a fõnö�ne�... - �eltem fel.

-  õrnagy elvtárs! - döbbente� meg mun�atár-
saim.

Elmosolyodtam: - Jó, jó ... most még nem me-
gye�, de ha így dolgozun�, a��or elõbb-utóbb ezt
�ell jelentenem.

-  Még nem ér�ezett jelentés minden mun�a-
társtól - jegyezte meg Rónai fõhadnagy. - Nálu�
még folytatju� a vizsgálódást, bár Fe�ete azt mond-
ta, úgy emlé�szi�, nem szo�ta �ivenni a hivatalban
zsebébõl a la�ás�ulcso�at, hiszen azo� �ülön �ulcs-
�ari�án vanna�.

-  Rendben . . . Ma este portyázni fogun�. Van
valami, amit még nem csináltun� meg?

-  Igen - szólalt meg Vastl fõhadnagy. - Azt
javaslom,   �eressü�   fel   újra   Fe�etéé�et,   hátha
eszü�be jut még vala�ine� a neve. Hiszen a la�ásba
csa�is olyan ember juthatott be, a�i elõbb megsze-
rezte vagy lemásolta a �ulcsu�at.

A nyomozó� útna� indulta�.

Telte�-múlta� a napo�, és mi egy helyben topog-
tun�. Nem tudtu� meghatározni a behatolás idõ-
pontját. Nem találtun� tanú�at, a�i� látta� volna
vala�it bõrönddel abban az idõben a �örnyé�en.
Nem értesített sen�i a tárgy�örözés alapján az el-
rabolt holmi�ról. Nem jelezte� sehonnan é�szer-
eladást. Nem találta� ujjlenyomatot a �onyha�ése-
�en sem. Nem találtun� olyan taxit, amely azo�ban
a napo�ban a halvány személyleírásna� megfelelõ
embere�et vitt volna.

Már negyedi� napja �erestün�, �utattun� ered-
ménytelenül, ami�or Erzsi�é szólt be:

-  Fõnö�, Fe�ete do�tor �eresi telefonon.
-� Kapcsolja be!

-  Fontos  bejelentenivalóm  van  -  �ezdte  az
igazgató. - Néhány perce fölhívott telefonon egyi�
barátom, és elmondta, hogy a múlt héten ott volt
nálun� a feleségével, és �eresett benün�et. Elmond-
ta, hogy egy öreg néni a szomszédból felvilágosí-
totta õ�et, néhány nap múlva megér�ezün�.

-  Köszönöm, hogy felhívott, de �i� eze� a ba-
ráto�?

-  Szálai Rudolf és felesége. Látja, az õ nevü�et



nem is di�táltu� föl, hisz olyan rit�án jönne� hoz-
zán�.

Ami�or letettem a �agylót, alig tudtam elnyomni
egy cifra �árom�odást. Az egyetlen halvány szál is
elsza�adt, s eggyel nõtt a neme� száma: nem le^
het a behatolást össze�apcsolni a Szerdahelyiné ál-
tal látott �ét "ismeretlen" személlyel. . .

Fe�ete vezérigazgató jelent�ezése szinte remény-
telenné tette a nyomozást, hiszen - bár természe-
tesen ellenõriztettem a házaspárról szóló bejelen-
tést - szinte biztosra vehettü�, hogy a látogató�-
na� semmi �özü� sincs a behatoláshoz. Márpedig
ez volt az egyi� legjobbna� ígér�ezõ szál, amelyen
elindulhattun� volna, s eddig tulajdon�éppen a lá-
togatás dátumához �ötöttü� a behatolást is.

Amint letettem a telefont, azonnal �iszóltam a
tit�árnõmne�:

-  Erzsi�é, �érem, �erestesse �i a legutóbbi há-
rom év la�ásbetöréseine� ügyiratait.

-  Csa� az ál�ulcsoso�at?

-  Nem, valamennyit, bármilyen módszerrel �ö-
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vetté� is el azo�at. És �üldje be Rónai meg Gábor
fõhadnagyo�at.

Ami�or együtt voltun�, tájé�oztattam õ�et a te-
lefonhívásról, s felsoroltam teendõin�et.

-  Ellenõriznün� �ell a szabadlábon levõ ál�ul-
csos la�ásbetörõ�et,  s egyáltalán minden�it, a�i
ilyesféle bûntettben már részt vett. Ûjra fel �ell �e-
resnün� az illegális eladási helye�et, s minden el-
adóhelyet, vásárlóhelyet, mert régebbi ügyei� is ér-
de�elne�, egészen addig a napig, ami�or Fe�etéé�
nyaralni indulta�. Hiszen az elõbbi bejelentés alap-
ján csa�nem tíz nappal bõvült a lehetséges idõ-
pont ... Kérem, írjá� össze azo�at a la�atosmeste-
re�et, a�i� �ulcs�észítéssel, másolással foglal�oz-
na�. Kérjé� el Fe�etéé� egyi� pár �ulcsát, s mu-
tassá� meg eze�ne� a la�atoso�na�, hátha fölisme-
ri�.

-  Azo�ban az üzlete�ben már jártun� - mond-
ta Rónai fõhadnagy -, ahol ilyen �ulcso�at árusíta-
na�, s egyöntetû volt a válasz: ilyen típusú �ulcso�-
�al nem foglal�ozna�.

-  Jó, jó, de mindig újra �ell ellenõrizni... A fõ-
nö� egyszerûen nem a�arja elhinni, hogy ennyire
egy helyben topogun�.



-  Nagyon sajnálom - jelentette �i Gábor -,
de szoros �apcsolatban vagyun� az orgazdá��al, s
es�üdni merné�: valóban nem árusította�, nem vá-
sárolta� ilyen holmi�at.

-  Ami pedig megint csa� arra vall, hogy rutinos
bûnözõ��el állun� szemben, a�i�ne� van tartalé�
pénzü�, nem szorulna� rá, hogy azonnal érté�esít-
sé� a lopott holmit.

Ki-�i ment a dolgára. Néhány óra eltelt, ami�or
Tóth fõhadnagy jelent�ezett:
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-  Õrnagy elvtárs, jelentem, a tangón odajött
hozzám Áron bácsi, az öreg árus, egy téli�abáttal,
amely nagyon hasonlított az egyi� �eresett téli�a-
bátra.

-  Behozta? - �érdeztem izgatottan.

-  Igen. A �abátot is, meg Áron bácsit is ... Ezt
nem �ell szó szerint érteni: csa� meg�értem, hogy
jöjjön be, hátha többet tud mondani az eladóról. . .

-  Hívja be gyorsan!

Néhány perc múlva asztalomon hevert egy per-
zsa galléros nõi téli�abát, elõttem pedig ott állt az
öreg boltos.

-  Hol vette ezt a �abátot?

-  A tangón ... lehetett vagy tíz napja. Csa� jó-
val utána tetszette� értesíteni, hogy milyen holmi-
�at �eresne�, meg is feled�eztem róla. De most va-
lahogy rátévedt a szemem, s úgy éreztem: mégis-
csa� megmutatom.

A telefon�agylóhoz nyúltam.

-  Erzsi�é,  hívja föl Fe�etéé�et,  hogy otthon
vanna�-e, s mondja meg, hogy negyedóra múlva
odaér�ezi� egy emberün�.

Míg a tit�árnõ jelent�ezését vártam, meg�érdez-
tem:

-  Áron bácsi, �itõl vette ezt a �abátot?

-  Nagy baj van, fõnö�. Nem ismerem a lányt,
a�itõl vettem.

-  Hogyhogy nem ismeri?

-  A Népszínház utcában, a mozi elõtt szólított
meg.



-  Nem �érte az igazolványát?

-  Kértem én, még a bejelentõlapját is, de azt
felelte, nincs nála. Ami�or azt mondtam, hogy a�-
�or nem veszem meg, arra �ért, menje� föl vele a
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:

:

la�ására, s �i�érte magána�, hogy esetleg tolvajna�
nézzem. . .

-  Hogy hívjá�, és hol la�i�?

-  Szo�olai Olgána� nevezte magát, és azt mond-
ta, a Murányi utca hat számban la�i�.

-  Elment a la�ására?

-  Nem... arra gondoltam, ha hazudna, a��or
már valami isten háta mögötti címre hivat�ozna.

Néhány pillanat múlva Bognár fõhadnagy már
útna� is indult a Murányi utcába, ami�or pedig Er-
zsi�é beszólt, hogy Fe�etéé� várna� min�et, Tóth
fõhadnagy elindult a �abáttal hozzáju�.

Mire visszahívott bennün�et telefonon, már Ró-
nai és Gábor elvtárs is szobámban volt.

-  õrnagy elvtárs, jelentem, a �abát Fe�ete Zsu-
zsáé - hallatszott a telefonban Tóth fõhadnagy
hangja, s nagy meg�önnyebbülés vett rajtam erõt:

-  Na végre! Jöjjön be!

Rónai és Gábor arcán széles mosoly jelent meg.
Az öreg �eres�edõ viszont nem gyõzött mosa�odni:

-  Olyan becsületes �épe volt anna� a lányna�!
Csöndes volt, szolid, udvarias . . . Megmondta a la-
�áscímét is.

-  Hát a��or üljön csa� itt tovább, és várja meg
a fõhadnagy elvtársat, a�i a Murányi utcába ment.
Majd, ha visszajött, megtudja, mennyire volt be-
csületes az a lány.

Tóth fõhadnagy hamarosan visszatért. De meg-
jött Bognár fõhadnagy is.



-  Jelentem, a Murányi utca hat számú házban
nem la�i� és soha nem is la�ott Szo�olai Olga nevû
nõ. Végignéztem a la�ónyilvántartást is.

-  No, Áron bácsi - fordultam az öreghez, a�i
egészen elsápadt, amíg Bognár beszélt. - Most mu-
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tassa meg, mit tud. Kerítse elõ ne�ün� az eladó-
ját!

-  Nem lesz �önnyû dolgom!

-  Tudom, de a��or is segítenie �ell. Árulja már
el, mennyiért vette meg ezt a �abátot.

-  Hatszázért.. .

-  És mit ér?

-  Ezer�étszázért bármi�or simán eladhatom . . .

-  Azt azért tudja, hogy csa� a perzsagallér meg-
ér vagy ezerötszázat.

-  Tudom, nem is a bolti új árát mondtam.

-  A��or pedig azt is tudnia �ellett, hogy lopott
áru. Tehát a saját érde�e �ívánja, hogy �eresse azt
a lányt. Jó, jó, mi is segítün�... Rónai fõhadnagy
mindjárt fölveszi a jegyzõ�önyvet, s maga, Áron
bácsi, megpróbálja a lehetetlent: visszaemlé�szi�,
de olyan  pontosan  visszaemlé�szi�  a  személyre,
hogy a mi emberein� enne� alapján bármi�or fel-
ismerjé� a �uncsaftját. Nem is tudom, hogyan tehe-
ti jóvá a dolgot...

-  Ügy, ahogy a fõnö� mondja: éjjel-nappal �e-
resni fogom azt a nõt...

Áron bácsi régi ismerõsün�. A tangón szo�ott ad-
ni-venni, hatósági engedéllyel.

Késõ estére járt, elzártam az irato�at, s elhatároz-
tam, hazamegye�, ezt az éjsza�át otthon töltöm.

Ami�or hazaértem, meleg vacsora várt.

Megvacsoráztun�, megfürödtem, és ágyba fe�üd-
tem. Az asszony meg �özben zsörtölõdött:

-  Tön�re fogsz menni, ha ezt so�áig csinálod ...

-  Lehet, de elõbb so� gazembert szeretné� még
tön�retenni.. . Különben is a mién� a legszebb hi-
vatás.

Reggel azonnal �értem az éjsza�ai jelentése�et.
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Vere�edése�, �ét üzletbetörés ... aztán egy la-
�ásbetörés riglihúzással. . . egy la�ásbetörés ál-
�ulccsal ...

Ál�ulccsal?

Azonnal �érettem Rónait és Gábort.

-  Megnéztéte� már ezt az ál�ulcsos betörést?

-  Az a�tát mindenesetre el�értem - jelentette
Gábor.

Olvasni �ezdtem.

Mohácsi János Lenin �örút 64. alatti harmadi�
emeleti la�ásából nagy mennyiségû é�szert és 7600
forintot lopta� el. Az ajtón semmiféle erõsza�os
nyom nincsen. A betörés tényét nem lehetett meg-
állapítani.

-  Ügy látszi�, ide is szelleme� suhanta� be -
állapítottam meg. - Volt már vala�i a helyszínen?
Ha még nem volt, a��or most �imegyün�. Méghoz-
zá a legjobb nyomsza�értõ��el. Hívjá� Fehéré�et.

A la�ásban síró asszony fogadott, Mohácsiné.
Férje mérnö� a hajógyárban.

Fehére� azonnal mun�ához látta�, de amint az
ajtóhoz nyúlta�, megszólalt a fõhadnagy.

-  A felsõ zár  elzett,   az  alsó �éttollas  wert-
heim...

Nincs az a tolvaj, a�i ide ál�ulccsal be tudott
jönni.

-  Azért csa� szereljé� le a zárat...

-  Mindent megnézün�.

Az asszony elmondta, hogyan fedezté� fel a lo-
pást:

-  Tegnap este az anyósomnál voltun�, a szüle-
tésnapját ünnepeltü�. Tizenegy óra lehetett, ami-
�or hazajöttün�.

-  Ki� la�na� a la�ásban?

-  A férjem, a �ét �islányom, az egyi� nyolc-, a
mási� tízéves, és én.

-  Mit tapasztalta�, ami�or hazajötte�?

-  Ahogy hazaértün�, én csa� le�ap�odtam a ru-
hámat, s már siettem is a lányo�hoz ágyazni, úgy-



is elég �ésõ volt már. Egyszer csa� beszól a férjem:
"Ági�a, nem is mondtad, hogy elra�tad az ezüstö-
�et a vitrinbõl..." "Mit ra�tam el?" - �érdeztem
meglepve, s �imentem hozzá. "A vitrinbõl az ezüs-
tö�et ..." Már a számon volt: miért ra�tam volna
el, mit viccelõdi�, ami�or a vitrinre pillantottam.
Majdnem elájultam, üres volt... Azért csa� rászól-
tam   a  férjemre:   "Micsoda   hülye   vicceid   van-
na�? ..." "Azt hiszem, ez nem tréfa" - ugrott a
sze�rényhez. A fehérnemûs sze�rényben egy vas-
�azettában tartju� a pénzün�et és az é�szerein�et.
A vas�azetta is eltûnt.

Mohácsiné elsírta magát. Fehér fõhadnagy lépett
be:

-  Mindent alaposan megnéztün�, ide is csa�
eredeti vagy csináltatott �ulccsal jöhette� be. Épp-
úgy, mint a Pasaréti úton . . .

-  Asszonyom, legyen szíves elmondani, milyen
rendellenességet tapasztalta�, ami�or hazaérte�.

-  Semmit... simán �inyitottu� mind a �ét zá-
rat... Bejöttün�, minden úgy volt, ahogy itthagy-
tu�. Ha a férjem nem néz véletlenül a vitrinre,
észre sem vettü� volna a dolgot. így még éjjel ide-
jöhetett �ét nyomozó, mert természetesen azonnal
telefonáltun� a rendõrségre. Ö� meg�érte�, írjam
le, mi az, amit elvitte�. So�at faggatta�.

-  Sajnos, ezt most folytatnom �ell, a magu� ér-
de�ében. Hány �ulcsu� van a bejárati ajtóhoz?

-  Kettõ, a férjemé és az enyém.
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:

-  Ki férhetett hozzá a �ulcso�hoz?

-  Ezt nem értem.

-  Kihez �erülhette� a �ulcso�, *x�ár csa� rövid
idõre is?

-  Velün� volta� ...

-  Nem tegnap,  hanem azelõtt...  Értse meg,



önö�höz nem ál�ulccsal hatolta� be. Ilyen zára�at
nem lehet ál�ulccsal �inyitni, csa�is a sajátju�-
�al ... vagy a pontos másolatával. Tehát szü�ség
van mindazo�na� a nevére, a�i� a �özvetlen �ör-
nyezetü�höz tartozna�: ro�ono�, baráto�, ismerõ-
sö� ...

-  Mit a�ar ezzel mondani? - sértõdött meg az
asszony, a�árcsa� anna� idején Fe�eténé. - A mi
ro�onain�, barátain� nem olyan embere�!

-  Hol szo�ta tartani a �ulcsot? - engedtem el
fülem mellett a megjegyzést.

-  A reti�ülömben, s ha hazajövö�, beteszem a
zárba. Nálun� mindig a zárban van a �ulcs, a fér-
jem is csenget, ha hazajön.

-  A��or �önnyen lehetett mintát venni róla -
jegyeztem meg.

-  Tehát még vala�ine� van �ulcsa a la�ásun�-
hoz?

-  Most igen.

-  Szent isten, a��or be is jöhet, agyon is üt-
het...

-  Ez nem valószínû, de azért sürgõsen csináltas-
sana� új zárat. Mondju�, még ma... De elõbb vá-
laszoljon a �érdéseimre. Ki� tudtá�, hogy tegnap
délután elmenne� itthonról?

-  Elég so�an. A férjem ro�onai is ott volta� a
mamánál, tehát õ� is tudtá�, de máso��al is beszél-
gettün� errõl. Hiszen a mama éppen nyolcvanéves
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volt tegnap, és hosszú idõ óta törtü� a fejün�et, mi-
vel lepjü� meg.

-  Most egy furcsát fogo� �érdezni: vissza tudna
emlé�ezni arra, hogy ami�or vendégei volta�, �i
ment �i �özülü� a vécére?

Elmosolyodott:

-  Tényleg furcsa �érdés, és nehéz is. Ki jegyez
meg ilyesmit? És miért fontos ez?

-  Megmagyarázom. A vécé ott van az elõszoba-
ajtó mellett. Az, a�i a �ulcsot le a�arja másoltatni,
elég ha �ihúzza a zárból, aztán bezár�ózi� a vécé-
be, ott mintát vesz, végül szépen visszateszi a �ul-
csot a zárba . . . Nem �özeli ro�onra, barátra gondo-
lo�, ne értsen félre, csa� valami al�almi ismerõs-
re...



-  Értem, értem... mi mindenre �ell magu�na�
gondolniu�. De azért csa� azt mondom: nem tudo�
ilyesmirõl.

-  Rendben van, gondol�ozzé� rajta. Most pedig
arra �érem, írja le barátai�, ismerõsei� nevét, la�-
címét. Mindazo�ét, a�i� járta� magu�nál a la�ás-
ban, és hozzáférhette� a �ulcshoz. Azután írja le,
mi hiányzi�. Az é�szere�rõl valami jó rajz is �elle-
ne ... - Gáborhoz fordultam: - Hívjana� ide né-
hány nyomozót, és �érdezzene� �i minden la�ót:
mit látta� tizenhét és huszonhárom óra �özött.

Azzal búcsúztam Mohácsinétól, hogy mun�atár-
saim a la�ó� meghallgatása után visszatérne�
a pontos leíráso�ért, a listáért.

Azonnal jelentettem fõnö�ömne� a másodi�, azo-
nos jellegû behatolást.

A szobámban Gábor fõhadnagy fogadott, az ál-
�ulcsos és hamis �ulcsos betörése� szabadlábon le-
võ tetteseine� ellenõrzési adataival. Harmincnégy
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ilyen személy volt a nyilvántartásun�ban, �özülü�
tizen�ettõ van szabadlábon, s eze� �özül hétrõl na-
gyon jó vélemény ér�ezett: rendesen dolgozna�.
A többie� ellenõrzése most folyi�.

-  Jó lenne egy �is �örutat tenni ma este -
mondtam mun�atársaimna�. - Habár erre az ügy-
re ott nemigen �aphatun� választ...

Bognár fõhadnagy jelent�ezett, õ is ott volt a
Lenin �örúti házban, s most jelentette: fontos tanút
talált, Mohácsia� egyi� szomszédját, a�i látott va-
la�it a folyosón. Kérésemre behívta az elõszobából.
Bemutat�ozott:

-  Petri� Mi�lós.

Meg�öszöntem, hogy eljött, s meg�értem, részle-
tesen mondjon el mindent, mert valószínûleg a be-
törõvel talál�ozott...

-  Kérem szépen, annál a nõnél nem volt olyan
csomag, amiben bármit is elvihetett volna ...

-  Tás�a, reti�ül, szatyor volt nála?

-  Talán egy �isebb sporttás�a vagy szatyor...
Bevallom, nem azt néztem. A férfiember mit is néz
egy nõn .. . �ülönösen, ha szép. És ha négy-öt mé-
ternyi távon belül látja.

-  Nem tûnt fel önne�, hogy õ zárta be az ajtót,



holott nem tartozi� Mohácsié�hoz?

-  Kérem, nem tudhattam, odatartozi�-e vagy
sem, nem ismerem minden ro�onu�at... Meg az-
tán ... tulajdon�éppen nem is láttam, hogy bezár-
ta. Csa� éppen abból az irányból jött. S ami�or a
villany alá ért, láttam, milyen szép.

-  Mi volt a szép rajta? Mi tûnt fel az elsõ lá-
tásra? . . .

-  Gyönyörû, hosszú szõ�e haja volt. . . egészen
világosszõ�e...

-  Milyen? - �aptam föl a fejemet.

-  Szép, hosszú szõ�e haja volt, ez tûnt fel leg-
in�ább.

-  Milyen szõ�e?

-  Mint az ezüst.

-  A szeme színe?

-  Sajnos, azt nem láttam, csa� egy pillanatra
villant össze a te�intetün�, azután õ elfordult.

-  Milyen magas volt?

-  Talán tíz centivel alacsonyabb nálam ... Én
százhetvennégy centi vagyo�.

-  Felismerné, ha újra látná?

-  De még mennyire. Száz nõ �özül is!

-  Nagy segítséget nyújtana ne�ün� ezzel.. .

-  Természetesen �ész vagyo� segíteni, még úgy
is, hogy elmegye� magu��al azo�ra a helye�re, ahol
ilyen embere� megfordulna�.

Rónai és Gábor rám nézett. Igen, eze�ben a na-
po�ban megfeled�eztün� a lebujo�ról. . . Valahogy
annyira egyedülállóna�, ismeretlenne� látszott az
ügy, s annyira nem tudtu� összeegyeztetni egy iga-
zi lebujlátogató barátságát egy vezérigazgatóval
meg egy mérnö��el... De �i tudja, hátha ez az em-
ber tapintott rá a lényegre.

-  Jó ötlet - válaszoltam -, �öszönjü�. Mond-
ju�, holnap este. Ráér?

-  Persze.

-  Hát a��or . . . nyolc óra�or legyen a �apu-
ban .. . Bognár �ollégám odamegy önért gép�ocsi-
val. Még valamit: azt fogyaszt, amit a�ar, a szám-
lát mi rendezzü� . . .



Kocsit hívtam, és haza�üldtem ön�éntes segítõn-
�et, aztán Erzsi�éne� csendben megjegyeztem:
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-  Lehet, hogy hamarosan megidézzü� ide azt a
szellemet...

Ami�or a �ocsi visszajött, útra �eltün�.

-  Menjün� elõször a Sportba. Emlé�ezte�, Gizi
mondani a�art ne�em valamit, s másnap, ami�orra
Mvtam, nem jött be. Azóta sem láttu�. Én pedig tel-
jesen megfeled�eztem róla ...

A Sportban a szo�ásos �ép fogadott: bûz, füst,
�iabálás . . . Árpi �ét lánnyal üldögélt:

-  No, si�erült elhelyez�ednie, Árpi�ám? - �ér-
deztem tõle.

-  Sajnos, elveszett a mun�a�önyvem - hazud-
ta szemrebbenés nél�ül -, csa� a jövõ héten lesz
meg, addig nem dolgozhato�.

-  Azért szerencsére csa� a�ad piára való - mu-
tattam a három borosüvegre.

-  Van anna�, a�i...

-  De maga elissza ... Igaz is, az éjsza�a megint
volt egy betörés riglihúzással. A maga mûfaja...
Vagy �on�urrense a�adt? ...

-  Hát ma éjjel biztosan nem én voltam.

-  Mennyi pénze van?

-  Nem én fizetem a piát, hanem Etel�a.

-  Ne hülyés�edj - �iabált Etel�a. - A fõnö�
jól tudja, hogy Varga Ételne� sohase volt stricije.

-  Árpi�a, jöjjön csa� be velem az irodába...
- Ami�or beértün�, rászóltam: - Ra�jon �i min-
dent a zsebébõl.

Egy �aróra, egy ezüst cigarettatárca és 376 forint
volt nála.

-  A többi szajré hol van ?

Árpi már ismert engem, tudta, a veséjébe láto�,
egy pillanatig sem tagadott:

-  A falábú Simine� adtam el...



-  Hát a��or most szépen �ifizeti a cechet, az-
után bevisszü� a fõ�apitányságra.

-  Csa� ne fogjon vastagon a plajbászu�, fõ-
nö� . .. nem vagyo� én a nagymenõ� �özül való . . .

-  Jó, jó ... de azért fogun� még beszélgetni.
Mondju�, az újságíró-�al�ulátorról.. .

-  Nem is láttam azóta - mondta, de a szeme
megrebbent.

Gábor jött hozzám:

-  Gizit sehol sem találju�.

Elindultun�. Az utcán hamarosan észrevettü� Gi-
zit. Odahajtottun� mellé.

-  Miért nem jött be, Gizi�é?

-  Emlé�szi�, fõnö�, hogy esett a��or az esõ.
Rettenetesen megfáztam. Másnap még csellengtem,
de azután ágyna� dõltem, és egyedül! öt napig fe-
�üdtem. Holnap délelõtt tíz óra�or ott lesze�, csuda
érde�es dolgo�at meséle�.

Továbbmentün� a Vasút vendéglõbe. A Vasút
ajtajában állt a féllábú Feri. Ro��ant, nem �ötelez-
hetõ mun�ára, de nem is �ell ne�i. A szép Magda
stricije, és az jól ellátja. Magdána� van mun�ahelye
is, hogy mi�épp tud dolgozni, örö� rejtély marad
számomra, hiszen a harmadi� mûsza�ot is végig-
dolgozza . . . Már négyszer volt börtönben, vagy
tízszer a Kun utcai �órházban. Most hagyju� futni,
megyün� tovább. Hági, Club presszó, Berlin, Róma,
Pipacs.. . azután irány a Budavár és a Moulin
Rouge. Egyi� helyen sem ismeri� a szõ�e hajú nõt,
a�ine� személyleírását megadju� .. .

Személyleírást? Hisz Petri� csa� a szõ�e hajról
beszélt... jó, jó... de mi hosszabb ideig láttun�
egy szõ�e hajú nõt... és ön�éntelenül "behelyette-
sítettü�".
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A Moulin-ban a híres Ró�a fogadott - so�szor
írtam már róla.

-  Ott egy �is asztal, hozom a �ávét - üdvözölt
szo�ott udvariasságával. Ami�or visszajött, ne�i is
elõadtu�, �it �eresün�.

-  Ilyen hölgy a mi lo�álun�ban még nem járt.
Ha ezt Ró�a mondja, a��or mérget lehet rá ven-
ni... De Zichy Viadimirrõl tudo� egy jó sztorit...
Pardon, hívna� ...

A fõpincér lépett hozzán�: - Parancsolna� egy
fél �onya�ot?

-  Mi�lós�ám, ugrat?

-  Addig nem halo� meg, amíg meg nem ita-
tom ...

-  Ilyen so�áig a�ar élni?

-  Miért jönne� olyan rit�án az ura�?

-  Az ura� nem jönne� rit�án, ahogy �örülné-
ze� ... Csa� az nincs itt, a�it mi �eresün�... igaz,
az hölgy ...

-  Ró�a nem látta? A��or nem is lehetett itt,
mert õ még azt is megmondja, ha a�arjá�, hogy
mennyi pénze van anna� az úrna� a bal �ettes-
ben . . .

El�öszöntün�. Ró�a megígérte, hogy azonnal be-
szól, ha látja a �eresett nõt.

Hajnali háromra értem haza, s bizony, reggel �ó-
�adtan mentem be az irodába.

Semmi érde�esség nem történt az éjjel. Felhozat-
tam Árpit, tõle várhattun� még valamit.

-  Nos, Árpi�ám, beszéljen ne�em arról az új-
ságírónõrõl!

-  Látom,  fõnö�, nem hisz ne�em.  Komolyan,
azt mondta, hogy újságírónõ. A Sanyi hozta oda az

asztalhoz. Minden úgy volt, ahogy a��or elmond-
tam . . . Hacsa� . . .

-  Na látja, engem ez a hacsa�, érde�el legjob-
ban.

-  Ha már �imondtam, egye fene ... azért csa�



föltûnt, hogy mi dolga ilyen csinos, jól öltözött nõ-
ne� ezzel a Sanyival. Meg ami�or már ivott egy �e-
veset, a��or azt mondogatta: igyun�, Sanyi�ám, a
�özös mun�án�ra ... Márpedig a Sanyi soha nem
volt újságíró ...

-  De még �al�ulátor sem ... - jegyeztem meg,
célozva a hölgy igazolványbeli foglal�ozására.

-  Igen,, igen ... Szóval, Sanyival ment el. Más-
nap �érdezgettü� is, �i volt ez a gazdag spiné, de õ
azt mondta: semmi �özün� hozzá. Lajos meg is �ér-
dezte: milyen �özös mun�ára itta�, mire Sanyi rö-
högött: "Hát arra az újságci��re, amit majd rólato�
ír a segítségemmel." De én nem hisze� Sanyina�.
Egy ilyen szép nõvel... El �éne menniü� Sanyi la-
�ására, a Hernád utcába ...

Erzsi�é szólt be, ami�or Árpit vissza�ísérté� a
cellába:

-  A portán valami Gizi �eresi az õrnagy elv-
társat.

-  Azonnal �üldjé� föl!

Szóltam Gáborna�: állíttassana� �i egy ház�uta-
tási parancsot, s gyüle�ezzene�, mert nemso�ára
�imegyün� a Hernád utcába, Benedi�t Sándorhoz.

Gizi�é jött be.

-  Foglaljon helyet - ültettem az egyi� szé�re.
- Mi az az érde�es, amit mondani a�ar?

-  Hát azzal a szõ�e nõvel �apcsolatos, a�it ott
a Sportban igazoltatta� ...

-  Róla a�art velem beszélni a��or is?
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-  Igen ...

Kivert a hideg verejté�.



-  Mit?

-  Nem tetszi� ne�em az a csinos dög.. . Nem
pali� után szaladgál az ... Olyasmit hallottam attól
az asztaltársaságtól, hogy valami �özös mun�ára it-
ta� ... De hát milyen �özös mun�áju� lehetett?

-  Ez már ne�ün� is feltûnt, de sajnos, elég �é-
sõn.

-  Késõn? Persze, nem tudtam szólni... Pedig
én még másnap is talál�oztam a nõvel. Véletlenül.
A Hágiba is beugrottam, és ott üldögéltem, ami-
�or a hangja megütötte a fülemet. Valamiért szidta
a partnerét. Odapillantottam, hát a Sanyi volt. Sa-
nyi meg visszaszólt erélyesen: "Mi a francot �ép-
zelsz, azért vittem a bõröm a vásárra, hogy még
csa� ne is egye�, igyá�, amennyit a�aro�?" "Jó, jó,
egyél, amíg van nálam pénz - mondta a nõ -, de a
holmihoz ne nyúlj..." "In�ább éhen dögölje�?"
"Le a�arsz bu�ni? ..."

-  Biztos, hogy a szõ�e nõ volt?

-  Nem láttam, csa� a hangját hallottam. De Sa-
nyival volt, mint elõzõ este .. .

-  Köszönöm, Gizi�é. Nem említette ezt sen�i-
ne�?

-  Hát olyan nõ vagyo� én, fõnö�?

-  Nem, nem. .. bár ne�ün� mindenesetre ha-
marabb szólhatott volna.

Amint elbúcsúztam Gizi�étõl, hívtam a fõnö�öt.

-  Jelentem, megvanna� a hamis �ulcsoso�.

-  Hogy hívjá� õ�et?

-  Jelentem, még nem tudom.

-  Ne viccelj velem ... - �árom�odta el ma-
gát.
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-  Nem vicc, most indulun� értü�. Legalábbis az
egyi�ért.

A csoport már várt, s mi elindultun� a Hernád
utcába.

A házfelügyelõ megmondta, hogy Benedi�t Sán-
dor a II. emelet 2. számú la�ásban la�i�, s hogy
csa� pincéjü� van, padlásu� nincs. Meg�értü�, jöj-
jön velün�, s õ csöngessen be. Mi félreálltun�.
A házfelügyelõ becsöngetett, aztán benyitott az aj-
tón. Nem volt bezárva. A �onyhában idõs asszonyt



találtun�.

-  Jó napot, Sanyi itthon van?

-  Igen, még alszi�.

Beléptün� a szobába. A zajra fölébredt.

-  öltözzön fel, Benedi�t. . .

-  Mit a�arna�?

-  Rendõrség. Nem ismer meg?

-  De igen. Miért �eresne�?

-  Mi fogun� �érdezni, jó? De majd odabent.
Most pedig felszólítom, adja elõ a la�ásban levõ, be-
törésbõl, lopásból származó holmi�at.

-  Nincs a mi la�ásun�ban ilyesmi.

-  Rendben van, a��or ház�utatást tartun�. Tes-
sé�, a ház�utatási parancs - mutattam a papírt. -
Magát pedig meg�érem - fordultam a házfelügye-
lõhöz -, az egyi� la�ót hozza ide hatósági tanú-
na�.

Ami�or együtt voltun�, meg�ezdtü� a mun�át.

Rónai �inyitotta az egyi� sze�rényt. Majdnem
teljesen üres volt. A mási� is. Az éjjelisze�rényben
sem volt semmi. Szinte hallani lehetett, amint Be-
nedi�t fellélegzett.

-  Ugye megmondtam, hogy nincs semmi...

-  Nyugalom,   Benedi�t...   -  intette  csendre
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Rónai fõhadnagy, s már nyitotta is föl az ágyat.
Egy�ettõre "megágyazott", azután lehúzta a lepe-
dõt, s ránehezedett szalmazsá�ra.

-  Ezt most felvágju�! - fordult Benedi�thez,
a�i még csa� nem is tilta�ozott.

-  Csa� óvatosan - �értem.

Rónai felnyitotta a zsá�ot, beletúrt a szalma �ö-
zé, s egyszerre csa� �ihúzott egy férfi téli�abátot,
utána �ét nõi ruhát. Aztán a mási� szalmazsá� �ö-
vet�ezett: abból egy nõi téli�abát és négy nõi ruha



�erült elõ.

-  Ejnye már, Benedi�t, eze�et a szép holmi�at
miért nem a sze�rényben tartotta, hiszen az telje-
sen üres? - �érdeztem.

Sanyi nem felelt.

-  No, vegyü� ezt a jegyzõ�önyvbe, de �özben
menjün� le a pincébe. Majd ha feljöttün�, a ható-
sági tanú is szíves�edi� aláírni. . . Bilincseljé� meg!

-  Miért �ell  ez,  fõnö�?  Megbu�tam,  megye�
magamtól is...

-  Nézze,  Benedi�t, nem szeretné� lövöldözni,
ennyi az egész ... Ugye jobb lesz így, csendben?

Ami�or az anyja meglátta, összecsapta a �ezét:

-  Mit csináltál már megint, Sanyi�ám?

A fia nem szólt semmit, csa� megrántotta a vál-
lát.

A pincében semmit sem találtun�, így hát �ocsi-
ba ültün�.

-  Hát az a szõ�e úrilány hol la�i�? - �érdez-
tem.

-  Melyi�?

-  Nem olyan so� csinos, szõ�e úrinõvel van ma-
gána� �apcsolata .. . A�ivel ott a Sportban itta�.

-  Az Ibi?

-  Milyen Ibi?

-  SásdiIbolya...

-  La�címe?

-  Kertész utca negyvenegy.

-  Hol dolgozi�?

-  A Soro�sári úton, a szövetgyárban.
Ami�or beértün�, Keleti fõhadnagyot �érettem,

hogy �ezdje meg a jegyzõ�önyvi �ihallgatást. Két
�ocsit indítottam útna�, az egyi�et a gyárba, a má-
si�at - ház�utatási paranccsal - a lány la�ására.
Nem telt bele egy óra, s már ott is ült velem
szemben Sásdi Ibolya.

-  Ismeri maga Fe�etéé�et a Pasaréti útról, meg
Mohácsia�at a Lenin �õrútról?



A �érdéstõl annyira megdöbbent, hogy �apásból
válaszolt:

-  Igen.

-  Gya�ran járt hozzáju�?

-  Fe�etéé�nél talán háromszor voltam. Mohá-
csié�nál �étszer.

-  Honnan volt az ismeretség?

-  Fe�etéé�hez egy ismerõsöm vitt fel. Mohá-
csié�na� az édesanyám mutatott be. Az asszonyt is-
merte valahonnan.

-  Volt már büntetve?

-  Nem, soha.

-  Ismer engem? Tudja, hol talál�oztun�?

-  Igen, a Sportban . . .

-  Tudja, miért van itt?

-  Gondolom.

-  Hát a��or azt mondja meg, hogyan �ezdõdött
ez a �al�ulációja?

-  Egy mérnö� udvarolt ne�em. Egyszer elve-
szett   a   la�ás�ulcsom, - elpanaszoltam   ne�i.   Azt
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mondta, semmi az egész, majd csináltatun� mási-
�at. Mondtam: de hát most csa� egy �ulcsun� van,
azt nem tudom odaadni. Erre eljött, gittel mintát
vett róla, és másnapra �észen volt az új �ulcs. Mint-
ha az ördög szállt volna meg... Ez a mérnö� vitt
el Fe�etéé�hez. Ami�or másodszor ott jártun�, �i-
mentem a vécébe, odavittem a �ulcsot, gyorsan
gittbe nyomtam, azután letörölgetteni, visszara�tam
az ajtóba. Már csa� az al�almat �ellett várni, hogy
mi�or menje� be.

-  Hogyan �erült az ügybe Benedi�t Sándor?

-  Az Annában talál�oztun�. Panasz�odott, hogy
mun�a nél�ül van. O�osan beszélt. Nem is tudtam
pontosan, �icsoda. Azt mondtam ne�i: lehetne va-
lahogy pénzt szerezni. "Jó lóra" tettem, tetszett ne-
�i az ügy. Mérnö� udvarlómtól megtudtam, hogy
Fe�etéé� nyaralni menne�. Néhány nap múlva fé-
nyes nappal besétáltun�, s amit csa� lehetett, elvit-



tün�. De mindent visszaado�, mert még megvan,
nem adtun� el semmit, azt azért nem mertem ...

-  Kivéve egy �abátot...

-  Kabátot?

-  Igen.

-  Sanyi eze� szerint becsapott.

-- Méghozzá egy csinos fiatal nõvel adatta el...

-  Nem érde�el. Azt hiszi, hogy érde�el?

-  És a Lenin �örúti la�ás?

-  Oda egyedül mentem. Mert Sanyi nagyon �ö-
vetelõzõ volt a mási� ügyben.

-  Talál�ozott itt vala�ivel?

-  Már becsu�tam magam mögött az ajtót, ami-
�or jött a liftbõl egy ember. De elfordítottam a fe-
jem, nem láthatott.

-  Mégis tö�életes személyleírást adott önrõl.

-  Személyleírást?

- - Pontosabban olyanna� írta le, amilyenne� mi
is láttu� a Sportban . . . Szép, hosszú, szõ�e hajú,
csinos nõne� .. .

-  Most udvarolni a�ar ne�em?

, - Dehogy. . . csa� a személyleírását ismétel-
tem . . .

-  Érde�es, hogy egy ismeretlen ember bu�tatott
le ... Pedig mind a �ét család ismert.. .

El�ísértettem a cellába, én pedig jelentést tettem
a fõnö�ne�. Arról beszélgettün�, hogy egy ilyen csi-
nos fiatal lány, jó állással, ilyesmire vetemedjé� ...
megdöbbentõ.

Vidáman tértem vissza az irodába. Erzsi�é foga-
dott:

-  Most legalább �orán hazamegy?

-  A fenét. Indulun� egy �is �örútra... Látja,
sem Fe�etéé�,  sem Mohácsié� nem emlé�ezte�,
hogy a szép Ibi valaha is járt nálu� vendégség-
ben ... Csa� mi talál�oztun� vele a Sportban ...
Min múli� a nyomozás!

44



Leesett a tantusi..

Ahogy letettem a telefont, éppen csa� magamhoz
vettem a jegyzetfüzetemet, és máris a lépcsõ�et
�ettesével véve, siettem a �apuhoz. Taxirabló��al
régen nem volt dolgun�, már-már örültün�, hogy
�ihalóban van ez a bûncsele�ményfajta. Most hát
minél hamarabb a helyszínen a�artam lenni.
S amint lefelé igye�eztem a lépcsõn, "fel is ébred-
tem", egy-egy ilyen testmozgás - "éjjeli torna" -
mindig túlsegített az álmosságon ... A gép�ocsi�-
ban már ott ülte� a nyomozó�.

-  Jó so�áig dolgozta�, õrnagy elvtárs! - foga-
dott a gép�ocsivezetõ. - Hazafuvarozzam?

-  Haza hát, a Szobi utcai �órházba ...

-  Csa� nem történt megint valami?

-  Egy   taxisofõrt   szúrta�   le...   hozzá   me-
gyün� ...

-  Gazembere�! - szaladt �i a gép�ocsivezetõ
száján ez a �ifejezés, amit mi is legszívesebben
használnán�, csa� hát a �ihallgatáso�on nem szo�-
tu� megsérteni a személyiséget, a gazember nálun�
legfeljebb "gyanúsított" ... De egyelõre még mesz-
sze vagyun� a gyanúsítástól, hiszen az áldozatot
sem ismerjü�. Vajon tudun�-e vele beszélni?

Nem so�áig tartott az út a �órházhoz. Ami�or be-
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értün�, az ügyeletes do�tor éppen jött �i a mûtõ-
bõl.

-  Jó estét, do�tor úr! Vagy talán jó reggelt! -
�öszöntem rá.

-  Nicsa�, a régi ismerõs! - fogadta �öszönése-
met a do�i.

-  Hogy van ilyen�or?

-  Bevallom, én sem vagyo� valami jól, de so�-
�al jobban érde�el a betegün�.

-  A taxis?

-  Igen.

-  Jó hosszú idõbe telt, míg egy �icsit rendbe
hoztu�.



-  Kihallgatható?

-  Semmi esetre sem. Legalábbis egyelõre. Csú-
nya szúrott sebei vanna�, nagy adag fájdalomcsil-
lapítót �apott. Alszi�.

-  Milyen az állapota?

-  Sza�szerûen:  súlyos,  de  nem  életveszélyes.
Azt viszont mondhatom, hogy �ülönleges szeren-
cséje volt. A�ármelyi� szúrás az életét is �iolthatta
volna, ha egy-�ét centiméterrel odébb éri...

-  Mi�or beszélhetün� vele?

-  Körülbelül �ilenc-tíz óra �özött. A��or meg-
�apjá� a pontos látletetet is.

El�öszöntün� a do�tortól, a�ivel a hosszú éve�
alatt - so�-so� társával együtt - szinte baráti
�apcsolatun� ala�ult �i, annyiszor talál�oztun�, s
olyannyira egymásra voltun� utalva egy-egy ilyen
esetben.

-  A Tatai utcába, a Tehertaxi garázshoz, Józsi-
�ám! - ültem be a �ocsiba. Mi�özben indított,
meg�érdeztem: - Nagyon álmos?

-  Engem �érdez, õrnagy elvtárs? Én még csa�
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alszom néha-néha, ami�or vára�ozom, de magu�
egyszer össze fogná� esni...

-  Ne �ívánjon ilyen jót a bûnözõ�ne�!

-  Kíván a fene! De hát ezt nem lehet so�áig
bírni.

-  Amíg bûncsele�ménye� történne�, mennün�
�ell. . .

így beszélgettün� az úton, Józsi ezzel igye�ezett
ébren tartani engem is, magát is. A Fõvárosi Te-
hertaxi Vállalat telepén már ott dolgozta� a tech-
ni�uso�. Kívül-belül vizsgáltá� a személytaxit,
amit súlyosan sérült vezetõje hozott ide . . .

-  Mi újság?

-  Jelentem, a �ocsi belsejében és az ajtó �ülsõ



oldalán, a zárnál ujjnyomo�at, a hátsó ülésén �ét
hajszálat találtun�. A �ormány�eré� nagyon véres,
a gép�ocsivezetõ rengeteg vért veszíthetett, csa� azt
nem értjü�, hogyan tudta idáig elvezetni a gép�o-
csit. Mindent lefény�épeztün�. A jelentés és az ujj-
nyomo� azonosítása, ha si�erül, reggelre el�észül.

A telep ügyeletes forgalmi tisztje is ott állt, hogy
felvilágosítást adjon.

-  Kérem, részletesen mondja el, hogyan történt
a dolog.

-  A portás arra lett figyelmes, hogy egy taxi �ö-
zeledi�, a �apunál megáll. A gép�ocsivezetõ �iszállt
belõle, és összeesett. A portás odarohant, és ami�or
látta, hogy a sofõrbõl dõl a vér, azonnal hozzám fu-
tott. Én nyomban telefonáltam a mentõ�ne� és a
fõ�apitányságra, azután visszasiettün� a �ollégá-
hoz. Nem mertün� hozzányúlni, mert az arca merõ
vér volt, nem tudtu�, nem o�ozun�-e nagyobb bajt,
ha emelgetjü�.
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-  Nem mondott valamit arról, hogy �i�, hol tá-
madtá� meg?

-  Nem tudott beszélni szegény. Ami�or rávilá-
gítottam, úgy láttam, hogy a szája el van vágva.

A portást is meghallgattu�. Ö is hasonló�éppen
adta elõ a történte�et, de ami�or a beszédrõl �ér-
deztü�, többet tudott.

-  Ami�or elõször odasiettem az összeesett em-
berhez, annyit mondott: "Tatai, fáj, jaj", legalábbis
így értettem . .. Aztán elájulhatott, mert mire visz-
szajöttün�, nem volt eszméleténél.

-  Szerencsére a mentõ� nagyon gyorsan jötte�
- mondta még búcsúzóul a forgalmi tiszt.

Meg�öszöntü� a felvilágosítást, �icsit odébb húz-
tun� a gép�ocsi��al, s tana�odni �ezdtün�.

-  Õrnagy elvtárs! Nem azt a�arta mondani va-
jon az a gép�ocsivezetõ, hogy a Tatai úton a Fáy
utcánál támadtá� meg? - szólalt meg Tele�i fõ-
hadnagy.

-  Lehet, hogy megint telibe talált! - szaladt �i
a számon a gyors elismerés, hiszen a "fáj" igazán
vonat�ozhatott volna a sérülésre is.

-  Két csoportra oszlun�. Rónaié� a Tatai útra
menne� a gép�ocsival, mi pedig a Fáy utcát nézzü�
meg. Teljes világítással, lépésben haladjon mind a
�ét �ocsi, s minden�i nagyon figyeljen jobbra-bal-
ra. Bármilyen tárgyat találna�, fel �ell venni. Ha



még látna� járó�elõt, �érdezzé� �i, igazoltassá�. Ha
nem találna� semmi érdemlegeset, a��or menjene�
haza, reggel talál�ozun�. Én bent alszom, ha �ell,
felhívhatna�.

Elindultun�, lépésben haladtun� végig a Fáy ut-
cán. Sehol semmi. Visszafordultun�, újra végig-
pásztáztu� te�intetün��el a járdá�at, az úttestet.
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-  Ügy   látszi�,   nem   járun�   szerencsével   -
mondtam -, induljun� vissza . . .

Befordultun� a Mauthner Sándor utcába, de még
mindig lépésben mentün�, s szinte reflexszerûen
figyeltü� továbbra is az utat. Egyszer csa� Józsi, a
gép�ocsivezetõn� nagyot fé�ezett.

-  Ott láto� valamit, õrnagy elvtárs! - s már
ugrott is �i a �ocsiból.

Az egyi� �apubemélyedésbõl egy barna �abát-
övet hozott magával.

-  Eltesszü� - vettem át - ... még ha egy sze-
relmes ifjú felejtette is itt. Na, Józsi�ám, találja
meg enne� az övne� a �abátját, s benne a tettest.. .

-  Nincs né�em olyan szerencsém, õrnagy elv-
társ!

-  Pedig az is �ell a mi mun�án�hoz!

Lépésben végigmentün� a Mauthner utcán, az-
után befejeztü� a �eresést. Visszavitte� a fõ�api-
tányságra, s azzal búcsúztam a többie�tõl, hogy va-
lamennyien ráérne� reggel �ilencre bejönni.

Felmentem a szobámba, s mint egy darab fa, úgy
dõltem el, rögtön elaludtam.

Telefoncsörgésre ébredtem. Az órámra pillantot-
tam: háromnegyed nyolc volt.

-  Halló - szóltam a telefonba.

-  Csa� nem aludtál? - ismertem meg a fõnö�
hangját.

-  Jelent�ezem - váltottam hivatalos hangra.
- Jelentem, egy �icsit szunyó�áltam.

-  Jól tetted. Gyere be hozzám.

-  Körülbelül húsz perc múlva ott lesze�.



Rohamlépésben borotvál�oztam, mosdottam, át-
öltöztem, s éppen húsz perc múlva frissen be�opog-
tam.

-  Mi újság a taxiügyben?

Részletesen beszámoltam mindenrõl, amit csa�
tudtun�.

-  Sajnos, nem so� - fejeztem be a jelentése-
met.

-  Még csa� néhány órája történt az egész -
nyugtatott a fõnö�. - Mindenesetre, ahogy valamit
megtudto�, azonnal jelentsd! Képzeld, a fõ�apitány
elvtárs már hívott. Ügy látszi�, nagyon �orán be-
jött, mert ami�or beértem, érde�lõdött. Azért csör-
gettem rád.

-  Természetesen azonnal jelentem. Kilenc és tíz
óra �özött �imegyün� a �órházba, remélem, �ihall-
gathatom a gép�ocsivezetõt.

-  Hívja be a csoportvezetõ�et! - szóltam Er-
zsi�éne�, amint a szobámba értem.

Mondanom sem �ell, hogy öt perc múlva vala-
mennyien ott volta�, azo� is, a�i�et �ilenc órára
rendeltem be. Pedig alig múlt nyolc.

-  Elvtársa�! - �ezdtem. - Üjra nagy mun�a
vár rán�, teljes erõvel �ell dolgoznun�. - Ismer-
tettem az éjjel megtudott ténye�et azo��al, a�i�
nem volta� ott. - El �ell árasztanun� a Fáy utca
és a Tatai út �örnyé�ét, tanú�at �ell felhajtani. Itt
egy �abátöv: �eressé� meg azt a �abátot, amelyi�-
hez tartozi�. Nézzé� meg a nyilvántartásban azo�at
a személye�et, a�i� ilyen bûncsele�ményt már el-
�övette�, és �iszabadulta� azóta, valamennyit szá-
moltassá� el: hol járt tegnap éjjel. Kelegi elvtárs,
te �ijössz velem a �órházba, �ihallgatju� a sértet-
tet. Pontosan tizen�ét óra�or minden�i jelent�ez-
zen.

A �órházban már �észen várt az orvossza�értõi
vizsgálat eredménye.
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B. Istvánon, a gép�ocsivezetõn a �övet�ezõ sérü-
lése�et találtá�: a felsõ aja� jobb oldalán éles szélû
szúrt sebet, mely �eresztülhatolt az aja� bõrén és
a nyál�ahártyán, egészen a fogsorig; a jobb fül-
�agyló mögött, anna� felsõ széle vonalában öt cen-
timéternyire a hajas fejbõrön csontig hatoló lágy-
részsérülést; az alsó áll�apocs alatt a jobb oldalon
�isebb zúzott sebet.



A �ét elsõ sérülés mindegyi�e olyan, hogy tény-
leg csa� centimétere�en, millimétere�en múlt
B. István élete.

-  Milyen a betegün� állapota? - �érdeztem a
do�tortól.

-  Kielégítõ. Felébredt, s azt hiszem, beszélhet-
ne� is vele. Már amennyire tud beszélni. A száj-
sérülése nagyon a�adályozza.

-  Annyi ereje csa� van, hogy a választ leírja . . .

-  Menjün� be együtt, majd meglátju�.

Beléptün� a �órterembe. A sérült feje �i sem lát-
szott a �ötés alól. Az orvos megvizsgálta a pulzusát,
és meg�érdezte:

-  Hogy van?

A beteg válasz helyett csa� pislogott.

-  A rendõrségtõl vanna� itt, megpróbál vála-
szolni a �érdései�re?

A szemével jelezte, hogy természetesen, de není
szólt.

-  Leírja a választ? - vettem át a �érdezést.
Igent jelzett a szemével. Papírt és ceruzát adtam

a �ezébe, az orvos óvatosan feljebb csúsztatta, fé-
lig-meddig ülõ helyzetbe, egy �órlaptartót tett elé,
azon elég jól lehetett írni.

-  Hol vette fel az utasát?

Kezébe vette a ceruzát, és nehezen írni �ezdett.
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Valósággal lestün� minden szót, ami �i�ere�edett a
papíron:

"A Lenin �örúton állította� meg. Két fiatalember
volt. Azt mondtá�, vigyem õ�et a Tatai útra. Ami-
�or odaértem, szólta�, hogy állja� meg. Én megáll-
tam, és a �ocsiban rögtön felgyújtottam a belsõ vi-
lágítást."

-  Hol ülte� az utasai?

"Az egyi� mellettem, a mási� % hátsó ülésen."

-  Ismerte õ�et?
"Nem."

-  Le tudja pontosan írni, hogyan történt?



Már írta is:

"Ami�or a világítást meggyújtottam, a mellettem
ülõ felegyenesedett, mintha zavarban lett volna.
Meg�érdezte, mennyi a viteldíj. Megmondtam. Sö-
tétbarna �abát volt rajta. Kigombolta, a zsebébõl
�ivette a tárcáját, de abban nem volt elég pénz.
Hátraszólt a társána�, hogy szálljon �i, és hozzon
pénzt hazulról. Az �i is szállt. Bõr- vagy mûbõr �a-
bát volt rajta. Elment a szomszéd utcába. Kis idõ
múlva visszajött, és azt mondta, hogy nem tudott
pénzt szerezni. E��or már gyanúsa� volta�, meg-
éreztem, hogy valamire �észülne�. Ki a�artam
szállni a �ocsiból, ami�or hátulról valamit meg-
éreztem. Hirtelen elmozdultam, szerencsére, így
nem találta telibe a fejem . .."

Amíg leírta ezt a pár sort, nagyon �imerült. Az
orvos szólt, hagyju� abba, hadd pihenjen, hiszen
szinte resz�etett, ahogy újra átélte a támadást. Pe-
dig nem lehetett gyáva, hogy életben maradt, az
csa� a bátorságán múlt, nem a támadó�on.

Jó félóráig üldögéltün� az ágya mellett, ami�or
�inyitotta a szemét, és újra a ceruza után nyúlt.
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"Ügy emlé�szem, az elsõ szúrás után hátrafor-
dultam, a��or szúrt az arcomba. Nem vesztettem el
az eszméletemet. Borzasztó fájdalom volt, csurgott
belõlem a vér. Hogy el�erüljem a további szur�á-
láso�at, �iugrottam a �ocsiból. Elfutni nem bírtam.
A zsebembõl �ivettem a �ulcstartómat, és úgy tar-
tottam, mintha pisztoly lenne. Azt hiszem, azt �ia-
báltam feléjü�, hogy fel a �eze��el, vagy lövö�.
Nem is gondoltam, hogy enne� ilyen hatása lehet.
Elfutotta�, mint a nyula�. Megpróbáltam elállítani
a vérzést, de nem tudtam. Az utcán egy léle� sem
járt. Éreztem, ha nem �apo� orvosi segítséget, el-
vérze�. Tudtam, hogy itt van a �özelben a Teher-
taxi telepe, összeszedtem minden erõmet, és oda-
vittem a �ocsit. Ott �iszálltam, összeestem. Vala�i
fölém hajolt, el a�artam mondani ne�i, mi történt,
de aztán már csa� itt ébredtem föl..."

Megint nagyon �imerült. Hagytu� pihenni, majd
újra �ezdtü� a �érdezést.

-  Csa� rövid válaszo�at írjon, mert �ülönben
nagyon �ifárad! Tehát nem vitte� el magától sem-
mit?

"Nem."

-  Merre futotta� a támadói?
"A Mauthner Sándor utcába."



-  Próbálja meg leírni támadói ruházatát, �oru-
�at, �ülsejü�et.

"Egyidõse� lehette�, 20-24 év �özött. Az egyi-
�en barna bõr�abát volt, sötét nadrág, fehér ing,
szür�és nya��endõ, a mási�on sötétbarna �abát, sö-
tét ing, nya��endõ nél�ül."

-  Milyen színû volt a haju�, milyen magasa�
lehette�?
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"A haju�at nem nagyon tudnám leírni... Ja
igen, a mellettem ülõne� fe�ete haja volt."

-  Nem látott valami jellegzetességet az arcu�on
vagy a �ezü�ön?

"Nem."

-  Köszönjü� a segítségét, ha majd jobban lesz,
újra bejövün�.

A papír után nyúlt.

-  A�ar még mondani valamit?
írni �ezdett:

"Fogjá� el a �ét banditát, nehogy valamelyi�
sza�társamat megöljé�."

-  Legyen nyugodt, mindent megteszün�! Job-
bulást �ívánun�!

Az orvos �i�ísért bennün�et.

-  Mi�orra várható a felgyógyulása?

-  Most nagyon gyenge, mert so� vért vesztett,
de remélhetõleg a sebe� hamar gyógyulna�. Ügy
gondolom, hogy három-négy hét múlva talpra áll.

Visszatértün� a fõ�apitányságra, s összegeztü� az
eddig megtudotta�at. Meg�aptu� a techni�uso� írá-
sos jelentését is. Az ujjnyomo�at nem lehetett azo-
nosítani. A �ét hajszál lehetett a támadóé, de más
utasé is. így ez sem so�at segített. El�észítettü� az
öltözetleírás alapján az országos �örözést, �idolgoz-
tu� a nyomozati tervet. Abból indultun� �i, hogy a
�ét támadó azon a �örnyé�en la�hat, ahová taxival
vitetté� magu�at. Tehát a Tatai út �örnyé�én min-
den házat le �ell járni. Mivel a Lenin �örúton fog-
tá� a taxit, anna� a �örnyé�ne� éjsza�ai vendég-
látóhelyeit sem hagyhatju� figyelmen �ívül. Széles
�örû mun�ára osztottá� be a nyomozó�at a csoport-
vezetõ�.

-  Azt hiszem - mondta Rónai -, hogy mivel
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nem si�erült �irabolniu� a gép�ocsivezetõt, meg-
próbálna� majd egy újabb rablást végrehajtani.

-  Ez �önnyen meglehet.

-  De az is biztos, hogy eze� a támadó� gyává�.
Kezdõ� lehetne� - jegyezte meg Kelegi.

Mindannyiun�na� volt valamilyen el�épzelése,
feltevése. Fontos, hogy a nyomozó� önállóan gon-
dol�ozzana�. Nálun� nem volt olyan felfogás, hogy
én vagyo� a parancsno�, én vagyo� a lego�osabb.
Minden�ine� meghallgattu� a véleményét, s min-
den reálisna� vélt irányban elindultun�. Ami�or
azután elfogtun� egy-egy bûnözõt, rendszerint �i-
derült, hogy vagy ötven irányban mentün�, de az
ötvenben benne volt az az egy út is, amelyi� ered-
ményre vezetett.

Tana�odás �özben nyílt az ajtó. A dete�tívfõnö�
lépett be.

-  Hogy állto�, van valami �iindulási pont?

Mindent elmondtam, s azt is, hogy estére végig-
járju� a Lenin �örúti meg a XIII. �erületi vendég-
látóhelye�et.

-  Te is �imész?

-  Igen. A tizenharmadi� �erületbe megye�.

-  Mi�or indulto�?

-  Körülbelül hat óra tájban.

-  Én is velete� tarto�.

öten ültün� a �ocsiban. A Sabariához indultun�.
Még �orán volt, itt in�ább a �ésõi órá�ban szo�ott
megtelni az étterem. Néhány ismert prostituált
ivott a lovagjával egy-egy asztalnál. Illedelmesen
�öszönte�. A vörös Lilyt félrehívtam.

-  Hogy van?

-  Köszönöm jól, tudom, miért tetszett jönni.

-  Miért? Rég láttam, �íváncsi voltam magára . . .

-  Aranyos az õrnagy úr, de én már figyelem a
�ét frájert, azonban sehol olyan ala�o� nem volta�
a spi�ben.                   �



-  Kitõl �apta a személyleírást?

-  Rónai fõhadnagy úrtól. .. õ már végigjárta az
összes helye�et.

-  Lehet, hogy nem erre a �örnyé�re való�, de
azért csa� figyeljen.

Szemben volt �ét talponálló. A Bihari János utcai
zsúfolt volt. Bejárata elõtt tíz-tizenöt nõ és férfi
álldogált, �ezü�ben fröccsös pohár, sörösüveg. Han-
gos�odta�, egyi�ü�-mási�u� már ittasan �iabált.
Bemenni szinte lehetetlen volt.

-  Hogy tûrhetite� itt a fõváros szívében ezt a
lebujt? - �érdezte a fõnö�.

-  A�i� idejárna�, azo�na� legtöbbje becsületes
melós. A baj az, hogy berúgna�, s a��or ráju� ra-
gadna� az utcai nõ�, a mar�ecoló� .. . Minden fize-
tési napon ellenõrizzü� eze�et a helye�et, és meg-
próbálju� mega�adályozni, hogy az embere� el-
igyá� a fizetésü�et.

-  Hát az üzletvezetõ mit csinál? Miért adna�
szeszes italt ittas emberne�? Miért engedi�, hogy
�ihozzá� az utcára az italt?

-  A�i még józan, az váltja meg a blo��ot. Oda-
bent �evés a hely, a tervet meg teljesíteni �ell. . .

-  Próbáljun� bemenni.
Befura�odtun�, jól szétnéztün�.

Néhányan megismerte�, �öszönte�. Egyi�rõl-má-
si�ról gyorsan �épet adtam a fõnö�ne�.

Aztán a mási� talponállóba mentün�. Ott viszont
nagy rend és csend fogadott. A vezetõ nem tûrt
meg ittas embert, és nagy te�intélye volt a törzs-
vendége� elõtt.

se;
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-  Tehát lehet rendet tartani egy italboltban -
nyugtázta a fõnö�. Egész este jártu� az italbolto-
�at, presszó�at, érde�lõdtün�, de eredménytelenül.

-  Talán a nyomozó�na� több szerencséjü� lesz
- mondta a fõnö�, ami�or �ésõ este visszatértün�
a �apitányságra. - Mindenesetre amit mi láttun�,
az is eredmény - összegeztü�. Miután sehol nem
ismerté�, a�i�et �erestün�, megbizonyosodtun� ar-
ról, hogy valóban �ezdõ��el van dolgun�.

Ezt az éjsza�át alvással töltöttü�.



Másnap egy halom papír várt az íróasztalomon.
A nyomozó� jelentései. Érdemlegeset egyi�ü� sem
tudott meg. Bejötte� a csoportvezetõ� is a szo�ásos
referálásra.

-  Tegnap este tizen�ilenc óra felé egy huszon-
�ét-huszonnégy éves fiú és egy fiatal lány a Mauth-
ner Sándor utcai italboltban �ét üveg sörért forin-
toso��al  és  telefontantuszo��al a�art fizetni -
mondta Kelegi.

-  Weisz néni, a pénztáros, nem fogadta el, szó-
váltás �ere�edett. Ami�or Weisz néni azt mondta,
hogy rendõrt hív, elfutotta� ... És mit gondolsz, �i-
re illi� az általa megadott személyleírás? - fordult
hozzám.

-  Ha így �érdezed, tudom . . . Kár, hogy a pénz-
tárosnõ nem igazoltatta õ�et. - Egészen felvilla-
nyozódtam.

A többie� értetlenül figyelté� a beszélgetésün�et.
Vagy nem emlé�ezte� az elõzõ napo� minden moz-
zanatára, vagy talán nálu� még nem esett le a tan-
tusz ... ahogy mondani szo�tá�, s ahogy most iga-
zán ide illi�.

-  Ki foglal�ozi� azzal a �ét betöréssel, amirõl a
múlt héten ér�ezett jelentés? - �érdeztem.

-  Rónai fõhadnagynál vanna� az a�tá� - vála-
szolt Kelegi.

-  Kérle�, hívd be, az irato��al együtt.
Míg õ odajárt, felvilágosítottam a többie�et:

-  Mi�özben a Gát utcai rablás ügyében nyomoz-
tun�, emlé�ezzene�, �ét �isebb betörést �övette� el.
Egy édességboltot és egy dohányárudat �ereste� fel
az ismeretlen betörõ�. S a dohányárudéból �étszáz-
valahány telefonérmét is elvitte�.

-  És azo� is �ezdõ� volta� - vélté� társaim.

-  Ügy van! Kezdõ �is betörõ�, s ráju�, ponto-
sabban egyi�ü�re, ráilli� az egyi� taxirabló sze-
mélyleírása.

Rónai jelent�ezett.

-  Jelentem, egyértelmû, hogy csa� �ezdõ� �ö-
vethetté� el azo�at a betörése�et - és részletesen
ismertette megállapítását.

-  Adta� �i �örözést az ellopott tárgya�ra?

-  Nem, de jártun� az összes szóra�ozóhelyen, és
figyelmeztettü� a vezetõ�et, pénztároso�at, ha el-
adásra �ínálna� cigarettát vagy trafi�ból való ap-



róbb holmit, igazoltassá� az eladót, illetve hívjana�
rendõrt.

-  A��or hogy lehetséges, hogy a Mauthner Sán-
dor utcai italboltban nem tudta� a betörésrõl, és
elengedté� azo�at, a�i� telefonérmé��el a�arta�
fizetni?

-  Pedig személyesen beszéltem az italbolt ve-
zetõjével, szóltam a cigarettáról is, a telefonérmé-
rõl is.

-  Mi a véleménye, miért próbál�ozta� ott tan-
tusszal fizetni?

-  Erre   nem   tudo�   válaszolni.   Mindenesetre
azonnal �imegye� a helyszínre.
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-  Járjá�  végig  újra  a  szóra�ozóhelye�et,   és
mindenhol adjá� le a taxirabló� személyleírását.

Kelegi szólalt meg:

-  Jelentem, ez már megtörtént.

-  Nem baj, újra, személyesen �eressé� fel az
összes szóra�ozóhelyet. Rendeljé� el a tárgy�örö-
zést, most már a dohányárudéból hiányzó tárgya�-
�al együtt. . . Hátha még nem adta� el mindent.

Kelegi elment, de alig fejeztü� be a csoportve-
zetõi megbeszélést, ami�or már jött is vissza.

-  Fontos hírün� van. A Rámpa vendéglõben egy
fiatalember telefonérmé��el a�art fizetni. A Lehel
piaci rendõr igazoltatta. Talált nála húsz-huszonöt
darab telefonérmét. Idetelefonálta�, és én meg�ér-
tem, hozzá� be a fiatalembert.

-  Helyes!

Kis idõ múlva �opogtatta�.

Kelegi  lépett  be,  és  nagyon  hivatalos  hangot
használt:

-  Jelentem, itt van az a legény, a�it a Rámpá-
ból elõállította�.

-  Üljön le - toltam a fiatalember alá egy szé-
�et.

A szo�ásos �érdése� �övet�ezte�, hogy hívjá�,
hol la�i�, hol dolgozi�.

-  Kovács János  vagyo�,  a Láng Gépgyárban



dolgoztam, három hete léptem �i. Segédmun�ás va-
gyo�. A Lehel út huszonhat szám alatt la�om a szü-
leimnél.

-  Büntetve volt?

-  Igen.

-  Hányszor és miért?

-  Kétszer. Az egyi� egy gyári lopás volt, a má-
sodi� esetben �eré�párt loptam.
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-  Mi�or szabadult?

-  Hat hónapja, s azóta nem csináltam semmit.

-  Hová jár szóra�ozni?

-  Állandó helyre nem járo�.

-  Miért lépett �i a mun�ahelyérõl?

-  Nem léptem �i, el�üldté�.

-  Miért?

-  Háromszor vagy négyszer el�éstem, néhány-
szor meg igazolatlanul távolmaradtam.

-  Mennyi volt a �eresete?

-  Nem   egyformán.   Ezerhétszáz-ezernyolcszáz
forint �örül.

-  Mennyit adott ebbõl a szüleine�?

-  öt-hatszáz forintot, de a többibõl magam ru-
ház�odtam.

-  Hol volt tegnap meg tegnapelõtt este, mi�or
ment haza, �i� a barátai?

-  Amióta �ijöttem a sittrõl, nem barát�ozom
sen�ivel. Este nem marado� �i, mindig �orán ha-
zamegye�.

-  Ha ilyen szépen megjavult, a��or miért nem
becsülte meg a mun�ahelyét, hiszen elég jól �ere-
sett. Az elõbb azt mondta, hogy �ülönbözõ szóra�o-
zóhelye�re jár, nincs állandó helye. Hol volt, ami-
�or nem ment dolgozni?

-  Ha fizetést �aptam, este elmentem szóra�oz-
ni, berúgtam, és délfelé ébredtem fel, azután már
nem mentem be melózni.

-  összevissza beszél maga. Az elõbb azt mond-



ta, hogy megjavult, azután azt, hogy nem jár se-
hova, most meg azt, hogy �imaradozi�, berúg ...
No, mondja meg hamar, honnan van ilyen so� tele-
fonérméje?

-  Tegnapelõtt a Lehelen snóbliztun� a sráco�-
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�ai. Az egyi� fiúna� volt egy maré��al, ezzel fize-
tett. Én nem �érdeztem, honnan van, csa� örültem,
hogy nyertem, nem is gondoltam, hogy nem szabad
elfogadni.

-  Ismeri azt a fiatalembert, a�ivel játszott?

-  Volt ott már öt-hat fiú, ami�or én odamen-
tem, csa� úgy beszálltam �özéjü�. Még sohasem
láttam õ�et, azt hitté�, palira vehetne�, és legom-
boljá� rólam a dohányt. Ami�or aztán nyertem tõ-
lü� harminc-negyven forintot meg a tantuszt, a�-
�or lógni hagyta�.

-  Azt sem tudja megmondani, hogy egymást
hogyan szólítottá�?

-  Az egyi�et Petine�, a többie�re nem emlé�-
szem. A fran�ó (igazi) nevü�et nem ismerem. De
eze� biztosan más�or is ott leszne�, és a��or meg-
ismerem õ�et.

-  Mi�or volta� a piacon, délelõtt vagy délután?

-  Én ebéd után mentem �i, �ét óra felé, talán
egy órát játszottun�.

-  Ide figyeljen! Magána� be �ell bizonyítania,
hogy eze�et a telefonérmé�et nyerte. Ki fog menni
�ét nyomozóval, és megmutatja azo�at, a�i��el ját-
szott.

Tele�it �üldtem el vele.

Kelegi barátommal összedugtu� a fejün�et.

-  Ez a fiú nem hasonlít azo�ra, a�i�rõl a taxi-
sofõr személyleírást adott, az biztos. Lehet, hogy õ
a trafi�betörõ ... és a��or ez �ét �ülön ügy. De az
is lehet, hogy igazat mond ...

-  Ezt jól összefoglaltad! - nevetett Kelegi. -
Csa� utolsó variáció�ént ismered el az igazmondá-
sát.

-  Nem hallottad, mennyi mindent mesélt. Va-
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lahová biztosan elvezet min�et. Lehet, hogy nem a
taxirabló�hoz, de jó, hogy a �ezün�ben van.



Megbíztam Rónait, menjen �i a fiú la�ására, vé-
gezzen �örnyezettanulmányt, beszéljen a házfel-
ügyelõvel, a házbizalmival, s fõleg a fiú baráti �ö-
rérõl érde�lõdjön. Még azt is hozzátettem: az õ fel-
adata az is, hogy a �órházzal tartsa a �apcsolatot, s
ha lehet, vigye be a bûnözõ� fény�épalbumát, hát-
ha a sofõr felismeri támadóit.

Rónai örömmel vállalta a feladatot. Érezte a fe-
lelõsséget, amit most sem hagytam szó nél�ül:

-  Többet nem fordulhat elõ, hogy valahol ne
tudjana� arról, ha mi vala�it vagy valamit �örö-
zün�. Ezért maga a felelõs.

-  Tudom, és nem mentség, hogy valóban beszél-
tem a vezetõvel.

-  Gondolja el, mennyi mun�ától szabadultun�
volna meg, ha a Mauthner Sándor utcai italboltban
nem fenyegeti� rendõrrel a tantusszal fizetõ�et, ha-
nem szép csendesen értesíti� a rendõrséget.

-  Igaza van, õrnagy elvtárs, ezentúl so��al �ö-
rülte�intõbb lesze�.

-  Biztos vagyo� benne, hogy tanul a dologból,
de most mégis figyelmeztetnem �ellett. Ez az ügy
nagyon so� gondot o�ozhat még ne�ün� . . . Emlé�-
szi� az erzsébeti �alapácsos taxirablásra?

-  Igen, elfogtu� õ�et.

-  Mennyi ideig nyomoztun�?

-  Ügy emlé�szem, �ét hétig.

-  Egészen pontosan tizenhét napig. Azt is tudja,
miért tartott ilyen so�áig? Mert az a nyomozó, a�i-
ne� egy házat �ellett ellenõriznie, elfelejtette a je-
lentésébe beírni, hogy a ház egyi� la�ója nem volt
otthon, és õ nem beszélt vele.
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-  Igen. És éppen az a la�ó tudott valamit, ami-
ne� segítségével elfogtu� volna a �alapácsos taxi-
rablót.

-  Na látja, Rónai elvtárs, emlé�szi� az esetre,
és mégis hasonló hibát �övetett el.

-  Többet nem fog elõfordulni.

A fõhadnagy útna� indult. Amint telt-múlt az
idõ, és sehonnan sem jött jelentés, már vagy az ötö-
di� �ávét �értem Erzsi�étõl. Zsörtölõdve hozta be.
A fõnö� rajta�apta.



-  Csa� nem vesze�szi� megint, Erzsi�é?

-  Az õrnagy elvtárs nem vigyáz magára, vala-
�ine� �ell. . .

A fõnö� a tárgyra tért:

-  Mi újság a taxirablás ügyében?

Nem so�at tudtam jelenteni, hiszen a fiatal-
ember nagyon hajszálvé�ony szállal �ötõdött csa�
a mi ügyün�höz.

-  Újra végigjárju� a �örnyé� házait, a szóra�o-
zóhelye�et.

-  Annyira biztosra veszed, hogy ezen a terüle-
íen, a tizenharmadi� �erületben találod meg a tet-
tese�et?

-  Ezredes elvtárs, biztos csa� a��or lesze�, ha
e Ifogtu� õ�et. Könnyebb lenne a dolgun�, ha es-
tén�ént a sérült gép�ocsivezetõ is velün� jönne, de
sajnos, még az albumot sem tudta rendesen végig-
nézni.

-  Pedig jó lenne már valami eredmény .. .

-  Te mindig sürgetsz, és igazad van, de nem le-
b et mindent gyorsan elintézni. Egyben azonban biz-
tos lehetsz: többé nem �apsz tõlün� olyan jelentést,
hogy: "Minden irányban folytattu� a nyomozást, de
eredményt nem tudtun� elérni." Erre azt mondtad:

nem minden irányban, mert abban az irányban,
ahol a tettest el lehetett volna fogni, nem. Ilyet töb-
bé nem olvashatsz.

-  Persze, mert azóta egyszer sem írtáto� le ezt
a mondatot - nevette el magát.

Nem so��al �ésõbb megér�ezte� Tele�ie� a Le-
hel térrõl.

-  Õrnagy elvtárs - jelentett Tele�i -, Kovács
János nem tudta megmutatni a fiú�at, a�i��el állí-
tólag tegnap délután snóblizott. Találtun� nyolc-tíz
snóblizó fiatalt, de nem ismert fel �özülü� sen�it.
Valamennyit igazoltattu�. Kovácsot egyi�ü� sem
ismerte. Kérdeztem, hogy tegnap délután �int vol-
ta�-e a téren? Azt mondtá�: természetesen, hiszen
ami�or csa� jó az idõ, õ� mindig itt vanna�. Tegnap
négy óra tájt mente� �i, nem snóblizta�, hanem ul-
tizta�. Egyéb�ént idegen fiú��al soha nem állna�
le játszani.

-  Kovács mit szólt ehhez?

-  Továbbra is határozottan állítja, hogy ott a té-
ren nyerte tegnap a telefonérmé�et.



-  Mindenesetre itt tartju� a fiút. Adjana� ne�i
enni. Holnap még egy �ísérletet teszün� . . .

Végiggondoltam az eseménye�et: vajon jó úton
járun�-e? Egy biztos: a �ét tettes alaptermészete a
gyávaság, hiszen ami�or a sofõr ráju� emelte a
�ulcscsomót, elfutotta�, mint a nyula�. Célju�at el
sem érté�, nem rabolta� egy fillért sem. Ha pénzre
a�arna� szert tenni, valószínûleg újból meg�ísérel-
ne� valamit. De vajon hol? Kopogta�, Rónai lé-
pett be.

-  Fontos dolgo�at tudtam meg Kovács Jánosról.
Érde�lõdtün� utána a házban, és ami rosszat csa�
el lehet mondani egy emberrõl, azt mind elmondtá�
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ne�ün�. Mun�a�erülõ, vere�edõs, tolvaj. Már tíz-
éves �orában elcsavargott. Javítóban is volt vagy
�ét évig. A ház réme . .. Valósággal rettegne� tõle,
a la�ó� széles ívben el�erüli�. A szüleivel is talál-
�oztam. Az anyja szerencsétlen, beteges nõ, az apja
�ocsmatöltelé�, többet van a �örnyezõ italbolto�-
ban, mint otthon. Általában ittasan megy haza, a
�eresetét elissza. A fiáról ugyanezt mondta az asz-
szony: pénzt nem ad haza, a��or sem, ha véletlenül
dolgozi�, s annyival rosszabb az apjánál, hogy az
legalább csendes részeg, a fiú pedig gorombás�o-
di�, józanul is. Azt mondta a szerencsétlen nõ: ad-
dig nyugodt, amíg a fia börtönben van. Nagyon fél
tõle, mert ha pénzt �ér a fiú, és õ nem tud ne�i
adni, bizony megveri az anyját.

-  A la�ás?

-  Valóságos   nyomortanya.   Az   ágy   meg   egy
priccs, egy asztal, három szé� az összes bútor.

-  Az elõzõ napo�ról mit tudott meg?

-  Az anyja szerint az utóbbi napo�ban mindig,
�ésõ éjjel járt haza, de hogy hány óra�or, azt nem
tudja, mert nincs óráju�.

-  És az apja?

-  Vele nem tudtam beszélni, pedig otthon volt.
Tö�részegen hevert az ágyon.

-  Mibõl élne�?

-  Az asszony nem tud dolgozni, mert beteg. . .



így  hát  szinte   éhezne�.   Annyira  megsajnáltam,
hogy adtam ne�i egy húszast. Alig a�arta elfogadni.

-  Sürgõsen utána �ell nézni a gyerme�védelem-
nél Kovács János múltjána� ... és rendet �ell te-
remteni a családjában.

Rónai fõhadnagy hamarosan visszatért:

-  A gyerme�védelmie� �imutatásai tö�életese�.

Néhány perc alatt választ adta�. Volt is mit. Hat-
szor folyt eljárás Kovács ellen csavargásért, �ét
évet javítóban töltött. Onnan háromszor megszö-
�ött.

Esteledett. Benéztem a csoportvezetõ� szobájába.
Valamennyien dolgozta�. Mindnyáju�at haza�üld-
tem, s magam is elmentem. Elámulta� a lányaim,
hogy ilyen �orán otthon vagyo�.

-  Apu�ám, csa� nem vagy beteg? - �érdez-
getté�.

Reggel nyolc�or már bent böngésztem az éjsza-
�ai jelentése�et. A csoportvezetõ� szo�ásos reggeli
beszámolóján Kelegi referált:

-  A személyleíráso� alapján egyelõre sen�i sem
ismeri õ�et. Ma ismét bejárju� a Váci út és a Lehel
út �örnyé�ét. Szereztem olyan �abátöve�et, ami-
lyent a Mauthner utcában találtun�, s a nyomozó�
felmutattá� mindazo�na�, a�i��el beszélte�.

-  A �örözés ügyében?

-  Szintén semmi újság.

-  Tele�ie� mindenesetre menjene� �i újra Ko-
vács Jánossal a Lehel piacra. Egyi�ü� pedig men-
jen el a tizenharmadi� �erületi tanács szociális osz-
tályára, és mondja el, mit tapasztaltun� Kovácsé�
la�ásán. Segítsene� azon a szerencsétlen Kovács-
nén, próbáljá� elhelyezni egy szociális otthonban,
vagy adjana� ne�i segélyt. Az öreg Kovács mun�a-
helyére is nézzene� be, beszélni �ell az üzemi párt-
szervezettel.  Sajnos,  ilyesmivel  is  foglal�oznun�
�ell.

A csoportvezetõ� elmente�, Rónai fõhadnagy je-
lent�ezett.

-  Reggel, befelé jövet, bementem a �órházba.
B. István szépen javul. A do�tor szerint holnap biz-
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tosan meg lehet már mutatni ne�i a fény�épalbu-



mot.

-  Ez jó hír, Rónai elvtárs. Különösen anna�
örülö�, hogy már reggel bement a �órházba.

Rónai elmosolyodott. Látszott, hogy a tegnapi be-
szélgetésün� ugyancsa� mély nyomo�at hagyott
benne.

Kelegivel is tárgyaltam.

-  Végignéztéte� már a volt taxirabló�at?

-  Természetesen. Csa� hát semmi jelenteniva-
lón� nem a�adt.

Már nagyon ideges voltam. Azt hittem, egész
�önnyû ügy lesz, hiszen �ét gyáva �ezdõt �ell meg-
találnun�, a�i� elõbb-utóbb el�övetne� valami hi-
bát. Ismét csa� a fõnö� szavai jutotta� az eszembe:
"nincsen �önnyû ügy, néha a leg�isebb bûncsele�-
mény el�övetõjét nehezebb elfogni,' mint a nagyo-
�at".

A K-vonalon �ereste�, Hatvanból.

-  Halló,   itt   Horváth   százados,   jelent�ezem.
A pályaudvaron igazoltattun� egy huszon�ét éves
fiút. Négy hete szabadult, állítása szerint betörésért
ült egy évet és nyolc hónapot. Semmiféle igazolvá-
nya nincs, csa� a szabadulólevele. Ker�ovics Fe-
rencne� hívjá�, Jánoshalmán la�i�. Amióta �isza-
badult, még nem volt otthon, s hogy merre járt,
nem tudja elmondani. Mivel hasonlít a �örözött sze-
mélyre, úgy gondoltam, hogy jelent�ezem.

-  Nagyon �öszönöm. Fel tudná� szállítani?

-  Igen.

-  A��or �érem, irányítsa ide hozzám. Nagyon
�öszönöm a segítségü�et.

Alig telt el másfél óra, és már hoztá� is a Hat-
vanban elfogott fiatalembert. Vézna, 160-170 cen-

timéter magas, rongyos fiú lépett be. Sunyi �épe
nagyon elhanyagolt, borotválatlan.

Mi�özben személyi adatait �érdeztem, jól meg-
néztem: hasonlít-e valóban a személyleíráshoz, s el-
�épzelhetõ-e róla, hogy ilyesmit el�övetett.

Elmondta: harminc�ét napja szabadult a börtön-
bõl. Látszott rajta, a haja még nem nõtt meg ren-
desen.

-  Mi�or volt Budapesten utoljára?

-  Szabadulásom után �ét napig, azóta vidé�en



jár�álo�.

-  Miért nem ment haza Jánoshalmára, és jelent-
�ezett a rendõrségen? Nem mondtá�, hogy ezt �ell
tennie �iszabadulása után?

-  De mondtá�, csa�hogy nem mehettem haza,
mert apám nem fogad be. Nem szeret, és ami�or
utoljára szabadultam, a��or azt mondta, hogy ha
még egyszer el�övete� valamit, oda többé nem te-
hetem be a lábam.

-  Hányszor volt büntetve?

-  Háromszor.

-  Miért?

-  Egyszer garázdaságért �aptam négy hónapot,
aztán betörésért tizennégy hónapot, és most újra
betörésért egy év nyolc hónapot.

-  Merre járt, amióta Pestrõl elment?

-  So� helyen jártam, próbálgattam mun�át �e-
resni, de mindenhonnan elzavarta�.

-  Hol aludt, hol evett?

-  A vasútállomáso�on aludtam rendszerint, dt.
néhányszor tanyá�ra is beengedte� megpihenni.

-  Mennyi pénze van?

-  Semennyi, el�öltöttem egy hét alatt azt, ami-
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vei szabadultam. Kétszer vettem menetjegyet is,
azóta csa� lógo� a vonaton.

-  Nincsene� ro�onai, a�i� befogadná�?

-  Jánoshalmán van egy nõvérem, de anna� meg
az ura nem enged oda.

-  Nincs  semmiféle  igazolványa,  nincs  la�ása,
mun�a�önyve, hát hogyan a�ar elhelyez�edni?

-  Nem a�aro� többé börtönbe �erülni, felügyelõ
úr - mondta sírásba csu�ló hangon. - Tessé� se-
gíteni rajtam. A jóistenre es�üszöm, mióta �isza-
badultam, nem �övettem el semmit. Meg lehet �ér-
dezni mindazo�at, a�i� befogadta�, hogy semmit
sem vittem el tõlü�. Meg a�aro� javulni.

-  Menjen �i a folyosóra.



Ki �ellett nyitnom az abla�ot, olyan büdös lett a
szobában.

-  Látod - mondtam Kelegine� -, én hisze�
enne� a szerencsétlenne�. Nem hasonlít a tette-
sün�re, legalábbis jellemben nem.

-  Mit csináljun� vele?

-  Adjato� ne�i enni, fürdesséte� meg, aztán le-
�üldjü� Jánoshalmára. írjun� az ottani �apitány-
ságna� néhány sort, s �érjü�: segítsene� rajta. Le-
het, hogy õszintén megbánta, amit eddig tett, és
valóban megjavul.

-  Hányadi� ember ez már, a�ine� megpróbál-
ju� újjávarázsolni az életét?

-  Ez is rendõri feladat! Vagy nem? Hívd fel
Horváth századost, Hatvanban, ismételten �öszönd
meg a segítségét, s mesélj el ne�i mindent.

Megszólalt a telefon.

-  Õrnagy elvtárs, itt vagyo� a Kis Bojtárban -
jelent�ezett Rónai. - Talál�oztam a tipegõ Rozi-
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val, fontos dolgot a�ar mondani. Tessé� megvárni
bennün�et, tíz perc múlva ott vagyun�.

Ha Rónai ilyen izgatott, a��or tipegõ Rozina�
biztosan jó tippje van - gondoltam. Mondani sem
�ell, hogy én is izgatottan vártam õ�et.

Valóban villámgyorsan megér�ezte�. Rónai fõ-
hadnagyna� fülig ért a szája, olyan boldog volt,
ami�or jelentett.

-  Üljön le gyorsan, Rozi�a - toltam egy szé-
�et a lány alá. Szegényne� deré�ficama volt, amiatt
aprózta a lépteit, így ragadt rá a tipegõ név. Egyéb-
�ént nagyon szép arcú nõ volt, s �ülönös sza�má-
jában szépen is �eresett. . .

-  No, mondja el mindazt, amit el a�ar mon-
dani.

-  Zoli bácsi szólt tegnapelõtt este, hogy milyen
csúnya balhét csinált �ét csavargó. Elmondta, hogy
nézne� �i. Azt is elmondta, hogy betörte� egy tra-
fi�ba, és so� mindent elvitte�. Tegnap este a Kávés
Katicában egy f rá jer fizetett ne�em egy felest, utá-
na hívott, menje� vele. Kérdeztem: "Aztán dohá-
nyod van-e?" Erre azt felelte: "Éppen azzal a�aro�
fizetni." Nem néztem �i belõle, hogy van "léje", azt
mondtam, add ide elõre a "lét", és már mehetün�
is. Erre azt mondta, hogy õ tényleg dohánnyal a�ar
fizetni, éppenséggel cigarettával. Ad harminc cso-



mag ezüst Kossuthot. Mi�özben számolgattam ma-
gamban, mennyi pénz az, hirtelen eszembe jutott,
amit Zoli bácsi mondott. "Hol az a cigaretta, engem
nem vághatsz át, csa� a��or megye�, ha elõre ide-
adod" - mondtam a pasasna�. Azt mondta, várjam
meg, mindjárt idehozza. Mondtam ne�i, hogy én
nem szobrozo�, in�ább vele megye�. "Jó" mondta.
Kifizette a �ét felest, és elindultun�. A Váci út öt-
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venhatos számú házba ment be, és �is idõ múlva
egy �is tás�ában hozta a cigarettát. Elmentün� hoz-
zám, ott �icsomagolta a cigarettát, huszonhét doboz
volt. Azt állította, hogy még van ne�i, és ha a�a-
rom, holnapután újra eljön. Én meg azt mondtam,
ha hozod a staubot, tíz óra�or várla� a Katicában.
Késõbb meg�érdeztem: hogy hívna�? Riadtan �ér-
dezett vissza: miért fontos az, hogy mi a nevem?
"Te hülye - mondtam én -, hát azért, hogy tud-
jam, hogyan szólítsala�..." "Persze... Péterne�
hívna�." Ami�or el�öszönt tõlem, azt mondta, hogy
biztosan ott legye� a Katicában. Ez van, fõnö�, és
még azt a�arom mondani, hogy ne �eresse� egy
grandot se, ha ez a frájer nem a balhé tettese.

-  Ügy legyen, Rozi�ám. Tehát holnap le fog ül-
ni vele a Katicában. Mi ellenõrzést fogun� tartani,
a többit bízza rán�. Magát is elõ fogju� állítani. Az-
tán verje �i a ri�ácsot, ahogy szo�ta .. .

-  Bízza rám, õrnagy úr, Kiss Manyi sem tudná
jobban megjátszani!

-  Köszönöm,  Rozi�a,  a cigaretta árát duplán
meg fogju� téríteni.

-  Ezt nem �ellett volna mondani, õrnagy úr. Ha
Zoli bácsi nem jön be, én a��or is idejöttem vol-
na...

-  Rónai elvtárs, elõre is gratulálo�, reme� mun-
�át végzett.

-  Már nem haragszi� õrnagy elvtárs az italbol-
tért?

-  Én a��or sem haragudtam igazán, hiszen nem
egyedül maga volt a hibás, csa� hát minél �evesebb
hibát �övetün� el, annál gyorsabban nyomra bu�-
�anhatun� . . .
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-  Tessé� megengedni, hogy �imenje� abba a
Váci úti házba, és �örülszaglásszam ezt a Pétert.

-  Ne menjen. Magát ismerheti�, megláthatjá�,
és "huzatot" vesz a fiú. Most már várjun� nyugod-
tan holnap délelõtt tíz óráig, és maga fogja el a mi



Péterün�et. Viszontlátásra.

Kelegi jött be. Elmondtam Rozi jelent�ezését, és
dicsértem Rónai fáradhatatlanságát.

-  Eszerint a betörést is az a bizonyos Péter �ö-
vethette el...                                            i

-  Egyelõre in�ább mondju� úgy, hogy a betö-
rést minden valószínûség szerint õ �övette el... a
taxirablásról még ne beszéljün� ... Mi újság?

-  Ker�ovicsot megfürdetté�, megetetté�, és egy
�olléga leutazi� vele Jánoshalmára. Mi�özben töm-
te magába a falato�at, elmondta, hogy már �ét nap-
ja nem evett, s arra már nem is emlé�szi�, hogy
mi�or mosa�odott. Amióta �iszabadult, nem vál-
tott fehérnemût.

-  A��or hát mai tennivalóin�at befejeztü� -
szögeztem le. - Azt hiszem, nem árt egy �icsit pi-
henni, mert holnap �emény napun� lesz. Ha eljön
az a Péter...

-  Énne�em még nem fejezõdött be a nap - szó-
lalt meg Kelegi. - Nem emlé�szel, estére elrendel-
tü� az általános ellenõrzést.

-  Errõl tényleg megfeled�eztem. Mi�or indul-
to�?

-  Az egyi� részleg tizen�ilenc óra�or, a mási�
huszon�ettõ óra�or.

-  Tudod mit, a��or háromnegyed tíz�or itt ta-
. ü�ozun�. A másodi� csoporttal én is elmegye�...

- változtattam meg gyorsan esti programomat.
Az esti ellenõrzésrõl ér�ezett gyorsjelentés sze-
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rint semmi �ülönös esemény nem történt. Mi az éj-
sza�ai helye�et jártu� végig. Azt láthattu� minde-
nütt, hogy az embere� nyugodtan szóra�ozna�. Jól-
esõ érzéssel figyeltü� biztonságérzetü�et. Néhány
gyanús bûnözõt és prostituáltát azért elõállítottun�.
A �ét fiúna� azonban nyomát se láttu�.

Reggel összeállítottun� egy brigádot. Két nyomo-
zó, �ét egyenruhás rendõr indult el Rónai fõhad-
nagy vezetésével a Kávés Katicába. Ügy idõzítet-
tü�, hogy tíz óra után néhány perccel ér�ezzene�
oda, ellenõrzésre.

Fél tizenegy�or már elõttem állt Rónai:

-  õrnagy elvtárs, jelentem, minden úgy történt,



ahogy elterveztü�.

-  Itt van az a Péter?

-  Igen, �int õrzi� a rendõrö�.

-  Mondja el részletesen, hogy is történt.

-  Tíz óra öt perc�or bementün� a Kávés Kati-
cába. A rendõrö� a �ét �ijárathoz állta�, én pedig
�özöltem: általános ellenõrzést tartun�. Szép nyu-
godtan sorra minden�itõl, nem volta� so�an, el�ér-
tü� az igazolványo�at. Egy pillantás után minden�i
vissza is �apta az iratait. A dörzsöltebbe� nem is
értetté�, miért ússza� meg ilyen egyszerûen. Rozi-
�a is ott volt, mellette egy fiú. Elõször Rozi�a iga-
zolványát �értem. Aztán rá�iabáltam: "Maga ilyen-
�or is dolgozi�?" A fiú halálsápadt lett. Az õ igazol-
ványát is �értem. Kiderült, hogy már hat hete nem
dolgozi�. A �ezében egy sportszatyrot tartott. "Mi
van a szatyorban?" - �érdeztem. "Cigarettát vet-
tem a trafi�ban" - felelte. Kinyitottam a szatyrot,
majdnem tele volt ezüst Kossuthtal. "Mine� magá-
na� ennyi cigaretta?" - �érdeztem. "Mostanában
nem �apni ezüst Kossuthot, ezért ha találo�, so�at
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vesze� egyszerre." Kérdeztem, hol vette, azt felel-
te, összevissza a trafi�o�ban, de nem tudta meg-
mondani, melyi�ben. "Mibõl, ha nem dolgozi�?"
Nem felelt. "Most nem is �ell felelnie, maga is ve-
lün� jön" - mondtam. E��or már szorosan mögöt-
te állt �ét nyomozón�, a�i�ne� a beszélgetéssel ad-
tam idõt, hogy a látszatellenõrzést meggyorsítva
odaérjene�. "Én miért?" - �érdezte. "Ha azt fele-
lem, hogy �özveszélyes mun�a�erülésért, az is elég,
vagy nem? Mindenesetre elõállítju�, ne próbáljon
megszö�ni" - szóltam rá erélyesen. Megint Rozi-
hoz fordultam: "És maga is jön ..." Rozi hisztizni
�ezdett: "Én, egy nyomoré� nõ, hát nem szégyelli�
magu�at, engem bevinni? Mit �épzelne� . . . Nem
megye� sehová." Erre odajötte� a rendõrö�, �özö-
sen betusz�oltá� a nõt a �ocsiba. Reme�ül játszott.
A �ocsiban még mindenféle stricine� lehordta a
fiút, mert õmiatta viszi� be. "Te rohadt tolvaj -
�iabálta -, miattad �erülö� az oberhére." "Bizto-
san maga miatt lop" - csitítottam. "Lop az édes-
anyjána�, de nem ne�em . . ." Valóban jó színésznõ
lenne ez a Rozi�a . . .

-  Szép �is história, no a��or lássu� azt a Pé-
tert. Szóljana� Kelegine�, õ is legyen itt...

Elõbb Kelegi jött be, azután Rónai behozta Pé-
tert. Végigmértem, s abban a pillanatban eszembe
jutott, amit a taxisofõr leírt. . . Félelmetesen jó
személyleírást adott. - Üljön le.

Egy szé�et húzott magána�, én az íróasztalom



mögött maradtam, a többie� �örben helyez�edte�
el, a szo�ásos módon. Kelegi mögötte ült, s így
szemmel tudtun� beszélgetni... ez volt az egyi� �i-
hallgatási módszerün�. . .

-  Hogy hívjá�?
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-  N. Péter.

-  Hol la�i�?

-  Váci út ötvenhat.

-  Hol dolgozott utoljára?

-  Az Autóvillamossági Gyárban.

-  Miért lépett �i a mun�ahelyérõl?

-  Beteges vagyo�, azért nem tudo� so�áig egy-
folytában dolgozni, idõn�ént pihennem �ell.. .

-  Jó szöveg - szólalt meg Rónai elvtárs.

-  Ezt még mi is eltanulhatnán� - jegyezte meg
a mási� nyomozó.

-  Nem hiszne� ne�em? - nézett �örül.

-  Mivelhogy SZTK is van a világon, ez elég ne-
hezen hihetõ ... - pirított rá Kelegi.

Most megint én �övet�eztem.

-  Büntetve volt?

-  Nem.

-  Szülei vanna�?

-  Édesanyám meghalt, s mivel szüleim elvál-
ta�, anyám halála óta engem a nagyanyám nevelt,
nála is la�om a Váci úton.

-  Most legyen õszinte, és mondja el ne�ün� szé-
pen, hol vette a cigarettát?

-  Ezért a néhány dobozért faggatna� engem?
Ezért hozta� be?

-  Ne maga �érdezzen . . . Ebben a szobában mi
�érdezün� - figyelmeztettem.

-  Mindenfelé a trafi�o�ban ... Itt �ettõt, ott né-
gyet. Ami�or van ilyen szállítmány, ezt szo�tam
csinálni.

-  Honnan vette rá a pénzt, hogyha már hat he-



te nem dolgozi�? Azt a nõt honnan ismeri, a�ivel
behoztu�?

-  Nem ismerem, most láttam elõször. . .

-  Rónai elvtárs, hívja be a nõt!
Rozi�a sírva lépett a szobába.

-  Mondja meg õszintén, honnan ismeri ezt a
fiút, és mióta?

-  Én nem csináltam semmit, �érem - mondta,
még mindig nagy �önnye�et hullatva.

-  Azért csa� talál�ozott már vele?
-¦ Tegnapelõtt. . .

-  Hol?

-  Ugyanitt, a Kávés Katicában . . .

-  És aztán?

-  Fizetett ne�em egy felest, aztán elmentün�
hozzám .. .

-  Mit fizetett?

-  Õrnagy úr, �érem, én nem szo�tam pénzt el-
fogadni ... Ö se adott pénzt.

-  Mi az, talán beleszeretett az elsõ látásra?

-  Nem . .. Ajándé�ot adott.

-  Mit?

-  Cigarettát.

-  Mennyit?

-  Azt hiszem, huszonöt-huszonhat csomag ezüst
Kossuthot. Még hozzá se nyúltam, ott van a szo-
bámban.

-  Még mindig azt állítja, hogy most látta elõ-
ször ezt a nõt? - �érdeztem N. Pétertõl.

-  Kimehet! - szóltam Rozi�ára.

-  Tessé� engem �iengedni! - �érlelt Rozi�a.
- Én odaadom azt a cigarettát.

-  Ügy is lefoglalju� bûnjel�ént! Egyelõre elme-
het.

Ami�or �iment, Kelegi szólalt meg:
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-  De maga még mindig nem válaszolt az õr-
nagy úr �érdéseire, honnan vette a pénzt a cigaret-
tára?

A fiú riadtan �apta hátra a fejét, ahonnan a �ér-
dés ér�ezett, de nem felelt.

-  Nézze,   Péter,  semmi  értelme  sincs  anna�,
hogy hazudjon ne�ün� - mondtam. - Csa� õszin-
te vallomása enyhítheti a bûncsele�mény �övet�ez-
ményét.

-  Nem csináltam semmit.

-  Jó, a��or most �imenne� Rónai fõhadnagy úr-
ral a la�ására. Készítsé� el a ház�utatási határoza-
tot ! - szóltam az egyi� nyomozóna�. - Magát pe-
dig megbilincseljü�, mert szö�éstõl �ell tartani, és
úgy visszü� el.

-  Megbilincselne�?

-  Nagyanyja otthon van?

-  Igen. Beteges szegény.

-  Mennyi idõs?

-  Hetvennégy éves. So�szor jár nála orvos . . .
Nagyon gyenge már szegény.

-  Mit fog szólni, ha megbilincselve látja az uno-
�áját?

-  Nem tudom, hogy bírja �i...

-  Nézze, Péter, el�erülheti a ház�utatást, a szé-
gyent a la�ó� elõtt, és meg�ímélheti a szegény
nagymamát is, ha most itt szépen elmondja, milyen
bûncsele�ménye�et �övetett el a �özelmúltban, s
ha a betörésbõl származó holmi�at ön�ént �iadja.

Ami�or a betörés szót �imondtam, mintha meg-
�önnyebbült volna, ezért még fo�oztam is:

-  Tudju�, hová tört be, és azt is, mit vitt el...
csa� éppen magától is a�arju� hallani ... És azon

is gondol�ozzon, mivel fizetett, ami�or néhány nap-
ja vesztett a snóblin a Lehel téren?

-  Azt is tudjá�? Kére� szépen egy cigarettát.
Nem az ezüst Kossuthból �ínáltu� meg ...

-  Egy cu�rászdába és egy trafi�ba törtün� be.



-  Ki�?

-  B. András volt a társam, vele �ettesben.

:- Ki az a B. András, hol la�i� vagy dolgozi�?

-  Ügy tudom, nem dolgozi� ... A Visegrádi ut-
ca öt számú házban la�i� . . .

Visszajött nyomozón� a ház�utatási  határozat-
tal.

-  Ezt most eltesszü� egy �icsi�ét - néztem je-
lentõségteljesen a fiúra. - Tele�i elvtárs - szól-
tam nyomozón�hoz, a�i eddig részt vett a �ihallga-
tásban -, vegyen maga mellé egy csoportot, menje-
ne� �i B. András la�ására, vigyene� magu��al ház-
�utatási határozatot. Állítsá� elõ B. Andrást.

-  Több társa nem volt? - �érdeztem Péter, mi-
után Tele�i elindult.

-  Nem.

-  Folytassa, hogy történt?

-  Az   Autóvillamossági   Gyár   �ultúrtermében
egy táncmulatságon ismer�edtem meg B. András-
sal. Ami�or nemrég �iléptem,  egyszer véletlenül
összea�adtun�. Együtt iszogattun�. B. András azt
mondta, hogy pénzt �ell szereznün�. Én mondtam,
hogy ismere� egy cu�rászdát, ahová �önnyen be le-
hetne jutni, csa� valami szerszám �ellene. András
azt mondta: gyerün� el hozzáju�, ne�i van fogója.
Hozott is fogót, meg ál�ulcso�at is. A cu�rászdát
�erítés veszi �örül. Ezen �önnyen átjutottun�. Az
ajtó zárját azonban nem tudtu� �inyitni, vállal �el-
lett betörni az ajtót. Nálam volt ez a tás�a, tele-
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tömtü� süteménnyel. A vas�azettát is felfeszítet-
tü�, de csa� �étszáz-egynéhány forint volt benne.
Megfeleztü�, s elmentün� Andrásé�hoz. Ott is alud-
tam.

-  Nem tûnt ez föl András szüleine�?

-  Nem törõdne� azo� a fiu��al. . . Két nap alatt
elfogyott a pénzün� . . . Hazamentem, nemigen mer-
tem �imozdulni otthonról. .. Este azonban feljött
hozzám András, és azt mondta, hogy jó lenne me-
gint egy �is "dohányt" szerezni. Erre azt mondtam
ne�i: "Ha már dohányt mondtál, a��or van itt egy
trafi� ... a rá�osrendezõi pályaudvaron. Éjjel sen�i
sem jár a �örnyé�én." Azt felelte, rendben, nála
vanna� a szerszámo�, a�ár indulhatun� is. Ne hü-
lyés�edj, mondtam én, ilyen�or még nem lehet. Éj-



jel egy óra tájban már csönd lesz. A beszélgetésre
bejött a nagymamám, s rán� �iabált: "�i ez a fiú,
miben sánti�álto�?" Mondtam, hogy csa� beszélge-
tün�. "El ne menj itthonról - mondta a nagyma-
mám - ilyen �ésõ este." Megnyugtattam, megcsó-
�oltam, azt mondtam, hogy ne féljen, nem megye�
sehová. Aztán elaludt, mi pedig éjfél után elindul-
tun�. Gyalog mentün� a pályaudvarra. A trafi�-
ajtó csa� la�attal volt bezárva. András harapófogó-
val levágta a la�atot, és az ajtó �inyílt. Szétnéztün�,
mielõtt bementün� volna, de sen�it nem láttun�.
Elõször a pénztárfió�ot néztü� meg, nem volt be-
zárva. Nem emlé�szem, mennyi pénz volt benne,
mindjárt megfeleztü�. Kétszáz forintnál több jutott
ne�em. Aztán egy nagy zacs�óban telefonérmét ta-
láltun�, azt is megfeleztü�. A tás�ámba bera�tun�
zseb�ése�et meg cso�i�at, so� Tibi meg Kedvenc
cso�i volt... Más apróságo�at is találtun�. Amit

csa� lehetett, magun�hoz vettün�. Megint Andrá-
sé� la�ására mentün�.

-  A házfelügyelõ mit szólt?

-  Semmit. Andrásna� van �apu�ulcsa, amirõl a
házfelügyelõ nem tud... Mivel ezen a betörésen
igen szépen hoztun� árut, egy darabig nem volt
gondun�. A piacon eladtu� a cso�it, az ajándé�tár-
gya�at meg a lengyel turistá�na� ...

-  A zseb�ése�et �ine� adtá� el?

-  Azt nem adtu� el, otthon vanna� nálam.
� - Mi van még a la�ásban?

Felsorolta az áru�at.

-  Ki fogun� menni, és maga elõadja eze�et a
holmi�at.

-  Megbilincselne�?

-  Megígértem, hogy nem. Sõt még ház�utatást
sem tartun�, csa� éppen maga szép csendesen el-
hozza eze�et a holmi�at. De mielõtt elmenne�, el-
mondja, milyen bûncsele�ményt �övette� még el.

-  De õrnagy úr, �érem, mindent õszintén el-
mondtam.

-  Igaz, eze�et a betörése�et nagyon szépen fel-
sorolta, de maga tudja jól, hogy mi nem alaptalanul
�érdezzü�. Könnyítsen a lel�iismeretén, és nyugod-
tabban fog aludni.

-  Nincs több.

-  Jó, a��or most ezzel be is fejezzü�...

-  Megyün� a la�ásra?



-  Egyelõre nem . . . Milyen �abátja is van?

-  Mûbõr . . .

-  Jó, a��or, Rónai elvtárs, vegyé� õrizetbe, vi-
gyé� le ... Majd �ésõbb újra hívatom.

-  Miért nem említetted ne�i a taxit? - �érdez-
te Kelegi, ami�or becsu�ódott mögöttü� az ajtó.
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-  Majd    elmondja    magától...    Ebédeljün�
meg...

Alig tértün� vissza az ebédtõl, ami�or Tele�ie�
megér�ezte�.

-  Jelentem, itt van �int a deli�vens, elõállítot-
tam ... A ház�utatás során so� cigarettát találtun�,
több mint negyven telefonérme is elõ�erült... Fo-
gó�, feszítõvasa�, ál�ulcso� is volta� nála. És egy
barna �abát is, öv nél�ül...

-  Azt is elhoztá�?

-  Mondtu�, hogy vegye fel a �abátját.

-  Nagyszerû.

-  Egyéb�ént ez egy gyáva �ölyö�, ami�or meg-
látott bennün�et, rögtön el�ezdett beszélni. Csa�
azt nem értem, hogy �épes egy ilyen gyáva gyere�
ilyesmire?

-  Mindjárt meghallja... Hozza be...
Megint együtt ült a csapat. Mint a nyárfalevél,

úgy remegett a legény, ami�or belépett és �örül-
nézett.

-  Már jelentetté� ne�em, hogy beismerte a �ét
betörést... Mondjon el mindent részletesen.

Meg�ezdte a vallomását, úgy beszélt, mint a víz-
lolyás. Fölösleges lenne elismételni, amit mondott,
mert lényegében alig tért el N. Péter vallomásától.
Ha csa� annyiban nem, hogy mindig hozzátette:
Péter unszolta, nehezen állt rá, Péter �ereste �i, ho-
va törjene� be...

-  A szerszámo�at is Péter hozta? A��or hogy
�erülte� a maga la�ásába?

Az ilyen �érdése� alapján aztán �iala�ult a �ö-
zösen �itervezett és végrehajtott betörése� �épe.



-  Nézze, az nem enyhíti a dolgot, hogy bûnszö-
vetségben �övetté� el a betörése�et. Itt csa� egyet-
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len dolog enyhítheti a büntetést: az õszinteség. Mi-
lyen bûncsele�ménye�et �övette� még el?
Hallgatott.

-  No, én mondjam el maga helyett? Könnyeb-
büljön meg ... beszéljen.

-  Tényleg nem csináltun� semmit.

Az íróasztal fió�jából elõvettem az övet:

-  Ez nem a magáé?

-  Nem tudom...

-  Nézze csa� meg a �abátját, hol van róla az
Öv?

-  Nincs meg .. . elvesztettem...

-  A��or én vagyo� a becsületes megtaláló -
mondtam, s �özben Jós�ára, a sofõrün�re gondol-
tam: hiszen tulajdon�éppen õ volt a megtaláló, õ
adta �ezün�be az elsõ bûnjelet... Én meg nem hit-
tem, hogy meglesz hozzá a �abát... Míg eze�et
végiggondoltam, figyeltem András arcát: �ülönbö-
zõ színe�ben játszott.

-  Tudja, hol találtam meg?

-  Nem.

-  Dehogynem   tudja   -   csattantam   fel.   -
A Mauthner Sándor utcában, néhány perccel a taxi-
sofõr elleni merénylet után. Mit csinált ott? Gon-
dolja, hogy a társa még nem beszélt?

-  Jó - ros�adt össze. - Igaza van, beszé-
le�...

-  Mondja el szépen sorjában, hogyan történt az
a dolog a taxival - mondtam �i a szót.

-  Elmondom... Péter aznap nem ment haza a
nagyanyjához. Vittem haza piát, és a faterommal
hármasban berúgtun�. Másnap dél felé ébredtün�
fel, bementün� csellengeni a belvárosba. A �ira�a-
to�at bámultu�, s Péter azt mondta: de jó lenne egy
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olyan szép csu�át meg más holmi�at venni. Azt
mondtam: majd ha nem ilyen piti "sren�et" csiná-
lun� .. . Jót ebédeltün�, elfogyott a pénzün�. Elha-
tároztu�, hogy szerzün�. A legegyszerûbb, ha egy



taxisofõrt támadun� meg. . .  Mind�ettõn�nél ott
volt a bics�a, megállapodtun�: én ülö� elõre, Péter
hátulról leszúrja, én pedig �iszedem a pénzét. Hosz-
szasan tana�odtun�, merre irányítsu� a taxit: a la-
�ásun� �özelébe nem a�artu�, de máshol nem is-
mertün� sötét utcát, így a végén abban maradtun�,
hogy a Tatai útra vitetjü� magun�at. Ami�or be-
sötétedett, leállítottun�  egy taxit, olyan helyen,
hogy ne figyelhesse meg, �i� vagyun�. Bemondtam
a Tatai utat, ami�or pedig odaértün�, és a sofõr
meg�érdezte, hol álljon meg, mondtam: majd szó-
lo�. Ami�or egy sötét helyre értün�, szóltam. Ab-
ban a pillanatban villanyt gyújtott. Ez meglepett.
Kérdeztem, mit fizetün�, Péter azonban csa� nem
mozdult. A �ivilágított �ocsiban nem merte bele-
vágni a sofõrbe a bics�áját. Mondtam, nincs nálam
pénz. Kértem Pétert, menjen el, hozzon hazulról.
Péter megértette, hogy mit a�aro�. Oda�int �inyi-
totta a bics�át, s ami�or visszajött, beült a �ocsi-
ba, mondta, hogy nem tudott szerezni, és már szúrt
is. A nya�ába a�arta szúrni a bics�át, de a sofõr
valamit észrevett, mert hirtelen megfordult, s nem
a nya�ába ment a �és, hanem valahová fölül. Erre
Péter felé fordult, s a másodi� szúrást már az ar-
cába �apta. Nagyon megdöbbentün�, ami�or �iug-
rott a �ocsiból, s �iabálni �ezdett: "Fel a �eze�-
�el ...", stu��er volt nála. Elfutottun�, gondoltu�,
ilyen véresen nem talál el. A Mauthner utcába fu-
tottun�, megálltun� egy �apualjban ... ott vesztet
tem el az övet... s csa� ami�or minden elcsende-

sedett, mentün� tovább. A mi la�ásun�ba men-
tün�, ott aludtun�, utána már nem mertün� több
balhét el�övetni.

Felhozattam N. Pétert.

-  Szóval maga szúrta le a taxisofõrt? - �ér-
deztem minden átmenet nél�ül.

-  Hát elfecsegted, te gyáva? - csattant tár-
sára.

-  Csa� csöndesen! Beismerte! Perce�en belül
maga is ezt fogja tenni.

-  Nem tudom tovább tagadni.. .

B. Andrást elvezettettem, N. Péter vallomása �ö-
vet�ezett. Ami�or befejezte, Kelegi barátom csön-
desen meg�érdezte:

-  Mondja, mit gondolta�, mennyi pénzt rabol-
hatna� el?

-  Azt hittem, ilyen�or este már van nála há-
rom-négyezer forint.

-  Tudja, mennyi pénz volt? ötszázötven forint.
De ha annyi lett volna is, azért meg a�arta� ölni



egy embert?

Nem felelt.

-  Vezessé� el! - adtam �i az utasítást.
Mind�etten   meg�aptá�   méltó   büntetésü�et   a

nyereségvágyból el�övetett emberölés �ísérletéért
és a betörése�ért.
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Türelem játé� gyil�oso��al

A falu olyan volt, mint a megbolydult méh�as. Az
embere� az utcán ácsorogta�, csoporto�ba verõdve
beszélgette�, nagy geszti�ulálással magyarázta�
egymásna�. Ahogy �özeledtün� a helyszín felé,
egyre több embert láttun�: idegesen hadonászó nõ-
�et, sápítozó idõs asszonyo�at, riadt arcú gyere�e-
�et.

Nagy tül�öléssel tudtun� csa� utat nyittatni gép-
�ocsin�na�, ami�or a házhoz ér�eztün� a Nefelejcs
utcába.

Ami�or elindultun�, csa� annyit tudtun�: �ét-
szeres gyil�osság történt itt. Minden részletet csa�
a helyszínen ismerhettün� megi Szántó fõhadnagy,
a bizottság vezetõje fogadott, s tájé�oztatott az ad-
dig történte�rõl.

- A gyil�osságo�at, állítása szerint, P. Sándor, a
ház tulajdonosa fedezte fel - �ezdte.

P. Sándor Budapesten dolgozott, és mindig csa�
a hét végét töltötte otthon. Most - mintha csa�
megérzett volna valamit - el�éredz�edett a mun-
�ahelyérõl, hogy a szo�ásosnál hamarabb, már a
hajnali vonattal hazautazhasson. O�tóber 13-án
reggel hat óra�or ér�ezett meg a vonattal. Gyalogo-
san indult hazafelé, majd, sógora házához érve, be-

tért anna� portájára, és - nem �érve engedélyt a
házia�tól - magához vette sógora �eré�párját, és
azzal folytatta útját.

Ami�or benyitott háza �apuján, azonnal észre-
vette, hogy hátul, a nyári �onyhánál történt vala-
mi. Ezért nem is ment fel a verandára, hanem egye-
nesen a nyári �onyhához �eré�pározott. Megdöb-
benve látta, hogy az ajtót felfeszítetté�. Egy pilla-
natra az villant végig az agyán: felesége bizonyára
elvesztette a �ulcsot... De a nyugtalanság egyre
erõsebben �erítette a hatalmába.

Felrohant a verandára, amely egybe volt építve a
nyári �onyhával, s gyö�eret vert a lába. A la�ás-
ajtóban ott fe�üdt a felesége, vérbe fagyva. Oda-
ugrott, megfogta a �ezét, �ereste a pulzusát, de



érezte, nincs már benne élet.

Szinte azt sem tudva, mit csele�szi�: átrohant a
szomszéd házba Kovács Ferencé�hez. A házigazda
még aludt, s õ valósággal �iráncigálta az ágyból.

-  Gyere gyorsan szomszéd, nagy baj van mi-
nálun�!

Az felugrott, s úgy, ahogy volt, rohant át vele.
ö is megfogta az asszony �ezét:

-  Hát bizony ez meghalt! Megölté�!
Együtt mente� be a szobába.

Az egyi� ágyon ott fe�üdt a �is Sanyi, az apa
szeme fénye. Körös-�örül véres a párna, a lepedõ.
A tizenegy éves �isfiú már nem lélegzett.

S a��or a döbbenetes csendben felsírt a �icsi. Az
alig másfél éves �islány ott állt rácsos ágyában, és
sírva �iabálta:

-  Apu! Apu! Hol van anyu?

Apja �i�apta az ágyból, s átfutotta� a szomszéd-
ba, Kovácsé�hoz. Itt letetté� a gyere�et - a��orra

86

87

már fent volt a ház apraja-nagyja -, s �ettesben
rohanta� el a �örzeti megbízotthoz.

-  õrmester elvtárs! Megölté� a feleségemet, a
fiamat! - �iáltotta zihálva, elcsu�ló hangon P. Sán-
dor.

-  Máris indulo� - �apta magára az egyenru-
hát a �örzeti megbízott. Telefonon bejelentette a
gyil�osságot, és sietett a helyszínre.

Mire visszaérte� a házhoz, már öten-hatan álldo-
gálta� az udvaron.

-  Volt vala�i a verandán vagy a szobában? -
�érdezte az õrmester.

-  Nem...   Dehogy ...   Nem  mertün�  tovább
menni... - felelté� egymás szavába vágva.

-  Remélem is!! Sen�i nem léphet be ide! -
mondta határozottan. Ö maga is óvatosan csa� az
asszony holttestéig ment, aztán visszatért az ud-
varba.

-  Kérem, hagyjá� el a házat - szólt a szomszé-
do�hoz. - Nemso�ára megér�ezi� a bizottság, min-
dent úgy �ell találniu�, ahogyan a tettes hagyta.



P. Sándort Kovács Ferenc áttámogatta a portájá-
ra. Az apa átölelte a �islányát, s �eservesen zo-
�ogni �ezdett.

így talált rá Szántó fõhadnagy, a bizottság veze-
tõje, ami�or vagy fél órával mielõttün� megér�e-
zett.

-  Tehát eddig ezt si�erült megtudni - szóltam,
ami�or befejezte a beszámolót.

-  Hát a��or folytassu� tovább a mun�át.

-  Az orvosun� már bent van néhány perce...

-  Helyes. Megvárju�. Szeret egyedül, nyugodt
�örülménye� �özött dolgozni.

Néhány perc múlva a do�torun� sápadtan lépett
�i az ajtón. Ilyenne� még nem láttam.
Szántó fõhadnagy mindjárt ne�iesett:

-  Mivel �övetté� el, do�i�ám?
Közbeszóltam.

-  Hogyhogy ilyen sápadt vagy, do�i? Rosszul
érzed magad?

-¦ Iszonyatosan!

-  Olyan borzalmas a látvány? - �érdeztem.

-  Iszonyatos! Ennél �ifejezõbb jelzõt nem ta-
lálo�. Valósággal szétverté� szegény gyere� fejét.
Két tárggyal �övetté� el a �ettõs gyil�osságot, va-
lami éles baltafélével és valami ennél tompább, de
ugyanilyen �emény tárggyal. Mind a �ét holttesten
találtam erre utaló nyomo�at!

-  Eze� szerint legalább �etten volta�?

-  Tulajdon�éppen   lehetett   egyvala�i   is,   a�i,
mondju�, nem bízott az egyi� ütésben, s a mási�
esz�özzel bebiztosította magát. . .

-  Szü�sége volt erre?

-  Dehogy! Az asszony fején nyolc vagy �ilenc
ütésnyom van, s valamennyi halálos lehetett volna
önmagában is. Nagyon nagy erõvel, mondhatni düh-
vei ütötté�. Ugyanez látszi� a �isfiú fején is. ö öt-
hat ütést �apott, de a homlo�i részen a �oponyája
�örben behasadt.

-  Mi�or történhetett a bûncsele�mény? - �ér-
dezte Szántó fõhadnagy, a�i nem hagyta magát �i-
zö��enteni gondolatmenetébõl, s félre tudott tenni
minden  érzelmet,   ami�or  egy-egy  ügyre  �ellett
fényt derítenie. Szerencsés emberne� is tartottu�



ezért, pedig csa� az önuralma volt �ülönleges.

-  Este huszon�ettõ és reggel hat óra �özött állt
be a halál - felelte az orvos.
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Mi�özben do�torun� tájé�oztatott, a techni�uso�
vetté� birto�ba a verandát, a szobát, hogy "meg-
szólaltassá�" a helyszínt. Mint jelentésü�bõl �itûnt,
elég so� hasznos felfedezést tette�, használható
nyomo�at rögzítette�.

Kívül-belül lefény�épezté� a helyszínt, s volt is
mit lencsevégre �apniu�. A szobá�at teljesen fel-
dúltá� a tettese�, a sze�rénye� tárva-nyitva, tartal-
mu� a földön, a fió�o� �ihúzva heverte�. Minden
jel arra mutatott, hogy pénz, érté�tárgya� után �u-
tatta�. A veranda abla�án �étféle nyomot is találd
ta�. Elõször azt hitté�, �esztyûtõl származna�. Min-
denesetre rögzítetté�. Késõbb �iderült, hogy hom-
lo�-, illetve orrnyomot találta�. Vala�i benézett az
abla�on, s az üveghez nyomta az orrát, homlo-
�át...

Mi is alaposan �örülnéztün�.

P. Sándoré� portáján látszott: ta�aré�os, szorgal-
mas embere� otthona.

A ház �örüli �ert gondosan mûvelt, még szõlõt
is találni benne. A ház maga �étszobás, zárt veran-
dával, fürdõszobával. A nyári �onyha hozzáépítve
a házhoz. Az utca felé szép �erítés, hátul �erített
baromfiudvar, majd �erítetlen a �ert: arra erdõ
van.

Könnyû volt megállapítani, hogy a tettes vagy
tettese� a nyári �onyhán �eresztül hatolta� be a
házba, s ami�or a verandára érte�, szembe találhat-
tá� magu�at a háziasszonnyal. Az asszony holttes-
te a veranda és a szoba �özötti ajtóban fe�üdt, s
nem messze tõle széttört zseblámpa hevert. Nyil-
vánvalóan azzal jött �i a zajra, s a tettes �iverte a
�ezébõl.

Szántó fõhadnagy utasítására a nyomozó� �örbe-

jártá� a házat, s egyi�ü� nemso�ára fontos tárgyi
bizonyíté��al léphetett elén�. Egy véres baltát ho-
zott, óvatosan, rongyba bur�olva.

-  Hol találta?

-  A nyitott fészerben az olajoshordó mellett állt
egy �u�oricacsut�ás �osár. Kiszórtu� belõle a �u-



�oricát, és ott volt az alján . . . Visszü� a techni�us-
hoz, hátha találna� rajta valami ujjlenyomatot.

-  No, do�i, megtaláltu� a bûnjelet!

-  Az egyi�et - ragasz�odott elõbbi állításához
az orvos. - Ezzel is ütötte�, de még valami tompa
tárggyal is.

-  Egyelõre mindenesetre ezzel �ell megeléged-
nün� - állapítottam meg. - Ez is több a semmi-
nél.

Még be sem fejeztü� a helyszíni szemlét, ami�or
megér�ezett a hullaszállító �ocsi. Mondani sem �ell,
még nehezebben jutott be, mint mi, hiszen �öz-
ben egyre gyûlte� az embere�: az ismerõsö�, a saj-
nál�ozó�, meg a �íváncsis�odó� is, ahogy ez már
lenni szo�ott. Ott sírt P. Sándorné édesapja, édes-
anyja, meg a ro�ono� is. Különösen az édesanyát
viselte meg a borzalmas tragédia: jajongva szólon-
gatta a lányát.

Ahogy hallgattu� szívszorító jajgatását, az orvos
megszólalt:

-  Mondd,   õrnagy  elvtárs,   ilyen  �egyetlenség
láttán ugyan mit gondolto� ti, rendõrö�?

-  Te �érdezed? Hát te nem vagy rendõr?

-  Igen, igen ... de azért én orvos is vagyo�..

-  Elég so�at helyszíneltün� már együtt, ilyen-
ne� még nem láttala�.

-  Ne is csodál�ozz rajta. Olyan állapotban va-
gyo�, hogy ha most megtalálnán� a gyil�ost, el
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tudnám törni a �ezét... még mielõtt a�asztófára
,jut. Mert remélem, oda �erül. Talán még az is �e-
vés lenne ne�i!

-  Szóval elõször tõled �ell megvédenün� a gyil-
feost... - morfondíroztam. - Azért nem bánnám,
ha valóban ez lenne most a legnagyobb gondom. De
iitt egyelõre még a leg�isebb jele sincs anna�, hogy
á tettes személyére hamarosan fény derül.. . Ami
pedig azt illeti: a törvényesség az elsõ. S bármeny-
nyire is elborzaszt, amit láto�, soha nem vezet bosz-
;szú. Mindig arra gondolo�: az én feladatom, hogy a
törvény �ezére juttassam a tettese�et.

Addig, amíg a holtteste� a szobában volta�, sen-
�it nem a�artun� a �özeibe engedni, �ihallgatni.
Ami�or azután a fe�ete autó elment, meg�értü�



P. Sándort, jöjjön velün� a szobába. Itt aztán már
én vettem át az irányítást Szántó fõhadnagytól, a�i
ti szemlebizottság vezetõje�ént a helyszínelés ered-
ményeine� összegezésével volt elfoglalva.

P. Sándor átlép�edve a vértócsá�at, zo�ogva ült
l'.e az egyi� szé�re.

-  Tudom, hogy nehezére esi� most válaszolnia
a �érdésein�re, de enél�ül nem léphetün� elõre -
�ezdtem, s õ megértõén bólintott:

-  Rendben van. Tessé� nyugodtan �érdezni!
Elõször is a gyil�osság felfedezését mondattam

iel vele, s mindent ugyanúgy adott elõ, mint a �ör-
:zeti megbízottna�, meg Szántó fõhadnagyna�. Nagy
szü�ség volt erre az ellenõrzésre, hiszen végsõ so
ron a�ár õt is gyanúsíthattu� . . . összetört lel�iálla-
pota, meggyötört arca persze egyértelmûvé tette
�ez az ember nem színész�edi�. . . Meg hát a �ör-
zeti megbízott véleményére is so�at adtun�, s õ ar-
ról tájé�oztatott, hogy az egész falu ismerte P. Sán-
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doré�at, s tudja: nagyon szép családi életet élte�,
anna� ellenére, hogy a férfi Budapesten dolgo-
zi� . . . Ta�aré�os, szorgalmas embere� hírében áll-
ta�.

-  Rendben van, többet nem za�latju� a felfede-
zés pillanataina� felidézésével - nyugtattam meg,
ami�or mondó�ájána� végére ért. - Most segítsen
megállapítani ne�ün�, mit rabolta� el a házból. Ez
is segíthet abban, hogy minél hamarabb elfogju� a
tettest.

-  Jó, hogy ezt hozzá tetszett tenni, mert engem
a holmi� már nem érde�elne�. A feleségemet, a �is-
fiámat nem �aphatom  vissza ...  De tessé�  �ér-
dezni!

-  Mennyi pénz lehetett itthon?

-  Mun�ahelyemen még hét �özben felvettem a
fizetésemet, de nem a�adtam magamnál tartani a
hét végéig. Kétezer forintot átadtam a sógoromna�,
a�i bent járt nálam, hogy hazahozza.

-  Milyen címlete�ben?

-  Húsz darab friss, ropogós százast adtam oda.
Anna� itthon �ell lennie. Aztán van egy ta�aré�-
betét�önyvün� nem egészen húszezer forinttal. . .
És talán néhány száz forint spórolt pénze lehetett
szegény  asszonyna�.  Gondolja,  hogy  ezért  ölté�
meg õt is, a fiamat is?

-  El�épzelhetõ. De mondja, nem volt magána�



ellensége a faluban?

-  Ellenségem? Ugyan. Nem ártottam én soha a
légyne� sem, ne�em sem ártott sen�i. Csupa jó is-
merõst meg gyere��ori pajtást emlegethetné�. Há-
rom �ocsma is van a faluban, de én egyi�be se jár-
tam. Mióta Pesten dolgozom, örülö�, ha a hét végén
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együtt lehete� a családommal... Lehete�? ... Le-
hettem! - és újra rázni �ezdte a zo�ogás.

Meg�értem, nézze meg a holmi�at, mi hiányzi�.

Elõször a f ehérnemûs sze�rényhez lépett. Itt tar-
totta az asszony a pénzt a fehérnemû alatt. Hát az
nem volt meg. A��or az ebédlõasztalhoz ment.

-  Enne� a fió�jában �ell lennie a betét�önyv-
ne� - magyarázta, azzal felhajtotta a térítõt, és �i-
húzta a fió�ot. Magam sem gondoltam, hogy enne�
az asztalna� fió�ja is van. Szerencsére a betörõ�
sem. Érintetlenül ott volt a betét�önyv, pedig be-
mutatóra szólt, tehát nyugodtan �iválthattá� volna!

P. Sándor jól �örülnézett a la�ásban, azután meg-
állapította:

-  Mindent rettenetesen felforgatta�, de semmi
mást nem vitte� el. Csa� a pénzt.

-  Köszönöm, ez máris nagy segítség! - enged-
tem el a �islányához. Értetlenül nézett rám. Nem
tudta, mi ebben "nagy segítség". Márpedig nem ud-
variasságból mondtam: az a tény, hogy pénzt, csa�
pénzt vitte� el, szû�ítheti a �ört. Hiszen a tettese�-
rõl már legalább három dolgot tudun�: 1. Jól is-
merté� a helyszínt, tudtá�, hogy a nyári �onyhából
be lehet jutni a la�ásba; 2. olyan betörõ� volta�,
a�i� csa� pénzre mente�, nem vitte� el holmit,
amit érté�esíteni �ellene; 3. olyan embere� volta�,
a�i� �épese� nagy bûncsele�ményre is, ha tetten
éri� õ�et.

Minél elõbb beszélnün� �ell a �örzeti megbízottal
- határoztam el, de mégis szerettem volna túlesni
a legnehezebb �ihallgatáson, P. Sándorné édesany-
ját �érettem a la�ásba, hogy válaszoljon �érdéseim-
re.

Riadtan állt meg az ajtóban, �örülnézett.

-  Tessé� bejönni, leülni! - �ínáltam hellyel.
Leült.

-  Talál�ozott tegnap a lányával?

-  Igen.  Én láttam õt élve utoljára - vette
elõ a zseb�endõjét. - A szomszédasszonnyal együtt



voltam nála, a televíziót néztü� együtt. A �islá-
nyom még a mûsor elõtt fejet mosott, megfürdet-
te a gyere�e�et, és lefe�tette õ�et. Azt hiszem, tíz
óráig tarthatott a mûsor. Utána még egy �icsit be-
szélgettün�, azután a lányom �i�ísért bennün�et,
és bezárta a �aput.

-  Hazamente�?

-  Igen. Nyugodtan aludtam, mi�özben a lányo-
mat agyonütötté�... - sírni �ezdett. - Ki tette,
�i tehette? Már nincs lányom... - Az asztalra bo-
rult.

Behívtam a do�tort, a�i azonnal inje�ciót vett
elõ.

-  Erõsítõre van szü�sége, és arra, hogy ne fag-
gasd!

A néni lassan magához tért. A��or �etten bele-
�arolta�, és haza�ísérté�.

Bejötte� a nyomozó�, a�i� eddig a házat jár-
tá�.

-  Jelentem, az egyi� szé�en találtam egy szá-
zast.

-  Jelentem, az árammérõ óra fedéllapját egy
szé�en találtam, a villanyt �i�apcsoltá�.

-  Jelentem, P. Sándor csa� utólag vette észre,
hogy a nyári �onyhából elvitte� egy piros színû
férfi �eré�párt. Ott volt a falhoz támasztva.

Gyorsan összegeztem az eddigi eredménye�et.

-  A tettest vagy tettese�et azo� �özött �ell �e-
resnün�, a�i� ismerté� vagy ismerhetté� P. Sán-
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doré� házát. Ez bizonyos értelemben meg�önnyíti a
dolgun�at. Azért mindenesetre a vonatinduláso�at
is meg �ell tudni, �i �ell �érdezni a vasutaso�at,
nem tûnt-e fel ne�i� vala�i. A �eré�pár �örözését a
megyére �ell �iterjeszteni. A falu minden la�óját
�i �ell hallgatnun�. Bár nagy összeget nem vitte�
el, azért azt is meg lehet figyelni, �i fizet százforin-
toso��al: P. Sándor 20 darab új százforintost �ül-
dött a feleségéne�, az tûnt el. Tovább �ell �utatni a
mási� gyil�os esz�öz után, amely valamilyen tom-
pa tárgy lehetett.

-  Hány ember �ell ehhez? - �érdeztem Szántó
fõhadnagyot.



-  Legalább húsz.

-  Rendben van, hamarosan itt leszne�.
Intéz�edtem, azután a �örzeti megbízottal beszél-
tem.

-  Õrmester elvtárs, ön bizonyára jól ismeri a
�ocsmatöltelé�e�et,  a  vere�edõ�et.   Eze�et  majd
sorra elõ �ell állítanun�.

-  õrnagy elvtárs, jelentem, nem is régen volt
egy vere�edés. Csa� néhány nap múlva értesültem
az ügyrõl, mert még Ta�ács László sem tett felje-
lentést, a�it pedig megszúrta�. Megegyezte� Esz-
terhás Simonnal, õ volt a szur�áló, hogy ad ne�i
ezer forintot, s amíg beteg, még száz-száz forintot
naponta, és ezzel minden el van intézve.

-  Milyen ember ez az Eszterhás?

-  Durva, �öte�edõ. Félne� is tõle a �ettes szá-
mú italboltban.

-  Mi a foglal�ozása?

-  Fuvarozást vállal. A vasútállomástól a TÜZÉP-
telepre szo�ta fuvarozni az építõanyagot, tüzelõt.

-  Vanna�-e barátai?

-  Hát itt van mindjárt Horváth György, meg a
felesége, Ágnes, õ� is gya�ran a �ettes italboltban
tanyázna�, s Eszterhás szo�ta õ�et a fuvarozásnál
il�almazni.

-  Büntetésü�et letöltött személye� élne� itt?

-  Kiss János betöréses lopásért ült, Nyárádi Ist-
ván lopásért, Nagy Zoltán erõsza�os csele�ménye-
Kért ... - Még nyolc nevet sorolt fel.

-  Eze� egyi�érõl sem tehetõ fel ilyen bûncse-
e�mény?

-  Õszintén megmondom, nem. A garázdá� az
ital hatására nyíltan szo�ta� vere�edni egymás �ö-
zött,   a   büntetésü�et   letöltött   személye�   pedig
csendben meghúzzá� magu�at.

-  Nem gyana�szi� sen�ire?

-  Nem.

-  Egyelõre ez a mi gondun� is ...

Megér�ezte� az erõsítésül �ért nyomozó�. Fel-
tér�épeztü� és szinte megszálltu� az egész falut.
Nem maradt �i egyetlen porta sem; a nyomozó�
minden házba bezörgette�, minden�ivel beszélte�.
Tudtu�, ez több napig eltartó, rend�ívül hosszú idõt



igénybe vevõ, aprólé�os mun�a, de semmilyen más
használható nyomozási "receptet" nem lehetett �i-
találni.

Volt mit �érdeznün�, és volt mit �eresnün� is.
Hiszen elrabolta� egy csa�nem vadonatúj, piros szí-
nû �eré�párt, magu�hoz vette� húsz darab ropo-
gós, új százast a rabló�, gyil�oso�... So�szor
mondtu� õ�et többes számban, pedig valójában fo-
galmun� sem volt arról, hányan járta� abban a csa-
ládi házban. S hiányzott az egyi� gyil�os esz�öz is,
az a bizonyos tompa tárgy, amit ugyanúgy használ-
ta� az öldö�lésnél, mint a meg�erült baltát. Mind-
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megannyi olyan "tárgyi bizonyíté�", amelyne� fel-
találása �özelebb vihet a bûncsele�mény el�övetõi
hez.

Azo� a nyomozó�, a�i� házról házra járta�,
egyelõre nagyon �evés eredményrõl számolhatta�
be. A faluban �orán �elõ és éppen ezért általában
�orán nyugovóra térõ embere� élte�. Televízió még
nem so� helyen volt, s ha nézté� is - azon az estén
a fõmûsor, egy tévéjáté� ment 22 óra 10 percig -,
mindjárt a darab után le�apcsoltá� a �észülé�ü�et.
A�i� vendégségben nézté� a tévét, azo� is fél tizen-
egy-tizenegy tájt már otthon volta�, lefe�üdte�.
Körülbelül ugyanazt tudtá� elmondani, mint
P. Sándorné édesanyja.

A �örzeti megbízott irodájában felütött fõhadi-
szállásun�ra új meg új jelzése� ér�ezte�, s új meg
új háza�at "pipálhattun�" �i. Más nyomozó� a há-
rom italbolt dolgozóit faggattá�. Közvetlen beosz-
tottjaim pedig azo�at a személye�et "nézté� meg"
�icsit �özelebbrõl, a�i� elsõ megbeszélésün��or a
leg�ézenfe�võbb gyanúsította�na� látszotta�: a
büntetett elõéletûe�et, a duhaj, erõsza�os magatar-
tásúa�at.

Az italbolto� dolgozóitól azt �érdeztü�: �i� vol-
ta� a vendégei� azon az o�tóberi estén, s a�adt-e
olyan vendégü�, a�i azóta friss százassal fizetett,
esetleg máso�at is megvendégelt, noha azelõtt nem
volt szo�ása.

Sajnos, valamirevaló választ, érté�es adatot be-
lõlü� sem si�erült �ihámozni. Mindhárom italbolt-
ban ugyanazo� az embere� üldögélte�, iddogálta�
azon az estén is, mint más�or. Köztü� a már ismert
neve�et hallotta� nyomozóin�. Különösebb berú-
gás, részeges�edés, hangos�odás sem történt azon a

napon,   semmi   olyan,   ami   figyelemfel�eltõ   lett
volna.



A �ettes számú italbolt vendégei elmondtá�
ugyanazt a történetet, amelyrõl már az õrmester
elvtárs is beszámolt. Az volt a legutóbbi, nagyobb
port fel�avaró ügy a faluban. Most már egy �icsit
többet tudtun� meg a dologról: anna� a bizonyos
társaságna� a tagjai ebben az italboltban �ezdté�
az estét, s innen mente� el záróra�or. De még alig
múlt el egy fél óra - a személyzet még a ta�arítás-
sal volt elfoglalva -, ami�or nem messzirõl duhaj-
�odást hallotta�. A társaság villámgyorsan szerzett
újabb öt liter bort, bevedelte, utána pedig ugyan-
csa� erõsne� érezte magát. Ta�ács László és Eszé�i
János összeszólal�ozott, majd összea�asz�odta�, és
a földre �erülte�. A társaságu�ban levõ Eszterhás
Simon erre bics�át rántott, s a földön fe�võ Ta�ács
Lászlót három helyen is megszúrta: a hátán, a �ar-
ján és a combján. Hogy, hogy nem, hamarosan autót
�erítette�, a vere�edést abbahagytá�, és Ta�ács
Lászlót bevitté� a �özeli járási �órházba. Érde�es,
hogy a dolgot sen�i sem jelentette még a �örzeti
megbízottna� sem. Az italbolt dolgozói megerõsítet-
té� azt, amit �örzeti megbízottun� mondott:

-  Eszterhás  �öte�edõ,   durva  fic�ó,  erõsza�os
természete miatt sen�i sem mer a �özelébe �erülni,
ami�or iszi�.

A �érdés ön�éntelenül adódott:

-  El�épzelhetõ róla, hogy gyil�olj
A válasz ugyancsa� egyöntetû volt:

-  Ha a��or �öt bele vala�i, ami�or iszi�, talán.
De hogy õ �iterveljen valamit, meg hogy gyere�et
megöljön ... ez el�épzelhetetlen.

Mégis érde�es dolgo�at tudtun� meg errõl az Esz-
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terhásról. Keleti fõhadnagyna� volt a feladata, hogy
elõéletét �inyomozza. Olyan adato� birto�ába ju-
tott, amelye�et szü�ségesne� tartott azonnal jelen-
teni.

Eszterhás Simon szülei nagygazdá�, az a��ori
éve� szóhasználatával, �ulá�o� volta�: majdnem
hatvan �atasztrális hold földön gazdál�odta�. Még-
is, az ötvenes éve� elején belépte� az a��or szerve-
zõdött termelõszövet�ezetbe és - csodá� csodája,
simán fölvetté� õ�et! Fiu� nem értett egyet az öre-
ge��el, és menten el is �öltözött tõlü�. Fuvaros-
�ént helyez�edett el, s eleinte, vagy egy évig, meg-
becsült mun�ás�ént tartottá� számon. A��or azon-
ban "megtévedt". Több személytõl is vállalt fuvart,
elõleget vett föl, azután egyi� fuvart sem teljesítet-
te, a nem �is összege�et pedig elsi��asztotta. A já-
rásbíróságra �erült az ügy, ám ott is megtévedtne�



te�intetté�, és csa� pénzbüntetésre ítélté�. Nem
so��al �ésõbb azonban bebizonyosodott, hogy a
"megtévedés" az életeleme. Ujabb si��asztást �ö-
vetett el, mire hathónapi, fogházban letöltendõ sza-
badságvesztésre ítélté�, s le is ültetté�. Kiszabadu-
lása után már nem ment vissza régi mun�ahelyére,
nem is helyez�edett el, hanem csa� al�almi fuva-
ro�at vállalt. Idejéne� nagy részét pedig a fuvaro-
zásból származó pénz elivására fordította. Hama-
rosan �özismert �ocsmatöltelé� lett. Ami�or az al-
�almi fuvarból nem �ereshetett eleget - lopásra
vetemedett. Tetten érté�, amint a vasútállomáson
felhalmozott szén�észletet dézsmálta. E��or a bíró-
ság tízhónapi szabadságvesztésre ítélte. Letöltötte,
és azóta itt éldegél a faluban. Fuvarozi� és iszi� -
ebbõl áll áz élete. Még al�almazásába is fogad olyan
embere�et, mint Horváth György meg a felesége,
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a�i�et ugyancsa� �ocsmázó, züllött embere�ne� is-
merne�.

Meg�öszöntem Keleti elvtárs részletes beszámo-
lóját, s magamban elgondol�oztam: ugyancsa�
rossz véleményt �aptun� errõl az emberrõl, immár
három oldalról. De egyetlen olyan jelet sem látni,
ami a szörnyû bûncsele�ményre való hajlamára
utalna. A hirtelen haragú, agresszív embere�, meg
a piti tolvajo� - s ez a �ét jelzõ egyaránt ráil-
lett -, általában nem szo�ta� nagyobb bûncsele�-
ménye�et �itervelni, végrehajtani. Mégis, az ördög
nem alszi� elve alapján - meg talán azért is, mert
végre a�adt vala�i a faluban, a�irõl so� mindent

^ tudtun� már -, elrendeltem Eszterhás Simon meg-
figyelését, s vele �apcsolatosan minden részlet meg-
vizsgálását.
Nem so��al �ésõbb azonban, mintha az elõbbi
gondolatmenetet igazoltá� volna a ténye�: egyi�
nyomozón�, a�i a vasutaso� meghallgatását �apta
feladatul, jelentette, hogy azon a bizonyos szombat
estén csa� néhány falusi szállt vonatra, a 18 óra 35
perc�or és a 21 óra 45 perc�or induló szerelvénye�-
i-e. A vasutaso� szinte minden�it név szerint ismer-
te�, így hát felsorolta� néhány embert. Közöttü�
volt Eszterhás Simon is ... Csa� azt nem tudjá�,
melyi� vonatra váltott jegyet, illetve melyi��el uta-
zott el.

Rabodi   fõhadnagy   �özben   behozta   Horváth
Györgyné, Horváth Ágnes anyagát, s ebbõl érde�es
¦     dolgo�at  tudtun�  meg  arról  a  házaspárról,  a�i
rendszeresen   segített  Eszterhásna�  a  fuvarozás-
ban.

- Horváth Ágnes szülei mun�áso�. Szegeden
la�na� - tájé�oztatott a fõhadnagy. - A lány az

l
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általános is�olát ott végezte el, utána nem so�áig
dolgozott, mert hamarosan férjhez ment, O. Ferenc
gép�ocsivezetõhöz. Azt már itteni informátorain�
nem tudjá�, hogy történt, de a nõ ivásra adta a
fejét. Ezért a férje többször is megverte, majd �ét-
évi házasság után elválta�. Horváth Ágnes a��ori-
ban �öltözött ide a faluba, de az ivást nem hagyta
abba. Odáig fajult a dolog, hogy hol az egyi�, hol a
mási� italboltban o�ozott botrányt. Emiatt rendõr-
hatósági felügyelet alá helyezté�. Egészen addig
volt "ref"-es, amíg újra férjhez nem ment. Horváth
György az itteni vasútállomáson dolgozott addig.
Egyedülálló, csöndes ember volt, a�i szeretett
ugyan iszogatni, de mindig csa� módjával, öt �ör-
nyé�ezte meg a nõ, s Horváth hamarosan feleségül
is vette.

-  De Horváth most nem vasutas - vetettem
�özbe.

-  Éppen ez az - mondta a fõhadnagy. - Né-
hány havi házasság után Horváth �ilépett a mun�a-
helyérõl, mert so�na� tartotta az elfoglaltságot. At-
tól �ezdve azután õ is a �ocsmá�at járta, együtt a
feleségével. Hol itta�, hol vesze�edte�. Annyira le-
züllötte�, hogy a�árhová zörgette� be, nem szíve-
sen engedté� be õ�et, nem adta� ne�i� mun�át. Az
egyi� italboltban össze�erülte� Eszterhás Simonnal,
s õ adott ne�i� al�almi mun�át, hogy valamibõl
megéljene�, s fõleg ihassana�.

Már-már a számon volt, hogy eleget tra�tálta� a
falu züllött embereivel, mégsem hagyhattam annyi-
ban a dolgot. A nyomozó számára a leg�isebb gya-
nús momentumna� is jelentõsége van. Márpedig
eze�ne� az embere�ne� életvitele önmagában is
elegendõ ahhoz, hogy gyanúba �everedjene�.
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-  Volta� büntetve? - �érdeztem. - A�ár õ,
a�ár a férje?

-  Horváth Ágnest �étszer ítélté� el. Egyszer fel-
tételesen szabadlábra helyezté�, másodszor viszont
összevontá� a �ét büntetést, s a �ilenc hónapot le
�ellett ülnie. Lopásért.

-  Komolyabb dolgot egyi�ü� sem csinált?

-  A férj eddig még semmit. Hacsa� az italozó
életmód, a �özveszélyes mun�a�erülés nem számít
anna�. Az asszonyról azonban so��al több rosszat
mondana� az embere�. Azt beszéli�, hogy jobban
bírja az italt, mint a férje, s ha berúg, még össze is



rugdossa a férjét. Goromba, vesze�edõs teremtés,
ha .vala�i megsérti az italboltban, egy�ettõre �ész
a legnagyobb gorombaságo�ra, sõt nemegyszer po-
fon is csapta azt, a�i megjegyzést tett rá. Ám ami-
lyen harcias, olyannyira odaadó is tud lenni. Amíg
a férje részeg álmát alussza, nemegyszer "meg�e-
reste már" a magáét.                                 *

-  Hát ezt nagyon szépen fejezte �i fõhadnagy
elvtárs - jegyeztem meg. - Más egyszerûen azt
mondta volna: �urva . . .

-  Nem csa� az... Idegbajos is   . . Legalábbis a
falusia� szerint. Többször �ísérelt meg már öngyil-
�osságot. A férjet gyávábbna� tartjá�. Azt mond-
já�: nem szo�ott �i�ezdeni sen�ivel, s ha vere�e-
désbe �everedi�, az azt jelenti, hogy õt üti�...

Ami�or Rabodi fõhadnagy elment, megjegyeztem
a mellettem üldögélõ Szántó fõhadnagyna�:

-  Mit szólsz, micsoda embere�et ismerün� itt
meg?

-  Elengedném ezt az örömöt. . . csa� már jut-
nán� �özelebb a gyil�oshoz.

-  Ki tudja ...
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Telte� a napo�, s még mindig sötétben tapogatóz-
tun�. Egyetlen eddigi észrevétel, megjegyzés sem
tette lehetõvé, hogy bár�it is gyanúsítsun�.

A hetedi� napon fordulat állott be.

A �i�érdezése� során Tõ�és János, a�i több napig
nem tartóz�odott a faluban, s csa� hazatérte után
beszélte� vele a nyomozó�, érde�es dolgot mondott
el.

-  "O�tóber 13-án �ora hajnalban mentem a
vonathoz. Lehetett talán öt óra. A��or az utcán ta-
lál�oztam a Horváth házaspárral. Személyesen nem
ismerjü� egymást, nem vagyun� �öszönõviszony-
ban, de �i nem ismeri õ�et... Elöl ment a férj, né-
hány lépésre mögötte az asszony ... Vesze�edte�.
Ami�or a �özelembe érte�, Horváth György éppen
hátrafordulva hangosan �érdezte: »Hol züllöttéi az
éjsza�a?« Mire a felesége azt válaszolta, hogy »fogd
be a pofád, mert �önnyen megütheted a bo�ád«."

-  Biztos, hogy ez a beszélgetés o�tóber tizen-
harmadi�án volt? - �érdezte� rá a nyomozó�.

-  Határozottan állítom. Hiszen én aznap utaz-
tam el.



-  Kialvatlanna� látszotta� azo� az embere�?

-  Ezt nem tudnám megmondani, o�tóber elején
már sötéte� a hajnalo�. Koszosa�, rendetlene� vol-
ta�, mint mindig..

Ami�or a nyomozó ezzel a vallomással hozzán�
sietett, azonnal az italbolto�ba �üldtem három nyo-
mozón�at. Érde�lõdjene� arról a bizonyos hajnal-
ról...

És a �ettes számú italboltba �üldött Keleti fõhad-
nagy nem egészen fél óra múlva már vissza is tért:

-  Megvan! - �iáltotta lel�esen.

-  Mi van meg? - �érdeztem.

- Oj százassal fizette�!

-  Ki�?

-  Hát a Horváth György .. . Azért �üldött õr-
nagy elvtárs, nem?

-  Hogyhogy új százassal fizetett, és hol?

-  A �ettes számú italboltban a tizenharmadi�i
hajnalról érde�lõdtem. A csapos elõször nem em-
lé�ezett, aztán hirtelen a fejére csapott: "Persze . ..
a��or �ésõbb jöttem be, s öttõl hatig nem én szol-
gáltam �i." Majd �iabált a feleségéne�, a�i ilyen-
�or �i szo�ta segíteni, s az bejött a hátsó helyiség-
bõl.

-  Asszonyom! - mondtam ne�i. -. Vissza tud
emlé�ezni pont egy héttel ezelõtt reggelre, hajnal-
ra? Volta� itt az italboltban Horváthé�, amíg maga
egyedül volt?

-  Persze hogy volta�... Negyed hat lehetett,
ami�or bejötte�. Ö� volta� az elsõ vendégein�. És
azért is emlé�szem a dologra, mert Horváth egy új
százassal fizetett. Meg is �érdeztem tõle: mi az,
megütötte a fõnyereményt?  Azt felelte:  dehogy,
csa� egy adóstól �apta meg a tartozását.

-  Miért nem mondta ezt el eddig?

-  Elfelejtettem az egészet. Most, hogy így rám
�érdezte�...

-  Kérem, fõhadnagy elvtárs, a vallomást vegyé�
hivatalosan jegyzõ�önyvbe.  Szántó,  te pedig �ét
nyomozóval indulj Horváthé� la�ására. Minél ha-
marabb beszélni a�aro� velü�. Külön �ocsival hoz-
záto� õ�et, nehogy összebeszélhessene�.

Szántóé� elindulta�, s nem telt bele egy óra, visz-



szajötte�. Szántó egyedül jött be az irodába, a férjet
és a feleségét �int hagyta.
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-  Muszáj volt elõször egyedül bejönnöm, hogy
elmondjam, mit találtun�.

-  Mit?

-  Valami    iszonyatos    �oszban    élne�    eze�.
Szenny, bûz, piszo� fogadott, amerre csa� léptün�
Sze�rény nincs a la�ásban, csupán �ét priccs-szerû
fe�hely meg egy szalmazsá�, egy asztal, �ét szé� . ..
és so� szemét. A szobában egy vasutas �abátot és
egy vasutas nadrágot is találtun�.  Ügy látszott,
hogy a nadrágot �imostá� a �özelmúltban. Ez any-
nyira föltûnõ volt abban a �oszos la�ásban, hogy
magun��al hoztu�. Az udvaron levõ fészerben eg>
nagyobb és egy �isebb baltát találtun�. Azo�at is
behoztu�.

-  Kérle�, intéz�edj, hogy egy gép�ocsi azonnal
vigye a baltá�at és a nadrágot a bûnügyi laborató-
riumba. Ide várom a jelentést. Küldd be �özben
Horváthot.

Horváthot bevezetté�. Leültettem.

-  Mondja el, hol, merre járt o�tóber tizen�ette-
di�én,

-  Miért hallgatna� �i? - �érdezte méltatlan-
�odva.

-  Elõször is: itt én �érdeze�. Másodszor: erre
azért válaszolo�. Azon a napon a faluban történt va-
lami, és szeretnén� tisztázni, �i mit csinált a��or.

-  Minden�it �i�érdezne�?

-  Magát mindenesetre. És most válaszoljon tisz-
tességesen, elég érthetõen �érdeztem.

-  Igen... - szeppent meg az erélyes hangtól.
- Egész nap a falut jártam, mint szo�tam, mun�a
után. Si�erült is �apnom, segítettem a �ovács fele-
ségéne� délelõtt felásni a �ertet. Ebédet és másfél
liter bort adott érte. Megittam, be is rúgtam tõle, és

hazamentem. A feleségem meg elment �özben, hogy
hová, azt nem tudom. Én elaludtam, és arra ébred-
tem, hogy az asszony otthon van, meg Eszterhás Si-
mon is vele. Iszogatta�. Kérdeztem Eszterhást,
miért jött, mire azt mondta:, azért, hogy elhívjon
vagon�ira�áshoz. Én azt feleltem ne�i, most nem
megye�, mert még nem vagyo� józan... Erre be-
lém di�tálta� még vagy �ét pohár bort, mire újra



elaludtam.

-  Meddig volt magu��al Eszterhás Simon?

-  Hát azt én meg nem tudom mondani, mert
csa� arra ébredtem hajnalban, hogy �elteget az asz-
szony: menjün� el Gyöngyösre eladni a tormát,
amit néhány nappal elõbb �iástun�.

-  És hová mente�?

-  Elõször az italboltba, megittun� néhány pohár
bort, úgy mentün� tovább.

-  Éjsza�a a felesége hol volt?

-  Nem tudom, �érem, mondom, hogy aludtam.
Biztosan otthon volt.

-  A��or miért �érdezte tõle, hogy "hol züllöttéi
az éjsza�a"?

-  Én ilyet nem �érdeztem.

-  Dehogynem. Tanún� is van rá. O�tóber tizen-
harmadi�án hajnalban az utcán. Ha aludt, honnan
tudta, hogy nincs otthon az asszony?

-  Csa� gondoltam, mert részegne� láttam.

-  És az asszony miért fenyegette, hogy ha nem
hallgat, ,.megütheti a bo�áját"?

-  Mit tudom én, miért, mindig ilyene�et mond
ne�em, ami�or vesze�szün� . . .

-  A��or már csa� egy �érdésem van - folytat-
tam, bár láttam, éreztem, nem õszinte. - Hol, mi-
�or dolgozott utoljára, és mi�or �apott pénzt?
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-  So�felé  dolgoztam  én,   �érem,   so�szor �a-
po� ...

-  Százast is?

-  Azt már régen nem �aptam . . .

-  A��or hogy tudott százassal fizetni az ital-
boltban?

Riadtan nézett föl rám:

-  Százassal?   Tudjá�?   Hát   persze . . .   Reggel,
ami�or föl�eltem, ott láttam a feleségem ruhazse-
bében, a szé�en ... Onnan vettem el.



-  És nála honnan lehetett ennyi pénz, nem �ér-
dezte meg?

-  Gondoltam, fogott magána� egy palit, és meg-
lopta az éjjel...

-  De so� mindent gondolt, Horváth! - csaptam
le rá. - Tudja, mit gondolun� mi magáról?

-  Ném! Nem!  Es�üszöm,  nem én öltem meg
õ�et!

-  P. Sándornéra és a fiára gondol?

-  Igen . . . hiszen azo�at gyil�oltá� meg. De nem
én voltam, hiába faggatna�.

-  A��or miért fenyegette meg az asszony?

-  Nem tudom . . . mindig jár a szája . . .

-  Kimehet! - vetettem véget a fölöslegesne�
látszó faggatásna�.

Ami�or �ivitté� Horváthot - a nyomozó mellet-
te maradt -, azonnal intéz�edtem, hogy ellenõriz-
ze minden szavát. Egy�ettõre �iderült, hogy jó né-
hány dologban egészen biztosan nem mond igazat.

Azt minden �ülönösebb nyomozás nél�ül érezni
lehetett a szavaiból, hogy az átaludt teljes délután
és éjsza�a - egyszerûen nem igaz. Késõbb azt is
megtudtu�, hogy az egyi� falusina� azt mondtá�
azon a hajnalon: az éjsza�a Lestyáné� szõlõjében

beton�ádat fordította�, azért vanna� fönn ilyen �o-
rán.

Mi�özben én Horváthot hallgattam �i, Gál száza-
dos a mási� szobában Horváthnét fogta vallatóra.

Alighogy befejeztem a �ihallgatást, már jött is,
hogy tájé�oztasson, mi történt nála.

-  Mondja el, hogy o�tóber tizen�ettedi�én reg-
geltõl estig hol járt, �i��el volt, mit csinált? - �ér-
dezte a százados az asszonyt.

-  Micsoda dolog, hogy itt engem �ihallgatna�!
Milyen alapon merészelne� engem mindenrõl �ér-
dezni? - támadt azonnal Horváthné.

-  A rendõrség elõtt áll, és �öteles válaszolni a
�érdésein�re - mondta Gál. - A �özségben gya-
nús dolgo� történte�, és maga "ref'-es volt, bünte-
tett elõéletû, vegye természetesne�, hogy �ihallgat-
ju�.

-  Jól van hát, csa� �érdezzen. De amire nem
a�aro�, arra úgysem válaszolo�.



-  Hol járt azon az o�tóberi napon, azt csa� haj-
landó megmondani?

-  Hol voltam? Hát sehol. Az urammal jártu� a
falut, mun�át �erestün�. Mert hiába zavarom az
uramat, hogy szerezzen már végre valami rendes
mun�át magána�, az az ember nem a�ar dolgozni.
Így aztán még a �osztravalót se �erestü� meg �et-
ten. Csa� a��or �eres valamit, ami�or Eszterhás Si-
mon odaveszi, hogy segítsen fuvarozni.

-  So� a szöveg, Ágnes! - csitította Gál száza-
dos. - Csa� arra feleljen, amit �érdeztem. De az
igazat!

-  Hát arra feleltem; sehol se jártam. Vagyis:
mindenhol, tehát sehol.

-  Mennyi pénze van?
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-  Ne�em? Semennyi. Nem �aptam mun�át az-
nap se, azóta se, mibõl lenne...!

-  Mi�or   ment   haza   o�tóber   tizen�ettedi�én
este?

-  Estefelé.

-  A férjével együtt?

-  Dehogy. Ö csa� hajnaltájban ért haza.

-  Mi az, nem aludt otthon a férje?

-  Nem. Na és aztán, megcsinálja az más�or is.

-  Ami�or maga hazament, volt vala�i a la�ás-
ban? Esetleg magával ment vala�i?

-  Velem? Az égvilágon sen�i sem volt velem.
Volt otthon egy �is bor, aztán láttam, hogy az uram
nem jön, benya�altam. El is aludtam tõle hamaro-
san. Arra ébredtem, hogy az uram rázogatott föl
hajnalban.

-  Hát ha aludt, honnan tudja, hogy a férje nem
volt otthon?

-  Mondtam,   hogy  ami�or  hazajött,   mindjárt
�öltögetni �ezdett. S az ágya ott volt vetetlen, õ
maga ruhában ...

-  Meg�érdezte tõle, hogy hol volt?

-  Mine� �érdeztem volna? Ügyis tudtam, hogy



valahol iszogatott, mert csa� pislogott, alig tudta
a szemét �inyitni.

-  Nem fordítva történt mindez? Márminthogy
maga nem volt otthon a��or éjjel?

-  Ugyan, ha így lett volna, a��or azt is meg-
mondanám. Nem lenne abban semmi tito�, nem
vagyo� én olyan szégyellõs.

-  Rendben van. A��or azt mondja meg, hogy
mit csinálta� hajnalban, miután föl�elte�.

-  Föl�eltem, mert néhány napja ástun� tormát,

és úgy beszéltü� meg, elvisszü� eladni. Együtt el is
indultun�.

-  Aztán mégsem mente� el.

-  Hát... nyitva volt már az ivó, azután oda be-
mentün�. Az uram hívott: igyun� egyet. Kérdez-
tem is: aztán mibül? Azt vágta vissza: ne törõdje�
vele. Aztán majdnem seggre estem, ami�or láttam,
hogy százassal fizet.

-  Százassal? - adta a csodál�ozót Gál száza-
dos.

-  Ugye, ezt maga se hinné el róla? Már alig vár-
tam, hogy �imenjün� az italboltból, s meg�érdez-
zem: honnan van e��ora pénze?

-  És mit felelt erre az ura?

-  Azt mondta: mi �özöm hozzá, "Isten adta . . .
loptam".

-  Vesze�edte� az utcán?

-  Hát.. . nem örültem sem a százasna�, sem
anna�, hogy écca�a nem volt otthon.

-  Ha maga aludt otthon, a��or a férje miért
�érdezte magától az utcán: "Hol züllöttéi az éjsza-
�a?"

Horváthné egy pillanatra meghö��ent.

-  Micsodát?

-  Ne játsszon, Ágnes. Vanna� embere�, a�i�
hallottá�, ami�or a férje ezt �érdezte magától. Sõt,
még azt is hallottá�, hogy maga olyasmit mondott:
"Fogd be a pofád, mert �önnyen megütheted a bo-
�ád .. ."

-  Ki hazudi� ilyesmit összevissza?

-  Ne féljen, Horváthné, meg fogja tudni, mert



ha �ell, szembesítjü� a tanúval.

Ami�or Gál százados idáig jutott a �ihallgatás is-
mertetésében, úgy döntöttem, hogy most már én
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folytatom a nõ �ihallgatását. Mondtam is a száza-
dosna�:

-  Légy szíves, maradj itt. Próbálju� meg tisz-
tázni, hogy melyi�ü� nem volt otthon éjjel, s �inél
volt az a bizonyos százas . . .

Leültün�  egymás  mellé,  s  az  egyi�  nyomozó
elén� vezette Horváthnét.

-  No, Horváthné, most folytatju� a �ihallgatá-
sát.

-  Mit  a�arna�  tõlem,  már  mindent  elmond-
tam.

-  Legyen nyugodt, semmi olyat nem �érdeze�,
amit eddig már �érdezte� magától - nyugtattam
meg. - De azért még mindig vanna� tisztázatlan
dolgo�...

-  Még elõttem sem tiszta minden - szólt �özbe.

-  Mi az, ami nem tiszta?

-  Az, hogy honnan volt az uramna� száz forint-
ja? Jó lenne, ha magu� megtudná� tõle, ne�em nem
si�erült.

-  Legyen nyugodt, a végére járun�.  Most az
egyszer rendõri segítséggel tudja meg ezt... - ne-
vettem el magam, aztán hirtelen rárivalltam:

-  Maga valamivel gyanúsítja az urát! Miért fe-
nyegette meg, mit hisz róla?

-  Én nem mondhato�, �érem, semmit.

-  Ne   tettesse  magát!   Tessé�  beszélni!   Mert
ahogy maga �ezdte, biztosan tudja, hogy a férjére
nem �öteles elmarasztaló vallomást tenni.

-  Vallani nem is tudné�, hiszen én csa� gondo-
lom.

-  Mit gondol?
Erre nem válaszolt.

-  A��or majd rá�érdeze� én: mi�or tudta meg,
hogy megölté� P. Sándornét és a fiát?



-  O�tóber tizenharmadi�án hajnalban. Ami�or
�ijöttün� az italboltból, láttu�, hogy so� nép van
arrafelé. Mondtam is a férjemne�: gyere, menjün�
oda, nézzü� meg, milyen hecc lehet ott. Erre azt fe-
lelte:  "Nem megyün�,  tudom  én,  hogy  mi tör-
tént ..." "Mi?" - �érdeztem én. "Hát agyonverté�
P.-nét, meg a fiát..." Ami�or ezt mondta, elsá-
padt. Én meg nagyon csodál�oztam, vajon honnan
fudja ezt, hiszen hajnal óta velem volt. Meg is �ér-
deztem, erre azt válaszolta: "Nem mindegy?" Én
már a��or sejtettem, hogy valami része van ben-
ne, mert �ülönben honnan lett volna az a száza-
sa...

-  Ide figyeljen, Ágnes! - szólaltam meg �icsit
atyás�odóan. - Maga el tudná �épzelni az uráról,
hogy pár száz forintért �iirt egy családot?

Mélyen hallgatott. Én megvártam, hátha �ibö�
valamit. Látva, hogy a �érdés továbbra is ott. marad
�özöttün�, egyszer csa� megszólalt:

-  Egyszerûen nem tudom el�épzelni, hogy �ü-
lönben honnan lett volna pénze.

-  Látja, erre én tudo� válaszolni - mondtam
én,  és elõhúztam a jegyzettömbömet.  - Magá-
tól...

-  Kitõl? Honnan?

-  Magától... Itt van elõttem a férje vallomá-
sa, fél órával ezelõtt a saját fülemmel hallottam,
ami�or megmondta: magánál találta, a maga zsebé-
bõl vette �i...

Hisztéri�usan felnevetett:

-  És elhitte ne�i?! Hát el�épzeli, hogy nem �a-
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partam volna �i a szemét, ha észreveszem, hogy tõ-
lem is lop? De honnan lett volna száz forintom?

-  Mondju�, lefe�üdt vala�ivel.

-  Hû, de jó nõne� tart a felügyelõ úr, ha azt
hiszi, hogy megadna� értem egy százast - húzta
�i magát.

Végignéztem rajta, s mélységesen igazat adtam
ne�i. Pisz�os, mosdatlan, itt-ott rongyos ruhájú nõ
ült elõttem, a�ine� fiatalos arcán is messze virított
az italos embere� vörös bõrszíne. Aj�ára valami
rúzst �ent, de arca, �eze, lába �oszos volt. "Van-e
férfi, a�ine� ez is �ell?" - gondoltam magamban.
Aztán végigfutott az agyamon: az italos embere�



so�szor bizony nem válogatósa� . . .

-  Hát, biztosan tud valamit, amit máso� nem
- szóltam �isvártatva. - Vagy maga azt állítja,
hogy sen�ine� sem �ell?

-  Dehogyis állítom - csattant föl. - Van, a�i-
ne� tetszem, ha az uramna� már nem is �elle�.
Merthogy õ mindjárt részeg, azután nem tud sem-
mit sem �ezdeni... Más annál in�ább.

-  No látja, mégiscsa� eljutottun� valahová -
mondtam.

-  Hová jutottun� volna? Mi �özü� hozzá, hogy
én �elle� vala�ine�? Nem vagyo� én azért prosti-
tuált. Nem pénzért teszem azt.

-  Jó, hogy ezt hallom magától, Ágnes ... Aztán
�ine� �ellett mostanában?

-  Nem mondom meg.

-  Találgathato�?  Mondju�,   Eszterhás  Simon-
na� ...

Látni �ellett volna abban a pillanatban. Fölug-
rott, arcán diadalmas mosollyal.

-  Hát lássa, mondju�, ne�i. . . Enne� �öszön-

hetjü�, hogy az uram olyan so�szor �ap tõle fu-
vart !

-  O�tóber   tizen�ettedi�én   is   magánál   volt.
Ami�or a férje aludt.

-  A férjem . . . nem volt otthon.

-  De Eszterhás ott volt, igaz?

-  Hát nem tagadom, igen.

-  Tõle �apta a pénzt? Vagy lopta tõle?

-  Se nem �aptam, se nem loptam... én most
már nem hallgato�. Igenis, Simon el�ísért haza,
mert az uramna� mun�át a�art adni. Az meg nem
volt otthon, valahová el�ujtorgott. ö hozta a bort,
mármint a Simon, s iszogatni �ezdtün�, hogy vár-
ju� az uram... De Simon nem bánta, hogy nem
jött. Ölelgetett. Az elsõ üveg bor után vet�õztetni
�ezdett. Aztán lefe�üdtün�. Nagyon so�áig voltun�
együtt, lehetett már hajnali négy óra is, ami�or el-
ment . ..

-  Mi�or mente� haza? - csattant föl most Gál
százados hangja.

-  Hát... este hét felé ...



A százados némán az elõttem levõ jegyzete�re
mutatott. Arra a pontra, amely szerint Eszterhás
Simon valamelyi� vonattal elutazott a faluból.. .

-  Biztos ebben?

-  Mit tudom én ... ittun� már azelõtt is ...

-  És mi az, amirõl nem a�ar tovább hallgatni?

-  Az, hogy hajnalban, ami�or hazajött az uram,
�imosta a vasutas nadrágját.

-  Abban volt elõzõ nap?

-  Abban.

-  És miért mosta �i ?

-  Én is ezt �érdeztem tõle,  mire azt felelte:
ami�or tántorgott hazafelé, elesett, belefe�üdt va-
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lamibe ... De én nem hittem el ne�i... A piszo�...
hát azt hazudta, hogy tõlem lopta a százast, engem
a�ar bajba �everni.

-  Miért �everné bajba, hogy egy százasa volt?
- csapott le rá hirtelen Gál százados.

-  Hát...

-  Ugye nem tud erre felelni?

-  De...

-  Mit?

-  Hát a��or most azt hihetné�, hogy loptam
Eszterhás Simontól... vagy elfogadtam a szeret�e-
zésért ... És ezért is, azért is megbüntethetnéne�.

-  Jól �ivágta magát! - nyugtáztam, s �i�üld-
tem a szobából. Csa� azt hagytam meg a nyomozó-
na�, a�i �i�ísérte: ne engedjé�, hogy a férjével be-
széljen.

Ami�or �ilépett, hármasban összegeztü� az ered-
ményt.

-  A gyil�ossághoz nem jutottun� �özelebb, de
hogy eze� valami disznóságot csinálta� azon az éj-
sza�án, az már biztos - szögeztem le.

-  Egyi� jobban hazudi�, mint a mási� - nyug-
tázta Szántó fõhadnagy.



-  Ez az asszony minden�éppen el a�arja áztat-
ni a férjét... Szeretné már sitten látni - állapítot-
ta meg Gál százados.

-  Lehet, csa� �i a�arja használni a �edvezõ al-
�almat, hogy életét az élelmesebbne� látszó Eszter-
hashoz �öthesse.

Kérdése�, �érdése�, �érdése�... és még nem is
biztos, hogy egyáltalán szü�ség van-e a megvála-
szolásu�ra?!

-  Most már itt az ideje, hogy Eszterhás Simont

is �ihallgassu� - jutottam a vég�övet�eztetésre. -
Gál százados elvtárs, hozzáto� be.

Amíg Gál százados és �ét nyomozó elment Esz-
terhás la�ására, még egyszer összegeztem magam-
ban az eddig hallotta�at. Mindjárt a nyomozás ele-
jén jó néhány dologban �özel �erültün� a tetteshez,
azután megfene�lett a mun�án�. Piti nõügyecs�é-
�et �ell hallgatnun�. . . Mindegy . . . ezen túl �ell
esnün�. Jelenleg egy emberne� már van gyanúsí-
tottja a faluban, Horváthnéna�: õ a férjét gyanúsít-
ja a szörnyû bûntettel. Hát, a��or most nézzün� en-
ne� az emberne� a �örmére. Ehhez pedig elenged-
hetetlen Eszterhás vallomása.

A gondol�odásból Gál százados riasztott föl:

-  Jelentem, elhoztu� Eszterhás Simont.

-  Mit mondtato� ne�i?

-  Azt, hogy elõállítju� . . .

-  Sebaj . . . hozzáto� be.

Eszterhás Simon bejött, �örülte�intett. Jól meg-
termett, pirospozsgás arcú férfi nézett velem egy
pillanatig far�asszemet. Te�intete tisztána� lát-
szott. Egyáltalán nem látszott duhajna�, garázdá-
na�. Láthatóan teljesen józan volt.

-  Eszterhás Simon fuvarozó? - �érdeztem.

-  Igen.

-  Üljön le. Ki fogju� hallgatni jegyzõ�önyvileg
P. Sándorné és fia gyil�ossági ügyében.

-  Engem? Hát mi �özöm lehet ne�em ehhez az
ügyhöz! Csa� nem tetszene� engem gyanúsítani?

-  Szó sincs errõl.

-  Márpedig azo�, a�i� eljötte� értem, azt mond-
tá�, hogy elõállítana� ...



¦¦- Szóbotlás volt, Eszterhás úr ... Mi csa� tanú-
�ént �ívánju� �ihallgatni.
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Egészen megnyugodott. Erre be�érettem Kádas
hadnagyot, hogy vegye jegyzõ�önyvbe, amit a �ö-
vet�ezõ�ben a tanú elmond. Elõször is nevét, la�ás-
címét, foglal�ozását �érdeztem, teljesen szabályo-
san. Mindenre egyszerûen, világosan válaszolt.

-  Legyen szíves, mondja meg, hogy hol járt o�-
tóber tizen�ettedi�én és tizenharmadi�án?

-  Hol is voltam? Az biztos, hogy délelõtt is, dél-
után is az italboltban.

-  Melyi�ben?

-  Magu� ne tudná�, hiszen már több mint egy
hete itt tanyázna� - mondta fölényesen. - Hát a
�ettesben. Az az én irodám - nevette el magát.
- Ha vala�ine� fuvaroznia �ell, vagy bármilyen
"pisz�os mun�ára" �eres vala�it, jól tudja, ott en-
gem megtalál.

-  Tehát az italboltban volt nap�özben. És este-
felé?

-  Elindultam az állomásra. Még jegyet is vettem
a vonatra, el a�artam utazni. De aztán meggondol-
tam magam, és itthon maradtam.

-  Miért?

-  Ott, az állomáson tudtam meg, hogy vagon�i-
ra�odásra másnapra embert �eresne�. Gondoltam,
ez jó lesz ne�em.  Elvállaltam,  azután elmentem
Horváthhoz, hogy fölfogadjam.

-  Más�or is szo�ott magával dolgozni Horváth
György?

-  Miért �érdezi�, hisz úgyis tudjá� már. Ma-
gu� elõtt semmi nem lehet tito�. Tudom, õt már be
is hoztá� ide. És azt hiszem, jó orru� van .. .

-  Hogy érti ezt?

-  Ne szólj, szám, nem fáj fejem . . .

-  Nézze, Eszterhás úr, min�et nem lehet �öz-

mondáso��al �ifizetni. Ha �imondta az át, mondja
�i a bét is.

-  Megtehetem, hisz mi �özöm ahhoz az ember-



hez ... Szóval, este egy vagy �ét üveg borral be-
állítottam hozzáju�. Csa� a feleséget találtam ott-
hon. Együtt is szo�ta� ne�em dolgozni, ezért hát
bementem. Leültün�, iddogáltun�, vártu� a férjét
haza. De az csa� nem jött. Ágnesne� megártott a
bor, lefe�üdt. . . Nézze, felügyelõ úr, én is férfi va-
gyo� ... Ott fe�üdt az a nõ ... Lehet, hogy magá-
na� nem tetszi�, de hát tudja, milyen a férfi, ami-
�or �apatos . . . Meg hát sajnáltam is szegényt, tud-
tam, milyen az ura ... ez a másodi� is. Ha én nem
vagyo�, nem �eres az semmit. . . Szóval simogatni
�ezdtem az asszonyt, aztán beletüzesedtem. Nem
so� �acat volt rajta, �önnyû volt �ihámozni belõle.
ö meg �özben csa� azt hajtogatta vigyázzun�, mert
minden  percben  hazajöhet  az   ura. ..   Hát  nem
jött... Négy óra tájban azért fel�eltem, mondtam,
most már elmegye�. Jól is tettem, �ét nap múlva
tudtam meg Ágnestõl, hogy öt óra �örül hazament
az ura. Azt is elmondta, �imosta a vasutasnadrág-
ját. Hát ezen én szörnyen meglepõdtem, hiszen még
egy ingben is három hétig jár, az isten se értheti,
miért �ellett ezt csinálnia . . .

-  Mi�or ért haza, és meddig volt otthon?

-  Nem messze la�om  Horváthé�tól,  albérlet-
ben ...  Hajnal volt,  mire hazaértem.  Tizenegyig
aludtam...

-  Adott maga pénzt Horváthnéna�?

-  Miért adtam volna? Én az urána� mentem
mun�át �ínálni. Ha elõre ado� pénzt, elisszá�, s
másnap nem látom õ�et... Ha öt forint van a zse-
bü�ben, azt is rögtön elisszá�.
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-  Maga talán nem szereti az italt?

-  Dehogynem. Csa�hogy én a�ármennyit iszo�,
részegen még sen�i nem látott a faluban.

�- Mi�or tudta meg a gyil�osságot?

-  Délután, ami�or bementem az italboltba, ott
tárgyaltá� az embere�.

-  És mit gondol, �i �övethette el?
Lehajtotta a fejét, csöndesen felelte:

-  Én Horváth Györgyre gondolo�, �érem ... de
csa� magu�na� mondom . . .

-  Miért éppen Horváthra gondol?

-  Mert soha nem járt más a fejében, mint az,
hogy hol lehet pénzt szerezni.



-  De az is �özismert, hogy gyáva ember.

-  Gyáva, gyáva .. . Ha pénzt �ell szerezni, nem
ismer tréfát. Meg aztán büntetve is volt.

-  Maga is büntetett elõéletû?

-  Háromszorosan. De csa� egyszer voltam bû-
nös, ami�or szenet loptam, a mási� �ét ügyben ár-
tatlan vagyo� ... Csa� �érdezzé� meg Horváthnét,
hol voltam én az éjsza�a. .. Csa� nem a�arjá� ezt
is a nya�amba varrni?!

-  Sen�ine� nem a�arun� semmit a nya�ába
varrni! De �eressü� és meg is találju� a tettest!

-  Enne� én is örülni fogo�, tessé� elhinni.

¦- Rendben van, �öszönjü� a felvilágosítást. Írja
alá a jegyzõ�önyvet, és elmehet.

-  No, eze� �etten, úgy látszi�, �i a�arjá� törni
Horváth György nya�át - néztün� össze, ami�or
elment. - Jól jött ne�i� ez az ügy . . .

-- Azt hiszem, sajnos, csa� ennyi a �özü� hozzá
- nyugtalan�odott Gál százados.

-  Egyre in�ább ez az én gyanúm is ... - mor-
fondíroztam.

Rónai fõhadnagy lépett be.

-  õrnagy elvtárs, jelentem, fontos �özölnivalóm
van.

-  Jelentsen!

-  Az állomáson láttam a vonatra fölszállni egy
férfit.. . Azonnal fölismertem, hogy Peregi Toncsi,
a so�szoros betörõ. Szóltam az õrmesterne�, a�i ve-
lem volt, az igazoltatta. Azzal jött vissza: Kovács
Antalna� hívjá�, és gazdál�odó a faluban. Erre az-
után odamentem hozzá: "ön Kovács Antal?" Azt
felelte: "Igen." "Mióta él a faluban?" "Emberemlé-
�ezet óta." "Na, ne mondja, én is ember vagyo�, és
még emlé�szem arra, ami�or magát Peregi Toncsi-
na� hívtá� .. ." Elsápadt. Behoztam.

Peregi Toncsi. Visszapergettem gondolataimat.
Ezt a nevet jól ismertem, az az ember legalább há-
romszor állt elõttem �ülönbözõ bûncsele�ménye�
miatt. Különbözõ? Tulajdon�éppen nem is olyan
so�ban �ülönbözte� egymástól. Közismert betörõ-
tolvaj volt Peregi Toncsi. Kifigyelte, hogy �i nincs
otthon, azután betört, s �irámolta a la�ást. Eleinte
so� mindent elvitt, zsá�számra cipelte a tárgya�at,
így vesztett rajta elõször is, másodszor is. Az orgaz-
dá�nál találtun� a betörésbõl származó holmi�ra,



s rajtu� �eresztül jutottun� el Toncsihoz. Emiatt
azután tárgya�at nem lopott többé, hanem minde-
nütt csa� a pénzt �ereste. Csa� a pénzt... S har-
madszor, ami�or elõttem állt, csodál�ozott, hogy
mégis si�erült a nyomára bu��annun�. Súlyos bör-
tönbüntetést �apott, mint visszaesõ. Hosszú éve�
telte� el, mióta nem hallottam róla... Szóval, ál-
néven él itt a faluban ... Csa� áldani tudtam Rónai
fõhadnagyot, hogy ennyi év után felismerte.

-  Rónai elvtárs, ez aztán a nagy fogás - adtam
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tudtára örömömet. - Lehet, hogy több mint egy
hete fölöslegesen dolgozun�... Mindegy, ha nem
vagyun� itt ilyen so�áig, talán sohasem bu��anun�
rá... Miért �ell ne�i álnéven élnie, ha nem a�ar
semmi disznóságot el�övetni? - tettem föl a �ér-
dést. - No, majd most megtudju�. Hozza be azt az
embert.

Kovács András alias Peregi Toncsi riadtan nézett
rám, ami�or belépett:

-  Jó napot �íváno� - �öszöntött. - Hát én
már nem tudo� a százados úrtól megszabadulni?

-  õrnagy - javította �i Rónai fõhadnagy.

-  Bocsánat, õrnagy úr, nem tudhattam, hogy
elõiépett. Biztosan azért, mert so� olyan embert le-
ültetett, mint amilyen én vagyo� . .. Meg hát a �or
is...

-  Ne szellemes�edjé�, Peregi - térítettem ész-
hez -, igaz, magán is meglátszi� a �ora, de nem
azért van most itt. - Hát miért?

-  Honnan szerezte Kovács András névre az ira-
to�at?

-  Már meg o�irathamisítást a�ar rám sózni?

-  Azt talán "sózni �ell", Toncsi?

-  Ami azt illeti, nem nagyon. Tudja, õrnagy úr,
én új életet a�artam �ezdeni. A régi nevemmel
minden zsaru azonnal tudta, �i vagyo�, s hamaro-
san a mun�ahelyemen is megtudtá� volna.

-  Csa� nem a�arja azt mondani, hogy van mun-
�ahelye?

-  Miért ne lenne? Kovács András néven le�öl-
töztem ide, és itt al�almazta� a földmûvesszövet-
�ezetben. Igaz, so� hasznot nem hajto� ne�i� . . .



-  És saját magána�?

-  Csa� nem �épzeli, õrnagy úr, hogy visszatér-

tem a régi életemhez? Becsületesen a�aro� élni.
Elvettem egy falusi lányt feleségül, jól megva-
gyun�. Erre �icsinálna� itt �ét embert, mire azon-
nal be�apdoválna� a zsaru� .. .
. - Elõször is, nem azonnal, másodszor: nem "be-
�apdoválju�", csa�, ha már véletlenül megtaláltu�,
�ihallgatju�.

-  Már engem is �ihallgatta�, mint minden�it a
faluban.

-  Igen,  de mint Kovács Andrást.  Én viszont
most úgy fogom �ihallgatni, mint a többszörösen
büntetett Peregi Antalt, a�i álnéven él egy faluban,
ahol ugyanolyan bûncsele�ményt �övette� el, mint
amiért õt hosszú éve�re börtönbe zártá�.

-  Hogyhogy ugyanolyan? Hiszen én embert so-
ha nem öltem!

-  Ez igaz ... De talán csa� azért, mert szeren-
cséje volt, mert nem volta� otthon, vagy nem éb-
redt fel sen�i, mi�özben "dolgozott" . . .

-  Olyan emberne� ismer, a�i �inyír vala�it?

-  Ne magyarázza félre a szavaimat, Toncsi. . .
Csa� éppen figyelmeztetni a�artam, hogy végered-
ményben erre is gondolhat az ember. Mindenesetre,
hogyan is �erült ide, s hogy él itt a faluban.

-  Hát. . . meg�ozmeti�áztam �icsit a személyi-
met ... azután megismer�edtem egy falusi lány-
nyal . .. meg�edveltü� egymást. Megvan a �églim,
a �ajám, "tisztába ra�na�", �edves�edne� ne�em,
pedig nem is vagyo� már fiatal... A feleségem
szerzett be a földmûvesszövet�ezethez is. Ott dol-
gozgato�, de nem szívesen. Most is betegállomány-
ban vagyo�, ízületes . .. Merthogy azt nehéz ellen-
õrizni. Az asszony õr�ödi� felettem, el nem ereszt
a szo�nyája mellõl.
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-  Hát a��or most hová utazott?

-  Ne�i azt mondtam, hogy Pestre �ell mennem
�ivizsgálásra. Elhitte. Adott is egy csomó pénzt. Én
pedig indultam volna a havero�hoz ... a nyolcba . . .
a Lépcsõsbe, a Rózsába vagy az Ibolyába . . . Nem
tudo� én már azo� nél�ül élni.. .

Azonnal rácsaptam:



-¦ Tartja, velü� a �apcsolatot?

Riadt fény villant a szemében . . .

-  Dehogy . . . Csa� elfogott a vágy, hogy újra
talál�ozzun�. ..

-  Mióta nem járt ott fent... a nyolcban?

-  Éve� óta.

-  És nem is talál�ozott azóta sen�ivei az otta-
nia� �özül?

-  Nem, dehogy ... Képzelje el, milyen ribillió
lett volna, ha itt a nevemen nevezne�.

-  Jó, jó ... de, most talál�ozni a�ar velü�.

-  Csa� a�artam, hiszen magu� itt tartotta�. Le-
szedte� a vonatról.

-  Ez igaz, de megy még vonat Budapestre ... És
mivel a �ihallgatást befejeztü�, el is utazhat. Tudja,
hogy ezt az ügyet azért nem ússza meg szárazon?

-¦ Gondoltam, õrnagy úr.

-¦ Mi�or is megy a �övet�ezõ vonat?

-  Csa� este hat óra után ... Az asszony addigra
biztosan �iszúrja, hogy még itt vagyo�.

-  Leül majd valamelyi� �ocsma egyi� sötét zu-
gába . . . Nem féltem magát!

-  Köszönöm a bizalmat, õrnagy úr - búcsúzott.

-  Ezt �önnyen elengedted - szólalt meg Gál.
ami�or becsu�ta maga mögött az ajtót.

-  Nagyon megbízol benne.

-  Anna� idején mindent beismert - emlé�ezett
Rónai fõhadnagy.

-  De azért mégsem egészen tiszta! - ellen�e-
zett Gál.

-  Mondtam? - szólaltam meg.
Kérdõen nézte� rám.

-  Csa� éppen egy �is idõt nyertün�... - vé-
gignéztem rajtu�: - Bennete�et már ismer... Ki
hallgatta �i mint Kovácsot?

Gál fellapozta az irato�at.

-  Kádas hadnagy.



-  Jó... A��or Gál, te sürgõsen �eresd meg
Szántót és Keletit, óvatosan mutasd meg ne�i� Pe-
regi-Kovácsot, azután vágódjana� �ocsiba, indulja-
na� Budapestre, várjá� az állomáson ... Kíváncsi
vagyo�, vajon �i után "fogta el" olyan hirtelen a
vágy . ..

-  Talán valamelyi� �á után. Ki tudja, nem éhe-
zi�-e olyasmire, amit csa� ott �aphat - jegyezte
meg Rónai fõhadnagy.

-  Ezt hamarosan megtudju�, s legfeljebb fölös-
legesen tettün� meg egy utat. De maga sem fog
unat�ozni, Rónai elvtárs. Ha már olyan jól felis-
merte ezt a Peregi-Kovácsot, most megismer�edhet
majd a feleségével is. Csa� vigyázzon, az asszony
ugyancsa� meglepõdne, hogyha Toncsina� nevezné
a férjét... Azt szeretném tudni, nem járt-e mos-
tanában nála valamelyi� régi ismerõse Budapest-
rõl... Persze, nem Peregi Toncsi ismerõsére gon-
dolo�, hanem Kovács András úréra . . .

-  Értettem! - pattant fel Rónai.

-  Intéz�edem! - búcsúzott Gál százados.
Pillanato� alatt eltûnte�, én pedig egyedül ma-
radtam a gondolataimmal.
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Mi is történt eddig? Lehet, hogy csa�ugyan más
irányba terelõdi� a nyomozás? És mi pusztán elõ-
ítéletbõl, mert némelye�ne� volt már valami a ro-
vásu�on, egyszerûen ráju� irányítottu� a refle�tor-
fényt? És ebben a refle�torfényben a �is szál�á�
is - gerendává növe�edte�? De hiszen annyi min-
den szól itt, eze� ellen . . . Egymás ellen is vallotta�,
összevissza beszélte�, többször megcáfoltá� egy-
mást, megdöntötté� az alibi�et, és egyéb�ént is so�
minden vallott ellenü� . .. igye�eztem megnyugtat-
ni magam. Hol is �ezdhettü� volna? . .. Azután hir-
telen arra gondoltam: miért, most Toncsi ügyében
tulajdon�éppen nem ugyanezt tettem-e? Azzal,
hogy leleplezõdött, éppen nem én �ezdtem-e elõíté-
lettel viseltetni iránta, s hirtelen refle�torfénybe ál-
lítani?! Hiszen tulajdon�éppen mi is derült �i a �i-
hallgatásán : hogy új életet a�art �ezdeni, ezért ah-
hoz a - ha nem is éppen bocsánatos - bûncsele�-
ményhez folyamodott, hogy nevet változtatott. De
mást éve� óta nem tett. . . Lehet, hogy ismét va�-
vágányra jutottun�?!

Telte�, múlta� a negyedórá�, félórá�.

Elõször Gál százados jött vissza:

-  Jelentem,    mindent    elrendeztem.    Keletie�
megnézté� magu�na� ezt a Peregi-Kovácsot. Ott



ült a �ettes számú italbolt egyi� sar�ában, fröccsöt
ivott. Azt mondjá�: szemtõl szembe biztosan nem
talál�ozta� vele, s ha õ látta is õ�et, Budapesten
nem tûnhetne� fel ne�i. Meg aztán intéz�edni is
tudna�, hisz lesz néhány óráju� a vonat megér�e-
zéséig, addig megszervezheti� a további megfigye-
lést . . .

-  És mi�or, hogyan jelent�ezne�?

-  Bármit tapasztalna�, azonnal telefonálna�. Ha

meg Peregi hazaindul, õ� is repülne�, még elõtte
itt leszne�. Mi az irodán �eresztül tarthatju� velü�
a �apcsolatot.
Nemso�ára Rónai fõhadnagy jelent�ezett.

-  Jelentem,   beszéltem   az   asszonnyal.. .   Mit
mondja�, nem volt �önnyû. Annyira ráállt a nyel-
vem a Toncsira ... De valamit megtudtam. O�tó-
ber tizen�ettedi�én járt nálu� férjéne� egy ismerõ-
se a megyeszé�helyrõl.

-  A megyeszé�helyrõl? Honnan volt ott Peregi-
ne� ismerõse?

-  Peregi oda is járt �ezeltetni az ízületeit, s vagy
�ét héttel ezelõtt azzal jött haza, régi ismerõsével
a�adt össze, a�i majd föl�eresi. Aztán o�tóber ti-
zen�ettedi�én meg is jelent nálu�, egész nap elbe-
szélgette�. Jóvágású, jó svádájú férfina� írta le az
asszony, a�i valami�or �atonapajtása volt a férjé-
ne� . . .

-  Ez aztán szép .. . Peregi sohasem volt �ato-
na ... al�almatlan!

-  A feleségéne� mindenesetre így mutatta be.

-  Nem volt gyanús az asszonyna� ez a faggató-
zás? Különösen a gyil�osság dátuma?

-  Márminthogy én faggatóztam volna? Eszem
ágába sem volt. . . ö nem hagyott szóhoz jutni.. :
azért is voltam olyan so�áig. És a dátumot is õ idéz-
te fel, éppen azzal: "Onnan tudom, hogy aznap járt
itt, mert másnap tudtu� meg azt a szörnyûséget..."

-  És mi�or ment el tõlü� a �atonatárs?

-  A délutáni vonattal.

-  Tehát azzal, amivel a férj ura mostanában in-
dult útna� . . . Na és ha már annyit beszélt a dolog-
ról, a férje hol járt aznap . . .
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-  El�ísérte a vonathoz a barátját, azután betért
a �ocsmába . . . �ésõ este ért haza.

-  Álljun� csa� meg . . . Gál, nézz csa� utána, mit
mondott ez a Kovács az elsõ meghallgatás során?

Néhány perc múlva elõ�erült a válasz:

-  A �ettes számú italboltban volt tíz óráig, utá-
na hazament... és semmi gyanúsat nem tapasztalt
�özben a faluban . . -

-  És persze a��or nem tûnhetett föl sen�ine�.
Hiszen vagy húszan mondjá� ezt a három italbolt
vendégei �özül... - gondol�oztam hangosan. -
És még nem is �ellett hazudnia, hiszen �i �érdezte,
hogy elõtte járt-e nála vala�i. . .

- Most azért �érdezted tõle .. .

-  Erre is meglehet a válasza; azt �érdeztem,
tartja-e a �apcsolatot a régi pesti havero��al.. .

-  És ez talán nem az volt?

-  Hát nem hallottad, hogy a �atonapajtása? ..
- nevettem el magam végre elõször a hosszú na-
po� után. Mert éreztem már: mégsem jutottun�
va�vágányra.

Másnap folytattu� a rutinmun�át, s �özben vár-
tun�.

Este beültem a �ettesbe, s egyszer csa� Kádas
hadnagy jött értem.

-  õrnagy elvtárs, jöjjön gyorsan, Budapestrõl
�eresi�.

Nyugalmat erõltettem magamra, fizettem, lassan
sétáltam �i az ajtón, azután szinte futva tettem meg
az utat a �örzeti megbízott irodájáig. Ott Gál szá-
zados - fülén a �agylóval - jegyzett valamit, s
amint meglátott, beleszólt:

-  Várj csa�, Zoli, megjött a fõnö�... Õrnagy

elvtárs jelentem - fordult felém -, Keleti fõhad-
nagy van a vonalban.

-  Mi újság? - �aptam �i �ezébõl a �agylót.

-  Jelentem, ezelõtt másfél órával Toncsi a Lép-
csõsben talál�ozott egy társasággal. Néhány fröcs-
csöt itta� meg. A��or jött egy férfi, odament hozzá-
ju�, összeölel�ezte�, Toncsi elment vele ... most a
többie� vanna� a nyomában, de ezt fontosna� lát-
cu� azonnal jelenteni.

-  Jól megnézte azt az embert? Gyors személyle-



írást �ére�!                                                  '

-  Már  �ezdtem  mondani  Gál   elvtársna�:   jó
megjelenésû, magas férfi. . . nagy dumája van . . .
pontosabban:  nagyon jól beszélt.  Ahogy átölelte
Toncsit, az szinte eltûnt a hóna alatt...

-  Itt a telefonnál mindig lesz vala�i, azonnal
számoljana� be mindenrõl ... és valószínûleg ha-
marosan talál�ozun�.

-  Visszamenjün�?

-  Dehogy ... Mi megyün� oda .. .
Letettem a �agylót, Gálhoz fordultam:

-  Ala�ulna� a dolgo�. Ez a megyeszé�helyi �a-
tonapajtás ugyancsa� furcsán hathatott ott a Lép-
csõsben .. . Tudod, mit nem tudun� még? Azt, hogy
Kovács-Peregi ismerõs volt-e az áldozato� házá-
nál...

-  Várj csa�, hátha errõl is szerepel itt valami. . .
- most már �önnyû volt elõvenni a szü�séges pa-
pírt,   ott  hevert  legfelül.  - Kovács  András  azt
mondta, ismerte a családot, nagyon rendes embere�
volta�, de csa� ennyit tud rólu� mondani.. .

-  Holnap reggel alaposan nézzete� utána enne�.
És �özben �észülõdjete�, mert utána indulun� Bu-
dapestre.
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Ott pihentün� le az irodában, a telefon mellett.

Reggel Gálé� elindulta� megtuda�olni, ismerhet-
te-e Toncsi jobban az áldozato�at meg a házu� tá-
ját...

Kádas hadnagy a vasúton érde�lõdött, nem lát-
tá�-e azt a �atonapajtást felszállni valamelyi� vo-
natra ...

Kilenc óra múlt néhány perccel, ami�or megszó-
lalt a telefon. Szántó fõhadnagy jelent�ezett.

-  Azonnali intéz�edés szü�séges - �ezdte min-
den hivatalos formaság helyett. - A megfigyelt
személy egy régi betörõvel volt együtt tegnap este.
El�ísérte a la�ására is, fent volt nála vagy �ét óra
hosszat, azután elment a szállodába. Még ott van,
�etten is õr�ödne� ...

-  És a mási� la�ásánál?

-  Õrnagy elvtárs, az csa� természetes... Most
már õ sem tehet egy lépést sem nél�ülün�. Nem tu-



dom, mond-e valamit a neve: Kovács Jánosna�
hívjá�, de a Lépcsõsben csa� Andrisna� szólítot-
tá�...

De nehezen �apcsol néha az ember ... Kovács ...
és András ... Persze, az egyi� régebbi ügyben bûn-
társa volt ez az ember Toncsina� .. . Bizonyára tõle
�ölcsönözte az új nevét is ...

-  Igen ... dereng valami... - a telefonba csa�
ennyit mondtam. - Ne tévesszé� szem elõl õ�et,
ma délután mi is ott vagyun�, s megtesszü� a to-
vábbi intéz�edése�et. Ha Peregi vagy Kovács el
a�arna távozni,  a�adályozzá� meg, vegyé� õ�et
õrizetbe. A délutáni órá�ban a helyemen várom je-
lent�ezésü�et.

Letettem a �agylót, s megpróbáltam visszaemlé-
�ezni: igen, ezzel az igazi Kováccsal egyszer talál-

�oztam ... de �ésõbb, egyedül valami garázda bûn-
csele�ménnyel �apcsolatban olvastam a nevét egy
jelentésben. Az órámra néztem: hol lehetne� az em-
bere�? Már nem is nagyon érde�elt, mit tudhatna�
meg, biztos voltam benne, hogy most Budapesten a
helyün�.

Egymás után futott be Gál, Rónai és Kádas, ér-
té�es adato��al: Kovács András, mint földmûves-
szövet�ezeti al�almazott járt, de legalábbis járha-
tott az áldozat házában; a vasutaso� a vonattal sen-
�it sem látta� elmenni o�tóber tizen�ettedi�én dél-
után, a�ire ez a személyleírás ráillett volna, már-
pedig a �evés felszálló �özött egészen biztosan fel-
tûnt volna. Igaz, másnap hajnalban sem láttá�.. .

Most már gyorsítani igye�eztün� az eseménye�et.
Szabadi fõhadnagyot bíztam meg a helybeli nyomo-
zás folytatásával. Az erõsítésün�re �üldött elvtár-
sa� �özül maradta� vele néhányan, mi pedig a gép-
�ocsival Budapestre indultun�.

Irodámban tit�árnõm fogadott:

-  Keleti elvtárs jelentette: a �eresett személy,
Kovács András, �örülbelül fél órája felment Kovács
Jánoshoz . . . Eze� testvére�, õrnagy elvtárs?

-  Igen, Erzsi�é, biztosan testvére� . . . Miért ne
lennéne� azo�? De az isten szerelmére, azt mondja
meg, hogy hol la�i� az a Kovács?

-  Ja igen ... az is itt van - vette fel jegyzet-
füzetét. - A nyolcadi� �erületi Rigó és József utca
sar�án vala�i várja önö�et. . .

-  Nagyszerû.. . Már csa� egy ház�utatási pa-
rancs �ell, és mehetün� is.

-  Nem �ell már, a ház�utatási parancsot ma-



gu��al vitté�, de nem intéz�edne�, csa� ha feltét-
lenül szü�séges.
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-  Köszönöm, a��or mehetün� ... Ha jelent�ez-
néne�, mondja meg, elindultun� . ..

A megadott helyen Keleti fõhadnagy várt. El-
mondta: most négyen vanna� itt, az utca mind�ét
oldalát biztosítottá�, s a párhuzamos utcában is fi-
gyelne�, mert talán arra is meg lehet léprii. Bár na-
gyon nyugodtna� látszotta� . .. Megmutatta a házat
is, ahol la�na�, s tájé�oztatott: az elsõ emeleten a
�örfolyosóról nyíló másodi� ajtó a �onyháju�ra, a
harmadi� az apró elõszobáju�ra nyíli�. . . Négyen
mentün� fel, Kádas hadnagyot a �apu alatt hagy-
tu�, gép�ocsin� pedig villámgyorsan �örbeszaladt,
hogy jelezze: meg�ezdtü� az a�ciót.

Megnyomtu� a csengõt, néma maradt. Kopog-
tun�. Csoszogás hallatszott. Csa� Keleti fõhadnagy
állt az ajtóhoz:

-  Ki az? - �érdezte egy idõs nõi hang.

-  Én vagyo�! - felelte határozottan Keleti.

Az ajtó máris �inyílt. A néni ugyancsa� megré-
mült, ami�or egyszerre hárman zúdultun� be az aj-
tón. Rónai fõhadnagy ugyanis �int maradt, hogy
szemmel tartsa a �onyhaajtót.

Ahogy �ivágtu� a szoba ajtaját, riadtan fordult
felén� �ét férfiarc. Látni �ellett volna õ�et ebben a
pillanatban....

-  Testvéri talál�ozó? - �érdeztem.

-  Elhívott látogatóba - nyögte Peregi Toncsi,
aztán magabiztos hangot erõltetett magára: - Mi-
ért, ez is tilos? Követte�?

-  Nem .. . Csa� tudja, az a megérzés!. .. Mert
ugye, az õ nevét "�ölcsönözte" magána� a falu-
ban ...

-  Engem Kovács Jánosna� hívna� ...

-  Ne�em  a�ar  bemutat�ozni,   Andris. ..   hát
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nem együtt �erülte� Toncsival a bíróságra néhány
évvel ezelõtt? Mit csinálna� itt?

-  Mondtam már, véletlenül talál�oztun�... -
�ezdte megint Peregi.



-  Mint o�tóber elején a megyeszé�helyen, meg
o�tóber tizen�ettedi�én otthon, a maga la�ásán? -
�érdezte élesen Gál százados.

-  Hát ezt is tudjá�?

-  Igen ... Csa� éppen azt nem tudju� még, me-
lyi� ezrednél szolgálta� együtt. . .

-  A��or sem tud semmit rán� bizonyítani, õr-
nagy úr - hangos�odott. - Azt, hogy ott volt ná-
lam, nem mondtam el, de �ülönben is, elutazott
azon a délután . . .

-  Ez csa� azért meglepõ, mert elutazni sen�i
sem látta ... És �ülönben is, hova tette a pénzt? -
fordultam hirtelen Kovács Jánoshoz.

-  Nem volt az olyan so�, átvert a Toncsi...

-  Mind�ettõjü�et õrizetbe veszem �étszeres em-
berölés és rablás alapos gyanújával - váltottam
hivatalos hangra, s nyomozótársaim már ráju� is
�attintotta� a bilincset.

A fõ�apitányságon elõször Peregi Toncsit hall-
gattu� �i.

-  Maga azt �érdezte tõlem ott a faluban: olyan
emberne� ismerem-e, a�i �épes �inyírni vala�it?
A��or azt mondtam: ne értse félre a szavamat, de
ilyesmire is gondolhat az ember. Most mit �érdez-
ze� magától?

-  Nézze, õrnagy úr, ha már az a marha Andris
elszólta magát: valóban tudtam, hogy õ bemegy ab-
ba a házba. De én nem voltam vele. Es�üszöm az ...

-  Az apjára vagy az anyjára ne es�üdjön, Ton-
csi, ez már a��or sem vált be, ami�or legelõször
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elí�aptu�. Merthogy a��or sem élte� már szegé-
nye�.

-  Igazán nem tudtam, mi történi� odabent.

-  De maga járt már ott azelõtt.

-  Kérdezté� eddig? Nem �érdezté�, nem is �el-
lett rá felelnem. A legtöbb portán jártam én a falu-
ban. Csa� lehet, hogy jobb megfigyelõ vagyo�, mint
r Kiáso�. És azt a�artam, hogy csöndben szerezze meg
;azt a so� pénzt a haverom.



-  So� pénzt remélte�?

-  Én nem ... ne�em nem �ellett. Ami�or a vas-
ú.t felé mentün�, a��or mondta Andris, hogy nincs
pénze,  �érdezte, hol szerezhetnén�.  Épp arrafelé
jártun�, s mondtam: onnan biztos �önnyen elemel-
hetné, ami�or alszana�, mert a férj nincs odahaza.

-  Hogy �erülte� újra össze?

-  Ami�or a megyeszé�helyen jártam �ezelésen,
véletlenül összefutottun�. A��or hívtam el, és meg-
beszéltü�: régi �atonapajtás�ént mutatom be.

-  Hogyhogy nem láttá� magu�at együtt egyi�
vendéglõben sem?

-  Mert nem mentün� be. Nem volt nagy hideg,
�isétáltun� a határba, ott üldögéltün�, beszélget-
tün�.

-  Aztán bemente� ... és gyil�olta�.

-  Nem ... nem mentün� . .. õ ment. Én �int
maradtam, vigyáztam . . . nem jött sen�i. És ami�or
meghallottam a si�ítást, azonnal elszaladtam ...

-  A��or már csa� azt mondja meg: most miért
jött föl Budapestre?

-  Megígértem Andrisna�, hogy a�árhogy fordul
is a dolog, meg�eresem .. .

-  És osztozna�...

-  Nem volt min osztozni. . . Legalábbis õ azt

mondja ... de nem is nagyon a�artam. In�ább meg-
nyugtatni indultam, hogy már megtaláltá� a "tette-
se�et" .. . ami�or pedig el�apdoválta�, s õrnagy úr
nagylel�û volt, az �apóra jött. Most már azt mond-
tam: tûnjön el, amilyen gyorsan csa� tud.

-  Ez bizony nem jött össze ... És ehhez mit fog
szólni az asszony? Mert most már aztán biztosan
megtudja, hogy is hívtá� igazán a férjét.

-  Lebu�tam, õrnagy úr ...
-¦ Vezessé� el!

A türelemjáté� a végéhez �özeledett. Kovács Já-
nos amilyen jóvágású, jó beszédû ember hírében
állt, annyira összetört, ami�or a �érdése� pergõtü-
zébe �erült. Nem tagadott semmit, mindent részle-
tesen elmondott. Valóban egyedül ment be a házba,
Toncsi �int várta. . . Csa� azt mondta: so�at itta�
elõtte Peregié�nél, még egy lapos üvegbõl is jócs-
�án húzogatta� este. Ezért aztán, ami�or a házbe-
lie� felébredte�, annyira megijedt, hogy fel�apta a



verandán talált baltát, és ütött. Ami�or aztán alig
a�adt pénzre, olyan dühre gerjedt, hogy összevissza
vagdalózott.. .

-  Azt tudja, hogy az ittasság nem enyhítõ �ö-
rülmény?

-  Tudom - nyögte �i.
Elvezettettem.
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Bics�a és a pengéje

Az a bûncsele�mény, amelyne� adatait, feljegyzé-
seit most lapozom fel a jegyzetfüzetben, csa�nem
�ét évtizeddel ezelõtt, egy �ellemes tavaszi éjsza�a
�ellõs �özepén ugrasztott �i az ágyamból.

Az igazsághoz tartozi�, hogy a jegyzetfüzetem-
ben böngészve, nemegyszer elidõztem már eze�en
az oldala�on, de aztán mindig továbblapoztam. Hisz
a téma olyan, amirõl "nem beszélün�", legalábbis
amirõl so�an nem beszélne� szívesen. Pedig meg-
gyõzõdésem, hogy lehetne, sõt �ellene is beszélni
róla. Mert ez is az élethez tartozi� - sõt, nemegy-
szer a halálhoz is! -, s ha beszélün� róla, ha nem
csupán rövid rendõri hírrel vagy éppen egy-egy bí-
rósági ítélet tényszerû �özlésével intézzü� el, a�-
�or talán még segíthetün� is néhány emberen.

Márpedig a nyomozóna�, a rendõrne� nemcsa� az
a dolga, hogy nyomozzon, hogy a bûnügye�ben �i-
derítse, �i volt a tettes, hanem feladata a rend õr-
zése, a bûncsele�ménye� megelõzése is. Sõt, végsõ
fo�on ez az igazi feladata . . .

Telefoncsöngésre ébredtem. Megszo�ott mozdulat-
tal nyúltam az ágy mellett levõ telefonhoz, s emel-
tem fülemhez a �agylót. Elég álmos lehetett a han-
gom, ahogy beszóltam.

-  Fóti õrnagy elvtárs? - �érdezte egy bizony-
talan hang, így reagálva az álmos hallóra.

-  Igen.

-  Zalai százados, a �özponti ügyeletrõl. A gép-
�ocsi elindult önért. A tizenegyedi� �erületi Ba-
zsali�om utcában leszúrta� és �irabolta� egy férfit
a la�ásán ...

-  A techni�uso�? Az orvos?

-  õ�et is értesítettem. Már biztosítjá� a hely-
színt.

-  Köszönöm. Indulo�. Értesítsé� Szabó száza-
dost is.



Szinte még le sem tettem a �agylót, már nyúltam
a ruhámért. Beidegzõdött mozdulato��al öltöztem
fel, s néhány perc múlva a �apuban voltam.

A gép�ocsi ott állt.

-  Jó reggelt, Józsi�ám! - ültem be.

-  In�ább hajnalt, õrnagy elvtárs . . .

-  Miért, hány óra is van?

-  Fél négy lesz néhány perc múlva . . .

-  Tudja, hová �ell menni?

-  Igen ... A Bazsali�om utcába . . .

-  És azt is tudja, hogy az hol van?

-  Megtalálom... - mondta, és már �acs�arin-
gózott is utcáról utcára. Negyedóra sem telt el, oda-
értün�.

-  Én még a hírét se hallottam enne� az utcána�,
maga pedig egybõl idetalál. . .

-  Én radarral járo�, õrnagy elvtárs - mondta,
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mi�özben �iszálltun� a �ocsiból. A ház elõtt már ott
állt egy rendõrautó és egy mentõ�ocsi.

Besiettün�. Egy õrmester mutatta az utat. A la-
�ásban épp a��or �ötözté� be az orvoso� a re�a-
mién fe�võ sérültet. A rendõrorvos is segített a
mentõorvosna�. A re�amié szélén egy véres törül-
�özõ fe�üdt. A mentõorvos nyugtató inje�ciót adott
a betegne�, de ami�or �érdezni a�artam, intett,
hogy most még ne.

Félrehívtam.

-  Súlyos?

-  Még nem tudom, milyen mélyre hatolt a szú-
rás. Sürgõsen �órházba �ell szállítani.

-  Természetesen. Vigyé� is... Csa� egy �ér-
dést hadd tegye� föl ne�i, nem is �ell felelnie.

-  Rendben.

-  Figyeljen ide, ne feleljen csa� igennel vagy
nemmel, esetleg a fejével intsen: egyedül la�i�?

A fejével intett: igen.



A mentõ� óvatosan hordágyra emelté�, az orvos
még odaszólt:

-  A Szobiba visszü�... Két-három óra múlva
biztosan lehet már érde�lõdni.

-- Köszönöm.

Amint eltávozta�, a techni�uso� vetté� birto�u�-
ba a la�ást. Nem volt nagy la�ás: elõszoba, szoba,
�onyha, fürdõszoba. Az elõszobát lényegében rend-
ben találtu�, a mellé�helyisége�et is, a szobában
viszont dula�odás nyomai látszotta�. Az asztalon
egy félig telt borosüveg, mellette egy pohár néhány
csöpp borral, egy mási� pedig a padlón összetörve.
A sze�rény tárva-nyitva, benne láthatólag nagy
rendetlenség, �utatás nyomai.

Techni�usain� minden zegzugot lefény�épezte�,

mind�ét pohárról meg az üvegrõl ujjlenyomato�at
vette� föl, amit csa� lehetett, megvizsgálta�, min-
denütt �örülnéztün�. A fény�épezés és ujjlenyo-
mat-felvétel után �eresni �ezdtü� a szúróesz�özt,
de nem találtu� meg. Úgy látszi�, a tettes - a rab-
lott holmival együtt - magával vitte.

Szabó százados robogott be Tóth és Garvai fõ-
hadnaggyal.

-  Jó, hogy jötte� - fogadtam mun�atársaimat,
s tájé�oztattam õ�et arról, amit tapasztaltam. - Az
lesz az elsõ feladatun�, hogy �örüljárju� a házat,
nem láttá�-e vala�ivel a sérültet?

-  õrnagy elvtárs, jelentem - szólalt meg az õr-
mester -, a szomszéd la�ásban biztosan ébren van-
na�. A szomszédasszony jelentette be az esetet, õ
találta meg a sérültet. Egyéb�ént a la�ó�na� �apu-
�ulcsu� van, nem valószínû, hogy láthattá� vala�i-
vel a sérültet, a�it Zsámbé�i Jánosna� hívna�.

-  Köszönöm, õrmester elvtárs - örültem meg a
sza�szerû tájé�oztatásna�. - Egyéb�ént nem is
túlságosan lényeges, hogy együtt jötte�-e be vagy
�ülön-�ülön. Mindenesetre minden�it �i �ell �ér-
dezni, õrmester elvtárs, legyen szíves, hívja át a
szomszédasszonyt, vele én szeretné� beszélni.

Jól öltözött, idõs asszony lépett be. Bemutat�oz-
tam, s õ is megmondta a nevét: Kemény Istvánné.

-  Hogy történt? - �érdeztem.

-  Tetszi� tudni, rossz alvó vagyo�... Egyedül
éle�. Este lefe�üdtem, elaludtam, aztán �ésõbb szó-
váltásra ébredtem. A szomszédból hallatszott. Ez
nagyon nem is zavart volna, hiszen más�or is meg-
történt.  Zsámbé�i úr rendes,  tisztességes ember



volt, soha nõt nem engedett volna a la�ásába. Fér-
fiismerõseivel gya�ran beszélgetett, itta� is oly�or,

138

139

és bizony a férfinép, ami�or iszi�, hangosabb. Most
azonban mintha más�épp hallatszott volna a �iabá-
lás, pontosabban csa� egy �iáltás hangzott el. Az-
után egyszerre csönd lett. . . Már-már újra elalud-
tam, ami�or mintha azt hallottam volna: segítség!
A falhoz szorítottam a fülem, s odaátról nyöször-
gést hallottam. Enne� a fele sem tréfa, Zsámbé�i
talán rosszul lett, gondoltam, és felöltöztem. Ki-
mentem a folyosóra. A szomszédban égett a vil-
lany, az ajtót csu�va találtam, de fölötte a �is ab-
la� nyitva volt. Elhatároztam: még egy �icsit hall-
gatózo�, s ha nyögést hallo�, bemegye�. Hallottam
is. Benyúltam az abla�on, lenyomtam a �ilincset, az
ajtó nem volt �ulcsra zárva. Tessé� el�épzelni, ami-
�or a szobába értem, ott találtam fe�ve a szomszé-
domat, dõlt a mellébõl a vér. Felemeltem a re�a-
miéra, �özben �inyitotta a szemét, és annyit sutto-
gott: "Hívja a mentõ�et"... aztán elvesztette az
eszméletét. Egy törül�özõt �aptam elõ a sze�rény-
bõl, gyorsan rászorítottam a sebre, azután besiet-
tem, telefonáltam a rendõrségre. Az õrmester úr na-
gyon gyorsan itt volt... A többit tetszi� tudni.

-  Asszonyom, ön igen bátran visel�edett, min-
den dicséretet megérdemel. Nem félt?

-  Ami�or láttam, hogy ott fe�szi�, és dõl a vére,
a��or egy �icsit megijedtem... de égett a villany,
sen�i nem volt már itt.

-  Nem is tudja, hogy �i lehetett?

-  Nem ., . nem láttam sen�it bejönni. Igaz, más-
�or sem szo�tam megfigyelni a szomszédom isme-
rõseit, azt se tudom: hogy �i jár hozzá sûrûbben, �i
rit�ábban. Tizen�ét éve la�om itt vele egy házban,
de csa� �öszönõviszonyban vagyun�. Magába zár-

�ózott ember. Nem tudju�, hogy azelõtt nõs volt-e.
Mióta itt él, biztosan nõtlen.

-  A �apu nyitva szo�ott lenni?

-  Nem, �érem .. . Most is zárva volt.

-  Ezt is tetszi� tudni?

-  Igen. Miután telefonáltam a rendõrségre, le-
mentem,   szóltam   a   házfelügyelõne�.   Mégiscsa�
�ell, hogy az ilyesmirõl õ is tudjon. Együtt mentün�
a �apuhoz, zárva találtu�. Ö nyitotta �i az õrmes-
ter elvtársna� és a mentõ�ne�.



-  Nem tudja, mi a foglal�ozása Zsámbé�ina�?

-  Nem, �érem . . . Valamelyi� gyárban dolgozi�.
Mást nem is tudo� mondani.

-  Köszönöm, Keményné. De in�ább �öszönheti
a szomszédja. Valószínûleg az életét mentette meg.

-  Csa� a �ötelességemet teljesítettem.

így búcsúzott, s arra gondoltam: bárcsa� mind
ilyen figyelmese� lennén� egymás iránt.

A házfelügyelõt is meghallgattam. Megerõsítette,
amit Keményné mondott. A �aput valóban zárva
találtá�... S azt is elmondta: az este nem látta ha-
zatérni Zsámbé�it, sem egyedül, sem mással.

Közben visszatérte� nyomozóin�. Sajnos, semmi-
féle nyomra nem bu��anta�: a la�ó� mind aludta�
az éjjel. S a legtöbbjü� még aludt volna, ha mi nem
verjü� fel. No, de nyomozó �énytelen máso�at
zavarni.

A techni�uso� mindent összeszedte�, elvitte�, mi
pedig leültün� egy percre.

-  Azt hiszem, nem lesz nehéz ügy - mondta
Rónai fõhadnagy. - Csa� megtudju� Zsámbé�itõl,
�ivel volt itt. Biztosan valamelyi� ismerõse volt,
összeszólal�ozta�, és �ész ...
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-  És csa� úgy leszúrta az ismerõsét, a barátját?
- tette fel a �ét�edõ �érdést Kelegi.

-  Azután meg �irámolta a sze�rényt... Vagy
legalábbis �eresett benne valamit - toldotta meg
Szabó százados.

-  Nem hívott orvost, nem ijedt meg, sõt még a
�aput is bezárta' maga mögött - repli�ázott Rónai
fõhadnagy.

-  Igen, ez az utóbbi is érde�es dolog ... Azt hi-
szem, nem is lesz olyan egyszerû, mint Rónai elv-
társ gondolja - foglaltam össze. - Még abban sem
vagyo� biztos, hogy Zsámbé�i ismerte, legalábbis
névrõl a vendégét... De itt ettõl nem leszün� o�o-
sabba�.  Most  visszamegyün�  a  fõ�apitányságra,
�özben Rónai elvtárs bemegy a �órházba ...

-  Lassan �itanulja ezt a sza�mát is - jegyezte
meg csendesen Szabó százados ... és valóban, a leg-
több esetben Rónai fõhadnagy indult ilyen�or a



�órházba, valahogy így ala�ult �i gya�orlatun�ban,
s õ nem is bánta. Lel�iismeretesen és tapintattal in-
tézte a �ihallgatáso�at, szívósan és fegyelmezetten
vára�ozott,   félnapo�on   �eresztül   is,   ha   �ellett.
Visszatértün�. ..  Talán mondani sem �ell,  hogy
�özben reggel lett. A dete�tívfõnö� is bent volt már,
hozzá siettem jelentéstételre.

-  Indítóo�?

-  Egyelõre bizonytalan.

-  Mit rabolta� el?

-  Remélem, ezt hamarosan megtudju�, ha a sér-
tett �ihallgatható állapotba �erül.

-  A��or hát várnun� �ell.. .

Bementem a szobámba, megnéztem, mi történt
még az éjjel.. . Semmi �ülönös eseményrõl nem
szólta�  a  jelentése�. . .   Persze,  az  igaz,  so�szor

mondju� mi, hogy semmi �ülönös esemény nem
történt, holott néhány emberne� bizony �ülönös
esemény, ami a jelentésben szerepel. Mert azon az
éjsza�án is történt néhány ví�endház-betörés ...
Ami számun�ra eléggé megszo�ott dolog, de az, a�i-
tõl elvitté� a rádióját vagy egyéb érté�es holmiját,
már nem így beszélne ...

Vártam Rónai fõhadnagyot, és nem so��al �é-
sõbb meg is ér�ezett. Lóhalálában jöhetett, mert
valósággal föltépte az ajtót.

-  Õrnagy elvtárs, a sértettet egyelõre nem lehet
�ihallgatni... Megoperáltá� . . .

-  Igen? Si�erült a mûtét?
-� Igen, de még alszi�.

-  De hát mi történt?

-  Mire beérte� a �órházba, ismét elvesztette az
eszméletét. Azonnal megröntgenezté�, és már vit-
té� is a mûtõbe. Tessé� el�épzelni, ami�or bemen-
tem, még a mûtõben volt. . . Nemrég hoztá� �i,
mondtá�, hogy most néhány óráig biztosan aludni
fog, ezért jöttem el...

-  És miért ilyen izgatott?

-  Mert biztosan nem találja �i az õrnagy elv-
társ, hogy miért �ellett megoperálni?

-  Ide figyeljen, egy ilyen éjsza�a után lehetõleg
ne tegyen fel ne�em találós �érdése�et...

-  Azt hittem, nem haragszi� meg ...
Mun�atársaim tudtá�, hogy van humorérzé�em,



s én is mégbántam, hogy rárontottam. Ezért hát
próbáltam visszazö��enteni:

-  Mert a sebben megtaláltá� a tettes személyi
igazolványát...

-  õrnagy elvtárs, ha most víz-tüzet játszanán�,
a��or azt mondanám, hogy meleg ... Ha nem is az
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igazolványt találtá� benne, de ez majdnem annyit
er - s ezzel az asztalra ra�ott egy �endõbe bugyo-
lált valamit.

-  Hát ez mi? - �érdeztem.

-  A �és pengéje. . . Iszonyatos erõvel vághatta
bele, vagy igye�ezhetett �ihúzni a tettes, mert be-
letört ...

Kinyitottam a �is csomagot, ott volt benne a pen-
gedarab, lehetett vagy öt centiméter hosszú .. .

-  Ez volt benne, és még él?

-  Igen... A fõorvos, a�i operálta, azt mondta,
enne� az emberne� olyan szerencséje van, hogy
ezentúl in�ább lottóznia �ellene, mint ilyen bará-
to��al ismer�edni... A penge a szívburo�nál állt
meg. Ha csa� néhány milliméterrel elõbbre hatol
vagy �özben �öhögni �ezd, a��or már nem él...

-  Kétszeres szerencse: egy ilyen szomszédasz-
szony, meg ez a pengetörés ... Biztosan emiatt ma-
radt életben.

-  Ezt mondta a fõorvos is.

-  És túl van már az életveszélyen?

-  Igen ... Ha nem lép fel �ompli�áció, a��or
néhány óra múlva fölébred, s talán délután vagy es-
tefelé �ihallgathatju�. Ezt ígérté� a �órházban.

-  Pedig nagyon nagy szü�ség lenne arra, hogy
minél hamarabb felébredjen. Egyedül õ ismeri a tá-
madóját, s azt is tudja, mit rabolta� el tõle. Míg
nem beszélün� vele, nincs �it és mit �öröznün�...
- mondtam, de ezt már in�ább csa� magamna�,
összegezés�éppen. - Rónai elvtárs, nézzene� utá-
na, nincs-e ro�ona, ismerõse Zsámbé�ina�, mit tud-
na� róla a �örnyé�en.

Ami�or Rónai elment, tovább olvasgattam a ví-



�endházi betörése�rõl szóló jelentése�et. .. Napo�

óta egyi� éri a mási�at... No, nem valami betörési
hullám miatt. Csa� hogy most tavaszodi�, az embe-
re� �imenne� a ví�endházu�ba, és most veszi� ész-
re, hogy a télen vala�i meglátogatta õ�et... Csa�
azt nem értem, miért hagyna� annyi mindent eze�-
ben a �is házi�ó�ban . ..

Olvastam a jelentése�et, s �özben azért újra meg
újra Zsámbé�ira gondoltam ... Jó, jó, most várni
�ell, amíg �ihallgathatju�, de legalább van re-
mény ... És ha meghalt volna? Ne�ün� a��or is �i
�ellene nyomozni a tettest. . . Hol �eressü�?

Egy biztos: a la�osság fele �izárva, hiszen nõ�et
nem vitt a la�ására . . .

Micsoda? Nõ�et nem? . . . Mit is mondott a fõor-
vos: �i��el ismer�edi�, barát�ozi�? . . . Várjun�
csa�. ..

-  Erzsi�é! - szóltam �i. - Legyen szíves, hívja
ide Németh századost.

Néhány perc múlva Németh százados jelent�e-
zett.

-  Mond ne�ed ez a név valamit, hogy Zsámbé�i
József?

Gondol�odott egy darabig, aztán azt felelte:

-  Nem . . . Ebben a nyilvántartásban nem szere-
pel - mutatott a fejére. - De utánanézhete� . . .

Jól tudtam, hogy a feje szinte �áptalan: ezernyi
név, adat hemzseg benne, szinte minden�irõl, a�i�-
�el �apcsolatban nyomoznun� �ellett - az õ mun-
�aterületén. Mert õ azo��al a férfia��al foglal�ozi�,
a�i� ugyancsa� férfia��al foglal�ozna� . . . mit szé-
pítsü� a dolgot.

-  Egyéb�ént most rajta vagyun� egy bandán,
amelyi� beteges hajlamú férfia�ra specializálta ma-
gát .. . elviszi� õ�et a Népligetbe, a Városligetbe,
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azután leüti� vagy megzsaroljá�... Két ilyen eset-
rõl tudun�, de egyi� sértett sem tett feljelentést...

-  Mit gondolsz, itt is lehet szó ilyesmirõl?

-  Az el�övetés módja nem zárja �i... de a név
nem ismerõs. Mindenesetre azonnal utánanéze�.

A délután csendesen telt el. Németh százados ha-



marosan válaszolt: ilyen nevû "páciense" még nem
volt, Rónai fõhadnagy pedig azt jelentette, hogy se
ro�ont, se ismerõst nem találta�. Szabó százados
több mun�atárssal járta a �örnyé�et, õ� azt erõsí-
tetté� meg, amit már hajnalban tudtun�: csa� fér-
fia� járta� Zsámbé�inál, s itta�, ordítozta� is ...
Rónai fõhadnagy beszélt a �órházzal: azt �érté�,
csa� reggel menjün�, mert a sérült so� vért vesz-
tett, és nemigen tér magához elõbb. Rónai fõhad-
nagyot megbíztam: reggel hét órára legyen a �ór-
házban. Én sem tudtam nyugton aludni, s néhány
perccel hét óra után én is ott voltam. Rónai fõhad-
nagy a folyosón üldögélt:

-  A szobában egy ápolónõ vigyáz Zsámbé�ira,
a�i még alszi� ... Itt várju� meg a fõorvost...

Egyi� cigarettát a mási� után szívtu� el.
Fél nyolc tájban megér�ezett a fõorvos, és be-
ment a betegün�höz.

-  Nyugodtan,  panaszmentesen  ébredt a bete-
gün� - �özölte aztán -, de még mindig nagyon
gyenge. Kérem, hogy csa� nagyon röviden beszél-
gessene� vele, és lehetõleg �erüljene� el minden
olyan �érdést, amely felizgathatná. Egyéb�ént: a
nõvér bent maradhat?

-  Sõt, anna� örülnén�, ha a fõorvos elvtárs is
ott lenne, s jelezné, mi�or �ell abbahagynun�.

Együtt mentün� be.

-  Zsámbé�i úr - mondta a fõorvos. - Az ura�
a rendõrségtõl jötte�.

-  Kénytelene� vagyun� itt a betegágyán zavar-
ni - vettem át a szót. - Csa� a legszü�ségesebb
�érdése�et tesszü� fel, amennyiben tud, �érem, vá-
laszoljon ráju�.

-  Az õrnagy úr megígérte, hogy amint nehezére
esi� a beszélgetés, abbahagyjá� - tette még hozzá
a fõorvos.

-  Jól tudo� beszélni, és semmi �ülönösebb fáj-
dalmat nem érze�. Tessé� nyugodtan �érdezni -
fordult felén� az ágyon fe�võ férfi.

-  Elõször is arra �érem, hogy mondja el, �i volt
a támadója. Mert gondolom: ismerte, hiszen poha-
razgatta�.

-  Tegnap este (mi tudtu�, hogy ez tegnapelõtt
történt, de nem sza�ítottu� félbe) fél tizenegy táj-
ban bementem a Kulacs étterembe vacsorázni. Kö-
rülbelül egy órát tölthettem el ott, aztán elindultam
a József �örúton, úgy gondoltam, lefe�vés elõtt sé-
tálo� még egy �icsit. A Vidám presszó elõtt egy
férfi odalépett hozzám, és tüzet �ért. Beszélgetni



�ezdtü�. Mondtam, hogy Budán la�om. Azt felelte:
õ is Budára megy. A Baross utca és a József �örút
sar�án felszálltun� egy 6-os villamosra, és elmen-
tün� a Móricz Zsigmond �örtérig. A férfi �érdezte,
�ivel la�om. Ami�or megtudta, hogy egyedül, azt
mondta, hogy ne�i ma éjjel nincs hol aludnia, és
�ért, fogadjam be éjsza�ára. Rendes fiatalemberne�
látszott, azt feleltem: rendben van, nálam alhat, de
reggel mun�ába megye�, s a��or ne�i is el �ell jön-
nie a la�ásból. Amint hazaértün�, én levettem a �is-
�abátomat. Leültün�, beszélgetni �ezdtün�.

Zsámbé�i láthatólag �ifáradt. Az ápolónõ teát ho-

146

147

zott,   és  megitatta  vele.   Kicsit  várnun�  �ellett.
Zsámbé�i lehunyt szemmel fe�üdt egy darabig.

-  Csa� a lényeges dolgo�at mondja el, Zsám-
bé�i úr - szólaltam meg, ami�or felnézett.

-  Hol is hagytam abba?

-  Leülte�, beszélgette� ...

-  Igen. Azt mondta, hogy milyen jó ne�em: sa-
ját �apu�ulcsom van, sen�i nem tudhatja, hogy �i
jön hozzám, �i megy el tõlem. Közben a �ulcsom-
mal játszadozott, amit bejövet az asztalra dobtam.
Eszembe jutott, hogy van otthon egy �is borom. Ki-
mentem, behoztam az üveget meg �ét poharat. Mi-
�özben iszogattun�, �érdezgettem, mi a foglal�ozá-
sa, hová való. Azt mondta, segédmun�ás, de mos-
tanában nem dolgozi�. Állandó la�ásána� egy ta-
nyát nevezett meg Pest �örnyé�én, ahová már nem
tudott volna ma éjjel visszamenni, ezért �érte, hogy
itt alhasson. Elég �ésõ lett, mondtam, lefe�hetnén�.
Ami�or a re�amiéhoz mentem, hogy �inyissam, há-
tulról ne�em ugrott, fojtogatni �ezdett. Én fel�iál-
tottam, s valahogy �iszabadultam a �eze �özül. A�-
�or el�apott, a szõnyegre döntött, s csa� azt érez-
Item, hogy belém vág egy �ést. Nem vesztettem el
;az eszméletemet, �iabálni a�artam, de alig jött �i
lhang a tor�omon. A��or fejbe vágott. . . S azután
jötte� a mentõ� . . . vagy talán elõbb vala�i más . . .
p ontosan már nem is emlé�szem . . .

-  Csa� röviden feleljen ezután egy-egy �érdé-
semre - �értem, mert láttam, megint nagyon �i-
jfsiradt. Az ápolónõ újra teával itatta. - Szóval azt
,a férfit aznap este látta elõször?

-  Igen.

-  Nem �érdezte a nevét?

-  Csa� annyit mondott, hogy Simon a neve, a



barátai meg Simine� hívjá�.

-  Milyen   érté�es  tárgya�at  vihetett  el  ez   a
Simi?

-  Volt egy már�ás svájci �arórám, az most nincs
rajtam. A sze�rényben volt egy fe�ete �öves gyû-
rûm  és egy pecsétgyûrûm Zs. J.  monogrammal.
A za�ómban volt hétszázhatvan forint.

-¦ Milyen ruhái volta�?

-  Azo�at is elvitte?

-  Még nem tudju� pontosan, mit vitt el, de ha
elmondja, milyen holmijai volta�, tudni fogju�, mi
hiányzi�.

-  Volt �ét jobb ruhám a sze�rényben. Egy sö-
tét�é� és egy világosszür�e öltöny.

-  Próbálja meg most részletesen leírni, milyen
volt ez a fiatalember.

-  Sötét�é� za�ót viselt, sötétbarna nadrággal.
Barna cúgos cipõ. Ké� ing volt rajta nya��endõ
nél�ül.

-  Hány éves lehetett?

-  Fiatal volt. Talán húsz-huszonöt éves.

-  Termete? Volt-e valami jellegzetesség rajta?

-  Körülbelül olyan magas volt, mint én ... te-
hát százhetven�ét centi �örüli.  Sötétbarna haját
baloldalt   elválasztva   viselte.   Ugyanolyan   színû
stuccolt bajusza is volt.

-  Fogai, szeme?

-  Szép fehér fogai vanna�, egy sem hiányzi�,
legalábbis elöl ... A szeme barna.

-  Valami jelet nem látott rajta?

-  Semmiféle �ülönös ismertetõ jelet nem láttam
a testén.

-  Mondja, Zsámbé�i úr, maga nõs?
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-  Nem �érem, én agglegény vagyo�, soha nem
nõsültem meg.

-  Van ro�ona, a�ivel megállapíthatnán�, hogy
mit rabolt el ez a Simi a la�ásból?



-  Egy nõvérem él Kisvárdán, de már éve� óta
nem talál�oztun�. Tessé� csa� nyugodtan megnézni
a sze�rény másodi� polcát, ott, az inge� alatt tar-
tottam a gyûrû�et.

-  Ki� járta� magához? Nincsene� barátai, isme-
rõsei? Mégiscsa� jobban szeretném, hogyha valami
�özelebbi ismerõse is ott lenne. Hiszen maga csa�
jó néhány hét múlva �erülhet �i innen . . .

-  Sen�i sem járt hozzám rendszeresen.

-  A szomszédai elmondtá�, hogy néha férfiis-
merõsö� járta� magánál....

-  Csa� úgy, mint ez a Simi. . . összeismer�ed-
tün�, elbeszélgettün�, ittun� egy �eveset. Unalmas
lenne egyedül az élet.

A fõorvos figyelte a pulzusát, s most finoman
odaszólt:

-  Õrnagy elvtárs, nem lehetne abbahagyni?
Megértettem,   felálltam.   Rónai  fõhadnagy,   a�i

mindent gondosan jegyzetelt, még írta az utolsó
mondato�at.

-  Csa�  egy  �érdésem  lenne   még  búcsúzóul,
Zsámbé�i úr. A további nyomozás függ tõle. Min-
den pontosan úgy történt, ahogyan elmondta? Nem
hagyott �i semmit?

Csa� nézett rám, hallgatott. Rónai fõhadnagy is
felállt már, ami�orra �inyögte:

-  Így történt.

-  A��or a viszontlátásra! Jobbulást �ívánun�!
A fõorvos �i�ísért bennün�et.

-  Az utolsó �érdése� nagyon felizgattá� . . .

-  Tudom, fõorvos úr, azért is hagytu� abba...

-  Most már túl van az életveszélyen. Két-három
nap múlva többet is megtudhat tõle.

- Remélem,  addigra nél�üle is  so�at tudun�
már.

El�öszöntün�.

Az autóban megbeszéltü� a tapasztalta�at.

-  Mi a véleménye? - �érdeztem Rónai fõhad-
nagyot.

-  Meglehetõsen részletesen elmesélte a történ-



te�et.

-  Mintha csa� �észült volna rá ...

-  Igen, folyé�onyán elõadta. Ügy látszi�, na-
gyon jó megfigyelõ.

-  És az apró elszóláso�?

-  Elszóláso�? - �érdezett vissza Rónai fõhad-
nagy.

-  Pontosabban egy elszólás, meg a fõorvos ész-
revétele. Ami�or meg�érdeztem: milyen ismertetõ-
jelei volta�, azt felelte: nem látott semmit a tes-
tén .. . Aztán meg, ami�or a férfiismerõseirõl �ér-
deztem, nagyon izgatott lett. . .

-  Értem. . .    Arra    gondol,    õrnagy    elvtárs,
hogy...

-  Arra, hogy nem volt hozzán� teljesen õszin-
te. Nem az elrablott holmi�at illetõen ... azo�ra
szü�sége lenne.  Hanem  a  tettessel  �apcsolatban
nem szabad �omolyan vennün�, amit mondott.

-  Világos. De mi legyen most a teendõn�?

-  Menjen  el  Zsámbé�i  la�ására,   és  állapítsa
meg, hogy mindabból amit Zsámbé�i felsorolt, mi
hiányzi�. Siessen vissza, �iadju� a tárgy�örözést,
meg a �apott személyleírás alapján Simon �örözé-
sét is.
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Megér�eztün� a fõ�apitányságra. Én �iszálltam,
Rónai fõhadnagy továbbrobogott. Jelent�eztem a
fõnö�nél, beszámoltam tapasztalatain�ról.

-  Mi újság a ví�endháza�nál? - �érdezte, mi-
után végighallgatott.

Beszámoltam arról is, és megjegyeztem: az egyi�
helyrõl �ét olyan ta�arót vitte� el, amelye�et �ilo-
métere�rõl fel lehet ismerni: egy piros-fe�ete, meg
egy sárga-�é� csí�ozásút.

-  Hát a��or ne eze�et �eresséte�... - mond-
ta. - No de nem so� egy �icsit, hogy hat betörést
jelentette� szinte egy idõben?

-  So�, de szerintem eze� három-négy hónap
alatt történhette�.

-  Mit a�arsz ezzel mondani? Azt, hogy nem �ell
elfogni a betörõ�et?



-  Dehogynem! Csa� hát hol lehetne� már azo�
az ellopott tárgya�? Biztosan nem eze��el a pléde�-
�el ta�arózi� a betörõ! Rég elpasszolta ...

-  Hagyd már abba a filozofálgatást, és hozd ide
a tettese�et!

-  Értettem. Kére� engedélyt a távozásra.

A szobámban Szabó százados várt. Mi�özben tá-
jé�oztattam õt, megjött Rónai fõhadnagy.

-  Jelentem, szinte minden említett tárgy hiány-
zi� a la�ásból, a világosszür�e ruhán �ívül. Az ott
lóg a sze�rényben.

-  A��or hát azonnal �észítsé� el a �örözése�et.
Hívjá� fel a zálogházat, értesítsé� a tangót.

Erzsi�é beszólt: a panaszirodáról �eresne�.

-  Jelentem - mondta a szolgálatos rendõr -,
van itt egy férfi, a�it az éjsza�a leütötte�. Ügy gon-
dolom, õrnagy elvtárshoz irányítom.

-  Helyes, �üldje föl. Erzsi�é - szóltam a tele-

fonba -, hozzá� be a gépet, papírt, panaszjegyzõ-
�önyvet veszün� föl.

Erzsi�é dohogva lépett a szobába:

-  Mi az, már a panasziroda is mi vagyun�? . . .
- de azért hozott mindent.

Rónai fõhadnagy elment, hogy a �örözése�et út-
na� indítsa, de Szabó százados velem maradt. Kö-
zép�orú férfi lépett be, mind�ét szeme alatt véralá-
futás, a bal arcán hosszú vércsí�.

-  Jó napot �íváno�! - �öszönt.

-  Foglaljon helyet. Mi történt magával?

-  Megtámadta� és �irabolta�.

-  Mi�or történt?

-  Ma éjjel egy és �ét óra �özött.

-  Hol?

-  A Fóti út és a Tüzér út által határolt terüle-
ten.

-  Erzsi�é! Meg�ezdjü� a jegyzõ�önyv felvéte-
lét... No, most válaszoljon a �érdéseimre. Neve.
adatai?

-  Bene Mihályna� hívna�. Ezer�ilencszáztizen-



hétben születtem, foglal�ozásom �önyvelõ, nõtlen
vagyo�.

-  Legyen szíves,  folyamatosan mondja el,  mi
történt?

-  A Baross pince nevû vendéglõben vacsoráz-
tam,  ami�or odalépett az asztalomhoz egy férfi.
Meg�érdezte: leülhet-e. Azután �ért, fizesse� egy
pohár sört. Fizettem ne�i. Késõbb javasoltam: men-
jün� át máshová. Beleegyezett. Kifizettem a cechet,
elindultun�.

-  Láthatta a tárcáját az idegen?

-  Igen. Több százasom volt egy �ötegben, ebbõl
húztam �i egyet, ami�or fizettem.
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-  Azután hová mente�?

-  Átmentün� a Hági sörözõbe. Ott fizettem ne-
�i egy vacsorát és még �ét sört ittun�. Éreztem,
hogy az ital �ezd a fejembe szállni, ezért javasol-
tam, hogy menjün� sétálni. A Rottenbiller utcán, a
Rudas  László  utcán,  a  Nyugati  teherpályaudvar
alatti alagúton át értün� oda arra a térre, amirõl
már beszéltem. Nagyon elfáradtam, mondtam, ül-
jün� le egy padra. Nagyon �ért, hogy adja� ne�i
egy �ilót. Nem a�artam adni, de addig rimán�odott,
míg meg nem szántam: "Jó, ado� egy ötvenest" -
mondtam, és elõvettem a tárcámat. Csa� erre vár-
hatott, mert hirtelen �i�apta a �ezembõl, és felug-
rott a padról. Visszarántottam, de fiatalabb és erõ-
sebb volt nálam. El�apta a nya�am, fojtogatni �ez-
dett. Leráztam magamról, de a��or valahonnan �ét
férfi jött oda, egyi�ü� valamivel fejbe vágott. Le-
estem a földre, �özben éreztem, hogy az órámat is
lecsatoljá�. Most már úgy tettem, mintha eszmélet-
len lenné�, mert féltem, hogy agyonütne�. így hát
hallottam, ami�or az egyi� azt mondta: "No, ezt jól
elintéztem", a mási� meg: "Tegyete� el gyorsan
mindent, aztán gyerün� innen" . . .

-  Mennyi volt az a minden, amit eltehette�?

-  Körülbelül ezernégy-ezerötszáz forint lehetett
a tárcámban, s benne volt minden iratom is ... Az
órám svájci gyártmányú, érté�es óra volt. . .

-  Azt mondja még el ne�em, hogy �erül maga
ilyen lebujo�ba, és miért ismer�edi� idegen szemé-
lye��el?

Hallgatott.

-  Erzsi�é! Legyen szíves, hívja át Németh szá-



zadost - �értem, azután ismét Benéhez fordultam:

-  És miért fizet maga italt és vacsorát ismeret-

len embere�ne�? Van talán valami célja eze��el az
ismer�edése��el? Azután meg: miért nem ment
még éjjel azonnal a rendõrségre, vagy az elsõ rend-
õrhöz? ... Nem felel? ... Én tudom; hogy miért.. .
Mert azóta is azon törte a fejét, hogy egyáltalán te-
gyen-e feljelentést? Még szerencse, hogy végül is
elhatározta. így talán megmentheti a �övet�ezõ ál-
dozatot, a�it az ilyen banditá� agyonütnéne�. Mert
magu� �eresi� eze�ne� az ismeretségét, és szinte
lehetõséget adna� ne�i�, hogy öljene�, raboljana�!

-  Mi? Ugyan miért?

-  Én mondjam meg?

Németh százados lépett be, s azonnal a panaszos-
ra �öszönt:

-  Jó napot, Bene úr! Mi az, már megint meg-
verté�?

-  Ismered, Németh elvtárs?

-  Ö, hogyne! Régi ismerõs.

-  Tetszi� látni, õrnagy úr - szólalt meg Bene
-, ezért nem a�artam bejönni ide. Õ üldöz ben-
nün�et.

-  Téved, Bene úr. A százados elvtárs nem ma-
gu�at üldözi, hanem azo�at a bûnözõ�et, a�i��el
szinte �eresi� a �apcsolatot. Sajnos, így teljesen �i-
szolgáltatjá� magu�at a gazembere�ne� . . .

-  Igen, õrnagy elvtárs - vette át a szót Németh
százados -, Benét is már vagy hatszor megverté�,
�ifosztottá�, de úgy látszi�, nem tanul belõle. Ed-
dig egyszer sem tett feljelentést. Csodál�ozom, hogy
most mégis idejött.

-  Igen, mert féle�, hogy a��or velem szemben
is eljárna�. Kérem, ne�em jó állásom van .. . Most
azért jöttem, mert igazán semmi olyat nem tettem,
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amivel  �apcsolatban   eljárás  indulhatna  ellenem
is...

-  Ez most nem érde�es. In�ább adjon személy-
leírást a támadójáról. Folytassu� a jegyzõ�önyvet
- intettem Erzsi�éne�.

-  Körülbelül százhetven-százhetvenöt centimé-



ter magas ember volt, huszonöt-harminc éves lehe-
tett, sötét�é� �abátban, barna nadrágban, fehér ing,
zöld nya��endõvel, ami egy �icsit furcsa is volt a
sötét�é� �abáthoz.    .

-  Fogai, szeme?

-  Szép fehér fogsor, elálló füle�, a szeme bar-
nás, a bõre is barnás, de nem volt cigány, �érem, az
biztos.

-  És a bajusza milyen színû volt?

-  Nem volt bajusza . . . Tessé� csa� várni, most,
hogy �érdezni tetszett, visszagondolo� rá: a bõre ott
egészen világos volt, olyan, mintha nemrég borot-
váltá� volna le a bajuszát, s a nap még nem sütöt-
te le ...

összenéztün�.

-  Tehát mintha nemrég még lett volna bajusza,
csa� éppen levágatta?

-  Igen, �érem,  egyre határozottabban állítha-
tom. De miért fontos ez?

-  Egyelõre elégedjen meg annyival, hogy ez ne-
�ün� nagyon fontos. Mit tudna még elmondani?

-  Azt, hogy éjjel-nappal járni fogom a �ricsmi-
�et, és biztos, hogy el�apom.

-  Nem �ell egyedül járnia. Meg�érem, hogy ma
délután öt óra�or jelent�ezzé� nálun�, Bene úr. Kí-
sérõ�et �ap, és fel�eresne� minden olyan helyet,
amelyrõl csa� feltételezi�, hogy a támadó� ott le-
hetne�. Addig is - fordultam Németh százados-
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hoz - mutassáto� meg Bene úrna� a nyilvántartás-
ban szereplõ� �épeit, hátha valamelyi�ben ráismer
a támadójára.

-  Köszönöm a segítségü�et.

-  Még egy �érdést: azelõtt sohasem látta azt az
embert?

-  Soha.

-  Köszönöm - búcsúztam volna,  de Erzsi�é
rám szólt:

-  Õrnagy elvtárs, az óra már�áját nem �érdez-



zü� meg?

-  Hû, de jó, hogy szól, Erzsi�é! Bene úr?

-  Doxa órám volt, a számlapja fehér, az órá�at
számo� helyett vonáso� jelölté�. A hosszú másod-
percmutató �özéprõl forgott. A szíj barna la��ból
�észült. Az óra majdnem teljesen új, fél éve vet-
tem.

Erzsi�é �ivette a gépbõl a papírt, Bene elolvasta
és aláírta a panaszjegyzõ�önyvet.

Bene távozása után tana�odni �ezdtün�. A leg-
fontosabbna� természetesen mindannyian azt a bi-
zonyos bajusz-�érdést te�intettü�.

-  Feltehetõ, hogy a �ét tettes azonos személy -
gondol�oztam hangosan.

-  Csa�hogy a��or Zsámbé�ina� is épp olyanna�
�ell lennie, mint amilyen Bene... - szólalt meg
Szabó százados.

-  De ezt eddig sem õ nem mondta, sem Németh
nem erõsítette meg. Enne� ellenére szinte biztosa�
lehetün� benne . ..

-  Még a betegágyán is védte a támadóját - vé-
le�edett Szabó százados. - Mert ott minden bi-
zonnyal nem mondott igazat. Vagy legalábbis nem
mindenben.
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-  Ügy van. Éppen ezért most ezen a nyomon
�ell tovább lépnün�. Németh elvtárs, �érem lajst-
romozza a hasonló csele�ményt el�övetett, jelenleg
szabadlábon levõ személye�et...

-  Ez  egyéb�ént  a  leg�ifizetõdõbb  bûncsele�-
ményfajta, hiszen tízbõl ha �etten jelenti� fel a tet-
test ... - mondta Szabó százados.

-  Ma este mindenesetre �icsit �örülnézün� a
házu� táján - zártam le a beszélgetést.

-  Melyi� �erülete�et ellenõrizzü�, õrnagy elv-
társ?

-  Te�intve, hogy az ismeretség a hetedi� és a
nyolcadi� �erületben történt, ezt a �ét �erületet át-
fésüljü�. Németh elvtárs pedig Benével mindene�-
elõtt menjen el a helyszínre, hátha ott találna� va-
lami támpontot.

Erzsi�é szólt be, a�i az elõbb a panaszost �i�í-
sérte :



-  A fõnö� most érde�lõdött, hogy itt van-e a
szobájában az õrnagy elvtárs . . .

No, gondoltam, a��or egy perc múlva itt lesz, és
elszabadul a po�ol. Már jött is. Felálltun�.

-  Mi újság? Van már valami megfogható?
Majdnem azt mondtam, hogy "igen, a fülem", de

gyorsan meggondoltam magam:

-  Megfogható az nincs, de most ment el egy pa-
naszos, a�it az éjjel leütötte�, �irabolta�.

-  Mondj még néhány ilyen megnyugtató hírt.. ¦
In�ább arról beszélj, tudto�-e már valamit a tette-
se�rõl?

-  De fõnö�, az egyi� panasz jegyzõ�önyvön még
meg se száradt a tinta ...

A fõnö� hamarosan el�öszönt. Mun�atársaimhoz
fordultam:

-  Jó lenne, ha leg�özelebb már nem a harmadi�
sértettet szállítanán� a fõnö�ne� tettes helyett. Sza-
bó elvtárs, ossza be a mai estét. Én a hetedi� �erü-
letbe megye�.

A nap folyamán meg�aptam a techni�uso� jelen-
tését: Zsámbé�i la�ásában az üvegen és az egyi�
poháron találta� ujjlenyomato�at, a mási� pohár
tiszta volt. A techni�uso� a �órházban levetté�
Zsámbé�i ujjlenyomatát. De azt rögzítetté� a la-
�ásban is. A tettes gondolt erre az eshetõségre. . .

Sajnos - mondtá� a techni�uso�, de én nem egé-
szen így gondol�odtam. Ha tudatosan letörölte ujj-
lenyomatait, a��or nálun� meg �ell azo�na� len-
niü�. Tehát már volt dolgun� vele. Szû�ül a �ör.

Hívtam is Rónai fõhadnagyot:

-  Amilyen gyorsan csa� lehet, szervezze meg,
hogy Zsámbé�i a �órházban végignézhesse a fény-
�épalbumun�at . . .

Esteledett, összejötte� a nyomozó�, a�i� az el-
lenõrzésen részt vette�. Elmondtam ne�i�, mire fi-
gyeljene� legin�ább: a sötét�é� �abátos fiatalem-
bere�re, a nemrég levágott bajuszo�ra. Keressene�
egy Simon vagy Simi nevû fiatalembert. . . Megad-
tu� a személyleíráso�at. . .

Ûtna� indultun�.

Tele�i és Rónai nyomozó�at osztottá� be hozzám,
hármasban mentün� �i a �apun.



-  Haza?   -  �érdezte   Rónai,   ami�or   �ocsiba
szálltun�.

-  Igen ... A Thö�ölybe ... De tulajdon�éppen
jól mondta, Józsi�ám, az utóbbi idõben mi többet
járun� ide estén�ént, mint a feleségün�höz . . .

Elindultun�. Egyi� lebuj a mási� után, de sehol
semmi eredmény. A Bethlen utcai étteremben az-
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után végre valami halvány nyomra bu��antun�.
Károllyal, a fõpincérrel beszélgettem, s említést tet-
tem ne�i Simirõl... A nevérõl nem jutott eszébe
semmi, de ami�or elmondtam, hogy jó�épû, barna
bõrû, bajuszos ember, s hogy másod- vagy harmad-
magával járhat, a��or megszólalt:

-  Két vagy három napja vacsorázott itt egy
ilyen ember harmadmagával. A �is bajuszos fizette
a számlát, még �árom�odott is, hogy az összes "lé-
jét" megzabáltá�-megpiáltá�.

-  Ha leg�özelebb ide jönnéne�, azonnal szóljon
be...

-  Ez természetes, õrnagy úr.

Éjjel �ét órára ért véget �õrútun�. Ezen az egyet-
len �on�rétumon �ívül csa� néhány apró észrevé-
tel, figyelmeztetõ, figyelem�eltõ jel volt az eléggé
sivár eredmény.

"Talán a többi portyázóna� több szerencséje volt"
- gondoltam, mi�özben lefe�üdtem. Még el sem
aludtam, ami�or csengett a telefon:

-  õrnagy  elvtárs,  a Népligetben  eszméletlen,
vérben fe�võ férfit találta�. Értesítettü� a mentõ-
�et, s egy gép�ocsit már el�üldtün� önért - szólt
az ügyeletes.

-  Néhány perccel �orábban szólhatott volna, a�-
�or most nem �ellene felöltöznöm - morogtam, de
már �ap�odtam is magamra a ruhát. Egy pillanat
alatt átvillant az agyamon, amit délután mondtam
mun�atársaimna�, márminthogy jó lenne, ha a fõ-
nö�ne� nem a harmadi� sértettet, hanem a tettest
szállítanán� leg�özelebb .. .  No,  ezt jól el�iabál-
tam ... A cipõmet be sem fûztem, úgy rohantam le
a �apuba. A �ocsi egy perc múlva ér�ezett.
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-  Hol találju� meg a sértettet? - �érdeztem a
gép�ocsivezetõtõl, a�i hozta a techni�uso�at is.



-  A Fradi-pálya bejáratánál vár az a férfi, a�i
megtalálta, õ majd odavezet - felelte a törzsõrmes-
ter, s valami iszonyatos sebességgel száguldott az
üres utcá�on. Szinte a mentõ��el egyszerre ér�ez-
tün� oda. A férfi éppen ne�i� magyarázta, merre
menjene�, de ami�or meglátott, oda�iáltott: "Tes-
sé� utánun� jönni", és beugrott a mentõbe.

A Népliget sötét, bo�ros része felé irányította a
gép�ocsi�at. Egy téren mási� férfi várt, s már fu-
tottun� is az orvossal a bo�ro� felé. Erõs fénnyel
világítottun� a bo�orba, ahol egy férfi fe�üdt, ha-
son, �örülötte hatalmas vértócsa. Az orvos azonnal
megvizsgálta. Eszméletlen volt. A so� vért látva,
eleinte azt gondoltu�, hogy elvérzett, de a mentõor-
vos már szedte is elõ a tás�áját. Gyors egymásután-
ban �ét inje�ciót adott be a sérültne�, azután meg-
próbálta a fejérõl a vért lemosni. Fény�épészün�
�özben mû�ödött, egymás után villogtatta a va�u-
ját. A felvillanó fényben láttu�, hogy a �oponya
felsõ részén és még �ét-három helyen is seb van a
fejen. Valami �emény tárggyal ütötté� le. Az orvos
ideiglenes �ötést adott, föltetté� a hordágyra és el-
vitté�.

-¦ Hová viszi�?

-  Ide az Istvánba. Elnézést, de sietnün� �ell, ne-
hogy elvérezzen . . .

-  Csa� rohanjana�!

-  Jöjjene� utánun�!

Azonnal hozzáláttun� a helyszín át�utatásához.
Találtun� egy sötét�é� or�án�abátot. Csupa vér
volt. Egy nagy darab véres �övet is találtun�, úgy
látszi�, ezzel üthetté� le. Ott hevert az igazolványa
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Ls. Kis István, 1914, nõtlen, foglal�ozása: cu�rász.
,,,No, ez se fog egyhamar habot verni" - gondoltam
magamban. A techni�us �észített egy s�iccet a
'helyszínrõl. S e��or döbbentem rá, hogy �ettõvel
többen vagyun� .. . Persze, a bûncsele�mény felfe-
dezõi ...

-  Látjá�, magu�ról majdnem megfeled�eztem
- szóltam most hozzáju�.

-  Láttu�, hogy nagyon elfoglalta�, gondoltu�,
nem szólun� bele a dologba .. . Csa� hát tudju�, mi
a. �ötelességün�, itt maradtun�. Várju� a �érdése-
�et.

A �ocsi lámpájánál �ezdtün� beszélgetni. Bedi�-
táltá� a nevü�et, azután elmesélté� az elõzõ órá�
történetét. Egyi� barátju�nál ultizta� az Üllõi úton,
s �özben iszogatta� is. Ügy határozta�, hogy a Nép-



ligeten át gyalog menne� haza.

-  Ami�or erre a térre értün� - mesélte a Lajos
nevû -,  szóltam Sanyina�,  hogy  egy pillanatra
megálló� a bo�ro�nál. De ami�or ide értem, nyö-
szörgést hallottam. Kiabáltam ne�i, jöjjön gyorsan,
vala�i van itt, de õ csa� rám szólt: "Be vagy piál-
va." Addig erõs�ödtem, amíg odajött, de hangot már
nem hallottun�. Gyufát gyújtottun�, és a��or meg-
pillantottu� ezt az embert. Ott fe�üdt, és csupa vér
volt. Ügy megijedtün�, hogy egybõl �ijózanodtun�.

-  No, ezt meggyil�oltá� - állapítottam meg. -
Ezt már Sándor mondta. - Elszalado�, értesítem a
rendõrséget, te pedig maradj itt, de ne a �özvetlen
�özelben. Volt nálam egy tantusz. A Fradi-pálya
�özelében találtam egy telefont, felhívtam a rend-
õrséget. Mondtam, itt várom õ�et. . . Hát ez tör-
tént ...                                                  .

-  Nem látta� sen�it a ligetben?

-  Ami�or mi  jöttün�,  nem járt  itt sen�i  -
mondta Sándor.

-  S ami�or én egyedül voltam, azalatt sem jött
erre sen�i, hála istenne� - sóhajtott egy nagyot
Lajos. - Bizony, féltem egy �icsit, tessé� elhin-
ni...

-  Tehát sen�it sem látta� . . .

-  Nem.

-  Hát a��or üljene� be a �ocsiba . .%.

-  Csa� nem min�et gyanúsítana�, atyaisten . . .!

-  Várja meg a mondat végét: hazavisszü� ma-
gu�at, eleget fáradta�. És �öszönjü�, hogy teljesí-
tetté� állampolgári �ötelességü�et. Mi tudju�, hogy
ez nem is mindig olyan �önnyû és egyszerû . . .

-  Az  mindjárt  más,  így  már szívesen  ülün�
rendõrségi gép�ocsiba . . .

Ké� fénnyel villogva újabb �ocsi ér�ezett. Szabó
százados jött három nyomozóval. Az egyi� gép�o-
csival haza�üldtem barátain�at.

-  Már   megint   történt   valami?   -   �érdezte
Szabó.

Ami�or elmondtam, hogy mi történt, ez a �ötél-
idegzetû ember is el�ezdett �árom�odni, csa� úgy
zengett tõle a liget.

-  Hát õrülte� eze� az embere�? Kiszolgáltatjá�
magu�at?



-  Várjon csa�, Szabó elvtárs, egyelõre szó sincs
arról, hogy Kis István is "eze�hez" tartozi� .. .

-  Mi az istent �eresett volna a��or ebben a sö-
tétben, a Népliget legeldugottabb zugában . . .? És
miért vetté� volna le az or�ánját...?

-  Jó, jó, de azért a három esetet mindjárt nem
szabad összevonnun� ...

-  Tetszi� emlé�ezni Pizingerre és bandájára?
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Azo� rövid �ét-három hét alatt nyolc embert ütöt-
te� le, mire el�aptu� õ�et, s valamennyit így fejbe
verdeste�. Ha nem lennéne� bent, azt hinném, õ�
csináltá�. . .

-  Egyéb�ént van valami újság a nyolcadi� �e-
rületben?

-  Csa� annyi, hogy minden �urva és strici ezt a
Simít �eresi, mert rettentõen zavarja õ�et, hogy
nem hagyju� nyugodtan folytatni  üzelmei�et. . .
Ha él, a��or egy-�ét napon belül elõ�eríti�, ne�i�
többet ér a nyugalmu� . . . Különösen a Má�os es-
�üdözött, hogy "ne �eressen az Anci egy grandot
se, ha nem találom meg azt a Simit. . ." Tudja, õr-
nagy elvtárs, mióta Má�os elvette Ancit, azóta nem
csinál semmiféle disznóságot, mert Anci valóban jól
�eres.. .

Lassan világosodni �ezdett, gondoltam, nem árt,
ha egy �icsit hazamegyün�. A helyszín biztosításá-
ról gondos�odtun� azzal, hogy világosban visszatér-
ne� a nyomozó�, és még egyszer átvizsgáljá� a �ör-
nyé�et. Az egyi� nyomozót be�üldtü� a �órházba,
mi pedig hazamentün�. Pontosabban, a fõ�apitány-
ságra. Haza már nem volt érdemes.

Leültem az íróasztalomhoz, gondoltam, �icsit
majd ledõlö�, de már rá is borultam az asztalra, és
elaludtam. Erzsi�é ébresztett fel:

-  A fõnö� �eresi, õrnagy elvtárs . . . Kéri, men-
jen át hozzá, ezért szóltam . . . Különben nem �el-
tettem volna föl...

-  Mennyit alhattam?

-  Mi�or tetszett "lefe�üdni"?

-  Fél hat lehetett. . .

-  A��or több, mint három órát. . . Mindjárt �i-
lenc . . .
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-  Már megye� is ...

-  De a �ávét gyorsan hajtsa fel, jobb, ha fris-
sen megy a fõnö�höz.

-  Maga már tud valamit, Erzsi�é - lehajtottam
a �ávét, s rohantam.

-  No, õrnagy elvtárs, most mit jelentse� a fõ�a-
pitány elvtársna�? Hogy amit a múlt�or mondott
Budapest �özbiztonságáról, az nem fedi a valósá-
got?

-  Nem . .. Azt azért nem ... De minden homo-
�ost be �ellene záratni a Hárs-hegyre .. .

-  Vagy adni melléjü� egy-egy rendõrt testõr-
ne�,  hogy  folytassam  a  gondolatodat. ..  Látom,
nagyon fáradt vagy, igazán nem a�arom bántani a
testületün�et, de ez azért mégiscsa� so�.

-  Nem is tûrhetjü� tovább. Olyan csapdát állí-
tun� ne�i�, hogy egy héten belül beleesne�.

-  Ne�i�? Ki�ne�? Egyszerre több tettesne�?

-  Meggyõzõdésem, hogy ez egy tettes, ponto-
sabban egy banda ... - ismételtem meg Szabó szá-
zados hajnalban lehurrogott érvelését. - És csa�
a te engedélyed �ell ahhoz, hogy végrehajtsu� az
a�ciót.

-  Mi lenne az?

-  Szeretné� négy nyomozót beöltöztetni..

-  Egyenruhába?

-  Nem . . . In�ább olyanna� .. . Mint amilyen az
a Bene . . . csa� arról merem mondani, mert nyil-
vántartott homoszexuális . . .

-  Meg tudju� oldani?

-  Az a meggyõzõdésem, hogy lesz rá vállal�o-
zó, bármennyire undorítóna� is tartjá� a legtöbben
az ilyesmit...  De vanna� négyen  az idõsebbe�
�özül, a�i� ezen a területen még nem ismerõsö�, és
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nem bu�hatna� le. Mi �ell hozzá? egy �is magatar-
tás-tanulás, egy jó �aróra, aranylánc, pénz a zseb-
ben, s bemenni a valamelyi� talál�ahelyre...

-  Csa� �ellõen biztosítsáto� õ�et!

-  Tehát engedélyezed?



-  Természetesen. De a��or az egy hét - �öte-
lezõ.

-  Fõnö�, ha egy �is szerencsén� lesz, annyi sem
�ell hozzá.

-  Látod, ez a mun�a tetszi� ne�em! So� sze-
rencsét! - �öszönt el a fõnö�. Amint a szobám fe-
lé mentem, arra gondoltam: ezt a referálást jól meg-
úsztam. Pedig a négy nyomozó csapdája bizony is-
ten, ott jutott eszembe a fõnö�nél, s csa� végsõ �ét-
ségbeesésemben vetettem be. No de ha ennyire tet-
szett ne�i, a��or csa� si�erül...

Erzsi�éhez azzal nyitottam be:

-  Küldje be hozzám Szabó százados elvtársat,
Tele�i és Rónai elvtársa�at, azután hívja a gép�o-
csit, �örülbelül tizenöt-húsz perc múlva elmegye�.

-  Mit mondja� a gép�ocsivezetõne�? Messze
tetszi� menni?

-  Dehogy,   csa�  ide  a  �órházba.. .   Mármint
Zsámbé�ihoz...

-  A mási� �órházból �özben felvettem egy je-
lentést. Az oda �üldött nyomozó, Tóth elvtárs, �e-
reste õrnagy elvtársat.

-  Mi van a jelentésben?

-  Kis István, az a népligeti sérült, tetszi� tudni,
nagyon súlyosan megsérült. Koponyaalapi törése
van és agyráz�ódása. Azonnal megoperáltá�. Az or-
voso� véleménye szerint három-négy napon belül
nem  lesz  �ihallgatható  állapotban.   Tóth  elvtárs

mindenesetre ottmarad, amíg nem �ap az õrnagy
elvtárstól más utasítást.

-  Miután be�üldte a mun�atársa�at, hívja fel a
�órházat, és mondja meg Tóth elvtársna�, hogy jöj-
jön be, de hagyja meg a �órházban, hogy amennyi-
ben a sebesült magához térne, esetleg �ihallgatha-
tó állapotba �erülne, azonnal hívjana� fel. Más lá-
togatót egyelõre ne engedjene� be hozzá, de ha va- -
la�i jelent�ezne, arról is értesítsene�.

Néhány perc múlva ott volta� �ollégáim, s én elõ-
adtam a fõnö�ne� már ismertetett tervet.

-  Ki�re gondolt, õrnagy elvtárs? - tért mind-
járt a tárgyra Szabó százados.

-  Megmondom õszintén: a��or hirtelen sen�ire.
De biztos, hogy találun� a csoportoto�ban négy er-
re al�almas  nyomozót.  Azért  hívtam  Szabóé�at,
hogy �özösen megállapodjun�.



-  Mennyi idõn� van rá?

-  Most tíz óra múlt néhány perccel... Én �i-
megye� a �órházba, visszajövö� fél tizen�ettõ táj-
ban. Tizen�ettõ�or talál�ozzun� itt a szobámban,
s hozzá� magu��al azt a négy nyomozót, a�it szí-
nészi feladattal bízun� meg. Kísérõ�et is �ére�, ter-
mészetesen.

-  És a �ellé�e�?

-  Látom, megirigyelte Zsolt Istvánt, Szabó elv-
társ, de igaza van. Szerezzé� be itt a házban, van itt
letétben annyi minden, igazán meg�aphatju� �öl-
csön. Ha vala�i húzódozna, mondja meg, én �érem,
s a fõnö� is egyetért velün� . . .

Erzsi�é jelent�ezett:

-  Szabó elvtársat �éri� a telefonhoz, vala�i azt
mondta, hogy nagyon sürgõs, a�árhol van is, �erít-
sem elõ. ..
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-  Hûha ... És nem mondta a nevét?

-  Valami Á�os . . .

-  Má�os! - �iáltott Szabó, és már pattant is.
A telefont be�apcsoltá�.

Szabó százados beleszólt, azután csa� rövid vála-
szait hallottu�. Közben intett, lépje� oda én is, hadd
halljam, mit mond a vonal mási� felén Má�os.

-  Biztos, hogy azt a frájert Simine� vagy Si-
monna� hívjá�?

Integettem, s a százados megértette:

-  Tulajdon�éppen nem biztos . .. Miért?

-  Mert összeismer�edtem egy ala��al, s itt dö-
gölje� meg, ha nem azonos azzal az ipsével.

-  Mibõl gondolja?

-  Tegnap este a Lo�omotívban �ét sörömbe �e-
rült az ismerettség. A vezeté�nevét, azt nem tud^
tam meg, tudja, hogy �i szo�ott bemutat�ozni ért-
hetõen ... De a �eresztnevét megtudtam, azt mond-
ta: Mis�ána� szólítsam.

-  Hát ebbõl még nem nagyon gondolhatja -
fûzte tovább a szót Szabó százados.



-  Ebbõl nem is ... de ahogy �inéz. Mintha csa�
a fõnö� által lerajzolt �éprõl lépett volna elõ. . .
(No, gondoltam, még egy fõnö�. . . Persze, Má�os-
na� Szabó százados a fõnö� . . . Szabóna� én ... ne-
�em az öreg . . .)

-  Csa� a �épe hasonlít?

-  Mit mondja� még? Sötét�é� �abát volt rajta,
fehér ing, nya��endõ nél�ül, a bajusza helyén vi-
lágos folt. . .

-  És újabb randevút nem beszélt meg vele?

-  Mit gondol, fõnö�, a��or miért hívnám ma-
gát? Ma este a Vasútban talál�ozun� nyolc és �ilenc
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�özött. Azt mondtam, ma éjsza�a is ráére�. De az-
tán ne hagyjana� vele egyedül. . .
Jeleztem Szabó századosna�, s õ már mondta is:

-  Ne féljen, mi is ott leszün�. De ezt a beszél-
getést nem hallja sen�i?

-  Tudja, fõnö�, hogy én megválogatom, honnan
beszéle�.

-  Fizessen ne�i néhány pohár sört, majd vissza-
�apja az árát. Egyéb�ént ott leszün�, de ne lepõd-
jön meg, ha magát is sárosna� találju� . . .

-  Nem estem a fejemre, fõnö�. Viszlát!
Szabó százados diadalmasan nézett rám:

-  Mit szól hozzá, õrnagy elvtárs? Maga szo�ta
mindig azt mondani: fõ a jó �apcsolat. Jól csinál-
tam, ugye?

-  De még mennyire!

-  És a��or nem is �ell �eresnem négy éltesebb
"buzi" nyomozót?

-  Miért ne �ellene? És ha ez va�vágány? A mi
a�ción�at semmi nem a�adályozhatja meg. Délben
talál�ozun� . . . Rónai elvtárs, jöjjön velem . . .

Már vágtattam is a �ocsihoz. Rónait, a "�órházi
ügyeletest" vittem magammal, õ már ott volt a
Zsámbé�ival folytatott elsõ beszélgetésnél is.

-  Lehet, hogy �ét malomban õrölün�? - �ér-
dezte út�özben. Ez a Zsámbé�i valami Simit mon-
dott ...

-  Na és ... ez meg Mis�a . . . Várjon csa�! Mis-
�a ... Misi is lehet. . . Na, most meglepjü� Zsám-
bé�it.



Elõször a fõorvoshoz �opogtattun� be.

-  A betegün� nagyon jól érzi magát - fogadott.
- Nyugodtan beszélgethetne�.

-  Nem érezte magát egyedül? - �érdeztem.
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-  A nõvér�e so�at volt mellette ...

-  Attól még egyedül érezhette magát.
A fõorvos azonnal vette a lapot:

-  Azért lett hát olyan izgatott arra a bizonyos
�érdésre? Miért nem szólta� mindjárt - vette tré-
fára a szót -, egészen csinos mûtõs fiúin� van-
na� ...

Zsámbé�i félig ülve fogadott.

-  õrnagy elvtárs, �érem, jobban vagyo�. Köszö-
nöm, hogy segítette�.

-  Látja, Zsámbé�i úr, mi segítettün� magána�,
maga pedig egyáltalán nem segített ne�ün�, sõt,
még hátráltatta is a mun�án�at.

-  Én?

-  Miért nem mondta el pontosan, hogy mi tör-
tént magával?

-  Elmondtam �érem . . . Még fel is írtá� ...

-  Csa� éppen nem az igazat! Mi napo� óta egy
Simi nevû embert �eresün� . . . míg meg nem talál-
tu� Misit.

Azt hittem, leesi� az ágyról, annyira meglepõ-
dött.

-  Atyaisten, tudjá� a nevét?

-  Na végre . . . Most már tudju�,..
Rónai alig bírt magával:

-  Mi az, maga össze�everi a szótago�at? Miért
vert át min�et?

-  Én megmondom - vettem át a szót. - Mert
maga homoszexuális, Zsámbé�i úr, és ezt tito�ban
a�arta tartani elõttün�.

-  Igen, �érem, én a férfia�at szeretem - tört
meg a beteg. - És ez bûn? Ezért üldözni �ell en-
gem?
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-  Elõször is: nem mi vágtun� magába �ést...
Másodszor: mi egy szóval sem mondtu�, hogy bû-
nösne� tartju� ... Ha csa� azért nem, mert védett
egy bûnözõt, méghozzá azt az embert, a�i �is híján
meggyil�olta és �irabolta.

-  Féltem magu�tól - vallotta be, mint olyan
so�an a "homo�oso�" �özül.

-  Nézze, mi nem üldözzü� sem a szerelmes fér-
fia�at, sem a szerelmes nõ�et. De a bûnüldözõ szer-
ve� üldözi� azo�at, a�i� például fiatal�orúa��al �ö-
vetne� el fajtalan�odást, a�i� pénzért teszne� ilyes-
mit, a�ár férfia�, a�ár nõ� ... Az nincs tiltva, hogy
vala�ine� barátja vagy szerelme legyen, bármeny-
nyire furcsa  is a gusztusa...  legalábbis szerin-
tün� ... De, ha már így tisztáztu� a dolgot, a��or
most úgy mondjon el mindent, ahogy történt.

-  Igaza van, õrnagy elvtárs. Elmondom a valót.
A��or éjjel a Keleti mellett levõ illemhelynél is-
mer�edtem meg azzal a jó�épû, csinos férfival. Be-
szélgetni �ezdtem vele, meghívtam egy pohár sör-
re. A Vasútban megittun� egy, azután még egy po-
hár sört. Közben megtudtam, hogy Mis�a vagy Misi,
úgyis tudjá� már a nevét, sóher. Felajánlottam ne-
�i: ha velem jön, ado� egy százast. Megértette, és
hajlandóna� mutat�ozott. Saját �apu�ulcsom van,
simán bemehettün�. A fiatalember olyan �edves
volt, nem is gondoltam arra, hogy �i a�ar rabolni,
csa� az vezetett: ne�em is jó lesz, õrajta is segíte�
azzal a százassal. Miután egy �icsit iszogattun�,
mondtam ne�i, hogy itt az ideje, fe�üdjün� le.
Mondta: rendben, csa� ágyazza� meg. Ami�or a re-
�amiét felemeltem, hallottam, hogy fel�el. Azt hit-
tem, segíteni a�ar, de nem ez történt... Innen a
többit már pontosan meséltem el.
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-  És a nevét miért változtatta meg? Nem a�ar-
ta, hogy megtalálju�?

-  Õszinte legye�: nem. Az a pár holmi, ami
hiányzi�, megérte volna, hogy magu� ne tudjá�
meg ezt rólam ...

-  De a személyleírás, az legalább stimmel?

-  Igen.

Rónaiban nagy sóhaj sza�adt fel. Ránéztem, s
bólintva nyugtáztam: én is így érze�.

-  Hát a��or, Zsámbé�i úr, �öszönjü� ezt a meg-



�ésett vallomást... És más�or ne a�arja megté-
veszteni a rendõrséget.

-  Bocsásson meg, õrnagy elvtárs, igaza van . , .
El�öszöntün�, s vágtattun� vissza.

Odabent már gyüle�ezte� elõszobámban az a�ció
szereplõi, asztalomon pedig ott sora�ozta� a �ellé-
�e�. Pontban tizen�ettõ�or együtt volt a csoport.
Szabó elvtárs tíz nyomozót hozott: öt "színészt" és
öt �ísérõt...

-  Nem baj, hogy húsz százalé��al túlteljesítet-
tü� a normát - nevettem. - Ennyivel is bizto-
sabbra mehetün�.

Gyorsan ecseteltem a nyomozó� elõtt a helyze-
tet, elmondtam, mit �ell tenniü�, s a lel�û�re �ötöt-
tem: legyene� rend�ívül óvatosa�, mert ez az alvi-
lági söpredé� nem válogatós az esz�özö�ben: bics-
�a, �õ, s �i tudja még, mi minden várhat ráju�. Azt
is elmondtam, persze ne a saját la�ásu�ra vigyé�
az ipsét, a�i "hajlandó" (ezt a szót az elõbb tanul-
tam Zsámbé�itõl), hanem próbáljana� az õ la�ásá-
ra eljutni. S ahogy ilyesmi elõfordul, a �ísérõ le ne
maradjon rólu�. . . Kijelöltü� azt az öt helyet is,
ahol le �ell tanyázniu�, azután felvetté� az arany-
gyûrû�et, szép órá�at, mandzsettagombo�at. . .
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Miután az öt pár útna� indult, Szabó elvtárssal
megbeszéltü� az esti haditervet. Ügy döntöttem,
hogy én magam is elmegye� a Vasútba. Elõre�üld-
tün� �ét nyomozót, a�i még soha nem járt ott, s
a�i Má�ost fény�éprõl megismerve, �özvetlenül az
asztalu� �özelébe ül. Megszerveztün� egy ellenõrzõ
(ha úgy tetszi�, razziázó csoportot), amelyben hár-
man voltun� nyomozó� Szabó századossal és Rónai
fõhadnaggyal, három rendõr �íséretében. Megálla-
podtun� a �ét nyomozóval, hogy hol tartóz�odun�,
s egyi�ü� �ijön, meg�eres min�et, amint az a bizo-
nyos férfi leült Má�oshoz.

Mindez óramûpontossággal történt. Mi már nyolc
óra�or egy utcával arrébb vára�oztun�, s fél �ilenc
lehetett, ami�or nyomozón� megjött. Csa� intett,
és már sietett is vissza. Mi �ivártu�, hogy a helyére
üljön, azután beléptün� a helyiségbe, elálltu� a �i-
járato�at, �özöltem az üzletvezetõvel: általános el-
lenõrzést tartun�. Rónai elvtárs az egyi� saro�ban,
én a mási�ban �ezdtem, Szabó százados pedig egye-
nesen Má�osé� asztalához ment. Mi�özben forgat-
tam a �ezembe adott o�mányt, fél füllel figyeltem
a szöveget:

-  Fõ�apitányság! Kérem az igazolványo�at!
Fél szemmel láttam, amint lapoz az egyi�ben:

-  Mondja, maga mióta nem dolgozi�? - szólt



Má�oshoz.

-� Három hónapja.

-  Miért?

-  Beteg vagyo�.

-  Betegállományban van?

-  Nem volt melóm, ami�or megbetegedtem.

-  Velün� jön!

Most a mási� igazolványt vette elõ:
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-  Neve?

-  Seres Mihály.

-  Maga is "beteg"?

-  Nem ... csa� al�almi mun�át végze�.

-  Maga is velün� jön!

A��or már ott is álltun� hatan a �ét ember �örül.

-  Fõpincér! - szóltam. - Kérjü� a számlát!
Az hozta, �észségesen. Má�os a zsebébe nyúlt,

fizetett...

34,60 volt a számlán, negyventõl �ért vissza a szá-
zasból . ..

Mire �iértün�, gép�ocsijain� az ajtóhoz gördül-
te�, Rónai �ét rendõrrel az egyi�be terelte Má�ost,
mi egy rendõrrel meg Seres Mihállyal a mási� �o-
csiba ültün�.

Üt�özben faggatni �ezdtem:

-  Honnan ismeri azt az embert? Mibõl él?
Csendesen válaszolgatott, de én �özben állandóan

bajuszána� helyét nézegettem ...

Ami�or beértün�, Rónait �értem, vigye a szo-
bájába, s szólítsa fel: írja le, merre járt az elõzõ
napo�ban. Seres nem értette a feladatot, de meg-
tette ...

Míg Rónai és egy rendõr rá vigyázott, mi Má�ost
"hallgattu� �i":

-  Ragyogóan csinálta, itt a negyvenes. Remél-
jü�, jó fogást csinált, �öszönjü� - adtu� vissza az



igazolványát, amiben természetesen teljesen szabá-
lyosan �itöltve szerepelt a mun�ahely.

Alig lépett �i az ajtón, ami�or oda�intrõl zaj hal-
latszott. Rónai százados - az egyi� beöltözött nyo-
mozó - lépett be:

-  Jelenthete�? - lihegte.

-  Mi történt?
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-  Itt van �int a disznó, megbilincselve .. .
összenéztün� Szabóval:

-  Még egy Simi? - �érdeztem ön�éntelenül is.

-  Nem Simi, Jós�a.

-  Mi történt?

-  Négy órától sétálgattam a �ijelölt helyemen,
de sen�it nem láttam, a�ire érdemes lett volna rá-
szállni. Egy jó óra múlva az utcai vécé lejáratánál
megállt egy férfi, s rám nézett, azután jelentõség-
teljesen lesétált. Lehetett vagy harmincéves. Utá-
namentem. Ami�or visszafelé indultun�, meg�ér-
dezte: "Hány óra van?" Feltûnõen elõvettem az órá-
mat: "Mindjárt fél hat." "Jaj, de szomjas vagyo�"
- mondta õ. "Én is, de ö�ör iszi� magában" - fe-
leltem. "Iszi� velem egy sört?" "Jaj, de �edves . . ."
"Hát a��or jöjjön velem" - tettem a hátára a �e-
zem,   és   megsimogattam.   "Tényleg   �edves"   -
mondta még egyszer. A Zónában megittun� egy
üveg sört. Dénes fõhadnagy elvtárs, a �ísérõm a
mási� asztalnál helyez�edett el. Miután megittu�,
�érdeztem: nem éhes-e? Mondta, in�ább még egy
üveg sört inna. Fizettem. "Mehetün�?" - �érdez-
tem. Kiléptün� az ajtón, és tétován meg�érdezte:
"A��or menje� magával?" "Sajnos, az én la�ásom-
ra nem mehetün�, pedig maga nagyon csinos, �ed-
ves fiatalember, szívesen eltöltene� magával egy-
�ét �ellemes órát... és nem is �ívánnám ingyen" -
fõzõcs�éztem. "Menjün� a ligetbe." "Dehogy. Nem
teszem �i magam anna�, hogy vala�i molesztáljon."
"Tudja mit, van ne�em egy �églim itt Buda mel-
lett,  a. �örnyé�en, oda nyugodtan eljöhet..." -
�apta be a horgot. Nagy nehezen beleegyeztem. Bu-
daõrsre vitt �i, egy elhagyott házba. Lámpa nem
volt, gyertyát gyújtott. "Maga itt la�i�?" - �ér-
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deztem. "Csa� idõn�ént." Egy csu�ott ládán ült, be-
szélgettün� néhány percet, azután ledobta a za�ó-
ját, odajött, átölelt. Hirtelen eltoltam magamtól.
"Mi az, hát nem azért jött?" - �érdezte. "De, csa�
még nem mondta meg, mit �ér." "Mit ad?" "Két-
százat." "Rendben." Elfordultam tõle, de figyeltem,



láttam, hogy a sötétben a láda mögé nyúl, és vala-
mi tárgyat vesz �i, erre �ézbe vettem a zsebemben
a pisztolyomat és megfordultam. Egy nagy �alapács
volt a �ezében, felém ütött, én bal �ézzel hárítottam
az ütést, s elõvettem a fegyvert: "Állj, vagy lövö�!"
- �iáltottam. Erre egyetlen mozdulattal az ajtóhoz
ugrott és feltépte. Dénes elvtárs pedig rátette a �e-
zére a bilincset. ..

-  Szép história! - nyugtáztam a történte�et.

-  Na, még nem �ész. Azonnal ház�utatást is tar-
tottun�, villanyt gyújtva, mert persze, mint �ide-
rült, az is volt. Egy sereg lopott vagy rabolt holmit
találtun�. Különösen �ét élén� színû pléd szúrt sze-
met ... Mindent otthagytun�, az volt a fontos, hogy
a pasast minél hamarabb idehozzu�.

-  Rendben van, szabályosan hallgassá� �i. Ne-
�em is van egy �ihallgatnivalóm .. .

Rónai behozta Seres Mihályt, letette az írást is.

-  Tegyen �i mindent a zsebébõl! - szólítottam
föl. Egy csomó dolgot �ira�ott.

-  Mindent elõvett?
Bólintott.

Rónai mögéje lépett, ügyes mozdulattal ellenõriz-
te, s a hátsó zsebébõl elõvett egy zseb�ést.

Gyorsan pörögte� a �érdése�, s õ a már leírta�
alapján simán válaszolt, minden percre "alibit" iga-
zolt . . .

-  Miért hívta� ide? - �érdezte.
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Erre elõvettem a bics�áját. Jó nagy volt, szinte
biztosra mentem. Kinyitottam a �is élét, azután a
nagyhoz nyúltam. Csa� a cson�a vége volt benne.
Für�észte az arcomat. . .

-  Mi az, eltört? - �érdeztem. - Hol?

-  Már régen. Én hülye, fát a�artam vágni vele,
de �eményne� bizonyult. . . Hogy hol, azt nem tu-
dom. Nem is �erestem a törött részét, �ell a �utyá-
na� ...

-  Pedig látja, éppen emiatt hoztu� ide ... -
nyúltam a fió�omba. - Oda a�arju� adni magá-
na� a mási� felét. Azt hiszem, jár is valami a be-
csületes megtalálóna� ...

A tört pengét megpróbáltam a mási� részhez il-
leszteni, persze tö�életesen illett. Közben Serest fi-
gyeltem. Én ilyen szür�e arcot még nem láttam.



Rámeredt a pengére, azután valósággal hisztéri�u-
san felnevetett, majd csa� annyit mondott:

-  Vesztettem, felügyelõ úr... írjá� a jegyzõ-
�önyvemet !

Hogy abban a jegyzõ�önyvben mi szerepelt, még
egyszer felesleges lenne leírnom. Hiszen, ha némi
finomítással is, de a leírta�, a "mási� oldalról" már
elhangzotta�. Megtudtu� viszont azt is: hárman vol-
ta�, a�i� erre a "pályára" szövet�ezte�: a véletlenül
Misivel egyidõben elfogott Ravasz József, meg egy
Dániel Zoltán nevû férfi. Volt, ami�or �özösen "dol-
gozta�", volt, ami�or �ülön, így jött össze három
esetün� ilyen rövid idõ alatt. . .

A tettese� �ézre �erítése hosszú idõre lezárta az
emberölés �ísérlete, a rablás, a betörés bûnszövet-
�ezetben címszó alatt el�övetett bûncsele�ménye�
sorozatát.
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Szö�éssel �ezdõdött...

Kemény telün� volt, so�at szenvedtün� a hidegtõl.
Ruházatun�, sajnos, szinte semennyire sem védett
a metszõ fagy, a süvöltõ szél, a jegesre dermedt hó
ellen. Alig vártu�, hogy �itavaszodjon. Szerencsére
valahogy így volta� vele a bûnözõ� is. Csendesen
telte� napjain�.

Április elején már a��or is jó�edvre derültün�,
ha néhány órára �isütött a nap. Aztán szinte egyi�
napról a mási�ra �itavaszodott.

- Jó reggelt - �öszöntem a napsütéses regge-
len beosztottjaimra. - Ugye megmondtam, hogy
mégis eljön a tavasz. S mert ilyen szép napun� van,
ma este általános ellenõrzést tartun�. - A sza�-
nyelven ilyen hét�öznapi �ifejezéssel illetjü� azt,
amire a �öznyelv csa� annyit mond: "razzia". -
Rónai százados irányítja a csoporto�at. Öt gép�o-
csival végezzé� a mun�át, hárommal Pesten, �ettõ-
vel Budán. A pontos beosztást �érem, indulás tizen-
�ilenc óra�or. Az egyi� csoporttal én is elmegye�.

Ezzel elengedtem mun�atársaimat, magam pedig
az elõzõ éjsza�ai jelentés után néhány egyszerû ügy
záróa�táit néztem át, ellenõriztem beosztottaim te-
vé�enységét. A vizsgálati jegyzõ�önyve�, a �ülön-
bözõ irato� jó bepillantást nyújtana� egy-egy nyo-

mozó mun�ájába. Nemcsa� a bûncsele�ménye� le-
zajlását ismerni meg belõlü�, hanem a vizsgáló, a
nyomozó tevé�enységét, emberi vonásait, sza��ép-
zettségét, rátermettségét.

Ilyesmivel is ráértem foglal�ozni, s �özben arra
gondoltam: talán �icsit fölösleges lesz az esti ellen-



õrzés ... de egy �is mozgás nem árt, s nem baj, ha
a bûnözõ� érzé�eli�, a rendõrség jelen van.

Az egyi� ügyeletes rendõr lépett be az ajtón.

-  Jelentem, a �özponti ügyelet �üldött. Ezt a
távmondatot �aptá� - nyújtott át egy papírt.

-  Köszönöm - nyúltam a papír után, elolvas-
tam, szinte nem a�artam hinni a szememne�, újra
végigböngésztem. Ez állt a távmondatban: "A szu-
ha�állói rabmun�ahelyrõl megszö�ött három elítélt.
Zelen�a József, Á�os Zoltán és Müller Jenõ elítél-
te� a szö�ést falbontással �övetté� el: az a�na szel-
lõzõfalát áttörve �imászta� a szellõzõn." Ezt �öve-
tõen ismertetté� a három rab személyi adatait is,
�özölve: mindannyian nyilvántartásban vanna�.

Rónai századost hívtam, és miután jelent�ezett,
szó nél�ül elébe tettem a papírt.

Elolvasta, rám nézett, õ is hitetlen�edett.

-  Micsoda ellenõrzés van az ilyen helye�en? -
robbant �i belõle.

-  Ne�em is ez volt az elsõ �érdésem. De saj-
nos, ne�ün� nem �érdezni �ell. Meg �ell találnun�
a három embert. Szuha�állón láthatóan nem tudtá�
meg�ezdeni az üldözésü�et.

-  Talán az esti ellenõrzésre már ide is érne� -
gondol�odott hangosan Rónai százados.

-  Pedig igazán nem tudtam semmit, ami�or az
ellenõrzést elrendeltem.
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-  Elhiszem, õrnagy elvtárs! - nyugtatott meg
Rónai százados.

-  Az elsõ teendõn�: ismer�edjün� meg �öze-
lebbrõl eze��el a bûnözõ��el. Hozassa el gyorsan a
priuszu�at a nyilvántartásból. Jó lenne meg�apni a
fény�épü�et is!

Rónai százados már intéz�edett is, �özben pedig
végiggondoltu�, hogyan is történhetett a szö�és, s
mi várható a �övet�ezõ órá�ban.

-  Falat bontotta� - mondtam -, és sen�i sem
vette észre. Vagy laza az ellenõrzés, vagy segített
ne�i� vala�i...

-  Most merre lehetne�?

-  Ha nem várta õ�et sen�i, a��or az elsõ dolgu�



civilruha szerzése. Vala�ine� csa� feltûnnéne� a
csí�osban... - próbáltam �önnyedén felfogni a
�érdést.

Megér�ezte� a priuszlapo�.

Zelen�a József fiatalember. Érettségi után ön�ént
jelent�ezett a Kossuth A�adémiára, elvégzése után
alhadnagy, majd egy év múlva hadnagy lett a Nép-
hadseregben. Szolgálati helyén azonban csa�hamar
arra figyelte� fel parancsno�ai, hogy nem tart fe-
gyelmet. Eleinte gondoltá�, ez csa� a fiatal parancs-
no� "zöldfülûségébõl" fa�ad. Késõbb azonban érte-
sülniü� �ellett: a hadnagy hadseregellenes �ijelen-
tése�et tesz, beosztottjai elõtt szidja a demo�rati�us
rendszert. Ami�or azután már olyan �ijelentései is
bebizonyosodta�, hogy "a rendszer nem tart so-
�áig", meg arról is tudomást szerezte�, hogy a �ato-
ná�at arra szervezi, hogy a rendszer ellen fordul-
jana�, megelégelté� uszításait. A hadsereg �ötelé-
�ébõl elbocsátottá�, majd a �atonai bíróság jogerõ-
sen három évi börtönre ítélte, és öt évre eltiltotta a

�özügye� gya�orlásától. Bevonulása elõtt Nyíregy-
házán la�ott utoljára.

Á�os Zoltánt 1946-ban ítélté� el hét évi börtön-
re, s ugyancsa� hét évre eltiltottá� a �özügye� gya-
�orlásától. Á�os egy �isebb földbirto�oscsalád sar-
ja volt, a Horthy-hadseregben fõhadnagyi rendfo-
�ozatban szolgált, majd tagja lett a Nyilas�eresztes
Pártna�, s háborús bûncsele�ménye� egész sorát
�övette el. Szé�esfehérvári származású.

Müllér Jenõt - itt egy pillanatra mega�adtam az
olvasásban, nem a�artam hinni a szememne� - be-
törésért ítélté� el négy évre. - Ahogy ismer�ed-
tem a priuszával, egyre nagyobb �érdõjele� �ereng-
te� bennem. Többszörösen büntetett elõéletû. Ta-
nult sza�mája nem volt, priusza szerint foglal�ozá-
sa "ügynö�". La�címe: Budapest XIV., Il�a utca.

-  Érti ezt? - fordultam Rónai századoshoz.

-  Erre az összeállításra gondol, õrnagy elvtárs?
Az tényleg furcsa!

-  Ügy  van.   Mindenesetre  azonnal  intéz�edni
�ell. Rónai százados, �üldjön �ét nyomozót az Il�a
utcába, tartsá� megfigyelés alatt a házat. Ugyanezt
adja le távmondato�ban Nyíregyházána� és Szé�es-
fehérvárna�  is.  Egyben  �érjen  mindenünnen  K.
T.-t (�örnyezettanulmány). Én most bemegye� a
fõnö�höz. Közben �észíttesse el a fotó� másolatait.

-  Értettem! -- látott mun�ához fáradhatatlan
mun�atársam, magam pedig a fõnö�höz igye�ez-
tem.

-  Milyen intéz�edése�et tettél eddig? - fordult



hozzám,  ami�or jelent�eztem,  s  olyan  egyértel-
mûen, hogy ön�éntelenül vissza�érdeztem:

-  Fõnö�, te már tudod?
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-  Ne lepõdj meg, véletlenül a �özponti ügyele-
ten jártam, õ� mondtá�, hogy most továbbítottá�
hozzád a távmondatot. így hát gondoltam, elõbb-
utóbb jelent�ezel.

-  Elõbb néhány alapvetõ intéz�edést �ellett ten-
nem.

-  Ez természetes Hol tartoto�?
Beszámoltam.

-  Sürgõsen el �ell fogni õ�et, nehogy valami
bûncsele�ményt �övessene� el.

-  Ilyen hamar talán nem tudna�, vagy nem is
a�arna� ... - próbáltam megnyugtatni a fõnö�öt.
- Egyelõre bizonyára rabruhában  vanna�.  Ûgy
nem mehetne� messzire.

-  Ez világos �övet�eztetés. Hacsa� . . .

-  ... hacsa� nem várta õ�et vala�i - folytat-
tam a fõnö� meg�ezdett gondolatát. - De erre sem-
mi sem utal a jelentésben - tettem elé az asztalra.

-  Úgy van, már olvastam ... A neve�en �ívül
semmi fogódzót nem ad.

-  Perce�en belül itt leszne� a fény�épe� is.
Igaz, �ét-három éve �észülte�.

-  És biztosan még rám is hasonlítana� - nevet-
te el magát a fõnö�.

Hát, �étségtelen, a��oriban sem �észülte� mûvé-
szi fotó� a nyilvántartóban . . .

Rónai százados behozta a fény�épe�et. . .
Míg a fõnö� nézte õ�et, megjegyeztem:

-  Eze�et a �épe�et már a ma esti általános el-
lenõrzésnél magu��al viszi� a nyomozó�.

-  Általános ellenõrzést tartoto�? - �érdezte a
fõnö�.

-  Jelentem, egészen megfeled�eztem arról, hogy
ezt bejelentsem, a távmondat �iverte a fejembõl.

-  Rendben van. Tudod, hogy minden apró lé-
pésrõl nem váro� beszámolást - bagatellizálta el az



ügyet a fõnö�, pedig egy ilyen ellenõrzést tulajdon-
�éppen engedélyeztetni �ellett volna. így hát idejét
éreztem, hogy visszatérje� az ügyre.

-  Tudod, mi izgat legjobban? Az, hogy mi�ép-
pen �erült össze ez a három ember? . . . Már Rónai
elvtárssal is ezen töprengtün�.

-  Valóban, ez fogas �érdés. A politi�ai és a �öz-
törvényes elítélte� általában �erüli� egymást, eze�
meg ráadásul még is�olai végzettségben is távol áll-
na� egymástól. . . Talán a szö�ést nem tudtá� más-
�épp megoldani. . .  Esetleg azt a betörõt �érté�
meg, hogy segítsen . ..

-  Ügy van - helyeseltem. - De az is lehet,
hogy éppen õ �észítette elõ a dolgot, s mert egy
mun�ahelyen dolgozta�, beavatta a mási� �ettõt is.

-  Jó dolog errõl így beszélgetni - szólalt meg a
fõnö� -, de azt hiszem, ezzel csa� az idõ halad, az
autó nem . . .

-  Ügy érted, hogy utazza� le Szuha�állóra?

-  Tudsz valami jobbat?

-  Semmi mást.  Különben  is már régen nem
autó�áztam   néhány   száz   �ilométert.   Egyéb�ént
íratlan tervem egyi� elsõ pontja volt.. .

-  Biztos voltam benne. Mi�or a�arsz indulni?

-  Ahogy befejeztü�, engedélyt �ére� az indu-
lásra.

-  Kérjem a �ocsit? - szólalt meg Rónai száza-
dos, a�i ott álldogált mellettem.

-  Persze.   És hozzon   magával   �ét   nyomozót.
Pisztoly mindannyiu�nál legyen. Tíz perc múlva a
�apuban talál�ozun�.
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Rónai százados már repült is. Láttam az arcán,
tetszi� ne�i ez a váratlan mun�a.

-  Vigyázzato� magato�ra - búcsúzott tõlem a
fõnö�. - A�i szö�ésre adta a fejét, az nem �u�ori-
cázi� ...

-  Egyelõre jól lenne csa� a leg�isebb nyom is,
hogy egyáltalán a �özelü�be fér�õzhessün�... és
megpróbálhassana� "nem �u�oricázni".

-  Rajtato� áll, hogy ne csa� bottal üssü� a nyo-
mu�at. Jó mun�át! Ahogy megtudto� valamit, je-



lent�ezzete�!        ^

El�öszöntem a fõnö�tõl, irodámba siettem, ma-
gamhoz vettem néhány szü�séges apróságot, és
szóltam a tit�árnõmne�:

-  Kérem felhívni a feleségem . . .

-  ... hogy nem lehet tudni, mi�or tetszi� haza-
jönni.

-  Honnan tudja a szöveget?

-  Rónai  százados  elvtárs  már meg�ért,  hogy
mindannyiu� családját hívjam föl.

-  Köszönöm. Viszontlátásra!

Magamhoz vettem a pisztolyomat - de rég nem
volt nálam -, azután siettem a �apuhoz.

-  Üdvözlöm, Józsi�ám! - szálltam be a �ocsi-
ba, amelyben már ott ülte� a nyomozó�.

-  Jó reggelt, õrnagy elvtárs. Hát a��or Szuha-
�álló?

-  Rónai százados már ezt is megmondta?

-  Jelentem, tan�olnom �ellett az útra! - csat-
tant fel Jós�a hangja, de Rónai százados tudta, egy-
általán nem a�artam "húzni" ezzel.

-  Mennyi idõ alatt érün� oda ezzel a taligával?
- �érdeztem, és fél szemmel Jós�ára pislantottam,
nem tessé�el-e �i a Volgából.
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-  Nagyszerû �ocsi ez, csa� ne tessé� szidni...
Három és fél óra alatt lerepesztün�. . .

-  És ha szirénával megyün�?

-  A��or is �ell �ét és fél, három óra.

-  Tudja mit, a��or ne siessen . .. Sõt, álljun�
is meg valahol harapni valamit. Ki tudja, lesz-e
azután idõn� .. .

Kazincbarci�án meg is álltun�, gyorsan, de na-
gyon jól megebédeltün�.

-  így még a �ocsi is jobban fut - mondta be-
szállás után a pilótán�.

A �ocsi nyelte a �ilométere�et, s hamarosan meg-
ér�eztün� a rabmun�ahelyre.

-  De jó, hogy itt vanna� - fogadott bennün�et



a parancsno�, s ahogy az eseménye�et sorolta, min-
den szavából érzõdött az el�eseredettség.

-  Bár nem vizsgálni jöttün� a dolgot, minden-
esetre megnézhetnén� a helyszínt? - �érdeztem.

-  Természetesen.

Menet �özben igye�eztem vigasztalni a parancs-
no�ot. Ami�or aztán odaértün� az a�nához, alapo-
san szemügyre vettü� a falbontást.. .

-  Nem lehetett �önnyû mun�a - állapítottam
meg. - De hát enne� hallatszani �ellett volna.
Mondja, parancsno� elvtárs, ez egyéni mun�ahely
volt?

-  Nem. A villanyszerelõ csoportban dolgozta�
itt hármasban, azo�, a�i� együtt megszö�te�.

-  Ezen az a�nán �eresztül �i lehet jutni a mun-
�ahely �erítésén túlra?

-  Nem ennyire egyszerûen ... A szellõzõnyílá-
son is �eresztül �ellett jutniu�.

Benéztem az a�nába.

185

-  Csa�hogy a��or ez a ventillátor nem mû�ö-
dött - folytatta a parancsno�,

-  Hogyhogy nem mû�ödött? Nem �ellett mû-
�ödnie, vagy valamilyen o�nál fogva leállt?

-  Vala�i leállította.

-  Az elítélte� megtehetté� ezt?

-  Nem. A �apcsoló a mun�ahelyen �ívül van ...

-  Ki irányította a mun�á'ju�at? Volt valamilyen
felügyelet?

-  A rabmun�ahelyen belül �ülön õrségre nincs
szü�ség, a villanyszerelõ� vezetõje egy polgári al-
�almazott, Bé�éi Sándor.

-  Bé�éi nem vette észre, hogy leállt a ventillá-
tor?

-  Nem vehette észre. Nem volt a �özelben.

-  Beszélhetnén� vele?

-  Természetesen. Mi minden segítséget meg-
adun� ahhoz, hogy eredményesen végezzé� a mun-
�áju�at - felelte a parancsno�, és szólt a �ísére-
tün�ben levõ hadnagyna�: - Hívja ide Bé�éit.



-  Jelentem - válaszolta a hadnagy -, nincs
bent. - Már tegnap mondta, hogy rosszul érzi ma-
gát, és ma nem is jött be. Biztosan beteg.

-  Hol la�i�? - �érdeztem.

-  Nem messze ide, albérletben.

-  Mióta dolgozi� itt?

-  Nem olyan régen, talán hat-nyolc hete. Az
irodában pontosan megnézhetjü� ezt is, a la�cí-
mét is.

Visszamentün� az irodába, azután �ocsiba ültün�
a börtönparancsno��al együtt, és elindultun� özv.
Kovács Imrénéhez.

Zörgésün�re az idõs asszony nyitott ajtót, s a
�onyhába tessé�elt.

-  Bé�éi urat �eressü� - mondtam.

-  Honnan jötte�?

-  A mun�ahelyérõl - mondta a parancsno�.

-  Nem tetszi� tudni, hogy még tegnap este el-
utazott?

-  Elutazott? - �érdezte riadtan a parancsno�.

-  Azt mondta: Kovács néni, �ét hét szabadság-
ra megye�.

-  Mi�or mehetett el a la�ásból? - vettem át a
�érdezést.

-  Nem néztem meg az órát, lehetett vagy hat-
hét óra.

-  Melyi� a szobája?

-  Hogyhogy melyi�, hát ez az egy szobám van.

-  És maga hol alszi�?

-  Én, �érem, itt, a �onyhában.

-  Jöjjön velün�, szeretnén� szétnézni a szobá-
ban.

-  Miért mennéne� be?

-  A rendõrségrõl jöttün� - vettem elõ az iga-
zolványomat. - Feltétlenül szü�séges, hogy meg-
nézzü� a szobát.

Egy sze�rény, egy ágy, asztal, �ét szé�, a ho�ed-



lin lavór - szegényes vidé�i albérlet tárult elén�.
Kinyitottam a sze�rényt, szinte üres volt. Égy mun-
�ásruha volt benne, �ét pisz�os ing meg egy törül-
�özõ. A ruha zsebében 200 forint, semmi más.

-  Mondja, Kovács néni, nincs az albérlõjéne�
más holmija?

-  Nincs . . . Ami volt, azt, úgy látszi�, elvitte
abban a nagy �offerben, amivel ér�ezett... De hát
szabadságra ment.

-  Hát újságot, �önyvet nem szo�ott olvasni?
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-  Könyvet nem hozott magával, és újságot se
láttam nála.

-  Volta�-e vendégei?

-  Tegnap �ora reggel jött hozzá egy férfi. Én
nem láttam, mert nem jött be a la�ásba.

-  A��or honnan tudja, hogy férfi volt?

-  Mert hallottam, ahogy beszélgette�.

-  És mit beszélte�?

-  Nem nagyon figyeltem. Mintha valami �ocsi-
ról beszélte� volna, hogy pontos legyen. S az a fér-
fi azt mondta: nyugodt lehet, õ biztosan ott lesz a
megbeszélt helyen. Este, ami�or elment Bé�éi úr,
gondoltam is, biztosan �ocsin viszi� a szabadság-
ra ...

-  Mi�or ta�arított a szobában, Kovács néni!

-  Én, �érem, mindennap, mit tetszi� �épzelni,
pisz�os asszony vagyo� én?

-  Jaj, istenem, dehogy hiszem, látom, hogy min-
den csa� úgy ragyog a tisztaságtól. Azt szeretném
csa� tudni, hogy mióta Bé�éi úr elment, tetszett-e
port törölni?

-  Törölgettem már.

-  A sze�rény ajtaját is letörölte?
Értetlenül nézett rám:

-  Nem ... az asztal lapját, azt letöröltem . ..

-  Nehogy hozzányúljon a sze�rényhez! Ki fog
jönni ide hamarosan néhány rendõr, azo� fogna�
majd törölgetni, de elõbb fény�épezne� is. Tetszi�
tudni, Kovács néni, ujjlenyomato�at �eresün�.



-  Nem tetszi� látni, hogy itt nem hagyott egye-
bet? Én el nem vettem semmit, hiába jön ide rend-
õr, úgyse talál semmi mást. A többi holmi mind az
enyém, megmondhatjá� a szomszédo� is.

-  Drága Kovács néni, amit mi �eresün�, az nem
holmi. Nézzen ide, idenyomom az asztalra a �ezem,
s ott marad az ujjam nyoma. Ne�ün� van egy cso-
daporun�, ecsettel finoman be�enjü� a tárgyat, és
elõbúji� az otthagyott ujjnyomat.

-  Értem . . .

-  Még azt tessé� megmondani, hogy szo�ott-e
beszélgetni a la�ójával?

-  Nem nagyon. Egyszer egy vasárnap elég ita-
losán jött haza, s én mondtam ne�i: nem jó olyan
so�at inni, mert megárt a veséjéne�. Rettenetesen
leteremtettt, hogy mi �özöm hozzá, aztán valami
olyasmit mondott: "Tudja, mi voltam én? és most
már nem lesze� so�áig eze�ne� a �apcáia." Nem
nagyon értettem. Másnap aztán egy tábla cso�oládét
hozott, és bocsánatot �ért, azt mondta, nem tudja,
mit beszélt tegnap, de szégyelli a dolgot. Mondtam
is, hogy nem haragszom . . .

-  És látogatója a tegnapin �ívül volt-e?

-  Egyszer régebben �ét férfi, meg egy nõ. A nõt
néztem meg jobban, amolyan dáma volt. Szép szõ-
�e, nagy hajú, bundában jött. Azután itt iszogatta�,
s az egyi� �occintásnál a nõ azt mondta: "Arra
igyun�, hogy nem leszel már so�áig sza�i bácsi,
Fercsi�ém."

-  Ezt �ine� mondta?

-  Biztosan a mási� férfina� ... Az egyi� ven-
dég nevét tudom, azt Á�osna� szólítottá�, az én al-
bérlõm meg Sándor volt, hisz tetszi� tudni. . .

-  Persze, persze . . . Köszönjü� a felvilágosítást
Kovács néni, és nagyon �érjü�, hagyjon mindent
így, amíg a rendõrö� nem jelent�ezne�.

-  De tessé� már megmondani, miért �eresi� Bé-
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�ei urat, talán nem szabadságra ment? És egyálta-
lán: visszajön?

-  Nem nagyon hiszem - mondtam.

Visszamentün� a rabmun�ahely irodájába, meg-
néztü� Bé�éi személyi �artonját. A bejegyzés sze-



rint 44 éves, állandó bejelentett la�ása Budapest,
VII., Murányi utca 6. szám alatt van.

Azonnal a telefonhoz ültem, s utasítottam Tóth
fõhadnagyot, hogy másodmagával menjen �i a bu-
dapesti címre, ha ott találná�, állítsá� elõ Bé�éit a
fõ�apitányságra. A mási� hívással a mis�olci �ollé-
gá�at �értem meg: �üldjé� �i a techni�uso�at az
albérleti szobába, s a talált ujjlenyomato�at azon-
nal �üldjé� meg ne�ün� Budapestre.

Még egyszer megbeszéltü� a szö�és �örülmé-
nyeit, s �iderült, ami�or Bé�éi szólt, hogy rosszul
érzi magát, és hazamenne, még nem fedezté� fel a
szö�ést. Ezért nem is lehetett a helyszínen. De hogy
mi�or távozott, azt sen�i nem ellenõrizte, mással
volta� elfoglalva... Meg�érdeztem az írno�ot, hol
dolgozott Bé�éi azelõtt. Elõvette a mun�a�önyvét.

-  Üj mun�a�önyve van, a hetedi� �erületben
állítottá� �i, semmi bejegyzés nem volt benne. Tõle
tudom, hogy a Ganz Villamossági Gyárban dolgo-
zott, de elvesztette a mun�a�önyvét, ezért �ért má-
si�at. A mun�a�önyv és a személyi igazolvány ada-
tai azonosa� volta�.

-  Hogy �erült ide? - �érdeztem a parancsno�-
tól.

-  Szü�ség volt villanyszerelõre, õ jelent�ezett,
mondta, hogy Peregi alezredes, a ro�ona �üldte, öt
jól ismerem, így hát felvettü�.

-  Hol dolgozi� Peregi alezredes?

-  Mis�olcon.

-  Hívju� fel!

Perce� alatt megteremtettü� az össze�öttetést,
azután a parancsno� falfehéren fordult felém:

-  Peregi elvtárs azt mondja, Bé�éi nevû ro�o-
na nincs, õ sen�it sem �üldött ide ...

-  No, elvtársa�, ezzel elõbbre jutottun�. . . Ró-
nai százados, �érem, menjene�, beszélgessene� az
elítélte��el, mit tudna� a dologról? Nemso�ára én is
megye�.

Ott maradtun� a parancsno��al, s a��or azért
megjegyeztem:

-  Ezt a telefont nyolc héttel ezelõtt is felvehet-
te volna ... - Nem szólt egy szót sem. S azt hi-
szem, jól jött, hogy megszólalt a telefon. Tóth fõ-
hadnagy volt a vonalban, s én odatartottam a �agy-
lót a börtönparancsno�na�, hadd hallja õ is a jelen-
tést.



-  Nem láttam értelmét Bé�éi Sándor elõállítá-
sána�, ö ugyanis soha életében nem volt még Szu-
ha�állón, ma is a Ganz Villamossági Gyárban dol-
gozi� . . .

-  A személyi igazolványa rendben van?

-  Igen. Mármint az új, amit a rendõrség állított
�i. Ahelyett, amit a villamoson néhány hónappal
ezelõtt ellopta� tõle.

-  Világos. Sejtettem is. Helyesen csele�edett,
fõhadnagy. Köszönöm, hogy ilyen rend�ívül gyor-
san értesített.

A börtönparancsno� falfehéren figyelte beszélge-
tésün�et. Nagy nehezen megszólalt:

-  Pedig azt a személyi igazolványt is megnéz-
tem. Teljesen szabályosna� látszott. . .

-  Mindenesetre most meg �ell �ísérelnün� egy
ismeretlen embert elõteremteni. Kérem, minden�it
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hívjon össze, a�i valamelyest is ismerte az ál-Bé-
�eit, és állítsá� össze róla a lehetõ legpontosabb
személyleírást. Egyi� mun�atársamat ide �üldöm.
Míg ezzel foglal�ozna�, én is szétnéze� az elítélte�
�özött. Igaz is: õ� mit tudna� a szö�ésrõl?

-  A szö�ést a��or vettü� észre, ami�or a rab-
mun�ahelyé�rõl bevonulta�, s riadóztattu� az õr-
séget is. Lényegében ezt tudjá�.

-  Köszönöm.

Ahogy a mun�ahelyen jár�áltun�, az egyi� el-
ítélt rám �öszönt:

-  Jó napot, fõnö�!

Ránéztem, de nem tudtam hová tenni.. .

-  Ugye  nem  ismer  meg?  Horváth  vagyo�  a
nyolcadi� �erületbõl.

-  Most már emlé�szem, de hogy lesült, és meny-
nyire meghízott! Egészen megváltozott...

-  Jó dolgom van itt, jó a �oszt, és a melóban
sem �ell megsza�adni. De nemcsa� �ülsõre változ-
tam meg.

-  Mennyi van még hátra?



-  Ha �apo� �edvezményt, a��or hat hónap. Fe-
gyelmim nem volt, jól viselem magamat, pénzt is
�erese�. Meg tetszi� látni, hogyha �iszabadulo�.
sose �erülö� többet sittre.

-  örülö�, hogy így gondol�odi�. Mit hallott a
hármas szö�ésrõl?

-  Hülyé� volta�! Ügy is el�apdováljá� õ�et, és
ráju� nyomna� még a télahért vagy egy mázsát.

-� Ismerte õ�et?

-  Jobban csa� a Kancsalt.

-  Az melyi�?

-  Hát a becsinálós Jenõ ... A hülyére minden
balhéjánál a félelemtõl rájött a hasmenés . . . Nem

tetszi� emlé�ezni? Hiszen nagyon so�szor �aptá�
el emiatt. . . Nem is tudom, egyáltalán hogy mert
télahra menni. . .

-  Most már emlé�szem, mert a neve nem so�at
mondott... És a mási� �ettõ?

-  Azo�at nem nagyon ismertü�, �ülön is húzód-
ta�, még ha �özös volt is a mun�a. Ûrigyere�e�
azo�, �érem. Csa� hát itt egy mun�ahelyen �ellett
dolgozniu� a Müllerrel.

-  Most mégis együtt szö�te� meg.

-  Anna� valami o�a lehetett. . .

-  Mit gondol, hol találhatju� meg ezt a Jenõt?

-  Ha si�erül a dolog, és út�özben nem bu�i� le
a��or hamarosan ott lesz a Százház utcában a fe�e-
te Rózsinál. . .

-  Bé�éit, a villanyszerelõ� fõnö�ét ismerte?

-  Csa� úgy, hogy �öszönnün� �ellett ne�i. Nem
állt szóba velün�. Alig néhány hete jött ide, de na-
gyobb úr volt, mint a parancsno�. Legalábbis an-
na� tartotta magát. Nagy�épûs�ödött, dirigált min-
den�it, nemcsa� a villanyszerelõ�et.

-  Köszönöm a felvilágosítást, Horváth. Mit üzen
Aranyna�?

-  Azt, hogy várjon rám, és mind a �etten új éle-
tet �ezdün�. Viselje magát rendesen, én biztosan
�edvezményesen szabadulo�.

-  Átadom. Maga pedig �eressen fel, ha �isza-
badult. Majd segíte� elhelyez�edni.



-  Köszönöm, fõnö�!

Ami�or Horváthtól elváltam, egyre világosabb
lett elõttem, hogy én ezt a Müllert nagyon is jól is-
merem. Valóban gyáva ala�, mindenütt otthagyta
a névjegyét, ahol csa� járt, s mindig �önnyen a
nyomára bu��antun�.
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Az irodában talál�oztam mun�atársaimmai, a�i�
szintén jó néhány elítélttel beszélgette�. So� újat
nem tudta� meg a dologról, de azt bátran �i�övet-
�eztethettü�, hogy jól megtervezett és elõ�észített
szö�ésrõl, pontosabban szö�tetésrõl volt szó, s az is
biztosna� látszott, hogy egyáltalán nem Müller
miatt történt. Ellen�ezõleg, a gyáva betörõt minden
bizonnyal �ényszerbõl vitté� magu��al. Meglehetõ-
sen jó személyleírást �aptun� az ál-Bé�eirõl.

El�öszöntün� a parancsno�tól, és visszaindul-
tun� Budapestre. Közben betértün� a mis�olci �a-
pitányságra is. Itt elõször arról érde�lõdtün�, mi új-
ság az ujjlenyomato� ügyében. Tájé�oztatta�, hogy
techni�usai� �int vanna� még a helyszínen. Aztán
ennél jóval izgalmasabb dolgot tudtun� meg.

Néhány órával ezelõtt betörte� a mis�olci hely-
õrségi �órház ruhara�tárába. Az abla�ot doronggal
feszítetté� �i, a dorongot ott hagytá�. A ruhatár-
ban megtalálta� egy rabruhát, onnan viszont el-
tûnt egy rendõrhadnagyi egyenruha. Hogy még mit
vitte� el, milyen ruhá�at, igazolványo�at, azt most
igye�ezne� felderíteni a nyomozó�.

Meg�értü� mis�olci �ollégáin�at, hogy mihelyt
megtudjá�, milyen igazolványo� veszte� el, azon-
nal értesítsene� bennün�et. Ne�ivágtun� a buda-
pesti útna�. Most volt idõn� megtárgyalni eddigi
tapasztalatain�at.

-  Nem a�arom bírálni az itteni állapoto�at -
�ezdte hevesen Tele�i fõhadnagy -, de megette a
fene, ahol ilyen �önnyen befér�õzhet vala�i egy
ilyen fontos helyre ...

-  Azt hiszem, ebben sen�i sem �étel�edi� -
mondtam -, de ne�ün� most nem az a feladatun�,
hogy elverjü� a port a felelõsö�ön. Biztos vagyo�
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abban, hogy elöljárói� mindezt megteszi� majd,
alaposan �ivizsgáljá� az ügyet. Ne�ün� valamivel
nehezebb feladat jutott: meg �ell �eresnün� a szö-
�evénye�et.



-  Csa� az a �érdés, hogy jelenleg hányan van-
na�, négyen vagy hárman -» vette át a szót Tele�i
fõhadnagy. - Az biztos, hogy elõször valami �ocsi-
val együtt mehette� el négyesben, de ezt a Müllert
nem vihetté� so�áig magu��al.

-  Azt nem értem -- mondta Dénes hadnagy -,
hogy mi az ördögne� törte� be a �órházba? Hiszen,
ha �ocsi várta õ�et, ha elõ�észítetté� a szö�ést, a�-
�or biztosan ruha is volt a �ocsiban . . .

-  Hacsa� Müllert nem hagytá� �i a számítás-
ból - jegyezte meg Tele�i fõhadnagy. -- Mert ha
õ csa� hozzáju� csapódott, a��or esetleg nem volt
a számára ruha, rabruhában pedig õ�et is lebu�-
tathatta volna.

-  Ez igaz - szólt Dénes -, de ezzel a betörés-
sel megint refle�torfénybe �erülte�, és nem hiszem,
hogy szö�és �özben ez jó dolog lenne . . . Fejü� fö-
lött lóg a lebu�ás veszélye.

-  Arra nem gondolna� - �érdeztem -, hogy
vajon honnan ismerté� olyan pontosan a �órházi
ra�tár helyét?

-  Biztosan fe�üdt ott valamelyi�ü� - jegyezte
meg Tele�i.

-  Látjá�, ezt meg �ellett volna �érdeznün� Mis-
�olcon. De engem is nagyon meglepett ez a betörési
história . . .

-  És mi van a��or, ha Müllertõl azonnal a szö-
�és után elválta�, Müller egyedül maradt rabruhá-
ban, õ ismerte már a �órházat, vagy esetleg õ� ja-
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vasoltá� ne�i, betört, átöltözött,  és most valahol
mint rendõr fõhadnagy utazi� ...

Ilyen és hasonló ötlete� merülte� fel utazás �öz-
ben. Minden�i �ifejtette a véleményét, védte saját
el�épzelését, s próbáltu� �özben �iala�ítani a �ö-
vet�ezõ napo� feladatait. Végre megér�eztün�.
Azonnal jelent�eztem a fõnö�nél, és részletesen be-
számoltam a szuha�állói tapasztalato�ról.

-  No most aztán �ereshetite� az egész országban
a szö�evénye�et - jegyezte meg.

-  Véleményem szerint nem egyedül �ell �eres-
nün� - mondtam határozottan. - Feltétlenül be
�ell vonnun� a politi�aia�at is. Elsõsorban a �ét po-
liti�ai bûnözõne� szólt a szö�tetés. Szö�tetõj ü� bi-
zonyára jól elrejti õ�et. Müllerne� so��al hama-
rabb a nyomára bu��anhatun�. Biztosan Pestre ve-
szi az útját. Ha pedig õt megtalálju�, rajta �eresz-
tül �özelebb �erülhetün� Zelen�ához, meg Á�oshoz



is, nem is beszélve az ál-Bé�eirõl.

-  A�irõl azon �ívül, hogy "ál-Bé�ei", nagyon
�eveset tudun�.

-  Meglehetõsen pontos személyleírást �aptun�
a rabmun�ahely tisztjeitõl, õreitõl.

-  Az õ országos �örözését együtt �ell elrendelni
a többie�ével.

-  Már intéz�edtem, hogy míg a jelentést meg-
teszem, el�észüljön a szövegezés. Amint eltávoztam,
jóváhagyom.

-  Rendben van. Ami pedig a politi�ai osztály-
lyal �apcsolatos észrevételedet illeti, természetesen
azonnal be�apcsolju� õ�et a mun�ába.

-  Nagyon fontos politi�ai szerepet tölthetne� be
azo� �etten, ha megszö�tetté� õ�et.

-  A priuszu�ból nem ez �övet�ezi�. Legalábbis
Zelen�a csa� egy buta, ellenforradalmi gondol�o-
dású úrigyere�ne� tûni�, s az a mási�, az Á�os is
végeredményben  �özönséges  háborús  bûncsele�-
ményért ült. ..

-  Az a �érdés, nem a�arjá�-e felhasználni õ�et
valami olyan szennyes mun�ára, amit a rendszer el-
leni gyûlöletü�bõl és a �iszabadító iránt érzett há-
lából �észséggel elvégezne� . . .

-  Hû, ezt aztán ugyancsa� finoman �örülírtad
- nevette el magát a fõnö�. - Éppen azért terem-
tün� �apcsolatot  a politi�ai  osztállyal,  mert  ezt
minden�éppen meg �ell a�adályozni. Ki �ell zárni
minden lehetõséget... De azt hiszem, más irány-
ban jobban a nyomu�ra bu��anun�.

-  Merre?

-  Mondju�, a határállomáso� felé. A �örözést
természetesen meg �ell �üldenün� minden határ-
õrizeti szervne� is. Nem lepõdné� meg, ha minél
hamarabb megpróbálná� átlépni a határt.

-  Ezt feltétlenül számításba �ell vennün�, de
azt hiszem, nem lesz nehéz dolgun�, hiszen �ettõ-
jü� fény�épe a birto�un�ban van, a harmadi�ról
meg egész jó a személyleírásun�.

-  Lehet, hogy azon jobban eligazodna�... -
jegyezte meg újra a fõnö�, mert sehogy sem tud-
ta megbocsátani  a fotósain�na�,  hogy  az igazol-
ványába valami rettenetes fény�épet �észítette�.
"Enne� alapján gonol�odás nél�ül tíz évre ítélném
ezt a pasast" - szo�ta mondogatni.



-  Mi mindenesetre perce�en belül megszállju�
Müller Il�a utcai la�ásána� meg a fe�ete Rózsi
Százház utcai la�ásána� �örnyé�ét. . .  Aztán re-
mény�edhetün�, de nagyon halványan a Bé�ei-féle
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ujjnyomato�ban is ... bár nem "�étéves nyeretle-
ne��el" van dolgun�, s biztosan egy fi�arcnyi ujj-
nyomatra sem bu��anna� ott a techni�uso�.

-  És miért vagy olyan biztos, hogy ha véletlenül
a�ad is ujjlenyomat, az nálun� szerepel a bûnügyi
nyilvántartásban?

-  Csa� már lenne valami �apasz�odón�!

-  Igazad van, Bandi�ám - nyugtatott a fõnö�.
- De most elégedjün� meg ennyivel, s �észítsü�
el a tervet, hogyan fogun� mun�ához?

Dénes hadnagyot a Százház utcába �üldtem. Nem
so��al �ésõbb jelent�ezett, s elmondta: beszélt a
fe�ete Rózsival. A nõ határozottan �ijelentette,
Müller Jenõ hosszú idõ óta nem volt nála, és hiá-
ba is jönne. Ne�i már van új fiúja. Ele� öcsine�
hívjá�, becsületesen dolgozi�, és nem �ér tõle soha
egy grandot sem. Ö Müllert tüstént �irúgná ...

Dénes arra �érte: most ne rúgja �i, hanem azon-
nal értesítsen bennün�et. Rózsi ezt meg is ígérte.

Egy mási� nyomozón� az Il�a utcában a házfel-
ügyelõvel beszélt. A házfelügyelõ szerint Müller
semmi�épp sem megy haza, mert tudja, õ� rögtön
értesítené� a rendõrséget. Hiszen annyira örülte�,
ami�or lecsu�tá�; minden�i gyûlöli.

El�észült a �örözés, felhívtu� a határõrség figyel-
mét, hogy eze� a személye� esetleg más névvel
igye�ezne� �iszö�ni az országból. El�észítettü� a
�övet�ezõ napo� terveit, beosztottu� a figyelõ�et.

Rónai százados �özben útna� indította az általá-
nos ellenõrzésre beosztott nyomozó�at. Mindegyi-
�ü�nél ott volt a három fény�ép . . . Késõ éjjelig
odabent dolgoztam. Másnap nagyon �orán mentem
be, s tit�árnõm azzal fogadott:

- A fõnö� sürgõsen hívatja.

198

Szinte futva tettem meg az irodáin� �özti távol-
ságot. Ha ilyen �orán sietve hívat, fontos dolgot �ö-



zölhet.

A fõnö� egy újabb távmondatot nyomott a �e-
zembe:

-  Olvasd!

"Folyó ha 17-én este 19 óra 40 perc�or járó�elõ�
jelentetté� be, hogy Görömbölytapolcán, a tó �ert-
jében egy rabruhás férfi holttestét találtá� meg. A
helyszínre �üldött bizottság megállapította, hogy
az ismeretlen, rabruhába öltözött személyt �ét pisz-
tolylövéssel halálra sebezté�. Mind�ét lövés a szí-
vébe hatolt. Mivel tudomásun� volt a szuha�állói
szö�ésrõl, értesítettü� a rabmun�ahely parancsno�-
ságát, amelyne� �épviselõje helyszíni ellenõrzésen
felismerte Müller Jenõ elítéltet. A boncolást ma dél-
elõtt végzi� el."

-  Hát eze� nem so�at gatyázna�, hamar meg-
szabadulta� fölösleges társu�tól - szaladt �i a szá-
mon.

-  És bennün�et is megszabadította� az egyi�
feltételezéstõl - tette hozzá a fõnö�. - Mármint
attól, hogy a rendõr-egyenruhát Müller lopta el.

-  Eze� szerint nálu� van. Márpedig ez so��al
nagyobb veszélyt jelent, mintha Müller hordaná .. .

-  Éppen erre gondolo�. De azért arra is, hogy
egy �örözött személy, és ezzel együtt a hozzá illõ
miliõ is �iesett, ami mindenesetre szû�íti a mun-
�án� �örét...

-  Vagy talán megnöveli - mondtam én. - En-
ne� a Müllerne� természetét, észjárását ismertü�,
rajta �eresztül talán eljuthattun� volna a többie�-
hez.
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-  Halála is lehet nyomra vezetõ. Csa� éppen vi-
gyázni �ell: eze�ne� fegyverü� is van! Hívd össze
a csoportvezetõ�et, néhány perc múlva ott lesze�,
és megbeszéljü� a továbbia�at.

A csoportvezetõ� pillanato� alatt a szobámban
volta�. Nem álltam meg, néhány szóval elmondtam,
mi történt Müllerrel. Nyílt az ajtó, a dete�tívfõnö�
lépett be a politi�ai osztály vezetõjével.

-  Foglaljana� helyet - szólt a fõnö�. - A fõ-
�apitány elvtárssal még tegnap megbeszéltü� a szö-
�ési ügyet. A �övet�ezõ�ben önö� �özösen fogna�
dolgozni. So�rétû mun�ára van szü�ség. Politi�ai
banditá��al állun� szemben, a�i�ne� megszö�teté-
se arra utal, hogy jelentõs szervezett erõ áll mögöt-
tü�.     Terrorcsele�ményü�,     megszö�ött     társu�
agyonlövése azt bizonyítja, hogy semmitõl sem riad-



na� vissza, s ha ilyen hamar erre szántá� el magu-
�at, a��or valamilyen fontos államellenes csele�-
ményre vagy az ország gyors elhagyására �észül-
ne�, esetleg �apcsolatban állna� �ülföldie��el is.
Meg �ell a�adályoznun�, hogy bármilyen bûncse-
le�ményt el�övethessene�. Mindent meg �ell ten-
nün�, hogy minél hamarabb �ézre �erítsü� õ�et.

Rendre felsora�oztatta a teendõ�et. Meg �ell
szállni az összes szállodát. Minden �ülföldit ellen-
õrizni �ell, anél�ül, hogy bármit is megsejthetné-
ne�, hiszen azo�at, a�i� hivatalosan vagy turista-
�ént vanna� itt, nem szabad za�latni, azo�na� pe-
dig, a�i� esetleg éppen szervez�edne� ellenün�, �ü-
lönösen nem szabad észrevenniü�, hogy figyeljü�
õ�et. Üjra meg újra ellenõrzése�et �ell tartani min-
den vendéglátóhelyen, de elsõsorban a belvárosban
és azo�on a területe�en, ahol eze� a személye� meg-
fordulhatna�, ha Budapestre jönne�. Ugyanerre or-

szágosan is figyelmet �ell fordítani, ezt azonban
már nem mi szervezzü�, hanem fõnö�ein�.

-  Teljes �onspirációval dolgozzun�! - fejezte
be a dete�tívfõnö�. - A leg�isebb érdemi megfi-
gyelést az|nnal jelentsé�. A beosztást Pethõ õrnagy,
Jenéi százados, és önö�tõl Fóti õrnagy �észítsé� el.
Kine� van �érdése vagy �iegészítése?

-  Alezredes elvtárs, jelentem - szólalt meg Ró-
nai százados -, most ér�ezett távmondat Mis�olc-
ról: Kovácsné la�ásán semmiféle használható ujj-
nyomot sem találta�.

-  Az ál-Bé�eit tehát ilyen módon nem találhat-
ju� meg.

-  Ne�em van észrevételem - szólaltam meg. -
Szerintem Müllert nem Görömbölytapolcán ölté�
meg. Szép idõ volt, nem tudom, milyen a forgalom,
de a gyil�osságot biztosan többen észrevetté� vol-
na.  Javaslom,  hogy  azon a  területen  végezzün�
részletes vizsgálatot, hátha a személygép�ocsi nyo-
mára bu��anhatun�.

-  Egyetérte� - mondta a fõnö�. - A mis�ol-
cia�na� rögtön telefonálo�, megszervezzü�, hogy a
holttest feltalálásána� színhelye �örül �utassana�
föl tanú�at.

-  Van egy �érésem. A szuha�állói rabmun�a-
helyen van egy Horváth nevû elítélt. Beszélgettem
vele, utálta az ál-Bé�eit, fegyelmezetten töltötte ed-
dig büntetését, ismeri a megszö�ötte�et. Ki �ellene
engedni, s õ Budapesten segítene ne�ün� megtalál-
ni õ�et. Különösen, ha megtudja, hogy egyi� rab-
társát, a hozzá �özelebb állót, meggyil�oltá�. Ga-
rantálom, hogy nem �övet el bûncsele�ményt.

-  Nem rossz ötlet, megbeszélem a fõ�apitány
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elvtárssal, és ha engedélyezi, a��or rögtön felhozat-
já� ide, és te eligazítod.

-  Köszönöm.

-  Ha nincs más, a��or rögtön át�üldõm Jenéit
és Pethõt a terv el�észítésére .. .

-  Te �imész este?

-  Természetesen. Végigjárom a lo�álo�at, elbe-
szélgete� az ismerõsö��el.

-  Ne�em lenne még észrevételem - szólalt meg
váratlanul a politi�ai osztály vezetõje.

-  Tessé� - adta meg a szót a dete�tívfõnö�.

-  Ha már �özösen dolgozun� ebben a fogoly-
szö�tetési dologban, ne�ün� most van �iala�ulóban
egy ügyün�, abban viszont Fóti elvtársé� segíthet-
néne�.

-  Természetesen. Mirõl van szó?

-  A ... �utatóintézetben valami rend�ívül nagy
jelentõségû tudományos eredményt érte� el. Nem
részletezem, mi a találmány lényege, mert azt egy-
részt magam sem értem pontosan, másrészt nem is
hiszem, hogy �ülönösen fontos volna az ismerete.
A lényege: az ott folyó, teljesen tit�os, állambizton-
sági  szempontból   is   fontos,   �atonai   jelentõségû
mun�áról híre� szivárogta� �i. Mi tudomást szerez-
tün� errõl, sõt arról is, hogy a találmány iránt �ül-
földi hírszerzõ ügynö�sége� érde�lõdne�. Ezt a leg-
nagyobb tito�tartás mellett jeleztü� az igazgatóna�.
Ö azonban nem tartott tit�ot. Annyira felháboro-
dott, hogy összehívta az intézet dolgozóit, és tud-
tu�ra adta: tudja, hogy vala�i híre�et ad �i az In-
tézetbõl. Drámai szava��al ecsetelte, hogy mi tör-
tént, és mi történhet még. Ha bár�i a leg�isebb dol-
got is elmondta volna valahol, tárja fel õszintén,
hogy elejét vegyé� a további fecsegésne�. Monda-
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nom sem �ell, hogy minden jóindulata ellenére az
igazgató azo�na� a malmára hajtotta a vizet, a�i�
a témával foglal�ozna�. Természetesen az ügynö�
jelentette megbízójána�, hogy valamit megsejtet-
tün�. Ne�ib� most az a feladatun�, hogy a fõmér-
nö�, öt mérnö� és három mûsza�i rajzoló legtö�é-
letesebb K. T.-ját el�észítsü�, õ�et állandóan szem-



mel tartsu�. Ö� �ilencen tudna� ugyanis a talál-
mányról, �özülü� állhat vala�i össze�öttetésben a
�ülföldi megbízó��al. Most, hogy �özösen dolgo-
zun�, so�at segíthetne� ne�ün� az elvtársa�.

-  A magun� részérõl minden te�intetben �ö-
zösne� te�intjü� ezt a feladatot is, enne� tervét,
beosztását is végezzü� el �özösen - válaszoltam.

Még véget sem ért a megbeszélés, a fõ�apitány-
hoz �ellett mennün� jelentéstételre. A fõ�apitány
elõször is meghallgatott bennün�et s a �ét üggyel
�apcsolatos elõzetes együttmû�ödési el�épzelésün-
�et, majd �ülönösen élesen hívta fel figyelmün�et
a �onspirációra, arra, hogy jól gondolju� meg, �i-
vel �özlün� bármit is. Intõ példa�ént említette az
intézeti históriát.

A dete�tívfõnö� elõterjesztette javaslatomat: en-
gedjé� szabadon Horváthot, s megpróbálun� rajta
�eresztül, az õ segítségével nyomra bu��anni.

-  Jóna� tartom az el�épzelést - mondta a fõ-
�apitány,   miután   �ifaggatott   a   részlete�rõl.   -
Azonnal �iadju� az intéz�edést, hogy Horváthot he-
lyezzé� át a szuha�állói rabmun�ahelyrõl a Mar�ó
utcai börtönbe. Onnan pedig mi szabályszerûen ve-
gyü� át. A többit Fóti elvtárs intézze el.

-  Értettem.

-  Mindennap   tájé�oztatást   �ére�   a   fejlemé-
nye�rõl, de ha bármilyen fontosabb dolog történi�,
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azonnal jelentsé� - bocsátott utun�ra a fõ�api-
tány.

Estig sorra ér�ezte� a jelzése� a �i�üldött nyo-
mozó�tól arról a �ilenc személyrõl, a�i�et az Inté-
zetbõl megfigyelés alá vontun�.

Min�et elsõsorban az érddÉelt, hogy melyi�ü�
tart �apcsolatot több emberrel, esetleg melyi�ü� él
"nagyvilági életet", s enne� alapján melyi�ü�rõl le-
het feltételezni, hogy �ülföldie��el is �apcsolatba
�erülhet. Természetesen eze�tõl az elsõ jelzése�tõl
nem várhattu�, hogy minden �apcsolatra fényt de-
rítene�, abban viszont mindenesetre segíthette� -
és segítette� is -, hogy megszerezzü� az alapvetõ
ififormáció�at.

Legtöbbjü�rõl - természetesen - már az elsõ
jelzése�bõl az derült �i, hogy becsületes, szolid, a
családju�na� és a mun�áju�na� élõ embere�. Egyi-
�ü�rõl, egy bizonyos Fe�ete Zsolt nevû férfiról vi-
szont megtudtu�, egyedül la�i�, és elég gya�ran jár
el estén�ént. Ügy tudjá�, hogy nagy lábon él.



"No, a��or az esti általános ellenõrzésen a�ár ta-
lál�ozhatun� is vele" - gondoltam. Mert ez volt
az elsõ olyan este, ami�or minden számításba jöhe-
tõ szállodában, valamennyi jelentõsebb vendéglátó-
helyen ott ülte� nyomozóin�, figyelve a vendége-
�et A �ét osztály mun�atársaina� összevonásával
si�erült elérnün�, hogy mindenhol ott lehettün�, s
így remélhettü�: vagy szö�ött rabjain� �erülne�
hálóba, vagy az intézetbelie� �apcsolataira derül
fény.

Este hét�or Rónai századossal és Tele�i fõhad-
naggyal - a��oriban állandó társaimmal - én is
útra �eltem. Ügy határoztun�: elõbb a presszó�at,
vendéglátóhelye�et �eressü� fel, �ésõbb pedig be-
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térün� a fõbb mulatóhelye�re is. Azt terveztem:
megfigyeljü� mun�atársain� tevé�enységét, segí-
tün� ne�i�, ahol szü�séges, s természetesen �öz-
ben mi magun� is nyitva tartju� a szemün�et.

A mulató� mind-mind zsúfolta� volta�. A��ori-
ban nem volt még so� a szóra�ozóhely, az élet vi-
szont egyre javult, az embere� szívesen töltötté�
presszóban, étteremben estéi�et. Persze min�et
nem a �ávéju�at csendesen iszogató, ételü�et, ita-
lu�at nyugodtan fogyasztó állampolgáro� érde�el-
te�.

így tûnt fel az Ibolya presszóban egy nõ, a�i �i
volt tiltva Budapestrõl �özveszélyes mun�a�erülé-
sért és tiltott �éjelgésért. Itt üldögélõ nyomozón�,
a�i - feltételezhetõig - ezt éppen olyan jól tud-
ta, mint én, nagyon helyesen nem "szúrta �i". Tud-
ta, nagyobb vadra �ell most vadásznia, �ár lenne
ilyesmivel de�onspirálni magát. Én viszont nyugod-
tan odaléphettem a nõhöz, hisz ne�em úgyis isme-
rõsöm.

-  Jó estét, Emmi! Maga mit �eres itt, Pesten?

-  Csa� néhány napja vagyo� itt, felügyelõ úr,
mun�át �erese�.

-  Tudja, hogy maga nem tartóz�odhat a fõvá-
rosban?

-r- Tudom, �érem.

-  A��or tûnjön el innen, és meg ne lássam még
egyszer! Most az egyszer nem indítun� eljárást ma-
ga ellen.

Hálál�odva �öszönte meg, fizetett és elment.

Bár most nem er�ölcsrendészeti razzián voltun�,
ezt �ötelességem volt megtenni. Egy-egy ilyen in-
téz�edéssel egyéb�ént is figyelõn�et segítettü�,



hiszen   azo�,   a�i�  esetleg  rosszban   sánti�álna�,
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megnyugodta� távozásun� után: itt már járt a
rendõrség, itt "szabad a vásár" . . .

A�ármerre jártun�, jólesõ érzés volt látni, hogy
milyen fegyelmezetten végzi� mun�áju�at a nyo-
mozó�, mennyire feltûnés nél�ül figyelne�, s vala-
mennyien mennyire �özönyösen nézne� át rajtun�.
Tíz óra tájban ér�eztün� egyi� legfontosabb állo-
másun�hoz, a Moulin Rouge-ba. Abban az idõben
ez volt "a" mulató Budapesten, ez volt az a hely,
ahová minden �ülföldit legalább egyszer elvitte�,
s ahová minden�i, a�i "nagyvilági" emberne� hit-
te magát, si��ne� tartotta, hogy eljárjon. - Itt le-
ülö� egy �icsit -- jeleztem már elõre mun�atár-
saimna�.

A mulatóban nagyon so�an volta�, a mûsor még
nem �ezdõdött meg, sõt a zene sem szólt, a zene�ar
éppen szünetet tartott. Régi ismerõsün�, Ró�a, a fõ-
pincér nagy ovációval fogadott:

-  Jó estét, uraim, örülün�, hogy újra láthatju�
a mi �edves vendégein�et. Azonal szerze� egy asz-
talt.

A�i csa� látta a jelenetet, azt gondolhatta: jól fi-
zetõ törzsvendége� ér�ezte�.

Az egyi� saro�ba helyezté� el az üres asztalt, há-
rom szé�et varázsolta� mellé.

-  A szo�ásos fonyódit �érem - rendeltem fenn-
hangon, hogy tovább folytassam a játé�ot. - És
három jó erõs �ávét. - Igenis! - ment el pózolva
Ró�a. Egy�ettõre visszatért az itallal, s az elmarad-
hatatlan ane�dotával. De mintha már valahol hal-
lottam vagy olvastam volna a történetet, amit most
saját fiáról elõadott.

-  Képzelje, õrnagy úr - ezt már nagyon hal-
�an mondta -, az egyi� nap azzal jön haza a fiam

az is�olából: apu�ám, a tanító bácsi azt �érdezte
tõlem, hogy lehet az, hogy a számtan házi felada-
tomban mindig hibás az összeadás. Azt feleltem: én
nem tudom, pedig apu�ám mindig segít. Mire a ta-
nító bácsi meg�érdezte: mi a foglal�ozása az apu-
�ádna�? Ami�or megmondtam, hogy fõpincér, el-
nevette magát: Fõpincér? a��or már értem, hogy
miért hibás . . . Tessé� mondani, ez nem becsület-
sértés?

-  Nemigen hiszem - feleltem. - In�ább talán
azt jelenti, hogy a tanító járt már a Moulin-ban . . .

Ró�a szó nél�ül otthagyott.



Épp ideje volt, mert egyi� mun�atársun�, a�i
már régebben itt üldögélt, felállt, és a mosdó felé
indult. Ezzel értésemre adta, hogy �özölnivalója
van. Megvártam, míg elhagyta a helyiséget, azután
lassan felemel�edtem, s én is �imentem.

-  õrnagy elvtárs, jelentem - mondta, miután
meggyõzõdtün�, hogy �ettesben vagyun� -, a hár-
mas páholyban ül az egyetlen olyan csoport, ame-
lyet érdemes figyelni. Vegyes társaság: némete� és
magyaro�. Sajnos, õ� hatan vanna�, mi pedig csa�
hárman.

-  Szerencsére elég �özel ülün� a hármashoz.
Igye�szem majd én is mindent, amit csa� lehet,
megfigyelni és megtudni rólu�. Körülbelül három-
negyed óra múlva �ijövö� az irodába telefonálni a
feleségemne�, a��or Pethõ elvtárs (a társa) jöjjön
oda, s majd megbeszéljü� a továbbia�at. Ha idõ-
�özben elindulnána�, Rónai és Tele�i elvtárs is se-
gít a �övetésben.

Mindez nem tartott 2-3 percnél tovább. Elõbb õ
ment be, nem so��al �ésõbb én.

Ami�or visszamentem, három ujjal fogtam meg
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aa poharat: - A��or hát igyun� hármun� egész-
ségére! - emeltem fel.

Ez teljesen világossá tette elõttü�, mi a feladat.
Jól begya�oroltán, egymást váltva figyeltün�. Nem
egyszerre bámultun� a jelzett páholy felé, hanem
hol egyi�ün�, hol mási�un� te�intete �alandozott
arra. A fülün�et pedig ugyancsa� hegyeztü�. A hat-
tagú társaság már eddig is szépen fogyasztott: volt
elõttü� négy üres pezsgõsüveg, mellettü� a jeges
vödörbõl még �ettõ �andi�ált �i. Két nagyon csi-
nos nõt itatta� a férfia�, vagy talán a férfia�at a
nõ�... mindenesetre emel�edett volt a hangulat, s
többnyire németül beszélgette�.

Ami�or megszólalt a zene, �ét férfi fel�érte a tár-
saság �ét nõtagját, s a mellettün� levõ táncpar�ett-
re mente�. Nagyon tisztességes távolságot tartva
táncolta�. Ahogy eltangózta� mellettün�, alaposan
megfigyeltem a nõ� arcát: mind a �etten nagyon
szépe� volta�. Az egyi� nõ dús szõ�e haja a vállára
omlott, ö alig-alig szólt a partneréhez. A mási�
pár, a férfi és a vöröses hajú nõ elég intenzíven be-
szélgetett németül.

-  Tetszene� a szép hölgye�? - szólalt meg a
hátam mögött Ró�a.



-  Miért, ne�em nem tetszhetne� a szép nõ�? -
�érdeztem vissza. - Egyéb�ént már azt hittem az
elõbb, hogy megsértõdött.

-  Én? Hát ha azt �érné tõlem, a�ár pucéran is
táncolné� magána� itt a par�ett �özepén, olyan so�
jót tett már velem ...

-  Tudja, mit! Ha már választhatné�, a��or in-
�ább eze�et a hölgye�et �érném rá ...

-  Mondtam, hogy tetszene� ...

-  Mit tud rólu�?
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-  Eze� így együtt most másodszor vanna� itt.
A társaság �ét magyar tagja már többször volt a
vendégün�.

-  Ki� azo�?

-  Az a �icsit hosszabb hajú férfi, a�i a vöröses
nõvel táncol, meg a mási� nõ.

-  A többie�?

-  Némete� ... Nem az NDK-ból jötte�.

-  Hát ezt meg honnan tudja?

-  Mit nem tud a Ró�a? Különben a nyugatné-
met már�át még a nálam gyengébb ürgé� is fel-
ismeri�.

-  Ha mindent így tud, mit mondhat még ró-
lu�?

-  A la�címü�et speciel nem. Mármint a magya-
ro�ét. A némete� viszont a Gellértben la�na�. Oda
vitetté� magu�at legutóbb taxival, onnan tudom,
mert engem �érte�, hogy hívja� ne�i� �ocsit. Én
pedig, tudja, jó pincér módjára �i�ísértem õ�et, és
�inyitottam elõttü� a taxiajtót...

-  Meg a fülét... De jól tette!

-  Köszönöm az elismerést. És mit fog szólni, ha
azt mondom, hogy mûsza�i embere� lehetne�?

-  Ezt meg honnan tudja? - �érdeztem, s ma-
gam is éreztem, most az egyszer so� mindent le le-
hetne olvasni az arcomról, ha vala�i figyelne.

-  Mert a magyart a német mérnö� uramna�
szólította. . .

-  Köszönöm! Mégiscsa� �itûnõen számol maga
Ró�a, lehet, hogy a tanító becsületsértést �övetett



el...

-  örülö�, hogy ez a véleménye, õrnagy úr...
De ugye, nem menne� még el, ragyogó a mûsorun�.
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-  Jó, jó, még maradun�... És hozzon még egy
fonyódit, meg három �ávét...

Visszatért:

-  A fonyódi jó hideg, a �ávé finom és forró, de
a mûsor sem lesz langyos ...

Meg�ezdõdött az elõadás. Igazán jó, az a��ori
idõ�ben színvonalas varietészámo� peregte� egy-
más után. Én azonban alig-alig figyeltem oda, in-
�ább a �özönséget néztem, és messze �alandozta�
a gondolataim. Azon töprengtem, milyen jó lenne,
ha én is gondtalanul figyelhetném a táncosnõ� lá-
bát, a �önnyed, si�amlós tréfá�at - és nem �ét
férfi társaságában -, ahelyett, hogy itt ülve is azon
töröm a fejem, merre lehetne� a szö�evénye�, vagy
�i� azo�, a�i� ilyen lel�esen ápoljá� a hármas pá-
holyban a magyar-nyugatnémet barátságot?

Szünetben odaszóltam Ró�ána�:

-  Fõúr, szeretném felhívni a feleségemet tele-
fonon.

Azonnal megértette:

-  Parancsoljon az úr, jöjjön velem. . . De, saj-
nos, a nyilvános állomásun� hibás . . .

Kimentün�. Néhány perc múlva Pethõ is meg-
jelent az irodában.

-  Jól csináltá� - �ezdtem. - A hármas páholy
nagyon fontos. A benne levõ négy német állítólag
a Gellértben la�i�, de a szõ�e nõrõl és a magyar
férfiról nem so�at tudun�. Mindenesetre hívo� még
segítõtársat, hogy a��or is �övethessé� a társasá-
got, ha több irányba menne�. Mindent tudjana�
meg rólu�, amit csa� lehet. Reggel �érem a jelen-
tést.

ö visszament, én pedig telefonáltam a �özponti
ügyeletre.  Közölté�:  már �üldi�  is  az  erõsítést.
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Visszamentem, megnéztü� a mûsor másodi� felét,
azután elindultun�. Ami�or �iléptün�, Rónai meg-
�érdezte:



-  És most hová?

-  Tudjá� mit, menjün� haza lefe�üdni. Néhány
órát még alhatun�.

Reggel �ét távmondat várt. A nyíregyházit vet-
tem elõ elsõne�.

"Zelen�a József apjána� �isebb földbirto�a volt.
A felszabadulás elõtt vagyonát �isibolta az ország-
ból, s három gyerme�ével tudomásun� szerint Nyu-
gatra távozott. Ide Nyíregyházára azóta sem térte�
vissza."

Elgondol�oztam: atyaisten, milyen lehetett az el-
lenõrzés, ami�or ezt a fiatalembert felvetté� a Kos-
suth A�adémiára?

A szé�esfehérvári távmondat így szólt:

"Á�os Zoltán régi nemesi családból származi�,
apja tagja volt a Héjjas-�ülönítményne�. Á�os Zol-
tán �atonatiszt lett, Ludovi�át végzett. A család
Nyugatra szö�ött, a mai napig Szé�esfehérvárott
nem járta�. Tudomásun� van arról, hogy a vissza-
tért Á�os Zoltánt a bíróság jogerõsen elítélte."

No, eze��el nem so�ra megyün� - állapítottam
meg. Egy biztos: mind a �etten lehette� Nyugaton,
mindegyi�ü�et beszervezhetté�, de vajon melyi-
�ü� �edvéért rendezté� meg a szö�tetést? Hiszen
világos, hogy az ál-Bé�ei ezért ment le Szuha�álló-
ra . ..

Kár, hogy többet nem tudun� róla, csa� a sze-
mélyleírását. Igaz, a �ülsejét megváltoztathatja.
Reméljü�, a��or sem juthat át a határon, és mi
megtalálju�. Mert nemcsa� odaát mû�ödi� a �ém-
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elhárítás, hanem nálun� is. Mi is vagyun� olyan
ügyese�!

Erzsi�é szólt be:

-  õrnagy elvtárs, �érem, egy rabot hozta� ide
valahonnan vidé�rõl.

-  Nagyszerû! Küldje be õ�et azonnal. És �ére-
tem Tele�i fõhadnagyot.

Szinte láttam ámuldozó te�intetét a telefonon
�eresztül.
Kopogta�, a �ét börtönõr be�ísérte Horváthot.

-  Jelentem, elõállítottu� Horváth Ernõ elítéltet
- emelte sap�ájához �ezét az alacsonyabbi�. -



Utasításun� van, hogy itt adju� át, s majd innen
�íséri� át a Mar�óba - mondta, és elém tette a
�ísérõlapot.

Belépett Tele�i fõhadnagy, a papírt ne�i adtam
tovább:

-  Fõhadnagy elvtárs, �észítse el az átvételi pa-
pírt, azután jöjjön vissza. Viszontlátásra!

A börtönõrö� elmente�. Horváth nem tudta el-
�épzelni, mi történt, csa� állt, és nézett rám értet-
lenül. Rászóltam:

-  Üljön le, Horváth!
Kisvártatva leült.

-  Ugye meglepõdi�, hogy nálam találja magát?

-  Nem tudo� szóhoz sem jutni, õrnagy úr, �é-
rem. Miért tetszett idehozatni?

-  Ami�or  Szuha�állón  beszélgettün�,   arra  a
meggyõzõdésre jutottam, hogy maga valóban új éle-
tet a�ar �ezdeni, és ehhez a�arom hozzásegíteni.

-  Ezért hozatott fel a Mar�óba?

-  Maga most nem megy a Mar�óba. Magát most
szabályszerûen �iengedjü�.

-  Végleg?

-  Igen... De figyeljen rám. Tudja, mi történt
Müllerrel?

-  Nem tudo� mást róla, csa� azt, hogy megszö-
�ött. El�apdováltá�?

-  Nem. Agyonlõtté�. De nem az üldözõ�, ha-
nem a�i��el együtt szö�ött.

-  Az aljas gazembere�! Ugye mondtam, hogy
csa� �ényszerbõl vihetté� magu��al, nem volt az
�özéjü� való. És azo� a fasisztá� meglette� már?

-  Éppen ehhez �érem a maga segítségét, Hor-
váth.

-  Mit tudo� én segíteni? - lepõdött meg.

-  Remélem, nagyon so�at. A �övet�ezõ az el-
�épzelésem: most �ap civilruhát, pénzt, �églije van
a mamájánál, odamegy la�ni. Arannyal egyelõre
nem veheti fel a �apcsolatot. Azo�ra a helye�re jár
majd, ami�et én mondo�, és figyel, nézelõdi�.

-  És mi van, ha összetalál�ozom a csibésze�-
�el?



-  Maga oda nem megy, ahová azo�, a régi is-
merõsö� járna�. Olyan helye�re �üldöm, ahová a
szö�ötte� betérhetne�. És tudja, hogy azo� a ma-
gafajta csibésze� �öreit el�erüli�.

-  Jó, jó és ha eze��el a fasisztá��al talál�ozom?

-  Nézze, ha lehet, tegyen úgy, mintha nem is-
merné õ�et. Ha megszólítaná�, a��or viszont maga
is "pucolós". A��or haver�odhat velü�, sõt próbál-
ja meg "levágni" õ�et azzal, hogy nincs pénze. Ha
nem adna�, ne erõltesse. Ha van velü� vala�i, azt
jól figyelje meg. Utána azonnal hívjon fel telefo-
non. Ha én nem vagyo� itt, a��or bemondja, hogy
Ernõ �eres, és elmondja, mit tapasztalt. Most ado�
magána� pénzt. Szerényen visel�edi�, nem csinál
feltûnést, csa� �eveset ihat, sõt in�ább azt aján-
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lom: ne is igyon. Remélem, nem tart so�áig, addig
�ibírja, ha odabent �ibírta . . . Vállalja ezt a mun-
�át?

-  Boldogan vállalom, õrnagy úr! Nemcsa� azért,
mert bízi� bennem, mert �iengedne�, hanem azért
is, mert annyira sajnálom azt a Müllert, és úgy utá-
lom eze�et az úri gyil�oso�at.

Mindezt már a �özben visszatért Tele�i is hal-
lotta.

-  Ha minden lezajlott, természetesen továbbra
is szabad marad,  a szabadulási  papírja végleges
lesz!

-  Köszönöm szépen, õrnagy úr! Higgye el, úgy
fogo� melózni, hogy megérdemeljem. S utána új
Horváth Ernõ lesze�.

-  Fõhadnagy elvtárs, van vala�i a szobájában?

-  Nincs sen�i!

-  A��or most szépen feltûnés nél�ül átvezeti
oda Horváth urat, s rázárja az ajtót, ameddig meg-
szerzi a szü�séges holmi�at. Nem azért, mintha fél-
né�, hogy meglép, hanem mert nem a�arom, hogy
bár�i is meglássa ebben az öltözé�ben.

-  Köszönöm - hálál�odott Horváth.

-  Egyéb�ént a bajuszát hagyja meg, ne borot-
váitassa le. Nemso�ára meg�apja a ruhát, a��or
még bejön, megadom a telefonszámot, ellenõrzöm,
hogy milyen a �ülseje . . . Tele�i elvtárs, o�osan
vásároljon!



Elmente�, én pedig olvasgattam, tanulmányoz-
tam az Intézet �ilenc dolgozójáról �apott jelenté-
se�et.

Hatan �özülü� mérnö�ö� . . . Egyetem! De boldo-
gan tanultun� volna mi is. De ez elérhetetlen vágy-
álom volt egy olyan melós gyere�ne�, amilyen én

voltam. Még távcsõvel se nézhettü� az egyetemet,
nemhogy oda járhattun� volna. Eze� a mérnö�ö�
még mind a régi rendszerben �aptá� a diplomáju-
�at, no de nálun� dolgozhatta�, jó pénzt �ereshet-
te�, s minden támogatást meg�apta� a �utatáshoz.
Közülü� mégis egy vagy több árulóvá vált. . . Kel-
lene valami csodaszer, hogy beléjü� lássun�. Saj-
nos, ilyen nincs, ezzel nem rendel�ezi� egyetlen
nyomozó sem. Csa� éles szemmel, józan logi�ával és
fáradhatatlansággal. Azt hiszem, ez is elég lesz . ..
Horváth Ernõ jött be a szobámba Tele�i fõhad-
naggyal. Olyan elegáns volt, hogy alig ismertem rá.

-  Hû, a �utyafáját, ha Arany így meglátja, �i-
ugri� a bõrébõl - mondtam. - De egyelõre nem
láthatja meg! Tehát, Ernõ! A szállodá� presszóiba,
éttermeibe menjen, de csa� a��or üljön le, ha úgy
látja, érdemes. So�áig sehol se tartóz�odjon, nehogy
feltûnjön, hogy egyedül van. Hûsítõt iszi� és �á-
vét. Megadtam a telefonszámomat: - A�árhonnan
hívja is a számot, nevet nem �ér, csa� annyit mond:
itt Ernõ . . . errõl mindent tudun�.

-  Értettem, õrnagy úr... meg lesz velem elé-
gedve !

Átadtam az idõ�özben el�észített szabályszerû
papírt arról, hogy büntetéséne� letöltése után sza-
badult, s még mun�aadói igazolást is, nehogy vala-
melyi� rendõr igazoltatás után be�ísérje, és meg-
a�adályozza mun�ájában. Azután so� szerencsét
�ívánva, el�öszöntem tõle.

Jócs�án benne voltun� már a délelõttben, de az
éjsza�ai társaságról a jelentés csa� �ésett.

Erzsi�ét �értem, teremtse elõ Pethõé�et. Meg-
tudtam: nemso�ára fontos jelentéssel jönne�, de
még valami hiányzi�.
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Nem tudom, miért, de hirtelen a szö�ésre terelõ-
dött a gondolatom, pontosabban a Kovács nénivel
folytatott beszélgetésre. Hogy is mondta? Bé�éi lá-
togatója egy szép szõ�e, hosszú hajú nõ volt és �ét
férfi. . . Nem, nem, ez csa� lázálom, azért; mert én
is láttam egy szép szõ�e, hosszú hajú nõt... És az- �
tán, még mondott valamit, amit leírásom elején em-
lítettem, de a��or teljesen jelenté�telenne� tartot-



tam. Azt mondta: a �ét férfi �özül az egyi�et Á�os-
na� hívtá�, a mási�at Fercsine�, csa� az volt a fur-
csa ne�i, mintha ezt Bé�éine� mondta volna az az
Á�os, pedig hát Bé�éi neve Sándor volt. ..

Megvan! Lehetséges, hogy az ál-Bé�ei igazi �e-
resztneve: Ferenc. De hány százezer Ferenc van az
országban? Kiszóltam Erzsi�éne�:

-  Erzsi�é, nem jött Mis�olcról távirat vagy tele-
fonjelentés?

Ügy nézett rám, mintha az édesanyját öltem vol-
na meg:

-  Hányszor fordult elõ, õrnagy elvtárs, hogy én
valamit azonnal nem adtam oda?

-  Jó-jó, ne haragudjon. Csa� hátha a��or ép-
pen nem voltam bent.

-  Most is reggel nyolc�or már mindent az asz-
talon talált.

-  Igaza van. Hívja föl most Mis�olcot, és érde�-
lõdje meg, milyen igazolványt lopta� el a �órház-
ból, ami�or az a betörés történt?

-  Értettem. Egyéb�ént megjötte� Pethõé�.

-  Kérem õ�et.

-  Üljene� le - �ínáltam hellyel a mun�atársa-
�at, a�i� a Moulin Rouge hármas páholyána� ven-
dégeit �övetté�.

- Jelentem,  a Moulin-ban szóra�ozó társaság
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minden tagját simán "felvettü�" - �ezdte Pethõ
fõhadnagy -, megállapítottu� a nevü�et és rész-
ben a foglal�ozásu�at is. A négy nyugatnémet ál-
lampolgár hét napja tartóz�odi� Magyarországon, a
Gellért szállóban la�na�. Itt vanna� az adatai� --
adta át a papírt. - A szõ�e nõ magyar, együtt tá-
vozott a magyar férfival. A férfi gyalog �ísérte ha-
za a Visegrádi utcába. Lassan mente�, nagyon so�-
szor megállta� csó�olózni. Ami�or a Visegrádi ut-
cába érte�, a �apuban még legalább tíz percig be-
szélgette�, csó�olózta�. Horváth elvtárs, a mun�a-
társun�, egészen a �özelü�be fér�õzött mint ré-
szeg .. .

-  Errõl hadd hallju� õt.

-  Részegen tántorogtam a �özelü�be, s pár lé-
pésre tõlü� megálltam, gondosan elfordultam, s szó-
val . .. azt csináltam, amit egy részeg szo�ott a fal-
hoz támasz�odva,  mit sem törõdve a �örnyezet-



tel...

-  El tudom �épzelni - sza�ítottam meg.

-  És a��or azt mondta a férfi a nõne�: "A fõ-
mérnö�  meg  ne  tudja,   hogy  Richardé��al  vol-
tun� ... És odabent továbbra is: jó napot, elvtárs-
nõ!"

-  Ne  fo�ozzá�  tovább  a  �íváncsiságomat  -
szóltam -, �i� eze�?

-  A nõt, a�i a Visegrádi utca tizenhét számú
házban la�i� a szüleivel és egy fiútestvérével, Fe-
rences Ildi�óna� hívjá�, mûsza�i rajzoló. A férfi,
a�it a Fõ utca hatos szám alatti la�ásáig si�erült
�ísérnün�, nõtlen, mérnö�. A neve: Fe�ete Zsolt.

Fel�aptam a fejem.

-  És mind�etten abban az Intézetben dolgoz-
na� ...

217

Az elõttem levõ névsorra mutattam:

-  Sõt azon az osztályon is ... Itt van a nevü� a
mi �ilenc emberün� �özött...

Talán mondanom sem �ell, hogy a beszélgetés
ebben a pillanatban félbesza�adt. Telefonon jelent-
�eztem a dete�tívf önö�nél, és néhány pillanat múl-
va már a szobájában voltam.

-  Mi történt? Mi ez a nagy izgalom? - fogadott
a fõnö�.

-  Jelentem, tegnap este egy négytagú nyugat-
német társasággal volt együtt a Moulin-ban az In-
tézet �ét dolgozója, a�i� egyéb�ént tito�ban szoros
�apcsolatban vanna� egymással.

-  Ezt azonnal megtárgyalju� a politi�ai osztály
vezetõjével...

Együtt robbantun� be a szobájába. Végighallga-
tott, nagyon meg�öszönte emberein� segítségét
- mivel a Moulin-ban csa� a miein� volta� -, s
hozzátette:

-  No, ezt sürgõsen �özöljü� Szabó százados elv-
társsal .. .

-  Hát az meg �is és hol van? - tört �i belõlem
a �érdés.

-  Persze még nem mondtam ne�ed: ami�or azo�
a bizonyos dolgo� a tudomásun�ra jutotta�, Szabó
századost mint mérnö�öt, odahélyeztettü� az Inté-



zetbe. Csa� az igazgató tud arról, hogy a mi embe-
rün�. A �áderes vette fel, teljesen szabályosan, a
diri a fõmérnö� jelenlétében beszélte meg vele,
hogy egyelõre nézzen �örül az Intézetben, melyi�
mun�aterület tetszi� ne�i a a legjobban ... Ez nem
volt feltûnõ, az új embere�et így szo�ta fölvenni.

r   Ez szabad bejárást biztosít Szabó századosna� va-
lamennyi mun�ahelyre.
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-  És valóban  ért a sza�mához? Nem fog le-
bu�ni?

-  Ne�ed elárulhatom: nem végzett mérnö� . . .
egyelõre ... De egyetemi hallgatóból lett nyomozó,
s most is tanul...

-  És megtudtato� már tõle valamit?

-  Egyelõre   �evesebbet   si�erült   megtudnun�,
mint reméltü�. Szabó százados mindenesetre rend-
�ívül jól mutat�ozott be sza�mailag is; néhány spe-
ciális problémába az igazgató elõre beavatta, igye-
�ezett minden�ine� a �edvébe járni, a�ivel csa�
összehozta a jószerencse. So�an máris a bizalmu�-
ba fogadtá�. De ez még csa� a �ezdet. Amit pedig
elintéztün�: abban a páncélsze�rényben, amiben a
találmány rajzát és leírását elhelyezté�,  jelenleg
"hét la�at alatt" érté�telen gépe� tervrajzai és le-
írásai vanna�. Az eredetit biztonságba helyezté�,
hogy hová, azt csa� az igazgató és Szabó százados
tudja.

-  Tehát nem �ell túlságosan izgulnun�, ha va-
la�i idõ elõtt benyúl a páncélsze�rénybe.

-  Hát azért nem ilyen egyszerû a dolog. Ugyan-
is a sza�értõ nagyon gyorsan észreveszi, hogy rá-
szedté�, és a��or a társaság szétugri�, megpucol.
Mindenesetre jobb, mint a semmi, hiszen legalább
nem �erül �i a találmány tit�a, de azért sietnün�
�ell.. .

-  Ami min�et illet. . .

-  Tudom. Nagyszerû ez a megfigyelés. Fe�ete
Zsoltot és Ferences Ildi�ót most már odabent is fi-
gyelni fogju�.

-  Gyorsan lehet értesíteni Szabó századost?

-  Pillanato� alatt... Az össze�öttetést tö�élete-
sen megszerveztü�. Egyéb�ént, ha egy �icsit ma-
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radto�, megvárhatjáto� a jelentését. Negyvennyolc
órán�ént �ell jelent�eznie az össze�ötõn �eresztül,
s éppen ma reggel a�tuális ... - Aztán még hozzá-
tette nevetve: - Egyéb�ént, ha az Intézet felé jár-
to�, ne nagyon bosszan�odjato�, hogy már megint
valami �ábelfe�tetési mun�ával za�latjá� a járó-
�elõ�et.

-  Értem . ..

-  Ez a másodi� csatornája a �apcsolatun�na�,
s a biztosíté�, hogy a�ivel valami probléma a�ad,
ne tudjon túl messze jutni... legalábbis megfigye-
lés nél�ül.

Itt is megittu� az elmaradhatatlan �ávét. So�
minden szóba �erült, mire az osztályvezetõ meg-
�apta Szabó százados jelentését. Azonnal intéz�e-
dett, hogy Szabó fo�ozza Fe�ete Zsolt és Ferences
Ildi�ó ellenõrzését, azután a jelentés tanulmányo-
zásába mélyedt, s minden lényeges részletet azon-
nal ismertetett velün�.

-  Érde�es, errõl a párosról nem ír semmit...
Egy mási� mérnö� szerepel itt, Bacsó László. Ez az
ember tegnap délután beszélt vala�ivel telefonon,
és ma este tizen�ilenc órára a Palace szálló éttermé-
ben beszélte� meg talál�ozót.

-  Ûgy látszi�, minden estén�et lefoglaljá� ...

-  Igaz, te már tegnap is mulattál. . .

-  Kösz ...

-  Hûha... Ez még érde�esebb - �apta most
fel a fejét a jelentésbõl. - Azt �özli itt Szabó szá-
zados, hogy nem a megfigyelt �ilenc személy �ö-
zött, hanem az osztályon �ívül három gyanús sze-
mélyt talált. . .

-  Váratlan fordulat! - vetette �özbe a fõnö�.
De mit tudun� rólu�?

-  Azt írta a jelentésben: ez a három ember, �et-
ten a laborban dolgozna�, egy az elõhívóban, már a
bemutat�ozás�or �elletlenül fogott vele �ezet. . .

-  A �is érzé�eny . .

-  ... azután tegnap, ami�or bement a laborba,
együtt találta õ�et. Harsány röhögéssel fogadtá�,
gúnyolódni �ezdte� vele. Nem vette a lapot, hanem
elbeszélgetett velü�, azután úgy ment �i, hogy az
ajtót nem csu�ta be egészen, s néhány lépés után
visszatérve hallhatta, amit beszélte�: "Megint hoz-
ta� ide egy nagy �ádert!" - mondta az egyi�ü�.
"Egy franc �ommunistával több lesz" - toldotta
meg a mási�, amire a harmadi� megnyugtatólag je-
gyezte meg: "Azért ez se zabái meg itt so� �enye-



ret."

-  Alezredes elvtárs - tört �i belõlem. - Egy-
szerûen nem értem, hogy egy ilyen fontos intézet-
be, hogyan �erülhetne� ilyen embere� . . .

-  Én értem, Bandi�ám! Itt nem is olyan régen
még �oalíció volt, sõt ellenzé�i párto� is mû�ödte�,
vagy már elfelejtetted? Azt is jól tudod, hogy még
nagyon �evés a �ommunista sza�ember.

-  Jó-jó ... de legalább a legfontosabb helye�-
re ...  És  legalább  olyano�at,  a�i� nem  ellensé-
gein� . . .

-  Leányálom - szomorított el a politi�ai osz-
tály vezetõje. - Nem megy minden olyan gyor-
san ... De azért talán tudun� segíteni, eze� meg
ne�ün� segíthetne� . . .

-  Eze�? Csa� nem hiszed, hogy a�i ilyen nyíl-
tan pofázi�, az ugyana��or �onspirál is ...?

-  Hát persze hogy nem hiszem ... És mégis úgy
érzem: segíteni fogna� ne�ün�.

-  Kezdem érteni!
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-  Várjato� csa�! - behívott egy nyomozót. Át-
adta a három személy adatait, s utasította: �ét tár-
sával lásson hozzá, �ét órán belül �észítse el a
K. T.-jü�et. Ami�or a nyomozó távozott, mi is el-
�öszöntün�.

-  Azt hiszem, gyorsulna� az eseménye�, ebéd
után talál�ozzun� nálam - búcsúzott a dete�tív-
fõnö�.

Erzsi�é türelmetlenül fogadott:

-  Hû, de jó, hogy jön, õrnagy elvtárs, valami
Ernõ �eresi!

-  Hogyhogy valami Ernõ? - �aptam a �agyló
után. - Ernõ maga az!

-  Igen.

-  Egy pillanat - fogtam le a �agylót, és Erzsi-
�éhez fordultam: - Hát nem megmondtam magá-
na�, hogyha Ernõ �eres, a��or azonnal �apcsolja
vagy vegye fel az üzenetet, bármit mond ...

-  õrnagy elvtárs, �érem, egy szóval sem emlí-
tette ...



,,Hû, a szentségit - villant az agyamba -, ezt
tényleg elfelejtettem .. ."

-  Jó, a��or most mondom - folytattam fenn-
hangon -, és �érem, a jövõben erre nagyon figyel-
jen . ..

Levettem a �ezem a �agylóról:

-  Hallgatom Ernõ! Nyugodtan beszélhet?

-  Igen, de nagyon hosszú, amit mondani a�aro�,
tessé� velem valahol talál�ozni... Az Annából tele-
fonálo�, s már hárman várjá� a telefont...

-  Induljon el az Engels tér felé, a Nemzeti Sza-
lon bejáratától balra várni fogom...

-  Perce�en belül ott vagyo�...

-  Én is.

222

Erzsi�éne� odaszóltam:

-  Körülbelül egy óra múlva itt lesze�, há �eres-
ne�.

Szinte egyszerre értün� oda Horváth Ernõvel.
Szép stuccolt bajusza volt már.

-  Fõnö� - �ezdte �öszönés nél�ül -, talál�oz-
tam Bé�eivei.

-  Hol, mi�or?

-  Mindent elmondo� .. .

-  Szép nyugodtan sétálgassun� itt, mintha a vi-
lág legszebb nõirõl beszélgetnén� - fogtam �aron,
és õ máris mesélni �ezdett:

-  Ügy tettem, ahogy az õrnagy úr mondta .. .

-  Nem ártana, ha nem figyelmeztetne állandóan
a rendfo�ozatomra, ez �icsit �ülönösen hathat a
szembejövõ járó�elõ�re... - bö�tem oldalba ne-
vetve.

-  Értem... - vigyorodott el. - Tehát jártam
a szállodá�at, eszpresszó�at, és az Astoria halijában
ott találtam Bé�éit. Alig ismertem meg, olyan ele-
gáns volt. Sötét szemüveget viselt.

-¦ Biztos, hogy õ volt?

-  Hát elõször biztos voltam benne, azután hir-



telen azt mondtam magamban, "hülye vagy, Er-
nõ..." merthogy egy zsernyá�... bocsánat egy
rendõr  fõhadnagy  lépett  az  asztalához,   leülte�,
együtt �ávézta�. . . Aztán gyorsan elfordítottam a
fejem is az asztalu�tól, mert megismertem a fõhad-
nagyot: Zelen�a volt... Itt va�ulja� meg, ha nem õ
volt abban az egyenruhában ... De gondoltam: hát
lehet ez?

-  Lehet - vigasztaltam meg gyorsan. - Nem
is mondtam még magána�, hogy mene�ülés �özben
lopta� egy rendõrtiszti egyenruhát. . . Igaz, a��or
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még csa� hadnagyi csillaggal... No de vala�i saját
magát �önnyebben elõléptetheti, mintha a minisz-
tertõl várja.. .

- Köszönöm, hogy megnyugtatott, mert elõször
egy �icsit tartottam tõle, hogy tévede�. Minden-
esetre télahra mentem, tehát gyorsan fizettem, s
oda�int vártam ráju�. Jötte� is nemso�ára, vitat-
�ozva. Gyalog mente� le a �örútig, én meg szép
finoman utánu�. Nem vette� észre. Felszállta� a
villamosra. Én is, csa� �icsit hátrább. A Széna térig
mente�, ott leszállta�, sétálgatta�. A zsernyá�...
tehát Zelen�a, folyton az óráját nézte. Talán tíz
perce lehette� ott, ami�or jött egy taxi. Nagyon ele-
gáns nõ szállt �i belõle, és odament hozzáju�. Vala-
mit mondhatta�, mert a nõ széttárta a �arját, és a
taxira mutatott. Én mindenesetre feljegyeztem a
taxi számát. .. Gyalog indulta� hármasban tovább,
és a Gábor Áron utcában egy emeletes villába be-
mente�. Ott már nem mertem so�áig álldogálni,
mert üres volt az utca, s ha egy �is eszü� van, �i-
szúrna�. A Pasaréti úton sétálgattam, hátha mázlim
lesz. Volt. A nõ jött, igaz, egyedül. Felszállt egy
buszra, én is. A Vörösmarty téren szállt le, azután
a Váci utcában sétálgatott. Végig �övettem, nem
vett észre, tõle nem is nagyon tartottam, hiszen õ
nem ismer. A Gellért szállóig ment, mire én is oda-
értem, már �ulccsal a �ezében a lifthez lépett. Te-
hát ott la�i�. .. Fõnö�, nem �ellett volna szólni
hozzáju�?

-  Dehogyis, Ernõ, mindent nagyon jól csinált!
Magában egy nyomozó veszett el!

-  Ismeri a mondást, fõnö� ...

-  Tréfa nél�ül mondom, hogy so�at segített!
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-  De mégis, valahogy rajtu� �ellett volna ma-
radnom.

-  Majd mi folytatju�, Ernõ! Gondoljon arra,
hogy mi történt Müllerrel! Nem véletlenül mond-



tam, hogy ha lehet, �erülje el a velü� való talál�o-
zást. Eze� nem szívbajosa�, fegyverü� is van, és
higgye el, mi nem �ét gyil�osságért a�arju� elfogni
õ�et...

-  Értem én, fõnö�, és �öszönöm, hogy vigyáz
rám...

-  Hát maga vigyáz-e magára? Ügy csinált-e
ahogy mondtam? Nem talál�ozott a régi haverjai-
val?

-  Messze el�erülöm azo�at a helye�et. Tessé�
elhinni, én igazán jól a�aro� visel�edni ezután.. .

-  Elhiszem. Annyira elhiszem, hogy már beszél-
tem is Arannyal. Elmondtam, hogy talál�oztam ma-
gával Szuha�állón, hogy ott nagyon rendesen visel-
�edi�, átadtam az üdvözletét, és hozzátettem: úgy
tudom, néhány nap múlva szabadul. Sírt örömében,
azt mondta, hûségesen várja magát.

-  Köszönöm ...

-  Erre még lesz idõ. Most egyelõre továbbra is
tartsa nyitva a szemét, s azt hiszem, nem árt, ha az
Astoriát meg a Gellértet finoman újra fel�eresi.

-  És ha még egyszer talál�ozné� velü�?

-  Egyet ígérjen meg: ha beszédbe elegyedi� is
bármelyi��el,  sehova  nem  megy  el,  ha  hívjá�,
mindaddig, amíg velün� nem vette fel a �apcsola-
tot. Nem �oc�áztathatju� a maga életét. Jó mun-
�át!

Ügy fogtun� �ezet, mint �ét régi jóbarát, s én
igye�eztem vissza. Azonnal �értem a tartalé�ban
levõ nyomozó�at:
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- Tóth elvtárs - fordultam a legtapasztaltabb-
hoz: - Óvatosan tudjá� meg, �i� la�na� abban a
Gábor Áron utcai emeletes házban: a másodi� eme-
letes ház a páros oldalon. . . Ketten menjene� az
Astoriába, a váltást megszervezzü�, a �örözött sze-
mélye� fény�épe legyen �éznél, de sen�it sem sza-
bad elfogni. Egyi�ü� azonnal jelenti, ha bármelyi�
�eresett személy oda ér�ezne.

Miután útra bocsátottam a nyomozó�at, néhány
falatot be�aptam, s már mehettem a dete�tívfönö�-
höz. Egy-�ét perccel �ésõbb ott volt a politi�ai osz-
tály vezetõje is.

Elõször én mondtam el a jó híremet: megvan az
ál-Bé�ei és az egyi� szö�ött rab . . .

-  Ez a Horváth jó húzás volt - dicsért meg a



fõnö�.

Tájé�oztattam arról is, hogy a rendõrtiszti egyen-
ruhára fõhadnagyi váll-lap �erült.

-  Ezt gyorsan elõléptetté�! - nevetett, aztán
el�omorodott az arca: - Iszonyatosan pimaszo�,
hogy ezt meg meri� tenni.  Rit�án a�adni  ilyen
szemtelen ala�o�ra.

-  De most már ráju� a�adtun�, fõnö�!

-  örülö�, hogy a ti ügyete� is elõrehalad -
nyugtázta a politi�ai osztály vezetõje. - Már azt
hittem, hogy a �özös mun�ából csa� mi profitá-
lun� .. . Mert nálun� egyre jobban menne� a dol-
go�...

-  Ki az a három ürge?

-  Hát ha  ürgén  férfit  értesz,  az  elõbb  nem
mondtam: �ettõ férfi, egy nõ... A K. T.-jü� pedig
teljesen egyértelmû. Olvasom: Szentesi Júlia, bün-
tetlen, Albertfalván született ezer�ilencszázhuszon-
négyben, apja tartalé�os�ént vonult be, õrmester

volt, de egyéb�ént nyilas �arszalaggal is láttá�.
Ezer�ilencszáznegyvennégyben anyjával és testvé-
rével Nyugatra szö�ött, onnan ezer�ilencszáznegy-
venöt elején jött vissza. Apját �özben �ét évre ítél-
té�. Kitanulta a fénymásolást, gyors- és gépíró tan-
folyamot végzett, így helyez�edett el az Intézet-
ben . . .

-  A fene egye meg, hogy egy ilyen helyre min-
den�it felveszne� - heves�edtem.

-  Balogh Károly is büntetlen, apja önálló �eres-
�edõ volt, õ �ét félévet végzett a mûegyetemen, de
azután a háborús éve�ben �imaradt, apja üzletében
segéd�ezett. így aztán valóságos fõnyeremény volt
az  Intézetne�,  ahol  mûsza�i  rajzoló�ént �ezdett
dolgozni, utána �erült a laborba .. . Harmadi� tár-
su�: Sze�eres András apja csendõr tiszthelyettes
volt, õ �eres�edelmi érettségit tett, ezer�ilencszáz-
negyvennégyben behívtá�, �atona�ént hadifogság-
ba �erült, onnan ezer�ilencszáznegyvenhatban jött
vissza. Az intézetben fél éve dolgozi�...

-  Bizonyos múltja tehát �ettõjü�ne� van ...

-  És ami so��al több: pimasz jelenje mindhár-
mu�na�. Több becsületes dolgozó elmondta az In-
tézetben, hogy eze� hárman gya�ran teszne� gú-
nyos megjegyzése�et a népi demo�ráciára, szidjá�
a �ommunistá�at, dicsõíti� a nyugati életformát,
hangoztatjá� a �özeli rendszerváltozást, ebben szin-
te versengene� egymással. Azt sem tit�oljá�, hogy
az ameri�ai rádiót hallgatjá�, sõt terjeszti� is a hí-
re�et.



-  Hát ilyen nyíltan lehet uszítani?

-  Persze hogy lehet, ha hagyjá�... Majd menj
el a tárgyalásra, és hallgasd meg, hogy folytatóla-
gosan, hosszú idõn át el�övetett izgatás miatt hány
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évet �apna�...  Mert még  ma õrizetbe vesszü�
õ�et.

-  Meglehetõs csinnadrattával! - derültem fel.

-  Tudtam, hogy érted, mire gondolo� ...

-  örülö� enne� a gondolatolvasó szeánszna� -
szólt �özbe a fõnö�. - De nem lenne jó megbeszél-
ni, mi történjé� este?

Megállapodtun�: este a politi�ai osztályvezetõ és
én a Palace-ba megyün�, s igye�szün� nyomo-
zóin��al úgy elhelyez�edni, hogy egyetlen asztal se
maradjon, amelyi� mellett ne ülnéne� ott a mi em-
berein�.

Aztán mentün� �i-�i a maga dolgára.

Engem már várt a jelentés Fe�ete Zsolt múlt-
járól.

Fe�ete Zsolt édesapja �ülön élt a feleségétõl,
azért is nem la�ott a szüleivel együtt a fiatal mér-
nö�. Felettesei nyilván megbízta� benne, mert egy
év alatt �étszer is volt �ülföldön, Ausztriában -
egyszer Salzburgban, egyszer Bécsben. (Ez a��ori-
ban ugyancsa� �ivételes esetne� számított.) Apja
is mérnö� volt, de hogy utoljára hol dolgozott, ne-
hezen tudtá� megállapítani. Kiderült, hogy a MÉP-
ben, Imrédy Béla pártjában viselt egy ideig fontos
tisztséget, a háborús éve�ben �itelepítési megbíza-
táso�at �apott, feladata volt egyes gyára� leszerel-
tetése és Nyugatra szállíttatása. Mindezt erõsza�o-
san hajtotta végre. Késõbb Nyugatra szö�ött, je-
lenleg valahol Dél-Ameri�ában él. Arról sen�ine�
nincs tudomása, talál�ozott-e a fiával Ausztriában.

Délután öt óra tájban jelent�ezett Tóth fõhad-
nagy.

- A Gábor Áron utcai házban három család la-
�i� - jelentette. - Az alagsori la�ás szoba-�ony-

hás, itt él Mészáros János autószerelõ a feleségével
és tízéves �islányával, õ már a régi tulajdonos ide-
jén is ott la�ott, a házfelügyelõi teendõ�et látta el.
Á ház egyéb�ént régen egy vitéz Kovács József ne-
vû �atonatiszté volt, a�i Nyugatra ment. A la�ásba



�iutalás nél�ül be�öltözött Pesztegi János feleségé-
vel és három gyerme�ével. La�ásu�at bombatalálat
érte. Itt a földszinten la�na�. Az elsõ emeleti la�ást
Bacsó Lászlóna� és családjána� utaltá� �i__

-  Kine�? - �érdeztem izgatottan.

-  Bacsóna� ...

-  Mi a foglal�ozása?

-  A legrégibb la�óval beszélgettem, a volt ház-
felügyelõvel, pontosabban a feleségével, azt mond-
tam, hogy a �erülettõl jöttem, tatarozási ügyben ...
ö nem nagyon ismeri az új la�ó�at, de úgy tudja,
hogy Bacsó mérnö� . . .

-  Gyere velem! - pattantam föl, s már vittem
is a fõnö�höz. Ott találtam a politi�ai osztály ve-
zetõjét. Û fogadott:

-  Megtörtént, amirõl délben beszéltün� ... -
�ezdte, mielõtt szóhoz juthattam volna.

-  Máris?

-  Miért vesztegessü� az idõt? Kimentün� né-
hány autóval, �örülálltu� az Intézetet, az igazgató-
val részletesen  megbeszéltem,  hogy  a �övet�ezõ
perce�ben mit mond a dolgozó�na�, azután átmen-
tün� a laborba, a három embert szabályszerûen le-
tartóztattam, �ocsiba ültettü� és behoztu� . . . Épp
most jöttem Szabó százados jelentésével: az igazga-
tó nagyon jól csinálta a dolgot, igaz, egy �icsit el is
hitte, amit "befûttettem": "Megint összehívtam a
�artársa�at - mondta az  igazgató  a rögtönzött
gyûlésen -, mert a múlt�ori dolgo��al �apcsolat-
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ban történt valami. Emlé�ezne�, a��or azt mond-
tam, vala�i elárulta, milyen érté�es találmányun�
van, vagy vala�i �i�otyogta a dolgot. . . Meg vol-
tam döbbenve, hogy ilyen ellenséges eleme� dolgoz-
hatna� nálun�. Arra �értem a �ollégá�at, hogyha
hasonló hango�at hallanána�, rögtön jelentsé�,
örülö�, hogy eze� a nem �özén� való eleme�, a�i�-
tõl minden becsületes sza�ember, minden becsüle-
tes dolgozó elhatárolja magát, már nincsene� �ö-
zöttün�. Ezzel bízvást pontot tehetün� a múlt�ori
szomorú ügy végére, és újra nyugodtan dolgozha-
tun�." Ilyesmi�et mondott a diri, s a mun�atársa�
nem is olyan régen szétszéledte�, én pedig meg-
�aptam ezt a jelentést.

-  Ez eddig jól si�erült! - foglalta össze a hal-
lotta�at a dete�tívfõnö�. - Remélem, be�aptá� a
horgot...



-  Biztos vagyo� benne - nyugtatta meg az osz-
tályvezetõ. - Egyelõre �i sem hallgattu� õ�et, csa�
szépen a fejü�re olvastam izgatásai�at, s miután
egyszerûen nem tudtá� letagadni, �özöltem a hatá-
rozatot. Ráérün� velü� foglal�ozni, majd ha ezt az
ügyet lezártu� . . .

-  Azért nem ártana, ha velem viszont tudnáto�
foglal�ozni, mielõtt lezárjáto� az ügyet - szóltam
�özbe. - Én nem erre a nagyon izgalmas elõadásra
jöttem. Én is hoztam egy érde�es hírt. Mondja csa�
el, Tóth elvtárs!

Tóth fõhadnagy részletesen tájé�oztatta õ�et a
Gábor Áron utcai házban tapasztalta�ról.

-  Ez aztán a vas�os meglepetés! - csattant fel
a dete�tívfõnö�. - Két ügyben �ezdtete� nyomoz-
ni, azután egy lett belõle ...

-  Mindenesetre, ha nem szólun� idõben, a��or
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egyszer csa� összetalál�oztun� volna - nevettem el
magam. - És valami régi rossz dete�tívregényre
vagy filmre emlé�eztetõ jelenete� játszódhatta�
volna le: nem tudtu� volna, �i �icsoda, �i �it és
miért figyel. ..

-  így viszont egyszeriben össze�apcsolódta� az
ügyein�. Most már csa� az van hátra, hogy el�ap-
ju� a bandát,  hogy megtudju�, miért szö�tetté�
meg azt a �ét csibészt, és megállapítsu�, �i is enne�
az ügyne� a feje, legalábbis a magyarországi veze-
tõje ... - foglalta össze a dete�tívfõnö�.

-  "Csa� ..." - tettem hozzá, s ezen mindany-
nyian jót nevettün�.

-  Pillanatnyi �ésedelem nél�ül meg �ell �ezde-
nün� az a�ció lebonyolítását - fordította �omolyra
a szót a dete�tívfõnö�. - Hívjáto� össze a csoport-
vezetõ�et, és mindazo�at, a�i� az a�cióban számí-
tásba jöhetne�. Húsz perc múlva megbeszélést tar-
tun�.

Pillanato� alatt összetrombitáltam embereimet,
ugyanezt tette a politi�ai osztály vezetõje is. Ne-
gyedóra múlva már újra együtt voltun� - most
már a teljes gárda.

Szinte hajszálpontosan húsz perc múlva belépett
a dete�tívfõnö�.

-  A fõ�apitány elvtárs megbízásából az egyesí-
tett a�ció vezetését átveszem. Kérem, adjana� tájé-
�oztatást a jelenlegi helyzetrõl.



A politi�ai osztály vezetõje �ezdte. Rövid, tö-
mör mondato�ban foglalta össze a helyzetet: az In-
tézet fontos találmányána� megszerzésére nyugat-
német hírszerzõ� utazta� az országba. A találmány
megszerzésével valamelyi� �ülföldi hírszerzõ szerv
minden bizonnyal Bacsó Lászlót, Fe�ete Zsoltot és
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Ferences Ildi�ót bízta meg. Fe�ete és Ferences el-
lenségei a népi demo�ráciána�, Bacsó Lászlónál
egyelõre nem tudni, mi vezette az ellenséges �éme�
�özé. A lényeg azonban az, hogy nemcsa� a nyu-
gatnémet személye��el tart �apcsolatot, hanem egy
fogolyszö�tetési ügy szereplõivel is.

Errõl már én foglaltam össze eddigi ismeretein-
�et: Zelen�a és Á�os megszö�tetését, Müller ne-
vû rabtársu� meggyil�olását, az ál-Bé�ei szerepét,
Zelen�a rendõr fõhadnagyi egyenruháját, Horváth
Ernõ nagyfo�ú segítését és a tényt, hogy a �ét vo-
nal valahol össze�apcsolódi�.

-  Láthatjá�  -  vette  át  a  szót   a  dete�tív-
fõnö� -, igen �omoly, mindenre elszánt banditá�
és Nyugatról át�üldött ügynö�ö� jól megszervezett
a�ciójával állun� szembe. Feladatun�, hogy vala-
mennyi szereplõt elfogju�, de természetesen csa�-
is a megfelelõ bizonyíté�o� birto�ában. Éppen ezért
ettõl a perctõl �ezdve elfogásra �észen; az eddigi-
nél nagyobb erõ��el �ell megfigyelés alatt tartani
a szereplõ�et. Meg �ell szervezni Bacsó la�ásána�
erõteljes figyelését.

�- Jelentem, hogy figyelõn� már van ott... -
szólaltam meg.

-  Tóth fõhadnagy - �érdezte most a Gábor
Áron utcában járt nyomozón�at a fõnö� -, milyen
a lehetõség Bacsó la�ásána� megfigyelésére, s olyan
erõ� észrevétlen elhelyezésére, amelye� egy eset-
leges nagyobb létszámú csoport elfogására is al�al-
masa�?

-  Alezredes elvtárs, jelentem, a házfelügyelõi
la�ásban el lehet helyez�edni, de nem biztos, hogy

tito�ban tudun� ott maradni. A szomszéd háza�
egyi�ében viszont van erre lehetõség.

-  Bacsó la�ását az utca felõl lehet figyelni?

-  Igen. Teraszos la�ás, abla�ai az utcára nyíl-
na�.

-  Vegyen maga mellé �ét nyomozót, egyelõre
az ott levõ figyelõvel négyesben biztosítsá�, hogy
a házba belépõ�rõl azonnal értesülést szerezzün�,



a�i pedig �ilép, azt �övetni �ell.

-  Értettem!

-  Ami az Intézetet illeti, Szabó százados már
ma este és ettõl �ezdve minden este mun�aidõ
után bent marad, természetesen errõl sen�i nem tud
az Intézet dolgozói �özül. Egyéb�ént itt elég gya-
�ori a túlórázás, s ilyen�or a páncélsze�rényt �öny-
nyen �i lehet nyitni, mert nem túlságosan bonyo-
lult a zárrendszere, s a�i ott dolgozi�, az �iismer-
heti, ha a�arja. Odabent Bacsó, Fe�ete és Ferences
jól �onspirál, egyetlen szó sem hangzi� el �özöttü�,
ami �özelebbi �apcsolatu�ra utalna. Szabó száza-
dos mellé az osztályvezetõ elvtárs �üldjön �ét nyo-
mozót. Szabó százados gondos�odi� az elhelyezé-
sü�rõl, biztosítja a tettenérést. Egyéb�ént az Inté-
zet �örüli figyelõcsoportot is megduplázzu�. Ami a
nyugatnémete�et illeti: a Gellért szálló ellenõrzését
is meg �ell erõsíteni. A biztonság o�áért adatai�at
leadtu� valamennyi határállomásna�, hiszen nem
lehet tudni, melyi� irányban igye�ezne� majd el-
hagyni az országot. A határõrség biztosítja, hogy
amennyiben lerázná� figyelõin�et, a��or se hagy-
hassá� el az országot. Végül: ma este a Palace szál-
lóba Bacsó talál�ozójára a már megbeszélte� szerint
menjene� el. Irodámban, a szo�ott telefonon várom
az értesítést. Mindannyian legyene� nagyon óvato-
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sa�, fegyver legyen a �ezü� ügyében, eze� bandi-
tá�!

Mindez nem tartott húsz percnél tovább, s máris
indultun�. Alig ültem le íróasztalomhoz, hogy rend-
szerezzem gondolataimat, és magamhoz vegyem a
pisztolyomat, ami�or Erzsi�é szólt be:

-  Megint az az Ernõ �eresi!

-  Gyorsan, �érem!

-  Itt Ernõ... Tessé� azonnal jönni,  itt ül az
Annában Á�os egy nõvel. A Váci utca és a Vö-
rösmarty tér sar�án várom.

-  Megyün�! - feleltem,  és odaszóltam Nagy
hadnagyna�: - Jöjjön velem! A fegyver magánál
van?

-  Jelentem, igen!

-  Nagyon sietün� - vetettem oda a többie�ne�,
a�i� velem együtt jötte� vissza a megbeszélésrõl. -
Minden�i végezze a feladatát, rám nem �ell várni.
Erzsi�é! Ha a fõnö� �eres, mondja meg, az Annába
mentün�.



Nagyon gyorsan odaértün�. Láttun�ra Horváth
egy �apu alá húzódott.

-  Fõnö�, ott ül bent egy szõ�e nõvel. . . Most
már odamegye� hozzá, jó?

-  Jó! - döntöttem, s láttam, ez váratlanul ér-
te, hiszen addig ettõl tiltottam. - Ismerje meg,
mondja azt, hogy pucolós, sóher, próbálja "levág-
ni", de bármennyit a�ar a helyszínen adni, ne fo-
gadja el, igye�ezzen megtudni a la�áscímét. Most
várja meg, amíg bemegyün�, s leülün� egy �özeli
asztalhoz, hogy ha bármi történne, beavat�ozhas-
sun�

Amint beléptün�, azonnal felismertem Ferences
Ildi�ót. .. Néhány perccel utánun� bejött Horváth

is. Nagyon ügyesen játszott, mintha helyet �eresne,
azután egyszer csa� megállt Á�osé� asztalánál:

-  Nicsa�, �it látna� szemeim?!

-  Kihez van szerencsém?

-  Mi az, nem a�arsz megismerni?

-  Dehogynem, csa� tudnám, honnan . . .

-  Ne viccelj, hiszen egy �onyhán ettün� jó so-
�áig.

-  Ülj le, mit iszol?. . . Ildi�ó, mi mindent meg-
beszéltün�, este hívom. Viszontlátásra! Fercsine�
telefonálja meg, hogy egy óra múlva várjon.

A nõ elment, Á�os pedig hal�an odaszólt Hor-
váthna� valamit (�ésõbb tudtu� meg, azt mondta:
"te hülye, miért nem �iabálod �i az egész világna�,
hogy �i vagyo�").

-  Hát azt hiszed, hogy én fran�ó vagyo�? -
vágott vissza Horváth. - Én is pucolós vagyo�, se
�églim, se egy grandom.

-  Hogy si�erült?

-  Rosszul lettem, bevitte� a spitálba, �ét nap
múlva járó lettem, és a mosóban szereztem egy ápo-
lóruhát. Kijönni már nem volt �unszt. Nagy nehe-
zen eljutottam Mis�olcra, ott bevágtam egy �églit,
nemcsa� ruhát találtam, hanem négy �ilót is, és úr
lettem. Csa� azóta elfogyott a pénzem, s flammos
vagyo�. Látom, ne�ed jól megy, nem félsz ilyen
nyíltan virítani, nem tartasz attól, hogy el�apdo-
válna�?

-  De féle�, ami�or ilyen hülyével talál�ozom .. .
Az a lány, a�i itt ült, azt hiszed,  tudja, �i va-



gyo�? ... No, mit a�arsz tõlem?

-  Semmit. ..

-  A��or igyál valamit, aztán tûnj el, útjain� el-
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válna�, és ha véletlenül még egyszer talál�oznán�,
én nem ismerle�.

-  Nem tudtam, hogy ilyen nagy fiú vagy, azt
hittem örülsz,  ha viszontlátod egyi� volt társa-
dat...

-  Nem örülö�, és nem �ívánom, hogy még egy-
szer megismerj!

-  Jó, de enne� ára van.

Á�os arca halálsápadt lett, �eze ö�ölbe szorult.

-  Te tetû, zsarolni a�arsz? Ha nem itt lennén�,
leütnéle�!

-  Azt hiszed, féle� tõled?

-  Mondd, mennyit �érsz, és tûnj el...

-  Elõször is ne üvölts, mert már minden�i ide
figyel.. . Másodszor: mire fölemelnéd a �ezed, már
szétvertem a fejed. Harmadszor: mondtam ne�ed,
te úrifiú, hogy sóher vagyo�, adjál lét, és soha töb-
bé nem látsz ...

-  Nem vagyo� ban�ár - nyúlt a zsebébe. - Itt
van �étszáz forint, tessé� ...

-  Kétszáz - nevetett Horváth. - Kétezer �ell
ahhoz, hogy továbbra is szabadon szívd a levegõt!

Horváth �itûnõen játszotta a zsaroló volt rabló-
társ szerepét.

-  Rendben van - nyögte �i Á�os -, de nem
most. Hol adhatom át este?

-  Már azt hittem, tudsz te o�osan is beszélni, de
hülyéne� nézel? Most azonnal megyün� a �églid-
re... Amíg nincs dohány, addig nem rázol le, paj-
ti�ám ...

Fizette� és felállta�. Mi is ezt tettü� néhány pil-
lanat múlva. Törtü� a fejün�et �ifelé,' mit tegyün�.
Ha elfogju�, talán elrontun� mindent, ha nem...
Féltettü� Horváthot, megint csa� Mull erre gondol-
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tün�. Ügy döntöttün�, valahogy tudtára adom Hor-
váthna�, hogy egyezzen bele az esti talál�ozóba.
Nagy elvtárs pedig azután �övetni fogja Á�ost.
Megelõztü� õ�et, és szembõl talál�oztam velü�.
Nagy ovációval estem Horváthna�:

-  Szevasz, Horgos! Hát te nem vagy sitten?
ö is hangosan �öszönt:

-  Szevasz! Letelt, �iszabadultam...

-  Nagyszerû... Van egy jó melóm, nem társul-
nál?

-  Látod, hogy megbeszélésem van.

-  Nem lehetne elhalasztani estére? Mert ha �ell
a meló, a��or most mindjárt jönnöd �éne velem ...

-  Megbeszélhetjü� - értette meg, s Á�oshoz
fordult: - Rendben van, ahogy te mondtad, este
talál�ozhatun�. De hol?

-  Tudod, hol van a Normafa penzió?

-  Nem tudom, de olyan messze úgysem me-
gye� ...

-  A��or este nyolc�or legyél az Em�e-sar�on.

-  Ott lesze�... de addig is ide azt a �ét �i-
lót...

Karon fogtam, és elmentün�. Közben Nagy had-
nagy Á�os nyomába eredt.

-  Kitûnõ színész maga, Horváth - dicsértem
meg.

-  Most mi lesz? Ez nem megy el este az Em�é-
hez...

-  No és, mit gondolt, miért jöttem másodma-
gammal?

Referáltam a fõnö�ne�, a�i helyeselte a megol-
dást. Erzsi�é azzal fogadott, hogy jelentetté�: Bacsó
elindult hazulról, Tóth elvtárs �öveti.
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-  A��or hát minden rendben, mehetün� vacso-
rázni.

Átszóltam a politi�ai osztály vezetõjéne�, s fél



nyolc�or mi is beléptün� a Palace-ba. Körülhor-
doztu� te�intetün�et. Az er�élyen az egyi� asztal-
nál Tele�i fõhadnagy levest �analazott... Elõtte
egy asztallal - ne�i háttal - Bacsó ült. A szom-
széd asztal még üres volt. Mi oda telepedtün�.
Ahogy �örülnéztem: nem túlságosan so� helyet
hagyta� a miein� a betévedõ vacsorázni szándé�o-
zó egyszerû honpolgáro�na� ... minden másodi�-
harmadi� asztalnál ismerõs feje�et láttam, szinte
a benti ét�ezdében éreztem magam .. .

A felszolgálótól megrendeltü� a vacsorát. Bacsó
idegesen nézegette az óráját. Egyszer csa� egy sö-
tét szemüges férfi lépett a terembe, s odament az
asztalához.

-  Jaj, már alig vártala� - fogadta Bacsó.

-  Te ideges�edsz, Laci�ám? Miért?

-  Az utolsó métere�et futju�. . . talán holnap-
után már Salzburgban lesze� . . .

-  Én viszont most itt Budapesten vagyo� na-
gyon éhes, rendeljü� meg a vacsorát. Ne várju� se
a fõhadnagy elvtársat, se Zoltánt.

-  Mondd, Józsi még mindig egyenruhában jár?

-  Csa� ami�or szü�séges.

Jelenté�telen dolgo�ról beszélgette� tovább . . . s
�özben hívtá� a pincért... Néhány perc múlva egy
magas, elegáns férfi lépett az asztalhoz.

-  Tiszteletem, fõhadnagy elvtárs! - �öszöntöt-
te az ál-Bé�ei.

-  Szervuszto�. Nagy újság van - húzta maga
alá a szé�et Zelen�a. Zoltán néhány órája talál�o-
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zott egy volt rabtársával. Az megpróbálta megzsa-
rolni.

-  Ez rossz hír! És mi történt?

-  Adott ne�i �étszáz forintot, de az nem elége-
dett meg ennyivel, és nyolc�or várja az Em�énél a
többiért.

-  El �ellett volna némítani!

-  A belváros �özepén nem lehetett. Zoltán pró-
bálta felcsalni a hegyre, de nem ment. Mindeneset-
re Zoltán nem jön ide, nehogy valamennyiün�et le-
bu�tasson ...

-  Rendben ... de te nem félsz attól a palitól?



-  Én? Ha felismerne, elõveszem az igazolványo-
mat, s mint Fehér János rendõr fõhadnagy, átadom
a leg�özelebbi rendõrne�, hiszen õ is szö�ött rab.

-  Mégiscsa� jó a ruha ... - örvendezett az ál-
Bé�ei.

-  Azért jó lenne minél elõbb eltûnni innen -
jegyezte meg csendben Bacsó.

-  Én nem fogo� éhen halni - legyintett az a
bizonyos ál-Bé�ei.

-  Rendeljete� hát végre valamit ne�em is! -
terpesz�edett el Zelen�a. A pincér épp hozta �et-
tõn� vacsoráját, s Zelen�a is megrendelte a ma-
gáét.

-  Különben sem azért jöttün�, hogy elmenjün�
- folytatta az ál-Bé�ei. - Ne�ün� tárgyalnivalón�
van. Laci, mi�or tudjáto� végre átadni, amit �ér-
tün� . . .  Hisz te mondtad, hogy mi lesz holnap-
után ...

-  Igen . . . holnap este Zsolt és én bent mara-
dun�. Zsolt fog figyelni, én �iveszem a rajzo�at...
Ma �ipróbáltam a �ulcsot, reme�. . . szóval �örül-
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belül fél hét�or hagyju� el az Intézetet. Onnan har-
minc-harmincöt perc a Gellért.

-  Minden�épp   magato�na�   �ell   jönni,   csa�
semmi feltûnés - vette át a szót az ál-Bé�ei. - Mi
�ét �ocsival ott várun� a �ijárattól balra, a Gellért
par�olójában. Minden útlevél nálam van. Richar-
dé� holnap estére felmondtá� a szállodát, õ� vona-
ton utazna� vissza. Mi ott adju� át a dossziét ne�i�,
mert azt õ� viszi�... ö� semmit sem �oc�áztat-
na�, mi annál többet... Másnap Bécsben talál�o-
zun�.

-  Az útlevele� �örül nem lehet valami baj? -
�érdezte Bacsó.

-  Mi lenne? Minden�i a saját nevén utazi�, �i-
véve Á�ost és Zelen�át. De az övé� talán még job-
ban si�erült. Most pedig menjün�.

Fizette� és elindulta�. Nyomozóin� nagy appará-
tussal �övetté� a három embert, mi pedig jelentést
tettün� a fõnö�ne�.

-  Jó pihenést! - búcsúzott. - Reggel �ilenc
óra�or a fõ�apitány elvtársnál talál�ozun�.

Természetesen szinte mindannyian már nyolc
óra�or bent voltun� a fõ�apitányságon. Az éjsza-



�ai figyelõ� sorra jelentetté�, mi történt.

-  Zelen�a és az ál-Bé�ei gyalog ment a Ferenc
�örút harmincas számú házig, ott becsöngette�, és
bemente� a házba. A figyelést állandóan fenntart-
ju�, fél �ilencig, a��or jött az utolsó jelentés: nem
távozta� - �özölte Horváth százados.

-  Bacsó hazament, de so�at te�ingetett �özben
hátrafelé. - adta elõ röviden Tóth fõhadnagy.

Szûcs hadnagy is befutott:

-  Á�os a Lázár utcába ment, a hatos számú ház-
ba... Megtudtam, hogy Áldási néven van ott la-

�ása. Miután bement, beszóltam, Fóti elvtárs nem
volt bent, a dete�tívfõnö�ne� tettem jelentést, a�i
azonnal intéz�edett, s már figyelés alatt áll a ház.
Pontosan �ilenc óra�or beléptün� a fõ�apitány-
hoz. A fõnö� rövid jelentést tett.

-  Tehát ma este �erül sor a tervrajzo� ellopá-
sára - foglalta össze a fõ�apitány. - Most el �ell
döntenün� az elfogás pontos ütemét. Fóti elvtárs?

-  Véleményem szerint az elfogást a tettenérés
pillanatában �ell �ezdeni, ahhoz �ell idõzíteni.

-  Tehát ne engedjü� meg, hogy távozzana�, és
átadjá� megbízói�na� a tervrajzot?

-  Jelentem, az a meggyõzõdésem, hogy tulaj-
don�éppen nem azo� a nyugatnémete� a megbízó�,
õ� csa� futáro� ...

-  Egyetérte� - tette hozzá a politi�ai osztály
vezetõje.

-  A��or hát �i a megbízó? Vagy a magyarorszá-
gi fõnö�? - �érdezte a fõ�apitány.

-  Nem csodál�ozné�, ha ez az ál-Bé�ei lenne.

-  Miért intézte volna a��or személyesen a fo-
golyszö�tetést?

-  Ez �étségtelenül ellene szól az el�épzelésem-
ne� ... Lehet éppen az a Richárd is ... Azt hiszem,
mégis Fóti elvtársna� van igaza - tette hozzá a
politi�ai osztály vezetõje.

-  Rendben van. Tehát: a �ezdés az Intézetben
- egyezett bele a fõ�apitány.

-  Mivel õ�et hét és negyed nyolc �özött várjá�
a Gellértnél, a többie� elfogását egységesen tizen-
�ilenc órára �ell tenni - vette át a szót a dete�tív-
fönö�. - Mégpedig úgy, hogy valamennyi figyelõt
meg�ettõzzü�, s azo�at, a�i�et �övetne�, pontban



tizen�ilenc óra�or ott, ahol vanna�, letartóztatjá�.
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A legnagyobb gondot a Gellértre �ell fordítani. Az
itteni elfogást Fóti elvtárs személyesen irányítsa!
Hogy történi� ez?

-  Én a Gellért igazgatói irodájában lesze�, oda
várom a telefont Bacsó és Fe�ete elfogásáról. Ami-
�or ez megtörtént, �isétálo� a �apun, és a jobb �e-
zemmel megva�arom a fülemet. Nyolc elvtársat �é-
re�, a�i� a �ét autót elõre meg�özelíti�, �örülve-
szi�, s az én jelemre csõre töltött pisztollyal megro-
hanjá�, elfogjá� a bent ülõ�et.

-  A némete��el mi történjen?

-  Mivel várjá� a tervrajzot, valahol a �özelben
leszne�. Ha si�erül elfogni õ�et is, jó, ha nem, a
vonaton utolérjü� õ�et.

-  A tervet elfogadom - zárta be a megbeszélést
a fõ�apitány. - Én itt tartóz�odom a dete�tívfõ-
nö��el együtt. Ide várju� a jelentést... és az elõ-
állította�at.

Délután 16 óra�or bementem a Gellért igazgató-
jához. Készségesen átadta a szobáját anél�ül, hogy
�érdezett volna valamit. Itt még lassabban telte� a
perce�, volt idõm mindent újra meg újra végiggon-
dolni . . . Nem volt még fél hét, ami�or csengett a
telefon.

-  Szabó százados jelent�ezem ... jelentem, Ba-
csó Lászlót és Fe�ete Zsoltot elfogtu�, itt vanna�
megbilincselve. Abban a pillanatban csaptun� le rá-
ju�, ami�or Bacsó �ivette a dossziét, és vissza a�ar-
ta csu�ni a páncélsze�rény ajtaját. Azonnal indu-
lun� a fõ�apitányságra.

-  Gratulálo�, Szabó elvtárs ... Nemso�ára mi is
ott leszün�.

Alig vártam, hogy a szálló elé érje�. Körülnéz-
tem. Láttam, hogy nyomozóin� merre felé állna�.

"Két elegáns �ocsi tájé�án sétálgatta� bé�és járó-
�elõ�ént. Ami�or egyi�ü� meglátott az ajtóban,
azonnal felém figyelte�. Az órámra néztem: 18 óra
37 percet mutatott... Nem �orai még? Óvatosan
tettem néhány lépést, hogy lássam, vanna�-e már
az autó�ban ... Az egyi�ben �ét férfi, a mási�ban
egy férfi és egy nõ ült... Itt volta� valamennyien.
Mintha a fejemet a�arnám meg va�arni, felemeltem
a jobb �ezem.

A nyomozó�, a�i� megjelenésem után egyre �ö-



zelebb érte� sétálásu�ban a �ocsi�hoz, egyszerre
az ajtó�hoz ugrotta�, jobb �ezü�ben pisztoly vil-
lant, balju��al feltépté� az ajtó�at.

Szerencsére valamennyi ajtó nyitva volt. A négy
vára�ozó szóhoz sem juthatott, máris megbilincsel-
ve húztá� �i õ�et a �ocsiból. . . Mivel õ� csa� hét-
re vártá� Bacsóé�at, így még teljesebb volt a meg-
lepetés. Élõállt a gép�ocsin�.

Odabent minden letartóztatott �ülön-�ülön szo-
bába �erült, én pedig telefonon jelentettem a fõ�a-
pitányna�: az ügy valamennyi magyar szereplõjét
letartóztattu�, várju� a �ihallgatásra. Néhány perc
múlva széles mosollyal megjelent, vele volt a de-
te�tívfõnö� és a politi�ai osztály vezetõje is.

-  Kivel �ezdi�? - �érdezte.

-  Azt hiszem, a �ét mérnö��el. . .

-  Helyes.

Be�ísérté� Bacsó László mérnö�öt, levetté� róla
a bilincset. Riadtan állt elõttün�.

-  Üljön le! - szólítottam fel. - Adatait majd
�ésõbb egyeztetjü�, most mondja el, hogyan �erült
a mi ellenségein� �özé ...

So�áig nem szólalt meg, aztán csa� annyit mo-
tyogott maga elé: "tudtam ..." "tudtam ..."
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-  Nézze, Bacsó, magána� most van elõször ösz-
szeüt�özése a törvénnyel, s éppen a legsúlyosabb
bûncsele�ményben,  amit állampolgár el�övethet.
Ha õszintén beszél, segíthet magán ...

Veríté�ben úszott, s végül is megszólalt:

-  Kérem, úgy �ezdõdött, hogy tavaly az Intézet
megbízásából Münchenben jártam. Ottani ismerõ-
seim bemutatta� �ét férfina�. Elmentün� egy szó-
ra�ozóhelyre, és berúgtam, ö� vitte� a szállodába,
hogy fizettem-e vagy sem, nem emlé�eztem rá.
Reggel néztem a tárcám, egy már�ám sem volt. Dél-
ben újra talál�oztun�, s elpanaszoltam, ami történt
velem. Nevette�, azt mondtá�, ne törõdje� vele, ad-
ta� száz már�át, csa� egy aláírást �érte�... Más-
nap újra adta� egy százast, s megint papírt �érte�,
"csa� a formaság �edvéért". Azt mondtá�, hogyha
majd õ� jönne� hozzán�, megadom. Néhány hónap
múlva felhívott telefonon az egyi� újdonsült mün-
cheni ismerõsöm. Az Astoriában talál�oztun�. Min-
denfélérõl beszélgettün�, �érdeztem, mi�or adjam
vissza a pénzt. Azt felelte, nem a�aro�-e többet �e-



resni? Nem értettem. Erre �ifejtette: tudna� arról,
milyen találmányon dolgozun�, s amint el�észült,
so� ezer dollárért megvenné�. Tilta�oztam. Neve-
tett, s elõvette a �ét papírt az aláírásommal. "Ol-
vassa el, mit írt alá!" Megdöbbenve olvastam, hogy
az általam �özölt adato�ért vettem fel a pénzt. "Ha
nem teljesíti az utasításun�at, eze� a papíro� a
rendõrségre �erülne�."  Féltem és beleegyeztem.
Mondta: másnap ugyanott talál�ozzun�. A��or be-
mutatott egy férfina�: vele �ell tartanom a �apcso-
latot. A neve: Gáspár Ferenc volt. Fe�etét már én
�apcsoltam be. Havonta �aptun� pénzt Báthory-
tól...

-  Kitõl?

-  Gáspártól...

-  Mintha az elõbb más nevet mondott volna?

-  Igen, �érem ... Mert Gáspár csa� álnév... ez
szerepel az igazolványában. Az illetõ igazi neve Bá-
thory Ferenc ... Egyszer elmondta ne�em, ami�or
már jóba lettün�, hogy õ tulajdon�éppen õrnagy
volt. (Összevillant a te�intetün�, és �ét nyomozó
szép csendesen �iment a szobából - ellenõrizni
Báthory adatait.)

Közben Bacsó részletesen elmondta, hogyan tájé-
�oztattá� Gáspár-Báthoryt a terve�rõl, s hogyan
szervezté� meg a lopást. Azt is elmondta: Ferences
Ildi�ó, csa� mint Fe�ete barátnõje �apcsolódott
hozzáju�.

-  Ismeri Zelen�át és Á�ost?

-  Csa� mostanában ismertem meg õ�et, ami�or
Báthory bemutatta a �ét fiút: együtt távozun� �ül-
földre. Tudom, nagy-nagy bûnt �övettem el - fe-
jezte be vallomását.

Fe�ete és Ferences Ildi�ó �övet�ezett, s ha -
eleinte pö�hendien pocs�ondiázta� is min�et - egy
�icsit nehezebben, de ugyancsa� vallotta�.

Közben bejötte� a nyomozó�, jelentetté�, hogy
Báthoryt �émelhárításun� ismeri: CIC-ügynö�,
csa� nem tudtá�, hogy itthon van ...

-  Kísérjé� be Gáspárt!

Az ál-Bé�ei - mert mondanom sem �ell, hogy õ
volt Gáspár is, Báthory is - tilta�ozással �ezdte:

-  Nem tudom, miért hozna� ide ... miért bilin-
cselne� meg ... ami�or csa� ülö� egy gép�ocsiban,
az irataim szabályosa� ...



-  Hogy hívjá�?
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-  Gáspár Ferenc... Ott van az igazolványom,
elszedté�. . .

-  A nevét �érdeztem.

-  Ez a nevem.

-  Hát nem Bé�éi Sándorna� hívjá�?    �
Elsápadt a névre:

-  Nem �érem, engem nem hívna� Bé�éine�.. .

-  Pedig ebben az igazolványban is a maga fény-
�épe van - mutattam. - De én tudom, hogy nem
úgy hívjá�, Báthory Ferenc õrnagy úr.

-  Ezt is tudjá�?

-  Igen, és vége a játszmána�, a hazudozásna�.
Most már tudja, miért van itt: fogolyszö�tetésért,
gyil�osságért, �ém�edésért, hazaárulásért.

-  Hát jó. Megszö�tettem �ét társamat, de nem
gyil�oltam.

-  Ki tette?

-  Á�os . . .

-  Na ne mondja, talán volt nála pisztoly a bör-
tönben?

-  Azt tõlem �aptá� mind a �etten.. . Müller
ráju� ragadt, egy mun�ahelyen dolgozta�, nél�üle
nem szö�hette� volna meg. Nem volt más megol-
dás, �i �ellett csinálni.

-  Mióta él Gáspár néven?

-  Ezer�ilencszáznegyvenhatban jöttem át.

-  Maga a CIC embere.

-  Nem tagadhatom. Ügyis tudjá� ...

-  Miért szö�tette meg Zelen�át és Á�ost?

-  Tudom, mire gondol, nem vagyo� mai gye-
re�. Ez �oc�ázatos a�ció volt, ami�or a mási� fel-
adatot is végre �ellett hajtani. De nem tehettem
mást. Utasítást �aptam: térje� vissza a találmány-
nyal, s mentsem �i, a�i� segítette�. Zelen�át és



Á�ost ideér�ezésem után itt szerveztem be, nagyon
jól dolgoztán, sajnos, lebu�ta�. Ráju� viszont még
szü�ség lehetett a �ésõbbie�ben, ezért tettem.

-  Ki� azo� a német személye�, a�i� a Gellért-
ben la�na�?

-  Hírszerzõ� ... Pontosabban Richárd az, a töb-
bie�, azt hiszem, nem so�at tudna� a dologról. . .
Futárszerepü� volt.

(Közben megjött a jelentés: Richárdot és társait
leszállítottá� a vonatról, s elindulta� velü� Buda-
pestre ...)

-  Mondja, maga ügyes, rutinos hírszerzõ, nem
vette észre, hogy magu�on vagyun�?

-  Minden gördülé�enyen ment. S ami�or sza-
got �aptun�, a �ét mérnö� megnyugtatott: az Inté-
zetben elfogta� valami három összees�üvõt, s így a
rendõrség leszállt rólu� . . . Bárgyú ala�o�.

-  Elismeri, hogy maga volt az össze�ötõ? - �ér-
dezte a dete�tívfõnö�.

-  Természetesen, �érem. Ki lehetett volna más?
Zelen�a és Á�os �ihallgatása volt még hátra. Nem

o�ozott �ülönösebb gondot.

Hajnal felé ért véget a so�-so� vallomás. A jegy-
zõ�önyve�et lezártu�. A fõ�apitány végig ott ma-
radt, s azzal búcsúzott:

-  Fóti elvtárs, holnap tizenegy óra�or várom az
irodámban.

Másnap a dete�tívfõnö� jelenlétében fogadott.  "

-  Közlöm, hogy elõterjesztésemre az Elnö�i Ta-
nács a Magyar Nép�öztársasági Érdemérmet ado-
mányozta önne�.
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Harcban a galeri� ellen

A most �övet�ezõ bûncsele�ménye� jegyzetfüze-
tem utolsó lapjairól való�, alig több, mint tízévese�.
Azo�ban a hónapo�ban nagyon so�at �ellett tennie
a rendõrségne�, hogy még a �ezdet �ezdetén útját
állja enne� az a��or �ibonta�ozó, veszélyes - a
nyugati országo�ban már éve��el ezelõtt dívott -
bûncsele�ményfajtána�. Persze nagyon �omoly se-



gítséget �aptun� ebben a mun�ában a társadalom-
tól - elsõsorban az ifjúsági szövetségtõl.

A fiatal�orú bûnözés elburjánzásáról, s enne�
egyi� sajátos formájáról, a galeri�rõl lesz szó a �ö-
vet�ezõ�ben. Azo�ról a többnyire fiatalo�ból álló
csoporto�ról, amelye� a leg�ülönbözõbb módo�on
összeverõdve, bûncsele�ménye� egész sorát �övet-
té� el, megrémítve a la�osságot és a fiatalság józan
tömegeit, veszélyeztetve a �özbiztonságot.

A��oriban ugyancsa� ideges hangulat ural�odott
a fõ�apitányságon. A fõnö� hétrõl hétre érte�ezle-
tet hívott össze, minden eseményt �ülön elemezte-
tett.

- A rendõri mun�ában nyert tapasztalatain� -
mondta egy al�alommal - meg�öveteli�, hogy so�-
�al többet foglal�ozzun� a fiatal�orúa��al. A leg-
utóbbi bûncsele�ménye� tettesei �özött egy sereg
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tizenhét-tizennyolc éves fiatal volt. Igaz, hogy gyor-
san �inyomoztu� valamennyi ügyet, mégsem dol-
goztun� jól. Ne�ün� nem az a feladatun�, hogy az
eseménye� után �ullogjun�, ne�ün� meg �ell elõz-
nün� a bûncsele�ménye�et: lehetetlenné �ell ten-
nün� ilyen bandá� �iala�ulását, már a �ezdet �ez-
detén meg �ell a�adályoznun�, hogy a csoporto� el-
induljana� a bûnözés útján.

Mi csa� hallgattu�, ahogy szenvedélyesen beszélt,
bizony nem nagyon értettü�: egyetlen bûncsele�-
ményt sem hagytun� eddig büntetlenül, s mégis
rosszul dolgozun�?

- Itt van ez a legutóbbi eset. A Fény presszó ...
Mert mi tudtu�, igenis �ellett tudnun�, hogy eb-
ben a presszóban hónapo� óta fiatalembere� üli�
�örül a wurlitzert, és hangos�odna�. Maga a tény,
hogy ott ülne�, természetes, de a visel�edésü�, az
már nem. Azért nem figyeltün� fel arra, hogy eze�
a fiú� és lányo�, ha idegen téved be oda, �inézi�,
�iröhögi�, �iüldözi�. Ha már az elején felfigyelün�
erre, ha �icsit �özelebbrõl megnézzü�: �i� is eze� a
fiatalo�, �i �örül gyüle�ezne�, a��or nem �övet�e-
zi� be az, ami az ilyen galeri� �iala�ulását törvény-
szerûen �öveti. A história ismert: egy este beült egy
férfi sörözni... Sörözni? Meginni egy-�ét üveg
sört. Közben valamiért elõvette a tárcáját, s eze� a
"szóra�ozó �edves fiú� és lányo�" észrevetté�,
hogy so� pénz van benne. Már nem törõdte� azzal,
hogy mit játszi� a wurlitzer... Megtárgyaltá� egy-
más �özött, hogy ezt az embert leüti�, s elveszi�
a pénzét. így is történt. Az egyi� fiú átült az aszta-
lához, �edvesen elbeszélgetett vele, ügyesen a nõ�-
re terelte a szót, s végül megpendítette: nem a�ar-e
egy fiatal nõt, azt csinálhat vele, amit a�ar. Képes-e
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ellenállni egy �özép�orú férfi ilyen ajánlatna�, �i-
vált, ha egy �is szesz is van benne? Megegyezte�.
Kis idõ múlva a társaság egyi� lány tag ja, valóban
nagyon csinos, tizennyolc éves frus�a, fölállt, s el-
ment a férfival. A Far�asréti temetõ felé vezette, a
banda három tagja tito�ban �övette õ�et. Ami�or
egy megfelelõne� látszó sötét helyre érte�, a lány
javaslatára leülte�, s el�ezdte� csó�olózni. E��or a
többie� hátulról leütötté� a férfit, és elraboltá� há-
romezer forintját.

-  Mun�atársain� huszonnégy órán belül elfog-
tá� a tettese�et, tehát azt, is mondhatnán�: bravú-
ros nyomozást végezte�. A gyors mun�áért meg is
dicsérem a résztvevõ�et. De azért már sen�i sem ér-
demel dicséretet �özülün�, hogy ma, Budapesten
egy "fényes" presszóba se ülhet le bátran a vendég,
ha valami �is pénz van nála. Ez ellen tenni �ell,
sürgõsen!

A dete�tívfõnö� �ész tervvel állt elõ:

-  Meg �ell szigorítanun� az ellenõrzése�et. Ra-
gyogó napsütés van, ne csa� a vendéglõ�et járjá�,
hanem a zöldövezetet, a strando�at is. Figyeljé�
meg a csoportosuláso� gyanús tagjait, derítsé� fel,
hogy - sajnos so� ilyen példán� van - hol áll a
csoport �özéppontjában egy-egy börtönt vagy javí-
tóintézetet járt fiatal.  Teremtsün� �öztü� olyan
hangulatot, hogy ne merjene� �ezdeményezni...
Fóti elvtárs! Készítsd el a pontos tervet, vonjáto�
be a �özrendvédelmie�et és a �erületi �apitánysá-
go�at is. A tervet még ma látni a�arom, a végre-
hajtást holnap �ell meg�ezdeni.

Már-már azt hittü�, befejezte, ami�or - mint a�i
elfelejtett valamit - felén� fordult:

-  Még egyet! Ne öntsü� �i a fürdõvízzel együtt

a gyere�et! Amit mondtam, azt a galeri�rõl mond-
tam, és nem a fiatalo�ról általában. Mondjá� meg a
rendõrö�ne� is, hogy a legnagyobb udvariassággal
igazoltassana�. Nem az a cél, hogy a becsületes,
szóra�ozó vagy �iránduló dolgozó�at za�lassá�. Ne-
�ün� a fiatalo� túlnyomó többségével nincs semmi
bajun�, velü� egyáltalán nem �ell foglal�oznun�.
Sõt, õ� lehetne� legjobb segítõtársain� ebben a �üz-
delemben !

Elváltun�  egymástói,  s  a  szobámba  zár�ózva
pontról pontra végiggondoltam teendõin�et.

A galeri��al szemben egy �icsit más�ént bonta-
�ozott �i a nyomozói mun�a, mint egy "hét�öznapi"
gyil�ossági vagy rablási ügyben. Bizonyos értelem-
ben �önnyebb volt, bizonyos értelemben nehezebb.
Nehezítette, hogy egy-egy ilyen galeri ugyan-



csa� megfélemlítette a �örnyé�et. Sen�i sem mert
ellene szólni, nem szívesen tanús�odta� az em-
bere� a banda viselt dolgairól. A galeri�ben nagyon
hamar �iala�ult a "betyárbecsület", a félelmen ala-
puló hierarchia. Egyszerû tago� - a�i�ne� túlnyo-
mó többsége legfeljebb egy �is balhéra vágyott
vagy éppen valami �özösségi formát �eresõ, amúgy
becsületes srác volt - egyszerûen nem merte� be-
szélni, mert a bandavezére� nem ta�aré�os�odta�
a veréssel. A jól szervezett galeri� nagyon ügyesen
tudtá� fedezni tagjai�at, s tit�olni a bûncsele�-
ményt,                           i

Könnyítette viszont a mun�át, hogy a galeri�
többsége általában azonos helye�en tartóz�odott,
"törzshelye�et", búvótanyát ala�ított �i, s egy-egy
erõsebb galeri �örnyé�ére nem tévedte� át más ga-
leri� tagjai. Ha tehát a fõváros egy bizonyos terü-
letén történt valami - galeri�ra utaló - bûncse-
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le�mény, a��or szinte behunyt szemmel nyúlhat-
tun� a "területileg illeté�es" csoporto�hoz. Csa�
éppen az volt nehéz, hogy mi�ént bizonyítsun� rá-
ju� valamit, milyen módon szólaltassu� meg egyi-
�ü�et-mási�u�at.

Az is �önnyebbé tette a helyzetet, hogy a galeri-
tago� �özött só� volt az olyan becsületes fiatal, a�i
ugyan nem mert volna feljelentést tenni, de ha már
sitten látta a vezért, a��or beszélt.

Azon a délutánon végig �ellett gondolni, hogyan
is �ezdjün� hozzá a nagyszabású a�ció�hoz, egyál-
talán mi�ént tudun� olyan helyzetet teremteni,
hogy a galeri� messze nyúló csápjai�at visszahúz-
zá�. Elõbb az alapterv �észült el, majd ami�or a fõ-
nö� ezt jóváhagyta, mun�atársaimmal ne�iültün�
a részlete� �idolgozásána�. Este �ilenc óra lett, mi-
re végeztün�.

-  Na, végre �ialusszu� magun�at! - búcsúztam
mun�atársaimtól. Odahaza azzal �ezdtem: - Na-
gyon fáradt vagyo�. Gyors vacsora, fürdés, lefe�-
vés ...

Valami érde�es dolgot álmodtam, s az álomban
az egyi� fõszereplõ egy csengõ volt, ami éppen a�-
�or szólalt meg, ami�or a legszebb részt �övet�ezett
volna... Már szidni �ezdtem, ami�or arra ébred-
tem, hogy feleségem rázza a vállamat.

-  Bandi�a!  Telefon!  A �özponti ügyelet �e-
res...

-  Mi a csudát a�arna� ilyen�or? - mormogtam
félálomban, azután a fülemhez emeltem a �agylót.



-  Magyar õrnagy vagyo�! - hallottam. - Re-
mélem, �ialudtad magad?

-  Azért hívtál, hogy ezt meg�érdezd?

-  Dehogy. Csa� azért, mert már elindult érted
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a gép�ocsi, s gondolom, �ét-három perc múlva oda-
ér. Jó lenne, ha addigra a �apuban lennél...

-  Mi történt?

-  A tizenharmadi� �erületben, a József Attila
Mûvelõdési Házzal szemben, a járõr egy eszmélet-
len férfit talált, csupa vér ...

-  Értem... Máris indulo�. Küldd a helyszíne-
lõ�et!

-  Már elindulta�.

Még le se tettem a �agylót, már �aptam is ma-
gamra a ruhám. Feleségem adogatta a ruhadarabo-
�at, ilyen�or mindig hallatlanul friss volt, s még õ
igye�ezett belém "lel�et verni".

Nem telhetett el �ét perc a beszélgetés után, s
már a �apuban voltam.

-  Erõt, egészséget - fogadott Jós�a.

-  Hány óra van, Józsi�ám?

-  Fél három.

-  A��or nem értem, miért vagyo� álmos, hisz
négy és fél órát aludtam.

-  Én sem értem, mitõl álmos ... - szólt a gép-
�ocsivezetõn�. - Én mindig éjsza�a talál�ozom az
alezredes elvtárssal...

-  Tudja, ez úgy van, Józsi�ám, hogy hiába �é-
rem azo�at a fránya bûnözõ�et: �övessé� már el a
bûncsele�ménye�et úgy reggel nyolc és délután öt
óra �özött, csa� nem tartjá� be a mun�aidõt...

A beszélgetéstõl "felébredtem", s ami�or a hely-
színre értün�, frissen pattantam �i az autóból.

Refle�toro� világítottá� meg a fe�võ embert, a�i-
vel éppen a mentõorvos foglal�ozott.

Üdvözöltem a helyszínelõ�et, s meg�érdeztem ve-
zetõjü�tõl:

-  Mit tudtun� meg eddig?
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-  A sérülés súlyosna� látszi�, de errõl majd az
orvos többet mond. Át�utattu� a �özvetlen �örnyé-
�et, de csa� egy szür�e �abátgombot találtun�. Nem
a sértett �abátj ára való. Egyéb�ént nála az égvilá-
gon semmit sem találtun�: se igazolványt, se pénzt.
Jól meg�opasztottá�.

A mentõ� el�észülte�, a sérültet a mentõautóba
emelté�.

-  Hová viszi�? - �érdeztem az orvost.

-  A Szobi utcába.

-  Nagyon súlyos? Tud majd beszélni? - hiába
humánus a nyomozó, ez az elsõ �érdése ...

-  Valószínûleg holnap már tud.. . Több ütést
�apott, a �oponyája megrepedt, de úgy látom, nem
életveszélyes a sérülés. Odabent persze megröntge-
nezzü�, és a��or már többet tudun� mondani. Még
annyit: a sértett al�oholt fogyasztott.

Meg�öszöntem a felvilágosítást, és a mentõ máris
elrobogott. Mi újra hozzáláttun� a helyszín tüzetes
átvizsgálásához. Semmit nem találtun�. Közben
megér�ezte� a rablási csoport nyomozói is. Tanács-
�ozásra dugtu� össze a fejün�et.

-  A férfi valahol a �özelben ihatott - állapítot-
tu� meg. Mivel azonban a Katica és a Hajnal�a
presszó is �ettõ�or zár, már sen�it nem találhattun�
ott, de a Fiastyú� étteremben sem.

-  Rónai százados, most bemegy a �órházba, s
ott marad ... Nem bánom, alhat is �özben, de fel-
tétlenül ott �ell lennie, ami�or a sértett visszanyeri
az eszméletét. Mindent �ihámoz belõle, amit csa�
lehet, azután azonnal jelent�ezi�... - Mi�özben
Rónai elindult az egyi� autóval, folytattam: - Mi
most végigjárju� a �örnyezõ utcá�at, s minden�it
igazoltatun�. Hátha ebbõl is �isül valami.. .
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Elindultun�. Az utcá� néptelene� volta�. A Mo-
soly utcában találtun� �ét lányt és �ét fiút. Fiatal
dolgozó� volta�, a�i� az egyi� �islányna�, Olgána�
a névnapját ünnepelté� a Balatonban. Meg�öszön-
tü� a felvilágosítást, mi is �öszöntöttü� Olgát, az-
után továbbmentün�.

A �apitányságra érve azonnal lefe�üdtem aludni,
hiszen még hat óra sem volt. Kopogásra ébredtem.
Erzsi�é nyitott be az ajtón egy nagy pohár gõzölgõ
fe�etével. Mielõtt megszólaltam volna (biztosan le-
rohanom: mi az istenne� ébreszt fel ezért a �ávé-



ért?), már beszélt:

-  Csa� azért �eltettem fel, mert Rónai százados
jelenteni a�ar.

A már-már el�ezdett dorgáló mondat elhalt az aj-
�amon, ehelyett azt mondtam:

-  Jól tette, hogy fel�eltett, Erzsi�é! Kösz a �á-
vét, s �üldje be Rónait.

-  Mi újság? - mutattam helyet mun�atársam-
na�.

-  A sértett nemrég visszanyerte az eszméletét.
Állapota elég súlyos, de egészen jól tud beszélni.
B. Jánosna� hívjá�, a tizenharmadi� �erületi Váci
úton la�i�. Elmondta, hogy megivott három üveg
sört, meg �ét fél cseresznyét a Hajnal�a presszó-
ban. Záróra�or elindult hazafelé. Ami�or a mûve-
lõdési ház elé ért, egyszeriben ott termett három
férfi... mintha szembejötte� volna, erre nem em-
lé�szi� pontosan. Csa� arra emlé�szi�, hogy a��or
az egyi� férfi se szó, se beszéd, leütötte. Utána még
érzett valami ütése�et, de már csa� tompán . . . Az-
után a �órházban ébredt föl.

-  Mit rabolta� el tõle?
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-  A �aróráját, a jegygyûrûjét, töltõtollát, ön-
gyújtóját és pénztárcáját.

-  Mennyi volt benne?

-  Körülbelül hatszáz forint.

-  Sen�ivel nem beszélt a presszóban?

-  Azt mondja, egy léle��el sem... Sõt, haza-
felé is csa� eze��el talál�ozott, megnézni se volt
ideje õ�et. Csa� azt tudja, hogy a�i leütötte, azon
sötét színû �abát volt... Tovább nem faggattam,
mert nagyon �ifáradt, és az orvos is �érte, hogy in-
�ább délután folytassu�.

-  Rendben van, egyelõre ennyi elég is. Adja �i
a tárgy�örözést. Megvanna� a pontos adato�?

-  Azt azért nem hagytam �i... A �aróra Doxa
már�ájú, fehér számlappal, az órá� �özül csa� a
három-hat-�ilenc-tizen�ettõ számmal jelölt, a töb-
binél ponto� vanna�, a szíja barna bõr. A tárcája is
barna bõrbõl �észült. A jegygyûrûje sima, nyolc
grammos. A toll piros, már�áját õ maga sem tudja
megmondani.

Míg a jelentést végighallgattam, elõszobámban
már gyüle�ezte� a csoportvezetõ� a szo�ásos reg-



geli megbeszélésre. Amint Rónai százados elment a
tárgy�örözést �iadni, valamennyien bejötte� a szo-
bámba.

Még be sem fejeztem az éjsza�ai bûncsele�mény
ismertetését, ami�or Szabó százados �ért szót:

-  Jelentem, az éjsza�a folyamán éppen azon a
tájon �ifosztotta� három személygép�ocsit is.

-  Hogyan történt?

-  Mind a három autóba azonos módon hatolta�
be. Az elsõ ülés melletti háromszög-abla�ot feszí-
tetté� föl, s a �ocsiban levõ �isebb-nagyobb tárgya-
�at elvitté�. Mind a három autóból csa� néhány
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százforintos tétel tûnt el. Annál nagyobb érté�et
lopta� el egy autó�ifosztás�or a tizennegyedi� �e-
rületben. Néhány perccel ezelõtt jelentette a �erü-
leti �apitányság, hogy egy jugoszláv állampolgár je-
lent�ezett nálu�: az éjsza�a feltörté� a gép�ocsiját,
és igen nagy érté�e�et lopta� el belõle. Kértem is
a �apitányságot, hogy azonnal ültessé� gép�ocsiba
a panaszost, és �üldjé� be hozzán�.

-  Jól tette! - mondtam, és nyúltam a telefon-
hoz, hogy tit�árnõmet értesítsem errõl. - Most lát-
hatju� - fordultam a csoportvezetõ�höz -, meny-
nyire igaza volt a fõnö�ne�, ami�or a portyázást el-
rendelte. Minél elõbb mun�ához �ell látnun�. -
Kiadtam  a  feladato�at:  Kelegi  századost  bíztam
meg a szervezéssel: �ét-�ét nyomozót �üldjön �i
délután a Hajnal�ába és a Fiastyú�ba. Érde�lõdje-
ne�, ismeri-e a személyzet B. Jánost, és próbáljá�
megtudni, miféle társaságo� volta� ott tegnap este.
Záróráig maradjana�, s ha betévednéne� a tegna-
pia�, igye�ezzene� rólu� mindent megtudni. Külö-
nösen a három-négy tagú asztaltársaságo�ról gyûjt-
sene� adato�at. Kérdezzé� meg Tóth fõhadnagyot
- ne�i so� ismerõse van azon a �örnyé�en -, hogy
�it �eressene� fel a nyomozó�.

Erzsi�é szólt be: megér�ezte� a XIV. �erületbõl.

Mun�atársaim útna� indulta�, én pedig �itártam
az ajtót, és üdvözöltem a jugoszláv állampolgárt.

Perce�en belül �iderült: nem �ell tolmács, tö�éle-
tesen beszél magyarul. Elõadta, mi történt vele.

-  Gép�ocsimmal a Lumumba utca százhatvan
számú ház elõtt par�oltam. Ami�or ma reggel �i-
jöttem, megdöbbenve láttam, hogy a �is szellõzõ-
abla� nincs a helyén: ott hevert a �ocsi mellett a
földön. Az abla�o� le volta� hajtva, és azo�on �e-
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resztül mindent, de mindent elvitte�. Pedig nagyon
so� holmim volt benne.

-  Mi az a nagyon so� holmi?

-  A hátsó ülésen volt egy bõrönd ... csa� azt
tudnám, hogyan fért �i az abla�on? Ruhanemûe�
volta� benne; öt nyloning, �ét pulóver, négy vagy
öt frottírtörül�özõ, egy csomó férfizo�ni és nõi ha-
risnya, �ét pantalló, egy �öpeny, tíz darab Bosch
autógyertya és még so� apró ajándé�tárgy. De ez
még mind semmi - folytatta. - A �esztyûtartóban
volt egy vörös levéltárca, benne négyezer nyugat-
német már�a. Az is eltûnt! . . . Nagyon �érem, se-
gítsene� rajtam, ez minden pénzem!

-  Ember! Hogy hagyhatott ennyi mindent a �o-
csijában?

-  Ügy volt, hogy ma �ora reggel utazom, azért
tegnap   délután   összecsomagoltam,   és   bera�tam
mindent a �ocsiba, hogy ma ezzel ne legyen gon-
dom. Csa� a legszü�ségesebb holmi�at hagytam a
la�ásban.

-  Egypár napig ellehet velü�?

-  Miért, itt �ell maradnom?

-  Ügy gondolom, jobb lenne, ha még néhány na-
pig itt maradna, és segítene felismerni a holmijait,
feltéve persze, ha si�erül megtalálnun� valamit.

-  Természetesen marado�, mi a teendõm?

-  Elõször is arra �érem, legyen szíves Szabó
�ollégámmal átmenni a techni�usain�hoz, hogy ujj-
lenyomatot vegyene� önrõl.

-  Ujjlenyomatot?

-  Nem �ell megijedni, a nyomozás érde�ében
tesszü�. Ugyanis techni�usain� minden lehetõ ujj-
lenyomatot leveszne� a �ocsijáról. Ha �iszûrheti�
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�özülü�, melyi� az öné, máris �özelebb �erültün� a
bûnözõ�höz. Van telefon a la�áson ?

-  Igen.

-  Kérem, hogyha telefonálun�, amilyen gyorsan
tud, jöjjön be. Remélem, néhány nap alatt nyomára
bu��anun� a tettese�ne�.

Már vártam, hogy a fõnö� idecsengessen.

-  Olvastam az éjsza�ai jelentést! - �ezdte min-



den további nél�ül. - Már megint ezer�ilencszáz-
negyvenöt-negyvenhatban   érezhetjü�   magun�at?
Már megint nem lehet az utcára �imenni? Ez �öz-
biztonság? Mit fogna� mondani rólun� a �ülföl-
die�? Milyen intéz�edése�et tette�? - Nagyon dü-
hös volt, ezt abból lehetett tudni, hogy magázott. . .

-  Jelentem,   a   �övet�ezõ�et  rendeltem  eddig
el ... - és gondosan felsoroltam mindent. Ami�or
odaértem, hogy a négyezer nyugatnémet már�át
milyen módon próbálju� meg�eresni, felordított:

-  Megõrült az az ember, hogy ennyi pénzt hagy
a �ocsijában?

-  Nem hiszem - feleltem -, nagyon értelme-
sen adta elõ a panaszát.

-  Ne tréfálj! - nevette el magát, s mert érez-
tem, �icsit megenyhült, így folytattam:

-  Nem értem, fõnö�, miért ez a nagy ideges�e-
dés.   Egy   világvárosban   mindig   elõfordulhatna�
ilyen dolgo�, hacsa� nem állítun� minden �apuba
rendõrt...

-  Magyarázd ezt meg a fõ�apitányna�!

Erzsi�é lépett a szobába hívatlanul, és az aszta-
lomra tett egy papírt. Végigfutottam a soro�at, és
már mondtam is a telefonba:

-  Fõnö�, erre nem vállal�ozom. Túl so� magya-
ráznivaló lenne egyszerre ...
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-  Miért, történt még valami?

-  Ebben a pillanatban �aptam a jelentést: a hu-
szon�ettedi� �erületben ma reggel, mun�a�ezdés
elõtt, egy férfi megtámadott egy mun�ásnõt, fel-
lö�te, �itépte �ezébõl a reti�üljét, és elrohant. . .

-  Ne folytasd! - mérgelõdött a fõnö�. - Intéz-
�edj ! Majd �ésõbb átmegye� hozzáto�.

Felhívtam a XXII. �erületet. Az alosztályvezetõ
megnyugtatott.

-  Nyomon vagyun� - mondta. - A megtáma-
dott asszony A. József né, meglehetõsen jó személy-
leírást adott, és ismerün� egy ilyen �ülsejû bûnö-
zõt a �erületben. Nyomozóin� már �imente� érte.

-  Nagyszerû! Azonnal �érün� értesítést, ha A.
Józsefné felismerte a tettest.

Miután a fõnö�öt tájé�oztattam az örvendetes
hírrõl, Rónait ismét el�üldtem a �órházba. Ezután



Pintér fõhadnagy jelent�ezett Spitzer bácsival.
A jugoszláv autó feltörésével �apcsolatban �éret-
tem az öreget.

-  Jó napot, fõnö�! - �öszönt az öreg.

-  Üdvözlöm, Spitzer bácsi. Tudja, miért hívat-
tam?

-  Nem.

-  Megmondom.    Nyugatnémet    már�ára    van

szü�ségem.

-  Mennyire?

-  Három-négyezerre. Tudna venni?

Az öreg csa� pislogott, aztán meg�érdezte:

-  Hol loptá� el?

Megmondtam ne�i, és �özöltem: nemcsa� nyu-
gatnémet már�át lopta�, hanem egy csomó egyéb
holmit is. Fel is soroltam a hiányzó tárgya�at.

-  Felügyelõ úr, eddig még sen�i sem járt nálam

ezzel a szajréval - nyugtatott meg Spitzer bácsi.
- És ha �ezdõ�, a��or nem is fogna� jönni.

-  Emlé�szi� a Filó galerire? õ� is �ezdõ� vol-
ta�, és mégis eltalálta� magához. És arra is emlé�-
szi�, hogy nem voltun� hálátlano�?

-  Fõnö�, a lel�emet �iteszem magu�ért, tetszi�
ismerni a Spitzer bácsit.

-  Ha nem ismerném, nem lenne itt.

-  Már itt sem vagyo�, föl�eresem az összes csa-
vargót, és elhíresztelem, mire van szü�ségem, �üld-
heti� a száj rét.

-  A tizenharmadi� és a tizennegyedi� �erületet
gondolom a legérde�esebbne�. Mert a tizenharma-
di� �erületben történt a többi autólopás, meg egy
férfit is �irabolta� ott...

-  Fiatalo� volta�? Hányan?

-  Ketten-hárman,  de többet nem tudun� ró-
lu� ...

- Jól van, a��or én megye� is ... Majd a szo�á-
sos módon jelent�ezem.

-  Azért nem árt, ha vigyáz magára! - búcsúz-
tam.



Nyomozóin� és a �özrendvédelmise� �özben
meg�ezdté� a portyázáso�at. Odabent folyamatosan
hallgattá� �i a beszállított személye�et. Mert eze�-
ben nem volt hiány. Ezen a napon harminc�ét sze-
mélyt állította� elõ. Közülü� tizenhét fiatal�orút a
gyerme�védelmise�ne� adtun� át. Négy fiút és �i-
lenc lányt azért, mert is�olaidõben presszóban, il-
letve a Városligetben találtá� õ�et. örül majd anyu-
�a, apu�a . . . Behívjá� õ�et a rendõrségre, figyel-
mezteti�. A felnõtt�orúa� többsége ismert büntetett
elõéletû személy volt.

Kelegi százados mindenesetre már este jelentet-
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te: a Fény presszóban a wurlitzer �örül a vezetõ-
ség rendet teremtett. Az oda beosztott nõt máshová
helyezté�, s a zenegépet egy erélyes nyugdíjas �e-
zeli, a�i nem tûr semmiféle rendbontást. Nyomo-
zóin� bé�és szóra�ozó�at találta�.

A �ihallgatáso� �özben ér�ezett meg Rónai szá-
zados a �órházból.

-  Jelentem, B. János túl van az életveszélyen.
Egészen jól el tudtam vele beszélgetni. Elmondta,
hogy gya�ran jár a Hajnal�ába és a Fiastyú�ba, a
felszolgáló� jól ismeri�. Az utolsó estén, ami�or ott
iszogatott, az eszpresszó tele volt. Kérdésemre, hogy
valamilyen társaság nem tûnt-e fel ne�i, azt mond-
ta:   csa�  egyetlen   olyan   asztaltársaság  volt  ott,
amelyre a vendége� felfigyelte�. Egy lány és négy
fiú ugyancsa� hangos�odott, nagyon trágár szava-
�at használta�. Olga, a felszolgáló ráju� is szólt,
hogy ha nem hagyjá� abba, nem szolgálja �i õ�et.
A hangos�odás feltûnt, de nem hiszi, hogy �özülü�
�erülte� volna �i a támadói. Ügy emlé�szi�, azo�
még ottmaradta�, ami�or õ elindult haza. Megerõ-
sítette, hogy ivott ugyan, de nem volt részeg. A tá-
madás hirtelen és váratlanul érte.

-  És az az Olga mit mond?

-  Honnan tudja, alezredes elvtárs, hogy már be-
széltem vele?

-  Ismerem magát annyira, hogy tudjam: anél-
�ül ide se jött volna.

-  A lány so�at felsorolt azo� �özül, a�i� a presz-
szóban volta�, a�adt �öztü� jó néhány gyanús ala�,
de nem figyelte, �i mi�or ment el. Beszéltem Snóbli
Jós�ával is ... Tudja, fõnö�, õ az a csibész, a�i min-
den�it ismer a tizenharmadi� �erületben. Egy éve
szabadult, azóta a hajógyárban melózi�, rendesen.



Estén�ént pedig snóblizi�. Ö a snóbli�irály. Ne�em
azt ígérte, hogy háromból egy fórt ad, vagy ha a�a-
rom, úgy is játszhatun�: ami�or õ veszít,.duplán
fizet.

-  Nem so�at néz �i magából!

-  Én annál többet belõle. Azt ígérte, hogy ma
este nyolcra hozza a csibésze�et. "Ha nem hozom,
ne nyerje� többet!" - fogad�ozott, pedig ez nála
nagy szó.

-  Ha nyomra vezet, a��or maga nyer, s nem is
�icsit! A fõ�apitány elvtárs számon tartja az ilyes-
mit.

Még mielõtt hazamentün� volna, meg�aptu� az
értesítést a XXII. �erületi �apitányságról: elfogtá�
a nõ támadóját, most folyi� a �ihallgatás.

Megnyugodva jelentettem az ügyet a fõnö�ne�,
azután hazatértün�, hogy fel�észüljün� a �övet�e-
zõ napo� feladataira, hiszen még elõttün� állt B. Já-
nos megtámadóina� és a gép�ocsi� f eltörõine� �éz-
re�erítése.

Másnap reggel azzal fogadott Erzsi�é:

-� Alezredes elvtárs! Már háromszor �ereste a
huszon�ettedi� �erületi bûnügyi alosztályvezetõ.
Most is itt van a vonalban.

-  Szervusz! - szóltam bele a �agylóba. - Be-
ismerte?

-  Mit mondja� ... nem. Pedig a személyleírás
teljesen ráilli�, s régi, ismert bûnözõ. Mindenesetre
egy órával ezelõtt útna� indítottam hozzáto�, az a�-
tá��al együtt.

-  Jól tetted. És gratulálo� a gyors elfogáshoz.

-  Köszönöm. De �épzeld, alig �üldtem el ezt az
embert, jelent�ezett egy újabb mun�ásnõ, P. Já-
nosné, és bejelentette: ma mun�ába menet megtá-
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madta egy férfi. El�apta a �arját, leteperte a földre,
elvette a szatyrát, amiben benne volt a reti�ülje is,
azután elfutott.

-  Nem értem . .. Talán mégsem az volt a tettes,
a�it elfogtato�?

-  A. József né személyleírása teljesen illett rá.

-  Szembesítetté� a sértettel?



-  Nem.

-  A��or legyete� szívese�, teremtséte� elõ a
sértettet, és �üldjéte� õt is be �ocsival hozzán�!

Intéz�edtem: a XXII. �erületbõl behozott gyanú-
sítottat �ísérjé� fel a szobámba. Kérettem Szabó
századost is.

Míg ez megtörtént, a beadott a�tát nézegettem:
Sz. Károlyt fogtá� el a XXII. �erületben. Ezt az
embert jól ismertem, so�szor volt már a "vendé-
gün�". Hol lopásért, hol rablásért ítélté� el. Felté-
telesen szabadult, és jelenleg segédmun�ás�ént dol-
gozi�.

Szabó százados egy idõben jött be a gyanúsítottal.
Miután az õrt el�üldtü�, leültettem Sz. Károlyt.

-  Most szépen sorjában elmondja ne�ün�, ho-
gyan �övette el a rablótámadást az asszony ellen.
Tudja, nálun� nincs értelme a tagadásna�.

-  Tudom, felügyelõ úr. De azt is tudom: ön jól
ismer engem. Ha én egyszer lebu�om, a��or min-
dent bevalló�. Hát most nem tehetem, mert én nem
csináltam semmit. Én ebben a balhéban nem va-
gyo� benne. Tessé� megnézetni, én a melóhelyemen
dolgoztam tegnap is.

-  Mi�or �ezd dolgozni?

-  Az elsõ mûsza�ban . . . hat óra�or.

-  Hol dolgozi�?

- A Ganz-Mávagban, a Kõbányai úton.
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-  Milyen messze van a la�ásától a gyár?

-  Ha �apo�  villamost,  negyvenöt-ötven  perc
alatt beére�. De alezredes úr, es�üszöm az anyám
életére, hogy nem én �övettem fel azt a bálhét.

-  Talán valami másra es�üdjön, Karcsi, hisz
nem is ismerte az anyját, menhelyen nõtt fel.

-  Ez igaz ... de a��or mire es�üdje�?

-  Semmire. Ha ártatlan, haza fog menni. Eny-
nyire meg engem ismerhet.

Kiszóltam a telefonon: Pintér fõhadnagy ellen-
õrizze, hogy tegnap Sz. Károly bent volt-e a mun-
�ahelyén, a Ganz-Mávagban? - Erzsi�é jelezte, a
XXII. �erületbõl �özölté�: a sértett �ocsival elin-
dult hozzán�.



-  Szabó százados - fordultam mun�atársam-
hoz. - Hozzon ide négy nyomozót, �örülbelül olyan
ala�úa�at, mint Sz. Károly. Ne legyene� jól felöl-
tözve !

Erzsi�éne� szóltam, hogy ha megér�ezi� A. Jó-
zsefné, �ísérje át egy mási� szobába, õ ne lássa, �i�
jönne� be hozzám. Néhány perc alatt mindez meg-
történt, s ami�or már bent volta� a nyomozó�, �ö-
zépre állítottam Sz. Károlyt, majd meg�értem Er-
zsi�ét :

-  Most legyen szíves, hívja ide a nénit.
Ami�or a sértett bejött, meg�érdeztem:

-  Fölismerné a támadóját?

-  Igen.

-  A��or nézze meg ezt az öt embert, és válassza
�i �özülü�, hogy melyi� támadta meg magát tegnap
reggel.

A. Józsefné a reti�üljébe nyúlt, �ivette szemüve-
gét, föltette, hunyorgott.

-  Rövidlátó?
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-  Igen. Ez még új szemüveg, és még nem szo�-
tam meg.

Végignézte az öt férfit, egyen�ént hozzáju� lé-
pett, �özelrõl is megnézte õ�et, azután rámutatott
Sz. Károlyra:

-  Õ volt!

-  Honnan ismert rá? Mirõl ismerte föl?

-  Az ala�járól.

-  Legyen szíves �imenni, mindjárt újra szólí-
tom.

Ami�or �iment, fölcseréltem az öt személyt. Az-
után behívtam. Szemüveggel jött be. Meg�értem,
vegye le a szemüvegét.

-  Legyen szíves, most válassza �i a támadóját!
Megint végignézett rajtu�, megint �özelebb ment

hozzáju�, azután a �özépen álló nyomozóra muta-
tott:

-  ö volt az!

Szinte hallani lehetett Sz. Károly meg�önnyeb-



bülõ sóhaját, én meg nem mertem nyomozón� sze-
mébe nézni, nehogy elnevessü� magun�at.

-  Biztos ebben?

-  Egészen biztos vagyo� benne.

-  Ami�or megtámadtá�, szemüveget viselt?

-  Igen,   de   ami�or  megrántotta  a  �ezem,   a
szemüveg leesett, összetört. Helyette �aptam ezt az
újat.

-  Tehát maga szemüveg nél�ül látta a támadó-
ját?

-  Igen.

-  Asszonyom,   maga   annyira  rövidlátó,   hogy
egyszerûen nem ismerheti fel, �i bántotta.

Megszólalt a telefon. Pintér fõhadnagy jelent�e-
zett:
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-  Jelentem, ellenõriztem a Ganz-Mávagban Sz.
Károly bélyegzõ�ártyáját, öt óra ötven perc�or bé-
lyegzett, és mun�atársai is elmondtá�: bent volt
tegnap.

-  írjon errõl jelentést, s vegye bele azo�na� a
mun�atársa�na� az adatait is, a�i� a bélyegzõ�ár-
tya mellett még igazoljá� a dolgot.

Sz. Károly úgy figyelte minden szavamat, hogy
tudtam: õ már teljesen megnyugodott. Amint letet-
tem a telefont, az asszonyhoz fordultam:

-  Az az ember, a�it elõször �iválasztott, tegnap
reggel fél hat tájban, ami�or magát megtámadtá�,
villamoson ült, és ment a mun�ahelyére, mert húsz
perc múlva már ott is volt. Az pedig, a�it másod-
szor �iválasztott, tegnap reggel nem járt a huszon-
�ettedi� �erületben, õ ugyanis egy nyomozó ... Kö-
szönöm, elvtársa�! - fordultam a nyomozó�hoz.
- Sz. Károly, ön is �imehet, legyen szíves, üljön
le �int az elõszobában.

Ami�or mindez megtörtént, azt mondtam A. Jó-
zsef néne�:

-  Látja, asszonyom, mit tesz az, ha vala�i úgy
ismer fel vala�it, hogy �özben elfelejti: rövidlátó.

-  Ne haragudjon az elvtárs, én nem a�artam
rosszat, úgy emlé�szem, ilyenforma volt.

-  Dehogy haragszom, tudom, milyen hatással
lehet vala�ire, ha megtámadjá�! Köszönöm, hogy



bejött. Ha elfogju� az igazi támadóját, a��or majd
ismét be fogju� hívatni. - Meg�értem Erzsi�ét, in-
téz�edjen, hogy A. Józsefnét gép�ocsival vigyé�
haza.

A mun�ásnõre valóban nem haragudtam, annál
jobban haragudtam hanyag mun�án�ra. Ma már
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nem lenne szabad elõfordulnia, hogy ilyen felüietes
módon õrizetbe vegyene� vala�it.

-  Mit szól ehhez, Szabó százados?

-  Félelmetes. Mit fogun� most mondani Sz. Ká-
rolyna�?

-  Hívju� be.

Sz. Károly mosolyogva lépett be:

-  Üljön le, Károly. Igaza volt. Egy nyomozón�
elmegy most magával az üzembe, ott meg�eresi a
vezetõjét, és elmondja: meg�értü� magát, hogy jöj-
jön be a fõ�apitányságra, mert egy bûnügyben na-
gyon fontos segítséget nyújtott ne�ün�. Rendben
van?

-  Rendben .. .

-  Maga pedig ne haragudjon, de a személyleírás
teljesen magára illett.

-  Tessé� mondani, ha a huszon�ettedi� �erület-
ben a�ármilyen balhé van, ezentúl mindig engem
fogna� gyanúsítani? Én egy éve éle� becsületesen,
és az az elhatározásom, hogy nem �övete� el többé
semmi balhét. . .

-  Nem  fogjá�  nyugtalanítani  magát,   Károly.
Csa� dolgozzon becsületesen, és nyugodtan alhat!
Ha bármiben a segítségére lehete�, hívjon fel.

-  Köszönöm, alezredes elvtárs! A viszontlátásra!

Tárcsáztam a fõnö� számát. Jelentettem, mi tör-
tént. Egy pillanatnyi csend volt a telefonban, az-
után csa� annyit mondott:

-  Jöjjön be hozzám!

Tudtam, hogy villámlásra és mennydörgésre szá-
míthato� . . .

-  Mit �épzelne� magu�! - rontott ne�em, ami-
�or a szobájába léptem. - Minden napra jut egy
ilyen bûnügy? Csa� úgy leüti� a mun�ába menõ
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asszonyo�at? És mi arról papolun�, hogy jó a �öz-
biztonság! Felháborító! Aztán meg õrizetbe veszne�
egy ártatlan embert, a bûnözõt pedig futni hagy-
já�?! Én jelentettem az elfogást a fõ�apitány elv-
társna�, ezt most hogy jelentsem? Szégyelle� be-
menni hozzá.

Ilyen�or nem lehet mást csinálni, mint várni...
hisz a fõnö�ne� igaza van. Ami�or �iöntötte a mér-
gét, néhányszor végigsétált a szobán, azután azt
mondta:

-  Ülj le! Mondd el, mit tettete�, hogy elfogjá-
to� ezt a banditát? Az igazit!

Részletesen tájé�oztattam az el�épzeléseimrõl.

- Helyes, nagyon helyes. Tehát hajnaltól min-
den erõt a huszon�ettedi� �erületbe, a gyára�hoz
vezetõ utcá�ba. A nyomozó� úgy simuljana� a �a-
pualja�ba,'-"a háza� falába", hogy sen�i meg ne
lássa õ�et!

-  így gondoltam én is, fõnö�.

-  És mit fog mesélni ez az ember, a�it most sza-
badon engedtél?

-  Nem fog rossza�at mondani a rendõrségrõl!
Fõnõ�, ne izgassu� magun�at olyan dolgo� miatt,
ami� egészen természetese�. Emlé�szel, ami�or an-
na� a gyári �asszafúrásna� a tetteseit �erestü�,
több mint száz gyanúsítottja volt az ügyne�, min-
det elõállítottu�, és �özülü� halásztu� �i a tettest.
Utána sen�i sem tett megjegyzést, hogy milyen so�
személyt gyanúsítottun�.

-  Fogd el a �ét nõ támadóját, és es�üszöm, soha
többé sen�i nem fogja még csa� említeni sem ezt
az ügyet.. . Igaz, ez tulajdon�éppen nem is a ti
ügyete�...

örültem, hogy õ mondta �i, mert ne�em már a
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számon volt, de nem szívesen mószeroltam volna a
�erületie�et.

-  A��or tehát hajnaltól védõõrizetet �apna� a
mun�ásasszonyo�?

-  Bárcsa� támadna holnap az a bandita ... a�-
�or biztosan el�apnán�.

Ezzel búcsúztun�.

Szabó százados a szobámban várt. Jelentette,
hogy Sz. Károlyt Pintér fõhadnaggyal el�ísértette.



-  Rendben. Most nagy feladat vár rán�. Meg
�ell  szerveznün� a huszon�ettedi� �erületben  a
hajnali ellenõrzést. Be �ell vonni a huszon�ettedi�
�erület alapos helyismerettel rendel�ezõ nyomozóit,
s tõlün� is, ahány embert csa� lehet - s ezzel el-
mondtam mindazt, amit a fõnö� a lel�emre �ötött,
majd hozzátettem: - Még egy olyan hibát nem le-
het el�övetni, mint ami Sz. Károllyal történt.

-  De, alezredes elvtárs, azt nem mi �övettü� el.
Mi csa� helyrehoztu�.

-  Mi... mi... Mit jelent az a "mi"? Ha mi,
rendõrö� el�övetün� egy hibát, azt sohasem �öti�
személyhez. Ha törvénysértést �övet el egy rendõr,
a��or sen�i sem azt mondja: Kovács õrmester volt,
vagy Fehér õrnagy, hanem azt: ilyen a rendõrség.
Ezt pedig el �ell �erülni. A becsületes állampolgá-
ro� soha nem érezheti�, hogy nincsene� biztonság-
ban ...

-  Igaza van - mondta Szabó százados, azután
részletesen megbeszéltü� a teendõ�et.

Estére �ezemben volt az a személyleírás, amit
P. Jánosné adott, ö nem volt rövidlátó, s elég jól le-
festette támadóját, amolyan 35-40 �örüli ember-
ne� ... Szabó százados azt is jelentette, hogy haj-
nalban harminc nyomozó szállj a meg a gyárba ve-
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zetõ uta�at, amelye�et gondosan feltér�épezte�.
Valamennyien 4 óra 30 perc�or foglaljá� el a he-
lyü�et.

Kiszóltam Erzsi�éne�, hogy Kelegi századossal
szeretné� beszélni, azután, amíg vártam rá, hossza-
san töprengtem, hogy tervein� minden te�intetben
pontosa�-e, nem �övettün�-e el valami hibát. Ész-
re sem vettem, hogy nyílt az ajtó. Ahogy véletlenül
felnéztem, ott láttam a fõnö�öt az asztalom elõtt
állni. Felugrottam.

-  Ülj csa� le ... Nyugtalan vagyo� a rabláso�
miatt. Ma több mint tíz telefont �aptun�: üzemi
pártbizottságo�tól, mun�ásaszonyo�tól. Nem mer-
ne� bemenni a gyára�ba... Jól megszerveztéte� a
reggeli ellenõrzést?

-  Én is ezen töprenge�.

-  Kimégy?

-  Természetesen. Én már hajnali négy�or ott le-
sze� - mutattam meg Szabó századosé� tervét.

-  A��or miért nem indultál még haza lefe�üd-
ni?



-  Épp most hívattam Kelegi századost... hi-
szen mi este is ellenõrzést tartun�.

-  Este is, hajnalban is? Ez so� lesz!

-  Csa� nem fogo� aludni, ami�or a mun�atár-
saim dolgozna�? . . . Ugye, fõnö�, ezt nem mondtad
�omolyan?

-  Hát jó ... De ha elfogtáto� a tettese�et, há-
rom napig az ágyhoz �ötözle�, egyetlen ügyet sem
íro� �i rád . . .

Este Kelegi és Szabó századoso��al végigjártu�
az étterme�et. A Fiastyú�ban a fõpincértõl megtud-
tu�, hogy a szõ�e Kati és a hosszú Zsuzsa, a�i�
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minden�it ismerne�, azon az estén itt volta�. A mi-
ein� most õ�et várjá�...

A Hajnal�ában Tóth fõhadnagy é� ülte� egy sa-
ro�asztalnál. Itt a vezetõnõ már leírta ne�i�, hogy
�i� szo�ta� idejárni. Az a hangos�odó társaság,
amelyi�rõl B. János beszélt, még nem jött ide ma
este .. . Távozóban Tele�itõl meg�érdeztem: mi van
Snóbli Jós�ával? Azt felelte: reggel 9-re halasztot-
tá� a snóblizást. Azt is �özölte: Olgától megtudta,
hogy az a bizonyos asztaltársaság mégiscsa� �özvet-
lenül B. János után ment el. Pontosabban �etten in-
dulta� azonnal, a többie� ottmaradta� fizetni.

Mind�ét helyen meghagytu� nyomozóin�na�,
hogy egy-�ét óra múlva visszatérün�. Aztán foly-
tattu� utun�at a pesti éjsza�ában. Mindenütt fel-
hívtu� a fõnö�ö�, pincére� figyelmét az autó�ból
ellopott tárgya�ra: ha vala�i eladásra �ínálna ilyet,
azonnal telefonáljana�. Éjfél elõtt néhány perccel a
Pozsonyi úton három férfi tûnt fel. Sétálgatta�.
Melléjü� csúszott az autón�:

-  Jó estét! - �öszöntem ráju�. - Mi járatban
vanna� errefelé?

Értetlenül nézte�, erre elõvettem az igazolványo-
mat:

-  Látjá�, én igazolom magam, tegyé� ezt ma-
gu� is.

Elõvetté� igazolványu�at. Mindhármu�na� volt
mun�ahelyi bejegyzésü�, de az egyi� a Pongrác
úton la�ott, a mási� �ettõ a Tompa utcában.

-  Hogy a�arna� így gyalog hazaérni, ha még
hajnalban dolgozni �ell menniü�?

-  Majd felszállun� a villamosra.



Mi�özben továbbmentün�, gép�ocsivezetõn�
megszólalt:
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-  Ha eze� nem törté� valami balhén a fejü�et,
a��or �is�utya legye� . ..

-  Ellenõrizni fogju� õ�et, Józsi�ám - nyugtat-
tam meg,  hiszen  tudtam,  Szabó százados felírta
mindhármu� nevét.

A Hajnal�a elõtt Tóth fõhadnagy várt.

-  Azt hiszem, nyomon vagyun� - fogadott. -
Megtudtam, hogy anna� a bizonyos asztaltársaság-
na� a tagjait csa� gúnynevü�rõl ismeri�. Ez pedig,
mint tudju�, amolyan galeriszo�ás ... A legfiata-
labbat Bütyö�ne�, a legidõsebbet Jóstina�, egy har-
madi�at Bucina�. . .

-  És a vezetõjü�?

Keresgélni �ezdett a cédulá� �özött. Rettentõ
mérgesen nézhettem rá, s elértette pillantásomat,
hiszen éppen néhány napja ígértem meg, hogy szü-
letésnapjára �ap tõlem ajándé�ba egy jegyzettöm-
böt, hátha a��or abbahagyja a cédulázást. . .

-  Elnézést. . .   holnap   már   lesz   jegyzetfüze-
tem ...

-  Most pedig bemegy, és megnézi a nyilvántar-
tásban,  hogy  szerepelne�-e  ott  ilyen  gúnyneve�
vagy álneve�. Mind a négyü�rõl el�észíti az orszá-
gos �örözést.

-  Alezredes elvtárs, holnapra elõteremtem õ�et.

-  Annál jobb . . . a��or majd visszavonju� a �ö-
rözést.

El�öszöntün�, s a �ocsiban meg�érdeztem mun-
�atársaimtól: haza vigyü�-e õ�et?

-  Az alezredes elvtárs mit csinál?

-  Odabent   alszom   egy-�ét   órát. . .   Hajnalra
�int a�aro� lenni a huszon�ettedi� �erületben . . .

-  Mi is ... - mondtá� egyszerre, így hát Józsi
már vehette is az irányt a fõ�apitányságra.
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*

Itt még megtudtu�, hogy az esti általános ellen-
õrzésen tíz-egynéhány embert állította� elõ, �öztü�



�ét �örözött bûnözõt is - s miután elégedetten
nyugtáztu�, hogy eze� az; ellenõrzése� mégiscsa�
hasznosa� - néhány órára lepihentün�.

A hajnal már �int talált a XXII. �erületben. Ügy
jártu� az utcá�at, hogy feltûnést ne �eltsü�, s �öz-
ben megfigyeltü� mun�atársain�at. Ügy volt,
ahogy a fõnö� �ívánta: szinte a fala�ba simulva fi-
gyelte�. Hét óráig nem történt semmi �ülönös, a�-
�or mi bementün� a fõ�apitányságra. A nyomozó�
�ilenc óráig a helyü�ön maradta�.

Kilenc�or bosszúsan jelentettem a fõnö�ne�: nem
történt semmi.

Érde�es módon most 6 nyugtatott meg:

-  Ne izgasd magad, az is eredmény, hogy leg-
alább nem támadta� meg sen�it. Addig folytatju�
az ellenõrzése�et, amíjj újra elõ nem merész�edi�
az a rabló.

Szobámban Erzsi�é azzal várt: már �étszer tele-
fonált egy férfi. Csa� annyit mond, hogy Kovács
Endréne� hívjá�, s hogy mindenáron beszélnie �ell
velem.

-  Mondta, hogy nem ére� rá?

-  Mondhattam én a�ármit, nem törõdött vele,
itt ül lent az eligazítóban, és vár...

-  Hát a��or �üldjön le érte.

Be�ötözött arcú férfi lépett be, a fezemé alatt vér-
aláfutás.

-  Kovács Endre vagyo�.

-  Honnan tudja a nevem, és mi történt önnel?

-  Elnézést �ére� a zavarásért, de régi barátom,
dr. Kelemen Endre (az a��ori éve� �özismert igaz-
ságügyi orvossza�értõje) adta a tanácsot, hogy önt
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�eressem. Azt ígérte, hogy õ is felhívja Fóti elv-
társat.

-  Még nem hívott fel, de foglaljon helyet. Mi-
ben lehete� a segítségére?

-  Kérem, én el�övettem egy hibát. Nõs ember
vagyo�, a Visegrádi utcában la�om. Feleségem �ét
hétre elment az édesanyjához Pécsre. Én estén�ént
eljáro� vacsorázni. Tegnap, ami�or este nyolc óra
tájban hazafelé tartottam, az utcasar�on �ét csinos



fiatal lány megszólított. Azt mondtá�: elfogyott a
pénzü�, és nagyon éhese�, nem tudnám-e �isegíte-
ni õ�et? Beszédbe elegyedtem velü�, s �érdéseimre
azt felelté�: édesanyju� vidé�re utazott, csa� �ésõ
este jön haza, s véletlenül �izárta õ�et, azért �ény-
telene� egyedül csatangolni az utcán. Megsajnáltam
és felhívtam a la�ásomra õ�et. Ott szalámis �enye-
ret csináltam ne�i�, s �özben meg�érdeztem, hány
évese�. Az egyi� húszna� mondta magát, a mási�
tizennyolcna�.   "No  -  gndoltam  -,  a��or  már
megihatna� egy �is bort is." Meg�ínáltam õ�et. Er-
re az, amelyi� húszévesne� mondta magát, se szó,
se beszéd, az ölembe ült, átölelt, megcsó�olt, és úgy
�öszönte meg, hogy ilyen �edves vagyo� ... A má-
si� �islány �ijelentette: õ leszalad, mert egy barát-
nõjét �érte meg: segítsen rajtu�, s az most itt vára-
�ozi� a sar�on, megmondja ne�i, hogy van már hol
lenniü�. Ezzel elszelelt. Utána se mehettem, hiszen
a mási� lány az ölemben ült... Eltelt néhány perc,
s egyszerre nyílt az ajtó. Hátranéztem: a mási� lány
volt ott, �ét férfival. A lány felpattant az ölembõl.
Az egyi� férfi rám ordított, hogy mere� hozzányúl-
ni az õ menyasszonyához? . . . Szóhoz sem juthat-
tam, a fiatalember leütött. Ami�or a földre estem,
éreztem, hogy rugdosna�. Elájultam. Nem tudom,
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mennyi ideig fe�hettem eszméletlenül. Ami�or ma-
gamhoz tértem, sötét volt, s õ� már eltûnte� a la-
�ásból. Felgyújtottam a villanyt, és meg a�artam
nézni, hány óra, de a �aromon hûlt helye volt az
órámna�. Szétnéztem a szobában, �özben a tü�örbe
pillantva megláttam: csupa vér az arcom, a hom-
lo�omon egy nagy hasadás. Próbáltam megmosni,
nagyon fájt. Körülnéztem, s láttam, hogy a sze�ré-
nye�et felfeszítetté�, so� minden hiányzi� belõlü�.
Ruhanemûe� meg egy mási� �aróra, s �i tudja, mi
minden? Csa� egy dolog járt az eszemben: mit
mondja� majd a feleségemne�? Taxival bementem
a �órházba, ott azt hazudtam, hogy leestem a villa-
mosról. Adta� egy inje�ciót, azt mondtá�, ma men-
je� el az SZTK-ba. Még az éjjel felhívtam dr. Ke-
lement, õ mondta: azonnal menje� a �apitányságra,
de én nem mertem, tilta�oztam. Végül azt mondta:
jó, a��or �eresd meg reggel Fóti elvtársat. . .

-  Jól tette, hogy idejött, de még jobb lett volna,
ha azonnal �ihív min�et...

-  De �érem, a feleségem . . .

-  Jó, jó ... de nem vette észre, hogy ami magá-
val történt, az szabályos bûnügy? . . . Egy �rimi.. .
Nem látott még ilyent a moziban? - Abban a pil-
lanatban, amit �imondtam, felvillant bennem egy
a��oriban játszott film egyi� jelenete: szinte haj-
szálpontosan azt utánoztá� le eze� a pesti huligá-
no� . . . csa� abban ezzel a módszerrel megzsarolta�
egy-, dúsgazdag embert, itt pedig a zsarolás si�eré-



ben nem nagyon bízva, megelégedte� a gyors rab-
lással. Tehát: filmsztori, primitívebb �ivitelben . . .

-  Tulajdon�éppen nem is értem az egészet. ..

-  Pedig világos, önt egy ócs�a trü��el becsap-
tá�, örülhet, hogy nem gyil�oltá� meg. Ha ellen-
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állt volna, a��or most nem beszélgethetnén�. Az
ilyen súlyos bûncsele�ményt �ötelesség jelenteni!
És nyugodtan bízhat a rendõrségben: mi semmit
sem mondun� el a feleségéne�. Most pedig írásban
rögzítjü� bejelentését, azután helyszíni szemlét tar-
tun�. Pontosan írja le, milyen volt a �ét óra, és mi-
�et rabolta� még el...

-  Jó ... de a disz�réció ... Tessé� elhinni, én
igazán csa� sajnálatból hívtam fel a �islányo�at...

-  Elhiszem! - feleltem, s �özben arra gondol-
tam, mindannyian gyarló� vagyun� .. .

Kelegi századost hívtam be. Elmondtam, mi tör-
tént, s nagyon világosan tudtára adtam: az ügyrõl
a feleségne� soha nem szabad megtudnia a teljes
igazságot, õ végig betörésrõl, rablásról tudjon, ha
talál�oznána� vele.

-  Ezt az ügyet te vedd a �ezedbe, mozgósítsd,
a�i�et a�arsz, s persze ha még el tudsz �apni vala-
�it - mondtam, mi�özben Kovács Endre oda�int
az elõszobában írogatta, mit vitte� el tõle.

-  Értettem... Ez a terület a Nyugati pályaud-
var �örnyé�i galeri� hatósugarába tartozi�.

-  Ügy van ... Ha azóta nem "nõtt �i" valami
újabb. Mindenesetre meg �ell nézni a Kacsa, a Ju-
gó és a Cso�i galerit. . .

Alig mente� el Kelegi századosé�, ami�or Kele-
men do�tor �eresett telefonon.

-  Szervusz!   Küldtem  egy  pácienst,   hogy  ne
unat�ozzato�!

-  Köszönöm. . . Valóban, alig volt mit csinál-
nun�. Már járt itt. De nagyon be van tojva, hogy a
felesége megtudja.

-  öregem, te se visel�ednél más�épp az õ he-
lyében ... Te nem ismered a feleségét!
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-  Megnyugtathatod, a felesege tõlün� nem tud
meg semmit.



Tóth fõhadnagy jelent�ezett. Fülig ért a szája,
tudtam, jó hírt hoz.

-  Jelentem, Olgit bevittem a bûnügyi nyilván-
tartóba, elébe ra�tam azo�at a fény�épe�et, ame-
lye� Josti, Buci, Bütyö� gúnynevû férfia�ról �é-
szülte�. Az egyi�et egybõl �iszúrta: "Ez a Josti" -
mondta ... Ott volt azon az estén. Kenés Józsefne�
hívjá� - tudtam meg a nyilvántartóban, s van egy
testvére is, Sándor. Az még nem volt büntetve, pe-
dig biztosan együtt �övetté� el azt a bûncsele�-
ményt ...

-  Mit csinált az Josti?

-  Gép�ocsifeltörésért ítélté� el...

-  És ezt csa� most mondja? - ugrottam föl.

-  Mondtam volna... Megnéztem az irato�at:
négyen volta�, de csa� háromra lehetett rábizonyí-
tani, az öccsére nem. A mási� �ét társa Engel Antal
és Berger István volt. Mind a négyne� megvan a
la�áscíme. Kére� engedélyt, hogy elszámoltassam
õ�et, ház�utatást tartsun� nálu� .. .

-  De még milyen gyorsan!

-  Jelentem még, hogy Snóbli Jós�a is jelent�e-
zett. A Lehelen egy. Sanyi nevû srác frottírtörül�ö-
zõ�et, nyloninget �ínált ne�i eladásra ...

-  És megvette?

-  Meg�értem rá ... Vett �ét frottírtörül�özõt és
egy nyloninget.  Negyedóra múlva itt lesz,  nem
messze, a téren. Gondoltam, menet �özben átveszem
tõle.

-  Ne menet �özben. Szervezze meg a ház�uta-
táso�at, utána menjen le a sráchoz, hozza ide az
árut, adja oda Erzsi�éne�, addigra a �utatócsopor-

to� összeállna�. Maga természetesen a Kenés test-
vére�hez megy ...

Amint Tóth elindult teljesíteni a feladatot, szól-
tam Erzsi�éne�: - Hívja fel azt a jugoszláv állam-
polgárt, a�ine� megadtam a telefonszámát, és �érje
meg, hogy amilyen gyorsan tud, jöjjön be hozzám.
És vegye át azt a csomagot, amit Tóth fõhadnagy
hoz majd ne�em.

-  Értettem.

Jelentettem a fejleménye�et a dete�tívfõnö�ne�,
azután visszamentem a szobámba. Spitzer bácsi �e-
resett telefonon.

-  Nyilvános utcai fül�ébõl beszéle� - �ezdte.



- Sen�i sem hallja.

-  Csa� én ... legalábbis szeretném már hallani.

-  Szóval.. . Spitzer bácsi nyugatra utazi� .. .
�ell ne�i százötven-�étszáz puha ...

-  Hogy érti ezt?

-  Nem én értem, ezt mondtam. Vagy húsz csa-
vargóna� hintettem el, és meglepett az eredmény.
Ma este nyolc órára az Ibolyába hozna� ne�em �ét-
százat.

-  Nagyszerû.

-  Legyen ott �ét o�os �iber . ..

-  Másmilyen nincs is - adtam vissza -, s per-
sze, hogy ott leszün�.

-  Szóval, ha megsimítom a hajamat, a��or an-
nál van a valuta, a�ivel beszéle�.

-  Ne vicceljen már, Spitzer bácsi! Hiszen ma-
gána� egyetlen hajszála sincs!

-  Jó, jó, ha maga olyan öreg lesz, mint én, a�-
�or a maga szép dús fe�ete hajából is csa� annyi
marad, mint ne�em.
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-  Az lehet, de nem is mondom majd sen�ine�,
hogy a hajamat simogatom . . .

-  Igaza van, a��or egy zseb�endõvel a homlo-
�omat törlõm meg.

-  Rendben van. De tartsa õ�et szóval, nem az
ott ülõ� menne� majd oda magu�hoz, nem a�arju�
lebu�tatni.

-  Viszontlátásra!

Igen, ez a nyomozó� legnagyobb segítõtársa: a
személyismeret. Ezért nem ülhet a nyomozó az író-
asztalánál . . ha éppen nincs is �on�rét nyomozni-
valója. A legdöntõbb, hogy minden�ivel �edves le-
gyen az ember, ha tud, segítsen ügyes-bajos dol-
gaina� elintézésében. Ala�ítson �i jó �apcsolatot
azo��al a �ulcsfigurá��al, a�i� segíteni tudna�. Ha
így csele�szi�, a��or egy-egy �on�rét nyomozás
idején a�ár az íróasztalánál is ülhet, hogy �éznél le-
gyen, ha csöng a telefon .. .

Szabó századost �érettem. Alighogy belépett, Ke-
legi százados ér�ezett meg a helyszíni szemlérõl.



-  Várjun� egy �icsit - mondtam Szabóna� -,
hallgassu� meg együtt, mi hírt hozott Kelegi elv-
társ. - S néhány szóval tájé�oztattam Szabót is a
történte�rõl.

-  Teljes apparátussal vonultun� �i Kovácsé�-
hoz - �ezdte beszámolóját  Kelegi százados.  -
A rendõrorvossal is megvizsgáltattam: nyolc napon
belül gyógyuló sérülése�et szenvedett. A techni�u-
so� a sze�rényen rögzítésre al�almas ujjlenyoma-
to�at taláita�. A par�ettán fröccsentéses vérfolto-
�at lehet megvizsgálni, bár valószínûleg a sértetté a
vér. Az egyi� sze�rényt rend�ívül durván feszítet-
té� föl, szinte �ifaragtá� a farészt a zárnál, pedig
igazán lett volna idejü� sza�szerûbb mun�át vé-

280

gezni, hiszen a la�ás gazdája hosszú ideig volt esz-
méletlen. Az üveget és a pohara�at megvizsgáltu�,
az ujjlenyomato�at levettü�. Engedélyeztem, hogy
eze�et elmosogassa, elra�ja, amilyen gyorsan csa�
lehet, hátha váratlanul betoppan a felesége, s ez az
egy, amit nem tudna megmagyarázni.

-  így aztán õ lesz a mártír vagy talán a hõs is
majd a meséiben. - Miután jól �inevettü� magun-
�at, még meg�érdeztem: - Mi�or tud ne�ün� se-
gíteni?

-  Most lefe�üdt, holnap jelent�ezi�, s a��or vé-
gigjárja majd velün� az étterme�et, vendéglõ�et,
hátha felismeri támadóit. . .

-  Remélem, azért olyan so�áig nem fog tartani.

-  Azt hiszem, a Nyugati �örüli galeri� valame-
lyi�e tette, bár az ellenõrzése� óta valahogy elhall-
gatta�.

Erzsi�é szólt be: itt a jugoszláv állampolgár.

-  Rónai százados hagyott itt ne�em egy csoma-
got?-

-  Igen.

-  A��or elõbb azt hozza be, azután �üldje be a
vendégün�et.

Néhány perc múlva beléphetett a jugoszláv ál-
lampolgár, és mi Szabó és Kelegi elvtárssal figyel-
tü� az arcát, amint végignézte a csomag tartalmát.

-  Nem, eze� nem az én holmijaim.

-  Biztos ebben?

-  Sajnos, igen.



-  Elnézést, hogy idefárasztottu�.

-  A�árhányszor szívesen jövö�, csa� megtalál-
já�...

-  Most már nem �ell so�áig várnia - búcsúz-
tam el tõle.
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-  Egyszeriben de magabiztos lettél - szólalt
meg Kelegi százados, ami�or vendégün� becsu�ta
maga mögött az ajtót.                                    #

-  Megvan rá az o�om - mondtam, s tájé�oz-
tattam arról: az utcán leütött ember támadói va-
lószínûleg �ézre �erülne�, s estére már�a-ügyben is
remény�edhetün�. - Szabó százados elvtárs - for-
dultam hozzá -, szervezze meg az esti ügyet. Két
nyomozót ültessen be az Ibolyába, �ét mási� nyo-
mozó �ét rendõrrel oda�int vára�ozzon. Ha Spitzer
bácsi zseb�endõvel megsimogatja a homlo�át, az
egyi� nyomozó menjen �i, értesítse a többie�et,
azo� pedig úgy menjene� be, mintha szo�ásos iga-
zoltatás lenne.

-  Értettem, �ére� engedélyt az a�ció megszer-
vezésére.

Kelegi százados is el�öszönt, hogy intézze Kovács
Endréé� tárgy�örözését, s fel�észüljön a másnapi
feladato�ra. Az óramutató egyre �úszott elõre, de a
la�áso�ba �i�üldött nyomozó� csa� nem térte�
vissza. Végre nyolc óra tájban megjötte�. Tóth fõ-
hadnagy jelentette:

-  Bergert és Engelt elõállítottu�, a �ét Kenés
fiú azonban elutazott, nem tudjá�, hová, tehát szö-
�ésben vanna�.

-  La�ásu� figyelését megszervezte?

-  Természetesen.

-  A ház�utatásnál találta� valamit?

-  Igen ... de nem a B. Jánostól elrabolt holmi�-
ból.

-  Hanem?

-  Különbözõ cucco�at, ami� csa� autó�ból szár-
mazhatna�. Tessé� el�épzelni, azonnal megnyílt a
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száju�: sorolni �ezdté�, hány autóból lopta�, alig



gyõztü� feljegyezni.

-  És B. János �irablása?

-  Arról még nem �érdeztü� õ�et, mi csa� a ház-
�utatás�or talált holmi� eredetét �utattu�.

-  Hát a��or lássu� azt a �ét gyere�et.
Elõször egy vézna, sápadt, remegõ �ölyö� lépett

be.

-  Neve?

-  Engel Antal.

-  Gúnyneve?

-  Buci.

-  Mondja, hány éves maga? - �érdeztem, mi-
után leültettem.

-  Tizen�ilenc éves vagyo�.

-  Büntetve volt?

-  Igen, háromszor, mint fiatal�orú, lopásért.

-  Hogyan jötte� össze magu�, s hogy határoz-
tá� el, hogy autóbetörése�et fogna� el�övetni?

-  Az intézetben jártam az utolsó három osztályt,
az idõsebb Kenés fiúval együtt, a Jostival. Miután
�iszabadultun�, egyi� este egy csajjal bementem a
Hajnal�ába, ott ülte� az egyi� asztalnál Jostié�.
Láttam, so� sör van az asztalu�on, ne�em nem volt
so� pénzem, ezért egy mási� asztalhoz ültün�, �ét
üveg sört rendeltem, s ami�or elfogyott, el a�artun�
menni. A��or Josti odajött: üljün� át hozzáju�, meg
�ell ünnepelnün�, hogy újra talál�oztun�, és ide-
�int. Bele�arolt a lányba, átvitte az asztalu�hoz, én
is velü� mentem. Záróráig piáltun�. Tele volta�
"lével". Másnap újra talál�oztun�, s a��or Josti el-
mondta: ne�i� annyi a pénzü�, amennyit a�arna�,
s csa� rajtam múli�, velü� tarto�-e. Csatla�oztam
hozzáju�.
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-  Mert annyi pénzü� volt, amennyit a�arta� ...
S hogyan, mun�ából? Dolgozi� maga egyáltalán?

-  Három hete nem dolgozom, addig segédmun-
�ás voltam.

-  És azóta hogyan �eresett pénzt?

-  Autót nyitottun� föl... Már aznap este, ami-
�or megbeszéltü�, hogy ezentúl négyesben dolgo-



zun�, elindultun�. Ha séta �özben olyan autóhoz
értün�, amiben Josti felfedezett valamit, csa� oda-
szólt Bütyö�ne�, az az öccse, hogy figyeljen, mi pe-
dig �örülálltu� a �ocsit. Josti egy vasat vett �i a
zsebébõl, pillanato� alatt �inyitotta a háromszög-
abla�ot, a vé�ony �ezû Bandzsa benyúlt, �inyitotta
az ajtót, �irámoltu� ami a' �ocsiban volt. Bandzsa
sportszatyrába tettü�, másnap osztoztun�.

-  Ki volt á Bandzsa?

-  Hát a Berger ...

-  Más�épp nem szo�ta� "pénzt �eresni"?

-  Nem értem .. .

-  Mondju�, mar�ecolni, leütni vala�it, rabolni?

-  Mine� �ellett volna ne�ün�, hiszen a gép�o-
csi� �örül nem volt sen�i, ott mindent rizi�ó nél�ül
csinálhattun�.

-  Egy éjjel többet is ... Mondju�, három nap-
pal ezelõtt hányat?

Számolni �ezdett magában:

-  Igen . . . a��or csendes éjsza�a volt. . . talán
négyet.

-  Angyalföldön?

-  Ott.

-  A József Attila Mûvelõdési Ház �örül nem
járta�?

-  Háát...

-  Honnan is indulta� el?
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-  A Hajnal�ában voltun� este egy csajjal.

-  Ezt tudju�, onnan pedig a gép�ocsifeltörése�-
hez el �ellett menniü� a mûvelõdési ház �örnyé�én.

-  Oda nem törtün� be!

-  Oda nem is, hanem ott... elõtte .. . egy férfi
fejét.

-  Mi?

-  Talán nem úgy volt?

-  Mondtam már: ne�ün� ilyesmi nem �ellett. ..



-  És nem is hallotta� semmit? Hiszen néhány
perccel a férfi után mente� el a Hajnal�ából, tehát
ha nem magu� tetté�, a��or minden�éppen halla-
niu� �ellett.

-  Kérem szépen, mi semmit sem hallottun� . . .

-  Jó, a��or azt mondja el, merre mente�?
Sorolni �ezdte, s egészen pontosan leírta, melyi�

utcában, milyen �ocsi�ból szedté� �i a holmi�at.

-  Hogy tudtá� magu��al vinni azt a so� cuccot?

-  Bandzsa fordult egyet. . . Hazavitt egy sport-
szatyorra valót, azután megbeszélt helyen talál�oz-
tun�.

-  Hol?
Gondol�ozni �ezdett:

-  A Keletinél.

-  És elmente� még a Lumumba utcába is ... -
mondtam �özönyösen,  in�ább csa� felsorolássze-
rûen.

-  Honnan tetszi� tudni?

-  Ott milyen �ocsit törte� fel?

-  Az volt ám a nagy fogás! Egy egész bõrönd,
mintha dire�t ne�ün� �észítetté� volna oda.

Tóth fõhadnagyra néztem, s éreztem, ugyanazt
gondolja, amit én: ez aztán jó fogás volt.. .

-  És még mit találta�?
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-  Egy esernyõt és egy �is tás�át.

-  Hát még?

-  Másra nem emlé�szem.

-  Gondol�ozzon csa� ... mi volt a �esztyûtartó-
ban?

-  A ... ott szinte semmi... Buci vette �i, bele-
nézett, és azt mondta, csa� irato�, aztán zsebre vág-
ta.

-  És maga hitt ne�i?

-  Miért ne hittem volna? Mindig becsületesen
osztoztun�...  És �ülönben is, õ hívott magu�-
hoz ...



-  ... és õ volt a galeri vezére, ugye?

-  Igen.

-  Tudja, mi volt abban a vörös irattárcában? -
értetlenül nézett rám. Élõveszem a jegyzõ�önyvet,
amit a tulajdonos di�tált: - "A �esztyûtartóban
levõ   vörös   irattárcában   négyezer   nyugatnémet
már�a �észpénz volt."

-  Ö, a piszo�!

-  Ezt most �ire mondta?

-  Hát a Jostira ... Becsapott min�et.

-  De maga még most is fedezi. Pedig ott a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Háznál is õ volt a �ezdemé-
nyezõ ...

-  Igen. Most már mindent elmondo�. Az tényleg
úgy történt.

-  Hogyan?

-  Ott ültün� a Hajnal�ában, vártu� a zárórát,
hogy utána a csöndes utcá�on elinduljun�. A��or
a pasas valamiért benyúlt a zsebébe, és több szá-
zast �ihúzott .Josti odasúgta :ennél a frájernél any-
nyi a pénz, hogy �iesi� a zsebébõl, segíteni �ellene
ebben. Ezt a palit beújítju�.
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ju�.

Az meg mit jelent?

Hát tetszi� tudni azt, hogy leütjü� és �ifoszt-

-  Eze� szerint nem elõször csináltá�!

-  De igen . . . addig ezt mi is csa� elbeszélésbõl
tudtu� ... az intézetben ..,

-  No, és azután mi történt?

-  Buci és Bandzsa elindulta�, ami�or a pasas,
mi ottmaradtun�, és �ifizettem a cechet, a csajt el-
�üldtü�,  menjen  haza.   Bütyö��el  pedig  utánu�
eredtün�. Mire odaértün�, a pasast már leütötté�,
ott fe�üdt, s õ� �etten szedté� le róla a cuccot.

-  Milyen érzés volt látnia azt az eszméletlen,
összevert embert?

-  Én, �érem, egy ujjal sem nyúltam hozzá, és
ha visszagondolo� rá ... nagyon-nagyon sajnálom
azt a bácsit... De azt nem tudom, �i ütötte le.



Megnyugodott, hogy �önnyített a lel�én.
¦- A vezérü� most hol lehet?

-  Egyszer, ami�or so�at osztoztun�, a Balcsira
ment az öccsével, biztosan most is oda ugorhatott
le.

-  Magu�na� mit mondott?

-  Azt, hogy most so� mindent fogtun�, a rend-
õrség biztosan nagyon figyel, tûnjün� el, ne is mu-
tat�ozzun� együtt.

-  Van a Balcsin valami üdülõjü�?

-  Tudtommal nincs, csa� úgy elmenne�.

-  Ki volt az a lány magu��al?

-  Az intézetbõl ismerjü�, ott varrodában tanult,
most rendesen dolgozi�, õ nem tud semmirõl.

-  Egyelõre befejeztü� a �ihallgatást. Fõhadnagy
elvtárs - szóltam Tóthna� -, helyezzé� elõzetes-
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be, és �ísértesse a fogdába. Közben hozzá� be a má-
si� csavargót!

De nem Bergert hoztá� be.

Szabó százados lépett be, maga elõtt tolva �ét
megszeppent, ijedt �isfiút, meg Spitzer bácsit.

Szabó százados hivatalos hangon jelentette - a
�ét srácna� természetesen nem volt szabad megtud-
nia, hogy miért éppen az Ibolyában tartottun� el-
lenõrzést -, hogy ellenõrzés során a fiú�nál valu-
tát találta�, Siz idõsebb férfinál nem volt személyi
igazolvány.

A �ihallgatás nagyon gyorsan lezajlott. Kiderült:
a �ét fiú egy �is pénzt a�art �eresni, ezért szerez-
té� a valutát, ami�or hallotta� Spitzer bácsi �íván-
ságáról.

-  Kitõl vetté�?

-  Kenets Sanyi mondta, hogy ne�i van már�ája,
ro�ono�tól �apta... - hangzott el a �ihallgatás
�ulcsmondata.

A sráco�at figyelmeztetésben részesítettem, és el-
engedtem, természetesen utánu� nem so��al
Spitzer bácsi is �isétált a �apun.

Miután elmente�, megnyugodva felsóhajtottam.

-  Eze�   tulajdon�éppen   becsületes   gyere�e�,



csa� a�arta� néhány forintot �eresni - állapítot-
tam meg. - Most megtanultá�, hogy így nem lehet,
ezen csa� veszthetne�. Egyelõre forinto�at.

-  Nem is talál�ozun� velü� többet - mondta
Szabó százados.

-  Én is úgy gondolom ... Csa� tanú�ént Kene-
sé� ügyében.

-  Bár már elfognán� õ�et!

-  Anna� is eljön az ideje. Elõbb azonban hall-
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gassu� �i a mási� csavargót, Szabó elvtárs marad-
jon bent!

Az elõzõnél valamivel idõsebb fiatalember lépett
be.

-  Berger István segédmun�ás vagyo�, huszon-
egy éves, a Lángban dolgozom - válaszolt szép
sorjában a �érdéseimre.

-  Büntetve volt?

-  Egyszer nyolc hónapra, egyszer pedig egy év-
re, mind�étszer lopásért.

-  Most hány bûncsele�ményt �övetett el?

-  Egyedül egyet sem. . . minden autót négyen
törtün� fel, �özösen dolgoztun� ...

-  Szép �is mun�a, és még nem is tagadja!

-  Nem tagadhatom, hisz megtaláltá� nálam a
cucco�at.

-  Miért nevezi� Bandzsána�?

-  Még �is�oromban ragadt rajtam, mert mindig
máshová néztem.

-  És máshová ütött!

-  Ezt nem értem, �érem . . .

-  A��or majd igye�szün� felfrissíteni az emlé-
�ezetét. Mit csinálta� három nappal ezelõtt Angyal-
földön?

-  Három vagy négy autót is �inyitottun�.

-  Az most nem érde�el, arról beszélne� a lefog-
lalt tárgya�. In�ább azt mondja el, mit csinálta� az-
zal az idõs férfival?



-  Kivel?

-  Biztosan nem mutat�ozta� be egymásna�, így
hiába mondom meg a nevét, az nem so�at jelent
magána�. Arról az emberrõl beszéle�, a�it a Haj-
nal�a presszóból �övette�, azután leütötté� és �i-
raboltá�.
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Sápadtan hallgatta végig a hiteles történetet:

-  Ha már ennyire ismeri� a dolgo�at, az úgy
történt, hogy mi a Hajnal�ában gyüle�eztün�, de
�özben Kenés Józsi meglátta, hogy annál a pasasnál
so� pénz van, javasolta: menjün� utána, újítsu� be.
Elindultun�. A mûvelõdési ház �örnyé�én utolér-
tü�, Josti fejbe vágta, erre elesett, a többie� ösz-
szerúgdostá�, a pénzt elvettü� tõle.

-  És mi történt vele? Meghalt?

-  Nem tudom, az biztos, hogy már az elsõ ütés-
re �. o. volt.

-  Maga bo�szolt?

-  Egy darabig jártam a Vasasba.

-  Miért hagyta abba?

-  Ami�or az elsõ balhét csináltam,  az edzõ
nem engedett többet lejárni az edzésre. Pedig so�
ellenfelemet �iütöttem addig.

-  Ügy, ahogy azt az embert.

-  Azt Kenés ütötte le...

-  A többie� pedig rugdostá�... ezt már mond-
ta, csa� éppen azt nem tudom, �i� azo� a többie�,
mert Buci és Bütyö� csa� �ésõbb ért oda... Leg-
alábbis Buci így vallott.

-  A hazug!

-  Tudju�, hogy õ sem a tiszta igazat mondta, de
maga sem nyerne igazmondó bajno�ságot. Azt hi-
szi, bedõlün� az ócs�a meséjéne�? Elárulta magát
azzal a �. o.-val, azt az embert maga ütötte le. Azért
�eni Kenésre, mert õ még nincs itt. A��or is ilyen
nagy fiú lesz, ha a bandavezérrel áll szemben?

Hallgatott.

-  Ide figyeljen! A ringben tudott veszíteni, a�-
�or tudjon veszíteni itt is. Csa� az õszinte vallomás
segíthet magán. Mennyit rabolta� el attól az em-
bertõl?



-  Josti tévedett, nem volt nála so� pénz .. . Ne-
�em hetven forint jutott, a gyûrûje, meg a golyós-
tolla.

-  Ezért a pár forintért �épese� volta� leütni és
�ifosztani egy embert? Micsoda sportember maga,
hogy  negyedmagával  rátámad   egy  idõs  férfira?
Maga gyáva hazudozó, és én szégyellem magam,
hogy egyáltalán bo�szolóna� meri mondani magát.
Én is bo�szoltam, de csa� a ringben.

Nagyo�at pislogott, azután csöndesen megszólalt:

-  Kérem szépen, tessé� beírni a jegyzõ�önyv-
be, hogy én ütöttem le azt az embert, de a Kenés
testvére�  megrugdostá�,   pedig   már  eszméletlen
volt... - és folyt a szájából a vallomás, alig gyõz-
tü� jegyezni.

Ami�or az autótolvajláso� során eljutottun� a
Lumumba utcához, nála talán még nagyobb megle-
petést és felháborodást o�ozott a vörös levéltárca
esete, mint Bucinál.

-  Miért nem tetszett ezt elõbb mondani? És én
ilyen szélhámos miatt �erültem még mélyebbre ...
Én nem a�artam börtöntöltelé� lenni. Ami�or má-
sodszor  �iszabadultam,  megfogadtam,  hogy  soha
többé nem �erülö� rács mögé. De jött a Josti, azt
mondta: ebben, amit csinálun�, nincs rizi�ó, s itt
egy minden�iért, minden�i egyért, ez egy olyan
vagány �olle�tíva . . .  így szövegeit,  így hazudo-
zott. . . Pedig még visszatérhettem volna a jó útra,
talán még jó sportoló is lehettem volna ...

-  Ide figyeljen, Berger fiam! Maga el�övetett
egy csomó bûncsele�ményt, eze�ért a bíróság fe-
lelõsségre vonja, és minden bizonnyal el fogja ítél-
ni. Nem lesz �önnyû az ítélete, arra nem számíthat.
De töltse le rendesen a büntetését. Ha �iszabadul,
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elhelyezi� magát, s utána úgy élhet, hogy a társa-
dalom soha nem veti a szemére: börtön töltelé�. Ezt
a pár szót jól jegyezze meg magána�!

- Köszönöm, felügyelõ úr! - mondta szinte há-
lál�odva, pedig igazán csa� a �ötelességemet telje-
sítettem. Közöltem vele: elõzetes letartóztatásba
helyezzü�, és elvezettem.

Borzasztó fáradtna� éreztem magam ... Igaz, az
óramutató már jócs�án túljárt a tízesen ... Mégis
odacsöngettem a fõnö�ne�, habár gondoltam, úgy-
is otthon van már, majd reggel jelente�, de legna-
gyobb meglepetésemre azonnal fölvette a telefont.

-  Vártam már a jelentésedet.



Ami�or elmondtam, milyen eredményt értün� el,
elégedett volt:

-  Most aztán itt az ideje, hogy pihenjete� egy
�icsit.

-  Valóban egy �icsit...

-  Persze, te hajnalban megint �imész .. .

-  Ügy látom, te se tartod be túlságosan a mun-
�aidõt. Valamivel már elmúlt öt óra.

-  Hát, ha egy jelentésre eddig �ell várni, mit te-
gye�!

Vidám volt, jó �edélyû, hisz nagyot léptün� elõ-
re. Én is nyugodtan mentem haza. Az órát felhúz-
tam, azután pillanato� alatt elaludtam. Egyszer csa�
fölriadtam. Az órámra néztem: �étóra volt. Jaj, de
jó, gondoltam magamban, még �étórát álható� . . .
ezzel befordultam, és nem tudtam többé elalud-
ni... Négyóra után néhány perccel már a �apuban
voltam, gondoltam: váro� egy �icsit a �ocsira. De
Józsi már ott állt.

-  Jó reggelt - �öszönt -, gondoltam, ha lefe�-
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szem, elalszom, és nem ére� ide .. . Majd reggel ha-
zamegye�, és �ialszom magam ... Most hová?

-  Természetesen a huszon�ettedi� �erületbe . . .
elõbb a �apitányságra.

Itt talál�oztun� Szabó századossal. Az ügyeletes
tiszt jelentette, hogy az éjsza�a semmi �ülönös ese-
mény nem történt.

Szép csöndesen elgurultun� a �ocsival, egy he-
lyen leállítottu�, azután úgy indultun� tovább,
mintha mi is mun�ába mennén� ...

Hatóra után tíz perccel elszomorodva néztün�
egymásra: sajnos, megint nem történt semmi...

-  Várjun� azért hét óráig . . . van üzem, ahol a�-
�or �ezdene�...  - sétáltun� tovább beszélget-
ve...

-  Szinte biztos vagyo� benne, hogy a tettes újra
támadni fog...

-  Csa� az a baj, hogy igen nagy erõn�et le�öti.
Órámra néztem: hét óra öt percet mutatott. -

Azt hiszem, bemehetün� a �apitányságra. . . Elin-



dultun� a �ocsi felé. Éppen nyitottam az ajtót, hogy
beszállja�, ami�or lestoppolt mellettün� egy má-
si�, csa� úgy csi�orgott a fé�je. Tóth fõhadnagy
ugrott �i belõle:

-  Megvan a tettes!

-  Hol van?

-  A �apitányságon.

-  Gyerün� - ugrottam be Tóth �ocsijába. -
Józsi�ám! - �iabáltam vissza. - Jöjjene� utánun�.

Az ügyeletes tiszt szobájában egy �isírt szemû
asszonyt találtun�.

-  Jelentem, S. Istvánnét támadtá� meg.

Az asszony �önnye� �özött mesélte el ne�em
is a történetet:
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-  Ami�or mun�ába menet a Nagytétényi úthoz
értem, elém ugrott egy férfi, megfogta a �aromat,
�i a�arta tépni a �ezembõl a reti�ült. De azt én na-
gyon szorosan fogtam, �érem . . . Erre az a szörnye-
teg a földre rántott, mire segítségért si�oltottam.
Ö �itépte a �ezembõl a reti�ült, de talán csa� egy-
�ét lépést tehetett, mert �ét nagyon erõs férfi el-
�apta . . . megbilincselte . . .

-  Tóth és Petri� elvtársa� volta�! - tette hoz-
zá az ügyeletes tiszt. - Most hallgatjá� �i a tettest.

-  Nyugodjon  meg,   asszonyom,   többé  ilyesmi
nem fordulhat elõ. Most szépen hazavitetjü�, pi-
henjen le, mun�ahelyén �imentjü� - és máris siet-
tün�, hogy szemtõl szembe �erüljün� a tettessel.. .

Tóth és Petri� �olléga �özött ült az irodában egy
amolyan �özépszerûen erõsne� látszó, ferde arcú
férfi. Ami�or beléptün�, Tóth jelenteni a�art, de
intettem, ezt most hagyju�.

-  Mi a neve? - szóltam a férfira, és bevallom,
így utólag, nem a legbarátságosabb hangon.

-  Ele� Lajos.

-  Maga volt itt a �erület mun�ásasszonyaina�
a réme. Nem szégyelli magát? Ezért a szennyes so-
rozatáért la�olni fog! - Záporozta� a feltörõ in-
dulat szavai, a férfi pedig csa� hallgatott. - Most
bevisszü� a fõ�apitányságra. Bilincseljé� meg!

Elõször a la�ására mentün�, ház�utatást tartot-
tun�. Nyilvánvaló volt, ez az ember nem fog tagad-
ni, mint ahogy a tetten ért bûnözõ� általában,



legalábbis az elsõ vallomásnál, annyira so��olta
õ�et a tettenérés. A la�ásán egy�ettõre elõ�erült a
�ét megtámadott nõ reti�ülje, benne levõ apróbb
holmiju��al együtt, csa� a pénz nem volt meg. Eze�
is a �ocsiba �erülte�.
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A fõ�apitányságon nyomban meg�ezdtü� a �i-
hallgatást. Ele�es minden bûncsele�ményét beval-
lotta. Elmondotta, hogy �étszer ült már börtönben,
betörésért. Fél éve szabadult, de nem becsülte meg
magát a mun�ahelyén. Már három hete nem dolgo-
zott. Elhatározta: ismét bûncsele�ménnyel "�eres
�enyeret". Vallomásána� ezt a részét érdemes idéz-
ni:

- A betörése�en rajtavesztettem, gondoltam, az
nem �ifizetõdõ .. . Pénzhez �ell jutnom . .. Olvas-
tam az újságo�ban az autófosztogatáso�ról, de úgy
gondoltam, az nem jó, engem, mint büntetett elõ-
életû embert, hamar el�apna�, ami�or el a�arom
adni a holmit... De a rendõrö� most el vanna�
foglalva a huligáno��al, a galeri��el, azo� után fut-
�osna�, így szabad lesz a terület a gyára� �örnyé-
�én .. . Nem a�artam én semmi rosszat, ha odaad-
já� a pénzü�et, dehogy bántom én azo�at az asszo-
nyo�at . . .

Ilyesmi�et mondott. Elõzetes letartóztatásba he-
lyeztü�, és a fogdába �ísérté�. Azonnal berohan-
tam a fõnö�höz, jelentettem az ügyet. Nagy öröm-
mel fogadta a hírt, meg�érdezte, �i� fogtá� el Ele-
�est? Siettem vissza, hogy megtartsam a jócs�án
el�ésett csoportvezetõi megbeszélést. A tit�ársá-
gun�on sen�i, a szobámból Erzsi�é hangja hallat-
szott . . . Azt se vette észre, hogy cseng a telefon. Én
vettem föl. A fõ�apitány volt.

-  Hallottam a hírt, Fóti elvtárs, �üldje fel Tóth
és Petri� nyomozó�at, de ne mondja meg ne�i�,
hogy dicséretet és jutalmat �apna�. Egyetért ezzel?

-  Természetesen!

Megsúgtam a �ét nyomozóna�, hogy rohanjana�
a fõ�apitányhoz, s aztán jöjjene� vissza.
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-  Mi az, Erzsi�é - �érdeztem -, megtartja he-
lyettem az érte�ezletet?

-  Azt nem . . . csa� éppen megmondtam az elv-
társa�na�, hogy ugye, ha egy �icsit megrázzá� ma-
gu�at, mindjárt van eredmény. De már megye� is,
hozom a �ávé�at.

-  Hozzon egy üveg italt is.



-  De Fóti elvtárs, �érem, megszegjü� a szabá-
lyo�at.

-  Ma igen, magamra vállalom a felelõsséget, sõt,
még én is lenyele� egy �upicával. Innun� �ell �ét
mun�atársun� si�erére . . . Nemso�ára itt leszne�,
a fõ�apitány elvtárs �érette õ�et. . .

Felidéztü� az elõzõ napo�, órá� eseményeit. Meg-
jötte� �ollégáin�, Erzsi�é behozta az italt, egyet
�occintottun�, aztán ismét hozzáláttun�.

-  Két feladatun� maradt: elfogni a Kenés test-
vére�et, és befejezni a nyomozást a Visegrádi utcai
rablótámadás ügyében. Lássu� elõször az elsõt: Ró-
nai és Tele�i �ollégá� utazzana� le Siófo�ra, �eres-
sé� meg a bejelentõt, és az õ segítségü��el �eres-
sé� meg a parton ezt a �ét Kenést. Vigyene� ma-
gu��al annyi fény�épet, hogy elláthassá� vele a
Balaton-parti õrsö�et. A �ét Kenés nél�ül haza ne
jöjjene�! Kelegi elvtárs, te nézz utána, hogy minél
hamarabb meglegyene� az ujjlenyomato�, de �öz-
ben légy szíves, juttasd el hozzám a Nyugati pálya-
udvar �örnyé�i galeri� anyagát.

A többie� is meg�aptá� a feladatu�at: a �ülön-
bözõ, eladóhelye�et �eresi� fel, Kelegi jelentette:
Kovács Endre jelent�ezett, �ész segíteni. Megálla-
podtun�, ma este el�ezdi� a mun�át.

A megbeszélés után megint behívattam jugoszláv
vendégün�et. Nem so��al �ésõbb Kelegi százados
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tért vissza egy vas�os pa�samétával: a Nyugati pá-
lyaudvar meg a Pozsonyi út táján szétugrasztott,
felszámolt galeri� adatai sora�ozta� benne: �i hol
található most �özülü�, �it tartun� megfigyelés
alatt, �i �apott anna� idején figyelmeztetést...
sorra olvastu� az anyagot, s latolgattu�, �épese�
lennéne�-e ilyen rablótámadásra. A legtovább Cso�i
galerijánál idõztün� el. Cso�i - La�atos József -
többszörösen büntetett. Az egyi� betörésnél felvett
jegyzõ�önyv szerint: durván feltépte a sze�rény-
ajtó�at. Erõsza�os, nagy erejû fiatalember, szavára
a régi galeri tagjai so� mindenre �épese� volta�,
félte� tõle . . . Ki� is tartozta� ide? Kátya, Jugó,
Pöttyös, azután Zsuzsa, a szeplõs Joli, a vörös Te-
ri...

-  Sunyi nem volt benne?

-  Egyi� �örnyé�beli galeriben sem .. .

-  Pedig azo� a holmi� lopásból vagy rablásból
származna�... - gondol�oztam hangosan. - Tu-
lajdon�éppen Kovácstól is Sunyihoz �erülhette� ...



Tudod mit, hozd be, amilyen gyorsan lehet, Kovács
Endrét. Ûgyis meg a�artu� mutatni ne�i a fény�é-
pe�et a bûnügyi nyilvántartóban, mutassu� meg
ne�i a holmi�at is, ami�et az a Sunyi adott el Snóbli
Jós�ána�, ha ugyan igaz, amit Snóbli mondott...

-  Siófo� �eresi Rónai századost. Mit mondja�?

-  Azt, hogy �ét órán belül megér�ezi� hozzá-
ju� a �apitányságra.                                      a

-  De nem a �apitányság �eresi, hanem valami
Snóbli József . ..

-  Kicsoda? Nem azt mondta, hogy Jós�a?

-¦ Dehogynem, de az nem ne�em szólt, hanem
Rónai elvtársna�, én csa� nem nevezhetem így a
barátját...

297

-  A vezeté�nevét miért nem szépítette meg?
Micsoda név az, hogy Snóbli. . .

-  Tetszi� ismerni?

-  Méghozzá beszélni is a�aro� vele, �apcsolja
be hozzám... Rónai százados fõnö�e vagyo�, de
már személyesen is talál�oztun� - mutat�oztam
be, miután bemondta a nevét.

-  Azt hiszem, meg is ismerem a hangját, fõ-
nö� ... Nagy hírem van... Itt a Fogasban talál-
�oztam a Kenés fiú��al...

-  Van magához gyorsan néhány �érdésem: elõ-
ször is honnan beszél, másodszor, hogyan �erült
Siófo�ra, harmadszor, honnan tudja, hogy mi �e-
ressü� eze�et a fiú�at, negyedszer, honnan ismeri
õ�et, ötödször... nyugodtan beszéljen, a számlát
majd mi megtérítjü�.

-  Elõször is a postáról beszéle�, másodszor, az
úgy volt, hogy ami�or átadtam a cucco�at Rónai
elvtársna�, ugye mondhatom így, a��or említette,
nem ismerem-e õ�et, mire mondtam: dehogynem,
s õ azt mondta: nagy disznóságot csinálta�, de men-
ne� értü�... A��or elváltun�, és én leutaztam ide
a Balcsira. Márna aztán meglepetten látom, hogy a
sráco� itt vanna�. így hát nem találhattá� otthon
õ�et. Gondoltam, ezt nem árt megmondani Rónai
elvtársna�.

-  Beszélt is velü�?

-  Csa� néhány szót. . . Valahol privátban la�-
na�, de hogy merre, nem tudom ...

-  Kedves Jós�a, maga rend�ívül nagy segítsé-



get nyújtott ne�ün�,  amit �öszönö�.  Rónai elv-
társé� éppen oda indulta�, �örülbelül másfél óra
múlva a �apitányságon leszne�. Maga szépen men-
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jen oda, mondja meg, hogy tõlem �apott megbíza-
tást, várja meg ott õ�et. . .

Mire letettem a �agylót, elõttün� állt a techni�ai
alosztályvezetõ: -

-  De jó, hogy együtt találla� bennete�et! Jó hírt
mondo�: azonosítottu� a Kovács Endre la�ásán ta-
lált ujjlenyomato�at, megvan a tettes . . .

-  Ügy hívjá�, hogy La�atos József, más néven
Cso�i - fejeztem be a mondatot. Tágra nyílt sze-
me��el nézett rám:

-  A techni�uso� már megtelefonáltá�?

-  Dehogy. Megálmodtam - �acsintottam össze
Kelegivel.

-  Pedig olyan örömmel jöttem, hogy a techni�a
ismét fogott egy bûnözõt...

-  Tudod mit, Lajos�ám, legyen tiete� a dicsõ-
ség ... Mi csa� �ombinálgattun�, a bizonyosságot
ti adtáto� meg . .. Dicsérd meg a helyszínelõ�et, én
referálo� a fõnö�ne� . . . Estére biztosan itt lesz az
ujjlenyomat gazdája is ...

Alig lépett �i az ajtón, Kelegivel máris megbe-
széltü� a tennivaló�at. Egymást érté� a telefono�,
gyüle�ezte� a bent található nyomozó�, ér�ezte� a
rendõrö�.

Kelegi tájé�oztatta õ�et a feladatról. Délután 18
óra�or indulna� el. Megszálljá� valamennyi jelen-
leg ismert la�ás �örnyé�ét, 19 óra�or meg�ezdi�
az a�ciót, a galeritago� elfogását, a ház�utatást.

Megér�ezett a jugoszláv vendég: a bemutatott
tárgya� �özött egy csomó holmiját felismerte. Meg-
nyugtattam: a pénze, ha nem is teljes egészében, de
bizonyára elõ�erül estig .. .

Siófo� ismét jelent�ezett
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-  Itt Rónai százados... Jelentem,  vágtatun�
Pestre, visszü� a �ét Kenés testvért. Egy óra múlva
ott vagyun�.

-  Vágtassana� valamivel lassabban, és legyene�
itt �ét óra múlva, ne pedig a fehérvári �órház-
ban...



A csoporto� elmente�. Szabó századossal tû�ön
ülve vára�oztun�, nemso�ára megér�ezte� Rónaié�.
A siófo�i �ollégá� és Snóbli Jós�a segítségével na-
gyon hamar megtaláltá� a jómadara�at.

-  Mit találta� nálu�?

-  Néhány apróbb holmit a többi autó�ból és
Kenés   Sándor   nadrágjába   varrva   �étezerötszáz
nyugatnémet már�át...

-  A��or most lesz mun�áju�! Szabó százados
elvtárs, vegyé� fel a jegyzõ�önyvet, helyezzé� elõ-
zetesbe õ�et, azután aludjana� jól.

Szóltam Erzsi�éne�: hazamehet.

-  Nem várhatom meg Cso�i elfogását? És a��or
�i írja a jegyzõ�önyvet?

-  Jó, jó, "mun�a hõse", maradjon... Tudom,
hogy a �íváncsiság majd �ifúrja az oldalát...

Nem so�at �ellett várnun�. Kelegi százados, egy
nyomozó, meg �ét rendõr egy megbilincselt férfit
és egy fiatal lányt hozott be.

-  Miért �ellett megbilincselni? - �érdeztem
Kelegitõl.

-  A Sabariában találtu� meg õ�et, ellenállt, ve-
re�edni �ezdett... Alig bírtun� vele, le �ellett te-
perni és megbilincselni.

-  Elhiszem, hogy egybõl le tudta ütni Kovácsot!
- mondtam, azután szóltam: hozzá� be La�atost.

La�atos, a�i már ismert engem, valósággal �ér-
dõre vont:
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-  Jó estét, felügyelõ úr, miért hozta� be eze�
ide?

-  Elõször is, ne hangos�odjon, másodszor, maga
nagyon jól tudja, hogy mi "lejmre" sen�it se ho-
zun� be ... Vegyé� le róla a bilincset!

Ami�or levetté�, leültettem, és felszólítottam: te-
gyen �i mindent a zsebébõl. Az asztalra ra�ott egy
zseb�ést, egy tárcát, egy csomó fémpénzt.

-  Mindent �itett?
Nagyot nyelt:

-  Igen.

Intettem az egyi� nyomozóna�, s az végigtapo-



gatta. A hátsó zsebébõl egy �aróra és százötven
forint �erült elõ.

-  Eze�et miért nem ra�ta �i? ... Tudja, La�a-
tos, hogy velem nem szóra�ozhat, és csa� az õszin-
teség enyhítheti a balhéját. Válaszoljon a �érdé-
seimre: hol dolgozi�, hol vette ezt az új órát, hol
talál�ozi� a galeri tagjaival?

Nem felelt.

-  Százados elvtárs - mondtam -, vegyé� elõ-
zetesbe. La�atos úr nem óhajt társalogni velem. Te-
gyé� �ülön zár�ába, reggelig hadd gondol�ozzon.
Társai addig úgyis beszélne�, ha megtudjá�, hogy
Cso�i, a nagy vezér sitten van. Hívjá� be a lányt.

A magas, szõ�e lány sírva jött be.

-  Miért sír, bántottá�?

-  Nem bántotta�, csa� nagyon féle� . ..

-  Mi a neve?

-  Szelei Ibolya ... a fiú� úgy hívna�: szõ�e Ibi.

-  Mióta ismeri Cso�it?

-  öt-hat hete a Katicában talál�oztun� elõször.
Leült az asztalomhoz, azóta egy lépést sem tehettem
nél�üle.

301

Azt is elmondta, hogy eladónõ volt, de Cso�i
négy hete nem engedi dolgozni, s hogy albérletben
la�i�.

-  Mesélje el, milyen bûncsele�ménye�et �övet-
te� el?

-  Nem mere� beszélni, �érem ... Én már �ét-
szer meg a�artam szö�ni tõlü�, ami�or láttam, mit
csinálna�, de el�apta�, megverte�... - Felhúzta
a pulóverét, a hátán, tele volt véraláfutáso��al és
vörös folto��al. Még hozzátette: - Az egész tes-
tem ilyen . . .

-  Most már nem bántjá�, nyugodjon meg...
Eze� mind börtönbe �erülne� . . .

Lassan beszélni �ezdett. Kérésemre felsorolta a
fiú�, lányo� névsorát, a�i� szerepelte� a bandá-
ban. A�adata� új neve� is ... Rá�érdeztem:

-  Sunyi névre hallgató cimboráju� nem volt?

-  Tessé� várni... nem volt velün�... de egy-
szer jött Cso�ihoz, és elvitt egy csomó cuccot el-



adni.

-  Maga    milyen    bûncsele�ménye�ben    vett
részt? . . .

-  Kérem ... énne�em négyszer �ellett úgy meg-
ismer�ednem férfival, hogy a ligetbe vigyem, s ott
leüljün� csó�olózni. Erre eze� odajötte�, elvetté�
ai pénzét...

-  A Visegrádi utcai dolog hogy történt?

-  Azt is tetszi� tudni? Jolival �etten voltun�
ott... az iszonyú volt... Cso�i azt mondta: néz-
zün� �i egy palit, a�inél so� pénzt sejtün�, men-
jün� fel a la�ására, �edves�edjün� ne�i, adjun�
jelt, a többit õ� elintézi�. Felmentün�, nagyon ba-
rátságos ember volt. . . adott enni és inni, azután
engem az ölébe ültetett, csó�olgatni �ezdett. Joli
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azt mondta: õ lemegy valamiért. A férfi megörült,
hogy egyedül marad velem, ne�em esett, alig tud-
tam véde�ezni. .. mert tudtam, hogy véde�ezni
�ell, hiszen mindjárt itt leszne� . . .

-  Ki�?

-  Cso�i és Jugó ... Jötte� is. Cso�i ne�iesett, le-
ütötte, Jugó is ütötte, rúgta . .. Könyörögtem, hogy
ne bántsá� már, erre Cso�i pofon vágott. Le�apcsol-
ta a férfi �aróráját, �ifeszítetté� a sze�rény aj tót...
Egyszer csa� odanézett, látta, hogy a férfi nagyon
vérzi�, azt mondta: pucoljun�.

Míg a �ihallgatás folyt, oda�intrõl nagy zaj hal-
latszott. Kelegi százados �iment, azután visszajött:

-  Jelentem, hat lányt és öt fiút fogta� el, itt
vanna� �int.

-  Keresse meg �öztü� Jolit és Jugót...
Kelegi �iment, és az ajtóban el�iáltotta magát:

- Jugó! - mire egy fiú felállt a helyérõl. Joli is
ott volt.

Mind�ettõjü�et �ihallgattu�. Elõbb Jolit, a�i
nem tagadott, aztán Jugót, a�i nagyon gyorsan rá-
jött, hogy már mindent tudun�. Azt is elmondta:
õ összesen 400 forintot és egy órát �apott a Viseg-
rádi utcai zsá�mányból, az órán a Lehelen már túl
is adott, a többi zsá�mány Cso�ié lett.

Egész éjjel folyt a �ihallgatás, a banda tagjai jó-
val több bûncsele�ményt vallotta� be, mint ameny-
nyit ismertün�, hisz so� áldozat nem mert feljelen-
tést tenni ellenü�. Visszatérõ refrén volt: a zsá�-
mány legnagyobb részét Cso�i megtartotta magá-



na�. Igaz, hogy bárhová mente�, õ állta a cechet.

Hajnal felé - utolsó�ént - felhozattam. Már
egyáltalán nem volt nagyhangú.
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Felsoroltam, �i�et hallgattun� �i az éjjel, azután
meg�érdeztem:

-  Most már válaszol a �érdéseimre? A�ar be-
szélni?

-  A többie� már biztosan elmondta� mindent,
mit beszélje�?

-  Maga már járt nálun�, tudja, hogy az õszinte
vallomással magán segít.

-  Kére� cigarettát. . . mindent elmondo� ... -
és folyé�onyán jegyzõ�önyvbe mondta a bûncsele�-
ménye� sorát, �özöttü� a Kovács Endre la�ásán tör-
téntet is. Itt még hozzátette: - Tulajdon�éppen
csa� rá a�artam ijeszteni, de ami�or ott láttam az
ölében Ibit, felforrt a vérem . . .

-  Hiszen a lányt maga �üldte a férfia�hoz ...!

-  Igen, de nem engedtem, hogy bármeddig el-
jussana� vele, mielõtt odaértün� ... És õt ne tessé�
belevenni a balhé�ba, felügyelõ úr, az a lány nem
romlott, mindenre én �ényszerítettem .. .

-  Mi az, Cso�i, még magában is van sajnálat va-
la�i iránt?

-  Igen, felügyelõ úr! Ez az egyetlen csaj, a�it
életemben szerettem! Kérem, engedjé� el!

-  Ezt a �ívánságát szívesen teljesítem - mond-
tam, azután elvezettettem.

Alig hagyta el a szobát, jött a fõnö�:

-  Jó reggelt, elvtársa�! - �öszönt. - Vagy in-
�ább jó estét. . . Azt hiszem, most már nyugodtan
az utóbbit �ívánhatom. . . Menjete� haza, fe�üdje-
te� le!... Fóti elvtárs, ahogy ígértem, három napig
látni se a�arla� ... Ez a hét elég mozgalmas volt. . .
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Amíg odahaza pihengettem, azon meditáltam: mi-
lyen �ár, hogy a becsületesen dolgozó fiatalo� �ö-
zött a�adna� ilyene� is...

Most, ami�or a jegyzetfüzetet ismét becsu�om,
jólesõ érzés arra gondolni: ha ma a galeribûnözés-
rõl beszélün�, a mai fiatalo� többségéne� még az
alapfogalma�at is meg �ell magyarázni.
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