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Mun�ásból rendõrtiszt

Ledõlt háza�, romo� alá temetett gépe�, �iégett
üzlete�, temetetlen halotta� az utcá�on, tere�en,
estén�ént félelmetes sötétség, gyalogos mun�á-
bajárás, lyu�as cipõ, rossz ruha, melasz, pró-
sza... - soroljam tovább? Gyere�ein� ilyen�or
szo�ta� félbesza�ítani: jó, jó, ismerjü� már a
szöveget, unalmas ...

Unalmas már? Lehet! De a��or ez volt az
életün�, az én életem is.

Harminc évvel ezelõtt egyszerû vasas�ént ér-
tem meg a felszabadulást. Én is ugyanúgy jár-
tam a romo� �özött a gyárba, mint mun�ás elv-
társaim. S én is ugyanúgy hittem, amit a Ma-
gyar Kommunista Párt hirdetett: lesz, magyar
újjászületés.

Hittem és dolgoztam. Végeztem a napi mun-
�át. Ez bizony nem volt �önnyû. Rohamosan
romlott a pengõ, nem volt élelem, éheztün� és
fáztun�... És volt még valami, ami ennél is
jobban nyugtalanított mindannyiun�at:

Szinte naponta jötte� á híre�: "Hallottad, X-et
este levet�õztetté�, géppisztolyt fogta� rá, ami-
�or hazafelé ment a mun�ából, s csa� egy szál
gatyát hagyta� rajta. Majd megfagyott, mire ha-
zaért ..." "Holtan találta� egy férfit a romo� �ö-
zött. Az éjjel lõhette� agyon . . ."

A gyárban hosszasan vitattu� az ilyen híre�et,
nagy volt a felháborodásun�. Hogyne, mi itt dol-
gozun� éhesen, összefagyva, máso� meg elveszi�
még régi rongyain�at is, sõt, az életün�et fenye-
geti�.

A��or még nem tudtu� megfogalmazni, miért
is van ez így, pedig tulajdon�éppen teljesen ért-
hetõ volt a helyzet. A másodi� világháború -
mint a világégése� általában - felszínre vetette
a társadalom minden szennyét. A börtönö�bõl
�iszabadulta� a �öztörvényes bûnözõ�, s az ut-
cá�on heverõ temetetlen halotta� �özött olcsóvá
vált, elérté�telenedett az emberélet. Különösen
azo�na� a szemében, a�i� az elõzõ hónapo�ban,
a nyilas uralom napjaiban a legfé�evesztettebb,
legelszabadultabb ösztönö� idején magu� is be-
le�óstolta� már a gyil�olásba, rablásba.

A fasizmustól romba döntött fõvárosun� mellé
így �aptun� romba döntött er�ölcsi állapoto�at



is. Az éjsza�ai sötétség, a rosszban sánti�áló�at
pártfogón magu�ba fogadó romos pincé�, az el-
lenõrizhetetlen la�óhelye�, a személynyilvántar-
tás teljes hiánya, mind-mind hozzájárulta� a bû-
nözés elburjánzásához.

A��oriban a pénzne� nem volt vásárlóérté�e,
napról napra több pengõ, adópengõ, millpengõ
�ellett egy-egy doboz gyufa, a legegyszerûbb
élelmiszere� megvásárlásához is ... Ha volt gyu-
fa . . ., s ami még fontosabb, ha volt élelmiszer.
Mert a�árme��ora érté�e is lehetett volna a
pénzne�, a fõvárosban és a nagyobb vidé�i tele-
pülése�en szinte semmiféle árut nem lehetett
�apni. A némete� és nyilaso� mene�ülésü��or
magu��al vitte� minden elvihetõt.

így ala�ult �i a csereüzlet. Tehervonato�on -
marha vagono�ban vagy éppen a tetejü�ön -

hosszú órá�at, napo�at töltve, szegényes batyu-,
ju�at magu�hoz szorítva, so�szor éhezõ gyere-
�ei� �ezét is görcsösen fogva utazta� a rongyo�-
ba bur�olt édesanyá�, hogy valahol a falun liszt-
re, zsírra cseréljé� ruhái�at.

A csereüzlete�be hamarosan be�apcsolódta� a
bûnözõ� is. Csa�hogy õ� nem a saját holmijai�at
cserélté�, hanem azt, amit elrabolta� ... A rab-
lott holmiért élelmiszert, pálin�át hozta� a vá-
rosba, amit aztán itt aranyért vagy új ruháért
adta� el. õ� magu� pedig bandá�ba verõdve
újabb és újabb embere�et fosztotta� �i, s folyt a
�örforgás, szinte megállíthatatlanul. így ala�ult
�i enne� az idõsza�na� sajátos bûnözési formája,
a vet�õztetés.

Mi ezt a��or nem tudtu� így átlátni, de fel-
háborodottan �i�eltün� ellene. "Rendet �ellene
végre csinálni!", "Szét �ellene ütni a vet�õzte-
tõ� �özött!", "Elég volt a gaztette�bõl!" - errõl
beszéltün� egymás �özött és a gyûlése�en.

A párt lapjában ugyanerrõl olvastun�: a �om-
munistá� rendet a�arna�! A rendhez - rendõr-
ség is �ell, méghozzá új, népi rendõrség. A jobb-
oldali párto� a rendõrségben is saját hatalmi cél-
jai� megvalósítását láttá�, ezért igye�ezte� mi-
nél több pozíciót megszerezni, de mit sem törõd-
te� a �özbiztonsággal.

Mi ismertü� a párt álláspontját, s egyetértet-
tün� vele, csa� éppen arra nem gondoltun�,
hogy min�et is �özelrõl érint.

Jól emlé�szem még arra a napra, ami�or a
párt�özpontba hívta�. Megilletõdve léptem be a
Tisza Kálmán téri épületbe. Ott már várta� ben-
nün�et, és egy szobába irányította�. Vagy hú-
szan-harmincan gyûltün� össze �opott ruhá�ban,



ismerõsö� és  ismeretlene�,  de  mind  olyano�,

a�i�rõl messzirõl lerítt, hogy mun�áso�. Ami�or
mindannyian együtt voltun�, az elõadó beszélni
�ezdett:

- Elvtársa�! Magu� ismeri� a �özbiztonság
rossz állapotát, s magu� is tudjá�, hogy a de-
mo�rati�us rendszerne� mindene�elõtt rendre
van szü�sége. Nem tûrhetjü�, hogy asszonyain�,
gyere�ein� életét veszély fenyegesse, hogy sza-
badon garázdál�odjana� a nyilas gyil�oso�, a
volt SS-banditá�, hogy az egyszerû embere� a
vet�õztetõ�, a banditá� szabad prédái legyene�.
Fel �ell vennün� a harcot ellenü�, s ehhez meg-
bízható, bátor rendõrö�, nyomozó� �ellene�.
Bátra� és újfajta gondol�odásúa�. Olyano�, mint
magu�! Mert a párt Önö�et választotta �i erre.
Meggyõzõdésün�, hogy jó erõ�et adun� a fiatal
rendõrségne� . . .

Ami�or befejezte, hosszú ideig szinte megba-
bonázva álltun�. Csa� néztün� egymásra. Meg-
próbáltam el�épzelni szomszédomat rendõrruhá-
ban. Nehezen ment. Magammal nem is �ísérle-
teztem.

Én rendõr?

Nem is olyan régen még átmentem a mási�
oldalra, ha egy zsernyá�ot (rendõrt) meglát-
tam ... Az "oberhét" (fõ�apitányság) pedig csa�
a nagy ünnepe� elõtt ismerhettem meg, ami�or
összegyûjtötte� bennün�et, s nyolc-tíz napig él-
vezhettü� pofoz�odós vendégszeretetü�et. A va-
saso�at nem nagyon �edvelté� a horthysta rend-
õrö�.

És most rendõr lesze� . ..

Ami�or visszamentem az üzembe, hogy elbú-
csúzzam elvtársaimtól, volt a�i lel�esen bizta-
tott, s az egyi�ü� azt mondta:

- Na, Bandi, most nagy úr leszel, többé nem
�ell beszarnod, ha egy rendõrt meglátsz.

Ami�or a fõ�apitányságon meg�aptu� igazol-
ványun�at, többször is végig �ellett olvasnom a
szöveget, hogy egyáltalán megértsem, felfogjam:

Fóti Andor r. nyomozó hdgy.

Én, a melós, rendõrtiszt lettem.

Õszintén meg �ell mondanom, hogy a��or
ezen a papíron �ívül semmit nem tudta� adni
ne�em. Se ruhát, se fegyvert, de még normális
szé�et sem.



Igaz, a �özrendvédelmi beosztotta�at sem lát-
tá� el �ülönbül. Polgári ruhában járta�, csa� a
�arszalagról tudhattá� meg az embere�, hogy
rendõrrel állna� szemben. S a �arszalagos rend-
õr is so�szor fegyver nél�ül ment �i az utcára.
Késõbb már �apott egy szál pus�át, s hozzá hat
töltényt. Azzal is gondosan el �ellett számolnia a
szolgálat leteltével.

A fõ�apitányság épületében egyetlen íróasz-
talt sem lehetett találni, estén�ént sötétben ülve
vártu� a riasztást, fûtés nem. volt, az abla�o�on
befújt a szél. Mi magun� saját rossz ruhán�ban,
cipõn�ben jártun� - méghozzá gyalog. A fize-
tésün� pedig so�szor a létfenntartásun�ra sem
volt elég.

És mi mégis felvettü� a harcot a banditá��al.

Rendõrségün� igen nehéz mun�át végzett, és
ne�ün� - sza�mai tudás nél�üli fiatal rend-
õrö�ne�, nyomozó�na� - napról napra bizonyí-
tanun� �ellett. Eleinte persze elsõsorban halált
megvetõ bátorságun�ról volta� hírese� a mun-
�ásrendõrö�, mun�ásnyomozó�. Hol volt a��or
még nyomozás? Oda �ellett menni, ahol állt a
harc, szemtõl szembe �erülni a so�szor jól fel-
fegyverzett söpredé��el.

Hogy milyen dzsungelben �ellett utat vág-
nun�, azt talán legjobban statiszti�ai adato��al
bizonyíthatom. S most, több évtized távlatából is
érdemes eze�en a számo�on elgondol�ozni. . .

Az 1945-ös év rugusztusától idézhetem csa� a
statiszti�át, addig a rendõrségen semmiféle �i-
mutatás nem �észült. . . lássu� a számo�at, mi-
lyen fõbb bûncsele�ménye� történte� 1945 utol-
só öt hónapjában:                  v

Gyil�osság, szándé�os

emberölés

Rablás

Betörés

Lopás

Csalás, si��asztás

585 havi    117

1 328 havi    365
12 207 havi  2441
34 486 havi  6897



2 655 havi    592

1946-ból már egész évi statiszti�án� van:

Gyil�osság, szándé�os

emberölés

Rablás

Betörés

Lopás

Csalás, si��asztás, zsarolás

409 havi      34

961 havi      80

19 963 havi 1163

73 699 havi 6141

29 903 havi 2492

Elég a statiszti�a elsõ adatait összehasonlítani,
már ez önmagában is so�at mond: 1945-rõl
1946-ra az élet elleni bûncsele�ménye� gya�ori-
sága egynegyedére csö��ent, a rabláso�é pedig
majdnem egyötödére.

Eze� az adato� bizonyítjá�, hogy javult a �öz-
biztonság, s éppen abban si�erült a legnagyobb
eredményt elérni, amiben a felszabadulást �ö-
vetõ hónapo�ban a legrosszabb volt a helyzet.
Si�erült úgy harcolnun�, hogy az embere� �i
merjene� menni az utcára, ne �elljen resz�et-
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niü�, hogy gatyára, bugyira vet�õzteti� õ�et a
banditá�.

Az is �iderül a számo�ból, hogy nõtt az intel-
le�tuális jellegû bûncsele�ménye� - a csalás,
si��asztás, zsarolás - száma, ami érthetõ. 1946.
augusztus elsején megszületett az új forint, �on-
szolidálódott a gazdasági élet, mindin�ább érde-
mes volt pénzt si��asztani, zsarolni. . . Már ha a
bûnözõ� szemével nézzü� a világot.

Márpedig ne�ün�, rendõrö�ne�, so�szor be
�ell illesz�ednün� a bûnözõ� gondolatvilágába.
Csa� így tudju� ellenü� felvenni a harcot. Vé-
gig �ellett gondolnun�, hogyan csele�edne�,
miért és mit teszne� bizonyos helyzete�ben, s
mire �ell fel�észülnün�, ami�or a nyomu�ba
eredün�.



Ez volt a mi nyomozómun�án� szinte egyet-
len �iindulópontja a��or, ami�or sza�mai �i�ép-
zést lényegében még alig �aphattun�, ami�or in-
�ább saját ösztönein�re, el�épzelésein�re ha-
gyat�ozva indultun� harcba a szomorú statiszti-
�ai adato� megváltoztatásáért. Harc volt ez, a
javából.

A banditizmus mind gátlástalanabbá vált, az
elsõ hónapo� rendõri tehetetlensége megbosszul-
ta magát. Egyre több banda garázdál�odott,
mind gya�rabban ér�ezett hír vet�õztetésrõl,
rablásról, s ami�or mi rendõrö� lettün�, bizony
nemegyszer �ellett lógó orral, eredménytelenül
visszatérnün� . . .

No, de hogy is vehette fel a harcot az egy-
szál pus�ás rendõr, a tapasztalat nél�üli nyomo-
zó a szervezett, a másodi� világháborús fegyve-
re� valóságos arzenáljával rendel�ezõ alvilággal
szemben?

A pártna�  �ellett  csele�ednie,  �özbelépnie.
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Olyan ütõ�épes egység létrehozását �ezdemé-
nyeznie, amely megfelelõ fegyvere�et, autó�at
�ap, és bátran meg mer üt�özni, fegyveres har-
cot is �épes vívni éjjel és nappal a romo� �özött
rejtõzõ banditá��al, buj�áló nyilas gyil�oso��al,
SS-legénye��el. Eze� pedig jól ismerté� a fegy-
vere�et, s nem volta� szívbajosa�, ne�i� nem
volt �edves az emberélet, és nem hatódta� meg
a rendõrigazolványtól.

Mindeze�et végiggondolva hoztá� létre az R-
fõcsoportot, amit a �öznyelv hamarosan egysze-
rûen R-csoportna� nevezett. Az R-csoporthoz
csa� ön�ént jelent�ezõ nyomozótiszte�et és
rendõrö�et osztotta� be.

Én is jelent�eztem. Kinevezte� az R-csoport
vezetõjéne�.

A��or már volt három összetá�olt autón�, s
minden beosztottna� géppisztolya. A �i�épzés
éjjel-nappal folyt, már ami�or éppen nem a gya-
�orlatban, tûzharcban szereztü� meg a szü�sé-
ges ismerete�et.

Jól emlé�szem még elsõ razziáin�ra, az igazol-
tatáso�ra, az elsõ elfogáso�ra, arra is, hogy so�-
szor el�ésett tûzoltó�na� te�intette� bennün�et,
a�i� a��or sietne� a helyszínre, ami�ör már
megtörtént a baj, és csa� a ténye�et állapíthat-
já� meg.



Ezen a helyzeten változtatni �ellett, méghozzá
gyorsan.

A pestie�ne� a��oriban legnagyobb gondot a
vet�õztetõ� o�oztá�. Fel �ellett vennün� a har-
cot eze��el a banditá��al szemben, bár ez nem
is volt olyan egyszerû.

Hol itt, hol ott csapta� le áldozatai�ra, s a�i�
elbeszélté� vet�õztetésü� történetét, nagyon �e-
vés támpontot adhatta�. Az utcá�on ural�odó
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sötétségben alig láthattá� támadói�at. Azt azért
�ivettü� szavai�ból, hogy mindig olyan embert
támadta� meg, a�i egyedül, legfeljebb másod-
magával ment az utcán, s a támadó� legalább
négyen volta�. So�u�nál géppisztoly volt, azzal
fenyegetõzte�.

És hogy be is váltottá� fenyegetésü�et, arról
már csa� a néma áldozato�, a levet�õztetett
holtteste� "beszélhette�".

R-csoportun�na� a vet�õztetõ� elleni �üzdel-
me� volta� az elsõ erõpróbái. A razziá�,, a nyílt
összecsapáso� csa� bátorságot �ívánta�, a vet-
�õztetõ� fel�utatása, leleplezése már fifi�át, ter-
vezést, elõ�észítést �övetelt.

Elõször a Váci utat és �örnyé�ét a�artu� meg-
tisztítani. Egyrészt, mert a��or is ez volt Buda-
pest legnagyobb mun�ás�erülete, s mi elsõrendû
�ötelességün�ne� tartottu� a mun�áso� életéne�
megvédését, a mun�ába indulás és a hazatérés
biztonságána� megteremtését. Másrészt, mert
ezen a területen a romos utcá�, �iégett háza�
nagyszerû búvóhelyül szolgálta� a�ár egész csa-
pato�na� is. Harmadszor: mert ezen a �örnyé-
�en so� mun�ásembert vet�õztette� le.

Egyi� legizgalmasabb élményem egy Váci úti
vet�õztetõ banda leleplezése volt.

Összegyûltün� elõbb, megbeszéltü� tenniva-
lóin�at, s a��or is ugyanúgy ala�ítottu� �i ter-
vün�et, mint azután olyan so�szor . . .

Ismertü� már a vallomáso�ból, a sírásba hajló,
remegõ hangú elmondáso�ból a vet�õztetõ� jel-
lemrajzát, és megpróbáltun� al�almaz�odni hoz-
zá.

Négyen-öten lehetne�, s csa� egy-�ét embert
támadna� meg. Ne�ün� tehát meg �ell lepnün�
õ�et, csapdát �ell ne�i� állítanun�. Igen ám, de
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hogyan? A mi csapdán� nem lehet más, mint
néhány nyomozó, a�i "mun�ás�ént" igye�szi�
hazafelé.

Ennél az a�ción�nál is �etten vállaltá� az ál-
dozat szerepét, mi pedig nappali terepszemle
után �idolgoztu� az elhelyez�edési tervet, �isze-
meltü� a romo�at, amelye� �özött várni fogju�,
mi�or támadna� elvtársain�ra. Este aztán �ette-
sével-hármasával elhelyez�edtün� a romo� �ö-
zött, a �iszemelt elhagyatott terület �örül, szinté
még a lélegzetün�et is visszatartva, izgatottan
vártu� a pillanatot, ami�or szemtõl szembe �e-
rülhetün� a banditá��al.

Jóval szür�ület után - a megbeszélt idõ-
ben - megjelent a mi �ét elvtársun�. Hangosan
vitat�ozva jötte�, meg-megállta�... A nagy
hangra azért volt szü�ség, hogy mi is tudju�: itt
vanna�, és a �özelben megbúvó vet�õztetõ� is
felfigyeljene�.

Elég so�áig álldogálta� ott hangosan vitat�oz-
va, s már azt hittü�, eredménytelenül, ami�or az
egyi� saro� felõl �ét ala� tûnt föl... A mási�
oldalról is lépte� hallatszotta�, határozott lép-
te�.

Azo� négyen szinte egyszerre érte� oda a vi-
tat�ozó�hoz.

Mi a romo� �özött lassan �özelebb lopa�od-
tun�, de a beszélgetést csa� �ésõbb idézhetté�
vissza elvtársain�.

-  Na, mi van sza�i�ám? - �érdezte egy vál-
las jövevény, de választ se várva folytatta:

- Majd mi eldöntjü�, �ine� van igaza.

-  Magu� csa� ne avat�ozzana� a mi dol-
gun�ba! - �iáltotta az egyi� nyomozón�, s úgy
tett, mintha el a�arna indulni.

A négy férfi �özrefogta õ�et.
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-  Innen el nem mente�, míg igazságot nem
teszün�!

-  Na ne mondja! Olyan erõse� magu�?

-  Azt majd meglátjáto�. Ha nem siettete�
haza lefe�üdni, hát a��or most itt vet�õztö� le!
- �iáltott ráju� a nagyhangú.

-  Csa� nem a�arjá� elvenni a ruháin�at? -



játszotta reme�ül a szerepet nyomozón�, húzva
az idõt, hogy minél �özelebb érjün�. -r Mi sze-
génye� vagyun�, ez az egy van, menjene� a gaz-
dago�hoz ...

-  Pofa be! Ha azonnal nem vet�õztö�, belé-
te� ereszte� egy sorozatot.. .

Ezt már jól hallottu�, ott voltun� néhány lé-
pésnyire. A �ét nyomozón� is tudta, hogy elég
volt az idõhúzásból, egyetlen mozdulattal ledob-
tá� �abátju�at, s �ezü�ben megcsillant a pisz-
toly.

Mi pedig géppisztolyo��al ugrottun� �i a ro-
mo� �özül:

-  Keze�et föl!

A felszólításra magasba emelté� a �ezü�et.
Olyan hirtelen törtün� ráju�, hogy valósággal
megdermedte�. Még futni se merte�. Igaz, nem
is tudta� volna, minden oldalról géppisztoly sze-
gezõdött ráju�.

Mindannyiu�nál pisztolyt találtun�.

Bilincsün� nem volt, így hát nadrágszíjjal �ö-
töztü� össze a �ezü�et, így �ísértü� be õ�et a fõ-
�apitányságra.

Sorba állta� a szobában, s mi csa� néztü�,
hogy remegne�, ideges�edne�, �ap�odjá� a fe-
jü�et. Aztán elvtársain� �i�ísérté� a négy ban-
ditát, mi pedig, ami�or becsu�ódott mögöttü�
az ajtó, felszabadult nevetésben törtün� �i: egy-
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szerû ez. Csa� nagyobb erõt �ell mutatni, s már-
is betojna�. Még fegyvert sem �ell használni . . .

Hát persze, ez nem volt mindig ilyen egysze-
rû! Itt van elõttem a statiszti�a: az R-fõcsoport
nyomozótisztjei 1946-ban hatvanöt esetben hasz-
nálta� fegyvert és tûzharcot folytatta�, legtöbb-
ször vet�õztetõ� ellen.

Azonnal felhívtam a dete�tívfõnö�öt. Az ágy-
ból �elt fel, de figyelmesen hallgatta jelentése-
met:

-  Jelentem, a Váci úton elfogtun� négy vet-
�õztetõ banditát!

-  Gratulálo�! - mondta, majd aggódás csen-
dült meg a hangjában: - Sérülés nem volt?

-  Jelentem, sem sérülés nem volt, sem fegy-
verhasználatra nem volt szü�ség,



-  Kezdjé� meg a �ihallgatásu�at! További jó
mun�át!

-  Értettem! - fejeztem be szolgálati nyel-
ven a beszélgetést, de milyen �ülönös tartalma
volt most enne� a szóna�.

Értettem . . . hogy meg �ell �ezdeni a �ihallga-
tást. Tehát most már �ezdõdi� a nyomozómun�a.
A �iállt izgalma� után, ami�or amúgy is jó lett
volna pihenni, most �övet�ezi� az agytorna. Oda
�ell állítani õ�et elém, s úgy �érdezni, úgy irá-
nyítani a beszélgetést, hogy minél többet meg-
tudja�, hogy a tettenérésen túli bizonyíté�o��al
�üldhessem õ�et a bíróság elé.

Mondanom sem �ell, hogy a négy banditánál
semmiféle igazolvány, bejelentõlap nem volt. Ez
abban az idõben egyéb�ént sem volt fõbenjáró
bûn . . . Mi�özben mi a dete�tívfõnö��el beszél-
tün�, oda�int elvtársain� mindent �ira�atta� ve-
lü�. Zsebü�bõl 336 dollár, öt �ülönbözõ �aróra,
gyûrû�, �ar�ötõ�, nya�lánco� �erülte� elõ.
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Egyen�ént hallgattu� �i õ�et.

-  Elõször   azt  a   magasat   hozzáto�   be   -
mondtam -¦, a�i a leghangosabban handabandá-
zott!

Hety�én lépett be.

-  Hogy hívjá�?

-  Blas�ovics István.

-  Hol la�i�?

-  La�ásom nincs . . .

-  Hol alszi�?

-  Hol itt,  hol ott...  Van elég romos ház,
ahol elalhato�.

-  Honnan vetté� az é�szere�et?

-  Találtu� egy romos házban.

-  Mi a neve a haverjaina�?

-  Nem tudom. Csa� a �eresztnevü�et: Feri,
Jancsi, Béla.

-  Hol ismerté� meg egymást?

-  Egy �ricsmiben.



-  Hogy határoztá� el, hogy vet�õztetne�?
Az eddig �észségesen felelõ fiatalember meg-
�övültén nézett rám:

-  Nem határoztun� el ilyesmit! Hát vet�õz-
te ttun� mi? Ezt honnan veszi?

Most ne�em a�adt el a lélegzetem. Ott fogtu�
el õ�et a romo� �özött, saját szemün��el láttu�,
mit csinálna�, saját nyomozó elvtársain�ra pa-
rancsolta� rá, s még tagadni merne�.

-  Mindent hallottun�!  Tetten értü� magu-
�at!

-  Ugyan,   ez   csa�   hülyés�edés   volt.   Meg
a�artu� viccelni a sza�i�at. Hallottu�, hogy az
igazi   vet�õztetõ�   hogy   csináljá�.   Gondoltu�,
hátha megijedne�, aztán mi jó nagyot nevetün�!

-  Ehhez �ellett a pisztoly? - emeltem fel a
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hangom, mert a szemtelenség rettentõen felbosz-
szantott.

-  Ugyan, azt mi nem a�artu� használni...

-  Hát a��or hogy �erült magu�hoz?
-- A romo� �özött találtu�...
Emlé�szem, a��or mennyire a fejembe szö�ött

a vér, hiszen még szo�atlan volt ne�em ez a
mun�a. Késõbb aztán ugyancsa� megszo�tam.
A gyanúsított tagadhat, hazudhat, a rendõrne�,
a nyomozóna� nem feldühödnie �ell ilyen�or,
hanem bizonyítani, hogy a gyanúsított �övette el
a bûncsele�ményt. A��or azonban csa� ennyit
mondtam:

-  Ide figyeljen, Blas�ovics! Ne higgye, hogy
én  meg�ajolom  a  maga  hadoválását.   Legyen
õszinte, itt nincs értelme a tagadásna�.

-  Mindent elmondtam ...

Kiszóltam Zolina�, hozza be a mási�at, ezt
meg vigye �i, de vigyázzon, hogy ne tudjon be-
szélni a többie��el.

-  Trabális, szõrös ember lépett be, sunyi te-
�intettel mért végig.

-  Na, maga is mondja el szép sorjában: mi a
neve, hol la�i�, de fõ�éppen azt, hol és hányszor
vet�õztette�,   �itõl  raboltá�  el   az   aranya�at.



A haverja már mindent elmondott.

Ha õ� így, én is így - gondoltam, ezért �ezd-
tem most én a megtévesztést, hátha si�erül be-
húznom. Hiszen nemcsa� mi vagyun� �ezdõ
rendõrnyomozó�, de õ� is �ezdõ bûnözõ� ... ez
a vet�õztetés nem régi "sza�ma" ... És si�erült.

-  A �... édesanyját, hát ez a szemét Jós�a
merte magát vezérne� nevezni! Megbeszéltü�,
hogy ha el�apna�, semmit se �öpün�, s õ mind-
járt elárult. . .
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Ezt a�ár vallomásna� is te�inthettü�, de to-
vább adtam alá a lovat:

-  Ne�ün� nem mondta, hogy õ a vezér. Sõt,
szerinte az összes balhét maga tervezte, mivel
maga a legerõsebb �özöttü�, mind a hárman fél-
te� magától.

-  Már, hogy én találtam volna �i? Találta a
� . . . édesanyja!

-  Beszéljen tisztességesen! - csattant a han-
gom, aztán meg�érdeztem:

Hogy hívjá�?

-  Petri András vagyo�.

-  La�ása van?

-  Igen, a Ro�olya utca 7-ben la�om, Jós�á-
val egy házban.

-  Hogy is hívjá� a Jós�át? - �eresgéltem a
feljegyzéseim �özött, mert ugyancsa� megütötte
a fülemet, hogy másodszor is Jós�ána� mondja
az imént �ihallgatott Blas�ovics Istvánt.

-  Bitóna� - felelte.

A vezér tehát hamis nevet mondott be, ezzel
is igye�ezett megtéveszteni bennün�et, s enne�
minden bizonnyal o�a van. Nem egyszerûen vet-
�õztetési. . . így hát óvatosan ebbe az irányba
�ezdtem terelni a �ihallgatást.

-  Mondja, András, miért a�arja Jós�a ma-
gu�ra hárítani a balhé�at?

-  Mit mondott rólun�?

-  Hát in�ább magáról. . . Azt, hogy az ara-
nya�at is maga osztotta szét. Sõt, még azt is: õ
azt sem tudja, hogy maga honnan hozta az é�-
szere�et.



-  Én? Hazudi�!

-  Meg még azt is, hogy a pisztolyo�at is ma-
ga dugta el még nyilas �orában, s most elõszedte
és átadta ne�i�.
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Petri András a��orát ugrott, hogy csa� úgy
rengett a ,padló, s ordított, mint egy oroszlán.
A robajra �ét nyomozón� is berohant. Odaugrot-
ta� a toporzé�oló Petrihez, hogy lefogjá�. Wasl
Feri, a�i legalább olyan magas volt, mint a ban-
dita, már mar�olta is. Feri egyéb�ént atléta volt,
nyolcszáz méteres sí�futásban nyert magyar baj-
no�ságot.

-  Ne bántsáto�! - szóltam ráju�. - Nincs
semmi probléma. Csa� egy �icsit ideges ...

-  No, Petri - fordultam hozzá, ami�or elv-
társaim �imente� -, miért lett olyan dühös? Ta-
lán nem igaz az, amit Bitó mondott?

-  Hazudi�   a   gazember!   -   üvöltötte.   -
Egyetlen szó sem igaz abból, amit a felügyelõ úr-
na� mondott. Még hogy én nyilas . . . Ö volt az!

Ügy látszi� az elevenjére tapintottam. Nem
véletlenül mondtam ezt a nyilas dolgot. Tudtam,
hogy ebben a politi�ai helyzetben a nyilas múlt
emlegetésétõl tartana� a legjobban azo� is, a�i�
benne volta� a törvénytelensége�ben, de még
azo� is, a�i� nem. S minden�épp �i �ellett ug-
ratnom a nyulat a bo�orból Bitóval �apcsolatban.
Hiszen ez az ember ismerte Bitót, a vezért, a�i
ne�ün� még a nevét is letagadta.

-  Beszéljen  csa�,  Petri!  Mondjon  el  min-
dent!

-  Felügyelõ úr! Én tudom, ha õszintén el-
mondom a balhé�at, azt majd számításba veszi�
ne�em és nem fogna� meghirigelni (megverni).
Én nem most �ezdtem ezt az életet, régi sren�ér
(betörõ) vagyo�. De nem voltam nyil�ó (nyilas),
mint ez a szemét Bitó, és es�üszöm, nem vágtam
még haza egy embert sem.

-  Mit tud Bitóról?
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-  Budán, a Németvölgyi úti nyilas fõhadi-
szálláson volt valami nagy nyilas.

-  Biztos ebben?

-  Hogyne lenné� biztos, hiszen õ maga is



mondta, dicse�edett vele.

-  Mit mesélt?

-  Azt mondta, hogy nála az emberélet nem
számít: "hazavágtam annyi biboldót, hogy egy-
más után �aptam a dicsérete�et". Ezért is ne-
vezte �i magát vezérne� .. .

-  És a mási� �ettõne� milyen nyilas balhéja
volt? - �érdeztem. Olvasóim is megfigyelheti�,
milyen so�szor vettem át a bûnözõ� nyelvét, stí-
lusát. Különösen azo�ban az elsõ idõ�ben erre
nagy szü�ség is volt, so��al �önnyebben oldód-
ta� meg a nyelve�, nemegyszer szinte úgy érezte
a �ihallgatott, hogy a havero�na� mesél... Meg
azt is bevallhatom: nem állt ez távol attól a
nyelvtõl, amit mi az üzemben használtun�, te-
hát nem is esett nehezemre, nem volt szü�ség
arra, hogy "rájátssza�".

-  Á, semmi, azo� csa� most �ezdté� . . . Bitó
hozta a �églire eze�et a vidé�i sutyerá�o�at.

Láttam, hogy beszédes lett, szavai csa� úgy
áradta�, ezért most már á vet�õztetésrõl szeret-
tem volna valamit hallani, s úgy gondoltam, �ö-
zelebb juto� a vet�õztetõ� megismeréséhez, ha
minél többet beszéltetem errõl a témáról. És a
jövõ hete�ben, hónapo�ban erre még nagy-nagy
szü�ségün� lehet!

-  Mondja Petri, ha volt már aranyu�, a��or
mi a csodána� vet�õztette�?

-  Vidé�re a�artun� menni �ajáért. Azért itt
Pesten   többet   �aptun�   volna,   mint   az   ara-
nyért . . . Kine� �ell ma é�szer? Azt is tudtu�,
hogy valami nyilasházból származott, �i a�art
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lebu�ni vele? Élelmiszer pedig van bõven a �ég-
lin�en, azzal cseréltün�, az aranyat meg meg-
hagytu� volna jobb idõ�re.

Csa� úgy áradt belõle a szó, mintha egy új
"sutyerá�ot" �ellett volna beavatnia:

-  Most a�artun� újítani egy �ocsit és aztán
azzal mentün� volna a paraszto�hoz. Mert ez a
nagy üzlet ma! Minél több ruhát viszün�, annál
több �aját tudun� hozni. Itt a �aját eladju�, mi
már elfogadun� érte aranyat is ... Ne�ün� jó
lesz az �ésõbb . . .

-  Hány vet�õztetést csinálta�?



-  Hát pontosan nem tudom, de vagy tizen-
négy-tizenötöt.

-  Hol van a holmi?

-  Amit nem cseréltün� el, ott a la�áson.

-  És a többi fegyver?

-  Milyen többi fegyver?

-  Ne meséljen, csa� nem gondolja, hogy el-
hiszem; csa� eze��el a pisztolyo��al rémítette�
meg, rabolta� �i olyan so� embert. . .

-  Nem volt nálun� soha más . . .

-  Hát a géppisztolyo�?

-  Nem fogtam én életemben sem géppisz-
tolyt ... Csa� nem az a hazug Jós�a mondta ezt?
Mert õne�i volt géppisztolya!

-  Azt használtá�?

-  Nem volt az soha velün�, csa� tõle-tudom.
Ö szo�ott nagy hangon mesélni arról, hogy gép-
pisztolyai vanna� elásva, s ha eljön az ideje, so�
�omcsit �inyír velü� . . .

-  Meg tudja mutatni, hová tette a Bitó azo-
�at a géppisztolyo�at?

-  Nem tudom, mert ne�ün� se �öpte el.

-  Hát azért csa� beszélt magu�na� róla?

-  Felügyelõ úr, én õszinte vagyo�. Én azt
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hittem, úgy össze fogna� verni min�et itt, hogy
amíg élün�, nem felejtem el. Én már voltam a
hangfej tõben Táncos és Rubos �ezei �özött (a
Horthy-rendszer hírhedt dete�tivjei volta�). Még
be sem értem a szobába, még meg sem �érdez-
te�, máris félholtra verte�.

-  Most is azért remegett annyira, ami�or be-
hoztá�?

-  Igen. De magu� egy ujjal sem nyúlta� hoz-
zám, sõt, még le is ültette�.

-  Látja, Petri, mi nem verün�, csa� a��or,
ha min�et is próbálna� verni.

-  Ezért  mondom  én  felügyelõ  úr:  õszinte
voltam, tényleg nem tudom, hol vanna� a gép-
pisztolyo�. De még azt is hadd mondjam el, hogy



én már ott a�artam hagyni õ�et. Ami�or Bitó
ezt megtudta, azt mondta, hogy �inyír, mielõtt
leléphetné� . . .

-  Rendben van. Mindenesetre próbáljon gon-
dol�ozni, s még az éjjel �imegyün� a la�ásu�ra.
Ott szépen elõadja a rabolt holmit, nem csiná-
lun� feltûnést.

A mási� �ét vet�õztetõ �ihallgatásána� rész-
leteivel nem untatom az olvasót. Petri jól jelle-
mezte õ�et: valóban véletlenül csapódta� hozzá-
ju�. Mind�etten azzal �ezdté�, hogy mindent el-
mondana�, csa� ne bántsu� õ�et. Rettenetesen
félte�, hiszen az ilyen embere� csa� bandába ve-
rõdve, fegyverrel a �ézben erõse�, egy-�ét fegy-
vertelen férfival, nõvel szemben.

És beszélte� is, felelte� minden �érdésemre.
Lényegében megerõsítetté� azt, amit Petri el-
mondott. Nem volt más hátra, mint Blas�ovics-
Bitó leleplezése, és a rablott holmi elõ�erítése.

Ûjra a bandavezért hoztá� be.

-  Hogy hívjá�?
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-  Mi az, újra �ihallgatna�? Már mindent el-
mondtam . ..

-  Ha még hússzor meg�érdezem, a��or húsz-
szor válaszol! - �iáltottam rá.

-  Már mondtam: Blas�ovics István.

-  Ezt már mondta, de én a nevét �érdezem!

-  Ez a nevem.

-  Mit hazudi� összevisrza, Bitó!
Elsápadt, de még tartotta magát:

-  Ki az a Bitó!

-  Maga. Magát hívjá� Bitó Józsefne�. És a
Ro�olya utcában la�i� . . .

-  Hát már ezt is tudjá� . . .

-¦ Annyira, hogy most elmegyün� oda, és elõ-
adjá� a rabolt holmi�at.

Egyelõre nem a�artam tovább feszíteni a húrt,
úgy gondoltam, hogy helyes, ha elõbb mint vet-
�õztetõt számoltatju� el, mint bandavezért lep-
lezzü� le.

Bitóval, Petrivel �imentün� a Ro�olya utcába.



Alapos ház�utatást végeztün�, rengeteg férfi és
nõi ruhát, cipõt találtun�, a vet�õztetése� "ered-
ményét".

Közben, ami�or Bitó és Petri �özel �erült egy-
máshoz - bent a �apitányságon természetesen
�ülön volta� -, Bitó oda�iáltotta banditatársá-
na�:

-  Még  te  mondtad,  hogy  dörzsölt  vagány
vagy! Az elsõ szóra összeszartad magad és �öp-
tél eze�ne� a zöldfülûe�ne�.

-  Na, Bitó! - szóltam rá. - Most már nincs
mit hazudni, a��or hát mutassa meg eze�ne� a
"zöldfülûe�ne�" azt is, hol vanna� a géppiszto-
lyo�?

-  Mindent fel�utatta� már, annyi mindent
találta�, ha lett volna géppisztoly, azt is megta-
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lálhattá� volna. De ha azt hiszi�, hogy van, csa�
�eressé� .. .

-  Meg�eressü� és meg is találju�! És azt is
meg fogju� tudni, hogy mit csinált a Német-
völgyi úti nyilasházban - csattant fel a han-
gom.

-  Hát ezt honnan tudjá�? - szólta el magát,
de máris igye�ezett javítani - honnan veszi�?

-  Jól �érdezett elõször, Bitó! Elárulta magát.
De mi anél�ül is tudtu� már. Egy ilyen banda-
vezérne� nem �ellene annyit dicse�ednie . . .

-  Eze� mindent elhitte� . . .

-  Talán átverte õ�et?

-  Persze! Gondoltam, a��or jobban merne�
veiért), jönni. ..

-  Szóra�ozni? Viccelõdni? Ugye? - gúnyo-
lódtam. - Hiszen a �ihallgatás elején még csa�
azt a�arta bemesélni ne�ün�, hogy nem vet�õz-
tetésen, hanem viccelõdésen értü� tetten . .. Az-
tán most, hogy itt ez a so� holmi, hogy a társai
vallotta�, a vet�õztetést már nem tagadja, de
még mindig tovább folytatja velün� a játé�ot!
Adja elõ a géppisztolyo�at!

-  Ha látni a�arjá�, �eressé� meg! - mondta
szemtelenül, csa� úgy foghegyrõl.

-  Ha darabo�ra szedjü� a házat,  a��or is
meg fogju� találni - vágtam rá, s ne�iláttun� a
�utatómun�ána�.    Centiméterrõl    centiméterre



vizsgáltu� meg a falat, a padlót, nincs-e valahol
alatta üreg.

A �onyhában aztán eredményre jutottun�.
A sze�rény alatt mintha nemrég ra�tá� volna át
a �öve�et, mintha ott valamit javította� volna.
Egy�ettõre félrerántottu� a sze�rényt, s a �öve�
felbontásához �ezdtün�.

Bitó egyre sápadtabban figyelte a mun�át.
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A �öve� alatt üreget találtun�, benne valósá-
gos fegyverarzenált. Négy banántáras géppisz-
toly, öt pisztoly, tucatnyi �ézigránát és vagy fél
�iló é�szer �erült elõ. Közöttü� gondosan össze-
hajtogatva három nyilas �arszalag . ..

Hajnalodott, mire a tárgya� jegyzõ�önyvezé-
sével el�észültün�, s visszaindultun� a fõ�api-
tányságra. Ott azonnal folytattu� a mun�át. Bitó
most már nem tagadott tovább, szép sorjában el-
mondott mindent.

Kiala�ult a �ép róla, meg a banda szervezésé-
rõl is. Bitó a Németvölgyi úti nyilasházban tevé-
�eny�edett. Különbözõ nyilas a�ció�ban vett
részt, so� gyil�osság, rablás terhelte lel�iisme-
retét. A felszabadulás elõtt fegyvere�et rejtett
el, s aranyat, amit ártatlan áldozato�tól szedte�
össze. Eleinte sem a fegyverrel, sem az arany-
nyal nem tudott mit �ezdeni, csa� néhány pisz-
tolyt hagyott magánál, s így szervezte meg vet-
�õztetõ bandáját. A vet�õztetés, mint az a��ori
idõ� egyi� legjellegzetesebb bûncsele�ményfaj-
tája, mindjárt megtetszett ne�i: törvénytelensé-
ge� egész sorában vett részt, nem számított nála
az emberélet. Elõször Petrit szervezte be, a�irõl
tudta, hogy betörõ volt, többszörösen büntetett
ember. Ügy gondolta, hogy jó lesz társna�, nem
utolsósorban azért, mert egy házban la�va, is-
meri a múltját, s így �ölcsönösen függne� egy-
mástól. Egy-egy vet�õztetés eredményével, az
osztalé��al igye�ezett betömni a száját. És azért
fenyegette meg azzal, hogy megöli, ha otthagyja
a csoportot, mert attól félt; be�öpi. Nem mint
vet�õztetõt, hanem mint volt gyil�os- nyilast.
A mási� �ét társat ezután szervezte be, hogy �i-
egészüljön a banda, hogy meg lehessen rendezni
eze�et a vet�õztetési jelenete�et.
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Azért írom le ezt ilyen részletesen, mert ez a
banda szemlélteti talán legjobban az a��ori idõ�
�özállapotait. Egy-egy fegyverhez értõ, gátlás-
talan nyilas, régi bûnözõ, néhány meggazdagod-
ni vágyó ember - nem egy ilyen vet�õztetõ
bandával talál�oztun� a �ésõbbie�ben ...



A��or azonban már várt rán� az új mun�a.

Reggeltájban, éppen hogy befejeztü� a jegyzõ-
�önyve� felvételét, telefonon jelentetté�: tömeg-
vere�edés van a Németh utcában.

Két csoportot azonnal riasztottun� és útna�
indítottun� a vere�edõ� megfé�ezésére.

Mi pedig, a "zöldfülûe�", a világ legboldogabb
emberei voltun�. Nem egyszerûen vet�õztetõ
bandát fogtun� el, hanem mindjárt egy buj�áló
nyilas gyil�ost is.

Ami�or a dete�tívfõnö� beér�ezett, jelentést
tettün�. Arra �ért, részletesen számoljun� be,

Jólesett �ibeszélni magun�at.

Egyszer csa� nyílt az ajtó, betoppant a szobá-
ba a budapesti rendõr-fõ�apitány. Elölrõl �ellett
�ezdenün�, s õ is végighallgatta beszámolón�at.

Gratulált ne�ün�, további jó mun�át �ívánt
és �özölte: fõ�apitányi dicséretben részesít ben-
nün�et.

Ez volt az én elsõ rendõri dicsérétem.

Nem aludtun� egész éjjel, fizi�ailag is, idegi-
leg is nehéz órá� volta� eze�, de mi nem éreztü�
magun�at fáradtna�, csa� nagyon-nagyon bol-
dog nyomozótiszte�ne�. Mi, a mûszerész, a la-
�atos és a parasztgyere�.

27

"Itt az R-csoport"

Az R-fõcsoport néhány hónap alatt rettegett el-
lenfele lett az alvilág hétfejû sár�ányána�: a
buj�áló nyilaso�na�, a gyil�osságra mindig �ész
szö�ött SS-legénye�ne�, a börtönö�bõl �iszaba-
dult régi bûnözõ�ne�, s az úja�na�: a vet�õzte-
tõ�ne�, a rabló�na�, a tolvajo�na�, a fe�eté-
zõ�ne�.

A �ülönbözõ társadalmi rétege�bõl, az ország
�ülönbözõ részeibõl a romos Budapestre sereg-
lett banditá� hamar megtaláltá� egymást, s a
prostituálta� tömegével �iegészülve megterem-
tetté� az alvilágot.

A prostituálta� és a bûnözõ� összefonódása
�ülönösen veszélyes volt azo�ban a hónapo�ban.
Nemcsa� azért, mert a prostituálta� a már leírt
állapoto� miatt félelmetesen terjesztetté� a vér-
bajt és más nemi betegsége�et, hanem azért is,
mert rajtu� �eresztül állandóan szélesedhetett a



bandá� hatóterülete, s egyre nõtt a rejte�helyei�
száma.

S a prostituálta� száma nem volt �icsi. Be-
jegyzett, törzslapos �éjnõ 12 557 volt, de össze-
sen 42 846 ilyen nõrõl tudott a rendõrség. Állan-
dó ellenõrzés alatt tartottu� telepei�et, ponto-
san tizenötöt, s a tizenegy nyilvános, meg a ti-
zen�ét magántalál�ahelyet is. Ám ez is csa� tö-
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redé�szám ahhoz �épest, hogy egy esztendõ alatt
összesen 9285 tit�os talál�ahelyrõl szereztün�
tudomást!

Ez utóbbia�at elsõsorban azért igye�eztün�
felderíteni, mert a tit�os talál�ahelye� so�-so�
�eresett, ismert bûnözõne� nyújtotta� hosszú
idõre jó búvóhelyet.

Már ameddig el nem hangzott a riadt �iáltás:
"Itt az R-csoport. . ."

Mert mi, ahová csa� lehetett, eljutottun�!

És ahol megjelentün�, ott egyszeriben vége
sza�adt a bûnözõ� jó világána� .. . Nemcsa�
azért, mert a tit�os talál�ahelyen éppen megbú-
vó bûnözõ�et elõállítottu� - a számát sem tud-
nám visszaidézni a rengeteg ilyen elõállítás-
na� -, hanem azért is, mert eze� a helye� töb-
bé nem volta� "tit�osa�" a rendõrség elõct, eze-
�en a la�áso�on, romos épülete�ben ezentúl mi
rendszeresen megjelentün�.

Pedig ez csa� mellé�es feladata volt az R-cso-
portna�, amúgy fél�ézzel, �ét razzia �özött, az
éjsza�ai járõrözés pihenõiben végeztü�.

Hogy mennyire nem ez volt a legfontosabb
teendõn�, azt merrmt csa� a számo� bizonyítjá�.
1946-ban 132 esetben érté� tetten az R-csoport
tagjai a leg�ülönfélébb bûncsele�ménye� el�ö-
vetõit, s 476 bûnözõt fogta� el a helyszínen. Raz-
ziá� során 6138 személyt állítottun� elõ.

Razziá� - írom le, s �özben megint csa� arra
�ell gondolnom: a mai fiatal - még a fiatal
rendõr vagy nyomozó is - nehezen tudja el�ép-
zelni, hogy a��or, 1945-46-ban ez a szó mit je-
lentett.

Mert manapság a razzia - ami�or ezt a �öz-
biztonság további megszilárdítása valamely te-
rületen meg�öveteli - határtalan szervezettség-
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gel, és hogy úgy mondjam, �ulturáltan zajli� le.
A rendõrö� és a nyomozó� szinte észrevétlenül
zárjá� le az adott területet - általában egy-egy
vasútállomást, vendéglõt -, s nagyon módszere-
sen �éri� el a személyi igazolványo�at. A�i
rosszban sánti�ál, az ilyen�or megbu�i�, igye�-
szi� elsomfordálni, s ha igazoltatjá�, elõállítjá�,
általában semmiféle ellenállást nem tanúsít.

A��or nem is álmodhattun� ilyen helyzetrõl.
So� razzián�on megszólalta� a fegyvere�, az iga-
zoltatott bûnözõ� �éssel, ö�öllel szállta� szembe
a nyomozó��al, rendõrö��el. Hiszen egy-egy he-
lyen, ahol razziáztun�, so�szor több volt az
olyan ember, a�it elõ �ellett állítani, mint a be-
csületes vendége� és mi rendõrö� együttesen.

Szóval így zajlotta� le a mi razziáin�, s �ülö-
nösen veszélyese� volta� tettenérésein�. Abban
az idõben gya�ran olvashattá� az embere� az
újságo�ban azo�na� a bajtársain�na� a nevét,
a�i� �ötelességteljesítés �özben, rabló��ai, be-
törõ��el, vet�õztetõ útonálló��al, szö�ött nyila-
so��al vagy SS-e��el vívott tûzharcban hõsi ha-
lált halta�.

Az újságolvasó�, a becsületes tíz- és százezre�
ilyen�or nemcsa� sajnálattal te�intette� rán�,
hanem egy �icsit fel is nézte� azo�ra, a�i� vál-
laljá� a halált is a rend biztosításáért. Mi pedig
személyes baráto�tól búcsúztun� el, s erõt merí-
tettün� példáju�ból, hõsiességü�bõl, mert más-
nap, harmadnap újabb tûzharco� várta� rán�.

A �övet�ezõ hete�ben, hónapo�ban azután
nemcsa� tapasztalato�ban gazdagabb, hanem
mint ütõ�épesebb R-csoport, mint jobban fel-
szerelt rendõrö� és nyomozó� szállhatta� szem-
be a banditá��al.

1946  májusában a budapesti  rendõr-fõ�api-
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tányság élére dr. Münnich Ferenc elvtársat ne-
vezté� �i rendõr altábornagyi rendfo�ozattal.
A mun�ásmozgalom régi harcosáról, a spanyol
szabadságharc �imagasló egyéniségérõl so�at
tudtun� már, s a mai olvasó is so�-so� forrásból
ismerheti a �ésõbb hosszú éve�ig a miniszterel-
nö�i tisztet is betöltõ Münnich elvtársun� élet-
útját. Nem is a�arom én õt itt �ülön dicsõíteni,
de vanna� dolgo�, amelye�et el �ell mondani,
hogyha azo�na� a hónapo�na� rendõri történe-
tét vissza a�arom idézni.



Münnich elvtárs fõ�apitánysága idejére esi�
fiatal rendõrségün� si�eres bir�ózása a bûnö-
zõ��el, s a �özbiztonság tulajdon�éppeni meg-
teremtése. Fõ�apitányi �inevezése után azonnal
�apcsolatba lépett Zamercev ezredes elvtárssal
- a �ésõbb vezérõrnagy�ént ismert szovjet vá-
rosparancsno��al, a�it a fõváros felszabadulási
évfordulója idején láthattun� a televízió �ép-
ernyõjén -, s három rend�ívül fontos dolgot
intézett el szinte egy csapásra.

Mi, az R-csoport tagjai mindannyian szovjet
dobtáras géppisztolyo�at �aptun�, s így a máso-
di� világháborúban nagyszerûen bevált �ézi-
fegyvere��el egységesen felszerelve so��al ha-
tásosabban �üzdhettün� a banditá� ellen.

Gyorsabban a helyszínre ér�ezhettün� - sõt,
meg lehetett oldani állandó járõrözésein�et is,
mert (és ez volt a másodi� nagyszerû intéz�edés)
vadonatúj Wippon gép�ocsi�at �aptun�.

És ami a legfontosabb: minden járõrün� mellé
�ét-�ét szovjet harcost osztotta� be, a�i� éjsza-
�áról éjsza�ára velün� járta�, s valamennyi a�-
ción�ban velün� együtt vette� részt.

Ettõl �ezdve R-csoportun� állandó, szoros
�apcsolatban volt a szovjet városparancsno�ság-
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gal, Ris�ov majorral, a helyettes városparancs-
no��al szinte naponta talál�oztun�. Közös meg-
beszélése�et tartottun�, s nem volt olyan �éré-
sün�, amit a szovjet elvtársa� ne teljesítette�
volna.

Máig is emlé�szem azo�ra az éjsza�ai járõrö-
zése�re, amelye�en a budapesti rendõrfõ�api-
tány és a szovjet városparancsno� is részt vett.
De nem ám valami luxusgép�ocsin utazta�, ha-
nem velün� együtt ülte� a Wippon fapadján . . .
Mi ilyen�or a világ legboldogabb embereine�
éreztü� magun�at.

Mert Münnich elvtárs nem egyszerûen pa-
rancsno�un� volt, hanem a leg�isebb rendfo�o-
zatú rendõrne� is - édesapja. Azt írtam az
elõbb, nem a�arom õt dicsõíteni. Nem is. Csa�
éppen idézni a vele �apcsolatos emlé�eimet és
szavait.

-  Fóti elvtárs - mondta egy al�alommal -,
magu� a��or dolgozna� jól, ha mindig az lebeg
a szemü� elõtt:  a dolgozó�ért vanna�,  velem
együtt... A dolgozó nép szolgálata nem jelszó,



ez a mi életün�, feladatun�, mert ne�ün� �ell
biztosítani, hogy az embere� nyugodtan menje-
ne� dolgozni. . .

Egy mási� al�alommal meg azt mondta:

-  Az igazi rendõr az, a�i lefelé nem úr, ha-
nem bajtárs, felfelé pedig nem szolga,  hanem
ember.

így beszélt, ilyen ember volt õ, s mi a pa-
rancsno�sága alatt talán éppen azért is tudtun�
nagyobb eredménye�et elérni.

Valahányszor razziára, járõrözésre indultun�,
mindig végiggondoltu�, �i�ne� az érde�ében -�
és �i� ellen lépün� fel.

Mindennap este hat óra�or indulta� el az R-
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csoport gép�ocsijai. Elsõ utun� a Múzeum utcá-
ba vezetett, ott minden járõrözõ �ocsi parancs-
no�a jelent�ezett a szovjet városparancsno�sá-
gon, s máris �ét-�ét szovjet harcos ugrott fel a
Wipponra.

So�-so� ilyen �özös járõrözés emlé�ei élne�
bennem. Most egyetlenegyet emele� �i �özülü�,
egy olyat, ami �alandos történéseivel, so�féle él-
ményével szinte valamennyi utun�ról �épet ad.

Azon az éjsza�án is sötét lámpá��al indultun�
el portyázni a Múzeum utcából a �ijelölt, �erü-
letbe.

Gyorsan összeismer�edtün� a �ét szovjet elv-
társsal. Nagyszerû �üzdõtársa�na� ismertü� meg
õ�et, s határtalan szü�ség volt rá, hogy velün�
legyene�.

A háborút �övetõ hónapo�ban so� bûnözõ
szovjet �atonaruhában �övette el a leg�ülönbö-
zõbb bûncsele�ménye�et. Nemegyszer szovjet
�atoná�at ölte� meg, hogy egyenruhához jussa-
na�, más�or lopta� vagy éppen csináltatta� ilyen
ruhát.

Eze� a bûnözõ� �étszeresen veszélyese� vol-
ta�. Egyrészt azért, mert fal�ái� valóban rette-
netes bûncsele�ménye�et �övette� el: gyil�ol-
ta�, fosztogatta�, veszélyeztetté� az élet- és va-
gyonbiztonságot. Másrészt - és ez nem �evésbé
súlyos, sõt, azo�ban az idõ�ben �ülönösen �áros
volt: - mert az embere� szemében lejárattá� a
felszabadító szovjet harcoso�at. Így tehát tulaj-
don�éppen politi�ai bûnözõ� is volta�!

Ellenü� igazán csa� a��or tudtu� felvenni a



harcot, ami�or járõrein�ben igazi szovjet patru-
lo� is volta�. Õ� egy�ettõre leleplezté� eze�et
az "ál-szovjet �atoná�at", a�i� legtöbbször
egyetlen szót sem tudta� oroszul, vagy csa� olya-
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no�at �iabálta� rossz �iejtéssel, hogy "drasztu-
csi, davaj, pasli. . .".

Ahogy a lesötétített lámpajú gép�ocsin elha-
ladtun� az egyi� mellé�utca mellett, az utcában
feltûnt egy autó. Villámgyorsan megálltun�, s
már �anyarodtun� is az utcába. A gép�ocsin
ülõ� nem figyelte� fel rán�, mi pedig a gyér ut-
cai világításban is láttu�: egyenruhás szovjet �a-
toná�. "Valódi patroljain�" odasúgtá�: az nem
létezi�, hogy itt igazi szovjet �atoná� legyene�.
S már biztosítottá� is �i a géppisztolyu�at.

Mi is ezt tettü�, de most hagytu�, hogy õ� cse-
le�edjene� elõbb.

Elálltu� a gép�ocsi útját, s abban a pillanat-
ban �igyulladt a refle�torun�. Szovjet elvtár-
sain� pedig felállva az autóban, harsányan át-
�iáltotta�:

- Sztoj!

És már �érdezté� is oroszul: �i� vagyto�?
honnan jöttö�?

A �érdése�re riadt �ap�odás volt a válasz, s
mi láttu�, hogy most itt a csele�vés ideje, hiszen
hallottu� is �özben, ahogy egymás �özt magya-
rul szentségeine� a "szovjet �atoná�", de oroszul
egyi�ü� sem válaszolt a szabályosan feltett, rö-
vid �érdése�re.

Mi lepattantun�, �özrefogtu� a gép�ocsit, s
már magyarul �iáltottun� ráju�: dobjá� el fegy-
verei�et!

Istentelenül meglepõdte�, hogy az elõbbi orosz
után most magyar hango� csapta� le ráju� az éj-
sza�ából, s már tetté� is föl a �ezü�et.

Hamarosan le�ászálódta� a lopott gép�ocsi-
ról, s szigorú õrizettel vittü� õ�et a fõ�apitány-
ságra.

Itt beismerté�, hogy a szovjet egyenruhát egy
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öreg szabóval csináltattá�, az anyagot hozzá az
egyi� Király utcai (Maja�ovsz�ij utca) szövetüz-
letbõl raboltá�, ahová természetesen betörte� . . .
A szabóna� azt mondtá�, hogy õ� szovjet parti-



záno� és most már szü�ségü� van egyenruhára.
Lisztet és zsírt adta� érte.

Még a��or éjjel �imentün� az öreg szabó la-
�ására, az Elemér utca 29-be. Egy�ettõre �ide-
rült, hogy most az egyszer a banditá� igazat
mondta�, az öreg szabóna� valóban sejtelme sem
volt arról, hogy �i�ne� nyújt segítséget. Õ meg
volt gyõzõdve, hogy jót tesz, ha a szovjet had-
sereg-�atonáina� segít.

- Tessé� elhinni, felügyelõ úr - mondta -,
hogy én élelmiszer nél�ül is szívesen megcsiná-
lo� mindent a szovjet �atoná�na�. Ez csa� cse-
�élység, amit egy magyar ember tehet, hogy
ilyen formában mond �öszönetet a szovjet �ato-
ná�na� . . .

A végén még meg is �öszöntü� az idõs ember-
ne� a segítõ�észségét, de felhívtu� a figyelmét,
hogy milyen aljas módszere��el �ísérletezne� a
mi ellenségein�. Elszörnyedt, ami�or megtudta,
�i� is volta� a "szovjet partizáno�".

Mi is meglehetõsen elszörnyedtün� a félelme-
tes lista láttán. A �ihallgatás során a bûnözõ�
hét betörést, �ilenc vet�õztetést és négy autólo-
pást ismerte� el.

Mi pedig a jó fogás után portyáztun� tovább.

A Rá�óczi úton haladva a Metropol �ávéház
elé értün�. Öriási üvegcsörömpölés és é�telen
ordítozás fogadott. Leugráltun� a gép�ocsiról, s
csoportun� egyi� része máris a Mi�sa utcai be-
járathoz rohant, míg mi a Rá�óczi úti fõbejárat-
hoz futottun�.

A  Metropol  �ávéházról  el   �ell   mondanom,   '

hogy azo�ban a hete�ben, hónapo�ban rit�a volt
az olyan nap, ami�or ne lett volna ott vere�e-
dés. A��oriban a prostituálta� és az alvilág egyi�
hírhedt fész�e volt. Közönséges bûnözõ� adta�
itt egymásna� randevút. Éjjel, ami�or a bár �i-
nyitott, már a "jobb �özönség" is megjelent: fe-
�etézõ�, üzér�edõ�, valutázó� és "úri" prosti-
tuálta�. A bárba a portás úr már csa� azt enged-
te be, a�it ismert, mint jó vendéget, vagy a�i a
mar�ába nyomott egy csomó pénzt, pengõt, majd
�ésõbb forintot.

Szóval ilyen hely volt a��or a Metropol.

Ami�or a Mi�sa utcában is a bejárathoz érte�
a miein�, egyszerre rontottun� be. Vala�i �ét-
ségbeesve el�iáltotta magát, ami�or meglátott
bennün�et:



- Itt az R-csoport!

Ezt aztán mi is megerõsítettü�, ugyancsa� nem
szalon�épes hangon, hogy túlszárnyalju� a zsi-
vajt.

A��or már olyan hírün� volt, hogy a leghír-
hedtebb vere�edõ, a legerõsebb ember is leeresz-
tette ütésre emelt �ezét, ami�or meghallotta a
nevün�et.

Mi pedig mindjárt meg�ezdtü� az igazoltatást.
Ez elég egyoldalú dolog volt. Mi �értü� az iga-
zolványt, s arra �erestün� feleletet: hol dolgo-
zi�, mi a foglal�ozása, van-e mun�ahelye? A�i-
re rászóltun�, úgy lapított, mint a rossz diá� az
is�olában. Mert a mi �apcsolatun� is valahogy
olyan volt, mint a tanáré és a rossz diá�é: mi
�érdeztün�, s õ nem tudott felelni. Legtöbbjü� a
la�ását, a foglal�ozását nem tudta igazolni, csa�
temérde� pénz �erült elõ a zsebü�bõl, mi�özben
az igazolványt "�eresté�".

Mondani sem �ell, hogy a�i� vagy a la�ást,
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vagy a foglal�ozást nem tudtá� hitelt érdemlõen
igazolni, azo�at egy helyre gyûjtöttü�. Jó párat
ismertün� már �özülü�, volta� olyano� is, a�i�
fe�etézésen lebu�ta�, s már járta� a rendõrsé-
gen, sõt, hosszabb-rövidebb büntetésü�et is le-
töltötté�. Az, hogy itt talál�oztun� velü�, egy-
értelmûen bizonyította: mit sem változtatta�
életmódju�on. A Metropol bárja az egyi� leg-
jobb hely volt az üzleteléshez, itt talál�ozta�,
a�i�ne� volt eladni valóju�, s a�i�ne� volt "mi-
bõl" megvásárolni azt, hogy azután busás áron,
nagy nyereséggel továbbadjá� . . .

Még ha �on�rét üzleten nem is csíphettü� raj-
ta õ�et, ez a váratlan igazoltatás bebizonyította,
hogy továbbra is ezen az úton járna�, s így a jö-
võben is figyelemmel �ísérhettü� õ�et, még ha
aztán a fõ�apitányságról hajnalban so�at �özü-
lü� �i is �ellett engednün�.

Az igazoltatotta� mási� része "összetartozó"
férfia� és nõ� csoportja volt. A nõ� - prosti-
tuálta�, a férfia� - egyrészt "vendégei�", más-
részt �itartottjai�, "stricijei�". Eze�ne� is gyü-
le�ezõhelyü� volt a Metropol: oda�int a �özön-
ségesebbe�é, bent a bárban - ahol a vere�edés
�irobbant - az "úria�é".

A vere�edés, ahogy már a helyszínen re�onst-
ruáltu�, így �ezdõdött �özöttü�:

Az egyi� prostituált leitatott vendége zsebébõl



�i a�arta lopni anna� degeszre tömött pénztár-
cáját. Az "úri" �ifejezés ne tévesszen meg sen-
�it. Eze�et itt a bárban nem azért neveztem
"úri prostituálta�na�", mintha csa� nagy pén-
zért valami elõ�elõ hotelben vagy luxusla�ásban
ûzté� volna a mesterségü�et, hanem elsõsorban
azért, mert a "jobb" �örö�ben is - a fe�etézõ�,
valutázó� �örében - ügyesen mozogta�, ottho-
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nosan visel�edte�. No, de so�an �özülü� éppen
azért, hogy ne csa� egyszerûen az "ellenérté�et"
�apjá� meg az együtt töltött estéért, õráért, ha-
nem valami többlethez is jussana�. Ezt �övetelte
tõlü� egyéb�ént fiúju� is, a�i az ismer�edést ál-
talában az egyi� szomszéd asztaltól figyelte, vi-
gyázva "�itartójára", nehogy õt meg�árosítsa.
Hiszen az így szerzett pénz általában a stricihez
vándorolt, a�i bõ �ézzel el is szórta . . .

Szóval a prostituált az ittasna� hitt vendég
zsebébe nyúlt, mire az egyszeriben "felébredt".
Kiderült, hogy nem itattá� le eléggé, vagy job-
ban bírja az italt, mint hitté�, vagy a so� pénz
tette óvatosabbá ... Egyszóval felpattant és �i-
�apta a nõ �ezébõl a pénztárcát, majd pofon
verte a tilta�ozó prostituáltat. E��or �özbelé-
pett a "gáláns lovag" - a nõ stricije -, s rátá-
madt a vendégre. Az nem volt sem gyenge, sem
ijedõs - az ital is in�ább bátorságot adott ne-
�i -, s jócs�án visszaadta, amit �apott. Pillana-
to� alatt �ét tábor ala�ult �i: a nõ� �itartottjai
az egyi� oldalon, a "vendége�" a mási�on, s
ütötté� egymást, ahol érté�.

Már addig, amíg az a bizonyos fel�iáltás el
nem hangzott.

Mert attól �ezdve, hogy beléptün�, egysze-
rûen nem láttun� vere�edõ�et, minden�i csen-
desen igazgatta a ruháját, s igye�ezett meg�e-
resni nem létezõ igazolványát.

Míg elvtársain� elállta� a �ijárato�at, s mi
sorra jártu� az asztalo�at, egyi� nyomozón� te-
lefonon hívta az ügyeletet: �értü� a fõ�apitány-
ság elõtt sora�ozó tartalé� gép�ocsi "bevetését",
hiszen látható volt, hogy a vere�edés résztve-
võin, a tolvaj prostituálton és stricijén �ívül még
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jócs�án lesz "begyûjteni valón�", nem fogna�
felférni egy �ocsira . . .

Ami�or jelentetté� a gép�ocsi megér�ezését,
az elõállította�at �itereltü� a Rá�óczi útra, s fel-



tessé�eltü� a gép�ocsi�ra. Helyettesemre bíztam
a gép�ocsi�at: vigyé� be az elfogotta�at. Oda-
bent a fõ�apitányságon azután eze� a strici� és
prostituálta�, fe�etézõ� és valutázó� �ezes bá-
rány�á��ént mondjá� majd el "balhéi�at", hogy
�i-�i a megérdemelt helyre �erüljön.

Helyettesemtõl azzal búcsúztam:

- Mi gyalog folytatju� a járõrözést. Gyerte�
utánun� a Rózsá� terére, ott szétnézün�. Ha már
ott sem találto�, gyerte� a Sportcsarno� �ávé-
házba. Ott minden�épp megvárun� bennete�et.

R-csoportun� járõrei minden éjjel végigellen-
õrizté� a tere�et, a Városligetet, és a hírhedt,
reggelig nyitva tartó szóra�ozóhelye�et.

Most is gyalog indultun� útna�. A Rózsá� te-
rét gondosan �örüljártu�, de semmi �ülönöset
nem találtun�. így hát betértün� a Sportcsarno�
�ávéházba.

A Sportcsarno� �ávéház, ahová az R-csoport
tagjaival betértem - ha lehet egyáltalán fo�oz-
ni -, a Metropolnál is sötétebb hely, valóságos
Jebuj volt. Itt az alvilág söpredé�e, a legelvete-
mültebb bûnözõ� adta� egymásna� estérõl esté-
re randevút. Egyáltalán nem �ávézgatás céljá-
ból ... A �ávéház elnevezés nevetségesen hang-
zott itt, ahol a mérté�telen italfogyasztás volt a
jellemzõ, ahol so�-so� nagyfröccs mellett szer-
vezõdte� új meg új bandá�, vagy éppen néhány
üveg pálin�a elfogyasztása után mérté� össze
erejü�et a �ülönbözõ alvilági csoportocs�á�.

Ne�ün�, rendõrö�ne� tulajdon�éppen még
,,jól is jött" a Sportcsarno� �ávéház: ha bûnözõ-
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�et �erestün�, nem �ellett messzire mennün�.
Becsületes, tisztességes embert itt csa� elvétve
találtun�, s hogyha valamilyen bûncsele�mény
erre vagy arra az alvilági figurára utalt - hi-
szen �i ne tudná ma már �rimi�bõl, tévéfilme�-
bõl, hogy minden bûnözõne� van valami sajátos
ismertetõjele -, nos, tehát ha valamelyi� itteni
"törzsíagra" utaló jelet találtun�, szép nyugod-
tan �imentün� a Sportcsarno� �ávéházba. Vagy
ott találtu�, vagy megtudtu�, hogy éppen hol
tartóz�odi�. . . Mert egy biztos volt: a la�ásán
még a��or sem, ha véletlenül volt viszonylag ál-
landó la�ása...

Persze volta� esté�, ami�or csa� azért tértün�
be, hogy "�iürítsü�" a �ávéházat, bevigyü� az
ott talált bûnözõ�et, s elszámoltassu� õ�et az
elõzõ napo�ról. Valami mindig volt a rovásu�on,
csa� �icsit meg �ellett va�arni õ�et. . .



Az ilyen "rutinellenõrzése�" mindennaposa�
volta�. Egyszerûen minden éjsza�a legalább egy-
szer-�étszer betértün� ide, hogy állandóan szem-
mel �ísérjü� az alvilágna� ezt a gyûjtõhelyét.

Bûz és füst fogadott, ami�or beléptün�, de
min�et ez nem lepett meg. Itt mindig vágni le-
hetett a füstöt, itt mindig "befogott orral" tud-
tun� csa� �özle�edni. És persze hihetetlen lár-
ma volt, egymás szavát is nehezen hallhattu�.

Nem csoda, hogy a tisztességes, becsületes em-
bere� messze el�erülté� a��oriban a Sportcsar-
no� �ávéházat. Nemcsa� a bûz, a füst, a lárma
miatt, hanem azért is, mert a �örnyé�en ijesztõ
�ülsejû, ápolatlan ala�o�at lehetett látni.

Ne�ün� már nem volta� annyira ijesztõe�, in-
�ább õ� tartotta� mitõlün�. Ami�or észrevetté�,
hogy megjelentün�, tisztelettudóan �öszöntötte�
bennün�et, hal�abbra fogtá� a szót,  s �érdé-
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sein�re általában - tõlü� telhetõ módon - ille-
delmesen felelte�. S legtöbbször az igazat. Mert
megtanultá� már, hogy az R-csoportna� nem ér-
demes hazudni, elõbb-utóbb úgyis minden �ide-
rül.

Itt ugyanis a �evésbé nagy vagányo�, in�ább
a piti bûnözõ� tanyázta�. Legtöbbjü�ne� az al-
világi nevét ismertü�. Mi is meglepõdtün�, ha a
város más részében tevé�eny�edõ bûnözõt talál-
tun� �özöttü�. Enne� mindig lehetett valami
o�a, jelentõsége, ezt érdemes volt mindig �ülön
megvizsgálni.

Most is, amint szétnéztem, láttam, hogy "ven-
dége�" vanna�. így neveztü� magun� �özött a
más helyrõl ér�ezõ�et. Valamennyiü�ne� meg-
volt ugyanis a törzshelyü�: a Thö�öly Sör�ert, a
Baross pince, a Lépcsõs, s így tovább . . .

Mindjárt az elsõ asztalnál megálltam:

-  Na, Jumbó, hát maga mit �eres itt? - szó-
lítottam meg régi "ismerõsömet".

-  Hát, csa� átjöttem szétnézni. . .

Jumbó a VIII. �erület egyi� legerõsebb embe-
re volt. Minden este ivott: ha nappal véletlenül
dolgozott, amit �eresett, azt este elitta. Ilyen�or
aztán �ülönösen erõsne� érezte magát. Ha bele-
�ötötte�, az egész �ocsmát összetörte és a ven-
dége�et �idobta az utcára. (Törzshelyén, a Lép-
csõsben, �ésõbb a góré jobbna� látta, hogy oda-
vegye �idobólegényne�, s attól �ezdve nem is



volt ott �omolyabb vere�edés ... De ez már a
jövõ zenéje.)

-  Miért jött át? Csa� nem �övetett el megint
valamit ?

-  Felügyelõ úr, �érem, most tényleg semmi
balhét nem csináltam, sõt, még csa� nem is ve-
re�edtem . . .
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-  Ica hogy van? - �érdeztem.

-  Köszönöm jól, csa� az üzlet megy rosz-
szul. . .

Továbbmentün�. A �apcsolat "ápolása" meg-
történt, s ennyi most elég is volt, Jumbó bizo-
nyára igazat mondott, mindenesetre nem árt
majd figyelni rá, nem lesz-e itt holnap vagy hol-
napután, mert a��or elõfordulhat, hogy valami
itteni bandába �erült, vagy olyan ottani dolog-
ról tud, amirõl nem a�ar tudni.. .

A vágott szájú Toncsi �öszönt most rán�. Piti
tolvaj ócs�a volt, a so� italtól már remegett a �e-
ze.

-  Hogy van? - �érdeztem.

-  Sóheren - felelte. - Tetszi� tudni, meg-
fogadtam, hogy nem csinálo� semmiféle balhét.

-  Ez a fõ - feleltem. - Nem próbált még
dolgozni?

Hát ez csa� amolyan �öltõi �érdés volt, hogy
is várhattam volna rá feleletet a Sportcsarno�-
ban . . .

-  Ügy látszi�, ma minden�i itt van - lépett
hozzám Zoli barátom, a�i idõ�özben a mási� ol-
dalról járt asztalról asztalra és igazoltatta azo-
�at, a�i�et �evésbé ismertün�.

Valóban, együtt volt a díszes társaság, a Sport-
csarno� �ávéház törzsgárdája, amelyet most, há-
rom évtized távlatából is érdemes bemutatni. Hi-
szen nemcsa� mi, rendõrö� talál�oztun� velü�
a��or, hanem �ésõbb so�an ismerté� meg
õ�et...

Röpülõs Mancit a��or még csa� Manci�ána�
ismerté� az alvilágban . .. Késõbb a��or ragadt
rá a Röpülõs Manci név, ami�or - errõl azután
már jócs�án ci��ezte� az újságo� anna� ide-
jén - a belföldi légijárato� megindulása után
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városról városra repült, úgy �övette el �ülönféle
bûncsele�ményeit, míg a nyomára nem bu��an-
tun�.

No, de most nem is a Röpülõs Manci típusúa-
�at a�arom elsõsorban bemutatni. Amiért egy
�is �itérõt tesze�, s a történetet egy �is történe-
lemmel sza�ítom meg, anna� egészen más az
o�a.

Igaz, azon az éjsza�án õ� nem �erülte� ho-
rogra, csa� éppen tudomásul vettü� jelenlétü�et,
de elõtte már so�szor volta� fogdán� vendégei,
nemegyszer meggyûlt velü� a bajun�, s �ülön-
bözõ�éppen igye�eztün� elvenni a �edvü�et a
bûnözõ életmódtól.

Késõbb aztán be�erülte� a "történelembe",
legalábbis a nyugati imperialista sajtó oldalain.
Még a fény�épü�et is �özölté�, mint "hõs ma-
gyar szabadságharcoso�ét" ... Ha a segítségün-
�et �éri�, mi tudtun� volna so� oldalról �észí-
tett portré�at adni a bûnügyi nyilvántartóból.

Az 1956-os ellenforradalom jó néhány "sza-
badsághõsével" én már 45-46-ban megismer-
�edtem, mint az R-csoport parancsno�a. Már a�-
�or ismertü�, nyilvántartottu� õ�et, csa� éppen
egészen más lapo�on . ..

Itt ült mindjárt "jó társaságban" Mész Já-
nos . .. Ugye, így nem so�at mond a neve? Igaz,
a��or is �evesen szólítottá� így ott a Sportcsar-
no� �ávéházban.

Falábú Jan�ó ... Ez volt az alvilági neve.

Mi is így szólítottu� meg:

-  Falábú, most milyen balhét csinált? . . .

-  Nem csináltam én mostanában semmit '-
nézett föl sunyin a piti tolvaj, a�i a��oriban
�ezdett belemelegedni a bûnügye�be. Elõbb csa�
tolvajlással foglal�ozott, aztán rájött, hogy fa-
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lábbal is lehet vala�ibõl - nagyobb bûnözõ. Egy-
mást �övetté� bûncsele�ményei: vere�edése�,
hatóság elleni erõsza�, sõt rablás is.

Egészen 1956 o�tóberéig. Közben tizenhatszor
ítélté� el, így hát természetes, hogy mihelyt le-
hetett, fellépett a mi rendün� ellen. Géppisztolyt
fogott és huszonhét tagú bandájával bevette ma-
gát a Práter utcai is�olába . .. Gyere��orában



úgyis messzire el�erülte az is�olát. No, de félre
a tréfával.

Ebbõl a �özönséges gonosztevõbõl  1956-ban
"nemzeti hõst" faragta�. Maiéter Pál, az áruló
vezérõrnagy,  az  ellenforradalom  egyi�  vezér-
egyénisége o�tóber 28-tól Falábú csoportját pa-
rancsno�sága alá rendelte (õ volt a��or a Kilián-
la�tanya ellenforradalmi parancsno�a), majd az
o�tóber 30-i gyalázatos Köztársaság téri gyil-
�osság után, amelyben Falábú Jan�ó - vagy
ahogy az ellenforradalom idején finomítottá� a
nevét: Tus�ólábú - véres gyil�osságo��al vett
részt, alezredessé léptette elõ! Falábú nem ha-
zudtolta meg egy�ori önmagát, azo� �özül szer-
vezte a "szabadságharcoso�at",  a�i��el  ott,  a
Sportcsarno� �ávéházban is együtt láttu�, meg
a�i��el �ésõbb a börtönben ült.

1956. november 4-e után sem tette le a fegy-
vert - mint történetét a Fehér Könyv ismerte-
ti. - E��or vett részt a Rá�óczi úti Verseny
Áruház �irablásában. E�özben pusztult el a �is
gengszter, a�i az "alezredesi rangig" vitte.

Aztán a mási� asztalnál egy fiatalembert szó-
lítottun� meg.

-  Bizsu, hát maga merre jár mostanában?

-  Én �érem, mindig csa� itt vagyo� . . .

-  Pedig itt nem dõlne� be magána�. Itt nem
mar�ecolhat! (Ha vala�i nem tudná: mar�ecolni
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annyit jelent, mint a partnert leitatni, s �özben
ellopni az érté�tárgyait.)

- Nem is a�aro� én �érem . . .

Ugye milyen szép csendesen válaszolgatott,
mennyire a megtért bárányt játszotta!

Pedig a��or már volt büntetve - mar�ecolá-
sért, lopásért. . . Késõbb pedig lopásért, si��asz-
tásért ült, összesen 8 évet a felszabadulástól 1956
o�tóberéig . . .

A��or Falábú invitálására Bizsu - eredeti ne-
vén: Dilin�ó Gábor - "szabadságharcos" lett, s
Maiéter hamarosan õrnagyot csinált belõle.
A Fehér Könyvbõl szó szerint idézem vallomá-
sát, amit az ellenforradalom leverése után a
rendõrségen tett.

"November elején, az egyi� napon szólt Ger-
gely, a parancsno� öccse (Pongrácz Gergely el-
lenforradalmár vezérrõl van szó), hogy menjün�



át a Kilián-la�tanyába. Én át is mentem, ahol az
udvaron �b. 30-40 fõ lehetett. Eze� �özül ti-
zen�ét-tizenhárom személyt Maiéter elõléptetett
�atonatiszte�ne� úgy, hogy sorba álltun�, és
Maiéter egyese�re mutatva ezt mondta: »Te fõ-
hadnagy vagy, te hadnagy.« Mi�or Maiéter rám
mutatott, azt mondta: »Te meg õrnagy leszel.«

Én megjegyeztem, hogy "-jóformán írni-olvas-
ni sem tudo�«. Maiéter ezt válaszolta: »Az nem
baj, majd megtanulsz, fiam.« Ezután a la�tanyá-
ban, illetve a Corvin-parancsno�ságon vételez-
tem tiszti ruhát, deré�szíjat és felöltöztem. Én
azért �aptam a rangot, mert �iváló egészségügyi
voltam, a többie� pedig azért, mert szovjet �a-
toná�at fogta� el. Én többet Maiéterrel nem be-
széltem. Ebben az idõben már Maiéter volt a fel-
�elõ� parancsno�a."

Hát   persze,   a��or   még   nem   volt   "õrnagy
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úr" . . . , a��or még csa� éppen olyan piti bûnö-
zõ volt, mint a többie�, a�i��el együtt láttam.

Mert itt találtam "Csira" Bertát is. Megszólí-
tottam :

-  Berta, maga mit �eres itt, hiszen magána�
nem ez a tanyája?

-  Csa� szétnéztem, nem csinálo� én itt sem-
mi balhét.

-  Hát ne is, mert egy�ettõre a �ezün�re �e-
rül! - figyelmeztettem Bertát, a�i addig már
ötször volt büntetve lopásért.

A sors �ülönös szeszélye, hogy ami�or az el-
lenforradalom után visszatérhettem hivatali szo-
bámba, ott találtam so� más ellenforradalmi �a-
cat mellett az én "Bertám" nemzetõr igazolvá-
nyát ... Azt nem �ellett lopnia, azt az ilyen bû-
nözõ�ne� a��or szinte hivatalból adtá�.

És nézzü� csa� tovább az asztalo�at.

Itt ült Kucsereiter, a nyaraló� és ví�endháza�
�ésõbbi réme, a��or még csa� fõvárosi tolvaj,
aztán �icsit odébb Herbert Károly, ez a �özve-
szélyes mun�a�erülõ, a�ine� Ku�ac az alvilági
neve. Ez volt a tanyája Cigány Jancsina� (erede-
ti nevén Sztra�ács János), Pipás Imréne� (a sze-
mélyiben, ami�or éppen nála volt, a Tóth Imre
név szerepelt), meg Ludasna� (Rach Jánosna�),
a�i�et újra meg újra érdemes volt elszámoltat-
ni, mindig a�adt valami lopás, rablás a bûnlajst-



romu�on.

Késõbb is összetartotta�, együtt ala�ítottá� �i
a Baross téri ellenforradalmár csoportot, amely-
ne� fõparancsno�a Nic�elsburg László volt. Ezt
a "hõs szabadságharcost" nem zavarta, hogy
ilyen �özismert bûnözõ��el vette �örül magát.
Sõt. Eze� a gátlástalan fenevada� a legvéresebb
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szerepet töltötté� be irányításával a Köztársa-
ság téri pártház elleni ostrom�or.

Ha én a��or tudtam volna, hogy mi��é vál-
na� eze� a �özönséges �is bûnözõ�!

Mindenesetre mi ismertü� õ�et, s az ellenfor-
radalom után a büntetett elõélet nem számított
enyhítõ �örülményne�, ami�or ítél�ezett a nép
bírósága . . .

No, de nézzün� csa� tovább �örül.

Ahogy jártun� az asztalo� �özött, feltûnt, hogy
"Román Mari", az egyi� ismert prostituált egy
elõttün� ismeretlen férfi társaságában ült. Több
borosüveg volt elõttü�, láthatólag már erõsen it-
tasa� volta�. Legalábbis a férfi. Márpedig Mari
hírhedt mar�ecoló volt. Odaléptün�, hogy meg-
a�adályozzu� a legújabb mar�ecolásban.

-  Mi újság, Mari? - �érdeztem.

-  Semmi �ülönös.

-  Hát ez a férfi �icsoda?

-  Régi barátom, összetalál�oztun�, úgy gon-
doltu�, egy �icsit elpiálgatun�.

-  Ügy látszi�, so� pénze van . . .

-  Van ne�i - felelte. - Valami nagy ember
volt, régi �atonatiszt, vagy micsoda ...

Odaléptün� az asztalhoz.

-  Fõ�apitányság - mutattam az igazolvá-
nyomat. - Ellenõrzést tartun�, �érem az igazol-
ványát.

A férfi fölényesen fölnézett rám, s a szemé-
bõl láttam, tulajdon�éppen nem részeg igazán,
csa� éppen nagyobb bátorságot adhatott ne�i az
ital, mert így szólalt meg:

-  Nincs   ne�em   igazolványom,   �isfiam . . .



Engem nem szo�ta� igazoltatni.

- Elõször is, nem vagyo� a �isfia - emeltem
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föl a hangomat - másodszor: ha az igazolványt
�érem, a��or vegye elõ azonnal és mutassa meg!

-  Mondtam, hogy nincs. Egyéb�ént Pálházi
Ferenc nyugalmazott honvéd fõhadnagy vagyo�.

-  És �itõl �ap nyugdíjat, fõhadnagy úr? -
�érdeztem.

-  Az nem tartozi� magára - pimasz�odott
tovább a "fõhadnagy úr".

-  Az talán nem, de hogy van-e igazolványa
és mun�ahelye, az igen.

-  És ha egyi� sincs?

-  A��or elõ fogom állítani - feleltem.

-  Mutasd az igazolványodat! - szólt rá Mari.
- Hiszen már éve� óta jól ismerjü� egymást. . .
De téged nem Peigerne� hívta� ?

-  Kuss! - rúgta �i maga alól a szé�et a fõ-
hadnagy úr. - Semmi �özöd hozzá, hogy hív-
na�.

-  No, igazolja magát, vagy nem? - léptün�
erre többen a férfihez.

-  Nem! - válaszolta hety�én.

Géza, a fõpincér már ott is állt a számlával:

-  Kérem, fizetni!

Géza jó érzé��el, szinte megérezte, ha valahol
elõállítás �észült, azonnal odalépett, tõle rendõri
�ísérettel sem lehetett fizetés nél�ül távozni . . .

A "vendég" egy maré� pénzt vett �i a zsebé-
bõl és az asztalra szórta:

-  Mit fél? Azt hiszi, fizetés nél�ül a�aro� el-
menni ... - vetette oda Gézána�, a�i nem szólt
egy szót sem, csa� csöndesen besöpörte a pénzt.

Pálházi pedig továbbra is ülve maradt.

-  Álljon fel! Jöjjön velün�! Elõállítom! -
�özöltem vele most már határozott hangon. Moz-
dulni sem a�art. Erre elvtársaimmal egy �icsit



megemeltü�,   s   úgy   "�ísértü�"   �i.   Idõ�özben
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megér�ezett a járõr�ocsin�, s arra szép csönde-
sen föltettü�.

Így ismer�edtem meg Pálházi-Peiger Fe-
renccel, s így �erült elõször rendõr�ézre ez a
horthysta fenegyere�.

Nem is olyan régen csendõr sza�aszvezetõ�ént
tevé�eny�edett, s hogy megfelelt a fasiszta rend-
szerne�, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a
háború végére a hadsereg fõhadnagya lett. A
rendõrséggel való megismer�edése után �ülön-
féle bûncsele�ménye�ért négyszer büntetté�
meg. S a��or �övet�ezett  1956 ...

Igen, így már bizonyára világossá váli� az ol-
vasó elõtt, honnan ismeri ezt a nevet.

Pálházi-Peiger Ferenc volt Dudásé� hírhedt
"fejvadász" csoportjána� vezetõje. Ezt a csopor-
tot azért nevezté� el így, mert az államvédelmis-
tá�, az állami és pártfun�cionáriuso� fel�utatá-
sát és �ivégzését te�intette fõ feladatána�.

Pálházina� vezetõ szerepe volt a Corvin Áru-
ház �irablásában is, ahonnan �étmillió forint ér-
té�û árut vitte� el. Lopta�, rabolta� - és gyil-
�olta� a "hõs szabadságharcoso�". Pálházi és fej-
vadászai elfogtá� és a Corvin Áruház mögött fal-
hoz állítottá� Sar�adi István ügyészt, Fodor Pál
fõhadnagyot és egy szovjet �atonát. Sar�adi Ist-
ván "bûne" például az volt, hogy az egyi� �öz-
törvényes bûnözõ ügyében õ �épviselte a vádat,
s az mint fejvadász, most bosszút állt. Mindez
1956-ban történt, alig néhány évvel azután, hogy
ezzel a fasiszta fenevaddal szembe�erültem.

Ott talál�oztam vele Budapest a��ori legsöté-
tebb lebujában, az alvilág söpredé�éne� talál�a-
helyén, a Sportcsarno� �ávéházban. És elõször
még azt hittem, hogy egy szerencsétlen flócer,
a�it Mari mar�ecolni a�ar.
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Ami�or most, évtizede� múltán visszaemlé�-
szem azo�ra a napo�ra, egyszerûen nem tudom
megállni a �itérõt, hiszen az alvilág a��ori jel-
legzetes figuráina� felbu��anása 1956 o�tóberé-
ben jól mutatja enne� az ellenforradalmi láza-
dásna� minden szennyét, mocs�át, igazi jellegét,
s máig is élõ tanulságait.

De a térbeli - a Metropoltól a Sportcsarno�ig



vezetõ - és az idõbeli - 1946-tól 1956-ra ugró
- �itérõ� után zö��enjün� vissza az a��ori éj-
sza�a történeténe� elõadásába. Mert a Sportcsar-
no� �ávéházbeli �irándulással �orántsem ért vé-
get járõrözésün�.

Mivel ismét gép�ocsi nél�ül maradtun�, to-
vább folytattu� gyalogos portyázásun�at. A Vá-
rosligetben talál�oztun� járõr�ocsin��al.

A Városligetben teljes nyugalom fogadott.
Csa� egy-�ét szerelmespár üldögélt a pado�on.
Szinte örülte�, hogy a rendõrség is ott cir�ál,
nem vetté� za�latásna� az igazoltatást. Mi �elle-
mes jó éjsza�át �ívántun�, s õ� is nyugodtan
maradta�.

Innen gép�ocsin tértün� vissza a Rózsá� teré-
re. Itt leszálltun�, s �örbejártu� a templomot.

Egyszer csa� Vida sza�aszvezetõ elvtárs riadt
hangját hallottam.

Fóti elvtárs!

Nemcsa� én futottam a hang irányába, hanem
a többie� is.

Vida sza�aszvezetõ egy padnál állt, zseblám-
pájával odavilágítva sápadtan jelentette:

- Fõhadnagy bajtárs, egy szétvert fejû em-
ber fe�szi� a padon . ..

Többet nem is �ellett mondania, zseblámpájá-
na� fényében mindent láttun�.
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Egy pillanat alatt átvillant a fejemen: alig né-
hány órája voltun� itt, s nem találtun� sehol
semmit. íme, milyen �evés �ell egy emberélet
�ioltásához. S mennyire fontos, hogy a rendõrö�
szinte mindenütt és mindig ott legyene� ...

A férfihoz léptem, megfogtam a pulzusát.
Mozdulatlan volt. Nem is csoda: fejét egysze-
rûen nem lehetett látni a so� vértõl.

Egyi� elvtársun� már rohant is a telefonhoz,
hívtu� a �özponti ügyeletet. Mi pedig �özben
megvizsgáltu� a zsebeit, de semmiféle irat, tárca
vagy pénz nem volt azo�ban.

A �iér�ezett orvos is megállapította, hogy �ö-
rülbelül egy-másfél órája halott... (alig valami-
vel azután ölhetté� meg, hogy mi innen tovább-
mentün�). Nemso�ára megjött a halottszállító
�ocsi, de mielõtt elvitté� volna, még egyszer
gondosan át�utattu� mindenét. A zsebében �is



cédulát találtun�, mozijegye�et. Az Erzsébet
�örúti Vesta moziba szólta�, a zsöllye 12. sor 1.
és 2. szé�e�re. Lábnyomo�at próbáltun� �eresni,
de hiába találtun� egy sereget, használhatóna�
egyi�et se te�inthettü�.

Kértü� a boncolást és az azonnali pontos sza�-
véleményt. A törvényszé�i orvostani intézetbõl
hajnalra jött a jelentés. A boncolás eredményét
megdöbbenve vettü� tudomásul: az áldozat ha-
lálát nem a fejsérülése� o�oztá�. A férfit meg-
fojtottá�. A nya�án �ülönleges sebhelyet fedez-
te� fel: egy négy-öt centiméteres �ere� benyo-
módást a gége táján.

Ami�or �õvel vagy valamilyen más �emény
tárggyal a fejét ütötté�, már halott volt. A fojto-
gatást valamilyen �ötéllel vagy szíjjal �övette
el a gyil�os ... ��

Az egész fõ�apitányság megmozdult a �egyet-
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len gyil�os �ézre �erítésére. Elsõ feladatun� az
volt, hogy megállapítsu�: �i az áldozat.

- Ki az áldozat?

Már erre az elsõ �érdésre is rend�ívül nehe-
zen lehetett megtalálni a választ.

Gondolju� el: manapság sincs �önnyû dolga a
rendõrségne�, ami�or egy-egy ismeretlen holt-
test személyazonosságát �ell megállapítani, no
de most mégis országos személynyilvántartási
rendszer áll a rendel�ezésére, s szinte nincs em-
ber, a�ine� eltûnése ro�onságána�, �örnyezeté-
ne� elõbb-utóbb fel ne tûnne.

A��or sem erre, sem arra nem számíthattun�.

Mit tehettün� hát?

Több száz fény�épet �észítettün� az áldozat-
ról, s a nyomozó�, rendõrö� amerre csa� lehe-
tett, érde�lõdte�. Különösen az éjsza�ai szóra-
�ozóhelye�et jártu�, mert a boncolás megállapí-
tása szerint az áldozat ittas volt, így hát bizo-
nyosra vettü�, hogy esti szóra�ozás után ölté�
meg - szóra�ozópartnerei vagy vala�i más.

Mindjárt az elsõ este si�errel jártun�. A Sport-
csarno� �ávéházban az egyi� éjsza�ai nõ azt
mondta, hogy õ már látta ezt az embert. A Ba-
ross pincében pedig egy mási� prostituált már



azt is tudtun�ra adta: ne�i a "vendége" volt a
�épen látott férfi. Nevét vagy bármely �özelebbi
adatát egyi�ü� sem tudta, de a Baross pincebeli
nõ is arra emlé�ezett, hogy nagyon rosszul be-
szélt magyarul, alig néhány szót. Ezért azt hiszi,
hogy nem is volt magyar az illetõ.

A mási� nyom, amelyen elindultun�: a �ét
mozijegy volt. Az újságban is �özzétettü� a
rendõrség felhívását: "Jelent�ezzé� a meggyil-
�olt ember mozipartnere. A Rózsá� terén történt
gyil�ossággal �apcsolatban az áldozat személy-
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azonosságát mindeddig nem si�erült megállapí-
tani. A meggyil�olt férfi zsebében �ét mozije-
gyet találta�. Az ismeretlen férfi szerdán dél-
után 2-4 óráig az Erzsébet �örúti Vesta mozi-
ban volt. A zsöllye 12. sor 1. és 2. szé�ére szól-
ta� a jegye�. A fõ�apitányság felszólítja azt, a�i
az áldozattal együtt volt a moziban, jelent�ez-
zé� a fõ�apitányságon, Vigyázó Ferenc utca 1. I.
28."

Az újságfelhívásra sajnos sen�i nem jelent�e-
zett.

A személyazonosság felderítésével egyidõben
természetesen mozgásba lendült az egész appa-
rátus, hogy elõ�erítsü� a tettest vagy a tettese-
�et.

Razzia razziát �övetett.

Minden létezõ szóra�ozóhelyet, teret, a meg-
búvásra al�almas barlango� so�aságát ellenõriz-
tü�.

Abban az idõben - mint már említettem - a
prostituálta� a "nehéz" bûnözõ� �öré tömörül-
te�: együtt szóra�ozta�, biztonságban érezté�
magu�at, mivel tartozta� "vala�ihez", a�i az al-
világban "nagy fiú" volt, s �ölcsönösen segítet-
té� egymást. Persze eze� a bandita "szépfiú�"
egyáltalán nem érzelgõsségbõl tartottá� a nõ�et.
Ha nem volt pénzü�, éjjel-nappal "palizni" zar-
gattá� õ�et.

így hát a prostituálta� talál�ahelyeit is fel�e-
resté� a nyomozó�, hogy valami nyomra bu�-
�anjana�.

A Rózsá� terérõl arra �övet�eztettün�, hogy
az áldozat mozgási �öre valahol a Keleti pálya-
udvar �örnyé�én lehetett.

Nyomozóin� végigjártá� a �örnyezõ utcá�at,
�ülönösen a tömegszálláso�on érde�lõdte�, s né-
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hány nappal a gyil�osság után újabb nyomra
bu��anta�.

A Dobozi utcai átmeneti szálláson - amit
egyéb�ént az alvilágban a Lordo� Házána� hív-
ta� - a portás a fény�éprõl felismerte az áldo-
zatot. Elmondta, hogy egy vagy �ét éjjel aludt is
nálu�, de mivel nem volt semmiféle igazolvá-
nya, õ nem engedte, hogy továbbra is ott la�-
jon.

- Nehezen tudtam ezt vele megértetni, mert
nagyon rosszul értett és beszélt magyarul.

Ez már a másodi� olyan tanú volt, a�i azt ál-
lította, hogy az áldozat nem tudott magyarul.

Üj �örre terjedhetett �i a figyelmün�. Anna�
idején igen so� csempész járt hozzán� �ülföld-
rõl a leg�ülönfélébb áruci��e��el és innen zsírt,
élelmiszert csempészte� �i, még nehezebbé téve
az itteni dolgozó embere� életét, s még növelve
a fe�etézõ� s egyéb gazdasági bûnözõ� vagyonát.
Természetes hát, hogy a csempésze� ellen ál-
landóan folyt a harc, s jó néhányat ismertün� is
�özülü�. Most már azo�ra a személye�re fordí-
tottu� a figyelmün�et, a�i�rõl tudtu�, hogy
csempészáru�at vásárolna�, üzér�edne�. Így a
mun�án� túljutott Budapest határán, s tényleg
minden embert mozgósítanun� �ellett, hogy a
leg�isebb nyom se �erülje el a figyelmün�et.

Igen so� feltevés ala�ult �i a nyomozás során
arról, hogy �i lehet az áldozat. Ruházata olyan
volt, hogy in�ább a lebujo� világához tartozóna�
�ellett te�intenün�, de az alvilág gyûjtõhelyein
sen�i sem ismerte föl, a �ét-három tanúvallomá-
son túl egyszerûen nem jutottun� tovább.

Mi pedig egész Budapest területén folytattu�
az ellenõrzése�et. Egy-egy este tucatnyi bûnözõt
állítottun� elõ, a legeldugottabb rejte�helye�re
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is eljutottun�, s minden�it �ihallgattun�, a�it
csa� igazolvány nél�ül találtun�. Hiába. A gyil-
�osna� nem a�adtun� a nyomára, de még az ál-
dozatról sem tudtun� meg semmit.

Az egyi� este útirányun� a Sashegy, a Gel-
lérthegy és a gellérthegyi barlang volt. A ható-
ságo� rendszeresen befalaztá� a barlang nyílá-
sát, de azt ugyanolyan rendszeresen, szinte még
aznap este �inyitottá� a csavargó�. Nem csoda,
odabent ragyogó búvóhelye�et találta�, s olyan
jó meleget - 30-40 fo�ot is -, hogy a�ár mez-
telenül is alhatta�. S aludta� is, már ami�or



aludta�. Mert a prostituálta� is szívesen hoztá�
ide új meg új "vendégei�et" vagy töltötté� �el-
lemesen az órá�at a bandá� tagjaival.

Most is nyitva találtu� a bejáratot, s járõrün�
négy férfit és hat nõt talált együtt. Igazolvány
egyi�ü�nél sem volt, de a nõ�et prostituált�ént
jól ismertü�.

Ami�or be�ísérté� õ�et a fõ�apitányságra,
hogy sorra �ihallgassu� valamennyit, Zolina�
feltûnt az egyi� nõ idegessége.

-  Mi van Nusi�a - szólt rá -, miért van
úgy berezelve, csa� nincs valami balhéja?

-  Kérem, én nem voltam benne, engem ne is
�érdezzene� - válaszolta a megszólított ijedten.

-  Miben nem volt benne?

-  Ott sem voltam a Rózsá� terén.

-  Mi az Nusi�ám, �érdeztem én, hogy maga
hol volt? Hát, ha nem volt ott, honnan tudja, mi
történt a Rózsá� terén?

-  Én elmondo� mindent, tetszi� tudni, hogy
én semmiféle balhét nem csináltam soha. Én még
nem mar�ecoltam �i egyetlen vendégemet sem.
Megelégszem én azzal a �evéssel is, amit jószán-
tu�ból adna�.
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-  A��or miért ment a barlangba "�églizni"?
Magát nem szo�tu� ott találni, a maga tanyája a
Sportcsarno� meg a Baross pince. Biztosan van
valami o�a, hogy odament.

-  Néhány napja megismer�edtem a Keletinél
egy férfivel. Elvitt piálni a Baross Pincébe. Tele
volt lével és fizetett. Késõbb azt mondta, hogy
átvisz Budára egy jó helyre. Ami�or a Gellért-
hegyhez értün�, azt mondta, hogy már zárva van
a �ricsmi és fáradt, menje� el vele a barlangba,
jól meg fog fizetni, mert van bõven dohánya.
Kérdeztem: honnan van ennyi pénze? Erre azt
felelte,  hogy majd elmeséli.  Bebújtam vele a
barlangba. Olyan meleg volt, hogy mindjárt le
is vet�õztün�, de ott minden�i meztelenül fe-
�üdt.  A��or  a  �ezembe  nyomott  egy  maré�
pénzt, hogy pontosan mennyi volt, nem láttam,
hiszen semmit sem lehetett látni a sötétben, az-
után csó�olgatni �ezdett. Késõbb megint meg-
�érdeztem, honnan van ennyi pénze, mire elme-



sélte, hogy a Rózsá� terén leütött és �ifosztott
egy férfit.

-  Most hol van a partnere? Ma is együtt vol-
ta�?

-  Együtt. Amióta elmesélte, nem engedett el
maga mellõl. . .

Úgy látszi�, �ijózanodva meggondolta, hogy
ostobaságot �övetett el a fecsegésével, s így pró-
bálta menteni a menthetõt. Már ameddig si�erül.
Hiszen a prostituálta� nemcsa� jó partnerei vol-
ta� a bûnözõ�ne�, hanem so�szor járta� a mi
�ezün�re is egyszerûen félelembõl, mert a jó
életet nem a�artá� holmi fosztogatásos balhéval
elrontani...

-  Melyi� az a férfi?

-  Ferine� hívjá�,  a  mási� nevét nem tu-
dom ... Ö az a fe�ete fiú.

Vége a nagy hajszána�, a so� álmatlan éjsza-
�ána� itt a gyümölcse. A véletlen elszólás alap-
ján, de mégiscsa� hálón�ba �erül a Rózsá� téri
gyil�os.

A fõnö� is lejött a �ihallgatásra.

Miután Nusi megmutatta, melyi� az, nyomo-
zóin� behoztá�. Leültettü�. Halálsápadt volt.

-  Hogy hívjá�?

-  Pollá� Ferenc.

-  Foglal�ozása?

-  Nincs.

-  La�ása?

-  Nincs.

-  Hol alszi�, mibõl él?

.- Al�almi mun�á�ból éle�, és hol itt, hol ott
alszom, most is ezért találta� a barlangban.

-  Másutt nem szo�ott aludni ?

-  De igen. Ami�or éppen van valami mun-
�ám, a Dobozi utcában, az átmeneti szálláson is
szo�tam la�ni.

-  Hol járt a múlt héten szerdán, 7-én este?

-  Nem tudom megmondani.



-  Gondol�ozzon csa�!

Lehajtotta a fejét, erõltette, hogy gondol�ozi�,
aztán csa� annyit mondott:

-  Este biztosan a Sportban szóra�oztam, éj-
jel meg a Doboziban aludtam.

-  Jó, ezt mindjárt ellenõrizzü� - mondtam,
s odaszóltam Vaszl elvtársna�:

-  Menjen �i a Doboziba,  ellenõrizze, hogy
Pollá� Ferenc ott aludt-e 7-én.

-  Várjon felügyelõ úr! - szólalt meg Pollá�.
- Ne �üldjön oda. A��or máshol �égliztem.
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__      - Ide figyeljen, Pollá�, figyelmeztetem, hogy
csa� magán segít, ha pontosan elmond mindent.

-  Nem tudo� én semmit sem elmondani.

-  A��or arról beszéljen, hogy ha nem volt
állása, honnan van az a so� pénz?

Hallgatott, nem válaszolt.

-  Ide figyeljen, azt a�arja, hogy én beszél-
je� maga helyett? Hogy elmondjam, amit Nusi-
na� maga már elmondott arról az estérõl?

-  Üristen, magu� elhitté� azt anna� a nõ-
ne�? Hát ezért faggatna�? Amit Nusina� el-
mondtam, azt magu�na� is elmondhatom, mert
én is úgy hallottam. Csa� hencegtem a nõne�,
ami�or azt mondtam, hogy "hazavágtam egy frá-
jert" a Rózsá� terén.

-  Hát ha nem maga ölte meg, a��or honnan
tudja?

-  Ismere� egy csavargót, Gézána� hívjá�. Ö
mesélte ne�em, hogy leütött egy frájert a Ró-
zsá� terén és �irabolta. Tessé� elhinni, hogy nem
én voltam. Mindenre meges�üszöm, ami szent,
hogy nem én �övettem el a "balhét".

-  Jól van, Feri, én elhiszem, de ha tisztázni
a�arja magát, segítenie �ell. Ki az a Géza, hol
la�i�, hová szo�ott járni?

-  Nem tudom hol la�i�, s a vezeté�nevét sem
tudom.

-  Honnan ismeri?



-  Néha jár a Sportcsarno� �örnyé�én, igaz
rit�án, mert az Em�e a tanyája.

-  Gondolja, hogy ott találhatju�?

-  Hát ha õt nem, a nõjét biztosan. A szép,
vörös hajú Ibi a nõje most, az az Em�ében szedi
a pali�at, de a srác minden lét elszed tõle.

A vörös Ibit jól ismertü�, valóban feltûnõen

58

szép nõje volt a��or a pesti éjsza�ána�. Minden-
esetre tovább faggattam Pollá�ot:

-  Mégis, ha ismeri ezt a Gézát, írja le a �ül-
sejét.

-  Gondosan jegyeztü� minden szavát, elég
hihetõ és jó személy leírást adott. Arra gondol-
tun�, hogy a vörös Ibin �eresztül bizonyára el-
�apju� ezt a Gézát, de azért minden eshetõségre
számítani �ellett* S mivel Pollá�na� Géza elfo-
gásáig, vallomásáig nem tiszta a szerepe, �özöl-
tü� vele, hogy õrizetbe vesszü�.

-  Engem?

-  Ne vitat�ozzon! Ha az ügy tisztázódi�', ter-
mészetesen szabadlábra �erül - vezettettem �i.

Mi pedig ne�ivágtun� a pesti éjsza�ána�. Le-
ültün� az Em�ébe és vártu� Ibi megjelenését.

Igen so�an ismerte� már bennün�et az ottani
törzsvendége� �özül. Néhány odajött hozzán�,
máso� messzirõl �öszönte�.

-  Tetszi� vala�it várni? - �érdezte so�at
sejtetõen "fe�ete" Rózsi.

-  Hát a múlt héten még szõ�e volt, Rózsi�a?

-  Ja ... már úgy megszo�tá� a fe�ete haja-
mat, hogy szõ�én nem tetszettem, ezért vissza-
festettem, így jobban megy az üzlet.

Csinos, 23 éves lány volt. Vidé�rõl jött Pestre,
itt egy �erítõ hálójába a�adt, azóta nem dolgo-
zi�, hol itt van, hol sitten. Mivel azonban szeret-
te volna el�erülni a börtönt, gyorsan hozzá is
tette:

-  Egyéb�ént, felügyelõ úr, a jövõ héten me-
gye� dolgozni, mane�en lesze�.

-  Épp ideje, Rózsi�a, hogy változtasson az
életén - mondtam. Aztán majd látogasson meg,
ha dolgozi�... - �edélyes�edtem, végül a lé-



nyegre tértem:

59

-  Mondja, Rózsi�a, nem ismeri a Gézát, a vö-
rös Ibi fiúját?

-  Dehogynem. Minden este itt talál�ozna�.
Géza igen rendes fiú. Most már úgy tudom, ren-
desen melózi� és tbit sem engedi majd palizni.

Néhány percig beszélgettün� még, ami�or Ró-
zsi megbö�ött:

-  Na tessé� nézni, ott jönne�!
Megvártu�, amíg leülte�, és rendelte�. Azután

föl�eltün�, s egyszerre több oldalról az asztalu�-
hoz sétáltun�. Közben a nõ valamit súgott Gézá-
na�, de rendületlenül ülte� tovább.

-  Jó estét, Ibi�é, mi újság, hogy van? - �ér-
deztem.

-  Köszönöm jól, nincs semmi újság - felel-
te Ibi,  s mind�etten  úgy visel�edte�,  mintha
egyáltalán nem zavarná õ�et, hogy tudjá�: nyo-
mozó� vagyun�.

-  Kérem, jöjjene� velün� a fõ�apitányság-
ra, egy �is beszélgetnivalón� van - mondtam
udvariasan.

A fiú fölállt:

-  Itt nem lehetne? Dolgozom, bejelentett la-
�ásom van, ne�em még soha nem volt dolgom a
rendõrséggel. Az csa� nem bûn, hogy az Ibivel
jóban vagyo�. Én nem vagyo� strici. Kérem, én
igazolni is tudom magam - vette elõ az igazol-
ványát. Elvettü�: Lajtai Géza névre szólt.

-  Sajnos nem lehet, velün� �ell jönniü�.
Ibi a fiúra nézett, s azt mondta:

-  Ha a felügyelõ úr mondja, a��or �omoly a
dolog. Gyere!

Amint beértün� a fõ�apitányságra, leültettem
Lajtait és már elõ is vezettettem Pollá�ot.

-  Látja, Pollá�, gyorsan dolgozun�, teljesí-
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tettü� a �ívánságát. Most mondja a szemébe Laj -
taina�, amit ne�ün� mondott.

-  Három nappal ezelõtt azt mondtad ne�em,
hogy a Rózsá� terén leütöttél és �ifosztottál egy



frájert!

-  Felügyelõ úr! - fordult hozzám Lajtai. -
Nem is jártam a Rózsá� terén. És nem is tudom
el�épzelni, honnan veszi ez a tolvaj csavargó,
hogy velem ilyesmirõl beszélt volna.

-  Mondja a szemébe!

-  Hazudi�! - fordult most felé Lajtai.

-  Most mondja el, hogy hol járt 7-én este -
�érdeztem Lajtait.

Egy pillanatig gondol�ozott csa�, s rá vágta:

-  Melóztam! Este 10 órára mentem be és reg-
gel hatig bent voltam. Tessé� megnézni a bé-
lyegzõ�ártyámat, de a mûvezetõ és a többi me-
lós is igazoljá�.

-  No, Pollá�, mit szól ehhez?

-  Semmit. Egészen biztos, ne�em õ mesélte.

Pollá�ot visszavitettem a cellájába. Lajtait le-
ültettem, amíg a gyárban meggyõzõdtün� arról
amit mondott. Az eredmény egyértelmûen Laj-
tai igazát bizonyította, mun�atársai valameny-
nyien igazoltá�, hogy velü� volt. Márpedig mun-
�ahelyére nem érhetett volna be idõben, ha a
gyil�osságot õ �öveti el.

Most már itt volt az ideje Pollá� újabb elõvé-
teléne�. Hiába faggattu�, �itartott eredeti vallo-
mása mellett. Elõvettü� az orvoso� sza�vélemé-
nyét, s a fõcsoportvezetõ újra felolvasta elõt-
tün�: "az áldozat halálát nem a fejsérülése�
o�oztá�. A férfit megfojtottá�. A nya�án �ülön-
leges sebhelyet fedezte� fel: egy négy-öt centi-
méteres �ere� benyomódást a gége táján. Ami-
�or �õvel vagy valamilyen más �emény tárgy-

gyal a fejét ütötté�, már halott volt. A fojtoga-
tást valamilyen �ötéllel vagy szíjjal �övette el
a gyil�os ..."

-  Látjá�,   ez  el�erülte  a  figyelmün�et  -
mondtam. - Ez nagy hiba volt. öltöztessé� föl
úgy Pollá�ot, ahogy elõállítottá�. Ha van nad-
rágszíja, az is legyen rajta, ami�or felhozzá�.

Ami�or Pollá� belépett, rajta volt a nadrág-
szíja is.

-  Mutassa a nadrágszíját! - szóltam rá.
Levette magáról, s resz�etõ �ézzel nyújtotta át.

-  Mi baja van, miért remeg úgy a �eze? -
�érdeztem.



-  Ideges vagyo�.

-  Én is ideges lenné� a maga helyében! Nem
volna jobb, ha õszintén elmondaná, hogyan �ö-
vette el a gyil�osságot!

-  Ártatlan vagyo�!

Közelebbrõl szemügyre vettü� a nadrágszíjat,
össze volt csavarodva, és volt rajta egy csomó.

-  Ez mine� a szíjon?

-  Nagyon hosszú volt.

Kocsiba ültün� Pollá��al együtt és �imentün�
a bonctani intézetbe. Az orvos �érésün�re meg-
nézte a nadrágszíjon levõ csomót, majd odaillesz-
tette a holttesten talált sebhelyre és pontosan il-
lett bele .. .

Mindezt Pollá� szeme láttára. Ami�or a szíj a
holttest sebhelyéhez ért, Pollá� felsírt:

-  Igen. Én öltem meg!

Vissza vittü� a fõ�apitányságra és jegyzõ-
�önyvbe vettü� részletes vallomását:

-  A��or, 7-én este nagyon sóher voltam. A
Vasútban láttam �ijönni ezt a palit. Részeg volt
és tántorgott. Én utánamentem. Nem gondoltam,
hogy meg fogom ölni, azt hittem, mivel részeg,
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�önnyen Iemar�eeolom. Tántorogva ért a Rózsá�
terére és ott lerogyott egy padra. Odamentem és
legpróbáltam elvenni, ami a zsebében volt. Ö
ezt észrevette, véde�ezett. A��or megfogtam a
nya�át és megfojtottam. Ügy megszorítottam,
hogy elszédült. A��or elengedtem, de fölállt és
felém ütött. Erre én levettem a nadrágszíjamat,
a nya�ára te�ertem egy huro��al és megszorí-
tottam. tJgy látszi� vesztemre a szíjon levõ cso-
mó nyomott hagyott a nya�án.

Pollá� megállt a vallomásában, vizet és ciga-
rettát �ért. Miután rágyújtott, csa� annyit mon-
dott:

-  Hát így volt.

-- Folytassa csa�, utána mi történt?

-  A��or leesett a földre. Ott láttam mellette
egy �övet, azt fel�aptam és többször fejbe ver-
tem. Utána már nem mozgott. Kivettem a zsebé-
bõl a tárcáját. Le�apcsoltam a �arjáról az óráját,



zsebeibõl is �ivettem az aprópénzt. Aztán levet-
tem a nya�áról a szíjat és elrohantam.

-  Mennyi pénzt rabolt el? Milyen volt az
óra? Hová tette?

-  Nem emlé�szem rá pontosan. Elég so�. Az
óra négyszögletes, ni��el volt. Azt eladtam a Te-
le�i téren. A pénzt el�öltöttem, fizettem a have-
ro�na�.

-  A tárcát hova tette?

-  Ami�or a lét �iszedtem, bedobtam a Duná-
ba.

-  Volta� benne irato�?

-  Igen, de nem értettem belõlü� egy szót
sem, nem magyarul volta� írva.

Ügy látszi� - néztün� össze -, a gyil�os sze-
mélyét már ismerjü�, de az áldozatét örö� ho-
mály fedi majd. Ez tulajdon�éppen a mi szem-
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pontun�ból nem is lényeges már. Ne�ün� a bû-
nözõ�tõl �ell megszabadítanun� a társadalmat.

-  Lajtait miért �everte bele?

-  Azt hittem, nem tetszene� majd megtalálni
és én megúszom.

-  Nem si�erült!

-  Igen. Ami�or a szíjat odatetté� a nya�á-
hoz, már nem tudtam tovább tagadni. Tessé� el-
hinni, nem a�artam megölni, csa� a pénzét el-
venni.

-  A��or miért verte fejbe �õvel is?

-  Már elvesztettem a fejemet, féltem, hogy
jön vala�i, s még feléled.

Hirtelen felém fordult:

-  Felügyelõ úr, mit fogo� �apni ezért?

-- Mi, Pollá�, nem ítél�ezün�, az a bíróság
dolga. Mi csa� a bíróság elé tárju� enne� a �e-
gyetlen módon el�övetett rablógyil�osságna�
minden részletét.

-  Tessé� adni még egy cigarettát.



Két cigarettám volt még, az egyi�et ne�iad-
tam. Zo�ogni �ezdett:

-  Felügyelõ úr, nagyon megbántam.

-  Vigyé� a cellájába! - intéz�edtem.

A fõcsoportvezetõ érté�elte a nyomozást. Meg-
dicsérte az R-csoportot a szívós �eresésért, s
azért, hogy a prostituált elejtett szavára felfi-
gyelve elfogtá� a gyil�ost. De azt is elmondotta:
olyan nyom, mint amit a nadrágszíj hagyott az
áldozat nya�án, nem maradhat �i, ilyen esetben
azonnal azonosítsun�.

Mi pedig megállapítottu�: so�at �ell még ta-
nulnun�, hogy jó nyomozó��á váljun�. A legap-
róbb nyomo� is elvezethetne� a tetteshez vagy
a tettese�hez .. .

... És tanultun�.

"szo�ásos" rablógyil�os

Bûnözõ� . . . Ami�or mi rendõrö� bûnözõ�rõl
beszélün�, mindig olyan embere�re gondolun�,
a�i� már volta� büntetve, a�i� egyazon jellegû
bûncsele�ményt többször el�övetne�, a�ár spe-
cializálva is magu�at. Szo�ásos vagy veszélyes
bûnözõ�ne� pedig a notórius visszaesõ�et nevez-
zü�. Közéjü� sorolju� a rablást el�övetõ�et, a
betörõ�et, az áruházi tolvajo�at és a zsebtolva-
jo�at, meg néhány intelle�tuális bûnözõtípust: a
csaló�at, si��asztó�at, zsaroló�at. Eze�et nyil-
vántartásba vesszü�.

Bûnügyi nyilvántartásain�ban, s a régi idõ�
bûnügyi �róni�áiban alig-alig a�adhatun� a mi
�ifejezésün��el élve "szo�ásos" rablógyil�os
adataira. Ezt a bûncsele�ményfajtát nemigen
szo�tá� megismételni. Ez jutott eszembe, ami�or
a felszabadulás utáni éve� elsõ nyomozásai �ö-
zött �erestem emlé�ezetemben valami olyat, ami
jellemzõ azo�na� az idõ�ne� �özbiztonsági - és
nyomozási - állapotára.

Ilyen ügy volt az is, amit most leíro�.

1945-ben az egyi� alföldi járásban történt.
Ami�or a felszabadult falva�ban, romba döntött
városo�ban �özvilágítás még nem volt, az éjsza-
�ai sötétség �edvezõ lehetõséget adott a börtön-
bõl a háborús idõsza�ban �iszabadult "�özönsé-
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ges" bûnözõ�ne�, a buj�áló, az emberélettel mit
sem törõdõ SS-legénye�ne�. Ami�or a még ala-



�uló, szervezõdõ népi rendõrség szinte tapasz-
talato� nél�ül, �özponti irányítást nél�ülözve,
többnyire csa� határtalan lel�esedésével, ösztö-
nében bízva indult a bûnözõ� után, és ... ütötte
so�szor bottal a nyomu�at.

Szomorú �orsza�a volt ez az országna�. A
pénzne� nem volt vásárlóérté�e, dúlt az infláció,
az üzlete�ben nem volt áru, a fõvárosban és a
nagyobb városo�ban nem lehetett élelmiszert
�apni. így ala�ult �i a csereüzlet, az éhezõ váro-
sia� elözönlõite� a falva�at, tanyá�at, s ruhane-
mût adta� libáért, �acsáért, lisztért, élelemért.
A rendes, becsületes, éhezõ városia� mellett a
csereüzletbe "beszállta�" a bûnözõ�, elsõsorban
a vet�õztetõ�, a�i�ne� természetrajzát az elõzõ
fejezete�ben felvázoltam. A csereberélés al�al-
mat adott újabb bûncsele�ménye� el�övetésére
is. Hiszen a cseré� al�almával a bûnözõ� meg-
láthattá�, hol lehet "többet is �eresni", hol érde-
mes egy �is rablásra �örülnézni...

K. városhoz �özel, az egyi� tanyán la�ott K.
Péter és felesége. Az õ tanyáju� is valóságos fel-
vevõhely volt, mindig szívesen adta� élelmet a
ruhá��al, é�szere��el ér�ezõ budapestie�ne�.
Volta� olyano�, a�i� rendszeresen fel�eresté�,
négyszer-ötször is meglátogattá� a tanyát és
mindig si�erült a cseréjü�. így tért vissza hozzá-
ju� az egyi� nap délelõttjén Fe�ete Istvánné.

Az ajtót nyitva találta. Belépett és riadtan fel-
si�oltott. A �onyha padlóján vérben fe�üdt a ta-
nya gazdája és felesége. Az elsõ ijedtség után
hozzáju� nyúlt, s megállapította: mind�ettõ ha-
lott. Kirohant a házból, de egyszerûen nem tudta
hová legyen, hiszen �özel-távol nem látott sen-
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fót. Visszatért a �özeli városba, s a rendõrségre
sietett.

Meg�ezdõdött a nyomozás . . .

Több évtizeddel a történte� után, szinte �e-
resni �ell a szava�at, hogy leírjam a történetet,
ma már annyira hihetetlen még ne�em is, a�i
pedig nem so��al �ésõbb pontosan megismer-
�edtem a részlete��el, s ismerem rendõrségün�
a��ori életét, mun�áját. Hiszen a mai - fõleg a
fiatal - olvasó valahogy úgy �épzeli, hogy aztán
villogni �ezdett a �é� fény, megszólalt a sziréna,
s rendõrautón megfelelõ nyomozóapparátus ro-
bogott a helyszínre . . .

Ám harminc esztendõvel ezelõtt hol volt még
ilyesmi! A városban egyáltalán nem volt autója
a rendõrségne�. Gyorsan �erítette� hát egy lo-
vas sze�eret. Idõ�özben riasztottá� a tiszti or-



vost, aztán magu� mellé ültetve Fe�eténét, vág-
tatta� a tanyára.

Valamennyien �ezdõ rendõrö� volta�, ilyen
�omoly bûncsele�ménnyel addig nem talál�oz-
ta�. Fény�épezni nem tudta� - igaz, gépü� sem
volt. A da�tilosz�ópiához nem értette�. Csa� ar-
ra építhette�, amit saját szemü��el látta�, józan
eszü��el �i�övet�eztette�.

Az orvos megállapította, hogy K. Péter és fe-
lesége "igen régen" (így! a jegyzõ�önyve� tanú-
sítjá�!) halott, s pisztolyból származó lõtt seb
van mind�ettõjü� fején és testén. A rendõrö�
�örülnézte� a �onyha �övezetén, s négy töltény-
hüvelyt találta�, összehasonlítottá� saját piszto-
lyai� töltényeivel, s láttá�, ugyanolyano�. így
hát be�erülhetett a jegyzõ�önyvbe, hogy a gyil-
�os lövése�et TT-pisztolyból adtá� le.

Nagyon �örül sem �ellett nézniü� ahhoz, hogy
rögzítsé�: rablógyil�osság történt. A sze�rénye�
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ajtajai tárva-nyitva állta�, a fió�o� egymás he-
gyén-hátán heverte�, s mintha csa� el�öltözte�
volna a la�ó�, nem volt azo�ban egy fia ágyne-
mû, fehérnemû, ruha sem. Fe�eténé szörny ül�ö-
dött, hiszen õ maga so�szor hozott ágynemût, ru-
hát, s nem is olyan régen járt itt, lehetetlen,
hogy K. Pétere� azóta továbbadtá� volna.

A rendõrö� azt is meg�érdezté�: nem látott-e
Fe�eténé valamilyen é�szert a tanyán, hiszen a
ruhanemû� alapján egyszerûen elindulni sem le-
hetett a cserélõs világban. Az asszony szerencsé-
re emlé�ezett, hogy a tanyabélie�ne� volt jegy-
gyûrûjü�, s az asszonyna� a fülében fülbevalót
is látott, három �is �é� �õvel. A halotta�on nem
találta� é�szert, de a gyûrû� nyoma meglátszott.
A tettes vagy a tettese� magu��al vitté�.

Ez az egyetlen hajszálvé�ony nyomocs�a ma-
radt a rendõrö� �ezében, ami�or ne�iindulta�,
hogy a tanyavilágban a bûncsele�mény végére
járjana�. Közben még intéz�edte� a holtteste�
elszállításáról, ami a��oriban nem volt olyan
egyszerû dolog, hiszen �ét �oporsót is alig tud-
ta� szerezni.

A nyomozás során minden tanyára, minden
házba betérte�, próbáltá� megtudni, �i� járta�
az elõzõ napo�ban a �örnyé�en, s volta�-e �öz-
tü� férfia�. Azt ugyanis biztosra vetté�, hogy a
TT-pisztollyal a gyil�os lövést csa� férfi adhatta
le. A�ármerre járta�, arról beszélte� ne�i� a ta-
nyasia�, hogy naponta so�an járta� itt, de több-
nyire asszonyo�.



Végre Szabóé�nál valami nyomra léite�.

- Nálam egy fiatal házaspár járt a napo�ban
- mesélte a rendõrö�ne�. - Aztán az egyi� �o-
ra reggel jött egy magas ember, de az nem ruhát
hozott, hanem gyûrût. Aranygyûrût a�art cse-

rélni, amiben nagy fehér �õ volt. Ne�em a gyûrû
nem �ellett, de csa� egyre azt hajtogatta, hogy
ez olyan érté�es, ezért egy hízót �éne adnom.
Alig bírtam el�üldeni. . .

-  Milyen volt az a férfi?

-  Hát olyan magas, fe�ete �épû . . ., �is ba-
jusszal . . .

-  Milyen ruha volt rajta?

-  Sötét�é�. A �alapja fe�ete.

-  A cipõjére emlé�szi�?

-  Igen. Barna volt a színe.

-  Nya��endõ volt rajta?

-  Nem volt azon!

-  A fogai milyene� volta�?

-  Szép fehére�, s volt egy arany is ...

-  Egyedül volt az a férfi ?

-  Dehogy volt egyedül. A ház elõtt vagy há-
rom-négy asszony,  meg gyere� várta. Ami�or
nagy nehezen elment, még adtam is ne�i egy
nagy �aréj �enyeret, meg egy darab szalonnát.

Késõbb még �ét helyen mesélté� el a rend-
õrö�ne�, hogy járt nálu� a magas, bajuszos, fe-
�ete férfi, de sehol nem cserélte� vele, mert nem
hitté� el, hogy valódi az aranygyûrû . . . Mind-
annyian tudta� még valamit mondani róla, így
�iala�ult a személyleírása. Ezt aztán a megye
egész területén néhány nap alatt megismerté� a
rendõrö�. Ez a��oriban nagy gyorsaságna� szá-
mított !

Nem telt el egy hét, ami�or a személyleírás
alapján elfogtá� La�atos Károlyt. Ami�or meg-
motoztá�, egy TT-pisztolyt találta� a zsebében.
A városba vitté�, ahol Szabó néni meg a mási�
�ét tanyasi is felismerte: õ volt az a férfi, a�i
aranygyûrût �ínált ne�i�.

-  Igaz ez? - �érdezté� La�atost.
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-  Igaz hát. Nem tagadtam volna ezt, ha a
rendõr ura� már a lefogásom�or meg�érdezi�,
a��or se...

-  Miért járt a tanyá�on?

-  Cserélni a�artam. Ezt a gyûrût, ami most
itt van a �ezemen - mutatta.

Azt a rendõrö� egy�ettõre megállapítottá�,
hogy az asszonyo� jól tetté�, ami�or nem cse-
rélte�, mert nemhogy egy hízót, de még egy
rossz, naponta romló pengõt sem ért, nem volt
arany...

Megvizsgáltá� a pisztolyát. Szép fényesre volt
tisztítva. A tárban �ét töltényt találta�.

-  Hát a pisztoly honnan van?

-  A háborús idõ�ben találtam.

-  Miért hordta magánál?

-  Tudjá�, rendõr ura�, én éjsza�a is so�at
csavargó�, s bizony féltem, hogy megtámadna�.

-  Hát használta-e ?

-  Én? Már mine� használtam volna.  Nem
volt rá szü�ségem, hála istenne�.

-  Na, majd meglátju�! - zártá� le a �ihall-
gatást, sze�érre ültetté� La�atost és �ivitté� a
tanyára.

-  Hát itt mi�or járt?

-  Ezen a tanyán sohasem voltam!
Bevitté� a �onyhába, a szobába. A szeme se

rebbent, csa� azt hajtogatta, hogy most van itt
elõször. Visszavitté� a városba. Közölté� vele,
hogy letartóztatjá� K. Péter és felesége meg-
gyil�olása miatt.

Hamarosan bíróság elé állítottá�.

-  La�atos Károly vádlott, megértette a vá-
dat? - hangzott el a szo�ásos �érdés.

-  Igen.

-  Bûnösne� érzi magát?
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-  Nem!

És ezt a "nemet" hangoztatta a tárgyalás fo-
lyamán, ami�or csa� szóhoz jutott. Elõadta, hogy
a gyil�osság idején egy hatszemélyes társaság-
ban volt.

-� Hol vanna� eze�?

-  Nem tudom. Van egy "ceig"-jü� (lovas �o-
csi), azzal vándorolna� városról városra.

-  És a nevü�et?

-  Nem ismerem én azt se.

A tárgyalást mindenesetre elnapoltá�, s a
rendõrö� megpróbáltá� ellenõrizni La�atos ál-
lítását. De sehol nem találtá� a társaságot. Va-
la�i tudott rólu�, de úgy tudta, hogy Csehszlo-
vá�iába mente�. Az ottani rendõrség sem találta
azonban a nyomu�at.

így hát visszatért az ügy a tárgyalóterembe.
La�atos Károly továbbra is tagadott. A; tárgyi
bizonyíté�: a pisztoly és a négy hüvely volt, de
fegyversza�értõi vizsgálatot sem a rendõrségen,
sem a bíróságon nem folytatta�. Egyszerûen
azért, mert nem volt sza�értõi és techni�ai appa-
rátus, Annyit állapított meg a bíróság is, hogy
ebbõl a pisztolyból eze�et a tölténye�et �i lehe-
tett lõni.

ítéletet hirdette�.

La�atos Károlyt életfogytiglani börtönre ítél-
té�. Az indo�lás �imondatlanul is magába fog-
lalta: csa� az mentette meg a halálbüntetéstõl,
hogy minden �étséget �izárólag nem si�erült el-
dönteni, valóban õ �övette-e el a bûncsele�-
ményt.

La�atos Károly a börtönben is állandóan han-
goztatta ártatlanságát.

Idõ�özben �onszolidálódott az ország élete, a
bíróságo�, ügyészsége� mind �ulturáltabban vé-
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gezhetté� törvényes mun�áju�at. A börtönpa-
rancsno�ság is úgy látta, utána �ellene már néz-
ni La�atos Károly ügyéne�, ma�acs tagadásá-
na�, állandó �érelmeine�.



A bíróságra �erült az ügy. Kiderült, hogy 45-
ben védõügyvédje sem volt, így hát védõügyvé-
det rendelte� �i.

Új �ihallgatással nem so�ra mehette� volna,
hiszen azt, hogy tagad, tudtá� a jegyzõ�önyve�-
bõl, új tanú� pedig nem jelent�ezte�. Egyet-
len tanú beszélhetett: az eddig néma pisztoly.
Most már megszólalhatott, hiszen volta� már
hivatásos fegyversza�értõ�. Elõhoztá� hát a
bûnügyi letétbe helyezett TT-pisztolyt és a négy
töltényhüvelyt.

A sza�értõ hivatalos véleménye döbbenetet
o�ozott a bíróságon. Megállapította, hogy a négy
hüvelyt nem lõtté�, nem is lõhette� �i ebbõl a
fegyverbõl!

A perújrafelvételi tárgyalás ítélete nem lehe-
tett �étséges: "La�atos Károlyt a bíróság bizo-
nyíté� hiányában felmenti a �étszeres rabló-
gyil�osság vádja alól, egyben elrendeli azonnali
szabadlábra helyezését."

A magas fe�ete férfi mély lélegzettel fogadta
az ítéletet, néhány nap múlva meg is találta a
családját.

A rendõrség pedig megpróbálta tovább �eres-
ni a gyil�ost. Elõ is állította� több személyt, de
egyi�re sem lehetett rábizonyítani, hogy a ta-
nyán járt vagy a gyil�osságo�at el�övette volna.

Az eseménye�et már lehetetlen volt visszaper-
getni, így hát a nyomozást eredménytelenül be-
fejezté�, az ügyet "ad acta" tetté�, a K. Pétere�
ellen el�övetett rablógyil�osság ügye be�erült a
felderítetlen, lezáratlan bûnügye� sorába. La�a-

tos Károly büntetése és felmentése pedig hosszú
ideig példa volt, szinte tananyag ne�ün�, leendõ
nyomozó�na�: íme, milyen fontos a techni�ai
sza�értõ� mun�ája, mennyire gondosan, �örül-
te�intõen �ell dolgozni, ami�or vala�irõl �i-
mondju�: a bûncsele�mény alapos gyanúja miatt
elõzetes letartóztatásba helyezzü�, sõt - vád-
emelési javaslattal átadju� az ügyészségne� . . .

így hát nem csoda, hogy erre az esetre gon-
doltam, ami�or - alig fél évvel az ügy felemás
lezárása után - riasztotta� bennün�et, s úti-
célna� ugyanazt a járást adtá� meg, ahol anna�
idején az emlé�ezetes felderítetlen bûnügy tör-
tént.

A helyszínen, a �is faluban aztán gyorsan el-
terelõdött a gondolatom az ügyrõl. Itt egészen
más bûncsele�ménnyel találtu� szemben ma-
gun�at.



Mi is történt? A falut �eresztezõ alacsony víz-
állású folyó partján aznap hajnalban egy nõi
holttestet fedezte� fel a járó�elõ�. A szép, fiatal
nõ félig meztelenül fe�üdt a parton. Azonnal
értesítetté� a rendõrséget. A rendõrorvos hama-
rosan a helyszínre ér�ezett, s megállapította: a
fiatal nõt megfojtottá�. A helyszínelõ nyomozó�
semmiféle iratot vagy érté�et nem találta� sem
nála, sem a �özelében. Késõbbie� során,a bon-
colásnál nyilvánvalóvá vált az is, hogy a nõn
erõsza�ot �övette� el. Az elsõ feladat az áldozat
azonosítása volt.

Mi a��or ér�eztün� a megyei �apitányságra,
ami�or a helybeli rendõrõrs ügyeleteséne� je-
lentését vetté�.

- Jelentem, hogy özv. N. Péterné helybeli
la�os bejelentést tett: lánya, N. Ilona tegnap-es-
te nem tért haza.
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- Tartsa  ott  az  asszonyt,   azonnal   odame-
gyün� . . .

Az idõs asszony nemso�ára ott ült elõttün�.
Ne�ün� is elmondta, amit az õrs ügyeleteséne�:

- Ilon�a eddig minden este hazajött, de teg-
nap este hiába vártam. Reggelig alig aludtam,
de a��or már éreztem, hogy valami baj van, õ
nem csinál ilyet. - A sírástól elcsu�lott a hang-
ja:

- Mondjá�, tudna� róla valamit?
Az egyi� rendõr behozta a meggyil�olt lány
blúzát és �ardigánját.

- Ez Ilon�áé! - ugrott fel si�oltva az idõs
asszony. - Mi történt vele ?

Rendõr legyen a talpán, a�i meg tudja mon-
dani ilyen�or az igazságot a �étségbeesett édes-
anyána�, a�i oda tudja vezetni saját lányána�
holttestéhez, hogy felismerje.
In�ább a �érdezést választottu�.

-  Üljön le nyugodtan, néni! - tessé�eltü�
a helyére. - Azt mondja el, �ivel jár Ilon�a?

-  Nem jár sen�ivel. Minden reggel a hatórás
vonattal utazi� Gy.-be. Kitanulta a varrást és az
ottani üzemben dolgozi�. Este a féínyolcas vo-
nattal jön haza. So�szor elõfordult, hogy csa� a
�ésõbbivel, amivel háromnegyed tízre ért haza.
Ezért nem is nyugtalan�odtam eleinte.



-  Van-e a lányána� valamilyen é�szere?

-  Fülbevalója piros �õvel, aztán meg gyû-
rûje, órája.

-  Ésreti�ülje?

-  Van  hát,   fe�ete  la�� . . .   fényes.   Olyan
nagy, hogy az ebédje is belefér. Mert hideget
visz, csa� este otthon eszi� meleget. Igen spóro-
lós az én lányom, az én Ilon�ám.
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Hogy  beszélt,  egy �icsit  megnyugodott.  És
már sorolta is, milyen volt az óra, a gyûrû.

-  Hát udvarlója van-e?

-  G.-é� Jós�ája jár hozzán�, azzal talál�ozi�
néha, ne�em eddig mindig azt mondta, hogy õ
nem megy férjhez, mert hogy engem nem hagy
el.

-  Mi�or talál�ozott a fiúval utoljára?

-  Vasárnap    moziban    volta�.    Hét�özben
nemigen talál�ozna�, mert Ilon�a �ésõn jár ha-
za. Siet is mindig. Az erdõ mellett jön a folyó
partján, hogy hamarabb hazaérjen.

-  Van még gyere�e, N. néni? - �érdeztü�
válasz helyett.

-  Van egy fiam, az nõs, Gy.-ben la�i� és egy
lányom, az meg Pesten la�i�, asszony. Van �ét
szép uno�ám is.

-  Hol la�i� Gy.-ben a fia?

Ami�or megmondta a címet,  egyi� nyomo-
zón� egyetlen szemvillanásomra - mi már úgy
összeszo�tun�, hogy a legegyszerûbb jelbeszé-
det is értettü� - átment a mási� szobába, on-
nan hívta a Gy.-i �apitányságot. Kérte: �eres-
sé� meg N.-né fiát, mondjá� el ne�i, mi történt,
s azonnal hozzá� át ide. Mi pedig �özben be-
szélgettün�    a    nénivel,    húztu�-halasztottu�,
hogy szegény asszony minél �ésõbb tudja meg a
borzalmas hírt.

Két mási� nyomozón� G. Jós�áért indult. Be-
hoztá� a �apitányságra.

A nyomozó� �íséretében igen értelmes, jó�é-
pû fiú lépett be az ajtón. Illedelmesen �öszönt,
de látszott, hogy megszeppen egy �icsit. Még
mielõtt az adatairól érde�lõdtün� volna, az
egyi� nyomozó meg�érdezte:



- Mi�or talál�ozott N. Ilon�ával ?
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Elsápadt a �érdésre.

-  Miért?

-  Most ne maga �érdezzen, hanem válaszol-
jon a �érdésre! - csattant egy mási� nyomozó
hangja.

-  Vasárnap.

-  Azóta nem?

Gondol�odott, fejét lehajtotta, nem felelt.

-  Miért nem válaszol?

-  Hát. . . igen . . ., talál�oztam vele tegnap-
elõtt is ...

-  Hol?

-  Este, ami�or hazajön a vonattal, az erdõ
mellett szo�tam megvárni, s az erdõben egy fél-
órács�át leülün�, aztán haza�ísérem. De ilyen-
�or nem szo�tam bemenni hozzáju�.

-  Miért?

-  Ilon�a nem a�arja, hogy a mamája tudjon
a mi esti sétáin�ról.

-  Milyen sûrûn talál�ozna� ?

-  Háromszor-négyszer heten�ént.

-  Mindig ugyanazon az úton jár haza Ilon-
�a?

-  Igen. És mindig ugyanott szo�tun� talál-
�ozni.

-  Járna� arra máso� is ?

-  Igen, de �evesen.

-  Látta már magu�at az  erdõben  vagy  az
úton sétálni ismerõs?

-  Nem figyeltem, volt már, hogy látta�, de
mi   nem   szégyelltü� ...   Én   feleségül   a�artam
venni Ilon�át. ..

-  Hát,  ha  nem szégyellte�,  és  feleségül  is
a�arta venni, miért nem mente� este a la�ásu�-
ra, miért sétálta�, ülte� az erdõben?



-  Hát, megmondhatom. Mert nem lehet csó-
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�olózni egyi� la�áson sem, nem voltun� egye-
dül.

-  Tegnap nem talál�ozta�?

-  Nem.

-  Miért?

-  Mert így beszéltü� meg.

-  Hol volt az este?

-  Otthon voltam, vacsoráztam, aztán sétálni
mentem és 10 óra �örül újra otthon voltam. De
tessé� meg�érdezni Ilon�át, õ is megmondhatja,
hogy beszéltü� meg, mi�or talál�ozun�.

Összevillant a te�intetün�, de természetesen
egy szóval sem árulta volna el sen�i a helyze-
tet. Várni �ellett még, nagyon a �ezdetén vol-
tun� a nyomozásna�.

Ott ültün� egymással szemben: a szerelmes,
és mi a nyomozó�. Ö, a�i nem tudja - vagy
úgy tesz, hogy nem tudja - amit mi tudun�,
hogy �edvese halott. Valóban nem tudja? Vagy
nagyon is tudja? Ez mindeddig nem derült �i,
erre ne�ün� �ell fényt derítenün�.

Van valami, ami �özelebb vihet az igazság-
hoz. És bármilyen �ínos egy nyomozó számára,
bármennyire a legbensõbb magánügye�et �ell
felbolygatni, mégis meg �ell tennün�, fel �ell
tennün� a leg�ényesebb �érdése�et is.

-  Kérem, válaszoljon õszintén a �érdésün�-
re: volt viszonya Ilon�ával?

-  Mi �öze van ehhez bár�ine�? - �érdezett
most vissza elõször azóta, hogy nyomozón� úgy
ráripa�odott az elsõ "Miért?"  után.  De  most
nem szóltun� rá, itt most a tapintatna� �ellett
nagyobb szerepet játszania. Egyelõre.

-  Most csa� annyit mondhatun�, hogy van
�özün� hozzá, s még azt: a maga érde�ében �ell,
hogy õszintén válaszoljon.

77

Töprengeni �ezdett, s mi vártun� türelmesen.



Tudtu�, mi mehet végbe a lel�ében, hogyan
�ergetõzne� a gondolatai, ha nincs semmi �öze
a bûnügyhöz. Végre megszólalt:

-  Igen. Volt. Már egy éve. Ott az erdõben
történt. De ha áz édesanyja megtudja, örö�re
elûz Ilon�a mellõl.

-  Nem fogja megtudni!

-  Ugye nem mondjá� meg ne�i?

-  Nem.   Ezt   megígérhetjü�.   De   miért   fél
annyira Ilon�a mamájától?

-  Hát, bizony nem �önnyû ez a mi dolgun�
Ilon�ával.

-  Miért?

-  Hát... én büntetve voltam. Ezt úgyis tud-
já�. Börtönben ültem �ilenc hónapot.

-  Milyen bûncsele�ményt �övetett el ?

-  Lopás miatt ítélte� el.

-  Hol �övette el a lopást ?

-  A   mun�ahelyemen   szerszámo�at   loptam
és eladtam.

-  Ilon�a és édesanyja tehát ezt tudtá�?

-  Igen. Az egész falu tudta. Ilon�a enne� el-
lenére szeret. Tudja, hogy nem csinálnám még
egyszer, eléggé megbûnhõdtem érte ... De úgy
látszi�, nem felejti� el ne�em . . ., ezért hívta�
be most is, ugye . . . Mert ha valami történi� a
faluban,   a��or   engem   rögtön   elõveszne�   -
robbant �i belõle az õszinténe� ható el�esere-
dés. - Én �érem becsületes ember lettem, és az
is fogo� maradni. De egy biztos: elmegye� én
innen Pestre, hogy végre bé�ében hagyjana�.
Csa� Ilon�a miatt vagyo� még itt, nem a�arja
otthagyni az édesanyját...

Végighallgattu� a szóáradatot, ez ilyen�or a
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legjobb megoldás. Aztán az egyi� nyomozó vá-
ratlanul rá�érdezett:

-  Hol is volt tegnap?

-  Sétáltam . . .

-  Kivel?



-  Két mun�atársammal talál�oztun�,  meg-
ittun� csa� úgy állva �ét pohár sört Julis�a né-
ninél  a  �ocsmában,  azután  hazamentem.  Két
barátom �ísért haza, mert én �özelebb la�om.

-  Hogy hívjá� a mun�atársait?

-  M. Jós�a és L. Pista.

-  Tessé� �imenni a folyosóra! És várjon!
Ami�or �iment, összenéztün�.

-  Nagyon magabiztosan visel�edett! - törte
meg a csendet Sanyi, a leg�özvetlenebb mun-
�atársam.

-  Igen - mondtam. - Ne�em is ez a véle-
ményem. Nagyon valószínû, hogy nem õ a tet-
tes. Mielõtt azonban döntenén� a sorsáról, �i
�ell �érdeznün� a �ét mun�atársát, szüleit, Ju-
lis�a nénit a �ocsmából, hogy igazat mondott-e.

Két nyomozón� már indult is az elõbb felírt
címe��el. Nem �ellett �ülön utasításo�at ad-
nom. Néhány elejtett szóból is értette minden�i
a feladatát. Mi pedig tovább szövögettü� gondo-
latain�at: Itt az orvosi látlelet. E szerint �örül-
belül este 21-22 óra �özött gyil�olhattá� meg a
szerencsétlen lányt. Ha a fiú igazat mond, sem-
mi�épp sem lehet a gyil�osa. És még valamiért.
Ne�i nem volt szü�sége, hogy Ilon�ával erõsza-
�os�odjon, hogyha igaz az, hogy egy éve viszo-
nyu� volt... De igaz-e? - ültetett bogarat a fü-
lün�be az egyi� helybeli nyomozó. - Lehet-e
hinni a szavaina�, hiszen már ült is ...

-  Egyelõre mégis tételezzü� ezt fel - foly-
tatta hangosan a gondol�odást régi nyomozótár-
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sam, Feri. - Ez a �ét ember az erdõben hetente
többször is talál�ozott. Leülte� valahol, ahol �e-
vesebben járta�, ott szerelmes�edte�. Vala�i
megleste õ�et, megfigyelte, hogy a lány néha
egyedül megy és a��or megtámadta.

-: Az erõsza� biztos! - erõsítette meg Sa-
nyi. - A lány arcán ütése�, �armoláso�, dula-
�odás, véde�ezés nyomai. De hová lehetett a
holmija? Kutyával is átvizsgáltá� a terepet, és
nem találta� semmit. A tettes biztosan magával
vitte .. .

Idáig jutottun� a tûnõdésben, ami�or egy
rendõr jelentette, megér�ezett N. Pál. Riadtan
lépett be, s olyan arccal, mint a�i várja: tisz-
tázzu�, hogy valamit félreértette�, a�i� idehoz-
tá�. Mási� Ferin� - �etten volta� druszá� a
csoportban - meg�érte, mielõtt beszélgetnén�,



menjen vele. Ennyit bizonyára megbocsátana�
egy nyomozóna�: az édesanya helyett a testvér-
rel végeztette el a felismerést. N. Pál letörten
tért vissza a szobába:

-  Igen, igen, a húgom. Vajon �i lehetett az
a szörnyeteg, a�i egy pár forintért és filléres
é�szere�ért   meggyil�olta   azt   a   szerencsétlen
lányt - s már nem tudta visszatartani a �öny-
nyeit. Rettenetes dolog, ha egy férfi sír, ilyen-
�or még csa� nyugtatni sem lehet. Csa� várni
�ell. . . Késõbb erõt vett magán:

-  Jaj,  istenem,  ha az anyám megtudja,  az
belehal fájdalmába. Ugye még nem tudja?

-  Nem. Azért �értü� önt ide, hogy legyen
az édesanyja mellett, és valamilyen formában
�özölje vele. Mondja, ismeri Jós�át?

-  Igen. A húgom járt vele, s azt is elmondta,
hogy el fogja venni feleségül. Azt is tudju� ró-

la, hogy volt egy botlása, de én becsületes em-
berne� tartom. Ö már tudja?

-  Nem. Egyelõre behoztu�, �i�érdeztü�.

-  Ki van zárva, hogy Jós�a �övette volna el,
annál jobban szerette. Hiszen a húgom �edvé-
ért maradt a faluban.

-  Mondja �érem, nem volt Ilon�ána� azelõtt
udvarlója?

-  Komolyabb   nem   volt,   abban   biztos   va-
gyo�.

Meg�öszöntü� a segítségét, s átvezettü� az
édesanyjához. Ami�or az idõs néni meglátta a
fiát, ellenállhatatlanul robbant �i belõle a sírás:

-  Mi van Ilon�ával?

-  Anyu�ám,    nyugodj    meg,    Ilon�a    meg-
halt ...

A néni abban a pillanatban összeesett. Orvo1
sun� inje�ciót adott be ne�i, azután ami�or
megnyugodva felébredt, fiával együtt �ocsin
hazavitettü�.

Közben megjötte� mun�atársaim, a�i� Jós�a
alibijét ellenõrizté�. Jelentetté�, hogy Jós�a
�ét mun�atársával volt este, valóban járta� Ju-
lis�a néninél. Az órát nem nézté� meg, de biz-
tos, hogy este tíz �örül válta� el. Ügy látszott,
Jós�a alibije tö�életes. Visszahívtu� a szobába.

-  Egy szomorú hírt �ell �özölnöm önnel -



fogadtam. - Ilon�át az este az erdõ melletti fo-
lyóparton meggyil�oltá� és �iraboltá�. Ma reg-
gel a járó�elõ� találta� rá.

A fiú leros�adt a szé�be és hangosan zo�o-
gott. Hagytu�, hogy �isírja magát. Aztán õ �ér-
dezett:

-  Hogy történt? Ki �övette el? Hol történt?
Válaszain� után önmagát �ezdte o�olni:

-  Istenem, miért nem vártam rá tegnap is!
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A��or nem történt volna meg ... És az anyja
tudja már? Az nem éli túl!

-  Szedje össze magát, és segítsen ne�ün� a
gyil�os elfogásában!

-  Megölöm,  ha  elfogjá�,  az  én  életemne�
nincs már értelme! - �iáltotta �étségbeesetten.

-  Figyeljen ide, Jós�a. Ami�or magu� sétál-
ta� az erdõben vagy leülte� valahová, magu�at
megleshette egy férfi. Az a mi véleményün�,
hogy több ízben láttá� magu�at, s azt is megfi-
gyelhetté�,  hogy van,  ami�or  Ilon�a  egyedül
megy haza. Látott-e olyan személyt, a�i esetleg
figyelte magu�at, vagy a�ivel többször is talál-
�ozta� az erdõben?

összehúzott szemmel gondol�ozott, aztán el-
mondta :

-  Körülbelül �ét hete egy férfi jött egy da-
rabig utánun�. Ilon�a meg is ijedt egy �icsit,
de azután a férfi elment. . . Azóta többször is
jött.  Már fel sem tûnt,  úgy gondoltu�,  hogy
rendszeresen  ezzel a vonattal  jár õ is.  Most,
hogy mondjá� . . .

-  írja le a �ülsejét!

-  Hát olyan  180-185  centi magas,  fe�ete
hajú, erõs testal�atú, barna arcbõrû, �is fe�ete
bajusza volt és mindig cigarettát láttam a szá-
jában.

A ruháját már nem tudta leírni, de arra emlé-
�ezett, hogy egyszer sem volt se �alap, se sap�a
a fején.

-  Most elmehet Jós�a, de este nyolc óra�or
�imegyün�   az   erdõbe,   s   megmutatja,   merre
szo�ta� sétálni. . .



Ami�or Jós�a elment, telefonon jelentést tet-
tem a fõ�apitányna�. Elvtársaim pedig �örül-
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nézte�:  a  fe�ete  hajú,  erõs testal�atú,  barna
arcbõrû férfit �eresté� . . .

Este �ocsival mentün� a helyszínre. Az utcá�
�ihalta�, az egész falut megrázta a gyil�osság.
Jós�a elvitt bennün�et addig, ahol meg szo�ta
várni Ilon�át, azután jócs�án gyalogoltun� már,
ami�or megállt: itt szo�tun� leülni. Valóban
egész sûrû volt itt a bo�or, nemigen lehetett lát-
ni, ha a bo�orban ült vagy fe�üdt vala�i.

-  Kétszer is idáig jött utánun� a férfi, mi
itt lassítottun�, õ továbbment, s csa� ami�or el-
fordult az úton, a��or mentün� be a bo�ro�ba.

-  Mennyi idõt töltötte� ott?

-  Nem so�at. Ilon�a mindig sietett, mert az
édesanyja nyugtalan�odott, ha �ésõn ért haza.

Most a folyó partjára mentün�. A helyszínelõ
nyomozó� megállapítottá�, hogy ez a hely nem
al�almas a bûncsele�mény el�övetésére, mert a
faluba vezetõ út mentén van. Min�et viszont az
a �érdés izgatott: miért hozta ide a gyil�os az
áldozatát? Hiszen az erdõben jóval �evesebben
járna�, Most is ezen gondol�oztam, ami�or Ró-
nai százados - Zoli, régi barátom és elvtár-
sam - odébb húzott a csoporttól, és megszólalt:

-  Õrnagy elvtárs! Ne�em az a véleményem,
hogy mégsem az erdõben ölté� meg a lányt,
hanem itt, ahol most állun�. Ha úgy cipeli� ide,
az már este feltûnt volna a járó�elõ�ne�.

-  És az erõsza�?

-  A tettes valahol a bo�ro�ban - talán épp
ott,  ahol Jós�a �edvesével szo�ott szerelmes-
�edni - �övette el az erõsza�ot, majd megfe-
nyegette   a   lányt   és   elindulta�.   Valószínûleg
csa� �ésõbb határozta el, hogy megöli. Minden
bizonnyal váratlanul támadt a lányra, hirtelen
fogta meg a nya�át, ezért nem találta� dula�o-
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dási nyomot helyszínelõ elvtársain�. Minden-
esetre igen erõs férfi lehetett. És valószínûleg
félt, hogy a lány felismeri. Lehet, hogy �ör-
nyé�beli volt.



-  So� mindenben  igazad van Zoli�ám,  de
azt hiszem, az ismeretség sántít. Hiszen Jós�a
nem ismerte, s ha Ilon�a ismeri, ezt említette
volna ne�i.

Az õrsön összeállítottu� a személyleírást, s
mint ilyen�or szo�tu�, hosszú vitában ala�ítot-
tu� �i el�épzelésün�et. Elvtársaim sorban
elmondtá� véleményü�et, s arra az elhatározás-
ra jutottun�, hogy minden erõvel a leírt férfit
�ell �eresnün�.

Jós�át másnap �i�értü� a mun�ahelyérõl,
magun��al vittü� Pestre, s megmutattu� ne�i
a büntetett elõéletûe� fény�épalbumát. Hosszú
órá�on át nézegette figyelmesen a �épe�et, és
�iválasztott hét fény�épet.

Közben a helyi rendõrség is teljes erõvel �e-
reste az ismeretlen tettest. Minden házat végig-
járta�, s még azon az estén jelentetté� felfede-
zésü�et. Több meg�érdezett is azt mondta, hogy
a személyleírás a La�atos gyere�re illi�, a�i
családjával már több éve el�öltözött a falu szé-
lérõl, de azelõtt itt la�ta� egy putriban. Csa� az
egyi� tanú említette, hogy ez lehetetlen, mert a
La�atos fiú anna� idején a szomszéd tanyán
megölt egy házaspárt és fel is a�asztottá� ér-
te ...

így már so�at mondott, ne�ün�, amit néhány
órával ezelõtt még éppen csa� tudomásul vet-
tün�, hogy a hét �iválasztott �ép �özül az egyi�
- La�atos Károly volt.

-  Keressü� ezt az embert - mondtam -,
de emlé�ezzün� arra a híres esetre . . . Nehogy
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mi is úgy járjun�, mint negyvenötben �ollégá-
in�.

A hét személy �özül �ettõ a��or is ült, �ettõ
Óbudán la�ott, s alibijü� gyorsan tisztázódott.
Maradt La�atos Károly és �ét mási� cigány fér-
fi. Ne�i� nem volt bejelentett la�ásu�.

A nyomozásba bevontu� a "cigánycsoportot".
Eze� az elvtársa� ismerté� az ország legveszé-
lyesebb cigánybûnözõit, a�i� soha nem teleped-
te� le, hanem csa� egy-egy napra állta� meg
valamilyen bûncsele�mény el�övetésére. Mi
magun� is jól ismertü� a budapesti Fiastyú� ut-
cai, óbudai és �ispesti cigánytelepe�et, vajdái�-
�al állandó �apcsolatban álltun�. Az itt la�ó�
legtöbbje becsületes ember volt, rendesen dol-



gozott. Mindenesetre õ�et is fel�erestü�, ered-
ménytelenül. Az Ózd �örnyé�i és a Veszprém
megyei telepe��el már jóval nehezebb volt a
dolgun�, eze� elzárt szigetet al�otta�, s vajdái�
mindent megtette�, hogy félrevezessene�. Hiá-
ba tartottun� egyszerre razziá�at, sehol nem ta-
láltu� La�atos Károlyt. Az elrabolt tárgya�ról
�iadott �örözés sem hozott eredményt - igaz,
ez úgysem vezetett volna �özelebb a gyil�os
személyéhez, mert a �óbor cigány bûnözõ�nél
bevett szo�ás volt, hogy a rablott, lopott holmit
az asszonyo� árusítjá�, esetleg száz �ilométerrel
arrébb, �éregetés, jósolgatás mellett!

Mi�özben bosszan�odtun� �utatómun�án�
eredménytelenségén, újabb riasztó értesítés ér-
�ezett. Nógrád megye egyi� �özségében megöl-
té� özvegy T. Istvánnét.

A jelentés szerint özv. T. Istvánné egyedül
la�ott egyszoba-�onyhás házában. Férje három
éve meghalt, gyere�e nem volt. A szomszéd ház
la�óina� feltûnt, hogy Píros�át napo� óta nem
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látjá�. So�szor utazott el, de olyan�or mindig
�érte õ�et, nézzene� át néha a házába... Az
elõzõ napo�ban �ét férfi �ereste, s érde�lõdött
is nálu�, nem tudjá�-e merre jár, mert az ajta-
ján la�at van.

-  Ma reggel átmentem a házba megnézni,
hogy Piros�a megjött-e. Láttam, hogy a la�at
még ott van az ajtón - mondta a szomszédasz-
szony. - Már éppen el a�artam jönni, ami�or
nagy bûz csapta meg az orromat. Benéztem az
abla�on, hát Szûz Máriám, ott láttam Piros�át
a padlón fe�üdni!

Megér�ezett a rendõri bizottság, egy la�atos
felnyitotta az ajtót, a techni�uso� fény�épezés-
sel rögzítetté� a helyszíne�et. A holttest a hasán
fe�üdt, szo�nyája felhajtva, alsó teste meztelen
volt. Az orvos megállapította, hogy legalább egy
hete halott.

A nyomozó� a szobában mindent feldúlva ta-
lálta�, a földön a sze�rénye�bõl �iszórt fehérne-
mû� heverte�, az asztalon egy �inyitott reti�ül-
bõl �iszórt �acato�. É�szer, pénz sehol, pedig a
szomszédo� szerint nagyon so�na� �ellett itt
lennie.

A techni�uso� használható ujjlenyomato�ra
nem bu��anta�.

Az azonnali boncolás megállapította, hogy öz-
vegy T.-nét megfojtottá�, és valószínûleg erõ-
sza�os nemi �özösülést is �övette� el ellene.



A fojtogatás olyan erõs volt, hogy a nya�csigo-
lyája eltört.

Ennyit tudtun� meg az elsõ jelentésbõl.

-  A jele� arra mutatna�, hogy a mi embe-
rün� mû�ödi� - állapítottu� meg.

-  A   �ét   gyil�osság   �ísértetiesen   hasonlít
egymáshoz . . .,
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Már éppen indulni a�artun�, ami�or futár-
posta ér�ezett. A járási �apitányság jelentette,
hogy K. Ilon�a meggyil�olásána� alapos gyanú-
ja miatt õrizetbe vette G. Józsefet.

Izgatottan fogtun� hozzá a jelentés olvasásá-
hoz.

Az elõzetesen �ihallgatott mun�atársa�, a�i�
ott-tartóz�odásun� idején azt vallottá�, hogy
együtt volta� Jós�ával a �ocsmában, megvál-
toztattá� vallomásu�at. Bejelentetté� az õrsön,
hogy azon a bizonyos napon, ami�or G. Jós�á-
val este betérte� Julis�a nénihez, Jós�a úgy �i-
lenc óra tájban elment a �ocsmából, és �örülbe-
lül háromnegyed óráig volt távol. Ami�or visz-
szajött, feldúlt volt, de �érdésü�re ennyit fe-
lelt: sétált, mert nagyon fájt a feje. Csa� �ésõbb
gondol�ozta� el távollétén, ami�or megtudtá�,
hogy Ilon�át éppen abban az idõben gyil�oltá�
meg. Azt is tudtá�, hogy Jós�a udvarolt a lány-
na�. Figyelni �ezdté� és láttá�, hogy estén�ént
az erdõbe megy sétálni. Ami�or a folyó partjá-
hoz ér, félórá�at nézi a vizet. Ügy látszi�, lel�i-
ismeret-furdalása van . . .

A helyi nyomozó� a bejelentés alapján fi-
gyelni �ezdté� Jós�át. Á bejelentés igazna� bi-
zonyult: a fiatalember nemcsa� �ijárt az erdõ-
be, s álldogált a folyóparton, hanem azt is meg-
tudtá� róla, hogy állandóan iszi� és elhanyagol-
ja a mun�áját.

Mindebbõl �idolgoztá� saját �övet�eztetésü-
�et: G. Jós�a udvarolt Ilon�ána�, a lány édes-
anyja ellenezte a �apcsolatot. Vallomása szerint
- mert újból �ihallgattá� -, lánya sohasem
ment volna Jós�ához feleségül. Arra Jós�a el-
beszélésén �ívül semmiféle bizonyíté� nincs,
hogy valóban régebbi �eletû a viszonyu�.
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Nem elégedte� meg a �övet�eztetéssel, ha-
nem igye�ezte� alapos mun�át végezni. Lemér-
té�, mennyi idõ alatt lehet a vasútállomástól az
erdõn �eresztül Ilon�áé�hoz eljutni. Megállapí-
tottá�, hogy ehhez 25-30 perc �ell. Mivel a vo-
nat 21 óra után ér�ezett be, Ilon�a édesanyja
szerint leánya este leg�ésõbb 3/4 10-re mindig
otthon volt, megítélésü� szerint nem lehetett
igaz Jós�a elsõ vallomása, hogy félórát vagy há-
romnegyed órát is az erdõben töltötte�.

Kihallgattá� Jós�a szüleit, és tõlü� megtud-
tá�, hogy Jós�a azon a napon egész éjjel sé-
tált, nem aludt, nagyon so� vizet ivott. Ami�or
édesanyja �érdezte tõle, hogy miért nem fe�szi�
le, nem válaszolt. Fel a�art öltözni, de õ� nem
engedté�. Hajnalban aztán felöltözött és elro-
hant. Nem tudtá� el�épzelni, mi baja lehet a fi-
u�na�. Reggel megdöbbenve hallottá�, hogy
Ilon�át vala�i megölte.

Mindeze� után G. Jós�át berendelté� a �api-
tányságra. Kihallgatása során bevallotta, hogy
�ilenc óra tájban valóban elvált mun�atársai-
tól, Ilon�a la�ása felé ment, azt remélte, hogy
�edvese még nem ért haza és talál�ozhat vele.
Ami�or házu� elé ért, látta, hogy világos van a
la�ásban, azt gondolta, hogy Ilon�a hazatért.
Pár percig még sétált, azután visszament a �ocs-
mába.

A nyomozó� �érdésére: "Miért nem mondta
el ezt az elsõ �ihallgatásán?" azt felelte: "Nem
is gondoltam rá." Arra sem tudott választ adni,
hogy miért volt olyan izgatott azon az éjsza�án.
Csa� annyit mondott: "Talán megéreztem, hogy
Ilon�ával valami baj történt. Talán én vagyo�
az o�a, hogy Ilon�át megölté� .. . Ha nem talál-
�oztun� volna többször az erdõben, és ott nem
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ülün� le, Ilon�a még élne." Szinte ön�ívületi ál-
lapotban ordította: "Én öltem meg Ilon�át!
A�asszana� fel! Nincs már miért élnem!"

Elõzetes letartóztatásba helyezté�. La�ásán
ház�utatást tartotta�, de nem találta� olyan
tárgyat, amelyet a gyil�os elrabolt Ilon�ától.
Eredménytelenül járt a �utatás a mun�ahelyén
is.

A járási elvtársa� végül ismét leszögezté� ál-
láspontju�at: a gyil�osságot G. József, a hu-
szonhat éves �ovácslegény �övette el.

Róna elvtárssal együtt olvastu� el a jelentést.
Ami�or a végére értün�, ránéztem.

-  Mi a véleményed?



-  Nincs semmi bizonyíté�, hogy õ �övette
el a bûncsele�ményt.

-  De arra sincs, hogy nem!

-  Nincs az a bíróság, amelyi� el merné ítél-
ni - védte most már ellenem a mi saját meg-
állapításain� igazát Sanyi. - Az igaz, hogy nem
tudnán� bizonyítani, hogy nem õ a tettes, de az
ellen�ezõjére sincs bizonyíté�!

-  Hátha van! - mondtam �i most már vég-
re a saját véleményemet, amit azért rejtettem
vé�a  alá,  hogy  lássam:  egyformán  gondol�o-
zun�-e. - Mennyi ideig volt távol? Mennyi idõ
�ell, amíg a �ocsmából az erdõbe ér, el�öveti a
nemi erõsza�ot, megöli a lányt, elrejti a rablott
holmit? Ha tisztázni tudju� ezt, a��or �iderül,
hogy Jós�a gyil�os-e vagy sem.

-  így igaz.

-  Meg a��or is, Sanyi�ám, ha elfogju� az
igazi  gyil�ost.  De  mit  lehet  tudni,  volt  már
olyan a bûnügyi �róni�ában, hogy a szubje�tív
benyomáso�   megcáfoltá�   a   minden   oldalról
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megvizsgált �ülönbözõ jelensége�et. Az biztos,
hogy so� az ellentmondás r..

-  De az is - nyugtalanított tovább Zoli -,
hogy már a helyszínen láttam: azo� a helyi elv-
társa� úgy érezté�, hogy Jós�a nem tiszta. Nem
tudtá�  elhinni,  hogy  �ét  ember  �özött  lehet
olyan igaz szerelem, érzelmi �apcsolat, amirõl
Jós�a beszélt. Már a��or hitetlen�edve hallgat-
tá�, s el is mondtá� ne�em �étségei�et.

Azt sem hitté� el, hogy lehet így szeretni, s ha
ilyen szerencsétlenség ér egy szerelmes embert,
a��or összeomli�, pillanatnyilag mindegy ne�i,
hogy mi lesz vele, legszívesebben meghalna . . .
- morfondíroztam tovább, aztán Sanyihoz for-
dultam. - Csa� hát mi is tévedhetün�. És ha
erre a La�atosra gondolo�, ezt egyszer már �e-
resté� és elfogtá� egy gyil�osságért, pontosab-
ban �ettõért, sõt, el is ítélté�, azután el �ellett
engedni. Nem szabad melléfognun�.

-  Én sem a�arla� semmi  ilyenre rábeszél-
ni...

-  Tehát a��or te�intsü� úgy, hogy egyelõre
megvan a gyanúsított Ilon�a ügyében. Most vi-
szont itt az újabb talány Nógrádban, ideje, hogy



induljun�.. .

Gép�ocsival utaztun� Nógrádba. Közben ösz-
szegeztü� magun�ban, mit is tudun� özvegy T.
Istvánné haláláról: a szomszédo� találtá� meg,
már egy hete halott volt, la�ását �iraboltá�, õt
megfojtottá�, elõtte valószínûleg megerõsza�ol-
tá�.

Ami�or a helyszínre értün�, elõször magáról
az áldozatról érde�lõdtün�.

T. Istvánné gazdag özvegy volt. Férjéne� ha-
lála után eladta szõlõjü�et, csa� egy 1100 négy-
szögöles  területet  tartott  meg,   azon  szõlõt  és

gyümölcsöt termelt. Tehát so� pénzéne� �ellett
otthon lennie, mert nem tett semmit a ban�ba.
Szomszédai szerint fülbevalót, hosszú nya�lán-
cot, órát, jegygyûrût hordott, s volt �ét vastag
�ar�ötõje is. A helyszínelõ� mindebbõl semmit
sem találta� rajta, sem a la�ásban. Pincéjében
öt nagy és �ét �isebb hordó bor állt.

Nagy erõvel láttun� az adatgyûjtéshez. A
szomszédo� elmondtá�, hogy Piros�ána� so�
udvarlója volt. A férfia� bort vásárolni járta�
hozzá, s a rossz nyelve� szerint nemcsa�
azért.. . Sorra hallgattu� �i mindazo�at, a�i�et
a szomszédo� megnevezte�, hogy láttá� õ�et Pi-
ros�a la�ásán. Elég hosszadalmas mun�ána�
ígér�ezett, hisz a fél falu odajárt...

Már-már azt hittü�, hogy nem jutun� túl a
hosszadalmas és bonyolult szerelmi, udvarlási
meg ivási históriá� végighallgatásán, ami�or az
egyi� tanú szinte véletlenül megjegyezte:

-  Piros�a nagyon �íváncsi volt a jövõjére.
Ezért szerette azt az öreg cigányasszonyt, a�i
jósolni járt hozzá.

-  Mit tud róla? - csaptun� le rá a �érdés-
sel, s ugyancsa� meglepõdött. Õ is tudta, mint
minden�i a faluban, hogy a gyil�os mit csinált,
tehát csa� férfi, méghozzá erõs férfi lehetett.
Mindenesetre �észségesen válaszolt:

-  Piros�a   dicse�edett   ne�em,   hogy   amit
Sztoj�a Teri néni �ivetett a �ártyán, az mindig
beteljesedett. Néha az egész pereputty eljött, s
Piros�a  ilyen�or  adott  ne�i�  egy-�ét  �ancsó
bort.

Most már erre összpontosítottu� figyelmün-
�et, s a szomszédo�tól azt is megtudtu�: nem-
egyszer rászólta� Piros�ára, miért ad a gyere-
�e�ne� bort?
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Azonnal értesítettü� a �apitányságot, �értü�,
hogy segítsé� meg�eresni Sztoj�a Terézt, Köz-
ben azonban nem hanyagolhattu� el a mási�
szálat sem: a so�-so� szerelmi viszonyt. Bárme-
lyi�rõl el�épzelhetõ, hogy alapos indítóo��á vá-
li�.

így jutottun� el Sz. Jánoshoz. A Balassagyar-
matra bejáró �õmûves nõs volt, de szinte min-
den�i tudott Piros�ával �iala�ult �apcsolatáról,
hiszen estérõl estére elsõ útja oda vezetett, mi-
után a vonattal megér�ezett. Elmondotta ne-
�ün�, hogy vagy �ét hónapja rájött: Piros�a
más férfival is �apcsolatot tart, ezen nagyon
összeveszte�.

- Majd megõrültem, meg a�artam ölni és
aztán öngyil�os lenni. . . Hosszú ideig nem men-
tem hozzá, csa� ittam. Egyszer véletlenül talál-
�oztun�, õ rám támadt, miért nem járo� már
hozzá, erre annyira felbõszültem, hogy adtam ne-
�i �ét pofont. Hazarohantam, feleségemne�
õszintén elmondtam mindent, s õ megbocsátott
ne�em. Azóta rendesen hazajáro� mun�a után,
és tessé� elhinni, örülö�, hogy megszabadultam
attól a nõtõl...

-  Mi�or hallotta, hogy meggyil�oltá�?

-  Ami�or a mun�ából hazajöttem, a felesé-
gem mesélte. Elõször mindjárt arra gondoltam,
hogy valamelyi� szeretõje rájött, hogy megcsal-
ja és agyonütötte.

-  Mondja el, hol járt az utóbbi tíz napban?

-  Atyaisten, csa� nem tetszi� azt gondolni,
hogy én vertem agyon?

-  Kérem, válaszoljon arra, amit �érdezün�!

-  Amióta a feleségemmel �ibé�ültem, min-
dig ugyanazo��al a falumbelie��el jövö� haza,

együtt bun�ózun� (snapszli) a vonaton,  utána
egyenesen hazamegye�.

-  Tudja, mennyi pénze volt Piros�ána�?

-  Csa� azt tudtam, hogy so� ... Az é�szere-
it ismertem.

-  írja le õ�et részletesen, próbáljon rajzot
�észíteni...

Sz. János ügyes emberne� bizonyult. Egészen
jó rajzo�at �észített. Legjobban a láncé si�erült:



búzaszemû lánc volt, rajta egy négy-öt centis
medalion, benne Mária-�ép.

-  Mondja, János, mit gondol, �i ölte meg?
Lehajtotta a fejét.

-  Az biztos, hogy nem ebbe a faluba való a
gyil�os. Itt csa� ne�em lett volna igazi o�om
megölni, mert én �omolyan hittem, hogy fele-
ségül jönne hozzám. .. Lehet, hogy meg is tet-
tem volna, de a��or sem rabolom �i. És másnap
feladom magam a rendõrségen .. .

Ami�or elengedtem, mun�atársaim szinte
egymás szavába vágva bizonygattá�, hogy ez az
ember õszinte. Én még hozzátettem:

-  És a �övet�eztetésében is igaza lehet...
Mert én - mun�atársaimmal együtt - arra

a �övet�eztetésre jutottam, amire õ, sõt, nem-
csa� általában falun �ívülire, hanem cigányra
gyana�odtam, vala�ire, a�ine� �apcsolata van
Sztoj�a Teri nénivel.

Országos �örözést adtun� �i Sztoj�a Teréz
személyére és az é�szere�re. Éjjel-nappal meg-
állás nél�ül dolgoztun�. Nagyon nagy óvatos-
sággal �ellett végezni mun�án�at, egyetlen ci-
gány sem tudhatta meg, hogy a gyil�osság
ügyében �eressü� Sztoj�a Terézt.

Budapesti irodámban újra meg újra elõvet-
tem az ügy iratait. A boncolási jegyzõ�önyv
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nem hagyott nyugodni. Megfojtottá�. Nagy ere-
jû ember. Erõsza�os nemi �özösülés ..., �ísérte-
tiesen hasonlít arra a mási�, félig-meddig lezárt
ügyre. Ott egy barna �épû embert látta�, itt ci-
gányasszony járt rendszeresen jósolni. Csönget-
tem a tit�árnõmne�.

-  Küldje be �érem Róna századost, La�atos
ügyirataival.

Ami�or Zoli belépett, rá�érdeztem:

-  Mindet behoztad?

-  Hogyhogy mindet?

-  Hát az elsõ ügyet is, amiben a végén fel-
mentetté�.

Engedélyt �ért a távozásra, aztán a hóna alatt
egy még nagyobb pa�samétával tért vissza.

-  Áttanulmányoztad?



-  Igen. Bár so� nyomozási adat nincs. Elfog-
ta� egy �óbor cigányt, mert volt egy TT-piszto-
lya, elítélté�, aztán �iderült, hogy nem abból a
pisztolyból adtá� le a gyil�os lövést, felmentet-
té�.

-  Lehet véletlen, hogy éppen õ is a hét �i-
választott személy �özött volt? Lehet véletlen,
hogy a �ét gyil�osságnál  az el�övetés módja
ugyanarra a személyre utal? Sõt, hogy a negy-
venötös rablás jellegében azonos a Piros�ánál
végrehajtottál?

A �érdése�et in�ább csa� magamna� tettem
föl, hiszen Zoli éppen eleget rágódott már raj-
tu�. Míg beszélgettün�, újabb mun�atársaim
jelent�ezte�. T. Istvánnérói gyûjtött adato�at
hozta�. Testvéreitõl megtudtá�: legalább
90-100 000 forintjána� �ellett otthon lennie,
hiszen a szõlõért 75 ezret �apott. Figyelmeztet-
té� is, hogy ne tartsa otthon a pénzét, de csa�
�inevette õ�et.

94

Ezen a napon este nyolcig töprengtün� együtt
Zolival. Már-már indultam volna haza, ami�or
megszállt a �isördög. Mine� menje� haza, alud-
ni úgysem tudné�, hiszen tizen�ét nap telt el, s
minél tovább halad az idõ, annál nehezebb lesz
megtalálni, a�it �eresün�. Szóltam Zolina�, a�i
szintén �észülõdött volna már: vegyen maga
mellé �ét nyomozót, �imegyün� a cigánytele-
pe�re.

Az óbudai vajda la�ását �erestü� fel elõször.
La�ás? Egy szoba, benne 8-10 gyere�, 4-5
asszony. Férfi egy sem, csa� Jozsó bácsi volt
otthon.

-  Adj isten, Jozsó bácsi, eljöttün� egy �is
beszélgetésre.

-  Jáj, mágá áz õrnagy úr, csa� nincs válámi
báj?

-  De van! Hol vanna� a fiú� ?

-  Éjjel dolgozná� . ..

-  Idegen járt itt?

-  Nálam sen�i! Nem gyihet ide be egy lilé�
se.

Kihívtam és meg�értem, hogy segítsen . . .



-  Mindig jó embere voltam, áz õrnagy ur-
ná� ... De mit tudni� én segíteni ?

-  Nem látta Sztoj�a Terit?
Tudtu�, hogy ismeri.

-  Tudja õrnagy úr, amióta jól megy á sora,
nem gyin már ázs öreg Jozsóhoz . . .

-  Hogyhogy jól megy a sora?

-  Én áztat nem tudom miért, de jól megy
ne�i.

-  Hát La�atos Karcsiról mit tud?

-  Nem jár ázs erre. Ázs nagy erejû ember,
attól félne� á cigányo�, mert �iszorítja á lel�et
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abból, á�i be�öpi. De nem is hiszem, hogy ázs
országbán ván . . .

Két nap múlva felszólna� a �apuügyeletrõl:
valami Jozsó bácsi van itt, velem szeretne be-
szélni.

-  Adjana� belépõt,  engedjé� fel,  legyene�
�edvese� hozzá! - szóltam a telefonon az elv-
társa�na�.

Ami�or belépett, nagy ovációval fogadtam,
mint ahogy a cigánybírót illi�.

-  Foglaljon helyet! Mi újság, Jozsó bácsi?

-  Örnágy úr, tudja, hogy mindig igázs em-
bere vagyo�, azér gyüttem ... - Nyelt egy na-
gyot. - Vasárnap Máriabesnyõre megyün� za-
rándo�olni. Búcsú is lesz.

Tudtam, hogy a cigányo� nagyon vallásosa�,
s nálu� a zarándo�olás nagy esemény, arról nem
marad le sen�i! Most pedig, mint Jozsó bácsi el-
mondta, azért menne� Máriabesnyõre, hogy �ö-
nyörögjene� Máriához, s át�ozzá� Hitlert, a�i
legalább félmillió cigányt �üldött a gáz�amrá�-
ba.

-  Még a csehe�tõl is átgyünne� . . .  Utána
nálun� lesz á folytatás, meg Bazsónál Kispesten
- magyarázta Jozsó bácsi. - Már vettün� há-
rom �ocát, meg tyú�o�át, csibé�et. Három lág-
zit is tártun� ... De õrnagy úr, in nem voltam
itt...

Nagy szolgálatot tett a bejelentésével. Érté-



semre adta, ha �imondatlanul is, hogy Sztoj�a
Terézt most megtalálhatom. S a��or azt is, a�i
ott vele volt. . .

A zarándo�lat reggelén már hajnali öt óra�or
az elõre �idolgozott terv alapján minden�i el-
foglalta a helyét Óbudától Kispestig, a Keleti
pályaudvartól Gödöllõig, és Máriabesnyõig. Az
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útvonalon sûrítettü� a �özle�edési rendõrö�et,
mellettü� nyomozó� volta�.

Az elsõ HÉV-en �evés cigány volt. A máso-
di�ra már annál többen szállta� föl. A férfia�
�ezében ital. Hangos�odta�, �iabálta�. Jötte� az
óbudaia�, a Fiastyú� utcaia�, a �ispestie�, de
min�et in�ább a vidé�ie� érde�elte�.

Már az ötödi� HÉV is elment, ami�or a ci-
gánycsoport nyomozói jelentetté�: most száll föl
Teri néni. Messzirõl megnéztem. Ragyogóan �i
volt öltözve. Valódi selyem �endõbe bur�olva.
Nagy �ari�a fülbevalóval, nya�ában csillogó
lánc, medállal. Hosszú szivart szívott. Tíz-tizen-
�ét férfi és gyere� vette �örül. Az egyi� férfi
erõs, magas, csa� éppen nem bajuszos . . .

- Rajtu� �ell lenni, egy pillanatra sem sza-
bad magu�ra hagyni õ�et - adtam �i az utasí-
tást. - Fér�õzzene� a �özelü�be, próbáljá�
megnézni, mit ábrázol a láncon a medál.. .

Ami�or ez a HÉV elindult, mi is útra �eltün�.
A cigányo� megér�ezése lényegében zavartala-
nul történt meg.

Máriabesnyõn lassan telt az idõ. Mi egészen
belefeled�eztün� a �önyörgés látványába. Mint
a megszállotta�, úgy rimán�odta�, hogy �erülje
el õ�et a devla, a baj. Azután földre dobtá� ma-
gu�at, s valószínûleg imád�ozhatta�, nem értet-
tü� õ�et, mert cigányul beszélte�. Szinte hiszté-
ri�us állapotba �erülte�.

Ami�or véget ért a �önyörgés, a laci�onyhá-
hoz siette�. Azután máris indulta� visszafelé.
Jozsó bácsi nem véletlenül járt nálam. Sztoj�a
Teri néni és csoportja az óbudaia��al tartott.

Követtü� õ�et. Az óbudai nép�ert felé sétál-
va si�erült pár szót váltani Jozsóval.

-¦ Milyen medál van Teri néni nya�án?
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-  Mária-�ép ván ázson, õrnagy úr ...



-  Hát az a barna �épû nagy ember, �icsoda?

-  Ü ázs á Karcsi, de más néven . . . Veszp-
rém megyébõl gyütte�, most Vas�útra menne�
majd, aztán Jugoszláviába ... De õrnagy úr, ha
megtudja, hogy in beszéltem, �ivágja á szíve-
met . . . Mindegyi�nél ván di�ics . . .

Természetesen õ sem tudta, hogy miért �e-
ressü� eze�et az embere�et, de, mint eddig,
most is segített.

Igen nagy erõt vontun� össze, ami�or éjfél-
tájban az óbudai telepre mentün�. Szinte min-
den lépésre jutott egy-egy rendõr. Sen�i sem
bújhatott �i a gyûrûbõl. Óvatosan haladtun� a
ház felé, mert a sötétben még egymást sem lát-
tá� elvtársain�. Tíz nyomozóval léptem be a
házba. Annyira el volta� foglalva az ivászattal,
hogy szinte észre sem vette� bennün�et.

-  Jó estét, Jozsó bácsi! - �öszöntöttem han-
gosan a vajdát.

-  Adj isten, fõnö�! Mi újság?

-  Jozsó bácsi, ellenõrzést tartun�!

-  Jáj  istenem,  õrnagy úr,  most ne tessé�,
hisz' lágzi ván. . .! - szinte �iabált. - Ne tes-
sé� megszégyeníteni. . .

Nagyszerûen játszotta a meglepettet. Igaz, a
di�icstõl talán jobban félt, mint tõlün�.

-  Nem csinálun� mi semmi bajt, nem �ell
félni, csa� megnézzü�, �i� vanna� itt...

Míg a párbeszéd lezajlott,  nyomozóin� már
�örülvetté� Sztoj�a Teri nénié� asztalát.
Azonnal a nagydarab emberhez fordultam:

-  Kérem az igazolványát!

Nyugodtan vette �i a zsebébõl, s átadta: Gom-
mán Károly névre volt �iállítva. A fény�ép õt
ábrázolta, bajusz nél�ül. A mellette álló elvtár-
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sa� abban a pillanatban megbilincselté�. Azon-
nal megmotoztá�. Csizmájából egy nagy �és,
zsebébõl egy TT-pisztoly �erült elõ. Teri nénit
és a többie�et is �özrefogtá�, s a �özben megér-
�ezett �ocsi�ba terelté� õ�et.

Persze ez csa� így leírva ment simán. Ordí-
totta�, üvöltötte�, es�üdözte�, hogy semmit
sem csinálta�, �iabálta�: úgy fogja meg õ�et a
devla, ha valamit is csinálta� volna.



Sztoj�a Terézrõl már az autón levettü� a
nya�láncot.

Ami�or beér�eztün�, elõször az õ �ihallgatá-
sát �ezdtem meg.

-  Teréz, mi�or volt özvegy T. Istvánnénál?

-  Hát, áztat nem tudom, igen so�szor. Jáj,
tecci� tudni, Piros�a állandóan �ért, hogy men-
je� hozzá,  mer nagyon szerette há velem le-
het...

-  És miért szerette?

-  Hát, hogy megmondtam a jövõjét!

-  Utoljára mi�or jósolt ne�i? És mit?

-  Hát, hogy férjhez megy és nagy szerencsé-
je lesz, mert igen gazdag ember gyün a házhoz.

-  Mi van most Piros�ával?

Nem adott választ. Láttam, töri a fejét. Végre
megszólalt:

-  Rég  nem  vótám  ott.   Hát  majd  megné-
zem . ..

Közben a nya�lánccal játszadoztam.

-  Szép lánc . . . Mi�or vette?

-  Hát tecci� tudni, ne�em aggyá� ide a pízt,
hogy el ne szórjá� a �ocsmában, és ha összegyün
párezer, a��or lovat veszün� ...

-  Hát La�atos Karcsi mióta van magánál?
A váratlan �érdésre �apásból válaszolt:

-  Mán egy éve . . .
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-  Még �i se mondta, már észbe �apott, hogy
elszólta magát:

-  La�atos ? Áz nincs nálam.

-  Teréz néni, �ár hazudozni, mert ez az egy
volt igaz abból, amit eddig mondott!

Fe�ete elvtárs lépett a szobába. Hozzám ha-
jolva hal�an jelentette, hogy az írássza�értõ
megvizsgálta a személyi igazolványt, s megálla-
pította, hogy az hamis, a vezeté�nevet egyszerû
vegyszere��el �ivetté�, s helyette írtá� be a
Gommán nevet. A fény�épet is �icserélté�, a



bélyegzõ hamis, indigóval hasonlót csinálta�.
Azt is jelentette, hogy az ujjlenyomat La�atos
Károlyé.

-  Jól van, folytassá� La�atos Károly �ihall-
gatását - emeltem fel a hangom, hogy Teri né-
ni is jól hallja, aztán a jósasszonyhoz fordultam.

-  Na, Teri néni, hát Karcsi már megmondta
a valódi nevét, és azt is, hogy maga vitte el Pi-
ros�ához. Még valamit mondott, hogy maga biz-
tatta föl arra, mit �ell csinálni Piros�ával. El-
mondta ne�i, milyen gazdag, mennyi pénze, é�-
szere van .. .

A blöffölés nem szép dolog, de so�szor nagy
hasznát veszi az ember a mi sza�mán�ban . . .
így történt most is:

-  Á, gázember.. .! tört �i Teri nénibõl. -
Én csa� áztat mondtam anna� a fíregne�, hogy
oda járo� és milyen jó hozzám. Ezt csa� azér
mondja, hogy ménese a borit.

-  Nézze, Teri néni, ha magára vall, a��or
magát föla�asztjá�. Karcsi nem is tudta, hogy
van a világon Piros�a. Csa� ne�i adna� igazat,
hogy maga hívta oda.

-  Hívta a devla, õ erõsza�olta, hogy elgyün.

-� Mondjon el hát mindent. Látja, nagy baj-
ban van...

-  Én elmondtam,  hogy  Piros�a  milyen  jó
szívvel van hozzám. Még azt is, hogy gazdag.
Meg hogy szereti a férfia�at. Karcsi azt mondta,
eljön velem. De higgyé� el, nem így gondoltam^
nem tudtam,  hogy mit a�ar csinálni.  Elmen-
tün�.  Piros�ána� tetszett a  Karcsi,  adott ne-
�ün� bort és õ is so�at ivott. Aztán csó�olózta�.
Ki�üldte� min�et a �onyhába, hogy szerelmes-
�edni tudjana�. Aztán csa� azt hallottu�, hogy
Piros�a �iabál: ne bánts, meg si�ított. Ami�or
bementün�, már halott volt. Ázs ázs istentelen
megfojtotta. A��or már nem tudtun� mást ten-
ni, mint szót fogadni Karcsina�.

-  Ki volt ott?

-  Rózsi, a Karcsi szeretõje, meg a Nyuszi,
a�ivel Rózsi jóba vót. Batyu�a meg a Luzánna�
a fia. ö� is tanúsíthatjá�, hogy a �onyhában vó-
tun�,

Ne�em ennyi elég volt.

-  Mit  mondott el  La�atos?  -  �érdeztem
Vaszl elvtársat.



-  Hazudi� - felelte.

-  Mire jó ez, La�atos? - fordultam hozzá.
- Jól tudja, hogy az ujjlenyomato�at nem le-
het megváltoztatni, meg aztán Teri néni már
mindent elmondott... De nem is �ell beszélnie,
beszélne� a tanú�, meg az ujjlenyomato�, amit
ott hagyott a poháron, amibõl Piros�ánál ivott.

Elmosolyodott:

-  Az biztos, hogy nem az én ujjlenyoma-
tom.
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-  Hát a��or az enyém, nem?

-  Az lehet, mert én nem a pohárból ittam .. .

-  Hát mibõl?

Érezte, hogy elszólta magát.

-  És az ágy alá elásott rabolt pénz, é�sze-
re�? Jól  van,  La�atos.  Majd  ház�utatást tar-
tun�.  A tanú� meg elmondjá� maga  helyett,
hogy mi történt. Rózsi már alig várja, hogy meg-
szabaduljon magától, már Nyuszi �ell ne�i.

Gyûlöl�ödve nézett rám, szeme szi�rá�at
szórt.

-  Jól van, elmondom én magam. Megfojtot-
tam Piroa�át, de ezt õ� is tudtá�. Velü� osztoz-
�odtam és õ� biztatta�.

-  Van még egy �érdésem. Mi�or járt K. �öz-
ségben?

Élsápadt, de határozottan felelt:

-  Én azt sem tudom, merre van.

Külön �ocsiba ültettü� õt is, Teri nénit is, és
elindultun� Sztoj�áé�hoz ház�utatást tartani.
Teri néni megmutatta, hol vanna� elásva az ér-
té�e�. Viaszosvászonba csavarva 67 000 forint
�erült elõ, �ét �ar�ötõ, más é�szere�, s egy fe-
�ete la�� reti�ül, benne K. Ilon�a igazolványa.

-  Honnan van ez a reti�ül? - �érdeztem
La�atost.

Nem felelt.

A talált holmi�at lefoglaltu� és visszaindul-
tun� Pestre. Üt�özben megálltun� a rendõrõrs-



nél. Elsõ �ötelességemne� tartottam, hogy intéz-
�edje�: engedjé� szabadon G. Jós�át, mert el-
fogtu� K. Ilon�a gyil�osát.

Másnap reggel Budapesten folytattu� La�a-
tos Károly �ihallgatását. Most már nem taga-
dott.
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-  Tessé� adni egy cigarettát - �érte. Rá-
gyújtott, aztán beszélni �ezdett:

-  Éppen abban a faluban jártun� a��oriban.
Felfigyeltem rá, hogy az a fiú meg az az asz-
szony talál�ozna�. Azt hittem, hogy asszony . . .
Arra gondoltam, megzsarolom. Közben nagyon
meg�ívántam, úgy gondoltam, ha a fiúval jóban
van,  a��or  velem  sem  fog  ellen�ezni...   Az
egyi�  este   aztán  egyedül  jött.   Leszólítottam.
Megállt, de nem a�art velem szóba állni. Egy
bo�or volt ott. Megfogtam és berántottam. Kia-
bált. A��or befogtam a száját. Ügy látszott, hogy
elájult. Letéptem a bugyiját és �özösültem vele.
Magához tért, �iabálni a�art. Azt mondtam, a�-
�or megfojtom, s �értem, menjen in�ább haza.
Felállt, nagyon sírt. Elindultun�. Ami�or a fo-
lyóhoz értün�, �értem, adjon pénzt. Azt felelte,
nincs. A��or megfogtam a nya�át. Nem a�ar-
tam megölni, csa� megijeszteni, de �i a�art sza-
badulni a �ezembõl, mire én erõsebben megszo-
rítottam, s roppant egyet. Gyorsan elvettem a
reti�üljét, meg az é�szereit, lefe�tettem és el-
rohantam.

-  Az órát és a gyûrût hová tette?

-  Eladtam az ózdi vásáron . . . háromszáz fo-
rintért ...

-  És Piros�ával hogy történt?

-  Ott más vót. ö �i�ezdett velem, és a sze-
retõm lett, ami�or Terié� �imente� a �onyhá-
ba ... De õ� beszélte� rá, hogy lopju� meg . . .
Szóval mi jól megvoltun� egymással, s a végén
azt �érdeztem, ugye más�or is eljöhete�. Kine-
vetett: csa� nem �épzelem, hogy egy cigány-
nyal .. . Fejembe szállt a vér és megfogtam a
nya�át. . . Mindent összeszedtün�, bezártu� az
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ajtót,   azután   elszö�tün�,   mindnyájan   osztoz-
tun�.

-  Na és mi történt azon a tanyán?

-  Amiért ártatlanul elítélte�?



-  Ártatlanul? Biztos ebben, La�atos?

A �érdést úgy tettem föl, hogy tudtam a vá-
laszt. Fegyversza�értõin� nagyon gyorsan dol-
gozta�, s már elõttem volt a jelentésü�: azt a bi-
zonyos négy töltényt, amelyne� a hüvelyeit a ta-
nyán megtaláltá�, a La�atostól most elvett TT-
pisztolyból lõtté� �i...

Ami�or La�atos tovább �ertelt, egyszerûen
felolvastam ne�i a véleményt.

Magába ros�adva ült a szé�en.

-  Gyújtson rá! - �ínáltam újabb cigarettá-
val. Aztán megszólalt:

-  Igaza van, õrnagy úr. Mindegy, hogy a �ö-
telet �ettõért vagy négyért �apom. Én mentem
be a tanyára, de ölni nem a�artam. Az örege�et
nem. A �ét pisztolyt a feleségem, meg az öcsém
ellen hordtam, a�i elszerette az asszonyt... De
hát az örege� ellen�ezte� ...

Most már csa� a helyszíni szemlé� volta� hát-
ra, azután nyugodt szívvel adhattu� át a bíró-
ságna� La�atos Károlyt, hogy az a�asztófán vé-
gezze életét ez a bûnügyi �róni�á�ban olyan
rit�án elõforduló rablógyil�os.

Ég a búza!

Már �ora reggel �áprázatosán sütött a nap, ami-
�or a fõ�apitányság felé igye�eztem. Alig ültem
le hûvös irodámban az íróasztalhoz, megcsörrent
a telefon. A dete�tívfõnö� hívott.

-  Fóti elvtárs! Megint egy magu�na� való
ügy ... Az éjjel felgyújtottá� a H-i határban a
búzát. Induljana� minél gyorsabban!

-  Értettem! - s már fordultam is �i a szo-
bából.

A folyosón Zolival, egyi� legügyesebb mun�a-
társammal futottam össze.

-  Gyere velem! - szólítottam vissza.

A szobában néhány perc múlva együtt állt a
csoport, s a gép�ocsi már a �apuban várt, ami-
�or leértün�.

Az úton beszélgetve, meg magamba mélyedve
is csa� ez az ügy, eze� az ügye� járta� az eszem-
ben.

2947 nyarát írtu�.

Az országban már rend és bé�e ural�odott.



A vet�õztetõ� letûnte�, a fõváros �ivilágosodoit
utcáiról �iûzte õ�et a megváltozott élet és a
rendõrség. Javulta� a �özellátási viszonyo�, a
stabilizáció utáni esztendõ jó gazdasági fejlõdést
ígért. A párt meghirdette már a hároméves ter-
vet. A "Földet vissza nem adun�!" jelszava dia-
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dalmas�odott. A �oalíciós partnere��el és a par-
lament más pártjaival azonban már so�-so� vita,
csata dúlt, s nemcsa� az országgyûlés padsorai-
ban.

És a�i� már hangosan nem merté� vissza�ö-
vetelni a földet, azo� az utóbbi idõben újra
meg újra ehhez a fegyverhez nyúlta�. Innen egy
malom, onnan egy magtár, máshonnan a termés
felgyújtásáról jötte� a híre�, s mi ilyen�or �i-
szálltun�, hogy segítsün� helyi elvtársain�na�.

A falusi embere� magu� is véde�ezte�; õrsé-
ge�et állította� a gabonafölde�re, éjsza�ai õr-
járato�ban �erülté� a határt. De so�szor ez sem �
segített. . .

H. �özség �özpontjában nagy riadalom foga-
dott.

A �özségháza elõtt parasztembere� gyüle�ez-
te�, �iabálta�, ami�or odaér�eztün�. Követel-
té�, hogy a "nép ellenségeit" ûzzé� �i a faluból.
És ebben a spontán tüntetésben ott volta� a
�ommunistá� és a nem �ommunistá�, a földhöz-
jutotta� és a �isparaszto�. Hiszen a falusi ember
számára nincs szentebb dolog, mint a �enyér, az
élet. S azo�, a�i� felgyújtottá� a búzát, az Életet
gyújtottá� föl, az amúgy is nehezen élõ falusia�-
tól - és városia�tól - a�artá� elvenni a �enye-
ret.

Az embere�et nehezen lehetett lecsillapítani.
Megígértü�: mindent megteszün�, hogy hama-
rosan la�at alá �erüljene� a gyújtogató�.

Mun�ához láttun�.

Elõször is re�onstruáltu� az eseménye�et.

Éjjel �ét óra�or rohanva jött az egyi� gazda-
ságból a rendõrõrsre a gazdaság vezetõje:

-- Ég a búza! - �iáltotta.

A rendõrõrs ügyeletese azonnal riasztotta a
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falut. Félreverté� a harangot, s az udvaro�ból
embere� rohanta� �i hiányos öltözé�ben, ásóval,



�apával a határ felé, ahol addigra már magasra
nyúló lángnyelve� festetté� vörösre az ég al-
ját.

A tûz egyre terjedt. Oltásról szó sem lehetett,
hiszen a határban nem volt víz, egyetlen lehetõ-
ségne� az ár�olás látszott. Kemény mun�a �ez-
dõdött az amúgy sem hideg éjsza�át felforrósító
lángo� �özvetlen �özelében.

A falu apraja-nagyja láncba állt, a legveszé-
lyeztetettebb irányo�ban ár�ot ásva igye�ezte�
útját állni a tûzne�. Hajnaltájra ez si�erült is.

Közben megér�ezte� a megyei rendõr�api-
tányság nyomozói és a tûzoltóság emberei. Meg-
állapítottá�: gyújtogatás történt. E��or riasztot-
ta� min�et.

A megyeie� vezetõjével régi ismerõs�ént üd-
vözöltü� egymást, de a hosszabb beszélgetést el-
halasztottu�. Most röviden, sza�szerûen a ténye-
�et ismertette: megállapítottá�, hogy három
vagy négy helyen benzinnel és petróleummal
gyújtottá� fel a búzát. Erre utal a tûz gyors ter-
jedése és a leégett terület nagysága.

- Legalább hatvan-nyolcvan liter benzin �el-
lett ehhez - összegezte a véleményét sza�ér-
s tõn�, miután a helyszínt megte�intettü�.

Ennyi üzemanyagot a��or öt faluban sem le-
hetett találni. Valahonnan ide �ellett hozni.

Ellenségein� ismét "recept" szerint dolgozta�.
Ehhez hasonló jellegû gyújtogatásnál már jár-
tun�. S ahogy ne�i� megvolt a receptjü� az elõ-
�észítéshez, a végrehajtáshoz, ne�ün� is �észen
állt - a leleplezéshez.

Nem �ellett ahhoz �ülönösebb nyomozási bra-
vúr, hogy megtalálju� emberün�et. Igaz, én ezt
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a bravúr szót egyéb�ént sem szeretem, hiszen a
nyomozás �özel sem olyan, mint a filme�ben,
�rimi�ben látható. Ez mindig szívós, alapos, so�
ember �özös mun�áját igénylõ tevé�enység volt
és marad. Aprólé�os és �örülte�intõ, a leg�isebb
részlete�et is ismerõ, de azo�ban nem elveszõ,
minden józan véleményt megfontoló és a �örül-
ménye�et gondosan mérlegelõ �olle�tív mun�át
igényel. Türelem, sza�értelem �ell hozzá, meg
politi�ai éleslátás és lel�iismeret. A rea�ciós új-
ságo� so�szor támadtá� rendõrségün�et, amiért
i,nem sza�értõ�et" al�almaz, hanem a politi�ai
megbízhatóságot te�inti elsõdlegesne�. Eze�nél



az ügye�nél azonban egyszeriben bebizonyoso-
dott, hogy a sza�értelem menet �özben is meg-
szerezhetõ, s mit ér a tudás, ha nem párosul po-
liti�ai öntudattal, megbízhatósággal.

Végignézve a lázadó paraszto�on, látva a ba-
rázdált arcú embere� �eserûségét, hivatalun�on
túli emberi �ötelességün�ne� éreztü�, hogy
megszabadítsu� õ�et itt H. �özségben - és a
többie�et is szerte az országban - a gyújtogató
fasiszta briganti�tól. Elõvettü� szo�ásos recep-
tün�et :

Ki� a mi rendün� nyílt ellenségei, �i� vesz-
tette� so�at a múlt rendszer bu�ásán, �i�et le-
het azo� �özé sorolni, a�i�ne� érde�ü� lett vol-
na ez a tûz. Mert a "�ine� az érde�e" �érdése
a��or,  egy ilyen  bûnügyben  mindig  politi�ai
�érdés volt. S már sorjázta� is a neve�: Ma�ó
Zoltán és Tóth Pál volt csendõr él a faluban.
Tóth Pál nemrég szabadult a börtönbõl, mert
nemcsa� csendõr, hanem a�tív nyilas is volt. Az-
tán itt van Danács�ay Tibor volt földbirto�os.
Te�intélye, �astélyszerû háza is megvan még -
mondtá� a �özség vezetõi. A falusia� nem a�ar-
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já� visszaadni a földjét, de azért megsüvegeli�,
ha talál�ozna� vele, s oda is figyelne�, ha vala-
mit mond. És õ bizony nemrit�án hallatja is a
hangját.

Gyorsan csoporto�ra oszlottun�, s egyszerre
több ilyen portán �ezdtün� ház�utatást. Mert ez
volt a mi receptün�: számba venni mindazo�at,
a�i�rõl el�épzelhetõ, hogy a rendszer ellenségei,
s megtalálni nálu� a nagyon is beszédes bizo-
nyíté�o�at, a szinte elrej thetetlen tartályo�at,
�anná�at.

Magam Danács�ayhoz indultam.

A �astélyszerû ház �ert�apuját zárva találtu�.
A helyi rendõrõrs parancsno�a, a�i �ísért, el-
mondta, hogy ez nem csoda, mert Danács�ay
gondosan zár�ózi�, de azt is tudjá�, hogy az
utóbbi idõben jó néhányszor járta� nála ven-
dége�.

Meg�erültü� a házat, a vasrácsos �erítést, és
az épület mási� oldalán talált drót�erítést át-
vágtu�. Megnyílt az út a ház ajtajához Kopog-
ni, majd zörögni �ezdtün�. Végre �inyílt az aj-
tó:

-  Mit a�arna� itt és hogy merte� behatolni
a házamba? - �iáltott rán� egy negyvenöt év
�örüli, magas férfi.

A helybeli õrsparancsno� válaszolt:



-¦ Danács�ay úr, a rendõrség �íván önnel be-
szélni !

-  Ne�em nincs semmi beszélgetnivalóm ma-
gu��al és az én házamba csa� az jöhet be, a�it
én hívo� és beengede�. - Ezzel már zárni a�ar-
ta az ajtót. Lábamat gyorsan az ajtó és a �üszöb
�özé tettem:

-  Kérem, mi nem baráti látogatásra jöttün�

109

-

¦- mondtam nyomaté�osan. - Ház�utatást fo-
gun� önnél tartani.

-  Nálam?  -  ordította.   -  Azt  szeretném
látni.'

-  Látni fogja, ha le nem hunyja a szemét -
nyomtam be az ajtót, s felmutattam a ház�uta-
tási határozatot.

- Ezt a terroriszti�us eljárást jelenteni fo-
gom a megyénél. Én nem vagyo� bûnözõ, ve-
gyé� tudomásul.

- Tudomásul vesszü� és éppen ezért ne a�ar-
ja, hogy erõsza�ot al�almazzun� - válaszoltam,
s �özben átvillant az agyamon: ez is, mint már
olyan so�an, a "megyére" hivat�ozi�.

Ez a��oriban nem a�ármilyen fenyegetés volt.
Hiszen a megyei vezetésben - nemegyszer az
elöljáróság, sõt a rendõrség élén - olyan embe-
re� állta� a �ülönbözõ párto� részérõl, a�i� nyíl-
tan vagy bur�oltan segítetté� a rendszer ellen-
ségeit, s a�i� igye�ezte� a�adályozni mun�án-
�at.  De mi  tudtu�,  hogy ne�ün�  a�ár velü�
szemben is helyt �ell állnun�, s a ténye�, a be-
bizonyított tényállás ellen õ� sem tehetne� sem-
mit.

Behívattam az udvaron hagyott �ét civilt, a�i-
�et mint hatósági tanú�at vittün� magun��al.

-  önö� mint hatósági tanú� veszne� részt a
ház�utatásban. Megértetté�?

-  Megértettü� - mondta a �ét ijedt ember.

-  Danács�ay úr - fordultam a tulajdonos-
hoz -, �ezdjü� az ön szobájában.

-  De hát mit �eresne� ?

-  A benzines- vagy petróleumos�anná�at.



-  Azt csa� �eressé� - mosolyodott el, s szé-
lesre tárta elõttün� szobája  ajtaját.  Hatalmas
íróasztal volt a szobában. A �ulcso� a zára�ban.
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Leültem az íróasztal mellé, s �ihúztam a �özépsõ
fió�ot.

- Itt �eresi a benzines�anná�at? - �iáltott
rám Danács�ay, és már nem mosolygott.

Szóra sem méltattam, csa� ra�ni �ezdtem �i-
felé az irato�at. Üzleti feljegyzése� volta�, adás-
vételi szerzõdése�, régi elszámoláso�.

A szélsõ fió�o� �övet�ezte�. Az egyi�ben nyi-
las röpirato�at találtun�. Aztán egy �ézzel írt
papírlap �erült elõ. Olvasni �ezdtem :

"Magyaro�! Ne hódoljato� be a vörös béren-
ce�ne�! Jön a felszabadító hadsereg. Paraszto�!
A�i a földet megmun�álja, az mind a�asztófán
fogja végezni. Pusztítsáto� el a termést, mert
aratás után úgyis elviszi� az oroszo� . .." Ilyen
és hasonló mondato� sora�ozta� benne, s az alá-
írás: "A földalatti igaz magyaro�." Egyértelmû
röpirattervezet volt ez.

-  Hát ez mi, Danács�ay úr? - �érdeztem.

-  Nem tudom - felelte -, nem én írtam.

-  Ha nem maga írta, hogy �erült ide magá-
hoz?

-  A �apunál volt bedobva, ott találtam . . .

-  Miért tette el, miért nem vitte a rendõr-
ségre?

-  Nem érde�elt.

Zoli �özben folytatta a fió� tanulmányozását,
s egyszer csa� egy összehajtogatott iratot tett
elém.

Ezen már szerepelt is a szó: TERVEZET

És mi minden sora�ozott benne ?

Ilyene�: "Minden orosz emlé�mûvet el �ell
pusztítani." "A földe�en a gabonát fel �ell gyúj-
tani." "A szervezet tagjait elõ �ell �észíteni a
fegyveres fel�elésre." "A gyára�ban a szervezet
tagjai szabotázscsele�ménye��el és más módon

111



a�adályozzá� a termelést." "Minden tûzesettel,
szabotázzsal csapást mérün� a demo�rati�us
rendre és bizonyítju�, hogy vagyun�." "Nem
lesz hároméves terv!"

-  Danács�ay úr - fordultam a földbirto�os-
hoz -, ezt �i csempészte a fió�jába?

Halálsápadtan állt amíg olvastam, s most,
hogy megszólaltam, a zsebe felé nyúlt. El�aptam
a �ezét. Megmotoztu� és a zsebébõl egy 6.35-ös
pisztoly �erült elõ, csõre töltve, benne hét löve-
dé�.

-  Mi az, Danács�ay, csa� nem a�art lövöl-
dözni? - �érdeztem, s már csattant is a �övet-
�ezõ �érdésem: - Van fegyverviselési engedé-
lye?

-  Van,  de nem a vörös gengsztere�tõl  -
ordította. - Hülye voltam,  hogy nem lõttem
magu�ra, ami�or az ajtóban állta� . . .

Megbilincseltü�.

Ma�ó Zoltán pincéjében hordó� mögé rejtve
találta� egy friss benzintõl még szagló hordót, s
üres benzines�anná�at. Tulajdonosa be is val-
lotta: õ járt éjjel a búzaföldön, de Danács�ay
megbízásából.

Danács�ay sem tagadott már, s a papíro� töb-
bet érte�, mint a benzines�anná� . . . Megtalál-
tu� nemcsa� a gyújtogatás tetteseit, hanem egy
szervezett összees�üvõ-banda nyomára bu��an-
tun�.

Három nap és három éjjel folytattu� a �ihall-
gatást, s azután egyszerre, egy idõben csaptun�
le a banda tagjaira az ország �ülönbözõ részei-
ben. Kilenc helyen zörgette� egyszerre elvtársa-
in�:

-  Rendõrség! Kinyitni!

Elõ�erülte� a ház�utatási határozato�, letar-
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tóztatási parancso�, sorra hoztu� be a bûnösö-
�et.

A fõhadiszálláson - amelyet Törö�bálinton
rendezte� be - magam vezettem a ház�utató
csoportot. A��or toppantun� be, ami�or éppen
többen volta� együtt, Danács�ayé� elfogását tár-
gyaltá�. Gyur�ovich Ferenc �ocsmáros, a vezér
- mert Szálasi után "szabadon" így nevezte
magát - és társai, Máta Zoltán, a�i Mátraházá-
ról volt itt, meg Töhötöm Pál törö�bálinti la�os



ellenállás nél�ül megadtá� magu�at. A la�ásban
géppisztolyo�at, �ézigránáto�at, pisztolyo�at
találtun�. Nemrég �erülte� elõ a föld alól, ahol
elrejtve tartottá� õ�et. Úgy látszi�, idõszerûne�
láttá�, hogy magu�hoz vegyé� fegyverei�et, te-
hát nyíltabb támadásra �észülte�.
El�éste�.

A H.-i tûznél folytatott gyors vizsgálat ered-
ménye�ént eljuthattun� hozzáju�, s mega�adá-
lyozhattu�, hogy továbbra is veszélyeztessé� az
újjáépülõ országot, a javuló gazdasági életet.

Persze ez csa� egy terrorista csoport volt a
so� �özül.

Mert tüze� nemcsa� vidé�en, a búzatáblá�on
�elet�ezte�, szabotázscsele�ménye�et nemcsa�
a falun hajtotta� végre, hanem a városo�ban is,
és elsõsorban Budapesten.

Csoportun�at szinte napról napra tüze�hez
riasztottá� azon a nyáron. Felgyújtottá� a
Hoffher és Schrantz gyárat, a Ganz hajógyárat,
a BSZKRT �ispesti remizét. Hatalmas tûz pusz-
tított a naményi papírgyárban. Tetteseit még a
helyszínen elfogtu�. Errõl itt most csa� néhány
mondatot, hiszen magát a történetet már megír-
tam. Amit most elmondo� belõle, azt in�ább
csa� emlé�eztetõül teszem, hogy merre, s hol
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�ellett �eresgélnün�, ami�or gyújtogató�, sza-
botõrö� után nyomoztun�. A naményi papírgyá-
ri tûz o�ozója egy volt földbirto�os gyere�e, a�i
Horthyé�nál �atonatiszt volt. Elhelyez�edett a
vállalatnál, s ártott, ahogy tudott. Most a bör-
tönben elmél�edhet feleségével együtt, hogyan
�apja vissza a birto�át.

Õ is, mint so�an máso�, Nyugatról tért vissza,
ameri�ai hadifogságból. Az Egyesült Államo�
annna� idején minden esz�özt felhasznált - a
nyílt háborún �ívül - a Szovjetunió és a fia-
tal népi demo�rati�us országo� ellen. Befogadta
a nyilas terroristá�at, s a horthysta �atonatisz-
te� részére �ülön �i�épzõtáboro�at hozott létre,
túlnyomórészt Nyugat-Németországban. Eze�-
ben a táboro�ban az itthoni rend elleni harcra
�épezté� �i mindazo�at, a�i� vállal�ozta� erre
az aljasságra, majd meghatározva feladatai�at,
visszadobtá� õ�et az országba. Itt fel �ellett
venniü� a �apcsolatot az országban maradt cin-
�osai��al, a �iala�uló rend ellenségeivel.

So�an �özülü� reme�ül be tudta� épülni
mindenféle szervhez, magas állami fun�ció�ba
is. Több párt vezetõi is segítetté� õ�et, vagy
legalábbis �evésbé éberen figyelté�, honnan jöt-



te�.

Idõ�özben jelent�ezni �ezdte� a rendõrséghez
azo� az embere�, a�i� sza�értõ� volta� a Hor-
thy-rendõrségben, s úgy gondoltá�, sza�értel-
mü� nél�ül mi sem megyün� so�ra. Pedig az új
rendõrség megteremtése�or csa� azo�at bocsá-
tottá� el, a�i� a múltban hóhérszerepet töltöt-
te� be, a�i� elõtt anna� idején egy mun�ás meg
sem állhatott. A többie� szép csendesen dolgoz-
hatta�, s �özülü� so�an �omoly segítséget adta�
ne�ün�. De az is �étségtelen, hogy a mi fiatal
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rendõrségün� elsõsorban saját tapasztalataiból
tanult, s az ellenséggel folytatott mindennapos
harcban edzõdött. Az elsõ éve� �özvetlen csatái
után a nyomozói mun�ában is egyre nagyobb
tudásra tettün� szert, s �ülönösen a��or, ami�or
a szabotõrö�, gyújtogató� ellen �ellett fellép-
nün�. A helyzet egyre bonyolódott: velün�
szemben álnéven visszatért jó �épzettségû hor-
thysta tiszte� állta�, sza�értõ� saját területü-
�ön, s a provo�áció�ban, szabotázsa�ció�ban.
Meg segítõtársai� az üzeme�ben és a legmaga-
sabb szinten. Állítom, hogy a velü� való harc-
ban tanultu� meg a rendõri mun�át apró fel-
derítése�tõl a nagyszabású nyomozáso�ig.

Az üzemi gyújtogatáso� tanulságait foglalta
össze a dete�tívfõnö� is, ami�or összehívott
bennün�et.

- A rendõrség feladata a gyújtogatáso��al
�apcsolatban �ettõs - mondotta. - Elsõsorban
természetesen magát a gyújtogatót �ell megta-
lálni, de nemcsa� õt �ell a törvény�ezés �ezére
juttatni. Fel �ell deríteni mindazo�at, a�i� eze-
�et a gyújtogatáso�at szervezi�, elõ�észíti�.
Meggyõzõdésün�, hogy széles �örû összees�üvõ
csoporttal vagy csoporto��al állun� szemben.
Azo� harcolna� ellenün�, a�i� az elõzõ éve�ben
a rendszer megdöntésére szövet�ezte�, vagy va-
lamiféle �ülföldi beavat�ozástól vártá� bu�á-
sun�at. Hogy ez nem �övet�ezett be, s hogy a
fõ összees�üvõ�et lelepleztü�, most más mód-
szere��el, gazdasági szabotázso��al, gyújtoga-
táso��al a�arna� ártani népün�ne�. Az el�észí-
tett terve� alapján az egész fõ�apitányság, a po-
liti�ai osztállyal �özösen, teljes erõvel dolgoz-
zon. El �ell fogni, fel �ell számolni a gyújtogató
bandá�at.
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Meg�aptu� a részletes feladato�at is, és mon-
danom sem �ell, hogy minden rendõrne�, bár-



milyen beosztásban dolgozott, csa� az volt a vá-
gya, hogy teljesítse a feladatot.

Nemso�ára ismét tûzhöz riasztotta� bennün-
�et.

A �özponti ügyelet jelezte, hogy �igyulladt a
MÁV igazgatóságána� az épülete.

Az Andrássy úton szolgálatot teljesítõ rendõr
a MÁV igazgatóság épületéne� tetejérõl füstöt
látott felszállni. Azonnal értesítette a tûzoltó�at
és a fõ�apitányságot.

Mire a helyszínre ér�eztün�, a tûzoltó� már
hat szerelvénnyel dolgozta�, s eljutotta� a tûz
fész�éhez. A tûz az ötödi� emeleten, a mûsza�i
rajztárban �elet�ezett. Egyszerre több helyen
lobbanta� föl a lángo�. Kétórás megfeszített
mun�ával si�erült a tüzet lo�alizálni. Mi addig,
amíg tûzoltó bajtársain� dolgozta�, a �örnyé�en
igye�eztün� adato�at gyûjteni.

Nem volt nehéz megállapítanun�, hogy itt is
gyújtogatás történt. S azt, hogy igen nagy �árt
o�ozott: elégte� a MÁV hídjaina� mûsza�i raj-
zai. Azt hiszem, nem �ell �ülön ecsetelnem, mit
jelentett ez a��or. A fasisztá� nemcsa� a fõvá-
ros szép hídjait robbantottá� a Dunába, hanem
az ország minden pontján �ettétört hida�at
hagyta�. Eze� helyreállítása folyt megfeszített
mun�ával. 1946. január 29-én felavattá� a Kos-
suth-hidat, március 19-én a Petõfi-hidat, s a je-
lentõsebb vasúti hida� nagy része is újjáépült.
A �isebbe� tervezése, el�észítése óriási mun�át
jelentett, s most eze�ne� mûsza�i rajzai válta�
a lángo� martalé�ává.

A tûz olyan idõben �elet�ezett, ami�or még

nem �ezdté� meg a mun�át, s a rajztárban egy-
szerre több helyen lobbanta� föl a lángo�, s
gyors továbbterjedésü� arra enged �övet�eztet-
ni, hogy valamilyen gyútóanyaggal idézté� elõ.
A tûzrendészeti-techni�ai vizsgálat megállapí-
totta, hogy a tûz nyílt lángo��al �elet�ezett.
Petróleum és benzin szagát nem éreztü�, tehát
valamilyen más gyorsan éghetõ anyagra �ellett
gondolnun�. A helyisége�ben érezhetõ erõs
szeszszag világossá tette, hogy mivel történt a
gyújtogatás.

Elsõne� a portást hallgattu� �i.

-  Reggel mun�a�ezdés elõtt sen�it sem lát-
tam bemenni az épületbe - mondta.

-  Minden�ine� maga elõtt �ell elhaladnia?

-  Igen, csa� ez a bejárat van nyitva, sõt �o-



rábban még ez is zárva van, nem so��al a mun-
�aidõ elõtt nyitom �i.

-  Este mi�or zárt?

-  Körülbelül hét óra lehetett.

-  A��or nem tartóz�odott bent sen�i?

-  Nem.

-  Ezt honnan tudja megállapítani?

-  Onnan, hogy valamennyi �ulcsot ide ad-
na� le, s itt a hátam mögött van a falon - mu-
tatta.

-  Utána elhagyta a portásfül�ét ?

-  Természetesen. Ne�em a bezárás volt a fel-
adatom. De azt �övetõen sehol sem láttam sen-
�it.

Megnéztü� a �ulcso�at: a zára� meglehetõsen
egyszerûe� volta�, eze�et a �ulcso�at igazán
nem volt nehéz lemásolni, vagy a�ár ál�ulccsal
�inyitni az ajtót.

De a �apun hogy jutotta� be?

A helyszíni szemlét �övetõen ismételten �i-
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hallgattu� a portást. Semmi újat nem tudott
mondani.

Az igazgatóság vezetõitõl megtudtu�, hogy
igen rendes, becsületes, szavahihetõ ember, a�i
eddig mindig példamutatóan látta el feladatát.

Most már az igazgatóság dolgozóit, elsõsorban
a mûsza�i raiztár �örnyé�én tevé�eny�edõ�et
�ellett �ihallgatnun�. Igaz, hogy a tûz �itöré-
séne� pillanatában sen�i sem tartóz�odott -
legalábbis hivatalosan - az épületben, de azt
biztosra vettü�, hogy csa�is olyan ember �övet-
hette el a gyújtogatást, a�i nemcsa� ismerõs az
épületben, hanem a�i fel sem tûnne, ha egy
mun�atárs talál�ozna vele a folyosón.

Az ötödi� emeleti rajztárban �etten dolgoz-
ta�, a folyosón nyolcan. Egyen�ént �értü� ma-
gun�hoz õ�et. A ra�tár vezetõje �étségbeesve



tördelte a �ezét, ami�or leültettü�.

-  Szörnyûség, �érem - mondta az idõs fér-
fi. - Tudjá�, milyen érté�e� égte� ott el? Bizo-
nyára önö� is olvastá� az újságo�ban, hogy ha-
marosan húsz híd épít�ezését �ezdi� meg a vas-
úton? Nos, legtöbbjü�ne� a tervrajza itt volt.

Láttu�, hogy minden szavából a társadalmi
tulajdon féltése árad. Azo� �özé az idõsebb vas-
úti dolgozó� �özé tartozott, a�i�ne� nagyon so-
�at jelentett a MÁV, a�i� nagyon megbecsülté�,
hogy a vasútnál dolgozhatta�, hiszen a Horthy-
idõ�ben a vasutaso�na� nagy becsületü� volt, s
ez anyagia�ban is �ifejezésre jutott. Nem vélet-
lenül szólt még a nóta is úgy, hogy "teheti, mert
vasúti..."

-  ön mi�or ment haza tegnap este?

-  A mi mun�án� szorosan �apcsolódi� a hi-
vataléhoz, így hát meg �ell várnom, amíg csa�

egyetlen fõnö� is bent van. Lehetett vagy fél
hét, ami�or elmentem.
�- És az adminisztrátora?

-  Ilon�a? Ö már öt óra után néhány perccel
hazament. Tudjá�, mindig �orán el szo�tam en-
gedni, ne�em úgyis itt �ell maradnom.

-  Bezárta az ajtót?

-  Természetesen! Méghozzá nagyon gondo-
san. S a �ulcsot leadtam a portán.

-  Másna� is volt �ulcsa a ra�tárhoz?

-  Tudomásom  szerint  még  egy  �ulcs  van
minden ajtóhoz,  azt valahol az  igazgatóságon
õrzi�, de ne�em még nem volt rá szü�ségem.

-  És este óta hol tartóz�odott?

-  Kérem szépen, én innen egyenesen haza-
mentem. A Józsefvárosban la�om. Otthon talál-
�oztam egy régi ismerõsömmel, azzal beszélget-
tün� egy �icsit, aztán lefe�üdtem. Reggel szo-
�ás szerint fél hét�or �eltem . . . Részletezzem?

-  Legyen szíves! - mondtam, de látva raj-
ta, hogy minden szava igaz, hozzátettem: - Ne
értse félre, nem gyanúsítju� semmivel, ez csa�
rutinmun�a, szü�séges, hogy minden�irõl tud-
ju�, a�i csa� �apcsolatban van a ra�tárral: mit
csinált a tûz �itöréséne� idején . . .

-  Szóval reggel fel�eltem, megborotvál�oz-
tam, rendbe hoztam magam, a feleségem el�é-
szítette  a  reggelit,  aztán  együtt  megreggeliz-



tün�, s úgy nyolc óra tájban elindultam, hogy
�ilenc órára beérje�. Szerettem mindig néhány
perccel �orábban bent lenni, hátha szü�ség van
valamire . . . Hát �érem, ami�or a sar�on befor-
dultam, már láttam, hogy itt vanna� a tûzoltó�.

-  Köszönjü�!   Eltávozhat...   -   mondtam,
de ami�or az ajtóhoz ért, egy pillanatra megállí-
tottam.
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-  Mondja, nem gyana�szi� vala�ire?

-  Mit mondja�? Nem is tudom . . . Azt hit-
tem, hogy itt becsületes embere� dolgozna� . . .
Nem is hinném, hogy belülrõl tehette volna va-
la�i . ..

-  Jó, de meg�érem, ha valami gyanúsat lát,
tapasztal, vagy bármi az eszébe jut, legyen szí-
ves, �eressen meg bennün�et. . .

-  Remélem,  hamarosan  elfogjá�  a gazem-
bert!

-  Mi is! - �öszöntem el a ra�tár vezetõjétõl,
s ami�or becsu�ta maga mögött az ajtót, öröm-
mel nyugtáztam, hogy ilyen rendes embere� is
vanna�.   Hogy  eze�  vanna�  többségben.   Már
csa� miattu� is hamarosan el �ell fogni a gaz-
embert .. .

Közben Zoli az adminisztrátor-lánnyal beszél-
getett, s vallomása megegyezett az öregével.

Most már azo� �övet�ezte�, a�i� rendszere-
sen járta� a rajztárba.

Sorra hallgattu� �i õ�et, s egyi� a mási� után
igazolta alibijét. Pontosabban hárman volta�,
a�i�nél valami nem stimmelt.

A neve�et most csa� betû��el helyettesítem,
hiszen harminc év távlatából ugyanannyit mond
egy-egy betû is, mint a név.

K. Lajost Zoli hallgatta �i. õ számolt be a
vallomásáról, s anna� érde�esebb fordulatairól.

-  Ez az ember so�szor megfordult a ra�tár-
ban, éppen ezért arról érde�lõdtem tõle, hogy
�i� szo�ta� még gya�ran odajárni. Jó pár ne-
vet mondott. Azután az alibije iránt érde�lõd-
tem. Elmesélte, hogy tegnap délután öt óra táj-
ban hazament, felöltözött, elment egy vendég-



lõbe, mert talál�ozója volt egy ismerõsével, de
azt hiába várta. E��or fogta magát és hazament.
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Meg�érdeztem, hogy �i látta. Egy János nevû
pincérre hivat�ozott, a�i régebbrõl ismerte.
Megjegyzésemre, hogy rendben van, ellenõriz-
zü�, hirtelen zavarba jött: "Lehet, hogy nem
emlé�szi� rám a pincér. . . mintha nem is lett
volna ott tegnap este" -mondta. "Jól van" -
feleltem -, "a��or arról beszéljen, mit csinált

ezután."

-  "Hazamentem."  - És otthon?  "Talál�o-
zott  vala�ivel  mielõtt  hazaért?"   "Nem."   "Ki
volt otthon?" "Egyedül la�om ..." A �ihallga-
tás után azonnal János pincért �erestem,  a�i
azonban nem emlé�ezett erre az emberre, pedig
este volt szolgálatban.

-  Egy emberün� tehát van, a�i �örül vala-
mi nem tiszta. írd fel azo� �özé, a�i�et figyelni

�ell...

Mi�özben a beszélgetésün� folyt, �opogta� az
ajtón, de �iszóltam, hogy várjana�. Most beszó-
lítottam egy �özép�orú férfit, N. Istvánt. Nagy
nyugalommal lépett a szobába, s ami�or hellyel
�ínáltam, természetes mozdulattal ült a fotelba.

-  Tudja, miért �érettü�?

-  Gondolom.

-  ön ugye itt dolgozi� az épületben?

-  Igen, de ez nem jelent sajnos semmit, hi-
szen a tûz �itörése�or nem voltam a szobámban,
mint ahogy sen�i sem volt az épületben . . .

-  Olyan biztos ebben?

-  Tudjá�   �érem,   engem   is   izgatna�   az
ilyen dolgo�, így hát meg�érdeztem a portást.

-  ön mi�or ér�ezett az épületbe?

-  Már itt volta� a tûzoltó�. A��or beszéltem
a portással. Kérdeztem tõle: szent isten, csa�
nincs benn vala�i?

-  Nincs, csa� a tûzoltó� - felelte.
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-  És este mi�or távozott?

-  Tegnap   nem   tartóz�odtam   Budapesten.
Vidé�i �iszálláson voltam, s onnan egyenesen
hazamentem.

Egyetlen szemvillanásomra Zoli barátom ma-
gun�ra hagyott, tudtam, hogy értette a jelet, s
most érde�lõdi� N. István vallomásáról.

-  ön mióta dolgozi� a MÁV-nál?

-  Itt dolgoztam �érem már 1937 óta, azután
behívta� �atonána�, hadifogságban is voltam, s
hazatérve visszajöttem. Igazolta�. Tagja vagyo�
a Szociáldemo�rata Pártna�, ha ez érde�elné.

-  Hogyhogy behívtá�, hát a vasutaso� nem
�apta� felmentést?

-  Tulajdon�éppen  nem  a  �özvetlen  vasúti
szolgálatban dolgoztam, hanem a��or még iro-
dában, s azo� �özül so�at behívta� a háború
utolsó sza�aszában.

-  Milyen rendfo�ozata volt?

-  Karpaszományos�ént   �erültem   a   hadse-
regbe.

-  Merrefelé volt fogságban?

-  Ausztria területén. Angol fogságban vol-
tam.

-  Most nincs több �érdésem.  Köszönöm  a
segítségét. Arra �érem, ha bármi az eszébe jut,
ami az esettel �apcsolatos, �eressen meg ben-
nün�et.

Udvariasan el�öszönt, s megígérte. Alig en-
gedte el a �ilincset, már tárcsáztam is a MÁV
házi vonalán a folyosó végén levõ nyomozóin-
�at, s egyi�ü�et utasítottam, hogy szegõdjön a
tõlem �ilépett ember nyomába. Gondolataimba
mélyedve nézegettem jegyzeteimet, ami�or Zoli
betoppant:

-  Láttam, elment. . . dísz�ísérettel.
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-  Miért, nem �ellett volna?

__ Hát az éberség sohasem árt, de úgy látszi�,



emberün� igazat mondott. A portást valóban
reggel �érdezte meg, az idézett szava��al. Teg-
nap vidé�en volt...

-  Nem baj, folytassu� tovább.

Hívtu� azt az embert,  a�i hivatalsegéd�ént
so�at jár�ált az épületben.

-  Mit tetszi� parancsolni? - �érdezte, ami-
�or belépett.

-  Mi nem parancsolun�, csa� �érdezün� . . .
És arra �érjü�, válaszoljon.

-  Készséggel!

-  Régen dolgozi� itt?

-  Ebben az épületben nem régen, pontosab-
ban a felszabadulástól, azóta itt szé�el az igaz-
gatóság. Egyéb�ént tizenöt éve a MÁV-nál va-
gyo�.

-  Tegnap is bent volt?

-  Bent. Tegnap jó napom volt, már fél öt
tájban elmehettem.

-  És ma reggel?

-  Hát bizony egy �icsit �ésõbb jöttem, mert
a postára �ellett mennem. Már nagy csõdület
volt itt, meg a tûzoltó� ...

-  És tegnap estétõl ma reggelig mit csinált?

-  Egyedül élõ ember vagyo�. Hazamentem,
egy �is vacsorát vittem, azt megettem, lefe�üd-
tem ...

-  Nem talál�ozott vala�ivel?

-  Nem, sen�ivel.

-  És idebent, ami�or járta az irodá�at, nem
tapasztalt semmi gyanúsat?

-  Nem én, �érem.

-  Rendben van. Elmehet.
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-  Ennyi volt az egész? - szaladt �i a szá-
ján.

-  Ha a�arja,  ha  van  mondanivalója,  lehet



több is - feleltem.

-  Nem, nem - rebegte, s el�öszönt.

-  Ezt is megnézzü� �özelebbrõl - szóltam
Zolina�, a�i már intéz�edett is.

Másnap reggelig semmi �ülönös nem történt,
emberein� járta� a "páciense�" nyomában, s
mi vártu� jelent�ezésü�et. Reggel cifra dolgo�
derülte� �i:

-  A hivatalsegéd bácsi nem volt otthon az
éjsza�a - mondta az a nyomozón�, a�it Zoli
megbízott az információszerzéssel.

-  Melyi� éjsza�a?

-  Egyi�en sem. A tûz elõtt sem, ma sem.

-  Kitõl tudja?

-  A házfelügyelõ  mondta,  hogy  valami�or
tíz óra után vidé�rõl �ereste egy férfi, õ enged-
te be, de azzal jött vissza, hogy nem nyitotta�
ne�i ajtót. . . Kezdett érde�essé válni a dolog.

-  És ma?

-  Ma este egyenesen a la�ására mentem, de
nem találtam. Hívtu� azt a nyomozót, a�i �ö-
vette :

-  Nem haza ment, hanem Budára, egy öreg
házba. Hajnalban onnan láttam �ijönni, �apu-
nyitás után.

N. Istvánról egyértelmû volt a jelentés: csen-
desen hazatért, s reggelig el sem mozdult ott-
honról.

K. Lajos, a fiatal mérnö� ezen az estén egy
mulatóba ment, a város mási� részébe. Ott
egy �özép�orú férfival talál�ozott, megitta�
egy~egy �onya�ot, azután elválta�.

Elõször a hivatalsegédet vettü� elõ:
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-  Mesélje el még egyszer, hol volt azon az

éjsza�án?

-  Már elmondtam, �érem, hogy otthon.

-  És nagyot hall?

-  Olyan jó a fülem, hogy a légy zümmögését



is meghallom.

-  Éjsza�a is?

-  Éber alvó vagyo�.

-  A��or miért nem hallotta meg, hogy csen-
gette� az ajtaján?

-  Csengette�?

-  Igen ... De �ár összevissza beszélnie. Ma-
ga nem volt otthon azon az éjsza�án. És ma
sem. Hol járt? Kivel volt? Legyen õszinte!

-- Üristen, csa� nem gyanúsítana�?

-  Miért, maga mit tenne a helyün�ben?

-  Hát a��or, �érem, én elmondom az igazat.
Mert hogy azért hallgattam, mivel idõsebb em-
ber vagyo�, s azt talán még el sem hinné�. Van
egy aranyos fiatal lány Budán, pontosabban el-
vált asszony, ahhoz járogato�.

összenéztün�, és �is híján elmosolyodtun�, de
azért �omolyan szólaltam meg:

-  Ezt  mindenesetre  ellenõrizni  fogju�,   de
látja, jobb, ha az ember õszinte. Addig elme-
het...   De   várjon   csa�!   Más   mondanivalója
nincs?

-� Nincs.

-  Kivel talál�ozott, ami�or a hivatalból el-
ment?

-  A portásna� oda�öszöntem ... És az utcán,
nem messze innen talál�oztam N. elvtárssal...

-  Kivel?

- N. István elvtárssal... De õ nem vett ész-

re.

- Biztos ebben?
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-  Persze.

-  Hány óra�or lehetett ez?

-  Fél öt�or.. . Még csodál�oztam is, hogy-
hogy nincs bent, pedig olyan pedáns ember.

-  Õ aznap vidé�en volt - nyugtattam meg,



-  Most már értem. Biztosan úgy gondolta,
hogy ilyen �ésõn már nincs értelme bejönnie.

Ezután K. Lajos mérnö�öt �érettem:

-  Szereti a szóra�ozóhelye�et?

-  Mit csináljon az ember,  ha  egyedül él?
Ilyen  helye�en lehet a leg�önnyebben ismer-
�edni.

-  Lányo��al?

-  Persze.

-  Vagy �orosabb férfia��al... - csaptam
le rá.

Elsápadt f

-  Követte�?

-  Ha már így �italálta, a��or most találjon
�i   valami   elfogadható   magyarázatot   arra   is,
hogy elõzõ este miért volt ugyancsa� abban a
budai vendéglõben, ahol tegnap láttu�, s miért
�üldött bennün�et a város mási� végére?

-  Nem én gyújtottam fel az épületet!

-  Nem azt �érdeztem, erre majd �ésõbb 'rá-
térün�.

-  Nem, nem . . . In�ább mindent elmondo�.
Van ne�em néhány apró �is üzletem, azo�at bo-
nyolítom le estén�ént.

-  Rendben, a �ihallgatást majd holnap foly-
tatjá� a fõ�apitányságon - bocsátottam el, s
felszólítottam, hogy másnap reggel �ilenc óra-
�or ott jelent�ezzen.

-  Miért engedted el addig is? - �érdezte
Zoli.
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-  Mert ez egy piti ember, ez nem lenne �é-
pes gyújtogatni.. .

Kaptam a jelentést: N. István a vidé�i úton
délután fél három tájban végzett az ellenõrzés-
sel, legalábbis így emlé�ezett az utolsó tanú, a�i
látta. A menetrendet elég volt tanulmányozni,
hogy lássu�: innen a�ár fél öt tájban is megér-
�ezhetett. Persze ez még nem jelent semmit.
A la�ására �üldött nyomozó� megállapítottá�,
hogy délután járt otthon, pontosabban haza-
ment. Többet nem tudta� megállapítani.



Ügy gondoltam, egyelõre még várnom �ell
újabb �ihallgatásával. Elég ha figyeljü�.

Egy nap telt el teljes eseménytelenséggel, ha
csa� az nem számított eseményne�, hogy K. La-
jos és a hivatalsegéd alibije igazolódott. A ne-
gyedi� reggel aztán az N. Istvánt �övetõ nyo-
mozó jelentette:

-  N. István fél nyolc�or elhagyta la�ását, a
Rózsadombra ment, ott belépett egy �apun. Mi-
�özben a házat figyeltem, többen is ér�ezte�.
Körülbelül tizenegy óra tájban �ülön-�ülön el-
jötte�.

-  Megtudta, �ié a villa?

-  Állami tulajdon. S a la�ója Mety�ó István
elvtárs, az Iparügyi Minisztérium fõosztályveze-
tõje.

-  Köszönöm, folytassa a figyelést - �öszön-
tem el �ollégámtól, aztán töprengeni �ezdtem.

Nem, ez teljesen lehetetlen. Az Iparügyi Mi-
nisztériumban so�-so� �eré��ötõ mellett ott van
egy �ommunista fõosztályvezetõ. Mi �öze lehet-
ne egy ilyen ügyhöz?

Ügy látszi�, rossz nyomon indultun� el. Talán
a három ember �özül egyi�ne� sincs semmi �ö-
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ze a bûncsele�ményhez ... De hát a��or �ine�
van?

Megtárgyaltam a dolgot a dete�tívfõnö��el.

-  Van arra a leg�isebb gyanúja, hogy N. Ist-
vánna� �öze van a gyújtogatáshoz?

-  Igen.

-  Gyõzõdjön meg róla jobban, vegye elõ új-
ra, s aztán majd meglátju�.

Reggel a MÁV épületében folytattu� a mun-
�át. N. Istvánt �érettem:

-  Ne haragudjon,  hogy ismét zavarom,  de
azt hiszem, hogy a segítségün�re lehet.

-  Miben?

-  ön nagyon �észségesen beszélt anna� ide-
jén, s úgy gondolom, bizonyára többet tudhat,
amirõl nem is gondolja, hogy fontos lehet.



-  Nem értem.

-  Nézze, én megpróbálo� világosan beszélni,
de �érem a tito�tartást.

-  Tessé�.

-  Mennyire ismeri a hivatalsegédet?

-  Nem nagyon. Tudja, hogy van. Néha talál-
�ozun�, egy-�ét érde�lõdõ szó. De semmi több.

-  Képzelje, ez az ember nem volt otthon a
tûzeset elõtti éjjel - meséltem, s figyeltem a te-
�intetét.

-  Ez önö�ne� mondhat valamit?

-  Esetleg. Fõleg a��or, hogyha õ maga azt
mondja, hogy otthon volt. . . Aztán még magára
hivat�ozott.

-  Rám? - döbbent meg N. István.

-  Igen. Hogy talál�ozott magával azon a dél-
utánon?

-  Mi�or? A tûz után? Hát persze . . .

-  Nem, nem N. elvtárs! A tûz elõtt.
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-  Hát, ha csa� nem járt Sz-ben, a��or alig-
ha. Én ott voltam.

-  Tudju�, ezt már mondta. Sõt a papíro� is
bizonyítjá�. Mi�or ér�ezett a vonatja Pestre?

-  Hét óra is elmúlt. Egyenesen hazamentem.
¦- És otthon is maradt?

¦- Természetesen.

-  Biztos abban, hogy nem elõbb ér�ezett?

-  Egészen biztos. Hiszen a��or van vonat.

-  Ugye nem messze la�i� a mun�ahelyétõl?

-  Nem, csa� néhány utcasaro�nyira.

-  Mert arra gondolo�, hogy ha az a hivatal-
segéd, mondju�, este látta, s a��or utána be-
ment az épületbe, a��or esetleg ott is maradha-
tott volna reggelig - adtam a tanács�érõ, gon-
dol�odó embert. -- Mit gondol?

-  Nem hiszem. Mit csinált volna ott egész



éjjel?

-  Mondju�, elbújt valahol. . .

-  Mintha egy pillanatra megrezzent volna,
de nyugodtan felelt:

-  Ugyan már, ezt nem tartom valószínûne�.

-  Köszönöm, elmehet.

S ami�or becsu�ta az ajtót, már tudtam, hogy
ez a mi emberün�. De azt is tudtam, hogy �is fo-
gas�eré� egy nagy gépezetben, s rajta �eresztül
�ell eljutni a gép irányítójához. Mindenesetre
feljogosítva éreztem magam, hogy tovább men-
je� a nyomon.

Megtudtu�, hogy Mety�ó Istváné�nál az alag-
sorban van egy �étszobás la�ás, régebben ott la-
�ott a tulajdonos házfelügyelõje. Kiutaltattu�
egy családna�. Mety�ó ez ellen minden össze-
�öttetését latba vetette, bár nem feltûnõen. így
hát mégis si�erült be�öltöztetni K. Ferenc vil-
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lanyszerelõt. Mondanom sem �ell, hogy egyi�
legügyesebb nyomozón� volt.

És másnap érde�es jelentést �aptun� tõle:

"Jelentem, hogy Mety�ó István la�ásán 20 óra
tájban öt férfi jelent meg. Azt nem tudom, hogy
mirõl tárgyalta�, de csa� éjfél után távozta�. Az
ajtóban - jól hallottam - úgy �öszönte� el a
házigazdától: Szervusz Feri! Viszontlátásra Fer-
csi�ém!"

Különös becenév . . . Mármint nem a Feren-
ce�ne�, hanem az Istváno�na�. Ki is ez a Mety-
�ó István?

Összehívtu� a nyomozó�at, s megszabtu� a
feladatot: gyûjtsene� össze minden anyagot
Mety�ó Istvánról, s a leg�özelebbi összejövete-
lü�rõl részletesen tájé�ozódni �ell, majd részt-
vevõit �övetve meg �ell állapítani a személy-
azonosságu�at.

Több vonalon indult el a mun�a.

A minisztériumban Mety�ó István fõosztály-
vezetõt nagyon jó sza�emberne�, a pártalapszer-
vezet agilis propagandistájána� tartottá�. Meg-
ismertü� személyi adatait: 1910-ben született
Szé�esfehérváron. Nõs, felesége Decsényi Anna,



nem dolgozi�. Gyerme�ü� nincs. Budapesten
elõzõleg bejelentett la�ása nem volt. Meg�aptu�
a fény�épét is.

Az egyi� elvtárs Szé�esfehérvárra utazott. Ott
hamar megtalálta a Kossuth Lajos utca 7. számú
házat, ahol Mety�óé�na� a felszabadulás elõtti
bejelentett la�ásu� volt. A romos városban ez a
ház épen maradt. Három la�ás volt benne. La-
�óit sorra fel�ereste nyomozón�, mint Mety�ó
István volt �atonabajtársa. Elmondtá� ne�i,
hogy Mety�óé� 1943-ban, ami�or fiu� hõsi ha-
lált halt, el�öltözte� szülei�hez, Szegedre.
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- Gyerme�ü� halála annyira megrendítette
õ�et, hogy az asszony csa�nem megõrült. A��or
határozta el Pista bácsi, hogy el�öltözne� a feleT-
sége szüleihez, Szegedre.

Nyomozón� �ülön-�ülön megmutatta a fény-
�épet a családo�na�, és mindannyian azt mond-
tá�, hogy õ� jól ismerté� a fiút, de nem hasonlít
a fény�épen ábrázoltra. Ezt az embert õ� soha
életü�ben nem láttá�.

Elvtársun�na� ugyancsa� gyorsan �ellett el-
�öszönnie, nehogy csaló�ént leleplezzé�.

Amint megtette a jelentést, máris �ocsiba ül-
tün�, s vele együtt robogtun� Szegedre.

Szegeden a Tisza-parton la�ta� Mety�óé�.
Pista bácsi nem volt otthon, idõs �ora ellenére a
Kábelgyárban dolgozott. Megvártu�.

-  Mety�ó elvtárs! - mondtam ne�i a bemu-
tat�ozás után. - Ügy tudju�, hogy az ön fia
meghalt. Budapesten viszont él egy Mety�ó Ist-
ván, a�i az adatait használja. Elõvettem a fény-
�épet.

-  Sajnos, nem az én fiam - mondta rögtön
az öreg, aztán so�áig nézegette a �épet. - Ez az
arc ismerõs, de nem tudo� rájönni, hogy hon-
nan. Nem tudom, �it ábrázol a �ép. - Arra is
meg�ért, nehogy a feleségével �özöljü�, milyen
ügyben járun� itt, mert ne�i anyira rossz az
idegállapota   egyetlen   fiu�   elvesztése   miatt,
hogy rettenetesen meggyötörné egy ilyen hír.

-  Jöjjön velün� Budapestre - �értem -,
nézze meg �özelebbrõl a fia nevét bitorló férfit,
s ha szü�séges, mondja a szemébe, hogy nem az
ön fia.

Mety�ó bácsi megértette, hogy �omoly dolog-
ról van szó, s máris vállal�ozott az útra. Meg-
állapodtun�, hogy a feleségéne� azt mondja: vál-
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lalati ügyben �erestü� fel, s ezért is �ell Buda-
pestre utaznia velün�. Este értün� Budapestre,
Mety�ó elvtársat egy szállodába �ísértü�, hogy
másnap reggel talál�ozzun�.

Reggel aztán újabb jelentés fe�üdt elõttem. K.
Ferenc ugyanis jól dolgozott. Mint "villanysze-
relõ" megállapította, hogy "rossz a villanyveze-
té�", s "megjavította". így hát már nemcsa� ar-
ról tudott tájé�ozódni, hogy �i� menne� be, jön-
ne� �i a la�ásból, hanem arról is, hogy odabent
mirõl beszélne�. És errõl szólt az asztalomon
fe�võ jelentés.

"F. hó 16-án este 21 óra�or Mety�óé� la�ásán
ismét összejövetelt tartotta�. Öt férfi jelent meg.
Négy személy a legutóbb jelenlevõ� �özül, az
ötödi� nem volt jelen az elõzõ megbeszélésen.
Mety�ó valamilyen italt tett az asztalra és szólt
az egyi� vendégne�. ^István, töltsél!« Azután is-
mét az õ hangja hallatszott: Igyun� eddigi mun-
�án� jó eredményeire! Az elõbb Istvánna� szólí-
tott személy hangját hallottam azután: »Közöl-
hetem, hogy ma este talál�ozni fogo� a Derby-
ben egyi� �ülföldi �apcsolatun��al. Hédy föl-
hívott, hogy Budapestre ér�ezett, s ma éjfél�or
vár.« - Ki az, �érdezte Mety�ó? - » Feri�ém,
te ismered - válaszolt István. Tõle �aptu� az
igazolványt hazautazásun��or a táborban,«
- Hogy mer az FBI ezredese Magyarországra
jönni? - �érdezte Mety�ó. - »Ki tudja ezt ró- ,
la? Mint Róbert Hammel ele�tromérnö� ér�e-
zi� . . . Üzlet után érde�lõdi�. De hogy mi lesz
az igazi üzlet, azt velün� beszéli meg.« Még egy-
szer itta�, azután Mety�ó azt mondta: Most már
addig nem csele�szene�, amíg Hammellel nem
beszélte�. Ezért három nap múlva, este nyolc
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órára hívta össze õ�et. - »Csa� arra �érem az
ura�at, továbbra is óvatosan dolgozzana�, és di-
csérjé� minél jobban a népi demo�ráciát, a vö-
rös paradicsomot*: - -tette hozzá gúnyos han-
gon. El�öszönte�.

A lehallgatás tö�életesen si�erült, »feleségem«
jól tudta jegyzetelni. Más bejelentenivalóm
nincs. K. Ferenc ny. fhdgy."

A Mety�ó la�ásából távozó öt személy �öve-
tése simán ment. Abszolút biztonságban érezté�
magu�at. Amint �ésõbb �iderült, nem �ellett
semmitõl tartaniu�, �itûnõ papíro��al rendel-
�ezte�, ragyogó álláso�ban, fontos beosztáso�-
ban volta� mindannyian.



Személyazonosságu� megállapítása nem üt�ö-
zött �ülönösebb nehézségbe, hiszen �apuzárás'
után érte� haza. A házfelügyelõ�tõl, természe-
tesen �onspiratív úton megtudtu�, hogy �i� az
illetõ�. Álljon itt a lista: W. István, a Nehézipari
Minisztérium fõmérnö�e, G. Béla a Könnyûipari
Minisztérium fõelõadója, K. Sándor �órházi fõ-
orvos és K. Géza �eres�edõ, a�ine� a Király ut-
cában szövet- és posztóüzlete van.

Az ötödi� személy Mety�ó la�ásáról egyene-
sen a Derby mulatóba ment. Jól ismerté� itt, a
portás díszsap�áját levéve, mélyen meghajolva
�öszöntötte. Bement a lo�álba, szétnézett, s az-
tán az egyi� asztalhoz lépett. A^z asztaltól fel-
állt egy magas, elegánsan öltözött férfi, össze-
ölel�ezte�. Németül �öszöntötté� egymást: Stefi,
Robi! - hallotta nyomozón� a megszólításo�at,
majd azt, hogy a Gellért Hotelban la�i� Robi, s
nemso�ára oda menne�. Ezután leülte� az asz-
talhoz, ahol a jövevény �öszöntötte a már ott ülõ
�ét nõt és férfit.

-¦ Köszönöm,   Hédy,   hogy   hívtál!   Nagyon
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örülö� Robi ér�ezéséne�! - mondta az egyi�-
ne�, aztán a mási�hoz fordult.

-  Hogy van Baba?
Azo� vissza�érdezté�.

-  Hogy menne� a dolgo�?

-  Nagyon  jól  - válaszolta  -, nemso�ára
már vígan fütyül a rigó.

-  Adja Isten!

Egy darabig hal�an beszélgette�, aztán Robi
fizetett, s Istvánnal �ettesben felállta�. Hédy
odaszólt:

-  Kérle�, Pisti�ém, nagyon szû�iben vagyo�
a pénzne�, légy szíves holnap délelõtt adj egy
�is apanázst.

-  Rendben van, szívem, de csa� déltájban
ére� rá. Biztos, hogy bõven jut majd ne�ed.

Elindulta�. Természetesen a mi emberün� is.
Reggelre már ismertü� a társaság minden tag-
ját.

Mielõtt Mety�ó István elvtársat fogadtam vol-
na, a dete�tívfõnö�höz siettün� beszámolásra.

Mety�ó bácsival gyorsan megállapodtun�: Fe-
�ete István néven jelent�ezi� az Iparügyi Mi-



nisztériumban, s arról �íván tárgyalni az ál-
Mety�óval, hogy a szegedi Kábelgyár szoros
�ooperációt a�ar teremteni a budapestivel, s eh-
hez �éri a segítségét.

Külön felhívtu� Mety�ó bácsi figyelmét arra,
hogy a szeme se rebbenjen, ha a saját nevét
hallja a bemutat�ozás�or.

-  Egy �icsit ideges vagyo� - mondta Mety-
�ó bácsi. - Fõleg azért, mert nagyon ismerõs az
a fény�ép, amit önö� mutatta�, és nem tudo�
rájönni, hogy �it ábrázol. Hátha megismer, vagy
ismer is engem.
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-  Csa� nyugodtan, Mety�ó bácsi, nem lehet
semmi baj a dologból!,- erõsítettü�.

A minisztériumban már vártá� Fe�ete István
�onstru�tõrt. Mi, lent az utcán vára�oztun�. Hát
ami igaz, az igaz, rettentõen izgatotta� voltun�.
Percen�ént nézegettem az órámat, amit nagy
becsben tartottam, hiszen Münnich elvtárstól
�aptam az egyi� dicsérettel.

-  Már harmincöt perce bent van! - mondta
�ollégára, ami�or éppen feltûnt az ala�ja.

Elhaladt mellettün�. Körülnéztün�, nem fi-
gyelne�-e bennün�et, majd utánamentün�, s a
másodi� sar�on talál�oztun�. Olyan izgatott volt,
alig lehetett szóra bírni.

-  Tudjá�, �i ez az ala�, a�i az én fiam be-
csületes nevét bitorolja? - szaladta� �i száján a
szava�. - Vitéz Kunváry Ferenc, a fiam egy-
�ori századparancsno�a! Ezért volt ismerõs ne-
�em, mondtam is önö�ne�. Csa� most nincs ba-
jusza.  Otthon  Szegeden  fény�ép  is  van  róla,
együtt van az én drága Pisti�émmel. Ott az egész
század, �özépen a �ét tiszt. Amint hazaére�, el-
�üldöm önö�ne�.

-  Hogy fogadta Mety�ó bácsit?

-  Nagyon �edves volt. Kérdezte, milyen el-
�épzelésein� vanna�, milyen új gépe�re lenne
szü�ségün�, �i fogja elvégezni a tervezést. Min-
denre részletesen feleltem. Azt mondta, jóna�
látja a dolgot, átgondolja és megbeszéli a Kábel-
gyár vezetõivel, azután maid értesít bennün�et.

Nagyon meg�öszöntü� Mety�ó elvtárs szolgá-
latát, amit nemcsa� ne�ün� tett, hanem az egész
országna�. Kértü�, hogy a fény�épet adja oda
anna� a nyomozón�na�, a�i a �ocsival hazaviszi.

-  Nem  tartozna�  �öszönettel  -  szorította



meg a �ezemet Mety�ó bácsi. - Én vagyo� na-
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gyön boldog, hogy segíthettem. Csa� arra �érem,
értesítsen, ami�or elfogtá�.

-- Majd a tárgyalásra �üldün� egy meghívót
- �öszöntem eí, aztán hozzátettem: - Csa� ar-
ra �érem, errõl egyelõre ne tessé� beszélni. Csa�
rnajd a végén.

Most már gyorsan peregte� az eseménye�.

A Gellért Szállóból délelõtt tizenegy óra�or
jött �i "Stefán". Egyenesen a la�ására ment.
Megállapítottu�: S. István, a Pénzügyminiszté-
rium fõelõadója.

Kora délután maga a fõ�apitány hívatott pa-
rancsno�i megbeszélésre.

- Átnéztem az operatív tervet az összees�üvõ
banda leleplezésére. A bajtársa� �itartó, szívós
mun�át végezte�, s ma erre felteheti� a �oronát.
Ismét bizonyítani fogjá�, hogy a fiatal népi rend-
õrségün� már nyomozni js tud. Egyetérte� a
többszöri biztosítással, a terv minden részletét
hajtsá� végre pontosan. Jó mun�át!

Én a szobámba várom az eredményt. A terv
szerint nyolc brigád egyidõben �ezdi meg az el-
fogáso�at és ház�utatáso�at, három csoport tar-
talé�ban �észen áll arra, hogy bárhova bevet-
hessé�. Az a�ció �ezdete: 19 óra. Addig is min-
den la�ás megfigyelés alatt áll. Figyelõin� sze-
rint ez az az idõpont, ami�or általában otthon
tartóz�odna� a la�ásban.

Délután tizenhét óra�or volt a gyüle�ezõ a fõ-
�apitányságon. Minden csoport együtt állt. Még
egyszer részletesen megbeszéltü� a teendõ�et.

Nemso�ára csengett a telefon. A Gellértben
hagyott nyomozó jelentette: Róbert Hammel 17
óra 10 perc�or megér�ezett, azt �érte a portás-
tól, hogy este 9 óra�or ébressze fel. 18.30-�or a
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�apuból jelentetté�; a gép�ocsi� �észen állna�.
Elindultun�.

Én Mety�ó István, alias Kunváry Ferenc la-
�ására indultam. A �apu �özelében a figyelõ elv-
társ "drótozott": itthon van a deli�vens. Egye-
nesen az ajtóhoz mentem. Három nyomozó úgy
állt ott, hogy az ajtóból nem láthattá�. Csenget-



tem. Egy nõ �inyitotta a �isabla�ot.

-  Jó estét �íváno�! - �öszöntem. - Mety�ó
elvtársat �eresem.

-  Miért �eresi a férjem? ö most alszi� . . .

-  A minisztériumból fontos ügyben hoztam
egy üzenetet.

Mety�óné �inyitotta az ajtót. Rögtön az ajtóba
álltam, és három bajtársammal együtt bemen-
tün� a hálószobába.

Mety�ó valóban aludt, méghozzá olyan mé-
lyen, hogy a��or sem ébredt fel, ami�or szólon-
gattu�. Az asztalon egy fél üveg White Label
volt. Hát ha most itta �i a többit, a��or nem is
csoda, hogy így alszi�. Fölráztu�.

-  Mi van? Mit a�arna�?

-  Keljen fel!
Kábultan pislogott.

-  Ki� magu� és mit a�arna�?

-  A rendõr-fõ�apitányságról jöttün�.

-  Mine�? - �érdezte felállva. - Mety�ó va-
gyo�, az Iparügyi Minisztérium fõosztályvezetõ-
je.

-  Tudju�. Kérem, vegye fel a ruháját!

-  De mit a�arna�? Hol a feleségem?

-  A felesége ott van a mási� szobában.

Az egyi� elvtárs nyújtotta felé a nadrágját,
elõbb azonban átnézte.

-  Fegyvere van?
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-  Igen. Engedélyem is van hozzá, természe-
tesen. -- Kivette a tárcájából és átnyújtotta.

A sze�rényhez ment.

-  Tessé� hagyni, majd mi �ivesszü�. - Erre
�iabálni �ezdett.

-  Mit a�arna�? Jelenteni fogom a miniszter

elvtársna�!



-  Ne fáradjon, majd mi jelentem fogju�, vi-
téz Kunváry Ferenc! Vége a játé�na�! Ház�uta-
tást fogun� önnél tartani. Hisztéri�usan nevetni

�ezdett.

-  Honnan veszi� ezt a baromságot, hogy én a
minisztérium fõtisztviselõje vitéz . , . milyen ne-
vet mondott? Röhej!

-  Igen, Kunváry százados úr, röhej, hogy ez
idáig ilyen szépen meg tudott húzódni egy hõsi
halált halt volt �atonájána� a nevével.

Sorolni �ezdtem mindazt, amit tudun�.

-  Most szépen el fogja mondani, hogy jutott
�atonájána� irataihoz, �i juttatta be a magas
állásba.

-  Uraim, ez végzetes tévedés . . .

-  Igen!   Hát  ha  ön  Mety�ó  István,  a��or
mondja meg, hol élne� a szülei? Mi�or �öltözte�
el Szé�esfehérvárról? Ki��el la�ta� egy házban
Szé�esfehérvárott? Mit mondja� még Mety�ó
"elvtárs", hogy belássa tévedését.

-  Ezzel nem mondott semmit!

-  Hát a felesége? Az sem Lilian, mint ön ál-
lítja, hanem Bogovich Margó . . .

összeroppant.

-  Waszl elvtárs - fordultam egyi� nyomo-
zón�hoz. - Hívja be a hatósági tanú�at.

-  Kérem, ne hívjana� sen�it, nem �ell tanú
- szólalt meg most más hangon Mety�ó-Kun-
váry.
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-  De igen, �ell, ezt elõírja a hivatalos ház-
�utatási rendel�ezés - hárítottam el a "nagy-
lel�û gesztust". Aztán rá�érdeztem:

-  Milyen néven töltsü� �i a jegyzõ�önyvet
- Mety�ó vagy vitéz Kunváry nevére?

Most már magára talált. Gúnyosan mosoly-
gott. - Nem mindegy? Vesztettem. Vitéz Kun-
váry  Ferenc  vagyo�.  Veszíteni  is  úri  módon

�ell.

Megér�ezte� a tanú�, ismertettem velü� sze-
repü�et, aztán hozzáláttun� a ház�utatáshoz.



Az íróasztal egyi� fió�jában lazító röpirato�at
találtun�. A mási� fió� mélyén egy tervezetet az
összees�üvésrõl. A fürdõszobából fontos lelettel
ér�ezte� elvtársaim: a �ád alatt három darab be-
zsírozott géppisztolyt és �ézigránátot találta�.

-  Kunváry úr, hol tartja a pénzét? - �ér-
deztem ezután, mert feltûnt, hogy a tárcájában
levõ 3-400 forinton �ívül semmiféle pénz, ér-
té� nem �erült elõ.

-  Mibõl lenne?  Hisz �ifosztottá�  az  egész
családun�at, csa� a mostani fizetésembõl éle�.

-  Csa� úgy gondoltam, hogy �apott már elég
dollárt Mr. Róbert Hammeltõl... - jegyeztem
meg odavetve.

Talált! Szinte összeesett.

-  Nem baj, nem �öteles megmondani Kun-
váry úr, legfeljebb tovább �eresün�.

Felesége megszólalt:

-  Feri�e mondja meg, úgyis vége minden-
ne�!

Felugrott, mintha rá a�arna rontani az asz-

szonyra:

-  Fogd be a szád, te buta liba. Ha nem en-
gedted volna be õ�et, szitává lövöm mind és leg-
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alább  egy  Kunváryhoz  méltóan  haltam  volna
meg.

Kunváryné zo�ogni �ezdett:

-  Nem,  nem halun� meg!  Ha õszintén el-
mondun� mindent, biztosan meg�egyelmezne�.

Kunváry csa� legyintett: - Hülye!

Mi pedig tovább �utattun�. Felfordítottu� a
sze�rényt is. Dupla fene�e volt. Kibontottu�.
Nagy mennyiségû é�szert találtun�, 4600 dol-
lárt, 3000 svájci fran� meg 11 000 schilling tár-
saságában.

-  Mondja már, Kunváry úr, ha �ifosztottá�
az egész családot, honnan van ez a rengeteg ara-
nya, drága�öve? Felállt, gyûlöl�ödve nézett rám:

-  Tudja honnan? A jó �urva édesanyju�ból



- üvöltötte.

-  Mi van, Kunváry úr? Csa� nem vesztette
el a jó modorát? - Aztán hangot váltottam.

-  Bilincseljé� meg! És már �attant is a bi-
lincs Mety�ó-Kunváry csu�lóján. Erre a legtrá-
gárabb szava�at �ezdte üvöltözni, alig lehetett
lecsillapítani.

Mi a tanú��al aláírattu� a ház�utatási jegy-
zõ�önyvet. Egyi�ü� megszólalt:

-  Iszonyat! Hát ilyen is van még?
Sajnos - gondoltam -, s még mennyi.

A lefoglalt érté�e��el és Kunváryval �ocsiba
ültün�, száguldottun� vissza a fõ�apitányságra.
Mire beértün�, már négy csoportun� is ott volt
a letartóztatotta��al és a ház�utatáso�ból eredõ
.�gyûjteménnyel", hiszen mindenütt so�-so� é�-
szert, valutát és fegyvere�et találta�.

Ellenállásba viszont sehol sem üt�özte�. Az
a�ció példásan szervezett volt, s az összees�üvõ�
meglehetõsen magabiztosa�na� bizonyulta�.

Vagy mégsem? W. István, a nehézipari mi-
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nisztériumi ember, az egyi� "fõnö�" hiányzott.
A nyomozó jelentette, hogy még nem tért haza.

Közben a dete�tívfõnö� jelentést tett a fõ�a-
pitányságna�, s parancsot �apott, hogy azonnal
�ezdjü� meg a �ihallgatáso�at, s ami�or Kunvá-
ryra �erül a sor, jelentsü�, mert õ is ott a�ar
lenni.

A dete�tívfõnö� alighogy továbbította az uta-
sítást, csengett a telefon:

-  W. István fõmérnö� feleségével és �islá-
nyával a Szabadság téren beszállt egy DT jel-
zésû fe�ete Mercedes �ocsiba, három �isebb bõ-
rönddel. A �ocsi Óbuda irányába halad. Az egyi�
figyelõ pár "rajta" van.

Már vettem is fel a K-telefont, s hívtam a gyõ-
ri elvtársa�at: - ... diplomáciai rendszámú �o-
csi önö� felé tart, mögötte a miein�. A �ocsiban
összees�üvõ� ülne�. Valamilyen ürüggyel tar-
tóztassá� fel a �ocsit, érjé� el, hogy a benne ülõ�
�iszálljana�. Addigra a miein� is odaérne�.

DT-s �ocsival nagyon óvatosan �ellett bánni,
hiszen �ülföldi területne� számított. De �iszállí-
tani belõle vala�it már nem volt olyan bonyo-
lult, nem �ellett hozzá erõsza�, csa� egy �is fifi-



�a, s mi a��or már rendel�eztün� ilyesmivel.
Nos, a �ocsi mellett viszont már magyar terüle-
ten áll az illetõ.

Azonnal behozattam Kunváryt, mi�özben a
dete�tívfõnö� és Münnich elvtárs leült az iroda
sar�ában.

-  Üljön le!

-  Mondja el, hogy jött vissza Magyarország-
ra, hogy vette fel a Mety�ó nevet, milyen utasí-
tást �apott, és �itõl.

-  Mety�ó István mellettem halt hõsi halált.
Magamhoz vettem az iratait, azzal a gondolattal,
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hogy majd eljuttatom a szüleihez. A háborút el-
vesztettü�. Az irato� nálam maradta�. Hadi-
fogságba �erültem. Az egyi� napon egy angolul
beszélõ ameri�ai tiszt jött a fogolytáborba és �i-
válogatott tíz-tizenöt tisztet. Németországba
szállította� bennün�et. Ott már volta� magyar
�atonatiszte� és csendõrö�, összehívtá� a társa-
ságot és meg�érdezté�: vissza a�arun�-e menni
Magyarországra, a�arun�-e segíteni abban, hogy
megdöntsé� a �ommunistá� uralmát, öt-hat em-
ber �ivételével jelent�eztün�. Erre az FBI egyi�
tisztje magával vitt min�et, és meg�ezdõdött a
�i�épzésün�,

-  És a hazatérésü� hogy történt7

-  Egyen�ént, egy általam nem ismert, ma-
gyarul beszélõ tiszt elé �erültün�. Most vissza-
térün� -¦ �özölte -, lesz a�i a saját nevén, lesz
a�i álnéven, mint so�at szenvedett hadifogoly,
és a magyarországi �apcsolato� révén �ülönbözõ
beosztáso�at szerzün�. Egyelõre csendben dolgo-
zun�, azután adott jelre a�ció�at �ezdün�.

-  És hozzá is látta�? - Tagadóan rázta a
fejét.

-  Nem? Hát a��or mit �eresett a maga la�á-
sán N. István a MÁV igazgatóságától ?

-  Ezt is tudjá�?

-  Igen! De nemcsa� a MÁV-tûz szárad a lei-
�ü�ön !

Hal�an, szinte szolgálat�észen szólalt meg:

-  Nem, �érem, ott még nem tartottun�.

Ebben az "Ezt is tudjá�"-ban so� minden ben-
ne volt. Kunváry-Mety�ó mind ez idáig arra



gondolhatott: eze� leleplezté�, hogy álnéven ma-
gas fun�cióba fura�odott, hogy �ülföldi �apcso-
latai vanna�, hogy �észült - vagy máso��al
együtt �észülte� - valamire, de hogy valóban
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tette�-e már . . . nos, ezzel �apcsolatban talán le-
het tagadni. S a��or esetleg meg�egyelmezhet-
ne� ne�i - ha nem is azért, amit a felesége
mondott a ház�utatás�or.

Igen, határozottan ebbe az egyetlen szalma-
szálba �apasz�odott bele, azért volt az eredmé-
nyes ház�utatás után olyan szolgálat�ész, azért
részletezte annyira a hadifogságban történte�et,
amivel - gondolhatta - egyéb�ént úgysem lep-
lez le sen�it, nem árt sen�ine�.

És lám, egyetlen név említésével hogy �i le-
hetett ütni a �ezébõl a szalmaszálat.

-  Ügy van,  Kunváry -- folytattam.  - És
N. István már vallott is ... (Olvasóim tudjá�,
hogy ez blöffölés volt, hiszen N. István mind-
eddig nem �erült teríté�re . . . Pontosabban õ is
egyi�e volt anna� a nyolcna�, a�it éppen Kun-
váryval egyidõben "gyûjtöttün� be".)

-  Nem   mondhatott   rólam   semmit. . .   Ne-
�em semmi �özöm sem volt ahhoz, amit õ csi-
nált.

-  Semmi �öze? A��or miért ment magához
jelentéstételre?

A��or még ez a �érdés is csupán feltételezés
alapján megfogalmazott beugratás volt, de si�e-
rült.

-  Nem azért volt nálam . . .

-  Elismeri, hogy ott volt?

-  Igen.

-  És a tûzeset elõtt is talál�ozta�?

-  Igen . .

A dolog tiszta volt.

S bár idõrendben valamivel �ésõbb (néhány
óra múlva) zajlott le N. István utolsó rendõrségi
�ihallgatása, álljon most itt anna� nagyon rövi-
dített részlete, arról, hogy is történt azon a bizo-
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nyos reggelen a MÁV mûsza�i rajztár felgyúj-
tása.

Ami�or N. István �ihallgatását meg�ezdtü�,
eleinte nagyon magabiztosan válaszolgatott. La-
�ásán a ház�utatás során alig találtun� valami
lényegeset, legfeljebb pénz volt több, mint el-
várható lett volna.

-  Most már fölösleges tagadnia - �ezdtem.

-  Nem is volt szü�ség eddig sem semmiféle
tagadásra.

-  Csa� éppen a rendõrség megtévesztésére.

-  Nem értem!

-  Maga azon a napon nem este 7 után, ha-
nem már a 16.20 óra�or Budapestre ér�ezett vo-
nattal megjött. És Kunváry Ferenc - vagy ha
jobban tetszi� Mety�ó István - utasítására fel-
gyújtotta az épületet!

A név hatott, de még próbál�ozott.

-  Hogy lehet ilyet mondani?

-  Kunváry már elmondta.

-  Pedig mennyit beszélt arról, hogy soha ne
vallju� be ...

-  Szóval talál�ozta�?

-  Igen, mit tagadjam.

-  Most már csa� azt mondja el, hogy �erült
az épületbe?

-  Valóban megjöttem a 16.20-as vonattal, öt
óra elõtt néhány perccel, �ihasználva, hogy a
portás máso��al van elfoglalva, bementem. Nem
�ellett el�érnem a �ulcsot, mert az ajtóhoz volt
sajátom.  Kollégám már nem volt a szobában.
Magamra zártam az ajtót, s ott töltöttem az éj-
sza�át. Hajnalban egy szintén elõre el�észített
�ulccsal bementem a rajztárba, a már régebben
becsempészett   al�ohollal   több   helyen   meglo-
csoltam az irato�at, az asztalt, s meggyújtottam.

Utána lesiettem, elrejtõztem a földszinti WC-
ben, s ami�or a tûzoltó� felrohanta�, s nagy volt
a �avarodás, ezt �ihasználva a �apu elõtt gyü-
le�ezõ� �özé vegyültem . . .



-  Vezessé�   el!   -  zárult  a   vallomástétel,
amine� minden részletével nem �ívánom itt az
olvasót untatni.

Mondom, ma már utólag �önnyû ezt vissza-
pergetni, de ami�or Kunváry elõttün� ült, ezt
a vallomást ilyen pontosan nem ismerhettem,
csa� a ténye�, tapasztalato� s a nyomozás eddi-
gi eredményei alapján "ugrathattam �i" a nyu-
lat a bo�orból.

-  Látja, hogy so��al többet tudun�, mint az
elsõ pillanatban hitte - mondtam Kunváryna�.
- De azt is szeretnén� tudni, hogy jutotta� el
odáig, hogy az adott jelre csele�edni tudjana�.

-  Jó, elmondom - tört meg végül. - Mint
már említettem,  Mety�ó néven ér�eztem Ma-
gyarországra. Itthon talál�oztam magyarországi
�apcsolatommal a �ijelölt talál�ahelyen, ö meg-
adta a további �apcsolat módját. Minden a leg-
nagyobb  rendben  ment.  Si�erült  bejutnom  a
Kommunista Pártba, Mety�ó néven ez nem volt
�ülönösen nehéz. Hamarosan a minisztériumba
�erültem, magas beosztásba jutottam. Láthatjá�,
ragyogó la�ást is si�erült �apnom. Ezt mind a
�apcsolatomna�    �öszönhettem.    Megnõsültem,
régi szerelmemet vettem el, de szintén más ne-
vet �ellett felvennie - utasításira. Egyrészt, ne-
hogy rajta �eresztül lebu�ja�, másrészt, hogy a
pártban lássá�, jó �áder a jövendõbelim.

-  És a csoport �iala�ítása hogyan történt?

-  Különbözõ embere��el jöttem össze, s �i-
ala�ult a baráti �öröm . . .

-  Nemcsa� barátság volt az!
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-  Így van, a �özös feladat is össze�ötött.

-  És ezt a feladatot �i adta?

-  Külsõ �apcsolatun�.

-  De a többie�ne�?

-  Nem értem.

-  Szóval �i volt az ittenie� vezetõje?

-  Az utasításo�at �intrõl �aptu�.

-  Ki�?



-  Hát én ...

-  Ne is folytassa, értem már, s maga is érti,
mit �érdeztem: maga volt enne� a csoportna� a
vezetõje.

Egy pohár vizet �ért és cigarettát, majd mi-
után nagy �ortyo�ban lenyelte az egész pohár
vizet, s rágyújtott, szinte úgy mondta, mint a
vízfolyás:

-  Igen, én voltam a vezetõ. Külsõ �apcsola-
tom, mint �eres�edelmi �épviselõ járt Budapes-
ten. E��or átadtam elsõ jelentésemet. Ö utasí-
tást adott további mun�ámra és pénzt �aptam
tõle, �ülföldi valutát, de forintot is.

Az õ megbízása alapján �apcsoltá� hozzám it-
teni mun�atársaimat, s volt, a�it én szerveztem
be.

-  Ki� eze� a mun�atársa�?

-  Biztos vagyo� benne, hogy már õ� is élve-
zi� a magu� vendégszeretetét, mine� soroljam?

-  A maga szájából a�arju� hallani!

-  G. Béla, K. Sándor, J3. István ... - sorol-
ta a neve�et.

-  Milyen �émanyagot adott át Budapesten
megjelent �ülföldi �apcsolatána�?

-  Minden érde�elte õ�et. Elsõsorban a gaz-
dasági   és   a  politi�ai   helyzet.   Leírást  �ellett
adnom a szovjet �atonai ala�ulato�ról és a ma-
gyar  hadsereg  fejlõdésérõl.   Utasítást  �aptam,
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hogy beosztásomnál fogva épülje� be minden
fontos helyre, és helyezzem el, szervezzem be ott
a számomra megbízható embere�et.

-  Milyen feladato�at �apta� eze� az embe-
re�?

-  A gyára�ba beépített emberein� lassítot-
tá� a termelést, máso� a�adályoztá� a nyers-
anyago� idõbeni megér�ezését.

-  Hol �övette� el gyújtogatást?

-  Miért �érdi? Hiszen tudja és látta. Sõt,
meg is dicsérté�, ami�or a papírgyár felgyújtó-
ját elfogta . . . A��or �ezdtem félni elõször, meg-
mondtam a társaimna� is. Ugrásra �észen áll-
tun�, hogy ha �ell, mene�üljün�. Zsebün�ben
volt az útlevél. De úgy látszi�, az a társun� nem



�öpött, mert �ülönben már rég lefogta� volna
bennün�et.

-  És a többi?

- A Hofferben, a Ganz Hajóban, a BSZKRT-
nál és mint már tudja, a MÁV-szé�házban is a
mi emberein� gyújtogatta�.

Két vonat�isi�latást is a miein� végezte�, a
ceglédbercelit és a pilisit.

Olyan szenvtelenül mondta el mindezt, mint
ahogy társaival ezre�et és ezre�et gyil�olt meg
a háborúban, vagy ahogy feleségére ordítva azt
mondta: "Ha nem engedted volna be õ�et, szitá-
vá lövöm mind."

Csengett a telefon. A fõ�apitány elvtársat �e-
resté� Gyõrbõl. Kunváryt �ivezetté�. Münnich
elvtárs néhány percig beszélt telefonon, azután
�özölte velün�: a gyõri elvtársa� teljesen sza-
bályszerû eljárás után W. Istvánt, feleségét és
�islányát átadtá� a DT-s �ocsit �övetõ nyomo-
zóin�na�, a poggyászo��al együtt. Az autót és a
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gép�ocsivezetõt, a�i az angol misszióhoz tarto-
zott, további intéz�edésig ott tartottá�.

-  Körülbelül egy óra múlva itt leszne� -
mondta, aztán hozzátette: - Nagyszerû mun�át
végezte� az elvtársa�. Sajnos biztos, hogy még
so� ilyen és hasonszõrû bandita fér�õzött be �ü-
lönbözõ fun�ció�ba, esetleg a pártba is. Ez azt
jelenti, elvtársa�, hogy nincs megállás, nemcsa�
a mai éjsza�ába, de so�-so� éjsza�án�ba �erül
még, hogy meg tudju� tisztítani országun�at az
ellenségtõl, a �ártevõ�tõl... De egy �is pihenés
nem árt. Kunváryt �üldjé� a fogdába, magu�
meg pihenjene�, amíg a �ocsi megér�ezi�. A�-
�or újra szeretné� itt lenni.

Így is történt. Mindannyian a szobában vol-
tun�, ami�or fel�ísérté� W. Istvánt, a feleségét
és egy gyönyörû hét-nyolc év �örüli szõ�e �is-
lányt.

-  W.-nét és a �islányt �ísérjé� egy mási�
szobába, ott vára�ozzana� - mondtam. A de-
te�tívfönö� pedig W.-hez fordult:

-  Van önnél valami ennivaló?

-  Igen, a csomagban.

-  Fogyassza el, bizonyára megéhezett.

W. István szalvétába göngyölt ennivalót vett



elõ, és nagyon izgatottan megette.

-  Adja ide az igazolványát!

Az egyi� �ísérõ nyomozó megszólalt:

-  Jelentem, már elvettü�.

-  A��or mondja el a személyi adatait.

-  1901-ben   születtem.   Ele�tromérnö�   va-
gyo�,  jelenleg a Nehézipari Minisztérium  fõ-
mérnö�e. Nõs vagyo�, egy �islányom van.

-  Katona volt?

-  Igen, honvéd õrnagy voltam.

-  Tagja vagy tagja volt valamelyi� pártna�?
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-  A Kisgazda Pártna� voltam a tagja, de je-
lenleg már nem vagyo� az.

-  És a múltban?

So�áig nem felelt, de érezte, hogy nem ta-
gadhat.

-  Te�intettel arra, hogy német származású
vagyo�, 1944 végén tagja lettem a nyilas párt-
na�.

-  Hol teljesített �atonai szolgálatot?

-  Tüzér voltam, a �eleti fronton.

-  Hogy �erült a minisztériumba?

-  Ami�or az oroszo� elfoglaltá� a fõvárost,
én Budán civilbe öltöztem, így vészeltem át az
ostromot.  Pár hét múlva  jelent�eztem a régi
mun�ahelyemen, a Ganz Villamossági Gyárban.
Ott örömmel fogadta�.  Néhány hónap múlva
�apcsolatom révén áthelyezte� a minisztériumi-
ba mint fõmérnö�öt.

-  Ki volt a �apcsolata?

-  Errõl nem nyilat�ozom.

-  Nézze, �érem, mi ismerjü� a �apcsolatát,
de szeretnén�, ha ön mondaná el.

-  Ha tudjá�, a��or miért �érdezi�?

-  Jó, ha erre nem hajlandó felelni, a��or azt



mondja el, hogy �erült egy �ülföldi DT jelzésû
�ocsiba és hová a�art a családjával együtt utaz-
ni? Egyéb�ént, mi van a tás�ájában?

-  A feleségemnél van a �ulcs.

-  Hozzá� el a �ulcsot - adtam utasítást az
egyi� nyomozóna�, aztán W.-hez fordultam: -
addig elmondhatja az utazás történetét.

-  Nincs mit mondanom, baráti �apcsolatom
van és szívességbõl vitte� volna Bécsbe.

-  A hivatalában tudta� az ön utazásáról?

-  Nem jelentettem be.

Megér�ezett a nyomozó a �ulccsal. Kinyitot-
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tu� a tás�á�at. Az egyi�ben, a ruhá� alatt több
mint három �iló é�szert találtun�, a mási�ban
74 darab Napóleon-arany, 7000 schilling és 3200
dollár volt. Egy nagy dobozból 85 mi�rofilmte-
�ercs �erült elõ.

-  Eze� a felvétele� mit ábrázolna� W. úr?

-  Eze� . . . eze� az én mun�áimat ábrázol-
já�.

-  Eze� után sem hajlandó beszélni, fõmér-
nö� úr?

-  De igen ... Mi lesz a feleségemmel és a
�islányommal?

Münnich elvtárs, a�i eddig csendben figyelte
a �ihallgatást, �özbeszólt:

-  Ez magától is függ! Attól, hogy most ho-
gyan  visel�edi�.   Feleségét  természetesen  cse-
le�ményeitõl   függõen   bírálju�   el,   ugyanúgy,
mint önt. Nem játszadozun�, a játé�na� vége,
megértette?! - Soha még nem láttam Münnich
elvtársat ilyen méregbe jönni, pedig jó pár évet
eltöltöttem vele.

W. István is csa� most látta meg, hogy �i be-
szél vele, fölpattant a szé�rõl, meghajolt, és sut-
togva ejtette �i:

-  Münnich elvtárs ... ön itt? - azután hoz-
zám fordult. - Kérem, vegyé� jegyzõ�önyvbe:
én, W. István, beszervezett ügynö�e vagyo� a
CIA-na�.   Õ�  helyezte�  be  a  minisztériumba.
Amint mondtam, tagja voltam a Nyilas�eresztes
Pártna�.     Ezredparancsno��ént     teljesítettem
szolgálatot a Hunyadi SS páncéloso� hadosztá-



lyában. 1945-ben, ami�or már néhány hónapja
dolgoztam a régi mun�ahelyemen, telefonon �e-
reste�. A telefonáló nem mondta meg a nevét,
csa� azt, hogy saját érde�emben legye� az Asto-
ria szálló halijában 17 óra�or. "Mine� menje�
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oda, mondja meg a nevét és azt, hogy mit a�ar!"
-¦ mondtam a��or a telefonba. A válasz az volt:
ha nem megye�, saját magamat o�oljam a �ö-
vet�ezménye�ért. "Hogy ismerem meg?" -
�érdeztem. "Én ismerem magát, csa� üljön le"
- felelte. Kétsége� �özött gyötrõdve elhatároz-
tam, hogy elmegye�. Alig ültem le az asztalom-
hoz, jött egy férfi és bemutat�ozott: "Mety�ó
István vagyo�, az Iparügyi Minisztérium fõosz-
tályvezetõje." Azután leült, s beszélni �ezdett:
"Kérem, ne lepõdjön meg, W. úr, hogy így is-
mer�edi� meg velem. Ismerjü� az ön múltját,
nyilas volt, a Hunyadi hadosztályban is szolgált,
németaj�úna� vallotta magát. Eze� után az a
�érdésem, hogy ha fölfedné� az ön múltját, hol
ülne most, a mérnö�i szé�ben vagy a börtön-
ben?" Szóhoz sem tudtam jutni a meglepetéstõl,
de aztán nagy nehezen meg�érdeztem: "Mit
a�ar tõlem?" "Én fontos beosztásban vagyo� -
felelte -, sõt azt is megmondhatom, hogy a
Kommunista Pártna� is tagja vagyo�, de nem
ezt a rendszert szolgálom. Álnéven éle�, bár re-
mélem, hogy nemso�ára ismét a régi nevemet
használhatom, mert meggyõzõdésem, hogy a
rendszer bu�ása csa� hónapo� �érdése. W. úr,
so� választása és haboznivalója nincs: vagy bör-
tönbe jut, vagy azt fogja csinálni, amit �ére�.
Holnap tíz�or hívom. "De mi az igazi neve, leg-
alább ennyit mondjon meg" - �értem. "Min-
dent meg fog tudni, ha holnap választ ad" -
fejezte be, ezzel felállt és otthagyott. Nem volt
mit tennem, vállalnom �ellett. Másnap Mety�ó
felhívott, és én igent mondtam. Aztán aláíratott
velem egy olyan szerzõdésfélét, melyben vállal-
tam, hogy minden utasítását végre fogom hajta-
ni. Közölte, bejuttat a minisztériumba, s ezt �ö-
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vetõen mi�rofilme�en Magyarország nehézipari
üzemeine�, illetve épít�ezéseine� tervrajzát -
ami csa� a �ezem �özé jut - át �ell adnom ne-
�i. Meg �ell a�adályoznom �ülönbözõ intéz�edé-
se��el a termelés folyamatosságát. Elmondta,
hogy más utasításo�at is fogo� még �apni. Költ-
ségeimre havonta 300 dollárt adna�, amit olyan
valutában �apo� meg, amilyenben �érem.

így �ezdõdött - sóhajtott fel, miután mindezt
szinte egy szuszra elmondta.

-  És   persze   végrehajtotta   az   utasításo�at.



Mivel hozzájutottam  a tervrajzo�hoz, a gyárt-
mány�észítés terveihez, �önnyû volt mi�rofil-
me�et �észíteni rólu�.

-  Nem érzett lel�iismeret-furdalást, ami�or
a hazáját árusította?

-  Nem. Elmondom azt is, hogy gyûlölöm a
�ommunistá�at, s mindazt, ami ebben az ország-
ban folyi�. Németne� vallottam magam, s az is
maradtam.

-  A felesége mit tud az ön dolgairól?

-  So�   mindent   elmondtam   ne�i.   Minden
pénzen é�szert vásárolt és gyûjtötte az új életre,
amit nyugaton �ezdtün� volna meg.

-  Hogy tudta� ennyi é�szert összevásárolni?

-  Minden nagyobb átadott híranyagért �ap-
tam 800-1000 dollárt �ülön is.

-  Miért a�art most szö�ni?

-  Tegnap este felhívta�, hogy azonnal cso-
magoljam az érté�eimet, és családommal men-
je� a Szabadság térre, ott vár egy DT jelzésû
gép�ocsi, amelyi� Bécsbe visz. Össze�ap�odtam,
amit tudtam.

-  Annyit mondjon még el, hogy ha a mi�ro-
felvétele�et   Kunváryna�   átadta,   a��or   hogy
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maradt magánál még most is annyi, amennyit a
bõröndben találtun�?

-  Mindegyi�et �ét példányban �észítettem.

-  Miért?

-  Azért, mert eze�et el a�artam adni, ha �i-
juto� �ülföldre.

-  Kitõl �apta a telefonj elzést?

-  Megmondom, most már úgyis mindegy . ..
Az angol misszió egyi� tagjától.

-  Az elõbb azt mondta, hogy a CIA ügynö-
�e ...

-  És  az  Intelligence  Service-é  is.   Igen . . .
Már a háború végén �apcsolatban voltam ve-
lü�. A��or ígéretet �aptam, hogy Angliába fog-
na� vinni. Közben történt a mási� beszervezé-
sem, s úgy utasította�: egyelõre hajtsam végre
itt a �apott feladatot. így maradtam Budapes-



"ten. Az itt levõ filme� is azért �észülte� �ét pél-
dányban, mert eze�et most át �ellett volna ad-
nom a mási� �apcsolatomna�. Nem a�artam én
eladni azo�at. . . Hát ez az igazság. Két állam-
na� is dolgoztam.

-  Csa� a harmadi�na� nem, a hazájána�.

-  Fõ�apitány úr - szólalt meg W., Münnich
elvtárshoz intézve szavait -, engedje meg, hogy
elbúcsúzzam a �islányomtól és a feleségemtõl,
ez az utolsó �érésem. Kimerültem. Biztos, hogy
többé nem látom õ�et.

Münnich elvtárs intett, hogy hozzu� ide õ�et.

Meg �ell mondani, nem volt �önnyû végig-
nézni a jelenetet, a zo�ogó �islány és a szülõ�
búcsúját. De vajon mit gondolt W. István, ami-
�or hazaárulóvá vált, el�övette a rengeteg bûn-
csele�ményt? Mi arra a so�-so� árvára gondol-
tun�, a�i�et õ� tette� azzá, s tette� volna, ha
hagyju� õ�et, s a szemü� se rebbent volna. Las-
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san reggel lett, és mi hazamentün�. Három óra
alvás után visszatértün�, folytattu� a többie�
�ihallgatását. Ez már csa� rutinmun�a volt, a
fõ�olomposo� vallomásait �övetõen mindegyi-
�ü� részletesen - egybehangzóan - mondta el
az összees�üvés történetét, a �ülönbözõ bûncse-
le�ménye�et. Nem tagadtá�, hogy meg a�artá�
dönteni a népi demo�rati�us rendszert.

Róbert Hammel úr, ami�or elfogtu�, lobogtat-
ta útlevelét. Cin�ostársai azonban a szemébe
mondtá� itteni csele�ményeit, s azután már õ
sem tagadott.

Mi pedig nagyon boldogo� voltun�, ami�or a
belügyminiszter a fõ�apitány elvtárs javaslatá-
ra �itüntetést adott át ne�ün�. S az elmúlt hete�
so�-so� �üzdelmére gondolva, igaz átéléssel
mondhattu�: "A dolgozó népet szolgálju�."

Hamis pénz

Visszaemlé�ezve azo�ra az elsõ éve�re, so�szor
elgondol�ozom: milyen so�féle bûncsele�mény-
nyel és hány �ülöbözû típusú bûnözõvel találtu�
a��or magun�at szembe, hányfajta ügyben �el-
lett intéz�ednün�, nyomoznun�, mennyire
"mindenesei" voltun� mi, újdonsült rendõrtisz-
te�, nyomozó� a fiatal népi állam bûnüldözésé-
ne�.

Manapság a nagyszerûen szervezett belügyi
szerve�nél minden sza�területne� megvanna� a
specialistái, gondosan �épzett, nagy tapasztalatú



sza�emberei, a�i�ne� techni�ailag jól felszerelt
tudományos apparátus nyújt segítséget. így ter-
mészetesen so��al hatásosabban, eredményeseb-
ben végezheti� a bûnüldözést és a megelõzést.

A��oriban a �evés megbízható rendõrnyomo-
zóna� a fegyveres harctól a bonyolult gazdasági
bûncsele�ménye�ig so�féle területen �ellett el-
igazodnia.

So�szor mondjá�: hõsi idõ�! Mi egyáltalán
nem éreztü� és nem érezzü� magun�at �ülönö-
sebben hõsö�ne�. Véleményem szerint nem is
azért volt elsõsorban hõsi az az idõsza�, mert
áldozato�at is �övetelt, s mi �észe� voltun� éle-
tün� feláldozására. So��al in�ább azért, mert
�is elõ�épzettségû vagy éppen minden elõ�ép-
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zettség nél�üli mun�ásembere� oda merte� áll- �
ni a régi nyomozó� helyére - mint ahogy a
mun�ásembere� oda merte� állni az államosított
gyára� élére, sõt - az ország élére!

Anna� idején ne�ün� a vet�õzte tõ��el, a fa-
siszta banditá��al, a �özönséges gyil�oso��al, a
szabotõrö��el, a gyúj tógáto��al vívott �üzdelem
után, illetve mellett - meg �ellett találnun�
azo�at, a�i� so��al rejtettebb esz�özö��el dol-
gozta�: a gazdasági bûncsele�ménye� minden
rendû és rangú �iagyalóit és el�övetõit.

A felszabadulást �övetõ hónapo� �özönséges
�is fe�etézéseit, az inflációt �ihasználó árdrágí-
tásait a stabilizációt �övetõen sötét árdrágításo�,
árurejtegetése�, csempészése� váltottá� fel. Mi-
�özben az ország vezetõi - élü�ön a �ommunis-
tá��al - mindent megtette�, hogy több hús, �e-
nyér, cu�or jusson a dolgozó� asztalára, jobb
ruhában, cipõben járhassana�, nyugodtabban él-
hessene� - a�adta�, és nem is �evesen, a�i�
csa� a magu� hasznát �eresté�. Összetételü�*
rend�ívül változatos volt: az egyéni haszonszer-
zésre, saját zsebre dolgozó apró fe�etézõ�tõl,
ügyes�edõ�tõl a nemzet�özileg is érde�elt, a
népgazdaságot tudatosan �árosító, szervezett
bûnbandá�ig. És milyen nehéz volt megállapí-
tani, hogy �i csa� "piti" üzér�edõ, s �ine� van-
na� messzebbre nyúló �apcsolatai, érde�eltsé-
gei.

Mert volta� ilyen �apcsolato�, s mi is elég ha-
mar tudomást szereztün� rólu�. Azt például
pontosan tudtu�, hogy van egy Prága, illetve
Bécs irányába �inyúló csempész-szál, csa� ép-
pen azt �ellett még megtudnun�, hogyan bonyo-
lítjá� le a csempészügylete�et. Élelmiszere� tö-
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megét csempészté� �i az országból, s helyette
valuta, arany �erült a birto�u�ba.

Persze mi azt is tudtu� azért, hogy tulajdon-
�éppen hol �ell �eresni eze�et az embere�et,
hiszen az éjsza�ai élet "�rõzusai" so�szor elve-
tetté� a suly�ot, meg�önnyítve helyzetün�et.
S túl voltun� már olyan nagy tõzsdei razzián is,
ami�or csa� úgy hullt a földre a so�-so� dollár,
nehogy vala�inél megtalálju�. S amíg nem ta-
láltu� meg, és nem tudtun� vala�ire alaposan
rábizonyítani bûncsele�ményt, csa� va�on �ap-
�odhattun�, s ellenfelein� csa� nevette� a mar-
�u�ba.

Nem so�áig.

Az a történet, amit most emlé�ezetemben �u-
tatva visszaidéze�, tulajdon�éppen nagyon egy-
szerûne� indult.

Vala�ine� feltûnt, hogy a Verseny utcában
egy �is vegyes�eres�edés elõtt gya�ran állna�
meg autó�, s nagyon so� árut ra�na� �i. Többet,
mint amennyi egy ilyen �is �ócerájba beférhet.
Hogy megértsü� ezt a szituációt, nem mehetün�
el magyarázat nél�ül a "vegyes�eres�edés" �i-
fejezés mellett. A felszabadulást �övetõ éve�ben
Budapesten, de országszerte is so� helyen "fog-
lalta� el" �ibombázott, �iürült üzlethelyisége�et
ügyes �eres�edõ�, azo�at úgy-ahogy �itataroz-
tá�, "�ipofoztá�", azután valóságos vásári ba-
zárt rendezte� be. Lehetett itt �apni mindenfé-
lét, az ócs�a ruhától a petróleumlámpán �eresz-
tül a tö�magig. Az ilyen �is üzlete� tulajdonosai
nem csupán ügyes�edõ�ne� te�inthetõ�, mert
tulajdon�éppen nagyon fontos szerepet töltötte�
be a la�osság ellátásában, s túlnyomó többségü�
nem is �erült szembe a törvénnyel.

Szóval vala�ine� feltûnt a Verseny utcai üz-
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let, amelyne� cégtábláján ott állt a tulajdonos
neve: Brachl Sándor. A dolog ne�ün� is tudo-
másun�ra jutott. Bár egy ilyen üzlethez termé-
szetesen hozzátartozott az áruszállítás, minden-
esetre �örülnéztün�. Próbavásárlással megbízott
nyomozóin� �özül so�an üres �ézzel jötte� visz-
sza - zárva találtá� a boltot, máso� pedig el-
mondtá�, hogy nem tapasztalna� odabent sem-
mi �ülönöset.

A megfigyelést mindenesetre nem hagytu�
abba, s egy al�alommal jelentetté�, �ét autó
megállt az üzlet elõtt és tizenöt zsá�ot szállítot-



ta�, de a vásárló� egész nap nagyon �evés hol-
mival jötte� �i.

Másnap "feleségemmel" mi is betértün� a
boltba.

-  Jó napot �íváno�! - �öszöntem hangosan,
mert ahogy beléptem, hirtelen nem láttam sen-
�it.

-  Jó  napot  �íváno�!  -  emel�edett  fel  a
pult mögül egy negyven év �örüli ember. Bizo-
nyára az alsó polco�on rendez�edhetett. - Mit
tetszi� parancsolni?

-  Szeretné� egy �is zsírt, lisztet vagy olajat
venni - mondtam.

-  Én is szeretné�! - válaszolta nevetve. -
De hol van most liszt és zsír?

-  Hát mit lehet �apni?

-  Most nagyon �iürült az élelmiszer-ra�tá-
run�, egy �is �u�oricaliszttel szolgálhato� csa�.
Egy �evés olajun� talán holnap jön ...

Mi�özben a beszélgetés folyt, "feleségem" is,
én is gondosan �örülnéztün�. A polco�on meg-
lehetõsen �evés volt az áru, s a pulton is csa�
néhány, az a��ori idõ�ben �edvelt és ismert
áruci�� sora�ozott, de a fal mellett egy létrát
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láttun�. Méghozzá olyan hosszú létrát, amire
itt a boltban egyszerûen nem lehetett szü�ség
ahhoz, hogy a�ár a legmagasabb polcra is felér-
jen vala�i. A meglehetõsen rossz világítás elle-
nére úgy látszott, hogy a bolt mennyezetén az
egyi� saro�ban (persze nem ott, ahol a létra állt)
mintha valami négyzet ala�ú �ivágás lenne . . .
Szóltam a "feleségemne�":

-  Légy szíves, �int várj meg! - azután a
boltoshoz fordultam, hal�ra fordítva hangomat:

-  Sajnálom, hogy nincs áruja, pedig én nem
forinttal fizetné� . . .

-  A��or   sincs.   Ahol   nincs,   ott   nincs   -
mondta, de �evés meggyõzõdéssel a hangjában.

-  Jó, jó, de ne�em gondjaim vanna�, mert én
Horváth Jós�ával voltam �apcsolatban, de tud-
ja, õ lebu�ott, most itt állo�, üzlet nél�ül... A
nevet   nyugodtan   �imondhattam,   az   újságo�
nemrég �özölté� a hírt, s ha Brachl Sándorna�
van �apcsolata a fe�etézõ alvilággal, a��or be-
�apja a horgot. Ügy is lett. - Maga nem tudna



szerezni?

-  Miért? - �érdezte.

-  Mondju� dollárért, de lehet arany is.

-  Talán ... de mennyi �ellene?

-  Amilyen so�at csa� tud szerezni, ne féljen,
megfizetem.

-  So�at persze nem tudo�, de meg�ísérelhe-
tem.

-  Rendben, a��or holnap bejövö� . . .

Az óvatos �eres�edõ boltját szorosabb ellen-
õrzés alá vontu�, néhány óra múlva nyomozó-
csoportun� ház�utatási engedéllyel lépett az üz-
letbe. Én természetesen nem mentem velü�, így
csa� utólag tudhattam meg, mi történt.

-  Fõ�apitányság! - mutattá� meg igazolvá-
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nyu�at a belépõ nyomozó�. - Ház�utatást tar-
tun�!

-  Van engedélyü�? - �érdezte Brachl Sán-
dor.

-  Igen - nyújtotta át a papírt Rónai Zoli.

-  Parancsoljana�,  nézzene�  �örül  ebben  a
szegényes boltban.

-  Rendben van, azt tesszü� - �ezdte� mun-
�ához a hatósági tanú� jelenlétében az elvtár-
sa�. A �eres�edõ a lehetõ legnyugodtabban fi-
gyelte, ahogy a polco�at végignézté�, ahogy be-
nyúlta� a fió�jába.

-  Tessé� csa� mindent megnézni - udvari-
as�odott -, itt még egy �is fió� is van, abban
tartom a pénzt... de ezt csa� önö�ne� mutatom
meg.

Forintot találta� benne, természetesen.
A nyomozó� persze ezt elõre is tudtá�.
S azután egyi�ü� a létrához nyúlt. Egyenesen
abba a mási� saro�ba ra�ta.

-  Hova a�ar ott menni?

-  A ra�tárába - mondta a nyomozó, s már
lépett is fölfelé.



-  Nincs ott semmiféle ra�tár.

-  Hát a��or az milyen ajtó? - világított oda
az elvtárs, ahol egy felfelé csapódó ajtó nyomai
látszotta�.

-  Csa� a la�ásba vezet, hogy ne �elljen min-
dig �örülmenni - mondta a tulajdonos, de már
so��al �evésbé magabiztos hangon. - De önö�
csa� a boltban a�arta� ház�utatást tartani. Itt
meg nem találta� semmit.

-  Ahhoz �épest egyáltalán semmit sem ta-
láltun�, Brachl úr, hogy ide tegnap tizenöt zsá-
�ot hozta� be ... Annyi zsá� nem �ellene az
egész áru összeszedéséhez. Megnézzü� mi azt a
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la�ást - mondta hal�, de határozott hangon a
nyomozócsoport vezetõje, s társa már lépett is
tovább a létrán.

-  Maga is jöjjön velün� - tessé�elte aztán
elõre Rónai Zoli a tulajdonost.

A la�ásban elsõ pillantásról nem so� látnivaló
a�adt. Ágy, sze�rény, asztal. Aztán az asztal
alól leta�arva egy bõdön �erült elõ, tele zsírral.
Az ágy alatt három zsá� finomlisztet találta�.
Az egyi� saro�ban még egy bõdön zsír állt, má-
sutt so� szalonna. És Brachl Sándor egyre hall-
gatagabban ros�adt magába.

-  Nyissa �i a sze�rényt is! - csattant most
Rónai Zoli hangja.

-  Sajnos, azt nem tudom �inyitni,  mert a
�ulcs édesanyámnál van, õ pedig vidé�re uta-   /
zott.

Mondani sem �ell, hogy ez nem volt valami
túlzottan �örmönfont �ifogás. És nem is nagyon
zavarta a ház�utatást végzõ�et. Egyi�ü� máris
odalépett, hogy felfeszítse. Brachl hirtelen elé
ugrott:

-  Mit  �épzelne�!   Ehhez   nem  nyúlhatna�!
Ebben pénz van, ha anyám megtudja, hogy �i-
nyitottá�, engem fog gyanúsítani, hogy valami
eltûnt.

-  Tanú� is vanna�! - nyugtatta meg Rónai
Zoli, �etten pedig óvatosan odébb emelté�.

Az ajtó �itárult, s a nyomozó� végignézhetté�
a sze�rény tartalmát. Elõször is egy tás�án
a�adt meg a szemü�, benne 780 dollárt meg
másfél �ilónyi é�szert találta�.



-  Ez az a pénz, amire gondolt? - �érdezte
a ház�utatás vezetõje. - Hát ezt most szépen
elvisszü�, a�ármit szól is az anyu�ája.

A  ruhá�hoz nem  is nagyon nyúlta�,  de  az
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egyi� nyomozóna� feltûnt, hogy egy zsá� is van
a ruhássze�rényben. Egyetlen mozdulattal �i-
emelte, s a földre tette. Nagyot �oppant.

-  Mi van.ebben?

-  Régi ruhá�... - mondta halálsápadtan a
�eres�edõ.

Kibontottá�.

Hát a ruha benne valóban régi volt: csendõr-
egyenruha. A vállon õrmesteri rangjelzés. Ami
pedig �oppant: egy pus�a, mellette �ét tár töl-
tény. A ruha zsebében találta� egy igazolványt,
Kovács János csendõr õrmesterét. Kac�iás ba-
jusza volt a fény�épen, de mintha hasonlított
volna a házigazdára.

-  A bajuszát mi�or vágatta le, Brachl úr?

-  Én?

-  Persze, persze... Vagy úgy egyszerûbb:
Kovács János csendõr õrmester úr!

-  Igen ... az vagyo� : . .

-  Most szépen velün� jön. Visszü� a ruhát
is, az élelmiszert meg az é�szert is ... Melyi�et
�eresi majd jobban az édesanyja, ha hazajön?

Kovács János - Brachl Sándor - nem fe-
lelt. Megadóan hagyta, hogy megbilincseljé�.

Nyomozóin� a távozás�or is nagy gonddal
járta� el. A �ét tanúna� meghagytá�: egyelõre
sen�ine� egy szót se szóljana� a dologról. Min-
dent igye�ezte� a legnagyobb rendbe ra�ni, s a
boltot ugyanúgy zártá� be, mint ahogy napo�on
át zárva szo�tá� találni. Mert Brachl-Kovács-
na� vala�i szállította a fe�ete árut, s vala�itõl
�apott dollárt.

A fõ�apitányságon aztán a �eres�edõ-õrmes-
ter ugyancsa� meglepõdött, ami�or velem talál-



ta szembe magát.
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-  Csa� azt �érem, ne verjene� meg, én min-
dent elmondo� - ez volt az elsõ mondata.

-  ide figyeljen, õrmester úr - feleltem. -
Most nem a csendõrségen van. Még hazudhat is,
a��or sem verjü� meg. Az ostoba vere�edés a
magu� rendszeréne� az esz�öze volt. Csa� �öny-
nyíti a helyzetét, ha õszintén vallomást tesz. És
egyéb�ént is eleget tudun� már magáról. . .

-  Tényleg nem bántana�? - �érdezte szinte
hálásan.

-  Beszéljen! - szóltam rá válasz helyett.

-  Igenis, �érem . . . Sopron �örnyé�én telje-
sítettem szolgálatot. Ami�or az orosz csapato�
�özeledte�, civil ruhát szereztem. Égy ideig Sop-
ron   �örnyé�én   buj�áltam,   azután   ami�or  le-
csendesedett a helyzet, hazajöttem, mert édes-
anyámna� itt Budapesten volt fûszerüzlete. Per-
sze nem a Verseny utcában. De ezt az üzlethelyi-
séget és fölötte a la�ást már �inézte magána�.
Én meg segítettem megszerezni, persze nem a
saját nevemen. Az egyi� ott meghalt ember ne-
vét "�ölcsönöztem" magamna�, mert nagyon fél-
tem, hogy mint csendõrt, hamar elfognána�. Ki-
ala�ítottu� ezt a �is vegyes�eres�edést. . .

-  Hogy fe�etézhessene�!

-  Nem �érem, becsületszavamra, a��or még
egyáltalán nem is gondoltam ilyesmire. Hónapo-
�on át becsületesen dolgoztam, tényleg csa� tö�-
magot, meg hasonló�at árultam, nem is nagyon
ment a bolt.

-  Mi�or határozta el magát a bûncsele�mé-
nye� el�övetésére?

-  Nem magamtól tettem, higgyé� el.

-  Ki biztatta fel? Kivel állt �apcsolatban?

-  Kérem szépen,  én  mindent elmondo� . . .
Egyszer  csa�  bejött  hozzán�  Szabó  Lajos,  õ
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csendõr hadnagy volt ott, ahol én szolgáltam.
Édesanyám nem nagyon örült né�i, hogy eljött,
de �i nem dobhattu�. Elmondta, milyen jól �e-
res, s hogy ez a �is üzlet nagyon is al�almas len-
ne arra, hogy néhány árut itt adjun�-ve-



gyün� . . . persze fe�etén. Nyíltan beszélhetett
elõttem, hiszen tudta, hogy a múltam miatt leg-
alább úgy félhete�, mint õ, s nem fogom elárul-
ni. Eleinte nem a�artam hallgatni rá, de a so�
pénz szerzéséne� lehetõsége megszédített. Az
elsõ hete�ben csa� 50-100 �iló zsíro�at adtun�
el, aztán egyre többet. . . Hát így történt.

-  És az aranya�hoz, é�szere�hez hogy ju-
tott?

-  Még Sopron �örnyé�én üldözötte�tõl �ap-
tam, hálából... Én �érem nem bántottam õ�et,
in�ább szívességet tettem ne�i�.

-  Mit tud Szabóról? Hol találju� meg?
Viszonylag pontos személyleírást adott, s azt

is elmondta, melyi� üzletben lehet megtalálni.
Gyorsan �idolgoztu� a haditervet, hogy fér�õz-
zün� a hadnagy úr és - most már biztosa� le-
hettün� a dologban - bandája �özelébe.

Mun�án�at a gazdasági rendörséggel �özösen
folytattu�, s a GR egyi� legügyesebb nyomozó-
ja már másnap ott volt az Andrássy úti hentes-
üzletben, amine� címét Kovácstól tudtu� meg.

Enne� a boltna� a tulajdonosa B. György volt.
A nyomozó Fehér István�ént mutat�ozott be,
elmondta, hogy gép�ocsivezetõ, s hogy egy �ö-
zös ismerõsü�tõl hallott arról: esetleg itt is �ap-
hat árut, mert õ régi csempész, ne�i so� zsírra,
lisztre van szü�sége. Azt is elmesélte, hogy már
több száz �iló zsírt csempészett �i az országból
Bécsbe, tele van valutával, arannyal, s most ép-
pen új üzletet �utat.

-  Ne�em is van �olbászom, zsírom, én is szí-
vesen adom aranyért... - mondta a hentes.

-  Ilyen �icsiben én nem dolgozom - nézett
�örül a nyomozó.

-  Leg�evesebb   50-100   �iló  �ell,   itt  meg
2-3 �iló ha van.

-  Az igaz, de van egy ra�táram, csa� nem
vagyo� hülye, hogy itt tartsam ... Ha �omoly
az üzlet, a�ár 200 �ilót is átvehet.

-  Honnan van ennyi zsírja?

-  Miért érde�el?

-  Mert minél többen vanna� egy üzletben,
annál nagyobb a lebu�ás veszélye.

-  Ide figyelj, pajtás, én legalább úgy féle�,
mint   te.   A�i��el   �apcsolatban   vagyo�,   azo�



mind a �ezemben vanna�.

Nyílt az ajtó, a beszélgetés megsza�adt.

-  Szevasz, Lajcsi - �öszöntötte a belépõt a
hentes. - Mi újság?

-  Mi lenne - bólintott a nyomozó felé a jö-
vevény.

-  Elõtte   beszélhetsz . . .   egyéb�ént,    Fehér
István a neve.

-  Én Szabó Lajos vagyo� , . .

-  Szabó az üzlettársam - magyarázta Fe-
hérne�, a nyomozóna� a hentes. - Annyi zsírt
hoz, hogy csa� gyõzd megvenni.

-  Hát most hoztun� 150 �ilót, de erre vevõ a
Verseny utca - mondta Szabó. A nyomozó egy
pillanatra megdöbbent. Mi lesz, ha tovább men-
ne�,   ha   megtudjá�,   hogy   valami   történt,   de
szerencsére a hentes mega�adályozta a bajt:

-  Mit törõdsz vele,  ne�ün� az a vevõ, a�i
I többet fizet.

-  Látom, hogy lehet velete� üzletet �ötni -
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örvendezett tiszta szívbõl Fehér. - Hol vehetem
át a zsírt?

-  Persze nem itt, a bolt elõtt. De gyere hol-
nap délelõtt 10 óra�or a Síp utca 2. elé, ott vá-
run�.

Fehér gyorsan jelentette mi történt, és más-
nap egy �is teherautóval, a megfelelõ dollárral
megjelent a Síp utcában.

-  250 �iló zsírt és 500 �iló �olbászt szeret-
né� elvinni ... - mondta a talál�ozóju�on.

-  Rendben van, csa� állj be az autóval az
udvarra . . .

Az udvarról a ra�tárba vezetett az útju�, s ott
mindjárt azt mondtá�:

-  Elõbb látni szeretnén� a pénzt. . .

-  Természetes! - elõzé�eny�edett Fehér, s
nagy bõrtárcájából már számolni is �ezdte a dol-
láro�at.



Vagy �étszáznál tartott, ami�or az udvari aj-
tót bedöntve berohantun�, �örülfogtu� õ�et.

-  Rendõrség! Sen�i ne mozduljon!
Fehér B. György és Szabó felé �iáltotta:

-  Rohadt strici�, jól beugrattato�! Ezt még
meg�eserülite�!

Azo� nem válaszolta�, csa� halálsápadtan áll-
ta�.

-  Kié a ra�tár?

-  Az enyém - felelte B. György.

-  És magu� �icsodá�?

-  Én csa� úgy bejöttem - mondta Szabó.

-  Én is - ismételte Fehér.

-  Ha csa� úgy bejötte�, a��or mine� �iabál-
ta, hogy beugrattá�? És mi� eze� a dolláro�?
Forgassá� �i a zsebei�et!

Elsõre nem ment, de a határozott hangra Fe-

166

hér �ezdte. Persze mi tudtu�, mi van a zsebé-
ben.

-  Fehér István - olvastam hangosan az iga-
zolványát - Hernád utca 3., foglal�ozása: gép-
�ocsivezetõ. Honnan van az a so� dollárja?

-  Hát van ...

-  És mit a�art venni érte?

Fehér hallgatott egy darabig, aztán, ami�or
felszólítottam, hogy ezzel �önnyíthet a helyze-
tén, megszólalt: zsírt meg �olbászt.

Erre a mási� �ettõ rá�iabált:

-  Te hülye, hát hiszel eze�ne�?!

De a��or már parancsot is adtam a ház�uta-
tásra. A ra�tárban három és fél mázsa zsírt,
csa�nem egy mázsa �olbászt és rengeteg szalon-
nát találtun�. Ezt lefoglaltu�, mindhármu�at
megbilincseltü�, s a fõ�apitányságra vittü�.

Elõször Fehért rendeltü� be �ihallgatásra.

Ahogy becsu�ódott az ajtó, ne�iestün�, össze-
vissza ölelgettü�, gratuláltun� ne�i.



-  Nem a�arsz elmenni színészne�?

-  Miért, csa� nem rontottam el valamit? -
�érdezte vissza, s bizony úgy �ellett visszafogni
a nevetésün�et.

Még a �ihallgatáso� elõtt �imentün� a la�á-
so�ra, ház�utatást tartottun�, s mind�ét helyen
so� dollárt, aranyat találtun�.

Éppen szóltam az elvtársa�na�, hogy Szabót
hozzá� fel �ihallgatásra, ami�or a sza�értõ je-
lent�ezett nálam.

-  Õrnagy elvtárs, a ház�utatás során talált
dolláro�ból 8 darab 20 és 2 darab 50 dolláros -
hamis . . .

-  Hamis dolláro�? Biztos ebben?

-  Természetesen, õrnagy elvtárs! Ha a�arja,
részletesen bebizonyítom.
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-  Nem,  nem,  �öszönöm,  dehogyis �étel�e-
dem benne. De tudja, milyen régen szeretnén�
már vala�it tetten érni hamis dolláro� érté�e-
sítésén.

A hitetlen�edõ �érdés is enne� volt �öszönhe-
tõ. Hisz mi már régebben tudtun� arról, hogy
forogna� hamis dolláro� a( valutázó� �ezén, s
magun� is találtun� jó néhányat a tõzsdei razzia
során vödörszám összesepert, eldobált dolláro�
�özött. Csa� mindeddig sem ne�ün�, sem a gaz-
dasági rendõrségne� nem si�erült egyetlen em-
bert sem tetten érni hamis dolláro� fizetésén,
így hát ez volt az elsõ "hal" a horgon, s �i tud-
ja, talán nem véletlenül �erülte� a hamis 20 és
50 dolláro� Szabó Lajoshoz . ..

-  Köszönöm! - búcsúztam el sza�értõn�tõl,
azután �iszóltam, hozzá� be Szabót.

Megváltoztatva eredeti el�épzelésemet, nem
folytattam le szabályos jegyzõ�önyvi �ihallga-
tását, hanem csupán egyetlen �érdést tettem fel
ne�i, miután leültettem:

-- Mondja, Szabó, �itõl szerezte meg azo�at
a dolláro�at, amelye�et a la�ásán találtun�?

-  Megtaláltá�, hát nem tagadhatom. Üzletel-
tem, s így �erülte� hozzám. De hogy �itõl? Nem
�értem én sen�itõl igazolványt.

-  Rendben van, Szabó, de mégis jól tenné,
hogyha egy �icsit gondol�ozna ezen - mondtam
ne�i, s legnagyobb meglepetésére vissza�ísértet-



tem az elõzetesbe.

Egyelõre nem a�artam feltárni elõtte, hogy
tudun� a múltjáról - ebben az ügyben tulaj-
don�éppen az mellé�es is volt, majd csa� a
"végelszámolásnál" váli� érde�essé - s azt sem,
hogy volt csendõr- és jelenlegi üzlettársa már
õrizetün�ben van. Mivel pedig azt mondta: nem

tudja, �itõl származna� a dolláro� - amelye�-
rõl szintén nem mondtam meg ne�i, hogy hami-
sa�at találtun� �öztü� -, jobbna� láttam ezt a
megoldást. Néhány' nap gondol�odási idõ a bi-
zonytalanságban nemegyszer segít. Ezért nem
hallgattam �i mindeddig jegyzõ�önyvileg
Brachl-Kovácsot sem.

Most in�ább B. György, az igazi hentesmester
érde�elt, mert a csempészésrõl tõle is megfelelõ
felvilágosítást �aphattam.

Csempészést íro�, mert a ház�utatás, amit B.
György la�ásán elvtársain� folytatta�, egyértel-
mûvé tette, hogy nemcsa� itthon üzletelte�,
cserélte�, fe�etézte� a hússal, zsírral. Mint a
ház�utatási jegyzõ�önyvbõl �itûnt, nagy meny-
nyiségû csempészáru �erült elõ, még az egyi�
�ép mögött is üreget fedezte� fel. A la�ásban
összesen 1200 férfiruhát, 200 nõi esõ�abátot, 60
pár cipõt, 50 hátizsá�ot, 25 be�ecset találta�.

B. György a �ihallgatáson folyé�onyán val-
lott:

- Eleinte csa� ruhát cseréltem zsírért, hú-
sért, azután si�erült cserélnem egy �is teher-
autót is. Társulnom �ellett egy gép�ocsivezetõ-
vel, mert magam nem tudtam vezetni. így �e-
rültem �apcsolatba Katona Lászlóval. Szeren-
csém volt, vagy talán szerencsétlenségem, Ka-
tona egyre nagyobb üzlete�re vállal�ozott, sõt
vitt bele engem is. Még azt is el tudta intézni,
hogy a �özellátási hivatalban dolgozó M. Károly-
tól a szállításhoz szü�séges papíro�at meg�ap-
ju�. Nemcsa� az ország területén folytatott szál-
lításo�ra, hanem "a �özellátás érde�ében" �ül-
földie�re is. Nem is volt soha bonyodalmun� a
határon.

Természetesen Katonát is letartóztattu�, s õ
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is tagadás nél�ül mindent elmondott, nagyjából



ugyanúgy, mint a hentes. Nagyjából... Egyet-
len dologban tért el vallomásu�. Katona szerint
nem õ vitte bele nagyobb dolgo�ba B. Györgyöt,
hanem fordítva, attól �apott mindig "rázósabb"
megbízatáso�at. Az ilyen ellentmondáso�at
azonban megszo�tu�, az ügy lényegén mit sem
változtatta�, s majd a bíróság mérlegeli, hogy
melyi�ü�nél nyom e tény súlyosabban a latban,

Két irányban �ellett tovább haladnun�: meg-
tudni, �i� volta� a csempészõ� bûntársai, �ap-
csolatai, és felderíteni, milyen �özü� van a ha-
mis dollárt terjesztõ�höz.

Még nagyobb energiával vetettü� magun�at
a budapesti "éjsza�ai életbe". A gazdasági rend-
õrséggel együttmû�ödve figyelés alatt tartottu�
a lo�álo�at, �ávéháza�at. Éjsza�áról éjsza�ára
min�et is ott lehetett találni, s mit sem törõd-
tün� azzal, hogy napo� óta nem alszun�, hiszen
- ellentétben az ide járó valutázó, lumpoló ala-
�o��al - mi nappal sem aludtun�.

Egyi� este a Savoy �ávéházban üldögélõ nyo-
mozón� felfigyelt arra, hogy F. Ferenc tõzsdés-
ne� - a �ávéház egyi� törzsvendégéne� - asz-
talához egy ismeretlen férfi ült le. Suttogva be-
szélgette�, ebbõl természetesen semmit nem
hallhatott. Mégis, ami�or szedelõz�ödte�, õ is
távozott, óvatosan �övette õ�et.

A �ét férfi az egyi� szomszédos �apualjba lé-
pett be. A nyomozó elhaladva a �apu elõtt látta,
hogy egy-egy �is papír�öteget cserélne�. Belé-
pett a �apualjba:

- Rendõrség! Igazoljá� magu�at!

F. Ferenc azonnal a zsebébe nyúlt, hogy �ive-
gye az igazolványát, a mási� viszont nagyot lö-
�ött a nyomozón, s �irohant a �apu alól. Azzal
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sem törõdött, hogy �özben a �öteg pénz a föld-
re hullt. A nyomozó már utánavetette volna ma-
gát - hisz F. Ferencet ismerte -, de látta, hogy
felugrott egy induló villamosra. így hát megelé-
gedett F. Ferenccel, õt �ísérte be a fõ�apitány-
ságra, s persze magával hozta az eldobott pénz-
�öteget is - 300 dollárt.

-  Ki volt az, a�ivel talál�ozott? - �érdez-
tü�.

-  Nem ismerem, �érem - válaszolta a tõzs-

dés.

-  Nem ismeri és mégis dollárt adott ne�i. ..



Mennyiért?

-  A 300 dollárért 5000 forintot �aptam .. .
de tényleg nem ismerem, egy régi ismerõsöm
�üldte hozzám, a�ivel már �ötöttem ilyen üzle-
tet.

-  Ki ez az ismerõse?

-  So�at nem tudo� róla, csa� a nevét. Szabó
Lajosna� hívjá�...

-  És errõl a mási�ról mit tud?

-  Kérem, én a múltban is tõzsdés voltam,
most is az vagyo�. Csa� tõzsdeügylete��el fog-
lal�ozom . . ,  Annyit tudo� róla,  hogy  lengyel
állampolgár. És most azt is �érte tõlem, hogy
szerezze� ne�i az õ fény�épével egy útlevelet,
minden pénzt megad érte. De azt mondtam ne-
�i, hogy én ezzel nem foglal�ozom, én nem is
tudo� útlevelet szerezni.

Eze� után õszintén elmondta, hogy �i�ne�
adott el még dollárt és �i�tõl szo�ott vásárolni.

Másnap általános ellenõrzést - �özismert
néven razziát - tartottun� a Savoyban. Hogy
itt mégis az ellenõrzés �ifejezést használom, an-
na� az az o�a, hogy némileg más�épp zajlott le,
mint az a��oriban szo�ásos más jellegû razziá�,
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illetve mint amit ez a szó a mai emberne� je-
lent. Az ilyen razziá�at - tanulva a tõzsdei dol-
lárdobálásból - nagy �örülte�intéssel végeztü�.
Egyen�ént, vendég�ént mentün� be. Az elõzõ
napo�ban megfigyelt gyanús személye� �öze-
lébe leült egy-egy nyomozón�, majd ami�or
minden�i elfoglalta a helyét, meghatározott idõ-
pontban egyszerre léptün� az asztalo�hoz.

Ez a razzia is így történt. Pontosan 22 óra 30
perc�or minden gyanús személy asztalához oda-
ült egy-egy nyomozón�.

-  Rendõrség! Kérem az igazolványát!

Én egy igen jól öltözött férfi asztalához ültem
le. Felszólításomra úgy meglepõdött, hogy iga-
zolvány helyett egy �öteg dollárt vett �i a zse-
bébõl. Aztán elõ�erült az igazolványa is: K. Je-
nõ, foglal�ozása: "magánzó". Dollárral "magán-
zott" . . .

Néhány perc múlva tizennégy asztaltól állt
fel �ét-�ét ember, tizennégy valutázót állítot-
tun� elõ. Csa� a tizenötödi� társun� járt ered-



ménytelenül vagy talán eredménnyel: õ volt az
egyetlen, a�i becsületes embert igazoltatott.

Még az éjjel ház�utatást tartottun� tizen-
négy la�ásban. So� minden elõ�erült: valuta,
csempészáru, é�szer.

K. Jenõ azt is elmondta, hogy a 2300 dollárt
egy Szíj János nevû férfi adta át ne�i, hogy ad-
ja el 15,75 forintért, tehát õ tulajdon�éppen
csa� megbízott.

-  Segíteni fog ne�ün� Szíj János fel�utatá-
sában?

-  Nézzé�, �érem, szívesen a rendel�ezésü�-
re  állné�,  de  ezt  nem  merem  megtenni.  Ha
megtudjá�, hogy én bu�tattam le, soha egy �raj-
cárt  nem   fogo�  �eresni.   Annyit  mondhato�,
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hogy holnap tíz óra�or a Simplon Kávéházban
�ell elszámolnun�.

-  Azt hiszem, K. úr, az ilyesfajta �eresete�-
ne� amúgy is befellegzett. De mi nem a�arju�
magát "lebu�tatni". Magána� �ötelessége meg-
mutatni aizt,  a�ivel tit�os üzlete�et �ötött,  de
legyen nyugodt, a dolgot úgy intézzü�, hogy õ
ne tudjon meg semmit.

Másnap tíz óra elõtt néhányan bementün� a
Simplonba, s �ülönbözõ asztalo�hoz ültün� le.
Pontosan tíz óra�or lépett be K. Jenõ (a�it az
ajtóig �ét nyomozó �ísért). Szétnézett, aztán
odament az egyi� asztalhoz, ahol egy fiatal fér-
fi ült. Kezet fogta�, beszélgetni �ezdte�.

Meg�aptá� �ávéju�at is, ami�or K. Jenõ elõ-
vette a tárcáját, s el�ezdte számolni a forinto�at
(mi adtu� ne�i, hogy elvégezhesse az elszámo-
lást . . .), meg a "maradé�" dolláro�at. . .

Mi felálltun�, s igazoltatni �ezdtün� a �ávé-
házban. Az a �ét nyomozó, a�i K. Jenõt az ajtó-
ig �ísérte, egyenesen az õ asztalu�hoz ment, mi
pedig találomra több asztalnál �értü� el az iga-
zolványo�at.

A �ét nyomozó persze nem találta rendben
sem Szíj, sem K. Jenõ igazolványait, s ott volt
a forint is, a dollár is, tehát teljesen indo�olt
volt az elõállításu�. Mi�özben �ivezetté� õ�et a
�ávéházból, mi még mindig igazoltattu� a ven-
dége�et.

Természetesen �ilépésü� után azonnal abba-
hagytu� az igazoltatást, s igye�eztün� a fõ�api-
tányságra.



Odabent Szíj János zsebébõl 380 dollár és 13
Napóleon-érme �erült elõ.

-  Mi a foglal�ozása? - �érdeztem.
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-  Hentes és mészáros vagyo�, de nincs állá-
som, most a�aro� elhelyez�edni.

-  Eddig hol dolgozott és honnan van valutá-
ja> aranya?

-  Ami�or   hazatértem   ameri�ai   fogságból,
együtt jöttem több bajtársammal. A �apcsolatot
továbbra is tartottu�, s meghívta� a Moulin-be.
Hogy segítsene� rajtam, adta� 30 dollárt. Ezt
eladtam, s jó üzletne� bizonyult. így �ezdõdött.

-  Es a la�ásán mennyi valuta van még? Ki-
megyün� ház�utatást tartani.

Szíj János elsápadt, szinte resz�etve �érte:

-  Ne tessé� �ijönni, nagyon szégyellném a
dolgot a szomszédo� elõtt. Bevallom, van ott is
aranyam, dollárom, s én azt ház�utatás nél�ül
odaadom ...

-  Jó, nézze, Szíj, mondjon el mindent eddi-
gi mû�ödésérõl.

-  Hát �érem, én járom az éjsza�át, a mula-
tó�at, s így nagy ismeretségre tettem szert, tud-
já� rólam, hogy valutát és aranyat ado� és ve-
sze�, jó árat fizete� érte, jó velem üzletet �ötni.
Ezt csinálom . ..

-  Szabó Lajost ismeri?

-  Én nem ismerem Szabót és semmiféle üz-
letem nem volt vele ... Különben is, zsírral nem
foglal�ozom.

-  Pedig "hentes és mészáros"  a sza�mája
és   abban   a�ar   elhelyez�edni...   vagy   nem?
Egyéb�ént ahhoz �épest, hogy nem ismeri, elég
jól tudja, hogy valóban zsírral is üzletel...

Hallgatott.

-  A��or most �imegyün� a la�ására.

Az Elemér utca 3-ban la�ott, egy modern ház
nagyon szép, stílbútoro��al berendezett �étszo-
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bás la�ásában. Az ajtón belépve hihetetlen gaz-



dagság tárult elén�.

-  Mondja, Szíj úr, hogy tudta megvásárolni
eze�et a drága bútoro�at, �épe�et, a herendi és
meisseni porceláno�at?

Nem felelt.

Egyi� nyomozón� �özben a házfelügyelõnél
megnézte a la�ó� nyilvántartási �önyvét, s itt
so� mindenre fény derült. A la�ás a háború elõtt
Deutsch Károlyé volt. õt elvitté� a nyilaso�
1944-ben. A la�ást lepecsételté�. Körülbelül �ét-
három hét múlva jött Szíj János több nyilas
�arszalagos férfi társaságában. Hozta� egy pa-
pírt, hogy a la�ást �iutaltá� a részére. Be�öltö-
zött, bejelentette magát, s azóta itt la�i�.
Deutsché� nem jötte� vissza, a házfelügyelõ
úgy hallotta, hogy a Duna-parton �ivégezté�
õ�et.

Miután a jelentést meghallgattam, utasítást
adtam a ház�utatás folytatására, magam pedig a
házfelügyelõhöz mentem, és érde�lõdni �ezd-
tem:

-  Ami�or Deutsché�at elvitté�, Szíj nem volt
a nyilaso��al?

-  Nem láttam! Éjjel �ét-három óra lehetett.
Becsengette�, s ami�or �aput nyitottam, annyit
�érdezte�: hol la�na� Deutsché�. A �aput nyit-
va �ellett hagynom és egy nyilas �arszalagos,
pus�ás fiatalember ott maradt. Engem bezavart
a la�ásomba. Ami�or pedig szegénye�et elvit-
té�, az egyi� �arszalagos rám zörgött: "eze�et
a rohadt zsidó�at elvittü�, a la�ást lepecsétel-
tü�, sen�i nem mehet be." Csa� annyit �érdez-
tem: "Hová viszi� õ�et?" A férfi durván rám
�iabált: "Kuss! mert téged is elviszün�!" "Csa�
nem sajnálod eze�et a rohadt zsidó�at?!"
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-  Deutsché� gazdago� volta�?

-  Óra- és é�szer�eres�edésü� volt. Nagyon
rendes embere� volta�. Szerényen élte�, egysze-
rû embere�ne� ismerté� õ�et.

-  Kérem, jöjjön föl maga is a ház�utatáshoz.
Mi�özben beléptün� a la�ásba, még mindig

Deutsché�ról beszélgettün�. Ügy tereltem a be-
szélgetést, hogy Szíj elõtt is éreztesse megható-
dását, majd megjegyeztem:

-  Látja, Szíj úr nem hatódott meg, ami�or
be�öltözött �ét meggyil�olt ember otthonába.



-  Én, �érem, nem tudtam, �ié volt ez a la-
�ás - szólalt meg Szíj.

-  Miért,  mit gondolt? - �érdeztem,  de a
házfelügyelõnõ is megszólalt:

-  Miért mondja, hogy nem tudta? Én �ér-
deztem magától, ami�or egy éjjel hazajött �ato-
naruhában, hogy nem tudná-e megmondani, mi
lett Deutsché��al. Maga rám �iabált: mit fog-
lal�ozi� maga azo��al a zsidó��al? Még meg is
fenyegetett, azóta nem is beszéltün� egymással.
De az utóbbi idõben megint �öszönget: ,,�ezét
csó�olom, Ili�e." Meg is mondtam, magána� én
nem vagyo� Ili�e!

-  Milyen rangja volt a hadseregben? Errõl
még nem is beszélt.

-  Fõhadnagy voltam ... de nem is �érdez-
té�.

-  Persze,  még nem  hallgattu� �i,  Szíj   úr.
Eddig csa� azt mondta el, amit a�art.

Közben egyre gyûlte� az asztalon a sze�ré-
nye�bõl �ivett �ar�ötõ�, nya�lánco�, gyûrû�
- vagy másfél �ilónyi aranytárgy. A házfel-
ügyelõnõ, ami�or az egyi� nya�láncot és �ét
�ar�ötõt �ivetté�, fel�iáltott:
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-  Jézus Mária! Eze� Irén�e é�szerei volta�!
Deutschnéé . . .

-  Mondja, Szíj úr, eze�et az é�szere�et is a
la�ással együtt utaltá� �i magána�?

-  Igen. Itt volta� az é�szere� is.

Közben irato� is elõ�erülte�, meg fény�épe�.
Az egyi�en nyilas�eresztes �atoná� egy csoport-
ja, �özépen Szij János.

-  Azt sem  mondta  a  fõhadnagy  úr,  hogy
nyilas volt... - Jegyeztem meg.

-  Nem �érdezté�!

-  Igaza van - mondtam. - De majd min-
dent szépen el fog mondani a fõ�apitányságon.

Lezártu� a ház�utatási jegyzõ�önyvet, ma-
gun�hoz vettü� a dolláro�at, é�szere�et, lepe-
csételtü� a la�ást, s visszatértün� a fõ�apitány-
ságra.

A dete�tívfõnö� már várt bennün�et. Beszá-
moltun� a ház�utatás eredményérõl, az ott le-



foglalt nagy érté�e�rõl és arról, hogy a valutázó,
üzér�edõ személyében egy volt nyilas �atona-
tisztet fogtun� ej. Az a gyanún�, hogy része le-
hetett az elhurcolt Deutsch házaspár meggyil�o-
lásában.

-  Igen,   enne�   nagy   a   valószínûsége   -
mondta a dete�tívfõnö�. - Különben nem lenne
érthetõ, hogy a la�ásból Deutsché�at elhurcolo�
nem raboltá� el az é�szere�et.

Ismét sza�értõn�, Fe�ete elvtárs jelent�ezett:

-  Ezredes elvtárs - jelentette a dete�tív-
fõnö�ne� -, a most behozott dolláro� �özött is
találtun� hamisa�at, négy darab 50 és �ét darab
20 dolláros hamis.

-  Látjá�, elvtársa�, ez most a fõ feladatun�
- fordult hozzán� a dete�tívfõnö�. - A fõ�a-
pitány elvtárs azt is mondta, ami�or referáltam
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eddigi eredményei�rõl, hogy az legyen a jelsza-
vu�: "hajsza a hamis dolláro� után!" Még nem
is tudtá� a jelszót, s már úja�at hozta� be.

-  Kére� engedélyt a jelentés folytatására -
szólt �özbe Fe�ete elvtárs.

-  Tessé� - adta meg ne�i a szót a fõnö�,
mert látszott, hogy még nagyon fontos dolgot
a�ar �özölni.

-  Azt is megállapítottu�, hogy ugyanabból a
hamisított szériából származna�, mint amit Sza-
bó Lajostól behozta�.

Két szál egybe�apcsolódott.

-  Mutassa õ�et - szólt a dete�tívfõnö�.
Fe�ete elvtárs átnyújtotta a dolláro�at.

-  Kére� valódia�at is!

A  dete�tívfõnö�  ide-oda  forgatta  a  �apott
ban�jegye�et, még nagyítót is elõvett.

-  Hát bizony én nem tudo� �ülönbséget ten-
ni... Kérem, Fe�ete elvtárs, magyarázza el, ho-
gyan tudja megállapítani, melyi� a valódi, me-
lyi� a hamis, sõt hogy a hamisa� miben egyfor-
má� ...

-  Tessé� jól megnézni a rajtu� levõ Jac�son-
�épet. A nagyítóval tisztán látható, hogy a va-
lódi húszdollároson a gallérja egészen �iáll, a
hamison   a   széle   is   alig   látható.   Itt   lent   a
TWENTY DOLLARS feliratnál az Y és a D �ö-



zötti hézag más a valódinál, más a hamisnál.

-  Ejha,  ha  felhívjá� rá  a  figyelmet,  még
szabad   szemmel   is   felfedezhetõ.    Köszönöm,
majd ha lesz egy �is idõn�, a��or így �özösen
szívesen hallgatnán� egy elõadást a pénzhamisí-
táso�ról.

-  Boldogan,   fõnö�,   de  elõre  megmondom,
hogy ahány ban�jegyhamisító, annyiféle hamis
ban�jegy . . . Nem �önnyû a felismerésü�!

-  Ne féljen, nem vesszü� el a �enyerét, hisz
az elvtársa�na� arra sincs most idejü�, hogy jól
megebédeljene�. Majd a miein� hozzá� a deli�-
vense�et, meg a dollároso�at, maga pedig meg-
állapítja, melyi� a valódi, melyi� a hamis. Ugye,
elvtársa�, így jó lesz? - fordult hozzán� ne-
vetve.

A sza�értõ el�öszönt, a dete�tívfõnö� pedig
összegezte mindazt, ami eddig történt.

-  A fõ�apitány elvtárs jelszavát mi �iegé-
szíthetjü� azzal, hogy nemcsa� a hamis dolláro-
�at �ell elfogni, hanem terjesztõi�et is. Van már
�iindulási pontun�: �ét ember is õrizetben van,
a�i�nél találtun� hamis dolláro�at. Amit eze�rõl
tudun�,  az sajnos,  még  semmi,  hiszen  eddig
semmi lényegeset nem mondta� el. S van egy
súlyos hibán�: engedtü� megszö�ni a valutázót,
a�irõl azóta tudju�, hogy szeretne �imene�ülni
az országból.

Most ahhoz a nyomozón�hoz fordult, a�i a hi-
bát el�övette:

-  Soha ne intéz�edjen egyedül! Most pedig
tegye jóvá a dolgot. A lengyel férfi a magáé, hi-
szen látásból már ismeri. Javaslom, figyelje meg
a Kazinczy-Rumbach és a Síp utca �örnyé�ét, a
zugbörzét... és persze Szabó Lajos �ihallgatá-
sán is �özelebb �ell �erülni ehhez az emberhez
- tette hozzá, de ez már ne�em szólt.

Részletesen megbeszéltü� a további nyomozás,
a �ihallgatáso� tervét, azután mun�ához lát-
tun�.

Ami azt illeti, nem volt egyetlen nyugodt na-
pun� sem. És a "nap" nem fejezõdött be 17 óra-
�or. A nappalo� és éjsza�á� egybefolyta�, s
örültün�, ha 2-3 órát alhattun�.

Módszeresen meg�ezdtü� a feladat végrehaj-
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tását. Nappal folytattu� a �ihallgatáso�at, es-
tén�ént a mulató�at jártu�: a Sportot, Troj�át,
Derbyt, ahol a szo�ott ala�o�, a törzsvendége�,
a prostituálta� herdáltá� el a �önnyen jött
pénzt.

A �övet�ezõ este a Moulin Rouge-ba mentem
egyi� nyomozótársammal. A mulatóhely, mint
mindig, most is zsúfolt volt, de a személyzet is-
mert már bennün�et, hisz gya�ori vendége�
voltun�, egy �is asztal, mellette �ét szé�, oda
szo�tun� ülni.

-  Hozhatom a �ávé�at? - �érdezte az egyi�
pincér?

-  Igen, a szo�ásos �ávé�at �érjü� - felel-
tem, és Ró�a, az öreg pincér néhány perc múlva
elén� tette az erõs fe�eté�et, amelye�re olyan
nagy szü�ségün� volt az álmatlanul töltött éj-
sza�ában.

-  Hogy van, Ró�a? - �érdeztem az ér�e-
zõt, a�i már több mint tizenöt éve dolgozott eb-
ben a lo�álban.

-  Tetszi� tudni, hogy a "pali�" sosem halna�
�i, itt is minden este telt ház van - felelte, szo-
�ásához híven egészen messzirõl ér�ezve a lé-
nyeghez: - egy pincér pedig ilyen�or mindig
jól van.

Asztalhoz nem hívtá�, ott maradt hát mellet-
tün�, s tudtu�, mesélõ �edvében van. Ilyen�or
soha nem sza�ítottu� félbe, nemcsa� azért, mert
mindig valami érde�es, csattanós históriát "tá-
lalt fel" a �ávé mellé, hanem azért sem, mert
utána annál többet megtudhattun� tõle.

-  So� a "pali" ... és még milyen so� volt ré-
gen. Nem tudom, meséltem-e már esetemet gróf
Zichy Vladimírról.

-  Annyi mindent mesélt már,  Ró�a,  hogy

�i tudja, nem volt-e �öztü� ez a história. De
csa� mesélje, tudja, mindig szívesen hallgat-
ju�.

- Az egyi� este a bal egyesben ült a gróf
nagy társaságban. Ami�or fizetésre �erült a sor,
egyre tapogatta a zsebeit, de nem találta a pénz-
tárcáját. "Jaj, Ró�a �érem - mondta raccsolva,
amit utánozni nem tudo� -, otthon felejtettem
a pénztárcámat." Ó, semmi baj, méltóságos
uram, majd leg�özelebb �i tetszi� fizetni" - fe-
leltem, s egy bont írtam. Odanyújtottam: "Ezt
legyen szíves aláírni!" "Mi ez!" "Ez egy bón,
méltóságos uram." "De Ró�a, mit �épzel, egy
gróf Zichyne� bonja legyen magánál?!" "Tu-



dom, gróf úr, mennyi gondja van, csa� hogy ne
felejtsü� el. .." "Ja, az más" - mondta és tol-
lért nyúlt. Néhány nap múlva újra ott volt a
bal egyesben. Ami�or fizetésre �erült a sor, fel-
számoltam a cechet, aztán mellé tettem a bont:
"Tetszi� tudni, gróf úr, ez a múlt�ori..." "Igen-
igen" - emlé�ezett, s �ifizette a cechet is, a bo-
non szereplõ összeget is. Én pedig a bont szép
gondosan összehajtogatva visszatettem a zse-
bembe. Egy hét múlva megismétlõdött az eset.
"Igen, emlé�szem, ami�or nem volt nálam
pénztárca!" - mondta a gróf, s megint fizetett.
Még háromszor �asszíroztam be ugyanazt a bont,
ami�or egyszer föltûnt a feledé�eny grófna�,
hogy valami nem stimmel: "Rendben van, Ró�a,
�ifizetem" - mondta, de ami�or el a�artam ten-
ni, rám szólt: "Ró�a, �érem adja ide a bont.. ."
"Hát a��or leg�özelebb hogy fogo� �asszírozni,
méltóságos uram?" A gróf gondol�ozott egy �i-
csit, aztán megszólalt: "Igaza van, Ró�a, erre
nem gondoltam . .." Én pedig eltettem a bont, s
még vagy ötször �asszíroztam tõle.
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-  Látja, Ró�a, velün� ilyesmi nem fordulhat
elõ .. . manapság �ülönben sincsene� ilyen fele-
dé�eny embere�, meg olyano�, a�i�nél számlá-
latlanul van pénz .. .

-  Nincsene�? - Hát a bóntrü��öt talán nem
si�erülne elsütnöm, de nézzen csa� �örül, itt
minden teste annyi pezsgõ folyi� el, hogy magam
is csodál�ozom.

Meg�ezdõdött a mûsor. Az elsötétített lo�ál
dobogóján refle�toro� fénycsõvájában egy tán-
cosnõ lépett fel. Spanyol táncot lejtett. Fiatal,
�ezdõ �islány létére szép si�ert aratott. Üj meg
új számo� után a �onferanszié bejelentette:

-  Követ�ezi�   az   est   fénypontja,   a   lo�ál
sztárja, R. Zsuzsa mûvésznõ! (de még a �ezdõ-
betûjét is hadd változtassam meg, hiszen nem-
rég talál�oztam vele az utcán, miért �ompromit-
táljam?)

A mûvésznõne� valóban �ellemes hangja volt,
s a lo�ál �özönsége ujjongva ünnepelte minden
száma után. Az egyi� páholyból �ihajolva vörös-
re tapsolta tenyerét egy �özép�orú férfi. Ami�or
a mûvésznõ befejezte mûsorát, hatalmas virág-
�osarat helyezte� elé a pincére�. Erre még egy
számot eléne�elt.

Ami�or világos lett, láttam, hogy abban a pá-
holyban, ahonnan az imént hevesen tapsoló úr
�ihajolt, öten ülne�. E��or lépett be R. Zsu-



zsa mûvésznõ. A férfi felállt, �ezet csó�olt ne-
�i, aztán leültette, a mellettü� levõ jegesvödör-
bõl �ivette a pezsgõsüveget, töltött, s itta�.
A fürge pincér pedig már hozta is a �övet�ezõ
üveget.

Ró�a jött hozzán�, tudta, hogy az elõzõ be-
szélgetésne� folytatása lesz.

-  Mondja, Ró�a, már nem a szép fiú udva-
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rol a mûvésznõne�? - �érdeztem, hisz régebbi
látogatásaim�or azzal láttam.

-  El tetszett maradni - mosolygott Ró�a. -
Még vere�edés is volt Zsuzsi�a miatt. Sarlai, a
szép udvarló az egyi� este számon �érte Hertayt,
tetszi� tudni, azt az  urat,  a�i a virág�osarat
�üldte, meg a�ivel most ott ül a mûvésznõ, mi-
re Hertay se szó, se beszéd leütötte. Ami�or Sar-
lai feltápász�odott, Zsuzsi�a �iadta az útját. A
�övet�ezõ napo�on még visszajött Sarlai, vala-
mi é�szere�et �övetelt vissza Zsuzsitól, de az
végül megfenyegette: ha nem hagyja abba, �ap-
hat még néhányat Hertaytól. így aztán Sarlai úr
elmaradt.

-  És ez a Hertay miféle?

-  Nem tetszi� ismerni? Pedig régebben ide
jár. Igaz, eleinte csendesen üldögélt valamelyi�
páholy mélyén,  de úgy látszi�,  egyre  jobban
megy a dolga. Hogy mi a foglal�ozása, azt nem
tudom, de rengeteg pénze van. Estén�ént tíz-
tizenöt üveg pezsgõt is elfogyaszt a társasága.

-  Ki� vanna� a társaságában?

-  Azo� �özül �eveset ismere�, s nagyon so�
az "átfutó" vendég. Bejönne�, leülne� Hertay-
hoz, megiszna� egy pohár pezsgõt, aztán menne�
tovább. Vanna� �öztü� �ülföldie�, hallottam én
ott már német meg lengyel szót is.

-  Csa� beszélgetne�?

-  Értem a �érdést...  Láttam már azt is,
hogy valami boríté�ot adta� át egymásna�.

-  Köszönöm, Ró�a, ez legalább olyan érde-
�es volt, mint gróf Zichy bonja ...

Ott üldögéltün� még egy darabig, �özben Sa-
nyi barátom, nyomozótársam �iment, és telefo-
non felhívta egy ügyeletes �ollégán�at. Egyér-
telmû volt, hogy Hertay azo� �özé tartozi�, a�it
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figyelnün� �ell. Másnaptól majd megszervezzü�
Zsuzsi�a figyelését is, de Hertayval nem várha-
tun� holnapig.

Közben fizettün�, s ami�or nyomozótársun�
megjelent az ajtóban, eltávoztun�. Menet �öz-
ben észrevétlenül jeleztü� társun�na�, hogy �i
az embere. Éjjel négy óra volt, mire hazaértün�,
de reggel nyolc óra�or már ott ültün� együtt az
irodában, s megbeszéltü� a �övet�ezõ lépése�et.

-  Hertay és R. Zsuzsi párhuzamos figyelése
a fõ feladat. Közben meg �ell tudni rólu� min-
dent, amit csa� lehet la�ásu�on, szomszédai�tól.
Sarlaitól is megtudhatun� egyet s mást, de õt
nem szabad nyíltan meg�érdeznün�, mert elég-
gé utálhatja vetélytársát, õt majd behívatju� a
fõ�apitányságra, s �özöljü� vele: feljelentetté�
valutázás miatt. De most már itt az ideje, hogy
bent ücsörgõ deli�vensein�et �ihallgassu�.

Megosztottu� a feladato�at, s a mostani �i-
hallgatáso�ból Szabó Lajost választottam. Ko-
váccsal Zoli foglal�ozott.

Felhozattu� õ�et az õrizetesbõl.

-  Üljön le, Szabó! - mondtam, s õ �örül-
nézve, óvatosan maga alá húzva a szé�et helyez-
�edett el.

-  Az  elvtársa�  �imehetne�!  -  Felszólítá-
somra a nyomozó, a�i fel�ísérte s egy ott ülõ
társam elhagyta a szobát, csa� a jegyzõ�önyv-
vezetõ maradt ott. Ezt a módszert szo�tu� vá-
lasztani, mert így oldódott meg leg�önnyebben
a �ihallgatott nyelve.

Aztán Szabóhoz fordultam:

-  Miért nézett �örül, csa� nem fél?

-  Nem fogna� megverni?

-  Maga is ezzel �ezdi? Nem a régi rendõrsé-
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gen vagy csendõrségen van! De egy biztos: itt
az igazat �ell mondania.
Neve?

-  Szabó Lajos vagyo�.

-  Foglal�ozása?

-  Segédmun�ás vagyo�.

-  Katona volt?



-  Igen, a háborúban �atona voltam.

-  Milyen rendfo�ozata volt?

-  Õrmester.

-  Úgy látszi�, megint figyelmeztetnem �ell,
hogy az igazságra vagyo� �íváncsi.

-  Ez az igazság.

-  A��or melyi� ala�ulatnál szolgált? Melyi�
frontsza�aszon harcolt?

-  Nyugatra vitte� . . .

-  Elég a mesébõl, mi so��al többet tudun�
magáról, mint gondolná. Mondja végre az iga-
zat ! Itt nem lehet hazudozni!

-  Csendõr voltam . . .

-  Jó ... jó ... Ez már valami. ..

-  Rendfo�ozatomat már mondtam.

-  Az igazit! Azt hiszi, nem tudju�, hogy nem
õrmester volt?

-  Kére� egy cigarettát - mondta lehajtott
fejjel, megtörtén. - Beszélni fogo�.

Rágyújtott, vagy tízet szippantott, aztán meg-
szólalt :

-  Igen,  csendõr hadnagy  voltam . . .  Ûgyis
tudjá� .. .

-  De azért magától is a�artu� hallani. És
azt is, hogyan jött haza, hogy �ezdett hozzá a
valutázáshoz, csempészéshez.

-  Elmondom   �érem,   õszinte   lesze�   -  a
hangja valósággal megszelídült, ugyanaz az ér-
zés fogott el, mint oly so�szor az eddigi nyomo-
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zati mun�á�ban: egy megtört ember ült elõttem,
a�i most már �ész a teljes vallomásra. Eddig a
pillanatig nehéz eljutni, ezt �övetõen már csa�
�ézügyesség dolga, hogy a jegyzõ�önyv milyen
hamar �észül el. Szabó Lajos úgy beszélt, mint
a�i elõadást tart, nem vallomást mond.

-  Csendõrtiszt   voltam,   Kelet-Magyarorszá-
gon teljesítettem szolgálatot. Ami�or �özeledett
a front, beosztotta� a deportálta� �ísérõjéne�.
Tudjá� jól, hogy eze�tõl az embere�tõl elszedtü�



az érté�ei�et. Mi eze�bõl, amit csa� lehetett,
megtartottun� magun�na�. Innen van az ara-
nyam nagy része, ez volt az "alaptõ�ém". Ami-
�or jötte� az oroszo�, szétfutott az egész ala�u-
latun�. Én és néhány bajtársam egy �özelben
élõ  ro�onomtól  szereztün�  civil  ruhát.  Rövid
ideig Sopron �örnyé�én buj�áltun�. Ami�or fel-
oszlattá� a csendõrséget és az újonnan megala-
�ult polgárõrség vagy rendõrség - nem tudom
mine� hívtá� - �ezdte �eresni a nyilaso�at, a
csendõrö�et,   a��or   többen   gyalog,   vonaton,
ahogy tudtun�, elindultun� Budapestre. A fõ-
város  nagy,  ott  so��al  �evésbé  szúrun�  sze-
met, mint egy olyan vidé�en, ahol tevé�eny�ed-
tün�. Gondoltu�, itt egy idõ múlva elfelejti� a
múltun�at.

-  Csa� buj�álni a�arta�! - vetettem �özbe.

-  Elõször természetesen  csa� arra gondol-
hattun�. Az aranyat, amit elrejtettem, nem vet-
tem elõ, �ésõbbre tartogattam. Itt Budapesten
talál�oztam régi tiszttársaim �özül néhánnyal,
a�i� már biztonságban érezté� magu�at, s arra
biztatta�: csa� �itartani, nemso�ára újra eljön
a mi idõn�. Kitartani... persze megélni is �el-
lett. Kereset után néztem, de gondolhatjá�, �o-
moly fizi�ai mun�ához nem szo�tam, azt nem is-

mertem. Az éjsza�ában �ülönbözõ valutázó,
csempész ismerõsö��el jöttem össze, s �önnyû
volt az elhatározás: adás-vevéssel �erese� �e-
nyeret.

-  így talál�ozott B. Györggyel?

-  Hát tulajdon�éppen igen. Ö hentes és mé-
száros volt, a�i so�at üzletelt, hiszen tudjá�, mi-
lyen �elendõ áru a húsféle. Hogy legyen valami
legális foglal�ozásom, nála voltam bejelentve se-
gédmun�ás�ént, de természetesen "csendestár-
sa�" voltun�. Pontosabban, én szállítottam ne�i
és rajta �eresztül másna� is.

-  Például a Verseny utcába . . .

-  Azt is tudjá�?

-  Különben miért mondanám.

-  Igen. Szóval a Verseny utcában felfedez-
tem egy volt beosztottamat, mint boltost, édes-
anyjána� boltjában. Csa� a neve változott meg,
de elég hamar megismertü� egymást. Ö vállal-
�ozott rá, hogy részt vesz a hús- és zsírügylete�-
ben,   mint  viszonteladó.   Amit  szállíto�,   azért
- üzletfelein� révén - arannyal, dollárral fi-
zet. Jól ment az üzletelés, mind�etten so�at �e-
restün�. Mindig több és több vevõn� lett. De ne-
hogy azt higgye, hogy nyugodtan éltem. Állan-



dóan attól féltem, hogy vala�i fölismer, felfedi
a múltamat. Haza sem mertem menni, anyámat
levélben értesítettem, hogy éle�, s õ �özölte: ott-
hon már �ereste�. A múltam miatt féltem, de
arra sohasem gondoltam,  hogy  az  üzletelésen
bu�ó� le.

-  Emlé�szi� még, Szabó, az elsõ �ihallgatá-
sára?

-  Igen ... Nagyon rövid volt.

-  Ügy van. Mert csa� egyetlen �érdést tet-
tem fel, s maga arra sem válaszolt õszintén. Most
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újra felteszem a �érdést, remélem azóta eszébe.
jutott valami róla: �itõl vásárolta a dolláro�at,
honnan jutott hozzáju�?

-  Gondol�oztam, �érem, s a��or csa� rész-
ben mondtam valótlant. Néhány üzlettársat va-
lóban nem ismere�, so� dollár forgott a �eze-
men, amit B. Györgytõl, Kovácstól �aptam és
õ� is úgy �aptá� vala�itõl. De egy nevet azt
hiszem, már a��or meg �ellett volna mondanom,
a legtöbb dollárt az éjsza�a császárától, Hertay
Bélától �aptam.

-  Hogyan ismer�edett meg vele?

-  Már régebben ismertem. Azon a tájon volt
földbirto�os, amerre én szolgáltam, néhányszor
társaságban együtt voltun�. Nagyon örült, ami-
�or talál�oztun�, és �iderült, hogy hasonló ügy-
ben járo�. Ne�i szerteágazó �ülföldi �apcsolatai
vanna�,   annyi   dollárt   és   napcsit   (Napóleon-
arany) �ap, hogy csa� gyõzzü� eladni. . .

-  Hogy tartotta vele a �apcsolatot?

-  Én nemigen mutat�oztam vele a nyilvá-
nosság elõtt. Nemcsa� azért, mert az igazi ügy-
feleit otthon fogadta, hanem azért sem, mert fél-
tem attól, hogyha a �örnyezetében látna�, ha-
marabb felismerne� ... Mondom, egy helyen él-
tün� .. . Szóval a la�ására jártam fel lopva, ti-
to�ban. Gyönyörû, millió�at érõ la�ása van a
Veres Pálné utcában ... de ezt úgyis tudjá�.

Úgy �ezdett el beszélni Hertayról, mintha mi
már mindent tudnán�. Azt is gya�ran megfi-
gyeltem a vallomástevõ�nél, hogy ami�or egy
sereg dologról úgy látjá�, mi már tudju�, nem
�épese� �ellõ�éppen �oncentrálni. Nem tudjá�
�ülönválasztani, hogy a történése� �özül melyi-
�et ismerjü�, és mi az, amirõl nem tudun�.



Mindenesetre   eze�   a   tévedése�   nemegyszer
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nagy szolgálato�at tette� már, ezért is igye�-
szün� �érdésein��el úgy irányítani a beszélge-
tést, mintha már mindent tudnán�. Most is úgy
fordítottam a szót, hogy lássa: errõl a �apcsolat-
ról is tudun�.

-  R. Zsuzsi mûvésznõvel is talál�ozott?

-  Ott a la�áson nem, soha. De tudo� róla.
Hertay bele van õrülve. Vett tõlem egy nyolc-
vangrammos  arany  �ar�ötõt  -  dollárért.  Én
nem a�artam ne�i eladni, de azt mondta, ha nem
�eríte� ne�i ilyet, nem ad több dollárt. így hát
a  �észletemhez  nyúltam,  máshonnan  hirtelen
nem tudtam beszerezni... Lehet, hogy Hertay
"�icsinál", mert azt ígérte, ha vala�i elárulja,
anna� vége, ne�i olyan �apcsolatai vanna�.

-  Ettõl ne féljen ... Pontosabban: ne ettõl
féljen!

-  Felügyelõ úr, �érem, én õszinte voltam.
Tudom,    csele�edeteimért    büntetés    jár,    de
csendõrtiszt�ént semmiféle túl�apást nem �ö-
vettem el. És remélem, enyhítõ �örülményne�
veszi� õszinte vallomásomat.

-  Ez a bíróság dolga, Szabó, de látom, �öny-
nyített a lel�én. És ha már Hertaynál tart, gon-
dol�ozzon, mit tud még róla.

-  In�ább   csa�  gondolom . . .   azt,   hogy   �i
a�ar menni az országból. R. Zsuzsina� intézi az
útlevelét, az övé tudomásom szerint már meg-
van. Úgy látszi�, csa� a barátnõjére vár.

-  Nem ismer vala�it a baráti �örébõl?

-  Egyetlen embert ismere�, a�i gya�rabban
megfordult nála. Lengyel üzletember, Tedesz�u-
na� hívjá�. Az is nagyban adja és veszi a dollá-
ro�at - válaszolta. Egészen pontos személy le-
írást adott arról az emberrõl, a�it személyleírás
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alapján már ismertün�, s a�itõl a 300 dollár szár-
mazott ...

-  Kérhete� még egy cigarettát, felügyelõ úr?

-  Igen. Gyújtson rá. írhat levelet az édes-
anyjána�.

-  Lehet?



-  Tessé�, papír, toll.

Megvártam, amíg néhány sort papírra vet.

-  Köszönöm szépen, felügyelõ úr, talán nem-
so�ára láthatom az édesanyámat.

Láthatta. Édesanyja engedélyt �apott a meg-
látogatására.

Mi�özben én Szabóval foglal�oztam, Kovács-
Brachl meglehetõsen bõbeszédûen, de annál �e-
vesebbet mondott Zolina�. Tulajdon�éppen piti
csempész valutázó volt õ, in�ább csa� a veszé-
lyesebb mun�át bíztá� rá, nagyon �is csavar volt
a gépezetben. De olyan csavar, amelyen �eresz-
tül mi megmozgathattu� az egész gépezetet.

Szíj Jánosról is so� mindent tudtun� meg, s
ami a három ember elõéletét illeti, azzal a poli-
ti�ai osztály foglal�ozott.

Mi�özben a Kovács �ihallgatásáról szóló be-
számolót hallgattam, csengett a telefon. A de-
te�tívfõnö� hívott: vár jelentéstételre. Ez azt
szo�ta jelenteni, hogy ne�i van valami fontos
mondanivalója, hiszen úgyis tudta, hogy a na-
gyobb ügye� minden fordulatáról, minden dön-
tõbb tanúvallomásról azonnal jelentést teszün�.

-  Értettem! Máris megye� - válaszoltam, de
alig tettem le a telefont, újra csengett. Zoli bará-
tom meg is jegyezte:

-  Ha egyszer egy üzlet megindul. . .

Már éppen azon voltam, hogy rábízom, vegye
fel a �agylót, engem vár a fõnö�, de aztán meg-
gondoltam magam. Felvettem a telefont.
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A vonal mási� végérõl Waszl elvtárs jól is-
mert hangját hallottam:

-  Jelentem, megvan a lengyel.

-  Hol?

-  A Jó�ai tér 3. számú házba ment be. A
¦házna� egy �ijárata van. A házfelügyelõ szerint

itt nincs bejelentve. Figyelem a házat, de �ére�
erõsítést.

-  Indulna�! Ne fogjá� el ott, várjá� meg,
amíg �ijön a házból, azután �övessé�! Tudjana�
meg róla mindent, de nagyon ügyesen, semmit
sem szabad észrevennie. Ha elõbb jönne �i, maga
�övesse, és újra telefonáljon. Minden intéz�edést



magára bízo�, belátása szerint csele�edjen.

-  Értettem! - hangzott a �agylóban, s el�ö-
szöntün�.

-  Zoli,  intéz�edj,  hogy  �etten  lóhalálában
menjene� a Jó�ai tér 3. szám elé, Waszl fhdgy.
ott várja Tedesz�ut, a lengyelt...

Én pedig fütyörészve, jó�edvûen indultam a
fõnö�höz. Hogyne, most már valóban volt jelen-
teni valóm, s nem is a�ármilyen: úgy látszi�,
�ét oldalról is beietaláltun� a �özepébe a hamis
dollárt terjesztõ bandána�.

-  Jelent�ezem! - léptem be a dete�tívfõ-
nö� irodájána� ajtaján.

-  Üdvözlöm! Milyen újat tud mondani?

-  Jelentem, úgy látom, hamarosan eljutun� a
végcélhoz. - Kezdtem, de folytatni már nem
hagyta.

-  Ideje   is!   -   mondta.   -   Most   jöttem
Münnich elvtárstól, ezért is �érettem. Ö mond-
ta el, hogy a Szabad Európa Rádió meg az Ame-
ri�a Hangja is felfújja az ügyet. Arról festene�
szörnyû �épet, hogy Magyarországon hamisít-
já� a dolláro�at.  El tudja �épzelni,  hogy ez
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mennyire árt a mi országun� te�intélyéne�? Mi-
nél gyorsabban la�at alá �ell tenni a hamis dol-
láro� terjesztõit!

-  Most már a nyomu�ban  vagyun� ...  És
mi hamisítun�? Eze� mind hétpróbás fasiszta
gazembere� - törtem �i. - Többségü� vagy
nemrég jött haza Nyugatról, vagy most �észül
oda mene�ülni!

-  Sõt, a dolláro�at is onnan hozhattá�! -
mondta a fõnö�. - Maga még nem is tudhatja,
Fóti elvtárs, most �aptu� meg a részletes sza�-
értõi véleményt. E szerint a hamis dolláro� ab-
ba a szériába tartozna�, amit a hitleri Németor-
szágban gyártotta�. (Az olvasó bizonyára tudja,
hogy a fasiszta Németország egyi� trü��je, hal-
vaszületett �ísérlete volt a nyugati országo� gaz-
dasági   életéne�   aláásása,   az   intézményesített
dollárhamisítás.)   Minden   valószínûség   szerint
onnan hoztá�, illetve csempészté� ide. Ezért is
lenne jó minél hamarabb a végére járni az ügy-
ne�. Hallgatom a jelentést.

Részletesen beszámoltam eddigi eredménye-



in�rõl, majd el�öszöntün�, s én siettem Sarlai
�ihallgatására.

A vizsgálótiszt jelenteni a�art, de leintettem:

-  Folytassa csa� nyugodtan.

Félfüllel a �ihallgatást figyelve végigolvastam
az eddigi vallomást. Sarlai �önyvelõ volt a
Ganz Villamossági Gyárban. Már 1942 óta ott
dolgozott. A rendõrséggel eddig soha nem volt
dolga.

-  Milyen valutával dolgozott? - �érdezte a
vizsgálótiszt.

-  Én, �érem, soha életemben nem valutáz-
tam.
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-  Márpedig itt az áll - nézett az elõtte he-
verõ papírba a vizsgálótiszt. ..

-  Az mi?

-  Ne legyen olyan �íváncsi! Vala�i levelet
írt ne�ün�.

-  Aljasság. Csa� bosszúból jelenthette� fel.
Én mindig becsületesen éltem.

-  Hát ha nem valutázott, honnan volt pén-
ze minden este a Moulin Rouge-ban mulatozni
és fizetni nagy ceche�et, ami�or R. Zsuzsi mû-
vésznõvel szóra�ozott? - tettem fel a �érdést.

-  Tehát innen fúj a szél? - ugrott fel a
szé�rõl, - Most már tudom, �i jelentett fel. Az
a rohadt �urva, meg az új szeretõje, a Hertay.

-  Ne ugráljon, Sarlai úr! - csillapítottam. -
Az ideges�edéssel, �iabálással nem segíthet ma-
gán.

-  Mit �ell rajtam segíteni? Nem én valutáz-
tam, hanem ha a�arjá� tudni, a��or éppen ez a
Hertay!

-  Honnan vesz ilyet, Sarlai?

-  Felügyelõ úr! Tessé� idefigyelni. Én amit
tudo�, elmondo�, s nem a bosszú vezet. De iga-
za van, nagyon csendes lesze�. Biztos vagyo�
benne, hogy önö� ne�em hiszne�, nem ne�i�. És
nem is találna� ellenem semmit.

-  Beszéljen, Sarlai úr!

-  Tetszi� tudni, milyen az, ha vala�i beleesi�



egy nõbe?! Hát az olyan hülye pali, mint ami-
lyen én voltam. Megismer�edtem R. Zsuzsi mû-
vésznõvel, s halálosan beleszerettem, ö is azt
mondta, hogy szeret, én hittem ne�i és nagyon
boldog voltam. Egészen addig, amíg színre nem
lépett ez a Hertay. Odajárt már régebben is, de
nem figyeltem rá, aztán egy nap rászállt Zsuzsi-
ra. Zsuzsi pedig estérõl estére �italált valamit,
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miért menje� el. Néhány nap után rájöttem, mi-
re jó az örö�ös �ifogás. Lármázni �ezdtem, erre
õ formálisan �idobott. Én marha, még meg is ve-
re�edtem érte, pedig a��or már nem én �el-
lettem anna� a számító büdös ringyóna�, hanem
az állítólagos "�rõzus". Azt tessé� megnézni,
hogy az mibõl szórja a temérde� pénzt, de nem
ám csa� forintot, hanem dollárt is. So�at. És é�-
szert, bundát, mibõl, honnan vett néhány nap
alatt a barátnõjéne�. Ezzel Zsuzsi dicse�edett el
ne�em, ami�or �iadta az utamat. Ez minden,
amit elmondhato�, felügyelõ úr!

-  Mondja, Sarlaí, biztos, hogy mindezt nem
azért  meséli,  mert  Hertay  elszerette  magától
Zsuzsit.

-  Én, felügyelõ úr, nem gyûlölöm már azt az
ala�ot, de most már mindent el tudo� hinni ró-
la, azt is, amit Fercsi, a pincér mesélt. Tessé�
meg�érdezni, ott dolgozi� a Moulin-ban.

-  Mit mesélt a Fercsi!

-  Fercsi nemrég járt Olaszországban. Ideha-
za Zsuzsi mûvésznõtõl vett 20 dollárt, hogy oda-
�int jobban éljen. Olaszban fizetett a 20 dollá-
rossal, mire a pénztártól egyenesen a rendõrség-
re vitté�. Azt mondtá�: a húszdolláros hamis.
Fercsi azt hazudta, hogy Torinóban vette egy né-
metül beszélõ férfitõl. Fél napig a rendõrségen
tartottá�. Zsebeit, poggyászát át�utattá�, s mi-
vel nem találta� nála több hamis dollárost -
jegyzõ�önyvezté� és elengedté�. Ami�or haza-
jött, vesze�edett is Zsuzsival, mire az azt mond-
ta: ne féljen, vissza�apja a pénzét! Este Hertay
600 helyett 800 forintot adott Zsuzsina�, s õ Fer-
csine�: a többi 200 a fájdalomdíj - mondtá�
nevetve. - Aztán Fercsi hallotta, hogy Hertay
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összeszidja Zsuzsit, mert dollárt adott el az õ en-
gedélye nél�ül.

-  Rendben van, Sarlai úr, mindenne� utána-
nézün�. Csa� arra �érem, olvassa el és írja alá a



jegyzõ�önyvet.  És  remélem,  tanult  a  Zsuzsi-
esetbõl.

-  Elmehete�?

-  Persze, hogy elmehet, és felejtse el, hogy
itt járt, de ne is beszéljen róla sen�ine� . . .

Sarlai hálál�odva �öszönte meg, hogy ne�i
hittün� és nem a "feljelentõjéne�" . . .

Nagy segítségün�re volt. Még egy oldalról
"belõhettü�" a banda vezérét. Vagy talán az a
lengyel az igazi?

Csengett a telefon. Waszl elvtárs jelent�ezett:

-  A lengyelt õrizetbe vettü�. Hamarosan be-
ér�ezün�!

Még néhány perc és szemtõl szemben ülhe-
tün� az eldobált dolláro� "tulajdonosával", a ti-
to�zatos lengyellel, a�ine� olyan sietõs dolga
a�adt, ami�or anna� idején, a Savoy mellett
R. elvtárs az igazolványát �érte.

Végre nyílt az ajtó. Oda�int �ét nyomozón�
�özött megbilincselve állt egy férfi, Waszl elv-
társ vállai fölött láttam egy pillanatra, de bezá-
rult az ajtó, s nyomozón� a�tatás�ával a �ezében
elém lépett.

-  Jelentem  - sugárzó  arcára volt  írva  a
mondat mási� fele -, jóvátettem a hibámat.

-  Hogy történt? Meséljen el mindent részle-
tesen, Tedesz�u most már ráér várni.

-  A Síp utca �örnyé�én, a zugáruso� táján
bu��antam  a lengyelre.  Talán  szerencsém is
volt, mert alig néhány órás vára�ozás után meg-
pillantottam. Valamit elintézett, azután tovább-
indult. Követtem. Ami�or a Jó�ai téri házba be-
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ment, telefonáltam. Szerencsére idejében jötte�
meg a fiú� a �ocsival, Egyszer csa� taxi állt
meg a ház elõtt, s nemso�ára a �apuban meg-
jelent a lengyel egy �offerrel és egy a�tatás�á-
val. Beszállt a taxiba. Elindulta�. Mi utánu�.
Közben azon gondol�oztam, miért mondta ne-
�em a házfelügyelõ, ami�or telefonon meg�ér-
deztem, hogy nem la�i� ebben a házban? Falaz
ne�i, netán hamis néven él itt, vagy csa� vala�i-
nél járt, a�i õrizte a holmiját? A Nyugati pálya-
udvar indulási oldala elõtt állt meg. Két nyomo-
zótársam már �i is pattant a gép�ocsiból, meg-



elõzté� egy mási� bejáraton, s a peronon vára-
�ozta�. Én �övettem. A Szombathelyre induló
vonatba szállt be. Még 20 perc volt az indulásig.
Nem várhattun� tovább. Két oldalról szálltun�
fel - abba a �ocsiba, ahol õ elhelyez�edett. A
�upéban négyen ülte�. Jeleztem társaimna�,
hogy igazoltatom. Egyszerre léptün� oda hozzá:
"Kérem az igazolványát!" - mondtam. Meg-
döbbenve nézett rám. "Máris?" - �érdezte rossz
magyarsággal, és elõvette az útlevelét. B. Te-
desz�u névre volt �iállítva, a saját fény�épe volt
benne. "Melyi� a poggyásza?" - �érdeztem.
"Ez a �offer itt fent" - mutatta. "És az a�ta-
tás�a az ülésen?" - tettem fel az újabb �érdést.
"Az nem az enyém", válaszolta, de abban a pil-
lanatban fel is pattant, �i a�art rohanni. Két
társam elé lépett, s megbilincseltü�. A mási� há-
rom utas megdöbbenve figyelte a jelenetet. Hoz-
záju� fordultam: "Az önö�é ez az a�tatás�a?"
"Nem!" - mondtá� mindannyian határozottan.
Az egyi� meg is jegyezte: "Láttam �érem, hogy
õ hozta be, s tette oda az ülésre." "Mi is láttu�,
Tedesz�u úr, ami�or felhozta, �ár tagadnia" -
mondtam én. Felvettem az ülésrõl az a�tatás�át
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és �inyitottam . . . Azo�at az arco�at érdemes
lett volna látni, õrnagy elvtárs. Tedesz�ut le-
szállítottu� a vonatról. Még ott, a vasúti õrszo-
bán jegyzõ�önyvet vettün� fel a talált érté�e�-
rõl, a dolláro�at számu� szerint felírtu�, s vele
aláírattu� a jegyzõ�önyvet. Szerepelne� ebben
a dolláro� és minden é�szer... de in�ább tes-
sé� megnézni.

Ezzel �inyitotta az a�tatás�át, s azt hiszem, az
én megedzõdött, so� mindenhez hozzászo�ott ar-
comon legalább olyan megdöbbenés ült, mint a
vonatbeli embere�én. Dugig volt az dollárral és
é�szerrel, majd "�icsorgott" belõle.

-  A dolláro�at és az útlevelet azonnal �üld-
jé� sza�értõ�höz, Tedesz�ut pedig mindjárt �i-
hallgatju� - vezessé� be! - adtam �i az utasí-
tást.

Negyven év �örüli, magas férfit vezette� be.

-  B. Tedesz�u úr, remélem tudja, hogy innen
nem lehet megszö�ni? - Riadtan pislogott.

-  Vegyé� le a bilincset!

-  Rendben van, nem �ísérlem meg a szö�ést
- mondta határozott hangon -¦, de önö� elle-
nem nem tehetne� semmit, én lengyel állampol-
gár vagyo�. Még csa� �ihallgatni sincs jogu�.

-  Hogy mihez van jogun�, azt nem öntõl �ér-



dezzü� meg - vágtam rá éles hangon. - Az,
amit   ön   el�övetett,   nemzet�özileg   üldözendõ
bûncsele�mény, a világ minden országában bün-
teti�.

-  Mit? Hogy haza a�aro� menni és viszem
magammal a saját é�szereimet és a saját pénze-
met?

-  Nem azt! Bár az is �étes, hogy vala�ine�
ennyi é�szere legyen ... Egyáltalán, hogy �erült
maga Magyarországra?
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-  Elmondom, ha már itt vagyo�, s ha �étel-
�edne�  abban,   hogy  az  é�szere�  valóban  az
enyéme�. Földbirto�os voltam, s ami�or �iûzté�
a némete�et a vörös csapato�, ne�em is mene-
�ülnöm  �ellett.  Eze�et  az  é�szere�et  hoztam
magammal, sõt még többet is. Csa� hát eladogat-
tam belõlü�, ebbõl éltem Bécsben, Prágában, az-
tán Budapesten.

-  Hol la�ott legutóbb?

-  A Jó�ai téren.

-  Bejelentõje volt?

-  Sehol  sem  la�tam  hosszú  ideig,   s  nem
hagytam, hogy bejelentsene�. Mindig jól meg-
fizettem a szállásért, s csa� egy-�ét hetet tartóz-
�odtam egy-egy la�ásban.

-  És az a so� dollár is a magáé? Kilencezer-
hétszáz dollárt találtun� a tás�ájában.

-  Mindez csa� egy töredé�e a vagy ónomna�.
Még Prágában, meg Bécsben is van. Tessé� en-
gem elengedni, többet nem jövö� ide, az egész
érté�et a magyar államna� adom.

-  Már adott ne�ün� egyszer 300 dollárt. . .
a Savoy mellett. . .

-  Magu� volta� azo� ott a múlt�or? Majd �i-
törtem a nya�am, ami�or felugrottam a villa-
mosra. A��or már végleg elhatároztam, hogy el-
megye� Magyarországról. Nem terheli bûn a lel-
�emet, nem jelentettem fel a némete�ne� sen-
�it.

-  Ki bántotta volna a��or a hazájában?

-  Lehet, hogy nem bántotta� volna, de nem
tudtam elviselni, hogy a vörösö� földönfutóvá
tegyene�. Nem a�artam �oldus módjára dolgoz-
ni, nem erre születtem.



Waszl elvtárs lépett a szobába, engedélyt �ért,
majd jelentette:
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-  A lefoglalt �ilencezer-hétszáz dollár né-
hány száz �ivételével hamis.

-  Nos, uram - szóltam Tedesz�una� -, ön
eddig arról mesélt, hogy nem a�art dolgozni,
azért jött ide. Közben pedig hamis dolláro�at ta-
láltun� magánál. Az elõbb erre mondtam én,
hogy amit maga el�övetett, azt az egész világon
bünteti�. Mert az elsõ 300 dollár �özt is a�adt
hamis. Ki �üldte hozzán� a hamis dolláro��al?
Elég volt a mesébõl, itt az ideje, hogy az igazat
mondja. Megértette?!

-  Elhûlve nézett rám, bamba és riadt te�in-
tettel.

-  Nálam hamis dolláro�? Ez nem lehet igaz!
így a�arna� engem rabbá tenni. Én eze�ért a
dolláro�ért több mint fél �iló aranyat adtam.
Olyan igazi arany é�szere�et, amelye�bõl a tás-
�ámban is találta� - mondta, s mereven nézett
rán�. - Nem, ez nem lehet igaz - ismételgette.
- Biztos, hogy az én dollárjaim volta�?

-  Mit  �épzel,  mi  gyártottu�  azóta?  Maga
elõtt vetté� jegyzõ�önyvbe, alá is írta. Itt a jegy-
zõ�önyv. Waszl elvtárs, legyen szíves, hozza be a
pénzt.

Kis idõ múlva elén� tetté� a dolláro�at.

-  Tessé�, Tedesz�u úr, gyõzõdjé� meg róla.

-  Én �érem, nem érte� hozzá, nem tudom
megállapítani, hogy valódi-e vagy sem.

-  Ha azt nem is, de azt igen, hogy ugyan-
azo�-e a sza�értõtõl hozott dolláro�, amelye�et
önnél lefoglalta�.

Nézegette õ�et, meg az általa aláírt jegyzõ-
�önyvet, azután �itört:

-  Az az aljas, utolsó féreg! Becsapott, bör-
tönbe juttatott. Bárhová mentem volna, börtön-
be �erülö� miatta. És még õ mondta azt: �itar-
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tás, Tedesz�u úr, már nem so�áig �ell buj�álni,
eljön újra a mi idõn�, és a��or talál�ozun� az
új hazában.

-  Ugye tisztában van azzal,  hogy a hamis
pénz forgalomba hozása és az üzér�edés milyen



bûncsele�mény ?

-  Igen, �érem.

-  Mi önt letartóztatju�. Módjában van eny-
híteni  büntetését.  Legyen  õszinte,  mondja  el,
�itõl vette a dolláro�at, a hamis útlevelet. *

-  Persze, hogy õszinte lesze�. Nem a�aro�
máso� helyett is ülni. Amit elmondo�, az a va-
lóság. Nem so��al azután, hogy Budapestre ér-
�eztem, az egyi� mulatóban megismer�edtem R.
Zsuzsa éne�esnõvel. Jóba lettem vele. Két hetet
Lellén is együtt töltöttün�. R. Zsuzsa tudta, hogy
illegálisan  tartóz�odom itt,  ezért a mulatóban
�eveset mutat�oztam, de az ajtó elõtt vártam
mindig. Az egyi� este berúgva jött �i egy fiatal-
emberrel. Az elõbbit megszo�tam már, az utób-
bit nem.  Odaléptem,  mire  durván  rám  szólt:
"Nem látod, hogy már nem érde�elsz, ne za-
varj!" Én azt mondtam ne�i: "Azt látom, hogy
be vagy rúgva,  de majd holnap fel�eresle�."
Másnap délután felmentem a la�ására. Már �i-
aludta magát, s azt mondta, ne haragudja� rá,
valóban be volt rúgva. Nem a�art már velem
járni, félt, hogy ha én lebu�om, õ is bajba �erül.
Igazat adtam ne�i. Meg�érdezte, meddig mara-
do� Budapesten. Ahogy szerze� elég dollárt és
egy útlevelet, elutazom - válaszoltam. "Én ösz-
szehozla� egy dúsgazdag barátommal, az ad ne-
�ed annyi dollárt, amennyit csa� a�arsz, s még
útlevelet is szerez" - mondta és hozzátette: "De
ne�em is adsz egy �is dohányt, ha létrejön az
üzlet." Megígértem, de még meg�érdeztem, hogy
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megbízható-e az illetõ. "Mérget vehetsz rá" -
felelte. Hát felügyelõ úr, in�ább mérget ittam
volna. .. Bemutatott egy barátjána�, Hertay
Bélána�.

Fölvitt a la�ására, egy fényûzõén berendezett
belvárosi la�ásba. Magam is csodál�oztam, hogy
ilyen lehet vala�ine� ebben a világban. Hertay
�i�érdezett, majd italt adott, letegezett. Meg�ér-
dezte, mennyi dollárt a�aro� venni. Mondtam,
hogy öt-hatezret. Ami�or az útlevélrõl érde�-
lõdtem, azt mondta, hogy egy ezresért megy.

So�allottam, végül megegyeztün� hatszázban.
Persze dollárban. Mivel a��or nem volt nálam
dollár, megállapodtun�: jöjje� el hat-nyolc nap
múlva a Moulin-be, ott majd jelzi, hogy mi�or
jöhete� fel a la�ására. Ügy is történt. Aztán
felmentem, s õ átadott 5800 dollárt, de ami�or
az útlevélért vissza a�artam adni hatszázat, azt
mondta: adja� in�ább nyolcvan gramm aranyat,
én is jól járo�, ne�i pedig úgyis megvan a dol-
lárja. Elbúcsúztun� azzal, hogy majd Bécsben



talál�ozun�, mert õ is odajön nemso�ára Zsu-
zsival, a�i a Splendit bárba szerzõdött �ét hó-
napra.

-  És a so� aranya honnan van? - tettem föl
a �érdést ismételten, mintha errõl még nem be-
széltün� volna.

-  õszintén megmondom, valóban öt �iló ara-
nyat hoztam magammal anna� idején, de azóta
nemcsa� eladtam, hanem vettem is. Keres�ed-
tem .. . Nem lehetett egyszerûen felélni a vagyo-
nomat, valamibõl élni �ellett... hát talán még
sen�it így nem csapta� be.

-  Ha ez megnyugtatja, megmondhatom, hogy
Hertay  másna� is  adott  el  hamis  dolláro�at,
nemcsa� magána� - fedtem fel �ártyáin�at.
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mert a �ihallgatás világossá tette, hogy mi a sze-
repe Tedesz�una� az ügyben.

-  Felügyelõ úr, tudom, hogy el fogna� ítélni,
mondja meg, mennyi büntetést �aphato�.

-  Nézze, �érem, nem mi ítél�ezün�. Az a bí-
róság dolga. De mit fog szólni, ha Hertay azt
mondja, hogy nem is ismeri magát.

-  Az lehetetlen. Ott volt Zsuzsi is, ami�or át-
vettem a pénzt. S ott van Zsuzsi ujján a három-
�öves gyûrû, amit �özvetítési díj�ént adtam.

-  Ez még nem so�, ettõl még magára �enhet-
ne� mindent.. . Talán az segítene,  ha tudná,
honnan vette elõ a dolláro�at Hertay . . .

-  Megvan.   Persze.  Ezt  is  megmondom.  A
nagy szobában van egy hármasajtajú tálalója. A
sze�rényt eltolta a faltól, hátsó oldalán valami
tolóajtó lehet, azt jobbra �ihúzta, s úgy nyúlt be-
le hátulról a sze�rénybe . ..

-  Jó ... Mi mindenesetre megírju� a jelen-
tésben, hogy õszinte vallomást tett, ez enyhíteni
fogja büntetését.

-  Nagyon szépen �öszönöm, felügyelõ úr. És
a bánásmódot is. Nagyon megváltozott a vélemé-
nyem a magyar rendõrségrõl. Nemhogy megver-
te� volna, de még egy hangos szót sem szólta�.

Referáltam a dete�tívfõnö�ne�, s megegye-
zett a véleményün�: minden bizonnyal Hertay-
na� hozzá� a hamis dolláro�at, õ az itteni "fõ-
vezér".

-  Javaslom, fogju� el most már - összegez-



tem.

-  Éppen ideje - mondta a fõnö� -, már
Münnich elvtárs is sürgeti.

-  Hát igaza van, milyen �önnyû is lenne a
mi helyzetün�, ha a szögrõl a�aszthatnán� le
minden bûncsele�mény tettesét.
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-  Ne ideges�edjen, hiszen most már a célnál

vagyun�.

-  Szerintem az is csoda, hogy egyáltalán tal-
pon vagyun�. Tessé� mondani, mi�or fogun� mi
egy éjsza�át átaludni?

-  Majd ha elmész nyugdíjba - felelte nevet-
ve, tegezõdésbe csapva át. - Most pedig nyelj
le egy �offeinfiolát, hogy ébfen maradj.

-  Bizonyára ez rámfér.

(Barot fõhadnagy, az egyi� nyomozón� szer-
zett �offeinfiolá�at, s mi�or látta, hogy alig bí-
rom a szemem nyitva tartani, egyet feltört, tar-
talmát beöntötte egy fél pohár vízbe. Lehajtot-
tam, s újra friss lettem. Erre utalt a dete�tív-
fõnö�, a�i maga is jó néhányszor �ért már abból
a �offeinfiolából. . .)

-  Jó, most térjün� vissza a témán�ra.

-  Hogy gondolod az elfogás végrehajtását?

-  A figyelõ� szerint a ház�utatást és õrizet-
be vételt legjobb délután négy-öt óra �özött el-
végezni,   az  eddigi  megfigyelés  szerint   a��or
mindig otthon van.

-  Rendben van, a��or holnap délután. Utá-
na azonnal jelent�ezem!

Még a�adt bõven elintézni valón�. B. Tedesz-
�uval levelet írattun� Hertayna�, azt elvittü� a
házfelügyelõne�. A házfelügyelõ nagyon rendes
ember volt, eddig is segített nyomozón�na� a
figyelésben, la�ását is használhattu�.

Megállapodtun�, hogy ami�or felviszi a leve-
let, mi is vele megyün�. így is történt.

A házfelügyelõ becsöngetett. Elég so�ára szólt
�i egy hang. - Ki az?

- Hertay úr,  levelet  hozta�,  azt  mondtá�,

sürgõs.



Ami�or Hertay az ajtót �inyitotta, mi is be-
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léptün� a házfelügyelõ mögött. Hertay annyira
meglepõdött, hogy szóhoz sem jutott.

-  ön �icsoda? - fordultam a házfelügyelõ-
höz.

-  A házfelügyelõ vagyo�.

-  Milyen levelet adott át?

-  Egy úr hozta, a�i már többször volt Her-
tay úrnál, azt mondta, hogy holnap eljön. Kap-
tam egy húszast is.

-  Ki� magu�, mit a�arna�, hogy szinte be-
törte� hozzám? - �érdezte tõlem Hertay.

-  Igaza van, Hertay úr, elég illetlene� vol-
tun�. - Elõvettem az igazolványomat: - A fõ-
�apitányságról jöttün�. Ház�utatást fogun� tar-
tani, itt a ház�utatási határozat, önt pedig meg-
�érjü� - szóltam a házfelügyelõhöz -¦, hogy
hívjon még egy személyt, mint hatósági tanút.

-  Nem �ell ide semmiféle tanú! - �iabálta
Hertay. - Mi vagyo� én, bûnös?, rabló? Azon-
nal telefonálo� az államtit�ár úrna�.

-  Melyi�ne�? - �érdeztem mosolyogva.

-  Azt bízza rám, nem fog nevetni majd, azt
garantálom.

-  Elõször is nem telefonál, egyelõre sen�i-
ne�. Másodszor, nem tartun� ház�utatást, ha ön-
�ént elõadja a hamis dolláro�at, az üzér�edésbõl
származó aranya�at.

-  Hahaha - nevetett. - Nálam ugyan �e-
reshetne�  ilyene�et!  - szinte  megnyugodott.
A házfelügyelõ visszajött egy la�óval.

-  Elvtársa�,  fogjana�  hozzá -  szóltam  a
nyomozó�na�. - Hertay úr pedig biztosan el
a�arja olvasni azt a sürgõs levelet.

-¦ Nem én. Ráére�.

-  De én �íváncsi vagyo� arra, �i írt és mit.

Idegesen nyúlt érte, feltépte a boríté�ot és el-
sápadva olvasta.

-  Szabad elolvasnom?

-  Ez nem tartozi� önre - a�arta eltenni.



-  Ami a la�ásban van, az minden rám tarto-
zi�, amíg be nem fejeztü� a ház�utatást. - Ki-
vettem a �ezébõl és hangosan olvasni �ezdtem:
"Kedves Hertay úr! Holnap a szo�ott idõben el-
jövö�.   Készítsen   részemre   még   2500   dollárt
ugyanazon az áron, amiért az 5800 dollárt átvet-
tem. Üdvözli B. Tedesz�u."

-  Nos, Hertay úr, van a ra�táron, vagy várja
a �övet�ezõ szállítmányt?

Hertay nem felelt.

Közben egyi� sze�rénybõl a mási� után �erül-
te� elõ aranytárgya�. Valutára azonban nem
bu��antun�.

-  Hol tartja a hamis valutát?

-  Keressé� meg! - hangos�odott.

-  Csa� nyugalom, majd megtalálju�.

A szomszéd szobában is reme� bútoro�at ta-
láltun�. A vitrinben csupa-csupa porcelán. Kö-
zepén volt �ét búza�alász és egy gömbölyû pi-
rosra sült �enyér. Ami�or �özelebb mentem, lát-
tem, hogy ez nem porcelán, hanem valóban há-
zilag sütött �enyér.

-  Ezt miért õrzi a vitrinben?

-  A falun�ból �üldté�.

Kivettem, aztán valami sugallat adta gondo-
latra a zseb�ésemmel felvágtam. Kilenc darab
briliáns volt belesütve.

-  Hol árulna� ilyen �enyeret, Hertay úr? Mi
is vennén�! Nem rossz ötlet.. .

-  Ugye nem rossz? - �érdezett vissza.

-  Látom, jó a �edve ... - �edélyes�edtem.
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- No, elvtársa�, a��or toljá� el a sze�rénye-
�et___

Ami�or a nagy tálalóhoz érte�, láttam, hogy
Hertay arcáról lefagy a mosoly. A nyomozó� el-
�ezdté� �opogtatni a sze�rény hátsó oldalát,
majd megmozdult egy fumérlemez. Eltoltá�,
Egy nyolc-tíz centiméteres üreget fedett, amit



elölrõl a sze�rénybõl természetesen nem lehetett
látni. Az üregbõl tömérde� dollár �erült elõ...
Hamis dolláro�.

Közben megér�ezte� a techni�uso�. Lefény-
�épezté� a rejte�helyet, az aranya�at. Hertay
szótlanul szemlélte. El�ezdtü� írni a jegyzõ-
�önyvet. Jó �ét órába telt, mire mindent fel-
mértün�, öt darab aranyna� látszó �ar�ötõ, �i-
lenc darab valószínûleg briliáns �õ ... 9200 dol-
lár 20 és 50 dollárosban ... (mindet szám szerint
leírtu� . . .). Késõ este lett, mire aláírattu� a ta-
nú��al és Hertayval a jegyzõ�önyvet.

Közben R. Zsuzsi la�ásán hamar végezte� az
elvtársa�. Körülbelül egy �iló é�szert foglalta�
le és �ét darab húszdollárost, persze azo� is ha-
misa� volta�.

Hertay is, R. Zsuzsa is a fõ�apitányságra �e-
rült. A hamis dolláro� csempésze, a nagystílû
"éjsza�a császára" egy�ettõre összetört, s úgy
vallott, mint a �ari�acsapás. Azt mondta el, amit
mi már tulajdon�éppen mind-mind tudtun�. És
azt is megtudtu� tõle, hogy nyugatról �erülne�
hozzá a dolláro�, ottani disszidense� juttatjá�
ide. Két nap múlva volt esedé�es a szállít-
mány ... Addig hallgattun� az elfogásáról, s a�-
�or a határon el�aptá� a �ét gép�ocsit, s �ülföldi
sofõrjei�ét.
Most már �özölhettü� a hírt a sajtóval, s más-

206

nap az újságo� nagy betû��el írtá�: Elfogtá� a
hamis dolláro� terjesztõine� fõnö�ét.

Hertay és a többie� is meg�aptá� méltó bün-
tetésü�et, R. Zsuzsi a bécsi bár helyett a buda-
pesti Mar�óban �ötött �i.

A dete�tívfonö� behívott, s �özölte, hogy
Münnich elvtárs vár. Fõ�apitányun� gratulált a
mun�án�hoz.

Ami�or visszamentün� a fõnö� szobájába, ha-
mis�ásan �acsintva mondta:

-  No, Fóti elvtárs, ma éjjel nyugodtan al-
hatsz. Holnap se gyerte� be, ráto� fér egy �is

pihenés.

Visszamentem a szobámba, hogy összepa�ol-
ja�, s szólja� az elvtársa�na�, továbbítsam a �el-
lemes utasítást. Az asztalon élesen felberregett a

telefon.

-  Egy Lehel úti la�ásban holtan találta� egy



nõt. Valószínûleg gyil�osság történt - �aptam

a jelentést.
A már búcsúz�odó elvtársa�hoz fordultam:

-  Hívjá� a techni�uso�at. Indulun� a Lehel
útra ...

Gyil�osság a Lehel úton

Fáradtságun� azonnal elszállt, ami�or a jelzés
megér�ezett, s máris egészen más mun�ára
"hangoltun� át". Mi�özben nyómozótársaim in-
téz�edte�, hogy együtt álljon a csoport: az orvos,
a techni�uso�, az apparátus immár nél�ülözhe-
tetlen tagjai, magam a telefonhoz nyúltam. A
jól ismert számo�at tárcsáztam. Saját la�ásom
telefonszámát... De so�szor megtettem ezt, s a
legtöbbször mindig hasonló o�ból. Feleségem
most is riadtan �érdezte:

-  Miért hívsz? Talán megint nem jössz haza?

-  Jól �érdezted.  Nem megye�  haza,  azért
hívla�. Pedig már úgy volt, tudod . .., de most
helyszínre megyün� ... vacsorázzato� meg nyu-
godtan.

-  De legalább ettél valamit?

-  Persze - feleltem, minden meggyõzõdés
nél�ül.

Mert bizony nem is jutott eszembe, hogy az-
nap szinte alig ettem valamit.

-  Vigyázz magadra és siess haza! - folytatta
az asszony.

-  Te is - és elnevettem magam, hiszen ami-
óta �étszer "lelõtte�",  minden beszélgetésün�
végén ez volt a refrén: "vigyázz magadra és siess
haza" . . .
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És én most is siettem - a helyszínre. A �öz-
ponti ügyeleten már várta� a techni�uso�, az
orvos és Zoli, meg Feri, �ét nyomozótársam.

-  Indulhatun�?

A Lehel úti ház elõtt régi ismerõsöm, Vida õr-
mester fogadott:

-  Erõt, egészséget, õrnagy elvtárs!

-  Erõt,  egészséget!  Rég nem láttam,  hogy
van?



-  Köszönöm, ilyen�or nem jól... ami�or ne-
gyed órája bepillantottam a szobába és ott lát-
tam vértócsába fe�üdni azt az asszonyt, egy �i-
csit elment a �edvem . . . Nem engedtem be sen-
�it, de én magam természetesen oldalt lép�edve
bementem és megnéztem. A vér már rá volt
fagyva az arcára, amit nem is lehetett emiatt
pontosan látni. Biztos voltam benne, hogy meg-
halt, ezért nem hívtam a mentõ�et, hanem csa�
önö�ne� telefonáltam.

Ilyen felemás módon jelentett, hol szubje�tív
érzéseit tolmácsolva, hol szabályosan ismertetve
a helyzetet. Megtehette, �özeli ismeretség fûzött
hozzá, még az R-csoport régi, razziás idõsza�á-
ból, s valahogy úgy jött �i a lépés, hogy jó né-
hány bûnügynél is talál�oztun� már.

Most meg�öszöntem a precíz intéz�edést, s a
jelentést, azután elindultun� a másodi� emeleti
la�ásba.

A la�ás bejárati ajtaja elõtt magas, idõsebb
férfi állt, s egy rendõr tizedes. Az feszesen
jelent�ezett, és jelentett:

-  Jelentem, hogy a la�ásba sen�it nem en-
gedtem be. Vida õrmester bemutatta a férfit:

-  Fehér Kálmán, az áldozat, Fehér Margit fi-
vére.

- Üdvözlöm,  �érem most ne  lépjen be ön
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sem, elõbb az orvos és a techni�uso� dolgozza-
na�.

Do�torun� néhány perc múlva �ijött. Félre-
húzott: - Vandái mun�a volt! - súgta, nehogy
a megrettent testvér meghallja. - Szinte szét-
verté� a fejét. Legalább 24 órája halott...

Most már együtt mentün� be.

Az orvos részletesen elmagyarázta, hogy mi-
lyen ütése� lehette� halálosa�. Mert több ilyent
is felfedezett. Valamilyen éles tárggyal �övetté�
el, de tompa tárgytól származó ütést is talált.
Legalább három-négy ilyen ütést mérte� sze-
gényre, amelyne� mindegyi�e elegendõ lett vol-
na a halálhoz.

-  Reggelre   �üldöm   a   részletes   boncolási
jegyzõ�önyvet - búcsúzott az orvos, s már in-



dult is, hogy intéz�edjen, hívja a hullaszállító-
�at. A techni�uso� tovább dolgozta�.

-  Az ajtóról is csináljato� felvételt! - szól-
tam oda, in�ább csa� rutinból.

-  Megcsináltu�. De azt hiszem, felesleges -
mondta a fotós. Ezt csengetésre vagy �opogásra
nyitotta �i a néni. A��or még élhetett...

-  Hát ha �inyitotta - mondtam -, mert
nem tudtam elengedni a poént. Kicsit meg is
bántam, hiszen alig néhány lépésre tõlem állt az
ajtóban   Fehér   Kálmán,   az   áldozat   testvére.
Gyorsan �omolyra fordítottam a szót.

-  Jól nézzete� �örül. Én addig bemegye� a
házfelügyelõ la�ásába. Ha �észen vagyto�, szól-
jato�! - mondtam, s odaszóltam az idegességtõl
még mindig szinte resz�etõ Fehérne�.

-  Fehér úr, legyen szíves jöjjön velem, a ház-
felügyelõhöz, ott majd nyugodtabb �örülménye�
�özött mondhatja el, hogyan fedezte fel a gyil-
�osságot.
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-- Fiú�! - szóltam Zolina� és Ferine� -, ti
pedig menjete� �örbe, ahogy szo�tu�.

Többet nem �ellett mondanom, hiszen egy-egy
ilyen �örnyezettanulmány, a szomszédo�na�, a
háü la�óina� meghallgatása, mindig adott valami
támpontot. A legapróbb részlete�, egy-egy elej-
tett mondat is segítséget nyújthat a nyomozati
mun�ához.

A házfelügyelõ la�ásában leültün�. Fehér
Kálmán lassan, szaggatottan beszélt, látszott
rajta, hogy nagyon nagy megpróbáltatás volt
látnia halott húgát.

- Felügyelõ úr, �érem, szombattal �ezdem.
Húgomna� a��or nálun� �ellett volna ebédelnie,
mint a legtöbb szombaton. Nem jött el. A��or
�icsit meglepõdtün�, de nem gondoltun� sem-
mi rosszra, más�or is elõfordult már, hogy vala-
mi �özbejött nála. Ami�or aztán vasárnap sem
jött el, nyugtalan�odni �ezdtün�. Feleségem
mondta is: "Margit biztosan beteg, menj el és
nézd meg, nincs-e szü�sége valamire."

Én is ilyesmire gondoltam, mert a húgom az
utóbbi idõben beteges�edett. Ma mun�a után az-
tán eljöttem ide, s már Bereginétõl, a házfel-
ügyelõtõl, a�i éppen a �apuban állt, meg�érdez-
tem, nem látta-e õt. Azt felelte, hogy már pénte�



óta nem látta. Felmentem a másodi� emeletre,
ott Kovács nénivel, az egyi� szomszéddal talál-
�oztam, öt is meg�érdeztem, mi�or látta a hú-
gomat. "Nem láttam! - felelte -, már három
napja nem jött �i a la�ásból. Többször megpró-
báltam bemenni, de nem nyitotta �i az ajtót."
Azt �érdeztem erre: nem látta elmenni? Határo-
zottan azt felelte, hogy nem, pedig õ minden�it
lát, a�i �i- vagy bemegy hozzá. Más dolga sincs,
mint az, hogy figyelje a szomszédo�at... Erre
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aztán odamentem a húgom ajtajához. Csenget-
tem, zörgettem, vártam a választ. . . hiába. Pe-
�u�ucs�áltam az elõszobába, de sötét volt, nem
láttam semmit. Valami rossz érzés vett erõt raj-
tam.

Lementem Bereginéhez és �értem: hívjon la-
�atost, mert minden�éppen be �ell jutnom Mar-
git húgomhoz, attól féle�, hogy talán rosszul le-
het, mert hiába csöngete�, zörgö�, nem nyit aj-
tót.

A házfelügyelõ nagyon rendes volt, azonnal
la�atosért sietett. A la�atos �ülönbözõ �ulcso�at
próbált �i, de egyi��el sem si�erült �inyitnia az
ajtót. A��or meg�értem, hogy az én felelõssé-
gemre törje fel. Ami�or feltörte, együtt mentün�
be, Bereginé, a la�atos, Kovács néni, meg én ...
Hát �érem, iszonyú még visszaemlé�ezni is rá,
mit láttun�. Én rosszul lettem, szabályosan el-
ájultam . . . Kovács néni la�ásában tértem ma-
gamhoz . . . oda vitte� át. Rögtön �értem, hogy
azonnal telefonáljana� a rendõrségne� .. . Hát ez
történt, én ennyit tudo� mondani errõl a ször-
nyûségrõl. Istenem, �i lehet az az ember, a�i
ilyen rettenetes dolgot �épes el�övetni?!

-  Sajnos, ilyen embere� is vanna�, Fehér úr!
- szólaltam meg, látva, hogy mondanivalója vé-
gére ért.

-  De �i lehet, el fogjá� fogni?

-  Mindent megteszün�, Fehér úr! Ne�ün� ez
a �ötelességün�. És ehhez a mindenhez az is
hozzátartozi�, hogy bár tudom, rettenetes lel�i
megpróbáltatáson esett át, mégis meg �ell �ér-
nem, válaszoljon néhány �érdésemre.

-  Igye�szem összeszedni magam - egyene-
sedett fel a szé�ben. - Remélem, segítségü�re
lehete�.
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-  Azt hallottam, hogy a húga egyedül élt.
így van ez?



-  Igen �érem.

-  Nem volt férfi ismerõse, a�ivel �özelebbi
�apcsolata lett volna?

-  Semmiféle férfit nem tûrt meg maga �ö-
rül. Mindegyi�ü�ben azt látta már hosszú éve�
óta, hogy csa� a pénzét a�arjá� elvenni. . .

-  Olyan so� pénze volt?

-  Hát elég szép összeg.

-  Honnan volt pénze?

-  Kérem szépen, volt egy nyaralón� Siófo-
�on, de azt eladtu� egy vállalatna�. Szép össze-
get �aptun�, én is, de lemondtam a ne�em járó
pénzrõl.

-  Lemondott róla? Miért?

-  Margit�a javára. Szegény húgom beteges
volt, a szívével bajlódott. Azt a�artam, hogy �é-
sõbb se legyen gondja a megélhetésre.

-  És õ mit csinált a pénzzel?

-  Ézt sohasem �érdeztem meg tõle, de úgy
tapasztaltam,  hogy nagyon  szerényen  élt,  sõt
nem tit�olom, zsugori volt, ahogy mondani szo�-
tá� : a fogához verte a garast. . .

-  Most �i örö�li a húga hagyaté�át?

-: Hárman éltün� testvére�. Egy nõvérün�
van Baján . . . Más ro�ona rajtun� �ívül tudomá-
som szerint nem volt.

-  Hogy is mondta az elõbb Fehér úr? "Volt
egy nyaralón� Siófo�on" . .. Kié volt az a nya-
raló? Magáé és a testvéréé, vagy talán mind a
hármu�é?

-  Tulajdon�éppen  szegény  boldogult édes-
anyán�é. Ö la�ott ott, amíg élt és halála után
adtu� el.

-  Mi az ön foglal�ozása?
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-  A Magyar Acélgyárban dolgozom, a ra�-
tárban.

-  És nem lett volna magána� is szü�sége az
anyai örö�ségbõl járó pénzre?

-  Amint már mondtam, felügyelõ úr, szeren-



csétlen húgom egyedül élt, beteg is volt, ezért
mondtam le az örö�ségrõl.

-  A nõvére is lemondott?

-  Igen, õ is, ö már idõs, ne�i Baján háza van,
gyere�e nincs, azt mondta: "Legyen mind Mar-
git�áé - sírásba csu�lott a hangja, ahogy húgá-
na� nevét �imondta. - Szegény már nem élvez-
heti ... Ne haragudjon, felügyelõ úr...

-  Nem �önnyû ez, Fehér úr - nyugtattam
meg, s hagytam, hogy �isírja magát.

Ami�or   láttam,   hogy  �icsit   megnyugodott,
még nehezebb dolgot �ellett �érnem tõle:

-  Kedves Fehér úr, tudom, hogy most na-
gyon nehéz feljönnie a húga la�ásába, de mégis
nagy szü�ségün� volna rá, hogy �örülnézzen.
Biztosan segíteni tud ne�ün� anna� megállapí-
tásában,  mi hiányzi� a la�ásból. Vegyen erõt
magán! Felállt.

-  Természetes,   hogy  megteszem . . .   Hátha
abból többet tudun� meg.

A lépcsõn némán haladtun� egymás mellett.

-  Mi újság? - �érdeztem a serényen dolgo-
zó techni�uso�tól.

-  Itt volta� a szállító� ... - jelezté� fino-
man, hogy a holttest már nincs a la�ásban.

-  Találta� használható ujjlenyomato�at?

-  Rengeteget! A la�ás leg�ülönbözõbb pont-
jain,  igen  so�  ujjlenyomatot  rögzítettün�.  A
�onyhában viszont az asztalon egy fél üveg bort
és �ét poharat találtun�. Azo�on semmiféle ujj-
lenyomatra nem leltün�, olyan tisztá� volta�,
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mint a hó ... mintha �imosás után lennéne� ott.
Pedig mind a �ét pohárban maradé� bor van .. .

-  Ügy látszi�, elvtársa�, nem valami �ezdõ
lehet a "barátun�". S az is biztos, hogy az áldo-
zat jól ismerte, �ülönben nem ültette volna le
borozni - folytattam, de ezt már in�ább ma-
gamna�, hangosan gondol�ozva. Aztán �ísérõm-
höz intéztem a szót: - Fehér úr �érem, a��or
legyen szíves segíteni ne�ün�, ön bizonyára jól
ismerte húgána� ruháit, esetleg érté�esebb �é-
peit, nippeit, s természetesen az é�szereit. Igaz
is, milyen é�szerei volta� Margit�ána�?

-  Kérem  szépen,  tudomásom  szerint  talán



csa� az volt, amit rajta láttam: �ét �ar�ötõje,
nya�lánca, �ét-három gyûrûje, �arórája. Másról
nem tudo�.

-  Szíves�edjé� megnézni, hol lehetne� eze�
az é�szere�, meg a pénz vagy esetleg ta�aré�be-
tét�önyv.

-  Fogalmam sincs, mennyi pénze lehetett itt-
hon, azt sem tudom el�épzelni, hol lehetne� az
é�szerei.

-  Mi erre nem is figyeltün�, ami�or felfe-
deztü�, nem volt más rajta, csa� �ét gyûrû az
ujján - emlé�ezte� vissza a techni�uso�.

Közben megér�ezett Zoli, a�i a házban járt
�örül.

-  Mielõtt beszámolnáto� - szóltam hozzá -,
most Fehér úr segítségével nézzün� �örül. A
jelenlétében nyissun� fel minden sze�rényt, �e-
ressü�,  merre  lehetne�  az  érté�e�.  Alaposan
nézzün� �örül!

Az elsõ sze�rényben,  amelyet �inyitottun�,
glédában sora�ozta� a fehérnemû�.

-  Csodálatos rend van itt - jegyezte meg
Zoli.
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-  Valóban, eze�ben nemigen �utathatta� -
állapítottu� meg, ami�or a mási�at is �inyitot-
tu�.

-  Vagy nem volt bennü� semmi, vagy na-
gyon is tudta, a�i belenyúlt, hol �ell �eresni. . .

Mi mindenesetre szépen sorjában �itettün�
mindent az asztalra. Ugyanolyan sorrendben,
mint ahogy a sze�rényben találtu�. Pénzt, érté-
�et nem találtun�. Most az ágyhoz mentün�:
szétszedtü� az ágynemût, �ivettü� a matracot.
Sehol semmi. Az éjjelisze�rényben levele�et ta-
láltun�, mást nem. Elhúztu� a bútoro�át. Ami-
�or az egyi� sze�rényt �ihúztu�, valami nagyot
puffant a hátához. Egy szögön vászonzacs�ó ló-
gott. Na végre! - gondoltu� -, ebben tarthatta
érté�eit a szerencsétlen nõ. Kinyitottu�.

-  So�-so� apró papírlapot találtun� benne,
egy �is �oc�ás fedelû füzetet és pénzt. Gyorsan
összeszámoltu�: 6370 forint volt.

-  Fehér úr, ugyan már �érdeztem, de úgy
emlé�szem,   nem   �aptam   pontos   választ   rá,
mennyi pénze lehetett szegény húgána�, ha nem
is összesen, de mondju� a ház eladásából?



-  Hogy mennyi pénze volt, azt nem tudom.
Ami�or eladtu� a nyaraló, úgy emlé�szem, �ét-
százharmincezret �apott érte és még néhány ez-
ret a bútoro�ért.

-  Hogyhogy nem tudja? Hát ön nem folyt
bele az eladásba? Nem segített a húgána�? Egye-
dül õ foglal�ozott az egész üggyel?

-  Nézze, �érem, mi ne�iadtu� a részün�et, s
éppen ezért nem is a�artun� segíteni ne�i, ne-
hogy azt higgye, hogy talán meggondoltu� a dol-
got...

Zoli �özben a füzetet vette szemügyre, aztán
megszólalt:
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-  õrnagy  elvtárs,   úgy  látszi�,   az  áldozat
pénz�ölcsönzéssel foglal�ozott. A füzetben tizen-
négy név van és mindegyi� mellett �ülönbözõ
összege�.

Fehér nagy meglepetéssel hallgatta a bejelen-
tést:

-  Biztos, hogy azt jelenti ez?

-  Nézzü� csa� - mondtam én is, s a füze-
tért nyúltam. Valóban, neve� sora�ozta� egymás
után. Sajnos, csa� �eresztneve�: "Sanyi 4800 Ft,
fizetve 6000   .. Feri 7000 Ft, fizetve 560 Ft, Pa-
li�a 5000 Ft, fizetve 4000 Ft" és még tizenegy
név. Négy névnél oda volt írva: fizetve, s min-
den �ihúzva.

összesen 37 000 forintot számoltam össze, ami-
vel még tartozna� az ügyfele�. És három olyan
�ölcsönzõ szerepelt a listán, a�it teljes névvel írt
be az áldozat.

-  Ez már valami - jegyeztem meg. - Ró-
nai elvtárs - mondtam Zolina� -, eze�et a
�ölcsönzõ�et sürgõsen �i  �ell hallgatni.  Tud-
játo�  meg,  milyen  �apcsolatban  állta�  Fehér
Margittal, miért vette� fel tõle húsz százalé�os
uzsora�amatra �ölcsönt...

-  õrnagy úr, miért mondja, hogy a húgom
uzsora�amatra  adta   a   �ölcsönt?   -  �érdezte
szemrehányó hangon Fehér Kálmán.

-  Nézze, Fehér úr, halotta�ról jót vagy sem-
mit, tartja a �özmondás, de ha �özelebb a�arun�



�erülni az igazsághoz, a gyil�oshoz, a��or nem
árt felfedni eze�et a �apcsolato�at sem. És hogy
uzsora�amatra? Hogy húsz százalé�ra? Hát tes-
sé� csa� nézni eze�et a számo�at: 4800 Ft, fizet-
ve 6000. Mennyi a �ülönbség? 1200 Ft... éppen
a húsz százalé�a..., de itt van a többi is ...
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Mondja, ön valóban nem tudta, hogy a húga ez-
zel foglal�ozi�?

-  Nem �érem, most hallom elõször, õ velem
ilyesmit nem �özölt.

Tovább folytattu� a �utatást, de nem talál-
tun� semmit.

-  Az é�szere� eze� szerint eltûnte�... Se-
gítségün�re lenne azzal, hogy leírja, lerajzolja,
milyene� volta� - �értem Fehért.

Feri megér�ezett.

-  Jelenthete�? - �érdezte.

-  Persze,  mondd csa� el,  mit tapasztaltál.
Fehér úgyis rajzol.

-- A házban so�an úgy tudjá�, hogy nem egy
férfi megfordult ebben a la�ásban. De többet
nem tudna� rólu�, csa� olyasmit, hogy hát az
egyi� magas volt, a mási� alacsony, az egyi�et
mindig sap�ában láttá�... Igaz is, errõl azt
mondja Kovács néni, a�i a rossz nyelve� szerint
mindent tud, ami a házban történi�, hogy va-
sárnap �étszer vagy háromszor itt volt...

Mi�özben errõl beszélgettün�, Fehér Kálmán
a �onyhaasztalnál emlé�ezetbõl lerajzolta a �ar-
�ötõt meg a nya�láncot.

-  Készen vagyun� hát - mondtam, ami�or
befejezte.

-  Mi a magun� részérõl el is megyün�. Ké-
rem, legyen szíves gyorsan megcsináltatni az aj-
tót, egyi� �ollégám itt marad önnel, bezárjá�, s õ
hivatalosan lepecsételi. A talált pénzrõl és a �ét
gyûrûrõl,   ami   a   halotton   volt,   elismervényt
adun�. Rónai elvtárs,  ha el�észültö�, gyerte�
be. Fehér úr, ha még szü�ség lenne önre, behív-
ju�. Legyen szíves megadni a címét az elvtársa�-
na�.
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-  Természetesen �érem - mondta, és egyre



�önnyezett.

-  Remélem, megbosszuljá� a húgom halálát.

-  Nézze, Fehér úr, tudom, hogy önbõl az el-
�eseredés beszél, de hát mi nem bosszulun� meg
semmit.  A mi �ötelességün�, hogy elfogju� a
gálád gyil�ost. Ezt meg is tesszü�, s átadju� a
bíróságna�.

Ami�or �iléptün� az ajtón, Feri nagyot �ö-
szönt a szomszédban álldogáló nénine�.

-  Ki ez a néni? - �érdeztem.

-  Kovács néni! - Róla mondta Fehér meg
Feri is, hogy mindent tud, ami a házban törté-
ni�.

-  Szeretném, ha õrnagy elvtárs is meghall-
gatná - szólalt meg a nyomozó, mi�özben leíe-
lé ballagtun� a lépcsõn.

-  Te hallgattad meg?

-  Igen. Ö tudott a legtöbbet mindenrõl, ami-
re �íváncsi voltam. De nagyon szeretném, hogy-
ha még egyszer együtt meghallgatnán�.

-  Miért? Nem csináltál feljegyzése�et?

-  Csináltam, de mégis . . .

-  Rendben van - fordultam vissza. Kovács-
né még az ajtóban állt.

-  Drága Kovács néni - mondta Feri -, na-
gyon szeretném, ha az õrnagy elvtársna� is el-
mesélné, amit arról a sap�ás férfiról mondott.

-  Kedves�éim, nem tudo� én mást elmonda-
ni, csa� amirõl már beszéltem.

-  Nagyon �érem én is - szóltam �özbe -,
legyen szíves mondjon el mindent, amit csa�
tud.

-  Nem szívesen plety�ázo� én ...

-  Jó, jó, de itt meghalt egy ember, megöl-
té�...
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- Hát �érem, én tudtam, hogy egyszer baja
lesz Margit�ána�. Mert tetszi� tudni, hogy õ
nem volt olyan beteg, mint mutatta. Csa� a��or
volt beteg, ha a�arta. Volt ne�i három �urafia



is. Aztán mindne� adott pénzt. Eze�et nem is
a�artam elmondani. . . :- intett Ferine�, a�i
rosszallólag nézett rá, merthogy ne�i ilyesmirõl
nem beszélt. - Meg azt sem, hogy egyi�ü�, a
Sanyi meg is verte, ami�or nem adott pénzt ne-
�i... Most már ömlött a szó az asszonyból, fel-
adta az elvét, hogy "halálában sem a�artam rá
plety�ázni" . . .

-  Ki az a Sanyi, Kovács néni? - �érdeztem.

-  Az a sap�ás, a�irõl már beszéltem a nyo-
mozó úrna�.

-  A�i �étszer is itt volt vasárnap?

-  Nem �étszer  . . . háromszor,  utoljára dél-
után öt vagy hat óra�or.

-  És Margit�át mi�or látta utoljára?
Vasárnap délben bejött hozzám. Azt mondta,

hogy itt járt a Sanyi és megint pénzt �ért, de õ
nem adott, mert csa� a pénzért jár már hozzá.
Nagyon sírt szegény, s csa� azt hajtogatta: "mit
csinálja�, Julis�a néni, ami�or mégis szeretem".
Sajnáltam szegényt, mondtam ne�i, adjon pénzt,
van elég . . . Meg is ígérte, de néhány óra múlva
visszajött. Ami�or másodszor ment el a Sanyi,
sírva panaszolta: "Képzelje, Julis�a néni, nem
�ellett ne�i a pár forint, õ ötezret a�art. Ilyen
strici! Most már biztos, hogy nem jön többet,
mert �idobtam, ami�or azt mondta, hogy mit
gondolo�,  miért szeret engem,  ha sajnálom a
pénzt." - Hát �érem, azóta én nem láttam a
Margit�át, mert ami�or odabent a Fehér úr fel-
�iáltott, csa� belestem, s láttam a so� vért, el-
jöttem . . .
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-  Gondolja, hogy a Sanyi tette?

-  Az ember nem tud semmit. . . Merthogy
este mintha még egyszer láttam volna vala�it a
folyosón, csa� hát sötét volt, meg nem is tudom,
merre  mehetett...  De hát a  Sanyina� a��or
nagyon �ellett az a pénz, úgy látszi� .. .

Sap�ás Sanyiról az eddigie�nél többet már
nem tudhattun� meg Kovács nénitõl. Annál ér-
de�esebb volt néhány más információ, amit õ
adott. Belemelegedve a társalgásba, egyre be-
szédesebb lett, s jómagam és nyomozótársaim is
új meg új �érdése��el ostromoltu�. Most már a
szobájában üldögéltün�, ahová szíves szóval in-
vitált, amine� mi természetesen eleget tettün�.

-  Mondja,  Kovács néni,  maga tudta,  hogy
Margit�a pénzt ad �ölcsön �amatra?



-  Persze, hogy tudtam.

-  És miért csinálta ezt?

-  Azt mondta, hogy így sosem fogy el a pén-
ze, mert hogy mindjárt levonja a �ölcsönbõl a
�amatot. Azt szo�ta mondogatni:  még mindig
megvan a pénz, amit a ház eladása�or �apott.
Márhogy megvolt. . .

-  Nem tudja, hol tartotta?

-  Azt nem árulta el sen�ine�, még ne�em
se,  pedig  velem  aztán  tényleg  jó  viszonyban
volt. Csa� egy zacs�óról tudo�, amibõl láttam
néha pénzt elõszedni, de hogy hol tartotta, azt
nem tudom.

-  És az adósai rendesen fizette�?

-  So�an igen, de volt, a�i nem tudott fizet-
ni. Az egyi� még egy �ar�ötõt is adott a pénz
helyett.. .

-  Nem tudja véletlenül megmondani, hogy
hány �ar�ötõje és milyen é�szerei volta�?

-  Ezzel együtt, amirõl most beszéltem, há-
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¦Ili!

rom �ar�ötõjét láttam.  Aztán volt nya�lánca,
�ét gyûrûje.

-  Drága Kovács néni, emlé�szi� talán vala-
melyi�ne� a formájára?

-  Valamelyi�ére? - szinte sértõdötten �ér-
dezett vissza.

-  Valamennyire!

-  Tud rajzolni?

-  Nem, resz�et már a �ezem,  meg sohase
voltam jó rajzoló.

-  Elmesélné   ne�ün�,   milyene�   is   volta�
azo� a �ar�ötõ�?

-  Szívesen - s már �ezdte is.
Részletesen leírta: nagy �oc�á�ból állt a régi

�ettõ, s a harmadi�, az új, fonott lánc. Olyan
precízen mondta el az egészet, hogy szinte ma-
gam elé �épzeltem... Pontosabban: mindjárt
össze is hasonlítottam a rajzo��al, amit Fehér



Kálmántól �aptun� az imént. S újra meg újra
rá�érdeztem egy-egy részletre, mert hogy a rajz
egészen másmilyen �ar�ötõ�et ábrázolt.

-  Biztos, hogy ilyene� volta�? - �érdeztem
újra.

-  Már hogyne lenne biztos, én csa� jól is-
mertem.

Gerei elvtárs - szóltam Ferihez -, próbáld
lerajzolni úgy, ahogy Kovács néni elmondja.

Feri azonban már vette is elõ a jegyzettömb-
jét, amin eddig maga felé tartva jegyzetelt, s
azon már ott volta� a s�icce�. Kovács néni csa�
ámult-bámult: éppen olyano� volta� ...

-  És a nya�láncról mit tud ?

-  Hosszú  aranylánc  volt,  s  a  végén  tojás
ala�ú medál...

-  Milyen formájú láncszeme�bõl állt?
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-  Elég vastag volt, s a láncszeme� �oc�a ala-
�úa� volta�.

-  Szomorú dolog, egy ilyen haláleset... -
tereltem másra a szót.

-  Bizony   borzasztó,   nagyon-nagyon   lesúj-
tott . . .

-  Hát   még   szegény   testvérét   -   mond-
tam. - Látta volna Kovács néni, mennyire le-
tört, csa� úgy zo�ogott.

Háziasszonyun� nagyra nyílt szemmel bámult
rán�, mintha az égbõl pottyantun� volna ...

-  Az sírt? Azt már ne�em ne mondja, hiszen
még  látni  sem  bírtá�  egymást.  Különösen  a
Kálmán felesége utálta . .. Alig beszélte� egy-
mással. Margit�a panaszolta is ne�em nemegy-
szer, hogy az a vén felesége elfordította tõle
Kálmánt, azzal hogy azt mondta: �iforgatta az
örö�ségbõl.

-  Szombaton�ént mégis odajárt ebédre.

-  Ki járt oda és hová?

-  Hát Margit�a Kálmáné�hoz ...

-  Ne beszéljen már zöldsége�et, õrnagy úr
- tört �i Kovács néni. - Nem hiszem én azt el,
hiszen a Kálmán feleségével talán sohase be-



szélt.

Feri és Zoli is egyszerre �apta fel a fejét er-
re a �ijelentésre, de aztán ismét jegyzetein�be
mélyedtün�.

-  Tudja, Kovács néni, van az úgy, hogy egy
családban haragos�odna�, de ami�or megtörté-
ni� a baj, egy ilyen csúnya haláleset, hát a��or
magu�ba ros�adna�,  még  sírva  is  fa�adna�,
hogy ezt azért nem a�artá�.

-  Látja, õrnagy úr, ebben igaza lehet.

-  Nehéz dolog az ilyesmi - mondtam, aztán
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hirtelen eszembe jutott az a �ét pohár a �ony-
haasztalon.

-  Mondja, Kovács néni, mivel szo�ta meg�í-
nálni vendégeit Margit�a?

-  Volt a�it borral, volt a�it pálin�ával. ..

-  És az a sap�ás Sanyi mit szo�ott inni, nem
tudja véletlenül?

-  Már  hogyne  tudnám,   magam  is  voltam
bent, ami�or ott járt. Az mindig csa� pálin�át
ivott.. .

-  Köszönjü�, Kovács néni. Nagyon so�at se-
gített  ne�ün�  azzal,  amit  elmondott,  és  nem
ígérjü�, hogy többet nem za�latju�.

-  Már hogy za�latnána� - felelte, s ebben
benne volt az idõs asszony �özlési vágya, s az a
jólesõ érzése, hogy fontos ember lett, hogy tö-
rõdne� vele, hallgatna� a szavára.

-  Megteszi-e, hogy bejön, ha valami érde�el
min�et?

-  Csa� hívjana�, azonnal megye�.
El�öszöntün�, s betért'ün� a házfelügyelõhöz

is.

-  Bereginé, �érem, nem tudna felvilágosítást
adni azo�ról a férfia�ról, a�i� Fehér Margithoz
járta�?

-  Sajnos nem ismertem õ�et. Csa� egy ba-
rátja volt, a�it többször láttam, sõt a �apun is



néhányszor �iengedtem, valószínûleg az udva-
rolt ne�i. Öt Sanyina� hívjá�. Mindig nagyon
barátságosan �öszönt, ami�or elment.

-  Le tudná ne�ün� írni, milyen ember?

-  Hát amolyan fiatal forma . . . mindig sap-
�ában járt.. . nálam magasabb, lehet úgy száz-
hetven centiméter... a fülei nagyon elállna� ...
elöl van egy wiplafoga ...

-  És Margit�a testvére so�at járt ide?
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-  Hosszú ideig nem is tudtam, hogy van test-
vére. Olyan fél éve lehet, hogy sûrûbben jár ide.
Azóta többször beszélgettün�. Mindig nagy sze-
retettel beszélt Margit�áról, sajnálta, hogy ilyen
beteg.

-  Arról tudott-e,  hogy miért járna� ide a
többi férfia�?

-  Az ilyesmi nem maradhat so�áig tito�ban.
Egyéb�ént én éppen tõle tudtam meg.

-  Elmesélte?

-  Nem ilyen egyszerûen történt. Járt hoz-
zá egy nagyon riasztó �ülsejû, durva �épû, nagy
bajuszú férfi. Négyszer, ötször is láttam, szinte
féltem   ránézni,   ami�or   talál�oztun�.   Meg   is
�érdeztem Margit�ától: miért barát�ozi� ilyen
durva �inézésû férfival,  nem fél tõle? A��or
mondta el, hogy nem barátja ez a férfi, de egy-
szer adott ne�i �ölcsönt, s most adogatja meg
részlete�ben. Tudja,  õrnagy elvtárs,  az éppen
úgy nézett �i, mint egy gyil�os . . . Ezt �ellene
megtalálniu� . . .

-  Kedves Bereginé! Láttun� mi már baba-
arcú gyil�ost is, meg olyan durva �inézésû fér-
fit is, a�i nagyon gyengéd volt a családjához, s
jószívû ember hírében állt. Sajnos, nem a �ül-
sõség az, amirõl egy bûnözõ felismerhetõ. Ezt az
elméletet mi már régen nem tesszü� magun�é-
vá. Hiszen ha a �ülsõ alapján lehetne megítélni
az embere�et,  elfogni a gyil�oso�at,  rabló�at,
ne�ün� lenne a leg�önnyebb dolgun�.

-  Lehet, hogy így van, ne�em mégsem tet-
szi� az az ember.

-  Persze ilyen is van - hagytam rá, aztán a
�övet�ezõ napo� feladatait beszéltü� meg:

-  Most itt fog maradni önnél a �ollégám, s
majd felváltjá� más nyomozó�. Arra �érem, en-
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gedje meg, hogy leüljene� magánál, s ha vala-
�i Fehér Margit�át �eresi, a�it ön ismer, már
látott itt, a��or beszélne� majd vele.

-  Nagyon szívesen.

Éjfél jóval elmúlt már, mire visszaér�eztün� a
fõ�apitányságra. Azonnal jelentést tettem tele-
fonon a dete�tívfönö�ne�, a�i várta jelent�ezé-
sün�et.

Sajnos, csa� nagyon röviden összegezhettem,
amit tapasztaltun�: "Vandái módon ölté� meg
az idõs asszonyt, de nem tudju�, hogy mennyi
pénzt, é�szert vitte� el, s mint �ölcsönzõ asz-
szonyna� igen széles volt a »pacientúrája«. Ez
természetesen megnehezíti a nyomozást."

-  Van valami el�épzelésed? - �érdezte a
fõnö�.

-  Ebben a pillanatban nem is tudné� többre
jutni. Szeretné� négy-öt órát aludni, hátha �öz-
ben megálmodom...

-  Nagyon helyes - mondta a fõnö�. - És
ez ráfér a beosztottaidra is.

Azzal robbantam a szobán�ba:

-  Elvtársa�, reggel nyolcig sen�it sem a�a-
ro� látni. Addig jól pihenjé� �i magu�at, s ha
bármi az eszü�be jut, ha esetleg megálmodná�,
a��or reggel, ami�or talál�ozun�, �önnyebb lesz
megállapítani a további feladato�at.

Hazasiettem. Ügy igye�eztem beosonni az aj-
tón, mint egy al�oholista, �i�após férj, dorbézo-
lás után... Hadd aludjon szegény feleségem.
Mondani sem �ell, hogy hasonló esete�ben, a bû-
nözõ� �utatása�or mindig si�erült észrevétlen-
ne� maradni, de az asszonynál - most sem . ..
mint eddig is, soha.

-  Megjöttél? - riadt fel álmából a felesé-
gem.
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-  Még nem. De most fordulo� be a sar�on,
nemso�ára itthon lesze� - vicceltem.

-  De jó �edved van. Hány óra van ilyen�or?

-  Lehet vagy éjfél. . .



-  Vagy �ét óra... itt az óra az éjjelisze�ré-
nyen.

-  A��or miért �érdezed?

-  Sohasem tudsz �orábban megjönni.

-  Tudod, hogy helyszínen voltun�.

-  Persze, hogy tudom, de azért ne�ed is �el-
lene néha pihenned . ..

-  Igazad van, de ezt mondd meg anna� a gá-
lád vadállatna�, a�i megölte azt az asszonyt...

-  Rémes. Megint gyil�osság?

-  Az. És sötétben tapogatózun�. Egyelõre ...
de most muszáj aludnun�.

-  Ettél valamit?

-  Minden  rendben .. .   aludj   nyugodtan ...
reggel nyolcra megye�, ébresszete� fel... jó éj-
sza�át!

Lefe�üdtem, de jó ideig nem tudtam elalud-
ni. Az járt a fejemben, mit �ell reggel sürgõsen
elintézni.

Kislányom �öltögetésére ébredtem:

-  Apu,   már   negyed   nyolc,   negyed   órája
csörgött a ve��er ... el�ésel.

-  Van még öt percem... a �ocsi háromne-
gyedre jön ide.

Pontosan háromnegyed�or a �apuban voltam.
Józsi a �ocsival már várt.

-  Csodálatos ember maga, Józsi�ám - �ö-
szöntem   rá.   Sohase   fáradt.   Még   �evesebbet
aludt, mint én és itt áll frissen. Megígérem, ha
ezt az ügyet befejezzü� és nem lesz ügyün�, el-
megyün� valahová és három napot alszun� egy-
huzamban ...
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-  Mi�or lesz úgy,  hogy ne�ün�  nem  lesz
ügyün�? - �érdezett vissza Józsi.

-  Én is ezt szo�tam �érdezni, meg a felesé-
gem is. A napsütés,  a reggel jó�edvûvé tett,
nem láttam már olyan borzalmasna� a dolgo-
�at. A tit�árságon Erzsi�é �ávéja vég�épp fel-
ébresztett.

-  Hívjam  a  csoportvezetõ�et?  - �érdezte



Erzsi�é.

-  Természetesen.

-  Néhány perc múlva együtt ültün� a szo-
bámban.

-  Kezdjü� azzal, hogy azonnal beidézzü� a
három embert, a�ine� a nevét, címét tudju�.
Még ma �i �ell hallgatni õ�et. "Sap�ás" Sanyi
ellen, a személyleírás alapján azonnal �örözést
�ell �iadni. Amint végeztün� a megbeszéléssel,
intéz�edj - szóltam Zolina�. - Este lejárju� a
presszó�at, a �ülönbözõ étterme�et. Le �ell ad-
ni a tárgy�örözést.

-  Melyi�et - �érdezett bele Feri.

-  Igazad  van . . .  �ét  �ülönbözõ  bejelentés
van. Tudjáto� mit? Mindet leadju� �örözésre.

Az  egyi� csoportvezetõt  meg�értem,  �üldje
hozzám azonnal egy tapasztaltabb emberét.

-  Tóth elvtárs jó lesz?

-  Persze.

Mire Tóth ejvtárs bejött, Erzsi�é már meg is
szervezte a gép�ocsiútját.

-  Tóth elvtárs, ez lényegében rutinfeladat,
de sohase lehet tudni, mi lesz belõle. Aztán el-
mondtam, hogy Bajára �ell utaznia, meg�eresni
Margit�a nõvérét.

-  Elutazi�  Bajára,  jelent�ezi�  a �apitány-
ságon, �ér maga mellé egy nyomozót, együtt el-
menne� özv. Pilis Jánosnéhoz. Egy szót sem szól

228

arról, hogy a húgát meggyil�oltá�. Csa� azt si-
�erüljön megtudnia, miért mondta� le fivérével
együtt az anyai örö�ségrõl Margit�a javára, s
mennyi pénze lehetett. Ha bármi történne, tele-
fonáljon.

-  Értettem - indult útna� Tóth elvtárs.

-  Gerei elvtárs - fordultam egy mási� nyo-
mozóhoz -, ön Fehér Kálmánról �észítsen óva-
tosan �átét (�örnyezettanulmányt).

-  Róla is? - �érdezte Zoli.

-  Az ördög nem alszi� . . .

-  Zoli  -  fordultam  �özvetlen  mun�atár-
samhoz -, te pedig az örö�ösödés �érdését tisz-



tázd. Tudd meg, volt-e végrendelet, az �inél van
letétben, hogyan �apjá� meg az örö�ösö�. És
azt is, hogy amennyiben nincs végrendelet, �i-
re száll a vagyon.

-  Értettem.
Erzsi�é �opogott:

-  Meghoztá� a boncolási jegyzõ�önyvet.
Együtt olvastu� a végsõ eredményt: "Fehér

Margit... a �oponyán három ütéstõl származó
- egyen�ént is halálos - sérülés. Két ütést va-
lamely éles tárggyal �övette� el, baltával vagy
hasonló, élezett esz�özzel, egyet tompával. Az
ütést nagy erõvel mérté� az áldozat fejére, a
�oponya hátsó fele szinte teljesen szétnyílt. Két
ütés hátulról érte, egy pedig az arcán, minden
bizonnyal ami�or az áldozat hanyatt esett. Ez
a harmadi� ütés történt az esz�öz tompa felével.
A halál a fplfedezés elõtt 24-30 órával állt be,
tehát vasárnap 20-24 óra �özött.

- Hihetetlen �egyetlenség - morogtam, de
so� idõm nem volt meditálni a dolgon.

Jelent�ezte�  azo�  a  mun�atársaim,   a�i�  a
három tanút hallgattá� meg. ö� mindhárman
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elõadtá�, hogy régen ismerté� Fehér Margitot
és rendszeresen �apta� tõle �ölcsönt húsz szá-
zalé�os �amatra. Mindeddig pontosan fizette�.
Az egyi� azt is elmondta, hogy Sanyi ajánlotta,
a�it a Thö�öly sör�ertbõl ismert. A vezeté�ne-
vét nem tudja, de szívesen eljön velün�, ha �í-
vánju�, mert este egészen biztosan ott lesz. Azt
tudta róla, hogy nem dolgozi� és mégis so� pén-
ze van.
Csengett a telefon. A fõnö� hívott:

-  No, Fóti elvtárs, megálmodtad, hogy �i a
tettes?

-  Jelentem, ha nem is si�erült megálmod-
nom, mindenesetre ma este elfogju� az elsõ szá-
mú gyanúsítottat.

-  Ki az?

-  Az áldozat állítólagos szeretõje.

-  Miért állítólagos?



-  Mert ezt csa� az áldozat tudná valóban
megmondani róla. Eddig csa� a szomszédja, a
Kovács néni állítja.

-  Milyen más intéz�edése�et foganatosítot-
tál?

-  Körülnézün� mindenesetre az áldozat ro-
�onságána� �örében is. Ez amolyan rutinmun-
�a.

-  Te, Bandi, már megint elhallgatsz elõlem
valamit.

-  Hát.. .  szóval nem si�erült végigálmod-
nom az egészet. Hamarabb csengett a ve��er.
Talán ma éjjel folytatom.  Ha valami �on�rét
eredmény lesz, jelent�ezem.

A da�tilosz�ópus is jelent�ezett.

-  Jelentem,   négy   nagyon   jól   használható
ujjlenyomatot  si�erült  rögzítenün�.  Az  egyi�
az áldozaté, a mási� három �özül nem szerepel
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egy sem a nyilvántartásun�ban. Ha lesz gyanú-
sított, tessé� szólni és majd azonosítju�.

-  Pontosan tudjá�, hogy melyi� ujjlenyo-
mat honnan, milyen tárgyról származi�?

-  Természetesen.

-  Lehet, hogy már este adun� mun�át! Ad-
dig is �öszönöm.

Zoli hozta be az esti programot. Öt brigádot
szervezett, mind az öt más területen végez majd
ellenõrzést. A �eresést össze�ötjü� egy �is raz-
ziával. So�szorosíttatta a személyleírást is, azt
minden rendõr a �ezébe �apja még délután.

-  Õrnagy elvtárs, valami Bereginé �eresi -
szólt be Erzsi�é.

-  Ne zavarjana� - �ezdtem -, aztán hirte-
len észbe �aptam:

-  Nehogy szét�apcsoljon. Adja csa� gyorsan
ide!

-  Eszembe jutott, hogy ez a házfelügyelõnõ
neve.

-  Õrnagy úr? Egy férfi jött ide a Fehér la-
�ásba, és most itt van minálun�. Tessé� �i�ül-
deni érte, azt üzeni a nyomozó úr ... õ vele ma-



radt.

-  Gép�ocsit!  Szóltam  �i   Krzsi�éne�,  s  �ét
nyomozót �értem Zolitól.

-  Megvan?

-  Még nem tudom �i, de a figyelõn� vala-
�it megfogott.

Néhány perc múlva már ott voltun� a ház
elõtt. Bereginé fogadott. Kérte, hogy egyi� nyo-
mozón� menjen be a szobába, amíg ottlevõ �ol-
légán� �ijön jelenteni. így is történt. Figyelõn�
jelentette:

Egy gyanús személy �ereste Fehér Margitot.
Emlé�ezetem szerint már volt vele dolgun�.
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-  Hadd lássu�! - léptem a szobába.

-  Jó napot felügyelõ úr! - �öszönt rám ré-
gi "ismerõsöm".

-  Jó napot, Guszti! Hát magát mindenütt ott
találni, ahol valami zrí van?

-  Milyen zrí? Igaz, ha magu� itt vanna�,
a��or lehet valami. De én csa� �is flócer va-
gyo�. 1500 forinttal tartoztam az öreglányna�,
azt hoztam meg.

-  Hogy ismerte meg?

-  Bár ne ismertem volna meg, nem jó üzlet
volt ez ne�em. Tetszi� tudni, �aptam �ét "má-
zsát",   harmadolta�.    Szabadulásom   után   azt
mondtam,  többet  nem  fogun�  talál�ozni.   El-
�ezdtem   melózni,   sóher   voltam.   Talál�oztam
egy pasassal. Sanyina� hívjá� ... az adott 5000
forintot, ezret mindjárt leemelt. A négy ron-
gyért   hatot  �ell   fizetnem,   ezzel   az   1500-zal
együtt.   Merthogy   1000  az  öreglány  �amatja.
Mondtam is magamna�: Guszti, ez nem üzlet. . .

-  Talán mégis az ...

-  Miért, fõnö�, mi történt ?

-  Margitot �icsináltá� - vettem át a stílu-
sát.

-  Fõnö�, ezt csa� a stricije, a Sanyi csinál-
hatta ...   Az   �épes   lenne   ilyesmire.   Tudom,
hogy zsigerelte, ha nem adott ne�i lét. Többször
is elpüfölte már. A��or is, ami�or együtt vol-



tun� nála három hete. Az meg csa� bõgött, és
letejelt Sanyina�. Az meg �amelós lett a Pötyi-
be, a Barossban, ne�i viszi a lét... Adott ne�i
egy fux �ar�ötõt is, de nem mesélte, hogy hol
vette.  Hát az biztos,  hogy nem a Váci utcá-
ban ... Én nem is beszéle� vele, amiért nem ad-
ta vissza azt az ezrest azzal, hogy �özvetítési díj.
A��or szájba vertem, ott hagytam.
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-  Guszti,  most  velem  jön,  meg�eressü�  a
Sap�ást.

-  Fõnö� is tudja, hogy így hívjá�?

-  Miért,  magu�  is?  Mert  én  egy  ártatlan
öreg nénitõl tudom, a�i saját maga nevezte el

így-

-  Jó ... de megye� . . . tudja, fõnö�, hogy én
már nem csinálo� balhét! És magu� rendese�
volta� hozzám a��or is ...

Gusztival vágtam ne�i a �utatásna�. Elõbb a
Thö�ölybe mentün�, aztán tovább, Guszti min-
denütt elõbb bement, aztán az egyi� helyrõl az-
zal jött �i:

-  Fõnö�!  Sap�ás  minden  este  a  Barossba
megy,   vagy   utána   megvárja   a   Pötyit,   mert
együtt �églizne�.

-  Jó, a��or este menjen oda, s ne hagyja
elmenni, amíg nem ér�ezün� meg. Záróra elõtt
ott leszün�.

-  Hát a dohányt �ine� adjam?

-  Együtt él még Gizivel?

-  Igen. Meg is es�üdtün�.

-  Adja ne�i!

-  Köszönöm!

-  De, Guszti, ha vége lesz a balhéna�, meg-
�érdezem ám, hogy odaadta-e?

-  Tudtam én azt.

Éjfél elõtt ott voltun� a Barossnál. Ide futott
be az a csoportun� is, amelyet Zoli vezetett. Zo-
li besétált, s azzal jött �i, hogy Guszti bent van,
de Sap�ás sehol. Vára�oztun�. Éppen �ihallat-
szott, hogy azt �iabálta a pincér: "Záróra, �érem
fizetni!", ami�or Zoli megrántotta a �abátomat:



-  Ott jön! Ez lesz a Sap�ás!

-- Rendben . .. Engedjü� bemenni.

Miután Sap�ás Sanyi bement, néhány percet
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vártun�, aztán mi is beléptün�. Mire leértün� a
lépcsõn, Guszti már vesze�edett a Sap�ás Sanyi-
val.

-  Mondd,  te sap�ás  strici  - üvöltötte  jó
hangosan -, mi�or adod meg a �ét �ilómat?

-  Mit ordítasz, te börtöntöltelé�? Tudod, �i
tartozi� ne�ed, az az édes jó �. anyád! Ne�ed
van �ét �iló �ölcsönadnivalód? Ha tetves lennél,
még tetûzsírra se lenne pénzed!

Guszti már ütésre emelte a �ezét, ami�or hoz-
záju� léptem:

-  Mi ez, bo�szterem? Itt nincs vere�edés!
Elnémulta�.

-  Velün� jönne�!

-  Értettem, felügyelõ úr - mondta Guszti,
és már indult is. A Sap�ás azonban nem hagy-
ta annyiban a dolgot:

-  De hát miért? Hiszen nem is vete�edtün�?

-  Botrányo�ozásért állítom elõ magu�at! -
feleltem. - Vagy ez nem volt botrányo�ozás?

-  Felügyelõ úr, �érem - mondta erre Sap-
�ás, a�i látta, hogy Guszti milyen tisztelettel hú-
zódi� félre, s áll �észen, hogy utasításaimat tel-
jesítse. - Én tulajdon�éppen csa� néhány per-
ce voltam itt. Csa� a menyasszonyomért jövö�,
le sem ülö� ilyen lepra helyen.

-  Hol a menyasszonya?

-  Mindjárt jön . . . Már itt is van.

Régi ismerõsün�, Pötyi�e ér�ezett. Messzirõl
�öszöntött:

-  Jó estét, felügyelõ úr, hogy tetszi� lenni?

-  Köszönöm jól, Pötyi�e, de most dolgom
a�adt eze��el a botrányhõsö��el.



-  Csa�   nem   a�arja   elvinni   a   Sanyi�át?
Csöndes, szolid fiú õ, minden este értem jön.

-  Tudja  mit,  Pötyi�e,  maga  is  �ísérje  el,
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úgyis záróra van, én pedig már régen szerettem
volna magával beszélni.

-  Nem lehetne in�ább reggel?

-  Nem,  most  jöjjene�  -  mondtam,   mert
Pötyi�e �arján egy érté�esne� tûnõ �ar�ötõt
láttam meg.

Kocsiba ültün�, bementün� a fõ�apitányság-
ra. Ott Sap�ást a szobámba �ísértettem, Gusztit
egy mási�ba (onnan aztán néhány perc múlva
elengedté�), magam pedig Pötyi�ével az elõszo-
bában maradtam.

-  Mutassa már azt a gyönyörû �ar�ötõt Pö-
tyi�e - mondtam ne�i. Lehet vagy száz gramm
is ... és milyen szép!

-  Meghiszem azt - vette le �észségesen.

-  Kitõl �apta? Én ilyen szépet még nem lát-
tam , . .

-  örülö�, hogy ezt mondja, felügyelõ úr ...
Látja, ugye mondtam, hogy ez a Sanyi�a rendes
gyere�. Tõle �aptam, azt mondta, jegygyûrû he-
lyett adja.

-  Mi�or adta?

-  Tegnap éjjel lettem a menyasszonya .. .

-  Jól van.. . Pötyi�e, üljön most le itt �int,
itt hagyo� magána� �ét jó�épû nyomozót -
mutattam Ferire meg Lacira, - s mondjon el
ne�i� mindent szépen: mióta ismeri Sanyi�át,
mi�or, mennyi pénzt �apott tõle.

-  Mi ez, felügyelõ úr, �ihallgatás?

-  Hát, in�ább beszélgetés, de ha a�arja an-
na� is veheti - fordultam be a szobámba. Ott
Zolié� társaságában sápadtan ült a szé�en a so-
vány�épû szõ�e fiatalember, sap�áját tisztesség-
tudóan az ölében tartva.

-  Neve? - �érdeztem, mi�özben az aszta-
lomhoz ültem.
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-  Klauber Sándor.



-  La�ása?

-  Százház utca 14.

-  Kivel la�i� ott?

-  A szüleimmel.

-  Foglal�ozása?

-  Segédmun�ás.

-  Hol dolgozi�?

-- Al�almi mun�át vállalo�.

-  Mióta nem dolgozi�?

-  Már egy éve csa� itt-ott �apo� mun�át, de
a szüleim eltartana�.

-  Hány éves?

-  Huszonhat éves vagyo�.

-  Mondja el, hol volt szombaton és vasárnap!
Váratlanul érte a felszólítás, halálsápádt lett,

lehajtotta a fejét, hallgatott.

-  Hallotta, mit mondtam! Feleljen: hol volt
a hét végén ?

-� Szombaton a Garayn segítettem ra�odni.
Vasárnap pedig otthon voltam.

-  Nem is ment el otthonról vasárnap?

-  Nem.  De tessé� megmondani,  miért va-
gyo� most bent? Azért, mert a Guszti belém �ö-
tött? Én nem is járo� a Barossba, csa� amióta a
Pötyivel vagyo�.

-  És Pötyi elõtt �ivel járt jegyben, �i volt a
menyasszonya ?

-  Nem volt sen�i még soha, õ az elsõ.

-  Hát a��or �i volt a szeretõje?

-  Az so� volt.

-  Utoljára �ivel járt?
¦- Nem is tudom.

-  No, Sanyi, mióta ilyen rossz az emlé�ezõ-
tehetsége? Frissítsem föl? Hát jó, nem azért van
itt, mert összebalhézott a Gusztival.
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-  Nem csináltam én �érem semmit, a��or

miért vagyo� itt?

-  Fehér Margitot a Lehel útról nem ismeri?
Fejét félrefordítva felelte:

-  Ügy nagyjából ismerem.

-  Most már elég, Klauber Sándor, vagy ha
úgy tetszi� Sap�ás Sanyi! Hajlandó õszinte val-
lomást tenni? Elég volt a hazudozásból. Hol volt

vasárnap?

-  Mondtam �érem, hogy otthon.

-  Fehér Margit la�ásán mi�or volt utoljára?

Hallgatott.

-  Ra�jon �i mindent a zsebébõl!

-  De miért? Nem vagyo� én bûnözõ . . .

-  Ürítsé� �i a zsebeit! - adtam �i az utasí-
tást mun�atársaimna�.

Erre magától vett elõ mindent.

Rugós �és, igazolvány, mun�a�önyv, zseb�en-
dõ �erült elõ, s a hátsó zsebébõl egy �öteg pa-
pírpénz.

Zoli már számolta is:

-  Harminc�ét   darab   százforintos,   tizenhét
darab ötvenforintos, tizenhárom darab húszfo-
rintos, öt darab tízforintos ... Ez összesen négy-
ezer-nyolcszázhatvan forint.

-  No csa�, ilyen jól megy a Garayn a ra�o-
dás? - tettem fel a �öltõi �érdést, aztán �o-
molyra fordítottam a szót:

-  Honnan van ez a pénz? Az igazat mond-
ja!

Hallgatott.

-  És a �ar�ötõt, amit Pötyine� adott, �itõl

vette, mi�or, hol, mennyiért?

-  Nincs mit mondanom, az a �ar�ötõ már
három éve megvan.

-  És a pénz, az hány éve van meg? Külön-
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ben rendben van, elhiszem, hogy három éve
megvan, ha egy nevet mond, a�i látta már ma-
gánál, vagy ha azt megmondja, �itõl vette.

Hallgatott.

Behívtam az elõszobából Ferit, félrevontam a
szoba sar�ába Zolival együtt és hal�an �értem
õ�et:

-  Menjete� el Kovács néniért. Szép csende-
sen �eltséte� fel, nehogy megijedjen. Kérjéte�
meg, hogy öltöz�ödjön fel, s jöjjön be velete�.
Ami�or itt vagyto�, elõbb szóljato� be ... Vi-
gyázzato�, nehogy megijedjen - �ötöttem újra
a lei�ü�re, aztán visszamentem az asztalhoz.

-  No, Klauber, si�erült valamit �italálnia?

-  Kérem szépen, én nem tudo� mást mon-
dani,   csa�  azt,   hogy  valóban  nem  csináltam
semmit.

-  Kérdése�et tettem fel, azo�ra feleljen!
Hallgatott.

-  Nézze, Sap�ás Sanyi, elég volt a tagadás-
ból. Mondjam meg én, hogy hol volt vasárnap?
Mondjam meg én, honnan van a pénz, a �ar�ötõ?

-  Kére� szépen egy cigarettát, meg egy po-
hár vizet...  - Vizet �ap,  cigarettát �ésõbb.
Elõbb beszélni fog - mondtam. - Különben
tudja mit, most ne is folytassa ... nemso�ára új-
ra hívatom, addig gondol�ozzon . . . Kísérjé� át
a mási� szobába!

Kivitté�, s gondolataimba mélyedtem. A pénz,
a �ar�ötõ szinte tárgyi bizonyíté� már. De ez a
naiv tagadás? Miért nem talált �i valami o�osat,
volt elég ideje gondol�odni? Nem értem. Lehet,
hogy tévedné�? Azért nem is folytattam a �i-
hallgatást, mert meg a�artam bizonyosodni
elõbb arról, valóban Fehér Margité-e a �ar�ötõ.
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-  Negyed óra sem telt el, ami�or Zoli je-
lent�ezett:

-  Megjöttün�.

-  Fáradjon be, Kovács néni - mentem az
ajtóhoz. - Ne haragudjon - vezettem be -,
hogy ilyen �ésõ éjsza�a zavarju�.

-  Hogy  haragudné�,  lel�em,  biztosan  sür-



gõs.

-  Várjon egy pillanatra - �értem, és �i-
szóltam a mási� 5jtón: - Vezessé� be!

Ami�or Klauber belépett, iszonyatos zavarba

jött:

-  Kezét csó�olom, Kovács néni! - dadogta.

-  Jó estét! - felelte a néni �urtán, aztán fe-
lén� fordult:

-  Miatta?

-- Tessé� mondani, Kovács néni, ismerte Fe-
hér Margit �ar�ötõit?

-  Persze, hogy ismertem - mondta -, de a
szememmel     jeleztem,     hogy     ne     folytassa:
"mondta már", mert ez a mostani beszélgetés
Sap�ás Sanyina� szól.

-  Le tudná rajzolni, milyene� volta�?

-  Nem, arra nem vállal�ozné�. De szívesen
elmagyarázom.

-  Mondja el a��or!

-  Az egyi� nagy �oc�á�ból volt és rugó�

húztá� össze.

-  Errõl beszéljen, csa� errõl, Kovács néni!
Me��ora �oc�á� volta� �örülbelül? Itt egy pa-
pír, csináljon vagy hármat, legyen szíves!

-  Egy-egy ilyen volt - formálta a papírból
az ala�ot. Azonnal látszott, hogy a nálam levõre
gondol. .. Elõvettem a �ar�ötõt, amit elõbb Pö-
tyitõl el�értem,  s megmutattam,  Kovács néni
ránézett és fel�iáltott:
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-  Jézus Mária, ez Margit �ar�ötõje!

-  No, Klauber úr, mi a véleménye errõl?
Kovács néni csa� nézett,  �i  az a  Klauber

úr ... Én meg Zolina� szóltam:

- Jegyzõ�önyvezzé�, amit Pötyi eddig mon-
dott, részletesen hallgassá� �i: mi�or �apta a
�ar�ötõt, pontos meghatározással, órában.

Azt is, hogy tegnap �apott-e pénzt Klaubertõl
és mennyit? És azt is, hogy mást nem adott-e át



ne�i megõrzésre?
Sap�ás Sanyi �övet�ezett:
- No, Klauber úr, beszél végre? Mi�or volt
Margit la�ásán? Vagy ezt Kovács néni mondja
el maga helyett... - Kovács néni, próbáljon
pontosan visszaemlé�ezni mindarra, amit már
elmondott,    hogy    hivatalosan    jegyzõ�önyvbe
foglalju�. Mi�or látta Klauber urat?

-  Ki az a Klauber úr?

-  Hát a Sap�ás Sanyi?

-  Ezt a gyil�ost még le tetszi� urazni?

-  Milyen gyil�osról beszél, Kovács néni? -
�iáltott fel Sanyi.

-  Hát még mindig tagad? - �érdeztem. -
In�ább mondja el, hogy hol van a la�ás �ulcsa,
hová dugta a többi pénzt, meg azt az esz�özt,
amivel meggyil�olta Fehér Margitot!

Rémület ült �i az arcára.

-  Én meggyil�oltam? Nem igaz, nem öltem!
- Egyre hangosabban üvöltötte: - Tessé� el-
hinni, nem öltem . , .

-  A �ar�ötõ, a pénz �ié, honnan van?

-  Fehér Margittól.
Felálltam.

-  Klauber Sándor! Elõzetes letartóztatásba
helyezem rablógyil�osság alapos gyanúja miatt.
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Majd holnapig gondol�odi�, és részletes vallo-
mást tesz!
Zolina� szóltam.

-  Rónai elvtárs, gépeljé� le a határozatot.
Aláírtam.

-  Vigyé�!

Rám nézett még egyszer, �önyörgõen, telje-
sen meggyötört arccal.

-  Felügyelõ úr, én nem gyil�oltam!
Ami�or elvitté�, Kovács néni megnyugodott.

-  Tudtam, hogy ez lesz a vége ...

-  Megtaláltu�... És a��or most legyen szí-
ves elmondani mindent részletesen, nem a�ar-
ju� holnap zavarni.



-  Csa� zavarjana� nyugodtan, magu� is biz-
tosan fáradta� lehetne� . . .

-  Köszönjü�,  Kovács  néni.. .  A��or most
hazavisszü� ... És ti is aludjato� néhány órát.
Kilencre váro� minden�it. Jó éjsza�át!

-  Éjsza�át? - mutatott �i Zoli az abla�on.

-  Fõnö�, in�ább már hajnal van, vagy ta-
lán reggel.

-  A��or jó reggelt!

Mi�özben Kovács nénit el�ísérté�, még intéz-
�edtem, hogy �ét csoport azonnal menjen �i
ház�utatásra Klauber szülei és Pötyi la�ására.
Pötyit magu��al viheti�, ha a jegyzõ�önyv el-
�észült. Hazafelé és otthon is, amíg csa� le nem
ragadt a szemem az álmosságtól, Klauber utol-
só mondata járt az eszemben: ..én nem gyil�ol-
tam".

Nem so��al �ilenc elõtt értem be, a��or hívat-
tam a többie�et. Már ott volt a jelentés az aszta-
lomon a ház�utatásról: szinte szétszedté� mind
a �ét la�ást, de sem pénzt, sem a halált o�ozó
szerszámot nem találtá�.
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A dete�tívfönö�ne� tettem jelentést telefo-
non:

-  Jelentem, éjjel elõzetes letartóztatásba he-
lyeztem Klauber Sándort,  a�i gyanúsítható  a
gyil�ossággal. Megtaláltu� nála az egyi� �ar-
�ötõt, elég so� pénzt, de õ tagad . ..

-  Csa� nem hatódsz meg egy ilyen tagadá-
sától, így szo�tá� ...

¦- Igen, fõnö�, de még �ételyeim vanna� .. .
Még �ét jelentést váro� . . . Mindenesetre a �i-
hallgatást most elvégzem.

-  Mindent szedjete� �i belõle! A��or ma-
gad is megnyugszol...

Behívtam az elvtársa�at.

-  Fáradta� vagyto� - néztem végig a gyû-
rött arco�on -, mintha nem so�at aludtato�
volna...

-  De megérte, õrnagy elvtárs! Elfogtun� egy
gyil�ost.

-  Egy gyanúsítottat - javítottam �i. - Ho-
zassáto� föl.



Egy sza�aszvezetõ �ísérte be.

-  Üljön le, Klauber, jegyzõ�önyvileg fogju�
�ihallgatni. A�ar õszinte vallomást tenni? Nem
segít magán, ha tagad.

Ros�adtan ült, az aj�a remegett:

-  Igen, elmondo� mindent.. . Vasárnap dél-
elõtt elmentem Margit�ához ... Kértem, adjon
�étezer forintot. Kinevetett. Azt mondta: még
�étszázat sem. A��or csúnyán összevesztem ve-
le és otthagytam. Ne�em mindenáron pénz �el-
lett, mert megígértem Pötyine�, hogy este meg-
tartju� az eljegyzést. El a�artam venni felesé-
gül. Csellengtem a városban, nem tudtam, hogy
mit csinálja�. Dél felé újra elmentem, de hiába
�értem. Végre az éjjelisze�rény fió�jából adott
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száz forintot. Dühömben szájon vágtam, és el-
rohantam. Utánam �iabálta, hogy rohadt strici
vagyo�, és be ne tegyem hozzá a lábam.

Törtem a fejem, hogy tudné� pénzt szerezni.
Elmentem a �ricsmibe, ott megittam négy-öt
féldecit. A pia a fejembe szállt. Egész délután
csavarogtam, majd elhatároztam, hogy elme-
gye� Margithoz és ha más�épp nem, erõsza��al
elveszem a pénzt. Körülbelül hat óra lehetett,
ami�or fölmentem. Nem a�art beengedni. Kér-
tem, hogy ne haragudjon, és nem a�aro� pénzt,
csa� azt, hogy engedjen be. Kinyitotta az ajtót,
nagyon sírt. Kérdezte, hogy ettem-e. Mondtam,
nem. Azt mondta, fõz valamit. Amíg fõz, addig
én lefe�szem, mert piás vagyo� - mondtam
ne�i. Kimentem a �onyhába, és rögtön az éjje-
lisze�rény fió�jába nyúltam, ahonnan délben a
pénzt �ivette. Majd megõrültem örömömben,
ami�or egy nagy csomó pénzt találtam ott, meg
egy �ar�ötõt. Kivettem, zsebre vágtam. Ruhástól
lefe�üdtem, hogy Margit ne fogjon gyanút. Én
úgy csináltam, mintha aludné�. Odajött az ágy-
hoz, megfogta a �ezem, erre fel�eltem. "Gyere
enni" - mondta. Ettün�, aztán bementün� a
szobába, levet�õztün�, lefe�üdtün�, de én úgy
tettem, mintha újra elaludné�. Erre õ is hama-
rosan elaludt. Ami�or errõl meggyõzõdtem, fel-
�eltem, felöltöztem és elmentem. Este megvár-
tam Pötyit, el�ísértem a la�ására, ne�iadtam a
�ar�ötõt és adtam még hatszáz forintot. A töb-
bit, amit elhoztam Margittól, megtaláltá� a zse-
bemben. Kére� egy cigarettát.

-  Tessé� - �ínáltam még! Rágyújtott. Mint-
ha megnyugodott volna.

-  Mindent elmondott?
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-  Igen, es�üszöm, felügyelõ úr, hogy mindent
elmondtam. Tudom, disznóság az a tolvajlás . . .

-  Hallotta, miért helyeztü� elõzetes letartóz-
tatásba?

-  Igen. Nem is értettem, most sem értem ...
Mi történt Fehér Margittal?

-  Fehér Margitot megölté�. Méghozzá vasár-
nap az esti órá�ban.

-  Rettenetes ... De nem én voltam felügyelõ
úr, higgye el!

-  A hit itt �evés, Klauber, de mindent ellen-
õrizni fogun�. A �ihallgatást egyelõre befejez-
tü�. Vissza�ísértettem az õrizetesbe.

A dete�tívfõnö�öt tárcsáztam.

-  Jelentem, a �ihallgatás megtörtént, Klau-
ber a �ar�ötõt, és vagy ötezer forintot valóban
ellopta, de mást nem ismer be ...

-  És mi a véleményed? Még mindig �étel-
�edsz?

-  Igen. Még so� a �érdés . ..

-  De majd megválaszoljáto� õ�et!

-  Remélem, nagyon hamar - fejeztem be a
jelentést.

Nem is gondoltam, hogy milyen hamar �erü-
lün� �özelebb az igazsághoz. Még nem volt dél,
ami�or Erzsi beszólt, hogy Tóth elvtárs szeretne
bejönni, az a nyomozón�, a�it Bajára �üldtem
Fehér Margit nõvéréhez.

-  Engedje be gyorsan!

Tóth arcán látszott, hogy fontos mondani-
valója van:

-  Jelentem, beszéltem Pilis Jánosnéval, Fe-
hér Margit nõvérével. Elõször is nem tudta, hogy
a húgát meggyil�oltá�. Ügy jelent�eztem nála,
mint adóhivatali tisztviselõ, azzal, hogy nem fi-
zetté� �i az örö�ség utáni illeté�et. Hát, õrnagy
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elvtárs, egy �is baj van. Pilisné �ijelentette,



hogy õ bezzeg egy fillért sem fog fizetni, mert
õ nem örö�ölt semmit. Elõadta, hogy azt a há-
zat Siófo�on édesanyju� végrendeletileg egyedül
Margit lányára hagyta. Menjün� el hozzá, ne�i
�ell fizetnie az illeté�et. Azt is elmondta: õ tud-
ja, hogy húga már el is adta a házat háromszáz-
ezer forintért, van tehát mibõl fizetnie.

Meg�érdeztem, nem tudja-e, hogy édesany-
ju� �inél hagyta a végrendeletet, hol van letéve.
Elmondta: õ úgy tudja, hogy dr. Fischer Sándor
siófo�i ügyvéd csinálta a végrendeletet. Erre
jegyzõ�önyvet vettem fel, persze szigorúan adó-
ügyben. Aztán a bajai rendõr�apitányságra men-
tem, onnan felhívtam a siófo�i ügyvédet, õ meg-
erõsítette Pilisné szavait. Édesanyju� egyedüli
örö�ösne� Fehér Margitot nevezte meg. A vég-
rendeletet õ maga csinálta, nála is van letétben
elhelyezve. A ház eladása�or az adásvételi szer-
zõdést is õ �észítette. A házat 273 000 forintért
adta el Fehér Margit. Ennyit tudtam meg, õr-
nagy elvtárs.

-  Köszönöm, Tóth elvtárs. Igen jó mun�át
végzett. Menjen haza pihenni.

-  Kére�  engedélyt,  hogy  itt  maradhassa�,
szeretném folytatni az ügyet.

-  Ilyene� volta� a mi mun�atársain�. Amíg
egy ügy teljesen le nem zárult, se éjjelt, se nap-
palt nem ismerte�, még haza�ergetni sem lehe-
tett õ�et.

-  Rendben  van,   maradjon.   Nézzen  utána,
megjött-e már Gerei elvtárs, a�i Fehér Kálmán
�átéját csinálta . . .

Hívtam a dete�tívfõnö�öt, de nem volt a szo-
bájában, s ami�or végre megtaláltam, így fo-
gadta jelent�ezésemet:
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-  A fõ�apitány elvtársnál voltam, éppen jó-
�or hívsz. Gratulált és �érte, hogy adjam át gra-
tulációját Klauber elfogása miatt.

-  Hát az elég baj, fõnö� ...

-  Mi az hogy baj ?

-  Meg�érle�, legyél szíves feljönni. Fordulat
történt.

-  Jó, jövö� -mondta bosszúsan.

-  Ugye emlé�szel, mit mondtam legutóbb -
fogadtam a fõnö�öt -, még �ét jelentést váro�.
Hát az egyi� bejött. Ebbõl �iderült, hogy Fehér



Kálmán nem mondott le húga javára az örö�ség-
rõl, mert õ nem is örö�ölt.

-  Ez biztos?

-  A harmadi� testvér jegyzõ�önyvbe mond-
ta, s az ügyvéd is megvan, a végrendelettel...
Tehát Fehér Kálmán valami miatt nem mondott
igazat.

-  És Klauber . . .

-  Az é�szert, a pénzt valóban õ lopta egyi�
szeretõjétõl a mási�na�, mondju� úgy, a leendõ
feleségéne�...

-  Ez szépen hangzi�, de éppen a��or, ami�or
megölté�?

-  Azt hiszem, ez a piti strici �éptelen lett
volna rá.

-  Hát ha õ nem, a��or �i tehette?

-  Erre most még nem válaszolhato�.  Még
megvárom Gerei elvtársat, aztán elemezzü� a
a helyzetet és ha jól o�os�odom, ha érzésem nem
csal, a��or még ma jelenthetem, hogy elfogtam
Fehér Margit igazi gyil�osát.

-  Jelentsél minden mozzanatot, ne sajnáld a
telefont! - búcsúzott a dete�tívfõnö�.

-  Zoli - fordultam a mun�atársamhoz, ami-
�or a fõnö� mögött becsu�ódott az ajtó. - Most
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azonnal �imente� a Magyar Acélgyárba, meg-
�érite� Fehér Kálmánt, hogy jöjjön be hozzán�,
mert elfogtu� a húga gyil�osát. Szü�ség van rá
egy-�ét tárgy felismerésénél...
Ami�or Zolié� elindulta�, Erzsi�ét �érettem:

-  Készítsene� ház�utatási határozatot Fehér
Kálmán nevére - adtam �i az utasítást. Emel-
lett legyen szíves, intéz�edjen, hogy �ét �ocsi
álljon �észenlétben.

Ferihez fordultam:

-  Hozassáto� fel Klauber Sándort, s egyelõre
vára�ozzon Rónai elvtárs szobájában.

Kicsit értetlenül nézte� rám.

-  Egyelõre ennyit - mondtam -¦., s azt hi-
szem, ma éjjel valamennyien �ialusszu� magun-
�at.



Mun�atársaim elindulta� végrehajtani a fel-
adato�at, én pedig újra összegeztem magamban
minden �is apróságot, ami már az elsõ perce�tõl
felszín alatti gyanú�ént élt bennem.

Kovács néni azt mondta, hogy látott még vala-
�it a folyosón �ésõbb is, mint a Sap�ást... Az-
tán a �ar�ötõ� rajza: nem érde�es, hogy Fehér
Kálmán �evésbé tudta, mint Kovács néni, hogy
milyen is volt a húga �ar�ötõje? Mert hogy ami-
lyet megtaláltun�, olyan Fehér rajzai �özött nem
szerepelt.. . Aztán hogy is mondta a házfelügye-
lõ: fél évvel ezelõttig nem tudta, hogy Mar-
git�ána� férfi testvére is van .. . No és ez az
örö�ösödési ügy ... De az is igaz, hogy õ találta
meg a holttestet, õ jelentett, s mennyire meg volt
gyötörve, ami�or az elsõ talál�ozásun��or meg-
hallgattam ... No és �özbejön ez a Klauber, a�i
vasárnap délután odaállít, elhoz egy �ar�ötõt,
több mint ötezer forintot, s otthagyja a nõt, al-
va... Miért éppen ne�i higgye�? Mert olyan
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szépen mondta, hogy "én nem gyil�oltam" . .. Ö
�everedett bele egy �ülönös gyil�ossági ügybe,
vagy az õ gyil�ossági ügyét zavarja meg egy ro-
�on tudatos, de eddig ismeretlen indo�ú hazu-
dozása . . . ?

Ha eze�re a �érdése�re még ma feleletet a�a-
ro� �apni, a��or nagyon gondosan �ell felépíteni
ezt a most �övet�ezõ beszélgetést.

Most erre összpontosítottam. Teljesen nyugodt
voltam, ami�or Zoli jelent�ezett.

Felálltam, az ajtóhoz mentem, úgy üdvözöltem
Fehér Kálmánt, a�i fe�ete ruhában volt, fe�ete
nya��endõt viselt.

-  Üdvözlöm, Fehér úr! - fogtun� �ezet. -
Kérem, foglaljon helyet. Megnyugodott egy �i-
csit?

-  Hát õszintén megmondom, talán most fo-
go� megnyugodni, hogy elfogtá� drága testvé-
rem gyil�osát - �ezdett �önnyezni, mint azon a
hétfõi napon.

-  Fehér úr - mondtam -, itt az íróasztalo-
mon talál egy �ar�ötõt és pár ezer forintot, ön
bizonyára felismeri a �ar�ötõt.

-  Igen, hogyne ismerném fel.

-  A��or legyen szíves, nézze meg.



Az íróasztalhoz ment, megnézte a �ar�ötõt,
�ézbe is vette, aztán megszólalt:

-  Igen, ez szegény Margit�áé volt.

-  Biztos ebben?

-  Egészen biztos vagyo� benne.

-  No, Fehér úr - vettem elõ az asztalon he-
verõ papíro� alól néhány napja �észített rajzait
-, itt vanna� az ön rajzai a három �ar�ötõrõl. Ez
a �ar�ötõ egyi�hez sem hasonlít... Eze� szerint
melléfogtun�,  elvtársa�  - fordultam  nyomo-
zóin�hoz.   -  Tehát  mégsem  Klauber  Sándor
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gyil�olta meg Fehér Margitot. Mi�özben a nyo-
mozó�hoz beszéltem, félszemmel Fehért figyel-
tem. Elsápadt.

-  Nem jól érzi magát? - fordultam hozzá.

-  Sajnos, nagyon friss még szegény húgom
halála. Ne tessé� haragudni. . .

-  Tessé�, igyon egy �is vizet - toltam elé a
poharat -, és üljön le.

Erzsi�é lépett be, szó nél�ül elém ra�ta a
KT-t, amit Gerei elvtárs �észített. Míg hagytam
Fehért pihenni, villámgyorsan beleolvastam a
�örnyezettanulmányba: "12 �ülönbözõ személy
véleménye .. . �apzsi�, pénzéhese� a feleségével
együtt. Fehérné éve� óta nem beszél férje húgá-
val. A szomszédo�na� gya�ran panasz�odott: az
a rohadt ringyó �isemmizett bennün�et a va-
gyonból, rábeszélte az anyját, hogy mindent
hagyjon rá... Azt mondja Margitról: Azt ter-
jeszti, hogy beteg, �özben tele van strici��el. . ."

Ennyi elég volt ne�em, meg úgy gondoltam,
Fehérne� is, hogy megnyugodjon:

-  Kedves Fehér úr, ha ez az asztalomon levõ
�ar�ötõ a Margité volt, a��or ön miért rajzolt
más formát?

-  Ûgy látszi�, nem tudo� jól rajzolni.

-  De uram, ön nemcsa� rajzolt, hanem el is
mondta, hogy melyi� é�szer milyen volt... A
szomszédasszony, Kovács néni viszont nem tu-
dott rajzolni, de pontosan elmondta, hogy milyen
volt a �ar�ötõ ... Mondja, Fehér úr, nem szán-
dé�osan rajzolt maga más formát, hogy megté-
vesszen bennün�et?

-  Felpattant a szé�rõl: - Mit tetszi� gondol-



ni, miért tettem volna?

-  Én is ezt �érdezem magától, miért?
Ebben a pillanatban belépett a dete�tívfõnö�,
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a�ine� Erzsi�é telefonált, ami�or a �ihallgatás
meg�ezdõdött. Felálltun�.

-  Jelentem, Fehér Kálmánt behívtam felis-
merésre.

-  Folytassá�!

-  Talán rossz a memóriája, Fehér úr, azért
nem tudta jól lerajzolni a �ar�ötõt?

-  Bizony nem a legjobb, nagyon megzavart
ez a szörnyû eset - �önnyebbült meg, hogy a
"szájába adtam" ezt a választ.

-  Nemcsa� ebben rossz a memóriája. . . Ma-
ga azt mondta ne�ün�, hogy minden szombaton
magu�nál ebédelt a húga ,.. Meg azt is, hogy ön
az örö�ségrészét átadta ne�i...

-  Igen, ezt mondtam, mert így van.

-  Rosszul építette fel a mi félrevezetésün�et,
Fehér úr - mondtam nyugodtságot színlelve, de
már forrt bennem az indulat. - Az elõbb azt
mondta, hogy nagyon "megzavarta" ez a szörnyû
eset. Tudja, Fehér úr, min�et a síró, szeretõ fi-
vér szerepe zavart meg. Most viszont már tisztá-
ban vagyun� a maga szerepjátszásával.  Fehér
Kálmán, vége a játé�na�. A�ar õszinte vallomást
tenni ?

-  Milyen vallomást?

-  Mondja el szépen sorjában, miért és ho-
gyan ötlött az eszébe, hogy agyonveri az édes-
testvérét.

Mintha fejbe vágtam volna, formálisan össze-
esett.

-  Locsoljáto� fel - szóltam a mun�atársa�-
na�, aztán a dete�tívfönö�höz fordultam:

-  Látod, fõnö�, itt az elmélet... Ez az ember
nem durva �ülsejû, ellen�ezõleg, nagyon is jól
ápolt, jó �inézésû férfi és mégis �egyetlen gyil-
�os.  A  házfelügyelõnõ  ugyancsa�  meglepõdi�

majd - emlé�eztem vissza hirtelen javaslatára,
hogy fogjun� el vala�it az ügyben, mert nagyon



rossz arca van ... Ez már nemso�ára vallani fog.
Fehér Kálmán ingét �igomboltá�, �is vizet
spriccelte� az arcára, azután megitattá�.

-  A�ar beszélni?
Hallgatott.

-  Fehér Kálmán, maga nem bûnözõ típus,
még sohasem volt büntetve. A bûnözõ�, ha a �i-
hallgatás során látjá�, hogy elvesztetté� a játsz-
mát,   õszinte  vallomást  teszne�,   mert  tudjá�,
hogy ez talán valamit enyhíthet. Maga elvesztet-
te a játszmát. Tud sa��ozni?

-  Tudo�.

-  Ha látja, hogy még néhány lépés és ment-
hetetlenül mattot �ap, föladja a játszmát?

-  Igen.

-  Hát, Fehér úr, nincs több lépése. Vagy ha
úgy gondolja, hogy még van, a��or gyorsan én
lépe� �ettõt. A maga Margit húga soha nem járt
magu�nál szombaton�ént ebédelni, hiszen a fe-
leségével nem volt beszélõ viszonyban. Ez az
egyi�.  És a mási�: ismerjü� a végrendeletet,
amely szerint édesanyju� egyes-egyedül Margit-
ra hagyta azt a siófo�i házat.

Még vívódott magával, egész testében reme-
gett.

-  Elhiszi végre, hogy nincs tovább, hogy ez
már matt?

-  Mindenne� a feleségem az o�a - tört �i
belõle. - Tudom, ez nem enyhíti az általam el-
�övetett szörnyû csele�edetet.

-  Jegyzõ�önyvezhetjü�, amit mondott?

- Igen .. . Mindig vágytun� egy �is víz mel-
letti házra. Én ott nõttem fel Siófo�on. Ami�or
édesanyám meghalt, azt hittem, hogy az örö�ség
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rám esõ részébõl majd vesze� itt Pest �örnyé�én
egy �is tel�et. De úgy történt, ahogy tetszett
mondani, mi �etten semmit sem örö�öltün�, az
egyetlen örö�ös Margit volt. Feleségem tombolt
dühében, majd megõrült, ami�or megtudta, mi
áll a végrendeletben. Attól �ezdve po�ol lett az
életem. Nem volt egy percnyi nyugtom sem. A
húgomat a feleségem �izavarta a la�ásból. Csa�
azt hajtogatta: vedd el tõle a magadét, hiszen a
tied is, a�ármi volt a végrendeletben. Tudtam,



ezt így nem tehetem, de �értem Margitot, adjon
ötven-hatvanezer forintot. Nem adott. Azt mond-
ta, hogy ne�em adna, ha nem Piros�a lenne a
feleségem. Erre úgy �értem, hogy havonta hat-
száz forintjával visszafizetem, de így sem adott.
A feleségem meg csa� egyre hajtogatta: vedd el,
a tiéd is. "Hogy vegyem el?" - csattantam fel
egyszer, vagy négy-öt hónapja lehetett. És a�-
�or õ �imondta azt a szörnyû szót: "öld meg!"
- "Te õrült, a testvéremet?" - �érdeztem.
"Igen" - felelte. Ettõl �ezdve �ezdtem feljárni
Margithoz. Tudtam a szeretõirõl, tudtam Sanyi-
ról is. Még én mondtam ne�i, hogy miért nem
megy férjhez, miért pénzel egy ilyen fiatalem-
bert. Azt mondta: mert ezt szereti, s igazán van
elég pénze, s azt arra �ölti, amire a�arja. Ismét
�értem tõle pénzt, mire azt felelte: válj el Pi-
ros�ától, a��or ado�.

Egy-�ét hétig elmaradtam, de aztán újra fel-
�erestem. Tudtam, hol tartja a pénzét, nem tette
ban�ba, mert azt mondta, hogy így többet �eres,
mintha dolgozna.

Mohón �ortyolt a pohárból, mint a�i mindenre
elszánta magát, és folytatta:

- Szombaton csúnyán összevesztem a felesé-
gemmel. Nem is beszéltün� egymással. Eljött a
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vasárnap. Elhatároztam, hogy a�árhogyan is, el-
vesze� Margittól negyven-ötvenezer forintot. Ott
sétáltam a ház �örül egész nap. Láttam Sanyit
�étszer is felmenni. Este hét óra felé jött �i utol-
jára ... Még törtem a fejem, hogy mit csinálja�.
Elhatároztam,   hogy   fölmegye�.   Körülnéztem,
sen�i   sem   látott.   Margit   �edvesen   fogadott.
"Hogyhogy  ilyen  �ésõn   jössz?"   -  �érdezte,
"összevesztem Piros�ával, nincs �edvem haza-
menni." A �onyhába hívott, ennivalóval �ínált,
nem fogadtam el. Volt ne�i bora, azt öntött, õ
is ivott. Üjra elõhoza�odtam a pénzzel. Megint
csa� azt mondta: "Ne�ed adné�, de a feleséged-
ne� nem ado�." Borzasztó idegállapotban vol-
tam. Azt �értem: adjon elsejéig ötszáz forintot
csa� ne�em, �ölcsön. Arra gondoltam, hogy ami-
�or elõveszi a pénzét, a�ár erõsza��al is elvesze�
belõle negyven-ötvenezret. Bement a szobába.
A �onyhasze�rény fió�ja nyitva volt, ott meg-
láttam a húsvágó bárdot. Elvesztettem az eszem,
�ivettem a fió�ból. Bementem a szobába, a bár-
dot a hátam mögé rejtettem. Nagy reti�ült vett
elõ, ami egy törül�özõvel volt becsavarva. Háta
mögött álltam, ami�or a pénz �özött tur�ált és
�iszámolta az ötszáz forintot. De még mielõtt
megfordult volna, �étszer-háromszor fejbe vág-
tam a bárddal. Hanyatt esett és hörgött. Fölé ha-
joltam, és újra a fejére ütöttem. Nem mozdult



többé.

Kimentem a �onyhába, lemostam a bárdot.
Megmostam a �ezem. Néztem a ruhámat, sze-
rencsére nem lett véres. Abban a törül�özõben,
amiben Margit a pénzt tartotta, megtörültem a
�ezem és a bárdot. Ezt bele is csavartam aztán a
törül�özõbe. Ismét bementem a szobába, magam-
hoz vettem a reti�ült. Borzasztóan so� pénz volt
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benne. Becsu�tam a sze�rényajtót. Ûjra �imen-
tem a �onyhába. Valahol olvastam, hogy az ujj-
lenyomato� alapján fel lehet ismerni, �i fogta
meg a poharat, ezért a zseb�endõvel letöröltem.
Már jó �ésõ volt, ami�or mindennel végeztem.
Kabátom alá dugtam a reti�ült és a bárdot, óva-
tosan �inyitottam az elõszoba ajtaját. Kinéztem,
sen�it nem láttam. Gyorsan bezártam a la�ást
és �iosontam a házból.

Ügy ömlött belõle a szó, mint a vízfolyás . ..
Érde�es módon in�ább tetszelgett a történet
pontos elõadásával.

-  Hazafelé sen�ivel sem talál�oztam. Fele-
ségem már aludt. Kinyitottam a reti�ült és el-
�ezdtem számolni a pénzt. Száz�ilencvenhétezer-
hatszáz forintot találtam. Csa� másnap láttam,
hogy Margit�a �ét �ar�ötõje, �ét gyûrûje és a
nya�lánca is a reti�ülben volt.. .

Az idõgép elhallgatott.

-  Vége? - �érdezte Erzsi�é.
Fejemmel intettem, hogy nem.

-  Rágyújthato�? - �érdezte Fehér.

-  Igen - nyújtott ne�i egy cigarettát Zoli.

-  Van nálam, �öszönöm - mondta Fehér, és
a zsebébe nyúlt.

-  Ami a zsebében van, azt ra�ja ide az asz-
talra - szóltam rá határozottan.

-  És mindent tegyen �i a zsebébõl! Azt a ci-
garettát szívhatja, amit mi adun�!

A nyomozó�  lépésnyi  távolságról  figyelté�,
hogy Fehér valóban mindent �ira�-e.
Ami�or rágyújtott, a dete�tívfõnö� rászólt:

-  Folytassa a vallomását!

-  Mindent elmondtam . . .

-  Majdnem - vettem át a szót. - Feleségé-



ne� mi�or mondta meg, hogy teljesült a vágya?
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Hová tette a bárdot? Hol a la�ás �ulcsa? Felesé-
ge mit mondott, ami�or megtudta, hogy megtör-
tént?

Fehér nagyot sóhajtott:

-  Hogy mit mondott? örült.  Azt mondta,
hogy végre, csa�hogy megszerezted a pénzt.

-  Mondja, Fehér, mit érez most maga, hogy
meggyil�olta a testvérét?

Remegõ   hangon,   sírósan   nyögött   �i    egy
szót:

-  Kötelet!

-  És a többi �érdésre mi�or felel?

-  A bárdot a �onyhasze�rényün� fió�jába
tettem, a �ulcs még ott van a ruhám zsebében.
A pénzt a feleségem tette el, én magamhoz vet-
tem négyszáz forintot. Feleségemmel megbeszél-
tü�, hogy csa� egy év múlva fogun� a pénzhez
nyúlni, addig nem veszün� semmit.

-  Mi�or tervezté� el a feleségével együtt,
hogy maga megöli a húgát?

-  Én, �érem, a��or sem a�artam megölni,
csa� a helyzet hozta így, az erõs felindulás, az
ideges�edés...

-  Hogy jutott eszébe az örö�ösödési mese?
Hát az, hogy éppen maga fedezze fel a dolgot?
Ne is feleljen, Fehér úr, úgyis tudom: magu�
elõre megtervezté� ezt a gyil�osságot! Maga elõ-
re mindent megtervezett, mindenre fel�észült.
Ez szándé�os emberölés volt, Fehér úr, rablással,
elõre megfontolt szándé��al.

-  Bilincseljé� meg! - mondtam nyomaté�-
�al.

-  Kimegyün� a la�ására, ház�utatásra és ve-
lün� jön. Mi�özben elõremente�, a fõnö� meg-
szólalt :

-  Most már valóban gratulálhato� ... és je-

255

lenthete� is. Si�erült elfogni ezt a félelmetes, al-
jas, testvérrabló gyil�ost.

-  És én rábizonyítottam az elõre megfontolt



szándé�ot is - mondtam.

Ami�or a la�áshoz értün�, utasítottam nyo-
mozóin�at, hogy csa� a��or hozzá� fel Fehért,
hogyha üzene� érte.

Becsöngettem a házfelügyelõé�hez, meg�ér-
tem a házfelügyelõnõt és lányát - õ� �etten tar-
tóz�odta� otthon -, hogy hatósági tanú�ént jöj-
jene� velün�. Készséggel megtetté�. A házfel-
ügyelõnõ csöngetett be, s ami�or Fehérné meg-
látta õt a �isabla�on, azonnal ajtót nyitott. Per-
sze mi is beléptün�.

-  Magu� �i� és mit a�arna�?

-  Rendõr-fõ�apitányság!   -   �özöltem.   -
Ház�utatást tartun�.

-  Nálam? Miért? Milyen alapon?

-  Itt  a  ház�utatási   határozat...   És   hogy
miért, azt maga jobban tudja, mint mi.

Bementün� a szobába. Ott a legnagyobb sze�-
rényre mutattam:

-  Húzzá� el a sze�rényt!

Az elvtársa� engedelmes�edte�, pedig még õ�
sem tudtá�, mit a�aro�.

-  Fehémé, van valami feszítõvasa?

-  Istenem,   csa�  nem   a�arja   szétszedni   a
sze�rényt?

-  Majd meglátja, mit a�aro�. Adjon egy bal-
tát, amivel �ifeszíthetjü� a sze�rény hátlapját.

-  Nincs ne�em.

-  A��or valamilyen nagy �ést.

-  Jöjjön a �onyhába, majd �erese�. Magu�
is jöjjene� velem - szóltam a házfelügyelõne�
és lányána�.

Kinyitottam a �onyhasze�rény fió�ját.
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-  Miért mondja, hogy nincs ilyen szerszáma,
hát ez a húsvágó bárd nem a magáé?

-  Dehogynem!

-  Biztos benne, hogy a magáé?

-  Hát persze, hogy biztos vagyo�, legalább



tizenöt éve megvan.

-  Hallottá� jól, amit �érdeztem, és amit Fe-
hérné válaszolt? - �érdeztem a tanú�tól.

-  Igen - felelté�, de látszott, nem tudjá�,
vajon bolond vagyo�-e.

-  Élvtársa�! - szóltam a nyomozó�hoz. -
Vegyé� jegyzõ�önyvbe, hogy Fehér Kálmánné
ön�ént átadott - mérjé� meg centiméterrel -
pontosan egy ilyen és ilyen méretû húsvágó bár-
dot, amely állítása szerint legalább tizenöt éve

az övé.

-  Miért csinálja ezt a cir�uszt! - csattant
most föl az asszony. - Jelenteni fogom a felet-
teséne�! Tessé� hazahívni a férjem.

-  Tóth elvtárs! Hívja fel a férjet - mondtam
a nyomozón�na�.

-  Kérem, írjá� alá �özben a jegyzõ�önyvet.

- Felszólításomra Fehérné és a �ét tanú aláírta.

-  Tudja miért "csináltam ezt a cir�uszt"?

-   �érdeztem  most  Fehérnétõl,  a�i  értetlenül
nézett rám. - Mert ezzel a bárddal gyil�olta
meg a férje Margit húgát a maga felbujtásara.

Éz egy ájulós család - állapíthattam meg a
�övet�ezõ pillanatban, mert most Fehérnén volt
az összeesés sora.

Közben felért a férje.

-  Kié ez a bárd? - �érdeztem.

-  Margité.

-  Kovács elvtárs, olvassa föl a jegyzõ�öny-
vet.
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Ami�or az utolsó mondat is elhangzott, újra
�érdeztem:

-  Kié hát a bárd ?

Fehérné e��or tért magához, s ami�or meg-
látta a férjét megbilincselve, zo�ogni �ezdett:

-  Azt mondtad, sohasem tudjá� meg, hogy
mi tettü�!

Most megint én �érdeztem:



-  Hol van a pénz és az é�szer?

-  A sze�rényben a ruhá� alatt.

A nyomozó� pillanato� alatt �ivetté� a meg-
adott helyrõl a tanú� jelenlétében.

-  Tessé� jól idefigyelni - mondtam a ház-
felügyelõé�ne�. - Megszámolju�.

-  Jesszusom, én még soha ennyi pénzt nem
láttam - ámuldozott a házfelügyelõné.

Kere� száz�ilencvenhétezer forint volt. A
jegyzõ�önyv �észült. Közben elõ�erült a �ulcs
is, valóban Fehér zsebében volt. Ami�or aláír-
tá� a ház�utatási jegyzõ�önyvet, Fehérnével �ö-
zöltem, hogy õrizetbe veszem. Már nem is sírt.

Bezártu�, lepecsételtü� a la�ást, s a gyil�os
házaspárral gép�ocsiba ültün�. Szobámba érve
telefonáltam a dete�tívfönö�ne�:

-  Jelentem, az ügy lezáródott. Jó lenne, ha
személyesen .. .

-  Már megye� is és nem egyedül ... - vág-
ta el szavam.

Alig �ét perc múlva nyílt az ajtó, és a rendõr-
fõ�apitánnyal együtt lépett be.
Jelent�eztem.

-  Gratulálo�! - nyújtott �ezet a fõ�apitány.

-  Teljes bizonyítása van?

-  Jelentem, még az elõre megfontolt szándé-
�ot is si�erült megdönthetetlenül bizonyítani. Itt
a jegyzõ�önyv.
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-  Kísérjé� be õ�et - adtam �i az utasítást.
Két nyomozó hozta be a gyil�os házaspárt.

-  Vegyé� le a bilincset!

-  Üljene� le - szóltam Fehéré�hez -, és
válaszoljana� néhány �érdésemre: Ki tervezte
el a gyil�osságot? Milyen érzéssel �öltötté� vol-
na el a rabolt pénzt? Tudjá�, hogy mi vár ma-
gu�ra?

-  Õrült voltam, mert ezt más�épp nem te-
hettem volna.



-  Mind�etten bûnösö� vagyun�. Elõre ter-
veztü� meg az egészet. . . Igen, otthonról vittem
a bárdot... Ne tessé� tovább �érdezni, várom,
hogy fela�asszana�! - �ezdett el zo�ogni a fér-
fi.

És eze� a �önnye� igaza� volta� . . . Most már
saját magát siratta . . .

-  Kísérjé� el õ�et.

A fõ�apitány �örülhordozta te�intetét a so�-
so� fáradt nyomozón:

-  Büsz�e vagyo� önö�re,  és öröm ne�em,
hogy ilyen mun�atársaim vanna�!

Jólesõ érzéssel �öszöntü� meg a fõ�apitány
szavait.

A bíróság szigorú ítéletet hozott a gyil�os há-
zaspár ügyében.

Klauber Sándor is a vádlotta� padjára �erült,
lopásért és �özveszélyes mun�a�erülésért von-
tá� felelõsségre.

Ami�or az ítéletre várva beszéltem vele, azt
mondta:

- Felügyelõ úr, �öszönöm, hogy megmentett
a �ötéltõl. Ha �iszabadulo�, jelent�ezni fogo�.
Ugye segíteni tetszi�, hogy elhelyez�edjem? So-
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ha többé nem fogo� bûncsele�ményt el�övetni.

- Csa� jöjjön, mert nálun� dolgozni lehet, de
lopni, stricis�edni nem.

És Sanyi valóban fel�eresett.

Azután el is helyez�edett. Még so�szor talál-
�oztam vele.

Becsületes ember és boldog férj lett.

De nem Pötyié . . .

Holttest a gödörben

Csodálatos január volt, igazi havas tél. A gyö-
nyörû, hóborította tája� a hegyvidé�re csábítot-
tá� az embere�et. A budai hegye�et is síelõ, ród-
lizó fiatalo� lepté� el. Reggeltõl estig gyere��a-
cagástól volt hangos a hegyoldal, s az anyu�á�,
apu�á� nem gyõzté� �övetni szán�ózó fiai�at,



lányai�at.

Aztán ahogy esteledett, egyre jobban elnép-
telenedett a hegyoldal.

Far�as Ferenc mérnö� hazafelé indult �ét �is-
fiával. Azo� egyre csa� nyúztá�: "Apuci, marad-
jun� még egy �icsit, hadd szán�ázzun� még!",
de apu�a hajthatatlan volt, s nem is az úton, ha-
nem toronyiránt indult a �övet�ezõ villamos-
megálló felé.

A papa egyszerre egy nagyot �iáltott, aztán
azt mondta a gyere�e�ne�: "Fiú�, menjete�,
szán�ázzato� még egy �icsit..."

A váratlan engedé�enység meglepte a �ét srá-
cot, de nem habozta�, még mielõtt édesapju�
visszavonhatta volna az engedélyt, ne�iindulta�.
Apju� pedig az út melletti gödörhöz lépett, ahon-
nan az elõbb egy lábat látott �i�andi�álni. Le-
hajolt, és iszonyodva látta, hogy egy félig mezte-
len nõ fe�szi� ott, véres fejjel.

Megdermedt a rémülettõl, de egy pillanat alatt
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felmérte a helyzetet: a gyere�e�et távol �ell tar-
tani, s vala�it riasztani �ell. Szerencsére a fiú�
vígan szán�ázta�, oda se figyelte�. Alig néhány
perc múlva �ét fiatalember jött arra, síléccel a
vállu�on. Meg�érte õ�et: menjene� a leg�öze-
lebbi rendõrõrsre, hívjá� �i a rendõrö�et, mert
itt valószínûleg megölte� vala�it. Ö addig itt-
marad.

Ami�or a �ét fiatalember elment, maga is fiai-
hoz sietett, azo�at szán�óztatta, gondosan ügyel-
ve, hogy a gyere�e� ne lássana� meg semmit. A
fiú� örömmel nyugtáztá�, hogy úgy látszi�, apu-
�a meggondolta magát, s önfeledten játszotta�
tovább.

Jó negyedóra múlva �ét rendõr jelent meg.
A férfi odament hozzáju�:

-  Far�as Ferenc mérnö� vagyo�.  Ebben a
gödörbe egy nõi holttestet láttam, azért hívtam
és vártam meg önö�et.

-  Köszönjü� az értesítést - mondta az idõ-
sebb rendõrõrmester, aztán lehajolt, hogy job-
ban a gödörbe lásson, s óvatosan, nehogy valami
nyomot eltüntessen, megnézte a nõt.

-  Igen, már régen halott - állapította meg,
s társához fordult: - Szólj be a �özponti ügye-



letre, jöjjön �i a bizottság, gyil�osság történt. Én
addig biztosítom a helyszínt.

A fiatal rendõr futólépésben igye�ezett vissza
az õrsre, az õrmester pedig a mérnö�öt �érte:

-  Legyen szíves, adja ide az igazolványát,
hogy felvegyem az adatait. Gondolom, sietne ha-
za a gyere�e��el.

A gyere�e� szerencsére nem értette� az egész-
bõl semmit, õ� nem jutotta� a gödör �özelébe,
csa� messzirõl láttá�, hogy édesapju� egy rend-
õrbácsival beszélget.
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-  Csa� még annyit - �érdezte jegyzetelés
�özben az õrmester -, nem lépett véletlenül a
gödörbe vagy �özelebb a holttesthez?

-  Már messzebbrõl láttam a nõ lábát, nem is
mertem �özelebb menni. ..

-  Jó, csa� azért �érdezem, hogy ha esetleg
találun� lábnyomo�at a holttest �özelében, a�-
�or azo� nem öntõl származta�.

El�öszönte� egymástól, s a mérnö� a �ét fiát
a szán�ón húzva, hazaindult. A gyere�e� hang-
jától még so�áig hangos volt a �örnyé�: "Gyor-
sabban, apuci. . . gyorsabban!"

Odahaza üldögéltem, újságot olvastam, ami�or
csengett a telefon.

-  Téged �eresne�! - mondta a feleségem, és
felém nyújtotta a �agylót.

-  Fóti elvtárs - ismertem meg az ügyeletes
tiszt, régi mun�atársam hangját. - A gép�ocsi
már elindult érted. Budán, a Szabadság-hegy ol-
dalában valószínûleg gyil�osság történt. Az or-
vos  és a  techni�uso�  egyenesen  a  helyszínre
menne�. A gép�ocsivezetõ elvtársna� megadtu�
a pontos címet, õ majd odavisz.

-  Rendben van,- a �apuban várom a gép�o-
csit. Légy szíves, �üldjél �ocsit Gerei és Tóth
elvtársa�ért is!

-  Már �üldtem . . .

-  Köszönöm. Reme� ember vagy . . . Remé-
lem örülsz, hogy mi sem alszun� . . .?

-  Ne viccelj! Beteg lennél, ha egyszer végig
�ellene aludnod egy éjsza�át.



-  Igazad van. Szervusz!

Feleségem már az elsõ szava�nál �észíteni
�ezdte a holmimat.

Mi�özben öltöz�ödtem, ismét hallgattam a
szo�ásos szöveget:
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-  Már megint nem pihenhetsz, nem lehetün�
együtt. . . Siess haza, és vigyázz magadra!

-  Légy nyugodt, vigyázo�, nem fogo� meg-
fázni ... - búcsúztam el a feleségemtõl.

Mire a �apuba értem, már ott állt a gép�ocsi.

-  Erõt, egészséget! - �öszönt a gép�ocsive-
zetõ. - Megint valami nagy balhé?

-  Majd meglátju�, Józsi�ám!

Mire �iértün� a helyszínre, teljesen besötéte-
dett, de nemcsa� a cím, hanem a messze fénylõ
refle�toro� is odavezette�. Csípõs hideg volt itt
a Szabadság-hegyen. Mun�atársain� már dolgoz-
ta�. A techni�us �észítette a vázlatot, lerajzolta
a helyszínt, a fény�épész villogtatta a va�ut.

Az õrmester jelentette, hogyan találtá� meg a
holttestet. Aztán az orvos ugrott �i a gödörbõl:

-  Csúnyán elbánta� ezzel a szerencsétlen nõ-
vel - mondta, �ezében tartva egy nagy véres
�övet. - Ezzel ütötté� agyon. A fején három
sérülés van és a mellén is egy. Azt hiszem, a fe-
jére mért mindhárom ütés egyen�ént is halálos
volt. . . Legalább tizennyolc-húsz órája halott.
És �örülbelül húsz-huszon�ét éves lehetett.

A techni�uso� jelentetté�, hogy a nõnél sem
reti�ült, sem igazolványt nem találta�.

Mi�özben �ihívattu� a halottszállító �ocsit, a
refle�toro�at újra a gödörbe irányítottu�, s igye-
�eztün� mindent a leggondosabban felmérni.
Nyomot persze nem lehetett találni, hiszen az
orvos által említett idõpont óta so� hó leesett.
Ezt próbáltá� centiméterrõl centiméterre feltúr-
ni, nem maradt-e valami, nem lepett-e be a hó
valamilyen apró tárgyat, valamit, amibõl �iin-
dulhatun�.

Aztán a holttestet néztü� végig. Jobb �ezén
egy hosszú �armolás volt látható. A �örme alatt

szür�ésbarna pamutszála�at találtun�. Az orvos
csipesszel �iszedte és egy üvegfiolába tette.



Kértem az orvost, hogy a boncolásnál jól néz-
zé� meg a testét, nincs-e rajta valamilyen anya-
jegy vagy bármilyen ismertetõjel. Ez volt ebben
a pillanatban a legtöbb, szinte az egyetlen, amit
tehettün�.

Ami�or a halottszállító� elmente�, megbeszél-
tü�, hogy reggel hét óra�or a helyszínen talál�o-
zun�, s a világosság segítségével megpróbálun�
még valami nyomra bu��anni.

Visszamentün� a fõ�apitányságra. Rettenete-
sen átfáztun�, de ez lett volna a leg�isebb baj.
A nagyobb az volt, hogy felfedeztün� egy gyil-
�osságot, de nemcsa� a gyil�osra utaló leg�isebb
jelet nem találtun�, hanem még az áldozat �i-
létét is a legteljesebb homály fedte.

Zolival és Ferivel (R. és G. elvtársa��al) hár-
masban üldögéltün� a szobámban, s hangosan
tettü� fel önmagun�na� a �érdése�et: Miért öl-
té� meg? Erõsza�os nemi �özösülés történt vol-
na? - erre majd választ ad a boncolás. - Vagy
rablógyil�osság? Esetleg bosszúból gyil�oltá�
meg? Szerelemféltésbõl?

Feltettü� a �érdést, s megpróbáltun� vála-
szolni rá, de tulajdon�éppen semmiféle értelme
nem volt enne� a találgatásna�, hiszen újra meg
újra az alap�érdésbe üt�öztün�: Ki az áldozat?

Ha megállapítju� a személyazonosságot, �öze-
lebb �erülün� a dologhoz - szögeztem le a be-
szélgetés végén. - Azt remélhetjü�, hogy ren-
des családból való, s mert nem ment haza, ha-
marosan �eresni fogjá�. Adjato� le �örtelefont
valamennyi budapesti �erületne�, rendõrõrsne�:
rögtön jelentsé�, ha vala�i ilyen bejelentést
tesz.  Reggel hét�or talál�ozun� - búcsúztam
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el �ollégáimtól, azután felhívtam a dete�tívfõ-
nö�öt.

Jelentettem az ügyet, s azzal fejeztem be:

-  Jelentem, semmi "jót" nem állapítottun�
meg.

-  Ne izgasd magad, majd reggel megbeszél-
jü�.

Hazaindultam,   hamar   ágyba   �erültem,   de
aludni   nem   tudtam.   "Ne   izgasd   magad"   -
�önnyû ezt mondani. De ami�or egy-egy ilyen
bûncsele�mény felbu��an, egyszerûen nem tu-



do� nyugodni, amíg legalább a �iindulást nem
látom, de azután is csa� a bûnösö� leleplezése
nyugtat meg. És most �ülönösen so� o� van az
izgalomra. Fiatal nõ, egy elvetemült ember �e-
gyetlenül megölte. És a semmibõl �ell elindulni.
Azt szo�tu� mondani, hogy a helyszín beszél,
"csa� meg �ell szólaltatni". így tanultam, s így
igaz - általában. De úgy látszi�, ez az a �ivétel,
amely erõsíti a szabályt. Hiszen itt a helyszín az
égvilágon semmit nem mondott eddig, s azt hi-
szem, meg sem tudju� szólaltatni.

Csa� nyugi, nyugi - nyugtatgattam magam,
hátha elalszom. De a��or megint új gondolato�
�ezdte� �avarogni bennem. Igen, az elsõ napo�
zûrzavara �övet�ezi� most. Azután hátra van
még   ne�ün�,    nyomozó�na�,    a   legrémesebb
mun�a: az áldozat hozzátartozóina� értesítése,
õrjöngõ sírásu� végighallgatása, s az, hogy csa�-
is egyetlen dologgal tudju� vigasztalni õ�et -
ha ez egyáltalán vigasztaló: megtalálju� hozzá-
tartozóju� gyil�osát.

És ezt nemcsa� vigasztalásna� szánju�, mi ezt
nagyon �omolyan gondolju�. Éjt nappallá té-
ve addig nincs pihenés, amíg át nem adju� a
bûncsele�mény el�övetõjét az igazságszolgál ta-
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tásna�. Érre a hivatásra mondom én és so�-so�
nyomozótársam: ennél szebb mun�a nincs a vi-
lágon. Ha leszámítom a pihenés hiányát, a csa-
ládi életbõl való folytonos �izö��enést, az állan-
dó �észenlétet, valóban gyönyörû hivatás.

Csa� tudnán� legalább azt, hogy �i az áldo-
zat? - így hány�olódtam reggelig.

Fagyos, hófehér volt az út, egész éjjel esett a
hó. Mire felértün�, az elvtársa� már ott várta�,
pedig csa� tíz perc múlva lett volna hét óra.

Kiszálltam a gép�ocsiból, �öszöntöttem mun-
�atársaimat.

-  Gyönyörû idõ van, és milyen szép ez a táj!
Ide érdemes �irándulni! - szaladt �i a számon
ön�éntelenül.

Rónai Zoli megjegyezte:

-  Hát azért nem minden�ine�.

És ezzel a félig �önnyed mondattal visszazö�-
�entem a szomorú valóságba. Aztán jelentett is:

-  Mi már �örülnéztün�, de az újabb hó, ami
éjjel leesett, a mi tegnapi nyomain�at is telje-
sen elfedte. Kitolt velün� az idõjárás is.



-  Hát még �i?

-  Meg a tettes, ami�or elvitte az áldozat sze-
mélyi igazolványát.

-  Még jó, hogy a sajátját nem hagyta itt az
áldozat  mellett  - repli�áztam,  pedig  nagyon
egyetértettem   mun�atársammal.   Most  viszont
ne�em �ellett lel�et vernem beléjü�, én nem
mutathattam, hogy legalább olyan bizonytalan-
ságban vagyo�, mint õ�.

-  Tudod, Rónai elvtárs, a mi mun�án�ban
az a szép, hogy sohasem tudju�, mi fog történni
a �övet�ezõ órá�ban,  milyen irányban mehe-
tün� tovább, ami�or még semmit sem látun�.
Mert, hogy most így van, arra mérget vehetsz.
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De elég volt a �irándulásból, vissza �ell men-
nün� a fõ�apitányságra. Ez a helyszín már né-
ma marad.

És hamarosan gép�ocsijain� zaja is elült a
tájon.

A �érdése� feltevését, boncolgatását most a
dete�tívfõnö��el folytattu�. Ami�or jelentet-
tem ne�i, hogy a tegnap esti borongós hangula-
tomat "belepte a hó", nemcsa� vigasztalni pró-
bált, hanem velem együtt tette fel magána� a
�érdése�et, s próbált ráju� sorban válaszolni.

-  Rablógyil�osság   lenne?   Tulajdon�éppen
lehet, mert még nem tudju�, mit vette� el tõ-
le..., nem volt elõre megfontolt szándé�, hiszen
egy ott talált �õdarabbal tetté�.

-  És az áldozat véde�ezett. Érre utal a �ör-
me alatt a szür�ésbarna pamutszál. Persze az is
lehet, hogy a saját téli�abátjából való, a labora-
tórium már vizsgálja. Én meg mindenesetre be-
rendeltem minden �abáteladás jelzését.

-  No látod, ez is fontos lépés. Mindenesetre
amíg nem tudju�, �it ölte� meg, addig ne várj
gyors elõrehaladást, ezt te legalább olyan jól tu-
dod, mint én. Ne hamar�odjun� el semmit. Vár->
játo�, elõbb-utóbb jelent�ezni �ell valamelyi�
hozzátartozójána� . . . Azonnal jelentsd, ha bár-
mi történi�.

Megnyugodva távoztam a fõnö�tõl. Szobám-
ban mun�atársaim várta�, jelentetté�, milyen
lépése�et tette�. Közben megér�ezett a Tör-
vényszé�i Orvostani Intézet jelentése. Erzsi�é



úgy "tálalta elém", mint a forró �ávét szo�ta,
tudta, mennyire várom. A megállapításo� zöme
megfelelt orvosun� elsõ véleményéne�: mind-
három fejre mért ütés egyen�ént is halálos volt,
a mellét ért ütés nem o�ozott elváltozást. Volt a
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jelentésben egy fontos mondat: az áldozat virgo
volt.

- Az erõsza�os nemi �özösülés tehát �izár-
va - mondtam az elvtársa�na�. Ez mindeneset-
re nagy segítség. Valószínûbb a rablógyil�osság.
Meg �ell szigorítani a zálogháza�, bizományi�
figyelését. Este pedig ellenõrzést tartun� a szó-
ra�ozóhelye�en. Kilenc óra�or itt talál�ozun�.

Az olvasó talán leteszi egy pillanatra a �öny-
vet s elgondol�ozi�: vajon miért menne� a nyo-
mozó� este a Gundelbe, ami�or hajnalban vala-
�it a Szabadság-hegyen ölte� meg. Mit tudhat-
na� meg az Astoriában, vagy �i tudja melyi�
szóra�ozóhelyen? És �ülönben is, szinte nincs
bûncsele�mény, amine� �apcsán fel ne �eresné-
ne� valami vendéglõt, bárt, eszpresszót.

Nincs is. És hadd mondjam meg, hogy ez nem
valamiféle nyomozóhobbi. A szóra�ozóhelye�en
-¦ �ülönös�éppen a��oriban, s a "vadnyugati"
ízû vendéglátóipari üzemegysége�ben - so�-
szor bu��antun� érté�es nyomra, hiszen ott ta-
nyázott a leg�ülönbözõbb bûnözõ� so�asága.

Persze sen�i ne gondolja, hogy elég volt csa�
odamenni, elmondani mit �eresün�, miért, s va-
la�i máris mondta a pontos választ, mutatta
a �eresett ala�ot... Ki tudja hányszor és hány-
szor, hányun�na� �ellett �utatnia, �eresnie,
so�szor napo�ig, hete�ig figyelnie, �apcsolato�at
�iépítenie, amíg valamilyen használható nyom-
ra bu��ant. Ám egy-egy olyan látogatásnál el-
mondhatju� - "valami mindig történi�" -,
ahogy a mai �edvelt táncdal mondja. S ha nem
is éppen abban az ügyben jutottun� elõbbre,
amiben nyomoztun�, esetleg más bûncsele�mé-
nye� nyomára bu��anun�. Mint ami�or otthon
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valamit �eresün�, s egy régebben �eresett más
holmi �erül elõ . . .

No, de elég a filozofálgatásból. Ezen az estén
érde�esen ala�ulta� a dolgo�.

Elõször végigjártu� az ismert "vad" helye�et,
ahol "szo�ásos" razziá�at végezte� az elvtársa�.
A Fehér ö�örhöz épp a��or értün�, ami�or
nagy "szállítmányt" ra�ta� autóba. Az egyi�



deli�vens azonnal odaszólt, ami�or meglátott:

-  Fõnö�, miért viszne� be, nem tudja? Hi-
szen amióta �ijöttem a sittrõl, távol tartom ma-
gam a világ nyüzsgésétõl.

-  Mivel  foglal�ozi�  most,  Sanyó�ám?  Hol
dolgozi�?

-  Fõnö�, maga jól ismer, ötven éve nem dol-
gozom, épp most �ezdjem el. Vesze�-elado�, de
semmi balhém nincs.

-  A��or éppen �apóra jött - mondtam. -
Kellene ne�ün� egy szép barnás nõi �abát, de
lehet, esetleg férfi is. Menjen csa� be, elszámol-
tatjá�, de még mi is váltun� egy pár szót.

-  Az más - hunyorított rám a vén tolvaj.
- Majd megveszem.

Nyugodtan beült a �ocsiba.

Továbbmentün�. Jó néhány helyen megfor-
dultun�, aztán a szigetre indultun� a csúszós
úton. A Nagyszálló ruhatárában letettü� �abát-
jain�at, bementün� az étterembe. Tele volt �ül-
földie��el.

-  Hozhatom a három �ávét? - lépett hoz-
zán� régi ismerõsün�, Feri, a fõpincér.

-  Hozhatja - mondtam.

Mire visszajött, feltér�épeztü� a terepet. Az
egyi� asztalnál egy csinos magányos nõ ült.

-  Ki az a nõ? - �érdeztem a fõpincértõl,
ami�or visszajött.
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-  Csa� azt tudom, hogy csodálatosan szép.
Többször volt már nálun� az utóbbi �ét hétben,
és mindig  egyedül.  Sen�ivel sem ismer�edi�.
Egyéb�ént németül beszél, úgy rendel. Megeszi
a vacsorát, azután taxit hivat és elmegy.

-  Taxival? Egyedül? Hol van a szállása?

-  Azt nem tudom. Sanyi a portás azt mond-
ja, furcsa szerzet, nagy borravalót ad, arra �éri,
szóljon a taxisna�, menjen egy darabig egyedül,
majd �ésõbb beszáll. De nem palizi�, legalábbis
nálun� nem ismer�edi� sen�ivel - adta a "dró-
tot" Feri.

-  Õrnagy elvtárs - mondta Gerei Feri -,
én már láttam vagy �étszer-háromszor ezt a nõt
a múlt hete�ben a Gellértben meg az Astoriá-



ban. Egyi� al�alommal �ét férfi próbált ismer-
�edni vele, mire azonnal fizetett és elment. Tes-
sé� megengedni,  hogy utánamenje�,  megálla-
pítsam, �icsoda?

-  No csa� nem tetszett meg magána�? Vi-
gyázzon, megmondom a feleségéne�! Különben
engem is érde�el a dolog. Követheti. A Pipacs-
ban talál�ozun� éjfél�or.

Gerei elvtárs ezzel szép csendesen �iment ta-
xit foglalni, várni a deli�venst. Mi pedig bent
üldögéltün�. Vagy fél óra múlva a nõ fizetett,
elment. Nemso�ára mi is szedelõz�ödtün�.

Mindenütt, amerre jártun�, csendben szóra-
�ozó páro�at találtun�. A Pipacsban a zongorá-
nál a népszerû Ági�a éppen egy fülbemászó dal-
lamot zongorázott.

M. Laci, a Pipacs vezetõje, leültetett bennün-
�et a bárpultnál, az "ismerõs hölgye�" �örülül-
te�, jól elbeszélgettün�. Nem so��al éjfél után
belépett Gerei elvtárs, s mi félreültün� vele.
- No, �i az a szép tündér? - �érdeztem.
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-  A neve nem so�at mond, de azt hiszem,
nem volt fölösleges �övetni.  Schulz Emmine�
hívjá�, az Astoriában la�i� a 305-ös szobában.
Ami�or elhagyta a szállodát, a portásna� pénzt
adott, és �érte, mondja azt a gép�ocsivezetõne�,
hogy lassan menjen az úton, õ még sétál egy �i-
csit, friss levegõt a�ar szívni. Aztán �ésõbb áll-
jon meg a taxi, majd ott beszáll. A gép�ocsive-
zetõne� száz forintot adott elõre. A szép szõ�e-
ség lassan elindult az út mellett, én meg a mási�
taxival csendesen utána. Vagy négyszáz métert
mehettün�, ami�or egy nagy fa mögül �ilépett
egy férfi, s a nõ a reti�üljébõl vagy a bundájá-
ból - nem láttam pontosan - valamit átadott
ne�i. A férfi elfordult, s eltûnt a fá� �özött, a
nõ pedig elõre sétált a taxiig és beült. Az Asto-
riába ment. Ott tudtam meg az adatait.

-  Milyen volt a férfi?

-  Talán száznyolcvan centiméter magas, sö-
tét �abát, �alap volt rajta.

-  Jobb lett volna, ha õt �öveti! Schulz Em-
mit megtaláltu� volna holnap is, de lehet, hogy
a sötét ruhás férfit nem látju� többet.

-  De, fõnö�, az utasítást százszázalé�ig vég-
rehajtottam!

-  Ne is folytassa, Gerei elvtárs. Jól hajtotta
végre a feladatát,  de ha önállóbb,  és eltér az



utasítástól, a��or most azt mondhatnám: �itûnõ
mun�a volt. Ezzel zárju� is le az ügyet.

A "hölgye�" megnyugodva �öszönte� el,
ami�or láttá�, hogy nem velü� vagyun� elfog-
lalva, hagyju� õ�et dolgozni a "mun�ahelyü-
�ön" . . .

Éjjel három�or azzal fe�üdtem le, hogy egy-
szerûen nem értem, miért nem jelent�ezte� még
a hozzátartozó�. És arra gondoltam: lám, most
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már van egy bûnügyün�, ahol ismeretlen az ál-
dozat, a tettes, s van egy egészen más jellegû
ügyün�, amibe szinte belebotlottun�, de ahol a
már ismert személy valami nagyon gyanús dol-
got csinál. Nyilvánvaló, hogy a fõ irányban �ell
folytatnun� a mun�át, a mi ügyün� elsõsorban
az a gyil�osság. De ezt az Emmit is meg �ell �i-
csit néznün�. No nem a szépségéért.

Reggel összehívtam a csoportvezetõ�et, �i-
osztottam az áldozatról �észült fény�épe�et.
Megszerveztü�, hogy a razziázó nyomozó� szer-
te Budapesten mutassá� be a fény�épet, sõt,
vidé�re is �üldtün� belõle. Mozgósítottu� az
egész ország rendõrségét.

Látja, �edves olvasó, azért fogadom mindig
hitetlen�edve, ha vala�i egy dete�tívregényben
azt írja: "elfogtam a tettest. . ." Elfogni a tet-
test, íme az esete� túlnyomó többségében nem
egy ember mûve. Elfogtu�, csa� így fogalmaz-
hatun�, hiszen - mint enne� a bûncsele�mény-
ne� a nyomozásából is �iderül - az egész or-
szág rendõrsége éjt nappallá téve üldöz egy is-
meretlen tettest vagy tettese�et.

A mozgósítás után jelentést tettem a dete�tív-
fõnö�ne�. Éppen Schulz Emmirõl beszéltem,
ami�or csengett a telefon.

-  Jelent�ezett a hozzátartozó! - �iáltott fel
a fõnö� egy pillanatnyi hallgatás után. - Most
�íséri� fel a szobádba.

Még �öszönni is elfelejtettem, úgy rohantam.
Alighogy leültem, �opogta�. Kitártam az ajtót.
Negyvenöt év �örüli nõ lépett be. Bemutat�oz-
tam.

-  Özvegy   Fehérvári   Lászlóné   vagyo�   -
mondta a nevét.

-  Tessé� parancsolni.
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-  Még soha ilyen eset nem történt velün� -
�ezdte. - Kislányom, Kató, a�i huszonegy éves,
már �ét napja nem jött haza ...

-  Miért csa� most jelenti be az esetet?

-  Tetszi�  tudni,   azzal   ment   el   otthonról:
Anyu�ám, ne nyugtalan�odj, ha éjjel nem jön-
né� haza, lehet, hogy vidé�re �ell utaznom.

-  így már értem. Mi a �islányána� a fog-
lal�ozása?

-  Üzemi mun�ás, de a SZIT-ben (az ifjú-
mun�áso� a��ori szervezete) az országos veze-
tõségnél is dolgozi�, so�szor megy vidé�re elõ-
adáso�at tartani. Ma reggel, mivel már �ét éj-
sza�a nem  volt  itthon,  felhívtam  a  SZIT-et,
�érdeztem, nem tudjá�-e,  merre van.  Õ� azt
mondtá�, hogy nem is volt vidé�en, sõt, õ� sem
láttá�, már �eresni a�artá�, hogy nem beteg-e.
Hol lehet?

-  Nincs önnél egy fény�ép a �islányáról?

A reti�ülhöz nyúlt és szótlanul átadta. Ragyo-
gó szépségû �islány mosolygott rám a �éprõl,
és szinte megrémültem, hogy mondjam meg,
hogy hol láttam utoljára . . . Ö volt.

-  Erzsi�é - szóltam �i az ajtón -, legyen
szíves, hozzon be �ávét!

-  Ugye, milyen gyönyörû a �islányom? -
�érdezte Fehérváriné, ami�or visszaültem.

-  Csodálatosan szép - feleltem. - Van még
gyerme�e?

-  Igen, egy tizenhat éves �isfiam. Nagyon
szófogadó, �itûnõ tanuló.

Behoztá� a �ávét.

-  Tessé� parancsolni - �ínáltam. - önne�
mi a foglal�ozása?

-  Én is üzemben dolgozom, mun�aügyi �ér-
dése��el foglal�ozom. Kiemelte�.
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-  Szeretné� néhány �érdésre választ �apni
- folytattam. - Milyen fiúismerõsei vanna� a
�islányána�?   Van-e   võlegénye?   Hová   szo�ott
járni szóra�ozni?  Nincs véletlenül vala�i,  a�i



megszerette, s a�it õ visszautasított?

Az édesanya röviden felelt:

-  Nincs, biztosan nincs. Nemigen ér rá ilyes-
mivel foglal�ozni, so� a dolga a SZIT-ben. És a
barátai is SZIT-ese� . . .

Aztán még hozzátette:

-  Igaz   is...   Régebben   járt  vele   �ét  fiú,
Feri meg Imre. Föl járta� hozzán�, aztán elma-
radta�. Ami�or szóvá tettem, miért, Kató azt fe-
lelte: "Anyu�ám, bizalmas�odni a�arta� velem,
és én megsza�ítottam a barátságot." Tisztessé-
ges az én �islányom, tessé� elhinni.

Nemcsa� elhiszem, hanem sajnos tudom is -
gondoltam magamban.

-  De  tessé�  megmondani   -  zavarta   meg
gondolataimat -, miért �ell annyit beszélnem
Kató�ámról, csa� nem történt valami baja? -
s ahogy �érdezett, már sírt is.

No, most mit mondja�? - �érdeztem magam-
tól. Az asszony rám nézett, én õrá, s hosszú má-
sodperce�ig nem volt erõm szólni. Aztán egy
pillanat alatt eldöntöttem: meg �ell mondanom.

-  Drága   asszonyom!   Sajnos,   nagyon  rossz
hírt �ell �özölnöm önnel. Katóna� baja történt.

-  Mi történt vele? - si�oltott fel a szeren-
csétlen édesanya.

Muszáj, muszáj, mondogattam magamban, s
aztán megszólaltam:

-  Legyen erõs, a �islánya meghalt.

-  Mit mond?  - si�oltotta.  - Nem  lehet
igaz! - Eldõlt a szé�en.
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Csengettem. - Erzsi, hívja be az orvost, hoz-
zon gyorsan inje�ciót.

Egy perc múlva ott volt a do�in�, megvizs-
gálta az asszonyt, inje�ciót adott be, s aztán to-
vább fogta a pulzusát, úgy mondta:

-  Súlyos idegráz�ódás, teljes eszméletlenség.
Úgy látom, súlyos. Ki ez az asszony?

-  Ismered az ügyet, anna� a fiatal meggyil-
�olt �islányna� az édesanyja.



-  Megmondtad ne�i?

-  Mit tehettem volna mást? Bár ne �ellett
volna. Sajnos, ez nehezebb mun�a, mint az el-
fogás.

Az inje�ció hatni �ezdett, az asszony �inyi-
totta a szemét, de azt sem tudta, hol van.

-  Jobban van? - �érdezte az orvos.
Hirtelen felült, fel�iáltott:

-  Hol a lányom? Adjá� vissza Kató�ámat!
Az orvos a �ezét fogta, úgy nyugtatgatta:

-  Nyugodjon   meg,   �érem,   van   még   egy
gyerme�e, van, a�it még fel �ell nevelnie.

Fehérváriné üres szeme��el nézett az orvos-
ra, és újra elájult.

-  Be �ell  szállítani  a  �órházba!  - Teljes
idegösszeomlás - állapította meg az orvosun�.
Kihívtu� a mentõ�et, bevitté� a �órházba.

Rónai elvtárs - szóltam mun�atársamna� -,
�üldjön �i a la�ásra egy elvtársat, hiszen a fiú
nemso�ára hazaér az is�olából és nem tud sem-
mirõl. Vigyázni �ell rá. - Tóth elvtársat a
SZIT-be �üldtem, érde�lõdjön Kató ottani mun-
�atársaitól.

Még alig tudtam megnyugodni az elõbbi ret-
tenetes jelenet után, ami engem is nagyon fel-
�avart, ami�or a figyelõcsoport vezetõje jelent-
�ezett.
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- Schulz Emmát sen�i sem �ereste az Asto-
riában - tájé�oztatott. - Tegnap délután ti-
zenhét óra tíz perc�or szobájából a presszórész-
be ment, elõzõleg a portást meg�érdezte: nem
�eresté�-e. A portás egy levélboríté�ot adott át
ne�i. A nõ meg sem nézte, csa� betette a reti�ül-
jébe. A presszóban italt �ért. Két férfi is meg-
próbálta leszólítani, de elfordította a fejét. Ál-
landóan az óráját nézte, mintha várt volna va-
la�it. Aztán egyszer csa� hívta a fizetõt, fize-
tett,  majd  elindult  a  szállórész  felé.  Ami�or
már majdnem a lifthez ért,  szembe  jött vele
egy férfi, a�in �abát és �alap volt. E��or Emmi
megcsúszott,   elejtette  a  reti�üljét,   az  �inyílt,
egy pár apró holmi �iesett belõle. A férfi rög-
tön lehajolt a nõvel együtt és segített ne�i ösz-
szeszedni a szétgurult tárgya�at. A �ezében le-
võ négyszögletes csomagot is betette a reti�ülbe,
a �iesett holmi� �özül pedig egy levélboríté�ot
fél�ézzel összehajtva a mar�ába fogta.  Feláll-



ta�. A nõ németül �öszönte meg a segítséget:
"Dan�e schön", mire a férfi csa� annyit mon-
dott: "Bitté", és továbbment a �ijárat felé. Mi
természetesen �övettü�. Taxit hívatott, s a Gel-
lértbe ment. Ott el�érte a 207-es �ulcsot. Meg-
állapítottu� a nevét: Franz Mayerhoffer inge-
nieur (mérnö�). Természetesen azonnal megfi-
gyelés alá vontu�. A portásna� meghagyta, hogy
huszon�ét óra�or ébressze fel, azután a szobá-
jába ment.

-  Mióta la�i� a Gellértben? - sza�ítottam

meg a jelentést.

-  Pontosan tizenhét napja. Beszélgettem az
egyi� londinerrel. Elmondta, hogy többször volt
az étteremben, s �étszer a bárban is, itt több
magyarul beszélõ vendéggel társalgóit. Ma esté-
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re rendelt egy hatszemélyes asztalt az étterem-
ben, huszon�ét órára. Mondani sem �ell, hogy
mi is rendeltün� azonnal �étszemélyeset.

-  Nagyszerû. Hadd legyen nagyobb a társa-
ság! Mi is ott leszün� - örvendeztem, hiszen
úgy látszott, hogy ez a másodi� ügyün� gyor-
sabb ütemben halad elõre, talán elõbb befejez-
hetjü�, mint az elsõt.

Azért még meg�érdeztem:

-  Milyen ember ez a Mayerhoffer?

-- Fiatalember, lehet vagy harmincöt éves,
száznyolcvan centiméter magas, sovány arcú,
eléggé nagy, hegyes orra van, arcbõre egészen
világos.

Hangosan gondol�oztam:

-  Ki� eze� az embere�? Miért ilyen �ülö-
nös   módját   választjá�   a   �apcsolattartásna�?
Annyi lehetõségü� lenne feltûnés nél�ül talál-
�ozni. - Aztán magam is elmosolyodtam ezen:
- No persze, ne�ün� a��or is feltûnnéne� . . .
És  tulajdon�éppen  �ét  �ülföldine�  egyáltalán
nem feltûnõ szállodában  talál�ozni.  No mind-
egy, minél többet �ell megtudnun�, milyen sö-
tét ügyei� vanna�: síbolás, csempészés, vagy �i
tudja, miféle dolog. Mert az biztos, hogy nem
rendes úton járna�.

-  Ez  a  legvalószínûtlenebb...   -  erõsített
meg a figyelõcsoport vezetõje, s ezzel el is �ö-
szöntün� egymástól.

Erõs napom volt. Alig búcsúztun� el a figye-



lõcsoport vezetõjétõl, máris jelent�ezett Tóth
elvtárs, a�it Gerei elvtárs Fehérvári Tibiért �ül-
dött:

-  Elhoztam Fehérvári Tibort.

-  Tessé�, jöjjene� be.
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Míg õ� bemente�, én �int maradtam az elõ-
szobában :

-  Erzsi�é, hívja fel a �órházat, érde�lõdjön
Fehérváriné állapotáról, azután szóljon be ne-
�em.

Visszaléptem a szobámba és hellyel �ínáltam
Tibit és Tóth elvtársat.

Magas, jó�épû fiú volt Fehérvári Tibi, s meg-
lehetõsen  ijedten nézett  rám.

-  Figyelj rám, �isfiam - �ezdtem. - Édes-
anyádat bevitté� a �órházba a mentõ�.

A nagy fiú el�ezdett sírni.

-  Nem �ell megijedned, anyu�ádna� nincs
�omolyabb baja. Rosszul lett, és ott fogjá� tar-
tani �ivizsgálásra.

-  De miért volt itt az édesanyám és engem
miért hozta� ide? - hüppögött még mindig.

-  Tibi�ém, nem hozta�, hanem meg�értün�,
hogy gyere be, mert szü�ségün� van a segítsé-
gedre. Anyu�ád is azért volt itt.

-  Mi történt?

-  Sajnos, elég súlyos baj érte a nõvéredet,
Kató�át. Vele �apcsolatban �érdeztü� az édes-
anyádat és most téged is, hátha tudsz olyasmit
mondani, ami segíti a mun�án�at.

-  És Kató hol van? Miért nem vele tetszi�
beszélni, ha róla van szó?

-  Nem lehet, Tibi�ém, majd �ésõbb vissza-
tére� rá. Elõször is mondd meg, milyen �abát-
ban ment el a nõvéred otthonról?

-  Egy téli�abátja volt, olyan barnás színû és
szür�e csí� volt benne.

-  Milyen csí�? Hosszában vagy �eresztben?

-  Hosszában . . .



-  És valami prém volt-e rajta?
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-  Igen, a gallérja volt valami szür�és ró�á-
ból, meg a �ét ujján is volt prém.

-  És gyûrûje, é�szere volt-e?

-  Volt egy gyûrûje, bele volt vésve: F. K.,
még apu�ámtól �apta. Egy fülbevalója is volt,
három �é� �õvel.

-  Milyen volt a fülbevaló?

-  Olyan háromágú, s mindegyi� ágában volt
egy-egy �õ.

-  Le tudnád rajzolni?

-  Igen - vett elõ egy ceruzát, és egészen
ügyes rajzot �észített.

-  Meg tudnád mondani, �i� Kató�a barátai,
vagy olyan  fiú ismerõsei,  a�i��el gya�rabban
jár? Vagy talán udvarol is ne�i vala�i?

-  Csa� SZIT-ese��el jár ... Néha, ha jönne�
�ülföldi fiatalo�, õ�et is szo�ta �ísérgetni. Két
fiú   udvarolt   ne�i   régebben,   de   azo��al   már
nem jár.

-  Nem tudod a vezeté�nevü�et?

-  Nem    tudom,    de    Kató    megmondhatja.
Egyéb�ént õ� is odajárna� a SZIT-be.

Bár meg�érdezhetném, Tibi�ém - gondol-
tam magamban -, a��or most nem ülnél itt.
És a��or meg sem �ellene �érdeznem.

-  Arra �érle�, jól gondold végig, mielõtt fe-
lelnél: nem volt vala�i mostanában a SZIT-ese-
�en �ívül, a�i talál�ozott Katóval?

-  Jaj,   dehogynem  -   szaladt  �i  a  száján,
majd elfelejtettem. No, de az nem volt barátja,
udvarlója . . . Kétszer is, ami�or a területi SZIT-
bõl együtt jöttün� haza, az épület elõtt egy fér-
fi csatla�ozott hozzán�, s hazáig �ísérte Katót.
Valahonnan már ismerte. Egyszer azt mondta:
menjün� el együtt sétálni a hegye�be, mert na-
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gyön szereti a budai hegye�et. Hármasban vol-
tun� ott.

-  A nevét nem tudod?



-  Tessé� csa� várni. . . Igen: mérnö� volt,
az biztos. Ö mondta. Ott a hegyi sétán beszél-
gettün�, s elmondtam, hogy mérnö� szeretné�
lenni, mire azt mondta: az szép pálya, õ is mér-
nö�. És Sándor, az biztos, hogy Sándor volt a
�eresztneve. De a vezeté�neve? Mintha Honfi-
na� vagy in�ább Hadfina� mutat�ozott volna
be. No, de ezt is a Katótól tessé� meg�érdezni.

-  Tibi�ém, van ro�onod Budapesten?

-  Van, anyu�ám testvére.

-  Hol la�i� a nagynénéd?

-  A Széna téren.

-  A��or   most   mi   el�ísérün�   hozzá,   amíg
anyu�ád �i nem jön a �órházból, addig ott ma-
radsz nálu�.

-  Kató nem jön haza?

-  Sajnos,   Tibi�ém,   nem.   Te   már   nagyfiú
vagy, nem vagy gyere�. Kató meghalt.

-  Kató?! - �iáltott fel fájdalmasan a fiú.

-  Igen, sajnos meghalt. És te most nagy se-
gítséget nyújtottál ne�ün�. A �övet�ezõ napo�-
ban,   hete�ben   édesanyádna�   �ell   segítened,
erõsne�  �ell  lenned.   Édesanyádna�   már  csa�
egy gyere�e van. Te.

Tibi nagyon sírt, hiába nyugtattu�, nem tudta
abbahagyni a sírást.

Tóth elvtárs - szóltam mun�atársamna� -,
vigyé� haza Tibit. Mondjá� el a nagynénjéne�,
hogy Fehérváriné melyi� �órházban van, s hol-
nap menjene� be hozzá.

Ami�or lassan elindulta� �ifelé, intéz�edtem:
ne veszítsé� szem elõl a fiút. Ha a nyom helyes,
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amit megadott, a��or nemcsa� mine�ün� lehet
érde�es a gyere�. Vigyázni �ell rá.

Már éppen azon gondol�oztam, hogy szervez-
zem meg enne� a bizonyos Sándorna� a fel�u-
tatását, ami�or Rónai elvtárs jelent�ezett:

-  Sajnos, nem so� jót jelenthete� - �ezd-
te -, legalábbis az ügy szempontjából - tette
hozzá. A SZIT-�özpontban és a területi SZIT-
ben, ahová rendszeresen járt, több mint százan
ismerté� Katót. Minden�i meg van döbbenve.
Szeretté�, becsülté�, s egyszerûen nem érti�, mi



történhetett.    Közvetlen    mun�atársai    szerint
csa� bosszú áldozata lehet. De hiába próbáltam
ilyen  irányban  érde�lõdni,  sen�ire  nem  gya-
na�szana�.

-  A��or nálun� már jobb a helyzet - felel-
tem, s �iszóltam Erzsi�éne�,  �üldje be Gerei
elvtársat.   Ami�or   hármasban   együtt   voltun�,
folytattam:

Elvtársa�, felmerült egy név, Kató öccse
mondta. Valamilyen Sándor, Honfi vagy in�ább
Hadfi, egy f-fel, �ettõvel, i-vel vagy ipszilonnal,
azt nem tudni. Mérnö�, és lehet vagy harmincöt
éves. Ö már sétált együtt a �ét testvérrel a budai
hegye�ben. Azonnal intéz�edni �ell, hogy az
elvtársa� emeljé� �i az összes Honfit és Hadfit,
a�i Sándor, s �ivált, a�i mérnö�. Ha találna�
Honfi vagy Hadfi Sándor mérnö�öt, arról azon-
nal �észítsene� �átét (�örnyezettanulmányt).
Emellett van é�szerün� is, itt a rajza, van gyû-
rû, F. K. monogrammal, meg egy nõi téli�abát,
amely barnás, szür�e csí��al és ró�aprémmel a
nya�án, a �arján. Eze�et elraboltá�, eze� tehát
a tettesnél lehetne�, ha még el nem adta. Azon-
nal tárgy�örözést �ell �iadni, �ülönösen a be-
csüsö� figyelmét �ell erre felhívni. Az öreg ló-

�ötõt is meg �ell hallgatni, a�it a razziázó� hoz-
ta� be a Fehér ö�örbõl, hátha tud valamit a �a-
bátról. Ha nem, el �ell engedni, s megbízni, hogy
õ is nézzen �örül. Értetté�?

Még egy percre visszatartottam õ�et:

-  Egyéb�ént  legyete�  ma  este  �észen.   A
Gellértben nagy vacsora lesz, amire mi is hiva-
talosa� vagyun�. Na,  nem a fõasztalhoz,  csa�
hát a figyelõ�ne� segítségre van szü�ségü�.

Közvetlen mun�atársaim, a�i� mindent gon-
dosan jegyezte�, már indulta� is, hogy útra in-
dítsana� három nyomozót, s ha �ell, még nyol-
cat-tízet a Honfi�, Hadfi� fel�utatására, s elren-
deljé� a tárgy �örözést. Az öreget Zoli vállalta
magára, õ ismerte már velem együtt, tudtu�,
hogy nagy gazember, de szívesen segít.

A �órházból visszatelefonálta�, mert Erzsi�é
hívása�or még nem tudta� semmit mondani.
Most arról tájé�oztatta�, hogy Fehérváriné ma-
gához tért ugyan, de teljes letargiában van, ér-
verése, légzése, alig észrevehetõ. Állandó meg-
figyelés alatt áll.

Ami�or mindent elrendeztem, újabb hír ér�e-
zett Schulz Emmirõl.

-  Reggel hívatott egy  taxit  - �özölte  az
egyi� figyelõ -, elhagyta a szállodát. A várba



vitette magát. A Bástyasétányon és még több
helyen fény�épezett. Utána a taxival a Vörös
Hadsereg útra ment. Itt beszélgetett a gép�ocsi-
vezetõvel,  azután  �ifizette.   A  Hadapródis�ola
felé indult. Ami�or odaért, több felvételt �észí-
tett. Körbesétálta az épületet, aztán visszatért.
A taxi megvárta. Az Astoriába ment vissza. Je-
lenleg a szobájában tartóz�odi�. Közben azon-
ban még valami történt.  Nem so��al azután,
hogy visszatért, nyugat-berlini turistá� ér�ezte�
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a szállodába. Tizenöten. Schulz Emma e��or ott
volt az elõtérben, s mintha várt volna vala�it.
Két férfi többször is elment elõtte, de nem
szólta� egymáshoz.

Schulz Emma tehát mozgolódi�. No, majd
meglátju�, mire jutun� vele. De nézzü� csa� a
mi elsõdleges ügyün�et.

Már jötte� is az elvtársa� a Honfi��al, Had-
fi��al ... Tizenhat hasonló nevû személy adata-
it hoztá�, �özülü� három Hadfi, illetve Haddfy
volt Sándor, s �ettõ mérnö�. Az egyi� negyven-
egy, a mási� harminchét éves. A harmadi� Had-
fi Sándor órás, harmincnégy éves.

-  Jelentem, õrnagy elvtárs   -   hivatalos�o-
dott Tóth elvtárs -, mind a három Hadfi Sán-
dor   �átéjána�   el�észítését   meg�ezdtü�.   Egy-
szerre hatan dolgozna� a mun�ahelye�en és a
la�óhelye�en.   Perce�en   belül   el�észülne�   a
fény�épe�, azo�at is meg�apju�.

-  Ahogy   megvanna�   a   �épe�,   hat   mási�
fény�éppel össze �ell �everni õ�et és elvinni a
Széna térre - intéz�edtem. - Meg �ell �érni
Fehérvári Tibit, hogy válassza �i �özülü� nõvé-
réne� ismerõsét. Reméljü�, �özte lesz! - tet-
tem hozzá, s ez már egyáltalán nem valami hi-
vatalos intéz�edés volt, s nem is hivatalos han-
gú, so��al in�ább a lassan �ivezetõ utat látó nyo-
mozó remény�edése.

Éppen összegeztem magamban a mai napon
történte�et, ami�or a dete�tívfõnö� hívatott,
így szo�ott ez lenni, mindig néhány perccel
elõbb �ér, mint ahogy én jelent�ezné�. Mintha
megérezné, hogy van mondanivalóm. Most is
szinte repültem hozzá.

Jelent�eztem.

-  Na, most úgy látom, vidámabb vagy - fo-
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gadott. - Most ismét tanultato�. Jól jegyezd
meg, amit mondo�. A rendõri mun�a nem sab-
lon, ahány eset, annyiféle nyomozást �íván.
Semmi el�eseredettség nem vehet erõt rajtun�,
ha pillanatnyilag valamit nem látun� tisztán,
vagy ha valamelyi� �ombináció nem váli� be.
Kudarc, si�er - ez együtt jár a mi mun�án��al.

-  Jelentem  - vártam  meg,  amíg  befejezi
fejtegetését  -,   azért   olyan  nagy  vidámságra
még most sincs o�un�. Csa� most már van mit
�eresnün�. Megvan az áldozat neve, ismerjü� a
tárgya�at, ami� eltûnte� a meggyil�olása�or, s
tudun�  egy  nevet,   egy   ember  nevét,   a�ivel
együtt járt - éppen a budai hegye�ben.

-  Mi az, még ez sem elég? Hisz alig néhány
nap telt el azóta!

-  Igen-igen. De csa� a��or lenne elég, hogy-
ha a leg�isebb el�épzelésem is volna, miért tet-
té�? Mert ezért a pár lényegtelenne� tûnõ apró
holmiért nem gyil�olna� meg egy embert. És ha
arra gondolo�, hogy a jelenleg gyanúsítható em-
bere� �özül �ettõ mérnö�, egy pedig órás, a��or
�ülönösen érthetetlen a rablógyil�osság, eze�-
rõl el�épzelhetetlenne� tartom még feltételezni
is ilyen bûncsele�mény el�övetését.

-  Ebben �étségtelenül igazad van - mondta
a dete�tívfõnö�. - De még nem ismerjü� a �á-
téju�at, pontosabban anna� az egyne� a �átéját,
a�it majd a fiú felismer. Remélem, az azonosí-
tás gyorsan megtörténi�.

-  Biztos vagyo� benne - szaladt �i a szá-
mon, s nem is elsõsorban a magabiztosság miatt,
so��al in�ább azért, mert ezzel is jelezni �íván-
tam, hogy megbízom  mun�atársaimban. Való-
ban   olyan   elvtársa��al   dolgozhattam   együtt,
a�i�et   ugyanaz   a   fáradhatatlan   nyugtalanság
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jellemzett, mint ami engem is mindig magával
ragadott, ami�or egy-egy ilyen ügyben fo�ról
fo�ra elõrehaladtun�.

-  És a mási� ügyete��el, azzal a nõvel mi
van?

-- Ott is ala�ulna� már a fejleménye� - je-
lentettem -, sõt, mintha gyorsabban ala�ulná-
na�.

-  Mit csinál a vendégün�?

-  Most már azt is mondhatju�: vendégein�.
Mert egy mási� ember is felbu��ant. Az is �ül-



földi. Sõt, még egy egész nyugat-berlini csoport
is ott van az Astoriában.

-  Lehet, hogy hamarosan �ooperálnun� �ell
a politi�aia��al - jegyezte meg erre a dete�tív-
fõnö�.

-  Nincs �izárva - mondtam én. - Csa� hát
egyelõre még nagyon �eveset tudun�,  s  még
egyáltalán nem biztos, hogy nem min�et érde-
�elne�. Mindenesetre, ha valami gyanús jelet
észlelün�, úgyis jelentem, s azonnal össze�öt-
hetsz bennün�et.

-  Mi�orra számítasz valamire?

-  Ma este.

-  Már ma ... És még azt mondod, hogy las-
san haladna� a dolgo�.

-  Erre az ügyre azért nem ezt mondtam . . .
Szóval ma este lesz egy vacsora a Gellértben,
amit a nõ furcsa ismerõse rendez. - Részlete-
sen  elmeséltem  az  egész  históriát az  astóriai
nagyjelenettõl  a  nõ �õrútjáig.  -  Különös -
fejeztem be -, hogy a mi Emmács�án� nem a
Bazili�át meg a Mátyás-templomot fény�épezte.
Elvtársain� mindenesetre minden lépését figye-
li�.

-  Mind a �ét ügyrõl azonnal jelentést �ére�,
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ha valamilyen fontos adat a birto�oto�ba jut -
búcsúzott el a dete�tívfõnö�, s még hozzátette:
A fõ�apitány elvtárs is nagyon érde�lõdi�.

-  Értettem - �öszöntem el, s tudtam, hogy
eze� az utolsó szavai egyáltalán nem rutin meg-
jegyzése�. A fõ�apitány, Münnich Ferenc elv-
társ   "napra�észen"   ismerte   a   fõ�apitányság
minden fontosabb ügyét.

A szobám felé sétálva azon gondol�oztam,
hogy most valami megérzésem van, most végre
nyomra bu��antun�, ezt a nyomot nem szabad
elengedni.

Erzsi�é izgatottan fogadott:

-  De jó, hogy jön, õrnagy elvtárs! Már any-
nyiszor �eresté� a �özponti ügyeletrõl.

-  Csöngessen oda!

-¦ Légy szíves lejönni - mondta a �özponti
ügyelet vezetõje, ami�or átvettem a �agylót. -
A VII. �erületi Murányi utcában valószínûleg



gyil�osság történt.

-  Máris  indulo�  -  feleltem,   s  odaszóltam
Erzsi�éne�:

-  Erzsi�é, tartsa a frontot. Ha fontos ügy-
ben �eresne�, várjana� meg. Minden�éppen sie-
te� vissza.

A �özponti ügyeleten már ott várt a "stáb":
az orvos, a techni�uso�. Elindultun�, s �özben
arra gondoltam: "ha egy bolt megindul." Itt van
még �ét felderítetlen ügyün�, és most belecsöp-
penün� egy harmadi�ba.

Rövid volt az út a Murányi utcáig.

A ház �apujában már várt a házfelügyelõ, s
az I. emeletre vezetett. Itt a VII. �erületbõl hí-
vott rendõr elvtárs fogadott:

-  Jelentem, a la�ásban valószínûleg gyil�os-
ság történt. Természetesen semmihez nem nyúl-
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tam, és tudomásom szerint a bejelentõ sem vál-
toztatott a helyszínen.

-  Köszönöm - fogadtam a jelentést, és in-
tettem elvtársaimna�: �ezdheti�.

Néhány percen belül az ilyen�or sajnos már
annyira megszo�ott �ép tárult a szemem elé: az
orvos az asztalra borult férfit vizsgálta, a tech-
ni�uso� elõszedté� felszerelésü�et, s nyomo�at,
ujjlenyomato�at �ereste�, a fény�épész villog-
tatta a va�uját. Jómagam villámgyorsan átte�in-
tettem a helyszínt: a �étszoba-fürdõszobás la�ás
berendezése jó ízlésre vallott. És mindenütt a
legnagyobb rend fogadott bennün�et.

Az asztal �örül - az áldozat �özelében -
sem találtun� egyetlen csepp vért sem a pad-
lón, mintha nemrég ta�arította� volna.

Míg vártam az orvosi vizsgálat eredményét, a
bejelentõtõl érde�lõdtem a részlete�rõl. Kovács
Ferenc, a halott testvére �észséggel válaszolt
�érdéseimre:

-  Látogatóba jöttem az öcsémhez - �ezd-
te -, s becsöngettem, mert úgy tudtam, itthon
tartóz�odi�. Sen�i nem nyitott ajtót. Ez megle-
pett. Elõvettem a saját �ulcsomat - ne�em is
van �ulcsom a la�áshoz -, és bejöttem. Rögtön
észrevettem, hogy öcsém bent van a dolgozószo-
bájában, s az íróasztalra borul. Arra gondoltam,
alszi�.  Hal�an �özelebb jöttem,  nehogy felza-
varjam. Nyugtalanítóan csendes volt. Közelebb



hajoltam   hozzá,   és   megérintettem.   Éreztem,
hogy teljesen merev. És e��or vettem észre azt
is, hogy a hátán valami sötét folt van a ruháján.
Rádöbbentem:  lelõtté�.  Rettenetesen  megijed-
tem, s valósággal �irohantam a la�ásból. Beszól-
tam a szomszédba, azután lerohantam az utcára
telefonálni a rendõrségre.
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-  Mi az öccse foglal�ozása?

-  Vegyimûve�ben mérnö�.

-  Miért van önne� �ulcsa a la�áshoz?

-  Öcsémne� is van �ulcsa a mi la�ásun�hoz.
Gya�ran járun� össze, s az a legjobb, ha nem
�ell várni valahol az utcán, hogyha valamelyi-
�ün� nincs otthon. So�szor elõfordul, hogy nem
találom itthon, mert rengeteg az elfoglaltsága.
Nemcsa� �utatáso��al foglal�ozi� s a sza�mai
mun�ájával van elfoglalva, hanem pártmun�ás-
�ént is so�at van bent. Alapszervezeti párttit�ár.

-  Másna� is van �ulcsa a la�áshoz?

-  Igen. A menyasszonyána�.

-  Köszönöm  a  felvilágosítást,  �ésõbb  még
folytatju� - fejeztem be a beszélgetést, mert az
orvos jelezte, hogy végzett. Meg�értem Ková-
csot, legyen szíves fáradjon át a mási� szobába.

-  Mit állapítottál meg? - fordultam a "do-
�ihoz".

-  Kétségtelenül gyil�osság történt. Hátulról
lõtté� le az áldozatot. Azért nem volt so� vér,
mert pisztollyal, �özvetlen �özelrõl végezte� ve-
le. Körülbelül negyven-ötven centiméterrõl ér-
te a lövés. A bemeneti nyílás �örül tíz centimé-
teres, szabályos lõporszemcse-beé�elõdés gyûrû-
je látható. Az egyi� lövés a szívét érte, s azon-
nali halált o�ozott. A halál �örülbelül három-
négy órája állt be.

-  Köszönöm, a többit majd a boncolás után.

-  Igen. Hívhatom a halottszállító�at?

-  Természetesen.

El�észülte� a fény�épe�. Az egyi� techni�us
átadta a bûnjele�et:

-  Ezt a �ét lövedé�et és egy töltényhüvelyt
találtun�.

6.35-ös, �is méretû pisztoly jól ismert lövedé-
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�ei heverte� elõttün�. Ezzel a "mini" lõfegyver-
rel adtá� hát le a halálos lövése�et.

-  És ujjlenyomato�?

-  Csa� a pohara�on tudtun� használható�at
rögzíteni.

A szoba �özepén levõ asztalon ugyanis egy
üveg és �ét pohár állt, a pohara� ürese�, az
üvegben vagy �ét deci bor.

Nyilvánvaló a �övet�eztetés: vendége volt a
mérnö�ne�. így hát az egyi� poháron talált ujj-
lenyomat a gyil�osé vagy legalábbis a gyanúsí-
totté. Természetesen az áldozatról is vette� ujj-
lenyomatot, hogy megállapíthassá�, melyi� volt
az idegené.

A szobá�ban minden sze�rényt zárva talál-
tun�, de a �ulcso� ott volta� a zára�ban. Kitár-
tu� az ajtó�at. Mindegyi� sze�rényben példás
rendben sora�ozta� a fehérnemû�, a ruhá�, il-
letve az edénye�. Semmi nyoma sem volt, hogy
bár�i is tur�ált volna �özöttü�. Az íróasztal fi-
ó�jait is sorra �ihúztu�. Azo�ban is pedáns ren-
det találtun�, és ugyancsa� nem látszott nyoma
�utatásia�.

A nyomozó� �özben elszéledte� �i�érdezni a
ház la�óit, �it látta� Kovács János la�ásába be-
menni. Magam ismét Kovács Ferencet hívtam a
szobába. A férfi, a�i az elõbb viszonylagos nyu-
galommal adta elõ az eseménye�et, most már
zo�ogott. Erõt vett rajta a szörnyû esemény.

-  Ki tehette ezt a szörnyûséget? - �érdezte.
- Jani a légyne� sem ártott. Szinte éjjel-nap-
pal dolgozott..az embere�ért, a mun�ájána� meg
a pártmun�ájána� élt... Jaj, mi lesz az édes-
anyámmal, ha megtudja?

-  Kovács úr - szólaltam meg, ami�or befe-
jezte -, mivel ön gya�ran járt a testvéréhez, bi-

290

zonyára választ tud adni néhány nagyon fontos
�érdésün�re. Biztos vagyo� benne, hogy segíte-
ni a�ar ne�ün� a gyil�os �ézre �erítésében. Eh-
hez most összpontosítania �ell gondolatait, bár-
mennyire is nehezére esi� ez ilyen�or az ember-
ne�.

-  Rettenetesen fáj, de azért csa� tessé� nyu-
godtan �érdezni.



-  Hol la�i� az édesanyja? önne� mi a fog-
lal�ozása?

-  Édesanyámmal együtt Duna�eszin la�un�,
én mûvezetõ vagyo�, a sza�mám szerszám�é-
szítõ.

-  Ismerte  testvére  anyagi  helyzetét?  Meg
tudná mondani, volta�-e é�szerei, érté�ei, volt-e
pénze itthon vagy a ta�aré�ban?

-  Pénze csa� annyi volt, amit egyi� fizetés-
tõl a mási�ig el�öltött. Ha összegyûjtött pár száz
forintot, a��or édesanyámna� adta, vagy vett
ne�i valami ruhát, ajándé�ot. Egy fe�ete �öves
gyûrûje volt, amit állandóan hordott. Semmire
sem �öltött.  Egy-�ét üveg bor volt itthon, de
csa� a��or vette elõ,  ha vendége volt,  maga
egyedül sohasem ivott.

-  Legyen szíves, nézze meg, megvanna�-e a
ruhái, holmijai?

Kovács Ferenc sorra nyitotta �i a sze�rénye-
�et. Közben mi megnéztü� a halott �ezét, gyû-
rûsujján ott találtu� a fe�ete �öves gyûrût.
A testvér visszajött:

-  Ügy látom, semmije sem hiányzi�. Minden
ruhája itt van, és a téli�abátját is láttam az elõ-
szobában, a fogason. Csupán egy dolgot nem lá-
to�. A �ulcscsomóját. Pedig azon az irodai �ul-
cso� is rajta volta�.

Megint egy rejtélyes gyil�osság. Semmit sem
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vitte� el, csa� egy �ulcsot, azt is nyilván azért
hogy becsu�já� az ajtót magu� mögött. A��or
hát miért ölté� meg ezt az embert? - töpreng-
tem magamban.

Megér�ezte� a halottszállító�. Az áldozat zse-
bébõl �ivetté� az irato�at, �ezérõl lehúztá� a fe-
�ete �öves gyûrût, és elvitté� a holttestet. Fivére
sírva �ísérte a �ocsiig és még so�áig nézett a tá-
volodó fe�ete halottszállító �ocsi után. Azután a
vele levõ nyomozóval együtt visszajött.

A techni�uso� �özben jelentetté�, hogy el�é-
szítetté� a helyszíni vázlato�at. A bejárati ajtón
még találta� rejtett ujjlenyomato�at, eze�et ar-
gentorát-porral és fe�ete folival biztosítottá�.
A poharat magu��al viszi�.

-  Köszönöm - búcsúztam el tõlü�. - Na-
gyon siessene� az ujjlenyomato� vizsgálatával.
Viszontlátásra odabent!



Kovács Ferenccel beszélgettem tovább.

-  Öccséne� a menyasszonya gya�ran jár ide?

-  Ö igen, sûrûn vanna� együtt.

-  Mi a foglal�ozása? Régen ismeri� egymást
az öccsével? Milyen lányna� ismeri?

-  Ö vegyésztechni�us. Egy vállalatnál   dol-
gazna�. Két éve �érte meg a �ezét, és csa� azért
nem vette még el, mert Margit�a most �ap majd
új mun�ahelyet, utána a�artá� megtartani az es-
�üvõjü�et. Egyéb�ént együtt dolgozta� az ifjú-
sági szervezetben, a SZIT-ben, mind a    �etten
vezetõségi tago� volta�. Margit�a édesapja a �e-
rületi    pártbizottságon    dolgozi�,    pártmun�ás.
Egyszerû  mun�áscsalád.  Jani  és Margit�a na-
gyon-nagyon szeretté� egymást. Nem is tudom,
�i tudja megmondani Margit�ána� ezt a ször-
nyûséget !

-- Barátait nem ismerte?
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-  Azo�ról nem tudo� so�at mondani, csa�
néhányat ismere�, futólag. Errõl Margit�a biz-
tosan többet tud. öcsém nagyon jól beszélt né-
metül és franciául, õ tolmácsolt, ha a gyárba
vendége� jötte� és ha �ülföldrõl ifjúsági �ül-
döttség ér�ezett,  so�szor igénybe  vetté�.  Még
most is, pedig már nem dolgozi� a SZIT-ben,
so�szor el�éri� a mun�ahelyérõl.

-  Margit�a hol la�i�, hogy lehetne vele be-
szélni?

-  Nem messze ide, a Dohány utcában - ad-
ta meg a pontos címet.

Gerei elvtárs - szóltam mun�atársamna� -,
nagy feladatot �ap. Elmegy Margit�áé� la�ásá-
ra, és meg�éri, hogy jöjjön be a fõ�apitányságra.
Közben nagyon lassan adagolja be ne�i, hogy
mi történt a võlegényével, lehetõleg még a la-
�ásában !

-  Értettem!

-  Kovács úr, mi a la�ásban egyelõre befe-
jezzü� a mun�án�at. Önne� van �ulcsa a la�ás-
hoz. Itt marad, vagy hazamegy?

-  Jaj,  dehogy marado�,  hazamegye�.  Csa�
hogy mondjam meg az édesanyámna�, azt sem
tudom, mit csinálja�? Az biztos, hogy itt nem
tudo� maradni.

-  Tudom, Kovács úr, egy ilyen szörnyûséges



dolgot a legnehezebb megmondani az édesanyá-
na�. De ne halogassa, az csa� rosszabb! Higgye
el ne�em, sajnos elég so� ilyen tapasztalatom
van. Ha szü�ségün� lesz még magára, meg�eres-
sü� az üzemben. Addig is �öszönjü� a segítségét
- búcsúztun� el.

A la�ásról la�ásra járó nyomozó� még nem fe-
jezté� be a mun�át. Mi otthagytu� õ�et, mert
így is jó �ésõn értün� vissza a fõ�apitányságra.
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Nem is mentem a szobámba, hanem egyenesen
a dete�tívfönö�höz rontottam be:

-  Jelentem, újabb gyil�osság, s újra látszólag
minden o� nél�ül - léptem a szobába.

-  Nagyon vártala� már, ami�or a �özponti
ügyeletrõl megtudtam, hogy hová hívta�.

-  Igen, és megint minden fogódz�odó nél�ül
indulhatun� ne�i. Miért ölhetté� meg ezt az em-
bert? Mindene megvan, ha csa� a �ulcscsomót
nem számítju�. Azon a �ulcscsomón viszont raj-
ta lehette� irodai �ulcsai, páncélsze�rény�ulcsa
is ...

Emiatt - meg mást is megnézni - mun�a-
társain�at már �i is �üldtem az üzembe. Hadd
legyen méltó fogadtatásban része a �ulcstolvaj-
na�, ha egyáltalán ezért vitte el a �ulcscsomót.

-  Helyeseá tetted. Mondd, ez a Kovács mi-
lyen ember volt?

-  Egyszerû családból lett mérnö�, a testvé-
re is mun�ás, esztergályos. Õ maga a SZIT-ben
dolgozott, mert párttag, alapszervezeti párttit-
�ár...

-  Mit  mondtál,  a  SZIT-ben  dolgozott?  És
most párttit�ár? Semmit nem rabolta� el tõle?
- A fõnö� mindig hangosan gondol�odott, ami-
�or valami fontos tényt ismert meg. - A�it a
la�ásán fogadott, az a barátja, ismerõse lehetett,
hiszen borral �ínálta . .. Hátulról lõtté� le, alja-
sul . .. Fehérvári Katót valami barátja felcsalta
a   hegyre . ..   Hátulról   ütötté�   le,   aljasul. . .
Azonnal meg �ell állapítani, hogy Kovács János
és Fehérvári Kató ismerté�-e egymást, Kovács
János volt-e �ülföldön, milyen �ülföldi csopor-
to�at �alauzolt, mi�or és hol? - Ilyen idegesne�
még nem láttam a dete�tívfõnö�öt. Felugrott,
le-fel  sétált a szobában.

-  Ha  �ell,  az  egész  rendõrséget  mozgassa
meg - csapott át magázódásba egyi� mondatról
a mási�ra, ami azt jelentette, hogy most nagyon



fontos  intéz�edést  tesz,   azonnali  végrehajtást
vár. - Elég so�an la�na� abban a házban, min-
den�it még egyszer hallgassana� meg. Minden
adatot rend�ívül gyorsan dolgozzana� fel.

-  Jelentem,   még   ott   vanna�,   ha   éjsza�a
olyan eredményt �apun�, ami nem nyugtát meg,
holnap visszatérün�.

-  Nagyon helyes. Ki� leszne� este a Gellért-
ben? - váltott át hirtelen a mási� témára.

-¦ A figyelõ�bõl nyolcan és mi négyen. Mi
�ét asztalnál foglalun� helyet. Ha bár�i a társa-
ságból elmegy, azonnal meg tudju� állapítani a
teljes nacionáléját.

-  Rendben. Azo�at sem szabad szem elõl té-
vesztenün� azért,  mert bejött ez a harmadi�
ügy.  Igaz  is,  Fehérvári  Katóval  �apcsolatban
nem jött tárgy�örözésre jelzés?

-  Jelentem nem, de már nem is számíto� rá.
Azo�at a holmi�at nem adjá� el. Az nem volt
rablógyil�osság.

-  Miért lettél hirtelen ilyen határozott?

-  Jelentem, valami felvillant bennem, ami-
�or az elõbbi �érdése�et feltetted. Fõnö�, eze�
nem pár száz forintért gyil�olta�.

-  No látod, erre hamarabb is gondolhattun�
volna!

-  Igen,   de  a��or  még  nem  volt  másodi�
gyil�osság.

-  Másodi�?

-  Én ezt a �ettõt most már össze�apcsolom.
És azt hiszem, még gyorsabban �ell dolgoznun�,
nehogy egy harmadi� is �övet�ezzen. Fõnö�, �ét
olyan embert gyil�olta� meg, a�i� ifjúmun�ás-
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szervezet tagjai volta�, egyi�ü� �ommunista
párttag volt, párttit�ár, lényegében mind�ettõ
politi�ai fun�cionárius. Azt hiszem, ebben az
ügyben elõbb �ell értesítenün� a politi�aia�at,
mint abban a mási�ban . ..

-  Jó, hogy erre a �övet�eztetésre jutottál -
nyugodott meg a fõnö� -, mert én már el is
határoztam. Csa� éppen nem a�artam még fel-



vetni ne�ed, hiszen a múlt�or, abban a mási�
�érdésben nagyon szabad�oztál.

-  Ott még nem láto� ennyire tisztán, de ez
most már azt hiszem, �evés �étséget hagy.

-  Egyetérte�.

-  Kére� engedélyt a távozásra! Még fel �ell
�észülnöm és már nem so� az idõm.

-  Rendben van, csa� menj és nagyon figyel-
jete�. Én pedig jelentem az egészet a fõ�api-
tányságna� és �özben felveszem a �apcsolatot a
politi�aia��al.  Reggel  majd  velü�  is  megtár-
gyalhatjáto� a dolgot.

A szobámba siettem. Ami�or �inyitottam az
elõszoba ajtaját, a��or döbbentem rá, hogy Er-
zsi�ét otthagytam a "frontot tartani" - és õ
tartotta a frontot, ott várt, izgatottan.

-  De jó, hogy megjött, õrnagy elvtárs. Rónai
elvtárs már többször telefonált, nagyon várja.

-  Tudom . . . Igen, Zoli most �imaradt ebbõl
a buliból, egyelõre - nyugtáztam. - Siete�,
Erzsi�é, csa� éppen meg �ell borotvál�oznom,
tiszta inget, nya��endõt �ell felvennem. Tudja,
elõ�elõ helyre megye�.

-  Hogyne tudnám. Egyéb�ént már mindent
elõ�észítettem,  ott vanna� bent  a szobában a
szé� �arfáján . . . (Ne�ün� az irodában is �ellett
tartanun�  váltást,  ha nem tudtun�  hazaugra-
ni . . .)
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-  Köszönöm.

-  De még nem is evett semmit!

-  Tudja, Erzsi�é, ha majd befejezzü� ezt az
ügyet, mi is elmegyün� és egy nagy vacsorát
rendezün�.

-  Addigra pont éhen fog halni! Mert az õr-
nagy elvtársé�na� soha nem lesz üres nap.

Mi�özben beszélgettün�, már borotvál�oztam
is. Még odaszóltam a tit�árnõ� gyöngyéne�:

-  Jaj, majd elfelejtettem, legyen szíves ha-
zatelefonálni, mondja meg, nem tudom, mi�or
ére� haza.

-  Én tudom - repli�ázott Erzsi�é. - Majd
ha összeesi� . . .



Mi�özben a feleségemet hívta, arra gondol-
tam, hogy ennél a �islánynál tö�életesebb tit-
�árnõt nem ismertem. A gondolataimat is �ita-
lálta, so�szor szinte másodi� énemmé vált. . .
Ami�or letette a �agylót, el�öszöntem tõle:

-  Csó�olom, Erzsi�é, most mára végeztün�,
menjen haza és helyettem is la�jon jól.

Néhány perc múlva, mintha �icserélte� vol-
na, viszonylag "elegánsan" elindultam a Gellért-
be.

Rónai Zolival az ajtó elõtt talál�oztun�,
együtt mentün� be. A pincér vezetett a foglalt
asztalhoz az elõ�elõ étteremben, amelyet zsúfo-
lásig megtöltötté� a vendége�. Vidáman szóra-
�ozta� az embere�.

Szó nél�ül mentün� be, s én azon gondol-
�oztam : milyen öröm egy rendõrne�, hogy ilyen
rend és nyugalom van, ilyen önfeledt jó�edv.
Hiszen az állampolgár nyugalma - a mi örö-
mün� is. És ne�ün� �ellene még jobban õr�öd-
nün�, hogy ilyen fiatal embere�, mint Kató meg
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Kovács János, ne essene� áldozatul elvetemült
banditá�na�.

-  Mi jár az eszedben, Bandi�ám? - zö��en-
tett �i gondolataimból Zoli.

Ilyen helye�en azután vég�épp elhagytun�
minden hivatalos�odást az oda-vissza beszélge-
tésbõl, itt baráto��ént üldögéltün� együtt.

-  Semmi, semmi. . .

-  Még nem is tudtam referálni.

-  Igaz, mi újság Tibinél?

-  Hát megmutattu� ne�i a fény�épe�et. Ki-
lenc �épet tettun� elé, �öztü� három Hadfyt. Ö
egybõl rámutatott az egyi�re, Hadfy Sándorra,
a harminchét éves mérnö�re.

-  Itt van a fény�épe?

-  Igen.

-  Mutasd gyorsan.

-  Elõvette a tárcáját, s feltûnés nél�ül elém
tolta. Jól megnéztem magamna� ezt az arcot.

-  Köszönöm. Intéz�edtél?



-  Hát persze. Mire reggel bemegyün�, már
ott lesz róla a �örnyezettanulmány. Egy egész
csoport van a nyomában.

-  Jó, de most már együn� valamit. Ne üldö-
géljün� itt üres asztalnál, meg amúgy is majd
éhen vesze� - jegyeztem meg, mert ahogyan
láttam, hogy a �örnyezõ asztalo�nál jó étvágy-
gyal eszne� az embere�, egyszeriben rájöttem,
hogy egész nap nem volt egyetlen falat sem a
számban.

-  Végre ilyet is hallo� tõled - intett a pin-
cérne� Zoli.

Gyorsan rendeltün� �ét bécsi szeletet.

Míg vártu� az ételt, Zoli tájé�oztatott a fi-
gyelõ��el történt elõzetes megbeszélése alapján,
hogy mi éppen a szomszédságában ülün� anna�
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a hatszemélyes asztalna�, amit az a bizonyos
Mayerhoffer rendelt.

Nyugodtan beszélhettün�, a szomszéd asztal
még üres volt.

Végre megjött a pincér, hozta a finom bécsit.

Már az illata szinte megrémített és azonnal
befaltam volna, de vigyáztam, hogy a vendége�
ne lássá� rajtam a "flamót". Nem volt �önnyû
elõ�elõs�ödni. Még szerencse, hogy a szomszéd
asztalra nem nagyon �ellett figyelni.

Még tartott a bécsin�, ami�or egyszer csa�
hárman jötte� meg, s leülte� az asztalhoz.

Mi�özben elhelyez�edte�, Rónai Zoli, a�i már
tanulmányozta a figyelõ�tõl �apott fény�épet,
finoman, �ét falat �özött megjegyezte:

-  Az, a�i �özépen ül, az a Mayerhoffer ...
Jobban    odafigyeltem.    Tö�életesen    beszélt

magyarul, jó�edvûen társalgóit �ét szomszédjá-
val.

-  Hát ez nem német?

-  De, olyan útlevele van.
Figyeltü� a beszédü�et.

-  Mit iszna� az ura�? - �érdezte Mayer-
hoffer. - A vacsorát már megrendeltem, de az-
zal várju� meg a többie�et. Addig is, amíg a
többi ura� megjönne�, egy �is aperitif nem fog
ártani. Mit �érje�, �onya�ot, whis�yt?



Társai szabad�ozta�, aztán végül is megegyez-
te�.

Mayerhoffer elõ�elõ mozdulattal intette oda a
pincért:

-  Három Hennessyt �ére�! - mondta han-
gosan.

-  A vacsorát hozhatom, uram? - �érdezte
a pincér.

-  Nem,   �öszönöm,   azzal   még   várhatun�.
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Majd szólni fogo�, ami�or a többi vendég meg-
ér�ezi� - válaszolta a rendelõ.

-  Úgy német ez, mint én - súgtam oda Zo-
lina�.

-  Hát elég jól megtanult magyarul.

-  Vagy németül - igazítottam �i Zolit.
Odaát a szomszéd asztalnál �edélyes csevegés

folyt �özben az idõjárásról, a budapesti lányo�-
ról, s �i tudja, mi minden csacsiságról.

Körülnéztem. Megnyugodva láttam, hogy elv-
társain� a helyü�ön vanna�. S azt is, hogy em-
ber legyen a talpán, a�i felismer bennün�et.

Igaz, nem voltun� valami �ihivóan elegánsa�,
de abban az idõben azért a legelõ�elõbb helye-
�en sem csa� fra��ban, szmo�ingban szóra�oz-
ta� az embere�. Jócs�án a�adta� itt olyan "be-
tévedt" egyszerûbb páro�, a�i� egy-egy estére
�evésbé jól öltözötten is rászántá� a pénzt egy
ilyen helyre. S nálun� az nagyon fontos szabály
volt, hogy a nyomozói mun�a �özben a legmesz-
szebbmenõ�ig vigyázzun� az öltözé�ün�re, ne-
hogy valami hasonlóság miatt "lebu�jun�".
Ezért nevete� én olyan so�szor, ami�or egyes
"jól értesülte�" a bennfentest adva azt mond-
já�: õ� megmondjá�, hogy �i a �iberer, a nyo-
mozó egy-egy helyen. Hát én �íváncsi lenné� rá,
szívesen fogadné� velü�. Volt, a�irõl csa� azért
tudtam, hogy nyomozó, mert elõzõleg pontosan
megbeszéltü�, melyi� asztalo�nál tartóz�odna�
a mi emberein�. Pedig elhiheti� ne�em, hogy
személyesen ismertem �özvetlen mun�atársai-
mat, és legalább látásból - a többie�et is, a�i�
egy-egy ilyen a�ció�or a figyelõcsoportban be-
segítette�.

-  A további együttmû�ödésre! Jó mun�át!
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- emelte poharát a szomszéd asztalnál Mayer-
hoffer.

-  Úgy legyen! - felelte� rá.
Még mindig nem volt tíz óra.

Mi is semmisége�rõl beszéltün�, ami�or az
asztalo� �özött megjelent egy elegánsan öltö-
zött férfi, s egyenesen a szomszéd asztalhoz tar-
tott.

Majdnem felugrottam a meglepetésemben,
hiszen ezt az arcot nem is olyan régen láttam.
Talán egy negyedórája.

Zolira néztem, az észrevette a te�intetemet,
lassan a jövevény felé fordult, aztán visszané-
zett rám.

Odaát a szomszéd asztalnál nagy üdvrivalgás-
sal fogadtá� az ér�ezõt.

-  Szervusz! - De jó, hogy megjöttél, már
nagyon vártun�! - �öszöntötte Mayerhoffer. -
Mit iszol?

-  Azt, amit ti! - felelte a jövevény.

-  ügye, õ az? - �érdeztem súgva Zolitól.

-  Igen, jól látod, ö az, Hadfy Sándor .. .

Megbeszélésre nem volt idõ. Mindent megtet-
tün�, hogy most már aztán egyetlen szót se ve-
szítsün� el az egyre érde�esebbé váló társaság
beszédébõl.

Mayerhoffer intett a pincérne�, s az már meg
is állt az asztal mellett.

-  Hozzon, �érem négy Hennessyt!

-  Parancsoljon! - indult el a pincér.

Két dolog villant át az agyamon. Az elsõ - a
�öszöneté. Figyelõ elvtársain� valami csodála-
tosan jó asztalt választotta�, szinte velün� be-
szélgetne� az itt ülõ�. A mási� - talán még fon-
tosabb: íme a véletlene� nagyszerû összejátszá-
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i sa,   Hadfy   személye   �ét   ügyün�et   össze�ap-
csolta.



Ugyanaz igazolódott be néhány perc múlva,
ami�or a jövevény megszólalt:

-  Olvastáto� a reggeli lapo�at ?

-  Igen - felelté� �órusban, s teljesen egyér-
telmûvé téve, hogy ugyanarra a hírre vagy tu-
dósításra gondolna� valamennyien.

-  A rendõrség még mindig �eresi a rabló-
gyil�osság tettesét - folytatta Hadfy nevetve:
- Amilyen ügyese�, még el is fogjá�!

Ha tudta volna, milyen �özel áll az igazság-
hoz ezzel a pimasz megjegyzésével. No, de õ nem
tartott semmitõl. És láthatólag az asztaltársaság
többi tagja is azt hitte, valami jól védett, zárt
helyen beszélgetne�. Annyira biztonságban
érezté� magu�at - lehet, hogy éppen a nagy
�avargás, a hangos�odás �ulisszáját érezté� ele-
gendõne� az étteremben -, hogy a negyedi�
asztalig is elhallhatóan tárgyaltá� meg a dol-
go�at.

-  Árpádé� hol maradna�? - �érdezte �é-
sõbb Mayerhoffer egyi� cimborája. - Már fél
órát �ésne�.

-  Biztosan �özbejött egy pipi�é, és elszóra-
�oztatja õ�et - vidám�odott Hadfy.

-  Remélem, csa� viccelsz! Õ is tudja, hogy
ezt nem teheti meg. Csa� a��or, ha az ügy úgy
�ívánja - vált szigorúvá és határozottá Mayer-
hoffer hangja. A vidám hangulat egyszeriben
megfagyott a szomszéd asztalnál.

Zoli mintha �occintani a�arna, poharat emelt,
s ahogy egymás felé fordultun�, összehajoltun�,
odasúgta:

-  No, mit szólsz eze�hez?

-  Majd a végén - csörrentettem az övéhez
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poharamat, pedig már alig vártam, hogy �ibe-
szélgethessü� magun�at. - Egyelõre meg �ell
állapítani, �i� a többie� ...

Már abba is hagytam a beszédet, mert a szom-
széd asztalnál nagy ováció hangzott:

-  Jönne� . ..! Végre itt vanna� Árpié� . . .!
Az újabb �ét férfi megér�ezése�or ne�i� es-
te�:

-  Hol   �éstete�?   Már   majdnem   éhen   ha-



lun� . . .

-  Sajnos, nem lehetett egy rongy taxit �ap-
ni, busszal �ellett jönnün�. Elnézést �érün� -
felelte az Árpina� szólított, jól öltözött fiatal-
ember.

-  Kérün� hat Hennessyt! - intette oda a
pincért Mayerhoffer -, és most már hozhatja
a vacsorát is a megbeszélte� szerint.

-  Milyen italt parancsolna� a vacsorához?

-  Hozzon három üveg szür�ebarátot.

A pincér egy�ettõre fordult a �onya��al. Ma-
yerhoffer magasba emelte a poharát:

-  Egészségün�re!   -  �occintott  a   jövevé-
nye��el, majd magyarázólag hozzátette: - Mi
már fórban vagyun�! - Aztán váratlanul az
eddiginél jóval hal�abb, de szerencsére nálun�
még hallható hangon valóságos �is pohár�öszön-
tõt mondott: - Most arra iszun�, hogy elsõ fel-
adatain�at si�eresen teljesítettü�. Holnap meg-
�apom a �övet�ezõ utasítást. Amíg tõlem nem
�apna� tájé�oztatást, semmit nem �ezdhetne�
az ura�. Sen�i önálló a�ciót nem �ezdeményez-
het. Minden lépésre figyelni �ell. Minden �iej-
tett szót �étszer is meg �ell rágni. A továbbia-
�at holnapután este nyolc óra�or Sanyié� la-
�ásán megbeszéljü�.

A pincér ér�ezett a vacsorával.
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-  Most pedig jó étvágyat, uraim! - fejezte
be elõbbi szavait Mayerhoffer. - Adju� át ma-
gun�at a vacsora élvezeténe�.

-  Azt  hiszem,   ennél  többet  már  nemigen
hallhatun� - �occintottam én is Zolival. - Mi
a véleményed róla?

-  össze�apcsolódta� - mondta �i egyetlen
szóban õ is, amit én az elõbb végiggondoltam.

-  Ez a pasi - nem a�artam nevet monda-
ni - az útlevele szerint német, de holtbiztos,
hogy magyar. Csa� azt tudnám, hogyan lehetne
megállapítani, hogy valóban ez-e a neve?

-  Van egy el�épzelésem - mosolygott, rám
Zoli, mintha valami rend�ívül vidám históriáról
beszélgetnén�. - Meg �ellene szerezni az üve-
ge�et és azt a poharat, amibõl õ iszi�. Mi elme-
gyün�, s ott van a mási� asztalnál Zalai elvtárs.
Megbeszéljü�  vele,  s  biztos,  hogy  meg  tudja
szerezni. Hátha szerencsén� lesz és megtalálju�



az ujjlenyomatát.

-  Jó ötlet és vesztenivalón� nincs - adtam
áldásomat a terv végrehajtására.

-  Fizetün�! - intettem oda a pincért.

Mi�özben elhagytu� az éttermet, óvatosan je-
leztem Zalai elvtársna�. Néhány perc múlva õ
is �ijött a ruhatárba. Elmondtam, mi a teendõ-
jü�, s hangsúlyoztam:

-  Nagyon fontos, hogy a poharat el ne cse-
réljé�!

-  Rendben lesz minden. A pincér ismer en-
gem, nyugodtan megbeszélhetem vele a dolgot,
nem �ell félni, hogy de�onspirál, jó emberem -
mondta Zalai elvtárs.

-  Odabent várom magu�at! - �öszöntem el.
Rónai elvtársat haza�üldtem pihenni.

A fõ�apitányságra siettem.

304

Odabent már várta� az elvtársa�. Ki szé�en,
�i az asztal sar�án ülve bóbis�olt. Ami�or be-
léptem, valamennyien felpattanta�.

-  Maradjana�   csa�   ülve!   --   intettem   le
õ�et. - Azo� jöjjene� be hozzám elõször, a�i� a
Murányi utcában tanú� után �utatta�!

-  õrnagy elvtárs - szólalt meg Tóth elv-
társ. - Jelenteni szeretné�.

-  Tessé�.

-  Itt van az orvosiban Kovács menyasszo-
nya. Miután bejöttün�, beszélgetni �ezdtem ve-
le és úgy, ahogy lehetett, elmondtam ne�i, mi
történt a võlegényével. Leiordult a szé�rõl, alig
tudtu� magához téríteni. Most itt van az orvosi-
ban, a do�i vigyáz rá.

-  Mondtam, hogy még a la�ásán, a szülei
jelenlétében mondja el ne�i.

-  Igen, de sen�i nem volt otthon rajta �ívül.
Ezért voltam �énytelen meg�érni, hogy jöjjön
be ide.

-  Most milyen az állapota?

-  Épp az elõbb �érdeztem, s a do�i szerint
jobban van, meg lehetne hallgatni. Azt javas-
lom, vele �ezdje az õrnagy elvtárs.



-  Természetesen. Hívjá� õt.

Pár perc múlva belépett a szobámba Somogyi
Margit. A harminc év �örüli, szép, magas, szõ�e
nõ szemében �önny csillogott.

-  Kérem, foglaljon helyet - mondtam üd-
vözlés után. - Ismételten �érem, most már én
is, ne haragudjon a za�latásért, de feltétlenül
beszélnün� �ell önnel ebben a sajnálatos ügy-
ben. Nagyon reméljü�, hogy segítségün�re le-
het.

Mi�özben beszéltem, elöntötté� arcát a �öny-
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nyé�, és sírva bólintott: �észen áll a válaszo-
lásra.

-  Szíves�edjé� megmondani, mi�or szo�ott
võlegényéhez elmenni? Volt-e a võlegényéne�
pénze? És tud-e arról, hogy a gyûrûjén �ívül
volt-e más é�szere?

-  A végén �ezdem. Csa� egyetlen gyûrûje
volt, azt is tõlem �apta a születésnapjára. Meg-
ta�arított pénze nem volt, hiszen az anyu�ájána�
is adott a fizetésébõl. Majdnem mindennap talál-
�oztun�, vagy én mentem el hozzá, vagy õ jött
el mihozzán�.

-  Tegnap miért nem volt nála?

-  Megbeszéltü�,    hogy    nem    talál�ozun�,
mert egy ismerõse megy hozzá látogatóba, és én
nem szeretem azt a férfit.

-  Meg tudná mondani, hogy �i az a férfi, és
megmondhatja, miért nem �edvelte?

Gondol�odott   vagy   in�ább   tûnõdött,   hogy
megmondja-e.

-  Margit�a, tudja, hogy a leg�isebb momen-
tum is nagy segítséget jelenhet ne�ün� abban,
hogy võlegényéne� �egyetlen gyil�osát elfog-
ju�?

Sírni �ezdett.

-  Kér egy pohár vizet?

-  Igen - mondta alig hallhatóan.

Miután ivott, megnyugodott, s már folytatta
is:

-  Igaza van ... Nem tito� ez, most már �ü-
lönösen nem az.  Egy al�alommal,  ami�or ott



voltam Jánosnál látogatóban, fel�ereste õt egy
ismerõse.  Mérnö� volt a foglal�ozása.  Hosszú
ideig vitat�ozta� egy vegyi összetételen. Olyan
új összetételû anyagról folyt a vita, ami János-
�a találmánya volt... - ahogy �iejtette võle-
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génye nevét, megint sírni �ezdett, s csa� lassan
nyugodott meg ... - Szóval ez a találmány -
folytatta aztán -, ha beváli�, nagy segítséget
nyújt érzé�eny robbanószer gyújtására. Ahogy
János�a ne�em elmesélte, van már ilyen, úgy
emlé�szem, iniciálgyújtó a neve. De János�a ezt
valamilyen vegyi úton úgy fo�ozta, hogy a rob-
banószer hatása so�szoros lett. Azt, amit most
mondo�, ne tessé� szó szerint elfogadni, mert
nem biztos, hogy si�erült jól megegyeznem,
elég �eveset beszélt ne�em róla.

-  És azt tetszi�-e tudni, hogy mi volt a vita
tárgya?

-  Nem so�at tudo� róla. János�a azt mond-
ta, hogy a végsõ stádiumban vanna� a �ísérle-
te� és át fogja adni találmányát az illeté�ese�-
ne�. Ezt �ifogásolta Árpi. . .

-  Kit mondott?

-  Még nem említettem a nevét? Igen . . . Já-
nos�a Árpina� szólította a vendégét.

Most majdnem én estem le a szé�rõl a meg-
lepetéstõl.

-  Valami baj van? - �érdezte.

-  Nem, nem dehogy ... - mondtam, s �öz-
ben arra gondoltam: lehetséges ez? Hiszen alig
egy órája ismertem meg én is egy Árpit.

-  És mit mondott ez az Árpi? - �érdeztem.

-  Azt mondta, hogy õ tudja, �ine� �ell majd
átadni, mert hogy õ is dolgozott az új anyag ösz-
szeállításán. János�a erre azt felelte, hogy nem
is tagadja, és ha elfogadjá�, természetesen hono-
rálni fogja �özremû�ödéséért a megfelelõ rész
arányában. Árpi erõs�ödött, hogy bízza rá az ér-
té�esítést. Errõl szó sem lehet - hajtogatta Já-
nos�a. Én a��or meguntam ezt a számomra ért-
hetetlen   vitát,   felálltam,   hogy   hazamegye�.
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Mindig egyedül mentem haza, így hát nem za-
vartam meg a további tárgyalást. Az Árpi nevû



férfi azonban fölállt, hogy õ is jön, ráérne� még
a vitát �ésõbb folytatni. Alig mentün� néhány
lépést, azt mondta, menjün� el együtt valami-
lyen szóra�ozóhelyre, "csináljun� egy görbe es-
tét". Megrö�önyödtem a hívásra és meg�érdez-
tem: mit �épzel rólam? Pimaszul azt felelte:
"No, �islány, csa� nem azt a�arja mondani,
hogy én még meg tudom rontani az ártatlansá-
gát?" Rá�iáltottam: szemtelen fráter, majd sar-
�on fordultam és otthagytam. János�ána� nem
szóltam semmit a pimasz �özeledésrõl, csa� ép-
pen annyit mondtam, hogy nem a�aro� ott len-
ni, ami�or ezzel az emberrel beszélget.

-  Nem tudna �özelebbi adatot errõl az em-
berrõl?

-  Nem. Ö nem a mi üzemün�ben dolgozi�.
Egyszer beszéltem azóta János�ával arról,  mi
van a találmányával, s õ azt mondta: most már
olyan  stádiumban  van,   hogy  meg�ezdheti�  a
felhasználást és a��or so� pénzt fog �apni.

-  Nagyon szépen �öszönjü� az eddigi adat-
szolgáltatást, és ha még szü�ségün� lenne a se-
gítségére,  telefonon  hívju�  majd.   Most  pedig
�ocsival hazavisszü�

Gerei elvtárs, a�i eddig is vállal�ozott a gar-
dírozásra, most hazaszállította Margit�át. Ma-
gam pedig a tanú�at �eresõ nyomozó� jelentését
hallgattam meg. Sajnos, nem so�at tudtam meg-
állapítani. A ház la�ói �özül csa� egy tudott vi-
szonylag használható adatot �özölni. A szom-
széd, Szabó János hazaér�ezése�or látott egy
férfit, a�i Kovács ajtaján csengetett. Csa� félol-
dalról  látta,  �ülönösetben  nem  figyelte  meg.

308

Száznyolcvan centiméter magasna� írta le, �a-
lap és valamilyen prémes �abát volt rajta.

Ami�or minden�it végighallgattam, az órám-
ra néztem. Három múlt.

-  Menjene� haza elvtársa� - �öszöntem el
mun�atársaimtól -, ideje egy �icsit lepihenni.

Mi�özben �észülõdtem, megjötte� a Gellért-
bõl mun�atársain�.

-  Jelentem, õrnagy elvtárs - �ezdte Zalai
elvtárs -, meghoztu� a �ért üveget, poharat. És
még valamit. Ami�or önö� elmente�, pezsgõt is
rendelte� annál az asztalnál, s szinte mind a ha-
tan ittas állapotba �erülte�. A társaság �ét tag-
ját ünnepelté� folyton, a�i� valami nagyon jó
dolgot mûvelte�.



-  Köszönöm, elvtársa�. Jó mun�át végezte�.
Vigyé� a techni�uso�hoz a poharat. Aztán alud-
jana� egy pár órát.

Én már nem mentem haza, hanem a szobám-
ban fe�üdtem le. Nemegyszer ehhez folyamod-
tam, ami�or ilyen �ésõn végeztem, s �orán �el-
lett �ezdenem. Néhány óra pihenés ilyen�or is
használt.

Nehezen aludtam el. Szinte zúgott a fejem és
csa� gondol�oztam, hogy is ala�ulta� most a
dolgo�. Azután lassan  elszenderedtem.

Hét óra�or ébredtem fel, gyorsan megmosdot-
ta.m, megborotvál�oztam és idegesen vártam a
figyelõ� jelentését. Mi�özben feljegyzéseimet
rendeztem, eszembe jutott, hogy nem hívtam fel
a dete�tívfõnö�öt. "No, ezért jól le fog tolni az
öreg" - gondoltam. Nyolc óra elõtt néhány
perccel Erzsi�é nyitott be:

-  Jó reggelt!  Õrnagy  elvtárs,  már megint
nem volt otthon?

-  Azért nagyon jól �ialudtam magam.
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-  Tudom, tudom, biztosan vagy �ét órát. ..
Hozom is gyorsan a fe�etét.

-  Jó, jó . . ., de elõbb hívja a fõnö�öt!

A dete�tívfönö�ne� telefonon jelentettem a
legfontosabba�at, s mi�özben a behozott �ávét
�evergettem, azzal fejeztem be:

-  Jelentem,   most   már   minden   jól   halad.
Most �apom meg a jelentése�et.

Megér�ezett Rónai Zoli is, �ipihenten. Már
éppen tájé�oztatni a�artam az éjsza�a történe-
teirõl, ami�or az az elvtárs jelent�ezett, a�i
Hadfy Sándorról �észített �örnyezettanulmányt.

-  Jelentem,    el�észítettem   Hadfy    �átéját.
A mérnö� a Bimbó utcában la�i�, apjától örö-
�ölt négyszobás villában. A villában van egy
�étszobás alagsori la�ás, abban 1945 óta Pá�oz-
di   Ferenc   esztergályos   la�i�   a   feleségével.
A MÁVAG-ban dolgozi�, minden szempontból
megbízható. Hadfy nõtlen, egyedül la�ja a la-
�ást.    Szülei    �özépbirto�oso�   volta�.    Anyja
1942-ben, apja 1946-ban halt meg. Hadfy 1942-
tõl tényleges �atonai szolgálatot teljesített. An-
gol fogságból jött haza. Jelenleg az egyi� ipari
minisztériumban dolgozi�, igen jó sza�ember és
szorgalmasan végzi a mun�áját. Fel�utattam �ét
volt   �atonatársát,    szerintü�    Hadfyt   vitézzé



avattá� a háborúban, õ azonban ezt a �ésõbbi-
e�ben tagadta, egyetlen életrajzában sem szere-
pel. A házban la�ó Pá�ozdié� szerint elég so�-
szor van nála társaság.

Befutotta� a figyelõ� is. Ami�or a társaság el-
hagyta a helyiséget, mindegyi�ü�re hárman "ra-
gadta�", s a szállodát elhagyó mind az öt sze-
mélyne� si�erült megállapítani la�helyét, nevét.
Vegyü� csa� sorra:

1.  Maglócz�y  Árpád,  VI.,  Délibáb  utca  12.
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Foglal�ozása mérnö�, nõtlen, �étszobás la�ás-
ban la�i�. 2. Szoboszlay László, XII., Avar utca
8. Kétszobás la�ásban la�i�, nõs, �ét gyerme�e
van, gimnáziumi tanár. 3. Kaszap Csaba, II., Ke-
leti Károly utca 31. Nõs, gyerme�telen, �órházi
orvos, háromszobás la�ásban la�i�. 4. Dollinger
András, II., Trombitás utca 27. Nõs, egy gyer-
me�e van. Tervezõ építészmérnö�. Tervezõinté-
zetben dolgozi�. Háromszobás la�ásban la�i�. 5.
Hadfy Sándor, II., Bimbó utca 29. Nõtlen, saját
házában la�i�, vegyészmérnö�, valamelyi� mi-
nisztériumban dolgozi�.

-  A   figyelt   személye�   mind   a   la�ásu�ra
mente� - jelentette a figyelõcsoport parancs-
no�a.

-  Jó mun�át végezte� a figyelõ elvtársa�!
Köszönet érte - mondtam a jelentéstevõne�, az-
tán a mellettem ülõ Zolihoz fordultam.

-  Rónai elvtárs, soron �ívül szerezzéte� meg
valamennyiü� priuszát. Maglócz�y Árpád fény-
�épét pedig azonnal �eresséte� meg és hozzá-
to� ide.

-  Miért érde�el bennün�et jobban a többi-
e�nél? - �érdezte Zoli.

-  Persze,  te  nem  voltál  itt  az  éjsza�a. . .
Szóval: �eresséte� elõ gyorsan a fény�épet és
mutassáto� meg Somogyi Margit�ána�, Kovács
János   menyasszonyána�.   Telefonon   szóljato�
�i, hogy �érje el magát az üzembõl és azonnal
jöjjön ide. Ahogy éjsza�a megbeszéltü� vele.

-  De izgatott lettél - jegyezte meg Zoli,
mi�özben rohant �i intéz�edni.

-  Küldjéte� érte �ocsit! - �iabáltam még
utána.

Most már éreztem, hogy �özel a pillanat, ami-
�or a �ezün�ben lesz az egész banda.
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A politi�ai osztály elhárító csoportjána� veze-
tõje szólt át: beszélte� a fõnö��el, átjönne,
hogy egyeztessü� tapasztalatain�at, el�épzelé-
sein�et.

-  Végre . . . Éppen most lett egy szabad per-
cem, s már hívtala� volna.

Kovács elvtársat, a csoportvezetõt már régen
ismertem, még az elsõ, nehéz idõ�bõl, a vet�õz-
tetõ� �üzdelmes, véres idõsza�ából. Jó barátság
�ötött össze bennün�et.

-  Bírod még? - �érdezte, ami�or belépett.

-  És te? - repli�áztam, mert biztos voltam
benne,  hogy  õ legalább  olyan �eveset  alszi�,
mint én. Gyorsan leült, s máris a tárgyra tért.

-  Tudom,  milyen eredménye�et értete� el
eddig, s hadd szolgálja� egy adalé��al: Schulz
Emmi, az Astoriából tegnap az Állat�ertben ta-
lál�ozott az ugyancsa� az Astoriában megszállt
turistacsoport �ét tagjával. Itt van a fény�ép
rólu� - nyitotta �i a mappáját.

Igen jó felvétele� volta�. Az egyi� �ép azt áb-
rázolta, amint Emmi levelet ad át az egyi� fér-
fina�. Aztán egy mási�on a magasabbi� férfi �e-
zét emelve magyaráz valamit.

-  Hát ti is? - �érdeztem pillanatnyi megüt-
�özéssel.

-  Igen . . . Sõt, már jártun� a �ét férfi szo-
bájában. Míq õ� az Állat�ertben beszélgette�. Itt
van a fény�épsorozat errõl is - mutatta.

Megdöbbentem. A szobában a bõröndö�ben
fény�épe�et és rajzo�at találta� �atonai obje�-
tumo�ról, s �ülönbözõ �atonai adato�at.

-  Hogy merne� eze� ilyen nyíltan �ém�ed-
ni? - �érdeztem.

-  Biztonságban  érzi�  magu�at,  mert  lebe-
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csüli� a mi népi rendõrségün� erejét, �épessége-
it. És ez a jó ne�ün�.

-  A�ár le is tartóztathatnáto� õ�et.

-  Persze . .. Csa� még össze �ell hangolnun�
a dolgo�at, még nem tudom pontosan, ne�te�



mit si�erült megállapítanoto�. Most mindeneset-
re elmondo� -még néhány dolgot, biztosan érde-
�el... Tudod �i az a Mayerhoffer?

-  Bárcsa� tudnám.

-  Hát a��or megmondom. De jól �apasz�odj
meg, mert úgyis leülsz... Vitéz Szegváry Ru-
dolf, a VKF 2. osztály õrnagya volt a Horthy-
hadseregben, jelenleg a CIA ügynö�e.

-  Hogy mer az ilyen ala� visszajönni?

-  Nem gondolja, hogy mindent tudub� róla.
Már �étszer járt nálun�. Minden lépését figyel-
jü�, de �íváncsia� vagyun� a �apcsolataira. És
ebben nyújtottato� ne�ün� nagy segítséget az-
zal, hogy te is figyelteted õ�et.

Tóth elvtárs jelent�ezett: meghozta Maglócz-
�y Árpád fény�épét. Néhány perc múlva Zoli
rohant be:

-  Személyesen mentem el Margit�áért, mert
láttam, hogy nagyon fontos ne�ed. Itt van.

Ami�or belépett, �ezébe nyomtam a fény�é-
pet.

-  Ö az, az Árpi!

-  Köszönöm Margit�a, hogy bejött és felis-
merte szegény võlegénye látogatóját és gyil�o-
sát.

-  Ez iszonyatos!

-  Még egyszer �öszönöm, hogy befáradt, s
csa� arra �érem, egyetlen szót se szóljon sen�i-
ne� a dologról.

-  Értem, õrnagy elvtárs, nem szólo�,  csa�
azt �ívánom, fogjá� el minél elõbb.
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-  Ügy lesz, Margit�a! Viszontlátásra!
Most már Zoli is bent maradt, én meg Ko-
vácshoz fordultam:

-  Ilyen véletlene� nincsene�. Ez az Árpi vi-
tázott Kováccsal Margit�a jelenlétében, vele ta-
lál�ozott a gyil�osság napján. Én vitéz Szegváry
társaságában láttam meg.  Gratulálta� ne�i is,
meg Hadfyna� is jó mun�ájáért. Hadfyról már
biztosan tudju�, hogy õ ölte meg a �islányt. Szó-
val ne�i is gratulálta� valamiért a Gellértben.
Látnod �ellett volna.

-  Mit szólsz hozzá, ha azt mondom: láttam



is. Sõt, most együtt újra láthatju� - mosolyo-
dott el Kovács, s máris nyitotta �i a mappát. Mi
meg  összenéztün�   Zolival,   s  a   meglepetéstõl
nem tudtun� hová lenni.

A �épe�en ott ült a társaság, �occintáso�, vi-
dámság, Mayerhoffer-Szegváry beszéde ...

-  Látod,  nemcsa� ti nem aluszto�,  hanem
mi sem - zárta be a mappát Kovács.

-  Hol voltato� az étteremben, hogy nem lát-
tun�.

-  Elõször is, ti csa� egy asztalt láttato�, any-
nyira el voltato� foglalva a társaság figyelésé-
vel. Én pedig õsz hajú, õsz bajuszú öregúr�ént
üldögéltem egy szép fiatal �islány társaságában.
Legfeljebb arra gondolhattato�, ha megláttato�,
hogy ez a vén �ujon egy fiatal lányt hálózott be,
vagy fordítva. Pedig õ a legjobb fotósun�.

-  A fény�épe� ezt bizonyítjá� - nyugtat-
tam meg. De ha már ennyire ismerite� Mayer-
hoffert, a��or ne�ün� �ár is volt erõl�ödnün�
az üveg és pohár megszerzésével - jegyeztem
meg.

-  Csa�  nem �edvetlenedtél  el?  Nagyszerû
ötlet volt! És most már egyértelmûen bebizo-
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nyithatju� az azonosságot, az ujjlenyomato�
azonosítható�, Szegváryról pedig van ujjlenyo-
matun�! És a ti jóvoltoto�ból azt is tudju�,
hogy nemcsa� �ém�edés terheli a lel�û�et.

-  Dehogy �edvetlenedtem el. Csa� a fölösle-
ges mun�át sajnáltam volna. így viszont nem-
csa�  az  õ  "ügyei�"  egyesülte�,  hanem  a  mi
erõn� is.

-  Ügy van...  És  még  nem  is  mondtam?
Délután   négy�or   talál�ozun�   a   fõnö�ségen,
megbeszéljü� az elfogás részleteit - nyújtotta
búcsúzásra a �ezét.

Elér�eztün� tehát a befejezéshez. Tulajdon-
�éppen már csa� az elfogás, a �ihallgatáso�, a
bizonyítás volt hátra. "Csa�" . . . Ebben az eset-
ben ez a "csa�" annyi mindent jelenthet! Min-
denre elszánt banditá��al állun� szemben, olyan
embere��el, a�i� már bebizonyítottá�, hogy hi-
degvérûen gyil�olni is �épese�. Biztos, hogy
nem �önnyen adjá� meg magu�at az elfogás-
�or ... S ha mindez si�erül, találun�-e elegendõ
tárgyi bizonyíté�ot nálu�, hogy a �ét gyil�ossá-
got is egyértelmûen ráju� bizonyíthassu�, lehe-
tetlenné tegyü� tagadásu�at? És egyáltalán,



hogy �apcsolódna� össze eze� a gyil�osságo� és
a �émtevé�enység?

Szinte felsorolni is lehetetlen, mi minden van
a "csa�" szócs�a mögött.

Mindenesetre jó terv, alapos elõ�észület �ell
az utolsó a�ció lebonyolításához. Ehhez fog-
tam, hogy a délutáni megbeszélésre �észen áll-
ja�. Csa� annyi idõre sza�ítottam meg a terve-
zést, amíg hazatelefonáltam.

-  Csa�hogy eszedbe jutottun�! - hallottam
a �agylóban a feleségem hangját.

-  Fõzzél jó vacsorát, és majd este elmondom
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a többit - csillapítottam. -¦ Ma este biztosan
hazamegye�, de most sietnem �ell.

-  Mi�or nem �ell sietned?

-  Majd holnapután .. . Remélem.

-  Jó ... Csa� vigyázz magadra! És este vá-
run�! - búcsúzott a "refrénnel" az asszony.

Üjra meg újra tanulmányoztam az irato�at, s
gondol�oztam a �övet�ezõ lépése�en. Erzsi�é
riasztott fel a gondolataimból:

-  õrnagy elvtárs!  Ugye nem felejtette el,
hogy tíz perc múlva érte�ezlet?

-  De jó, hogy szólt! - �öszöntem meg. -
Már megye� is!

A dete�tívfõnö� szobájában so�an volta�.
S ahogy �örülnéztem, ott láttam a fõ�apitány
elvtársat is. Nála jelent�eztem, de ön�éntelenül
is az órámra néztem, még hat perc volt négy
óráig.

-  Pontos az órája? -- �érdezte Münnich elv-
társ.

-  Altábornagy  elvtárs,  jelentem,  igen,  na-
gyon pontos.

-  De azért nem baj, hogy elõbb �ezdjü�?

A dete�tívfõnö� már szólt is, hogy foglaljana�
helyet, a formaságo�na� megfelelõen engedélyt
�ért, aztán röviden összegezte a helyzetet.

-  A Kovács és Fóti õrnagy elvtársa�tól �a-
pott tájé�oztatás alapján, �észen áll minden az
elfogáshoz. A feladatot holnap este �ell teljesí-



tenün�, ami�or a csoport többsége együtt van
Hadfyé�  la�ásán.  Addig  valamennyi  gyanúsí-
tottra �étszeresen figyelni �ell. Bármilyen gya-
nús dolog történne, azonnali jelentést �ére�, s
minden�i álljon �észen, hogyha az elfogást eset-
leg �orábban �ell végrehajtani. Kovács és Fóti
elvtárs dolgozzá� �i részletesen az elfogás ter-
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vét, beszéljé� meg a csoporto� vezetõivel. Egy a
fontos, hogy minden�i percnyi pontossággal tel-
jesítse feladatát holnap este húsz óra harminc
perc�or.

Mi �etten röviden vázoltu� el�épzelésün�et, s
én azt is hozzátettem, hogy ma délután 6 órára
behívtam Pá�ozdi elvtársat, Hadfyé� la�óját,
a�i a segítségün�re lesz.

Mielõtt elváltun� volna, Münnich elvtárs így
szólt hozzán�.

-  Fiatal népi rendõrségün� újabb bizonyítás
elõtt áll. Ha ez si�erül, az országun�ba �üldött
gyil�oso�, �éme� gazdái újabb nagy pofont �ap-
na�. És si�erülnie �ell! Az eredményes végre-
hajtás után holnapután délelõtt tíz óra�or az én
szobámban talál�ozun�. Jó mun�át, elvtársa�!

-  Erõt, egészséget, altábornagy elvtárs!
Valamennyiün��el �ezet fogott. Tõlem meg-
�érdezte.

-  A sebesülése nem hagyott nyomot?

-  Jelentem, néha még fáj - feleltem.

Miután el�öszöntün�, visszatértün� szobáin�-
ba. Én Kovács õrnagy elvtárssal együtt, hogy
részletesen �idolgozzu� az elfogás tervét, fel�é-
szüljün� a feladatra.

Pá�ozdi elvtárs pontos volt. Röviden beavat-
tam, elmondtam ne�i, hogy fontos állami érde�
az a�ció si�eres lebonyolítása. A részlete� pon-
tos ismertetése nél�ül is természetesen és �ész-
ségesen rendel�ezésün�re állt. Mint mondotta,
a �azánházban elég nagy hely van, ott a�ár ti-
zenöten-húszan is gyüle�ezhetne�, ha �ell. Meg-
ígérte, hogy még másnap annyira bezsírozza a
�aput, hogy semmit se nyi�orogjon, ne tûnjön
fel, ami�or bemegyün�. Sõt, ha lehet, még tár-
va is hagyja. Azt is elmondta, hogy a Hadfy-la-
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�ast tizenhárom lépcsõn lehet meg�özelíteni, s
�ét oldalról van bejárata. Elbeszélése alapján
részletes tervrajzot �észítettün�. Megállapod-
tun� Pá�ozdi elvtárssal, hogy holnap húsz óra-
�or ér�ezün� majd a helyszínre, ezután el�ö-
szöntün�.

El�észítettü� a többi elfogás-ház�utatás ter-
vét is. Az Astoriában nemcsa� Schulz Emmit,
hanem a �ét �ém�edõ turistát is el �ell fogni,
márpedig azo� társasággal vanna�. Ezt egy �ü-
lön csoportun� végzi majd, méghozzá olyan mó-
don, hogy a társaság lehetõleg ne tudja meg,
hogy a rendõrség vitte el a társai�at.

Három-három nyomozón� �apta feladatul,
hogy a négy mási� la�ásban és Mayerhoffer-
Szegváry szállodai szobájában pontban húsz óra
harminc perc�or ház�utatást tartson.

A legnagyobb erõt természetesen a Hadfy-
la�ásban végrehajtandó a�cióra �ell összponto-
sítanun�, hiszen itt öten vagy hatan leszne�
együtt. Ezen a �örnyé�en éppen ezért megerõ-
sített rendõri erõ�ne� is �ell lenniü�: húsz óra
húsz perc�or a �örnyezõ utcá�ban négy gép�o-
csin géppisztolyos rendõr elvtársa� foglaljá� el
a helyü�et, mega�adályozva a �itörést.

Ami�or mindent �idolgoztun�, �özöltü�, hogy
másnap délután tizenhat óra�or eligazítás lesz
nálam, addig a csoporto� ala�uljana� meg, s
tartsana� �észenléti ügyeletet. Magam haza-
mentem vacsorázni, aztán el�öszöntem az asz-
szonytól.

-  Ügysem tudné� aludni, visszamegye�.

-  Csa� vigyázz magadra!

Hát ez a figyelmeztetés most aztán nagyon el-
�elt, hiszen valóban számíthattun� olyasmire,
ami�or még vigyázni sem nagyon elég.
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Izgatott voltam, de azt hiszem, ugyanilyen iz-
gatotta� volta� nyomozótársaim is. Nem a ve-
szély izgatott, so��al in�ább a végrehajtás si�e-
réért érzett idegfeszültség.

A tájé�oztatás után tizen�ilenc óra ötven per-
cig együtt voltun�, vártu�, nem történi�-e vala-
mi. Ugrottun� minden telefonhívásra, de sze-
rencsére nem jött �özbe semmi.

Nyolc óra elõtt tíz perccel sorra elindulta�
gép�ocsijain� a fõ�apitányság elõl. Magam azzal
a csoporttal tartottam, amelyi� a Bimbó utcai



elfogást hajtotta végre. A háztól nem messze
egy mellé�utcában álltun� meg, s szálltun� �i tí-
zen a gép�ocsi�ból. Kettesével mentün� a ház-
ba, hárompercen�ént. Húsz óra húsz percre
már mindannyian Pá�ozdié� la�ásában voltun�,
ahová simán és csendesen bejutottun�, nem is
�ellett igénybe vennün� a �azánházat. Pá�ozdi
elmondta, hogy nyolc óra tájban öt vendég ér-
�ezett Hadfyhoz. Tehát együtt volta�.

Néhány perccel fél �ilenc elõtt levettü� cipõ-
in�et, �ét ötös csoportra oszlottun�, s a �ét ajtó-
hoz indultun�. Mind�ét csoporttal volt egy-egy
géppisztolyos elvtárs. Egyen�ént mentün� fel
a lépcsõn, nehogy a nagyobb súlyra nyi�orogjon
a padló. Ami�or az óra mutatója elérte a fél �i-
lencet, egyetlen fejbólintásomra mind�ét oldal-
ról benyomtu� az ajtó�at. A bentie� nagyon el
lehette� foglalva, mert erre a zajra sem figyel-
te� fel. A nagyszobána�, amelyben tartóz�od-
ta�, �ét oldalról volt ajtaja, mi pillanatnyi pon-
tossággal értün� a �ét ajtóhoz, s egyszerre nyi-
tottu� fel, géppisztolyt, pisztolyt szegezve a hat
emberre, a�i� az asztal fölé hajolva tanulmá-
nyozta� valamit.

- A törvény nevében fel a �eze��el! - �iál-
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tottam. Szinte megdermedte�. A géppisztolyo-
so� az ajtóban maradta�, mi* pedig egyetlen
mozdulattal egy-egy csoporttag mellé ugrottun�.
Mayerhoffer-Szegváry volt az egyetlen, a�i
hátsó zsebéhez nyúlt, de nem ért odáig a �eze,
máris �attant rajta a bilincs.

-  Mit a�arna�? - �érdezte németül. - Én,
�érem, német állampolgár vagyo�, itt van az út-
levelem a zsebemben.

-  Majd mindjárt elõvesszü� - feleltem ma-
gyarul. -¦ Elvtársa�! - fordultam nyomozóin�-
hoz. - Minden itt levõ személyt motozzana�
meg,   s  amit  találna�  nálu�,   vegyé�  jegyzõ-
�önyvbe.   Aztán   a   házigazdához   szóltam.   -
- Hadfy Sándor,  itt a ház�utatási határozat.
Mindjárt felhívju� a házfelügyelõt és feleségét,
mint hatósági tanút.

-  Nálam nincs házfelügyelõ - felelte Had-
fy -, csa� beerõsza�olt la�ó.

-  A��or  azt   �érje   meg   Gerei   elvtárs   -
mondtam nyomozótársamna�-¦, hogy fáradjon
fel a feleségével.

Ami�or Pá�ozdié� bejötte�, szabályszerûen
bemutat�oztun� egymásna�, mintha most talál-
�oznán� elõször, aztán meg�értem Pá�ozdi urat,



foglaljon helyet, mint tanú.

Most Mayerhofferhez fordultam.

-  Hogy is hívjá� önt? - forgattam az útle-
velet. - Franz Mayerhoffer... Ez az ön útleve-
le?

-  Hát �ié lenne?

-  Azt �érdeztem, hogy hívjá�?

-  Látja és olvasta a nevemet.

-  Itt németül szerepel a neve. Mondja meg
magyarul - zajlott a fura beszélgetés, õ néme-
tül, én magyarul.

320

-  Én   nagycn   nehezen   beszélem   az   önö�
nyelvét - szólalt meg, törve a magyart.

-  Bár én tudné� olyan jól németül, mint ön
tud magyarul, vitéz Szegváry Rudolf!

Mintha bomba robbant volna mögötte, any-
nyira megráz�ódott.

-  Szóval, hogy is hívjá�?

Nem felelt. Erre az asztalon fe�võ tárgyait
�ezdtem sorra venni, �öztü� egy szép Steyr-
pisztolyt.

-  Szép �is fegyvere van, Szegváry úr, nem
nehéz a zsebében hordani? És az engedély, hogy
itt viselheti, hol van? Vagy csa� becsempészte
a határon?

Minden átmenet nél�ül Maglócz�yhoz szól-
tam.

-  És magána� erre a �is 6.35-ösre van enge-
délye? - vettem fel a pisztolyát az asztalról. -
Önne� mi a neve ?

-  Maglócz�y  Árpád - felelte szolgálat�é-
szen.

-  Szóval, Maglócz�y úr, van engedélye? Mi-
�or használta utoljára a fegyvert?

-  Én még nem használtam, �érem.

-  No-no, Maglócz�y úr, nem rossz a maga
memóriája? Majd elmondja odabent a fõ�api-
tányságon.

Közben elvtársain� mun�ához látta�. A szo-



bában volt egy páncélsze�rény, azt is �inyitot-
tá�. A felsõ polco�on pénz volt - dollár, nyu-
gatnémet már�a - meg irato�, röplapterve�,
alul pedig �ét polc helyén egy géppisztoly.
Eze�re azonban ügyet sem vetettem, mert az ira-
to� mellett ott láttam egy �is pénztárcát. . . Nõi
tárca volt.
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Mi�özben �ézbe vettem, fél szemmel figyel-
tem Hadfyt. Elsápadt.

-  Rosszul van? Kér egy pohár vizet?

-  Nem! - igye�ezett nyugalmat erõltetni
magára.

Kinyitottam a pénztárcát, s benne volt a gyû-
rû, F. K. monogrammal, meg egy pár három�ö-
ves fülbevaló.

-  De szép gyûrû! - mondtam. - Ki az az
F. K., a�ine� vette? Biztosan örülni fog ne�i.

-  Igen, a �eresztlányomna� vettem - �a-
pott a szón.

-  Milyene� a véletlene�! Az én �eresztlá-
nyom monogramja is F. K. Ne�em, sajnos már
nem �ell ne�i ajándé�ot vennem ... Az én �e-
resztlányomat ugyanis tudja, úgy hívjá�, hogy
Fehérvári Kató. És �épzelje, azt a viruló, húsz-
éves  gyönyörû  lányt  egy  elvetemült  bandita
meggyil�olta .. . Egészen az arcába hajoltam. -
Mondja meg, miért? - �iáltottam.

Arca eltorzult, de nem válaszolt.

-  Nem mondja meg? Majd én megmondom.
Eze�ért a rongy pénze�ért - vettem �i maro�-
szám  a  dollárt,  már�át.   így  van,   Hadfy  úr?
Erre nincs bátorsága válaszolni ?

Most az asztalhoz fordultam, ahol az elõbb
dolgozta�.

-  Micsoda szép rajz ez? Épület? Torony? Mit
ábrázol?

Néma csend fogadta �érdéseimet, aztán egy-
szer csa� nagyon hal�an megszólalt az egyi�
férfi, dr. Kaszap.

-  Egy vidé�i la�tanyát. . . Ezt �ellett volna
felrobbantani.

Miután el�észültün� a jegyzõ�önyvezéssel, le-



pecsételtü� a la�ást, s éjfélre beértün� a fõ�a-
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pitányságra. Odabent megtudtu�, hogy az Asto-
riánál dolgozó csoport már bevonult a három pá-
cienssel, sõt, a vizsgálótiszte� már folytatjá� is
�ihallgatásu�at. Megtaláltá� az Emmi által át-
adott fény�épe�et, rajzo�at. Minden tagadás fö-
lösleges volt. A ház�utatáso� is si�erese� vol-
ta�. Maglócz�y la�ásán megtaláltá� a Kovács
János találmányána� leírását tartalmazó gyûj-
tõt.

Most már mi is el�ezdhettü� a �ihallgatáso-
�at.

Elsõne� Hadfy Sándort hallgattam �i. Kü-
lönbözõ mesé��el próbálta �ezdeni, ami�or rá-
szóltam.

-  Nincs semmi értelme a mesélésne�, vitéz
Hadfy Sándor úr. Ön aljas módon meggyil�olt
egy lányt. Minden bizonyíté� a �ezün�ben van.
Csa� a��or segít magán, ha õszinte vallomást
tesz.

-  Ne  higgye,  hogy  zöldfülû  vagyo�.  Mire
számíthato�,   ha   "õszinte   vallomást   tesze�".
Semmire. Nem vár rám más, csa� a �ötél! -
Ezzel aztán �i is adta, ami még volt benne tar-
tásban. - Különben írjá�! Vesztettem. Mindent
elmondo�.

A jegyzõ�önyvet Erzsi�é írta, s alig gyõzte
jegyezni Hadfy meglehetõsen hal�an és gyor-
san tett töredelmes vallomását.

-  A háborúban valóban vitéz címet �aptam,
és ezt nem a�artam elveszíteni. Családom va-
gyonát elvetté�, mire hazatértem a hadifogság-
ból. Csa� a házat hagytá� meg, oda is betette�
egy családot. Angol fogságban voltam, ott tiszt-
�ént  bánta�  velem,   ami�or  megtudtá�,   hogy
hajlandó vagyo� velü� dolgozni. Külön táborba
vitte�,   �i�épezte�   bennün�et.   Azt   mondtá�,
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mint volt hadifoglyo� menjün� haza, s �ésõbb
jelent�ezni fogna�. Otthon addig illesz�edjün�
be, dolgozzun� a sza�mán�ban és tegyün� úgy,
mintha a�ár �ommunistá� lennén�. Több mint
egy év telt el, elhelyez�edtem, dolgoztam, las-
san megfeled�eztem az egészrõl. Egyszer csa�
csengett a telefonom: "Hadfy úr?" - �érdezte
a telefonáló. "Igen." "Mondja, nem tudja meg-
mutatni ne�em, hol a Mátyás-templom?" Meg-



döbbentem a jelszó hallatán, s egy pillanatnyi
szünet után tudtam csa� válaszolni: "Azt nem
tudom, de a Bazili�át azt tudom." "A��or legyél
tizennyolc óra�or a Gellért Szálló fõbejáratánál."
Este azután Mayerhoffer Ferenccel talál�oztam,
a�irõl önö� már tudjá�, hogy vitéz Szegváry
Rudolf. Ö volt a mi össze�ötõn� és õ lett az itt
dolgozó csoport vezetõje. Elmondta, hogy �iala-
�ult az itthoni ötös csoport, �özülü� hármat én
is ismertem. Elmondta, hogy a feladatot �ülön-
�ülön �apju� meg. Most nagy a nyugalom Buda-
pesten, riadalmat �ell �elteni, nyugtalanságot a
dolgozó� �örében. Li�vidálni �ell az olyan em-
bere�et, a�i� a rendszer hívei: párttago�at, ifjú-
sági vezetõ�et, hogy ezzel megfélemlítsü� a
párthoz �özeledõ�et. Az én feladatom volt egy
ifjúsági vezetõ megsemmisítése. Egy régebbi
SZIT-elõadáson hallgattam Fehérvári Katót, a�i
nagyon értelmes volt, láttam, hogy szereti�.
Mindjárt rá gondoltam. Kerestem vele a �ap-
csolatot, többször haza�ísértem. Mindig vele
volt az öccse. Egyszer hármasban felmentün� a
budai hegye�be sétálni. Szegváry sürgetett, de
nem tudtam, hogy hajtsam végre. Aztán egy es-
te si�erült úgy összetalál�oznom vele, hogy
egyedül ment hazafelé. Gyönyörû téli este volt,
hajlott rá, hogy sétáljun� egyet a budai utcá�-

ban. Itt már gyere�játé� volt �icsit messzebb-
re csalni. A hegyen megláttam egy gödröt. Ügy
tettem, mintha elesné�, s �özben felemeltem az
ott heverõ �övet. A lány odaszaladt, lehajolt:
"Jaj, megütötte magát?" Feleletül a �ezemben
levõ �õvel többször fejbe vertem. Csa� egyetlen
�iáltás hagyta el a tor�át. Levettem a �abátját,
magamhoz vettem a gyûrûjét, fülbevalóját,
hadd higgyé�, hogy rablógyil�osság történt.
A �abátot �ésõbb a Dunába dobtam. Azt hittem,
soha nem jönne� rá, �i �övette el.

-  A saját ruháival mit csinált, hiszen azo� is
vérese� lette�?

-  Elástam a �ertben, ami�or egyedül vol-
tam itthon.

-  Mondja,  Hadfy, hogy tudta azt a fiatal
lányt olyan �egyetlenül meggyil�olni?

-  Én még mindig vitéz Hadfy Sándor szá-
zados vagyo�.

-  Azo� mind gyil�oso�?

-  Az én életem csa� a��or lesz igazi élet, ha
ez a rendszer elpusztul. Apám abba halt bele,
hogy földönfutóvá tetté�.

-  Maga jó fizetésû mérnö� volt, meghagytá�
a házát,  négyszobás la�ását,  jól  élt,  mi  baja



volt?

-  Én már megmondtam, hogy a CIA �atoná-
ja vagyo�, és végrehajtottam a feladato�at.

-  Tudja, mi maga? Egy �egyetlen gyil�os,
hazaáruló! Vigyé� el!

Maglócz�y Árpád �övet�ezett.

Míg Hadfyt elvezetté�, és õt a szobába hoz-
tá�, elém tetté� a fegyversza�értõ� véleményét.
A 6.35-ös fegyverbõl származta� a lövése�, ame-
lye� �ioltottá� Kovács János életét.
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Ami�or ezt a legújabb bizonyíté�ot elé tár-
tam, Maglócz�y sem tagadott.

-  Félelmet �ellett �elteni a la�osság �örében

-  mondta el a Hadfytól már hallott szöveget.

- Az a mási� ügy nem is nagyon si�erült, nem
�apott elég sajtóvisszhangot. A hegyen talált is-
meretlen nõ, a�i rablógyil�osság áldozata lett,
nem igazán megfélemlítõ, �ülönösen arra nem,
amire ne�ün� �ellett. így hát én �övet�eztem.

-  Kitõl �apta az utasítást?

-  Szeg váry tói.

-  Maga   Kovács   találmányát   a   gyil�osság
után elrabolta.

-  Nem   raboltam,   ahhoz   ne�em   is   �özöm
van.

-  Mit a�art vele csinálni ?

-  Ki a�artam vinni és érté�esíteni.

-  Erre is �apott utasítást?

-  Nem, ezt elvettem, mert az enyém is és
nem engedem magam bagóval �ifizetni.

-  A��or most mondja meg, miért gyil�olt,
a találmányért vagy utasításra?

-  Végsõ soron mind�ettõért. Kértem Ková-
csot, adja át a találmányát, ezt megtagadta. Föl-
ugrottam, mintha nagyon izgatott lenné�, a há-
ta mögé �erültem és �ét golyót engedtem bele.

-  Kovács nem látta, ami�or csõre töltötte a



pisztolyt?

-  Már csõre volt töltve, ami�or beléptem a
la�ásba.

-  Tehát elõre �észült a gyil�osságra?

-  Igen.

-  Miért hagyta ott a la�ásban a hüvelyt?

-  Nem találtam és nagyon siettem, féltem.
Csa� a �ulcsot vittem még magammal a talál-
mányon �ívül, s a �ulcsot bedobtam a �análisba.

-  És a poháron levõ ujjlenyomat?

-  Nem gondoltam, hogy valaha is eljutna�
hozzám.

-  Milyen feladato�at �apott még?

-  Adatgyûjtés is szerepelt a feladatain� �ö-
zött. Katonai obje�tumo� adatait �ellett rögzí-
tenün�.   Üzeme�be   is   be   �ellett   épülnün�.
A döntõ volt a páni��eltés.

-  És si�erült páni�ot �elteniü�?

-  Nem.

-  Ne�ün� igen! Ami�or elfogtu� magu�at,
olyan páni�ba este�,  hogy majdnem összecsi-
náltá� magu�at.

-  Nem baj, számoltam azzal, hogy ez lehet
a vég, de lesz még magu�na� is egyszer "páni�-
ju�".

-  Ebben ne remény�edjen!

A legjobban dr. Kaszap tört össze a társaság-
ból. Valósággal idegösszeroppanást �apott. Öt
presszióval szervezté� be. Kérdezés nél�ül tette
meg a vallomását, át�ozva azt a pillanatot, ami-
�or ilyesmire adta a fejét. Es�üdött: õ nem tud-
ta, hogy eze� gyil�oso�. Ami�or a Gellértben az
összejövetelen megtudta, hogy �ét embert meg-
ölte�, a��or döbbent rá igazán, �i� �özé �erült.

-  Miért nem jelentette föl õ�et?

-  Ami�or aláírtam azt a papírt, hogy válla-
lom az együttmû�ödést, az is benne volt, hogy
az árulás számomra biztos halál a családommal
együtt. Nem mertem megtenni.

-  Arra nem gondolt, hogy ha ön�ént jelent-
�ezi�, a��or mi meg védj ü�?



-  Gondoltam rá, de féltem. Még azt �érem
bevenni   a   vallomásba,   hogy   nagyon-nagyon
megbántam a gyávaságomat és azt, hogy a fe-
leségem nem tudott semmirõl.
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Szo�olai gimnáziumi tanár úr eleinte tagadott
mindent. Levente-fõo�tató volt, �ésõbb nyilas
párttag is. A felszabadulás után Kisvárdáról �öl-
tözött fel Budapestre. Együtt szervezté� be a
hadifogságban Maglócz�yval és Hadfyval, de
nem nagyon �ellett szervezni, mert ne�ün� is
megmondta, hogy "utálja a prolirendszert". Ké-
sõbb beismerte, hogy a �övet�ezõ feladat - a
robbantás - végrehajtásában övé lett volna a
fõszerep.

Dollinger feladata az épít�ezése� üteméne�
lassítása volt, emellett õ már so� adatot szolgál-
tatott. A ház�utatás során la�ásán megtaláltá�
az átadásra váró anyago�at. így hát nem volt
értelme a tagadásna�.

Vitéz Szegváry Rudolf és Schulz Emmi sem-
mirõl sem a�art tudni, csa� azt hajtogattá�,
hogy német állampolgáro�, a�i�et magyar bíró-
ság nem vonhat felelõsségre. Ö� csa� turistá�.
Emmi azt is mondta: mit tudja õ, hogy mit sza-
bad és mit nem szabad fény�épezni. Szegváry
még a��or is tagadott, ami�or a csoport tagjai a
szemébe mondtá�, amit elõttün� vallotta�.

A �ihallgatáso��al reggelre végeztün�. Nem
so� idõn� maradt, hogy rendbe szedjü� magun-
�at, mert tíz óra�or várt a fõ�apitány. Nem so-
�at beszélt, mert tudta, hogy fáradta� vagyun�.
És nem is �aphattun� volna szebb elismerést,
mint azt:

- Elvtársa�! Ez igazi �ommunista mun�a
volt!

Egy bonyolult ügy befejeztével hagytu� el a
fõ�apitányságot, hogy egy �icsit pihenjün� oda-
haza. És most eleget tettem feleségem intelmé-
ne�: siettem haza.

Egy tenyérnyi �ombinédarab

Tizen�ilenc éves történetre bu��antam jegyzet-
füzetem lapjain. Néhány név, adat csupán, de
bennem máris felelevenedne� az emlé�e�. Már
hozzá is látné�, hogy papírra vetem emlé�eimet,
ami�or rájövö� valamire.



Mielõtt enne� a �ülönleges bûncsele�mény-
ne� a filmjét megpróbálnám lepergetni, egy �is
történetírásra �ell vállal�oznom. Azt az idõ-
sza�ot, amelyben emlé�ezetes nyomozásun� le-
zajlott, szerencsére ma már csa� a történelem-
�önyve�bõl ismeri� a fiatalabba�, és sajnos, a
�özelmúlt története még elég �evéssé ismert.

S hogy miért �ell történelmet írnom, még ha
vázlatosat, s egy �icsit rendõr�özpontút is?

Egyszerûen azért, mert �ülönben talán az if-
jabb olvasó� nem tudná� hová tenni �ésõbbi
megjegyzéseimet, nem értené�, miért volta� bi-
zonyos dolgo� bonyolultabba�, mint mondju�,
a�ár tíz esztendõvel �orábban.

Az idõsebbe� elõtt már nyilvánvaló, hogy tör-
ténetün� valami�or az ellenforradalom idején
vagy �özvetlen azt �övetõen játszódott le.

Nézzü� tehát a társadalmi hátteret.
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1956-ban is ugyanolyan volt az o�tóber, mint
más�or. Az egyi� napon esett az esõ, a mási�on
sütött a nap, de egyre hûvösödte� az esté�, de-
resedte� a hajnalo�.

A pesti utca �épe is olyan volt azon a napon,
mint más�or. Zsúfolt villamoso�on, autóbuszo-
�on mente� az embere� a mun�ahelyü�re, az-
után tetté� a dolgu�at. De valami volt a leve-
gõben.

Valamiféle felvonulásról �ezdte� beszélni.
Vala�i a villamoson azt mondta mellettem, hogy
a diá�o� ma tüntetni fogna�. Miért? Mi ellen?
Merre? Zavaros, összevissza szava� hallatszot-
ta�.

Ami�or leszálltam a villamosról, egy fiatal-
ember cédulát nyomott a �ezembe. Nézegettem,
olvasgattam. Nem �is meglepetésemre az egye-
temi diá�ság határozatát tartalmazta. Arról
szólt, hogy létrehoztá� a MEFESZ-t, mert nem
�ell ne�i� az egységes ifjúsági szervezet.

- Jó, jó ..., de miért �ell azért cédulát osz-
togatni? Aztán azt is elolvastam rajta, hogy fel-
vonulást rendezne�, �oszorúzást a Petõfi-szo-
bornál. Valami tizennégy pontot is emlegetett
vala�i, s minden�i más�épp tudta, mit �övetel-
ne� a diá�o�.

A�i� a cédulá�at osztogattá�, talán nem is
gondolta� arra, hogy milyen "po�olgépet" adta�
a �ezü�be a szervezõ�.



Mert este elszabadult az ellenforradalmi po-
�ol, s a �övet�ezõ napo�ban fosztogatáso�, rom-
boláso�, rabláso�, gyil�osságo� miatt retteghet-
te� a városo� és falva� becsületes dolgozói.

Ezt nem a�artá� a diá�o� tömegei, ilyen "ha-
tározat" nem született soha.

Az üzemi dolgozó�, a mun�áso� is jól érezté�,
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tudtá�, hogy az elmúlt éve�ben a párt vezetésé-
ben súlyos hibá� volta�. Tudtu�, hogy igen so�
törvénytelenség történt, ártatlan embere�et
vetette� börtönbe, so� �iváló �ommunistát vé-
gezte� �i, az internáló táboro�ban éve�ig tartot-
ta� fogva embere�et mondvacsinált bûnö� mi-
att. So� volt a hatalmi tébolyban szenvedõ "�is-
�irály", pedig a mi rendszerün�ben a �irályság
már elavult és soha nem jöhet vissza. Ha vala�i
az üzemben bírálni merte a pártvezetést, az
mindjárt pártelienes, jobboldali szocdem lett,
azt már üldözni �ezdté�. Örülhetett, ha csa� el-
bocsátottá� és megúszta börtön, internálás nél-
�ül.

Szóval érezté� ezt a szocializmushoz hû mun-
�ásembere� tömegei, s eleinte bizony tetszett is
ne�i� a diá�ság megmozdulása. Ügy gondoltá�,
a hibá�, a bajo� ellen lépne� föl, s a tetszetõs
jelszava� megtévesztõ� volta�.

Ami már so�un�na� nem tetszett, az az volt,
hogy az utcára mente�. A�ine� van egy �is
mozgalmi tapasztalata; az tudhatja, hogy egy-
egy ilyen esetben milyen �önnyû befura�odni a
soro�ba ellenséges eleme�ne�. Hát még ha
- amit a tömege� a��or nem tudta� -, a hát-
térbõl õ� is szervezi�, �ezdeményezi� a meg-
mozduláso�at.

Mert 1956 o�tóberében így történt, mint azt
a Magyar Szocialista Mun�áspárt ideiglenes
Központi Vezetõségéne� történelmi jelentõségû,
1956. decemberi határozata olyan tömören ösz-
szefoglalta. "A baloldali, sze�tás hibá�, a jobbol-
dali revizionista, párton belüli árulás, a hazai el-
lenforradalmi erõ� feléledt csoportjai és a nem-
zet�özi imperialista összefogás »négyesfogata«
támadt a szocialista rendszerre."
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Hogyan zajlott le mindez a hét�öznapo� nyel-
vén? És mi lett a �övet�ezménye?

A bal- és jobboldali erõ� összecsapásai a pár-
ton belül, összevissza rendel�ezései� fejetlensé-
get o�ozta� a fegyveres testülete�ben is, a rend-



õri-�atonai irányítás széthullott.

Természetesen ezt �ihasználtá� a rendszer
ellenségei. Mind nyíltabban merész�edte� az ut-
cára, sõt napo� alatt a hivatalo�ban is felélén-
�ülte� azo� a fasiszta és rea�ciós eleme�, a�i�
az ellenforradalom �özvetlen �irobbantásában,
szervezésében még nem vette� részt. Elõbújta�
a föld alól a volt Horthy-pribé�e�, Nyugatról
hazaszö�te� a nyilaso�, a bosszúra éhes földes-
ura�, tõ�ése�.

Az ellenforradalmáro� egyi� elsõ "hõstette"
a börtönö� �apuina� �inyitása volt. A megté-
vesztett segítõ� csa� lassan ébredte� rá, hogy
egyáltalán nem "Táncsicso�at szabadította� �i",
hanem valódi politi�ai bûnözõ�et, a rendszer, a
nép legaljasabb ellenségeit és �öztörvényes bû-
nözõ� so�aságát.

A �iszabadult rabló�, betörõ�, gyil�oso� han-
gosan �ezdté� éltetni a "dicsõ forradalmat", s
ezzel máris "igazoltá�" magu�at. Valamennyiü-
�et úgy �önyvelté� el, mint a törvénytelenség
áldozatait, pedig azo� szinte �ivétel nél�ül sza-
badlábra �erülte� már az elõzõ hónapo�ban. A
most �iszabadított bûnözõ� pedig megal�ottá�
azt a �ülönös "alvilágot", amely egyben "sza-
badságharcos hadsereg" is volt. Minden megtor-
lás nél�ül gyil�olta�, rabolta�, fosztogattá� a
feltört, �iégett üzlete�et. S �özben "ellenõrizté�
a rendet", hiszen piros-fehér-zöld �arszalagot,
sõt még rangot is �apta�!

Mindenütt   bandá�ba   tömörülte�,    vezetõi�
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azo� lette�, a�i� a legtöbbet ülte� a börtönben.
Minden �erületne� megvolt a maga bandája, a
Vl.-na� csa�úgy, mint a Vll.-ne�, Ferencváros-
na� éppúgy mint Józsefvárosna�, Újpestne�,
Budána�, Csepelne�. A VIII. �erületben a pros-
tituálta� ismét elfoglaltá� a régi placcu�at a Rá-
�óczi téren, a Conti, a Fecs�e, a Víg és a Nép-
színház utcá�ban. S legtöbbjü�nél ott volt a
nemzetõr igazolvány, vállu�on géppisztoly, zse-
bü�ben �ézigránát.

A "forradalom" nevében leverté� a vörös csil-
lagot, �ifosztottá� az üzlete�et, elégetté� a vö-
rös zászlót, rabolta� az üres la�áso�ból és gyil-
�olta� - gyil�olta�! Gálád politi�ai és �özönsé-
ges �is gyil�osságo�at �övette� el. Üldözté� a
volt rendõrö�et, ügyésze�et, a�i� valaha fellép-
te� ellenü�, s gaztettei�et "forradalmi ítélet"-
�ént hirdetté� meg.



Mint már az elõzõe�ben leírtam, az 1946--47-
es razziá�, éjsza�ai ellenõrzése� �apcsán, az a�-
�ori alvilág sötét és piti elemei 1956-ra ugyan-
csa� �inõtté� magu�at.

Mész János, alvilági nevén Falábú Jan�ó
(Tus�ó lábú), a�it 1956 o�tóberéig tizenhatszor
ítélte� el �özönséges bûncsele�ményért, alezre-
dessé lépett elõ. Dilin�ó Gábor (Bizsu, a mar�e-
coló) "szabadságharcos" õrnagy lett, Csíra Ber-
ta, a�i a��or már ötször volt büntetve lopásért,
szintén "szabadságharcossá" vált.

A sors �ülönös szeszélye, hogy ami�or az el-
lenforradalom után visszatérhettem hivatali
szobámba, ott találtam so� más ellenforradalmi
�acat mellett az én "Bertám" nemzetõri igazol-
ványát . . azt nem �ellett lopnia, azt az ilyen
bûnözõ�ne� szinte hivatalból adtá�.

Eze� a bûnözõ� csa� �is fogas�ere�e� volta�
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az ellenforradalom gépezetében, de ne�ün� ve-
lü� is számolnun� �ellett, miután si�erült úrrá
lenni az ellenforradalmon. Mert az a tíz-egyné-
hány nap nemcsa� rengeteg emberéletet �öve-
telt és nagy anyagi pusztulást o�ozott, hanem
ennél jóval többet. Tízezernyien szö�te� el az
országból, az itthon maradotta� lel�ét, szellemét
éve�re megfertõzté�, a �özigazgatást teljesen
szétziláltá�, a régi adato� so�-so� területen
megsemmisülte� - politi�ai bûnözõ� mellett
szabadon jár�áltá�, buj�álta� az elõzõ éve� �öz-
törvényes bûnözõi, ismét megingott a �öz-
biztonság.

Miután a párt legjobb, leghûbb vezetõi, a bá-
tor �ommunistá� ezrei a szovjet hadsereg segít-
ségével leverté� az ellenforradalmat, s mi�öz-
ben a testvéri országo� segítségével meg�ezdõ-
dött a gazdasági �onszolidáció, rán�, rendõrö�-
re az a feladat várt, hogy enne� a �onszolidáció-
na� "fegyveres támogatást" adjun�, védjü� a
�rendszert, üldözzü� a politi�ai és a �özönséges
bûnözõ�et. Ismét megala�ult az R-csoport, s a
fõnö�ün� jó idõre megint Münnich elvtárs lett.

De mindezt a mun�át már jóval magasabb
színvonalon végezhettü�, mint a felszabadulás
után, s a �arhatalmi teendõ� mellett, azo��al
egy idõben szabályos rendõri-nyomozói tevé-
�enységet is folytattun�.

1957 márciusát írtá� . . .

A XX. �erületi �apitányság ügyeletes tisztje
jelentette a fõ�apitányságna�, hogy a Duna so-
ro�sári révát�elõhelyénél mezítelen nõi holttes-



tet vetett partra a víz.
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-  Fóti elvtárs!  Induljon azonnal bizottság-
gal a helyszínre! - �aptam az utasítást, s né-
hány perc alatt együtt volt a szo�ásos beosztott-
ia�ból álló csoport.

A Duna-parton már messzirõl megláttu� a
rendõr elvtársat, a�i a helyszínt biztosította.
Szabályos jelent�ezés után a holttesthez vezetett,
amelyet egy po�róccal ta�arta� le.

Orvosun� felemelte a ta�arót.

Borzalmas látvány tárult a szemün� elé.

Erõsen oszlásna� indult, szinte teljesen me-
zítelen nõ fe�üdt elõttün�. Az iszappal borított
testrõl elsõ látásra csa� annyit állapíthattun�
meg, hogy fiatal nõ. De mi történhetett vele?
így messzirõl ezt nem lehetett megmondani.

Orvosun� letérdelt a holttest mellé, vizsgál-
gatni �ezdte. Az elsõ szavai eze� volta�.

-  Õrnagy elvtárs! Nézd csa�, a nya�át el-
metszetté�! Ez gyil�osság!

Amint a halott fejét felemelte, jól látható volt
az átmetszés iszappal borított helye, s aztán a
haj széthúzásával a �oponyán levõ repedése�
arról árul�odta�, hogy a fejét is beverté�.

-  Eze� az ütése�, ez a metszés nem a vízbe
eséstõl származi� - szögezte le újból az orvo-
sun�. - Nem öngyil�osság vagy szerencsétlen-
ség történt, hanem csa�is gyil�osságról, szándé-
�os emberölésrõl van szó - ha precíz a�aro�
lenni.

-  És mi�or �övethetté� el?

-  Már több hónapja lehet a vízben.

-  Mit tudsz még mondani?

-  Valami õrült �övethette el a gyil�osságot.
Nézd csa�, minden egyes ütés, vágás önmagában
is halált o�ozott, s õ mégis folytatta. Ügy, mint-
ha dühöngött vagy �éjelgett volna a tettében.
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Ami pedig a személyazonosságát illeti, hát csa�
azt mondhatom, hogy jól föladtá� ne�te� a lec-
�ét! - Ezzel felemelte a halott nõ �ezét. Az



ujjain nem volt bõrfelület.

-  Errõl bizony nem vehetün� ujjlenyoma-
tot - állapítottu� meg, s azt már elõbb is lát-
tu�, hogy hiába fény�épezzü� le az arcát, az
teljességgel felismerhetetlen, annyira összeron-
csolódott, eliszaposodott.

Csupán tenyérnyi �ombinédarabot találtun�
rajta, amit az iszap szinte ráragasztott. Ezt óva-
tosan lefejtettü� és eltettü� egy zacs�óba.

A techni�uso� lefény�épezté� a holttestet, a
helyszínt. Azután engedélyeztem, hogy a holt-
testet beszállítsá� az Igazságügyi Orvostani In-
tézetbe boncolásra.

Befelé menet orvosun� újra megjegyezte.

-  Már a személyazonosság megállapításánál
zátonyra futhatun�.

-  Figyelj rám, te hullaboncno�! - csattan-
tam föl. - Engedd meg, hogy emlé�eztessele�,
hiszen nem ez az elsõ eset, hogy együtt dolgo-
zun�.  Emlé�szel,  együtt  tana�odtun�,   ami�or
föltrancsíroztá� azt a fiatal gyere�et. Darabjait
a szántófölde�en találtá� meg,  onnan szedtü�
össze. És mondd csa�, elfogtu� a tettest?

-  Igen, elfogtáto�!

-  A ti segítségete��el! És most is ezt fogju�
tenni. Mert összefogun�: a tudóso�, az orvoso�,
meg mi nyomozó�, s elfogju� a �egyetlen gyil-
�ost vagy gyil�oso�at. Méghozzá úgy, hogy nem
is a személyazonosságát fogju� �utatni.

-  Hanem mit? - nézett rám láthatóan meg-
döbbent érde�lõdéssel.

-  Mit  �eresün�?  Mit gondolsz?  Hát  majd
enne� a �ombinédarabna� a gazdáját!
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Ügy nézett rám, mintha legalább annyira
õrült lenné�, mint az a gyil�os, a�it az elõbb
ilyen módon jellemzett.

-  Egy    tenyérnyi    �ombinédarab    gazdáját
a�arod Budapesten vagy az országban meg�e-
resni? Méghozzá azt, a�irõl tudod, hogy halott,
hiszen a holttestérõl vetted le ezt a �oszos dara-
bot?

-  Márpedig csa� ez a megoldás . . .
így értün� be a fõ�apitányságra.

-  Erõt, egészséget, Erzsi�é - nyitottam aj-



tót tit�árnõmre.

Valamit morgott rá a foga �özött, aztán han-
gosan megszólalt.

-  A   fõnö�   már   háromszor   �ereste,    azt
mondta, hogy ha meg tetszi� jönni, tessé� azon-
nal jelent�ezni nála.

-  Köszönöm, már megye� is.  De mit szól,
milyen szép tavaszun� van?

-  örülö�, majd elmegye� nap�úrázni, hogy-
ha egyszer idõben �ijuthato� innen.

-  Mindenesetre vegye föl majd a �abát ját,
mert azért csaló�a az idõ.

-  Az õrnagy elvtárs tudja, elég so�at �int
járt most is. Azt hittem, sohase ér vissza.

-  A��or legalább most megnyugodhat, hogy
nem vesztem el. És még azt is hozzátehetem:
hogy az ilyen Duna-parti sétá�at szívesen áten-
gedném másna�. No, de most megye�.

Néhány perc múlva már a fõnö�ne� referál-
tam.                                            v

-  Sima gyil�ossági ügy. Tudod, hogy milyen
szo�atlan ez? Biztosan nem volt rajta lõtt seb?

-  Nem, azt már biztosan tudju�. Ezt nem az
ellenforradalmáro� lõtté� le.

-  Nem irigyelle� bennete�et a személyazo-
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nosság megállapításáért. Ez aztán az abszolút is-
meretlen holttest. Várj csa� ... a fogait megnéz-
téte� már?

-  A boncolási jegyzõ�önyvtõl várom a pon-
tos feleletet, hogy �ezelte-e fogorvos. Az mégis
egy támpont lenne.

-  Igaz, de ez sovány vigasz. Egyéb�ént meg
tudnád mondani, hogy a �özelmúlt hónapo�ban
hány eltûnt személyt jelentette� be?

-  Te is tudod, hogy nincs pontos adat, de az
biztos, hogy több tízezret.

A fõnö� elmosolyodott.

-  No, a��or �özöttü� is �eresheted a Duná-
ból �ifogott ismeretlent.

-  Megpróbálju� meg�eresni!



-  So� si�ert! Ha bármilyen eredményre jut-
to�, jelentsd, nagyon érde�el. - Aztán csa� úgy
maga elé mondta, mi�özben �ifelé mentem az
ajtón. - Egy �özönséges gyil�ossági ügy. Me-
gint ilyene��el foglal�ozhatun� . . . szerencsére.

Szobámba érve �értem Erzsi�ét, hívja össze
a csoportvezetõ�et. Míg összegyûlte�, az aszta-
lomon heverõ jelentése�et olvasgattam. Annyi
mun�án� volt, hogy azt sem tudtu�, melyi�et
vegyü� a �ezün�be, melyi��el �ezdjü�, folytas-
su�. Rabláso�ból, fosztogatáso�ból elrejtett ér-
té�e� visszaszerzése, a börtönö�bõl �iszabadult
bûnözõ� elfogása stb. Ügy éreztem magam, mint
az 1945-48-as éve�ben. Reggeltõl estig, estétõl
reggelig dolgoztun�, éppúgy nem volt idegen
tõlün� a gondosan felvett jegyzõ�önyv, mint a
tüzelésre �ész géppisztoly. És micsoda lel�ese-
déssel csináltu� mi, idõsebbe�, a 45-ös éve�
rendõrei, s a fiatalabba�, a�i� most este� át a
tûz�eresztségen.

Mi�özben gondolataimba mélyedtem,  �etten
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jelent�ezte� a csoportvezetõ� �özül. A többie�
mun�ában volta�. Meg�érdeztem.

-  Kelegi elvtárs, nálad mi újság?

-  Jelentem,  hogy  a Vágóhíd  utcából  és  a
Pongrác-teleprõl   nagy   mennyiségû   áruci��et
gyûjtöttün� be, áruháza�ból való�. Elõállítottu�
azo�at, a�i� ezt a rengeteg nõi és férfi alsóne-
mût "ra�tároztá�". Hét férfit és négy nõt. Meg-
�ezdtü� a �ihallgatásu�at. Négy személy �özü-
lü� börtönbõl szö�ött, három-négy éves ítéletü-
�et "sza�ítottá� meg" o�tóberben.

-  Miért volta� elítélve?

-  Állításu�  szerint  �etten   betörésért,   �et-
ten rablásért. Ismert személye�. Nem ez az elsõ
büntetésü�,   visszaesõ�.   Négyszer-ötször   bün-
tetté� már meg õ�et.

-  Fegyvert nem találtato� nálu�?

-  Azt  mondtá�,  nem  is  volt  ne�i�.   Pedig
nemzetõr igazolványt mindegyi�ü�nél találtun�
a nevü�re �iállítva.

-  Rendben van. Miután felvetté� a jegyzõ-
�önyvet, azonnal szállítsá� õ�et a Mar�óba, hi-
szen jogerõs ítéletü� van már.

-  Azt ne nézzü� meg, hogy milyen disznó-
ságo�at csinálta� o�tóberben?



-  Amit megtudtato�,   rövid  jelentésbe  fog-
lalva juttassáto� el a "politi�uso�hoz"', õ� majd
megnézi�, s aztán, ha csinálta� valamit, megta-
láljá� õ�et a Mar�óban.

Garvai elvtárs azt jelentette, hogy az éjsza�ai
ellenõrzés során tizenhét személyt, férfit és nõt,
�öztü� so� ismert prostituáltat állította� elõ.

-  Szeretném õ�et "ledolgozni" - fejezte be
a jelentést.

-  Rendben van, most van egy-�ét óráto� ve-
lü� foglal�ozni.
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Ami�or a többi csoportvezetõ is beér�ezett,
együtt jelent�ezte�. Új ügyet �ell �özösen meg-
beszélnün� - engedtem el õ�et.

Erzsi�é nyitott be.

-  Szereztem �ávét, tessé� meginni  - tett
elém egy nagy pohár gõzölgõ fe�etét.

-  Addig tessé� meginni, amíg forró, utána
mondo� valamit. - Ott állt, amíg meg nem it-
tam.

-  Köszönöm, nagyon finom volt.

-  Azt elhiszem, ebben �ávé is volt, nemcsa�
a szívem ... és nem fosztogatásból szereztem.

-  Ezt mertem remélni. ..

-  A��or talán meg sem itta volna?!

-  Hát...

-  õrnagy elvtárs, látom ám, hogy milyen iz-
gatott, hallottam, milyen nagy balhé van Erzsé-
beten.

-  Mi az, tit�árnõ� gyöngye, maga nemcsa�
elõbb tud mindent, mint én, hanem még a gon-
dolataimba is belelát? Hát igen, nehéz ügy elõtt
állun�. Meggyil�olta� egy fiatal nõt és nincsen
semmi nyom.

-  De van! - diadalmas�odott Erzsi�é.

-  Honnan veszi, hogy van!

-  Mert éppen az elõbb hozta� föl egy min-
tás anyagdarabot, itt van, csa�hogy a �ávé elõtt
nem  a�artam  ezzel  zavarni  õrnagy   elvtársat.
Tehát van mibõl �iindulni!



-  Látja, Erzsi�é, ez igaz, erre nem is gondol-
tam - mondtam befelé mosolyogva, de õ még
ezt az elfojtott mosolyt is észrevette.

-  Szóval, most �imehete�?

-  Igen, de �érem, ha megér�ezne� a fény-
�épe� meg a boncolási jegyzõ�önyv, rögtön hoz-

za be. Azzal nem �ell feltétlenül megvárni, amíg
a �övet�ezõ �ávé �icsurog.

Amint becsu�ódott tit�árnõm mögött az ajtó,
a nyomozati terv el�észítéséhez láttam, hogy
mire csoportvezetõim bejönne� hozzám, �észen
álljon az el�épzelés. És azután beindulhat a gé-
pezet.

A nyomozati terv �észítésében gyorsan halad-
tam elõre, tollam valósággal szántotta a papírt.
Rutinom volt ebben a mun�ában. Közben arra
gondoltam, hogy hány de hány ilyen tervet �é-
szítettem már ennél az íróasztalnál, s talán ez az
elsõ, ami�or magam is úgy érzem, légvárat épí-
te�. Hiszen amúgy is, minden ilyen íróasztalnál
�észített tervet �önnyebb �idolgozni, mint vég-
rehajtani, no de ezt. . .

- Honnan �ell elindulni?

Nem egyszerûen egy ismeretlen holttestrõl,
egy gyil�osság áldozatáról van szó, s nem is egy-
szerûen mindenféle nyom hiányáról. Itt az is-
meretlenséget, s ,a nyomo� hiányát megso�szo-
rozza az ellenforradalom �özelsége. Néhány hó-
nappal ezelõtt rettenetesen olcsó volt az ember-
élet, ellenforradalmi terroristá� ölté� halomra
az embere�et. Hány embert meggyil�olta�, s
milyen nagy az eltûnte� száma! Naponta száza�
jelenti� be, hogy nem jött meg, eltûnt a hozzá-
tartozóju�, s nálun� a rendõrségen az eltûnte�
mindaddig nyilvántartásban maradna�, amíg
nem tisztázódi� valami levélbõl, üzenetbõl, hogy
disszidálta�. És a�i�et be sem jelentene�, mert
azt reméli�, így nem jövün� rá, hogy disszidált
az illetõ.

És hol �eressü�, �utassu� a szerencsétlen ál-
dozat    személyazonosságát.    Budapest    melyi�
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pontján? Néhány hónapja halott, s a Duna So-
ro�sárnál vetette partra, de honnan hozta ide?



A gondolato� �ergetõzte� az agyamban, s
most már így egyedül üldögélve a szobámban
�özel sem voltam olyan magabiztos, mint az
imént az orvosun��al folytatott beszélgetésnél.
Pedig az a tenyérnyi �ombinédarab, az igen, az
itt van elõttem az asztalon, immár tisztán, jól
látható mintázatával . . . Igenis enne� �ell
nyomra, pontosabban elõbb a személyazonosság
megállapítására vezetnie. "Hisz Erzsi�é is
megmondta ..." - mosolyodtam el magamban,
ami�or �opogta�.

Talán mondani sem �ell, Erzsi�é volt.

-  Õrnagy elvtárs, �érem, meghoztá� a bon-
colási   jegyzõ�önyvet   -  tette   asztalomra   az
Igazságügyi Orvostani Intézet hivatalos jelenté-
sét.

-  Köszönöm, Erzsi�é!

-  Láttam, még maradt volna, de most min-
den idegszálammal a jelentés olvasására össz-
pontosítottam,   hátha  valami  újabb  lehetõség,
�iindulópont nyíli� elõttün�.

A jegyzõ�önyv lényegében azt rögzítette
- persze részletesebben, pontosabban, �örülír-
tabb megfogalmazásban -, amit orvosun� oda-
�int néhány szóban elmondott.

A boncolás igazolta, hogy a holttest több hó-
napja lehetett a vízben, az iszapban. Részlete-
sen felsoroltá� sérüléseit. A fején levõ sérülé-
se�et valamilyen éles tárgy o�ozhatta, s az ütés-
tõl �ét helyen betört a �oponya. Ez arra utal,
hogy a tettes igen erõs személy lehetett. A nya-
�án végül is három sérülést lehetett el�ülöníte-
ni. A nya�at a gégénél és �étoldalt is átvágtá�.
Enne� az esz�öze valószínûleg éles �és. esetleg
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borotva volt. Azt is megállapítottá�, hogy az ál-
dozat �örülbelül harminc�ét-harmincöt éves
volt. Fogazatáról semmi sem szerepelt a jegy-
zõ�önyvben.

-  Erzsi�é! - szóltam �i az elõszobába. -
Legyen szíves, hívja föl az Igazságügyi Orvos-
tani Intézetet.

-  Máris - szólt vissza Erzsi�é,  s valóban
pillanato� alatt �apcsolta a vonalat.

-  Kértele� bennete�et,  hogy  a  fogazatáról
is �üldjéte� részletes jelentést. Volt-e benne tö-
més, van-e foghiány, jó-e, rossz-e a fogsora?

-  Nem feled�eztün� meg róla, de az alap-



vetõ dolgo�at siettün� jelentésbe foglalni, hát-
ha segítün� valamit.  A fogazatát ezután vizs-
gálju�, s nagyon részletes jelentést �apto�.

-  Köszönöm. Bár már az eddigie�ben is szû-
�ült valamelyest a �ör.

-  Ettõl a jelentéstõl? - hitetlen�edett a vo-
nal mási� végén a do�i.

-  Hát persze. Most már csa� a harminc�ét-
harmincöt éves eltûnt nõ� �özött �ell �eresni
az áldozatot. A többie� �iesne�. Aztán meg azt
is tudju�, hogy erõs ember volt a tettes, tehát a
gyenge testal�atúa��al már nem �ell foglal�oz-
nun�, ha meglesz a személyazonosság.

-  Te örö� optimista . .. Hamarosan a fogai-
val  is  �ire�esztün�  néhány  tízezer  embert  a
gyanúsítottjaid �özül. Egyéb�ént, ha a tárgyat
megtaláljáto�,   esetleg  azonosítani  tudjáto�  az
áldozaton levõ sérülése��el. ..

-  És   még   engem   tartasz   optimistána�   -
repli�áztam erre. - Bár már ott tartanán�.

Ami�or letettem  a �agylót,  megint  Erzsi�é
�opogott.
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-  Õrnagy elvtárs, �érem, a csoportvezetõ�
együtt vanna�, csa� erre a telefonra várta�.

-  Kéretem õ�et.

-  Menjene� be, elvtársa�! - nyitotta szé-
lesre az ajtót a tit�árnõm.

Üdvözöltü� egymást, aztán máris a tárgyra
tértem.

-  Azért  �érettele�  bennete�et,  mert  most
újra  egy  egyszerû  élet  elleni  bûncsele�mény
ügyében �ell nyomoznun�. Csa� a �örülménye�
nem egyszerûe�.

Részletesen feltártam mindent, amit a hely-
színi szemlén tapasztaltun�, ismertettem az or-
vos véleményét és a boncolási jegyzõ�önyvet.

-  Látjáto�, a helyzet meglehetõsen bonyo-
lult. Éppen azért, a�it csa� el lehet vonni a töb-
bi ügyrõl, az mind ezzel foglal�ozzon.

-  Nem so�an vanna� - szólalt meg Garvai



elvtárs.

-  Tudom, hisz az én asztalomon is tornyo-
sodna� az a�tá�, már valami büro�rata hivatal-
no�na� érzem magam. No, de ezen az ügyön
gyorsan túl �ell lennün�. Már amennyire lehet.
Tudjáto�, hogy mindig a legsúlyosabb ügye�et
�ell elõrevennün�.

-  Természetesen,    mindannyian    felmérjü�,
mit tehetün�.

-  No, a��or most térjün� a lényegre. Arra,
honnan is induljun� �i - mondtam, s szándé�o-
san nem vettem még elõ az asztalomon heverõ
nyomozati tervet. Mindig szerettem meghallgat-
ni elvtársaimat, õ� so� o�os javaslattal szo�tá�
gazdagítani így elsõ hallás után is a még �idol-
gozatlan tervet. Ha elõre felolvasom, ismerte-
tem, talán �evésbé mozdul meg a fantáziáju�.
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Most is szinte egymás szavába vágva adtá� az
ötlete�et.

-  Mutasd még egyszer azt a �ombinédara-
bot, talán valamit �ereshetün�, ha �örülhordoz-
zu�.

-  Villámgyorsan �iszûrjü�,  hány harminc-
�ét-harmincöt éves nõ van a bejelentett eltûn-
te� �özött, ha nem túl so�, lejárju� a családo-
�at.

-' Amint megtudun� valamit a fogazatáról,
azonnal fel�eresün� minden SZTK-fogrendelést.
Azo�nál nem szórtá� szét az irato�at.

-  Az sem mellé�es, hol dobtá� a Dunába az
áldozatot.

-  Ebben  talán   a   vízügyi   folyamsza�értõ�
tudnána� segíteni.

Nem emlé�ezem már arra, melyi�ü� tette ezt
a javaslatot, de abban a pillanatban szerettem
volna megölelni. Hogyhogy nem, ez a gondolat
nem fordult meg a fejemben, pedig milyen �é-
zenfe�võ volt.

Kelegi elvtárs, légy szíves azonnal vedd fel a
�apcsolatot a vízügyie��el, �érjü� a segítségü-
�et. Ha meg tudjá� állapítani, honnan sodorhat-
ta éppen ide a víz azt a holttestet, a��or jócs�án
leszû�ül a terület, ahol �eresnün� �ell a �om-
binédarab gazdáját.



-  Nagy szerencse �ell hozzá - jegyezte meg
az egyi� fiatal elvtársun�.

-  Ez igaz, de sohasem mondtam, hogy a mi
mun�án�hoz  nem  �ell  szerencse.  S  addig  is,
amíg a vízügyie��el felvesszü� a �apcsolatot,
�ezdjü� meg az eltûnte� listájána� összeállítá-
sát. A leg�isebb gyanú esetén az illetõrõl �észít-
sene� személyleírást, adjana� �i országos �örö-
zést.
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Alig egy óra múlva ott volt a vízügyie� egyi�
sza�embere, hogy megbeszéljü� a részlete�et.
Kelegi elvtárssal hármasban ültün� le beszélget-
ni, s elmondtam, milyen elgondolásun� van. Kí-
váncsian lestem az arcát, hogyan reagál az el-
�épzelésre.

- Nagyon jó az elgondolás, elvtársa�! Ne-
�ün� van módszerün� arra, hogy megállapítsu�,
milyen a víz sodrása. Persze, ha viszi azt a bizo-
nyos tárgyat vagy testet. Mert ott, ahol ez a do-
log történt, meglehetõsen lassú a Duna sodrása,
a�ár hónapo�ig is egy helyben, maradhatott a
holttest a hullámzás ellenére. Mindenesetre hol-
nap a�ármilyen �orán megcsinálhatju� a �ísér-
letet, és hozom az emberein�et.

Nagy örömün�re szolgált az elõzé�enység, s
másnap reggel hét óra�or a helyszínen talál�oz-
tun�. Ott volta� a �erületi elvtársa� is. A víz-
ügyie� csóna�ot hozta�.

Érde�es �ísérletsorozat tanúi lehettün�.

Egy súlyos fahasábot tette� a csóna�ba, fel-
evezte� vele néhány száz métert, s ugyanezen
az oldalon - a soro�sárin - a Dunába dobtá�.
A fahasáb alig néhány métert úszott, s már
meg is a�adt a soro�sári parton. Erre átvitté� a
túloldalra, Csepelre. Ami�or bedobtá�, lassan
úszni �ezdett lefelé, s egyre �özeledett felén�.
Nem so��al feljebb a soro�sári partna� üt�ö-
zött.

Várta� vagy tíz percet, s ugyanezt még egy-
szer megcsináltá�, azután harmadszor is. A fa-
hasáb mindig ugyanúgy visel�edett.

Kíváncsian vártu�, mit állapít meg ebbõl a
sza�értõ, hisz úgy elsõ látásra az derült �i, hogy
tulajdon�éppen bármelyi� oldalról ide vethette

�i a víz a holttestet. A vízügyie� más�épp véle-
�edte�.

-  Megítélésün� szerint csa�is a csepeli ol-
dalon dobhattá� a vízbe a holttestet. Ott eleinte



egy helyben maradt, azután, ami�or tavasszal
felgyorsult a víz, valahogy elmozdult, s ponto-
san úgy visel�edett, mint a fahasáb.

-  És ha itt dobtá� volna vízbe?

-  A��or azonnal visszaúszott volna hozzá-
ju�.

-  Köszönjü�, elvtársa�!

-  Ha ez elõbbre viszi az önö� mun�áját, a�-
�or örülün� - felelté�.

-  Hát persze, hogy elõbbre vitte! Leszû�í-
tetté� a �utatás �örét.

Jóbaráto��ént  búcsúztun�  el,   s  vágtattun�
vissza a fõ�apitányságra.

-  Mi az, õrnagy elvtárs, megtaláltá� a gyil-
�ost? - fogadott Erzsi�é, ami�or szélesre tár-
tam, szinte �ivágtam az ajtót.

-  A gyil�ost még nem, de már szû�ül a gyû-
rû. Mosf már legalább tudju�, hogy hol nyo-
mozzun� az áldozat �ilétét illetõen. Csepelen.

A csoportvezetõ� pillanato� alatt a szobám-
ba érte�.

-  Elvtársa�!  Most  már  megvan  a  �ályha,
ahonnan a rossz táncoso� elindulhatna�. Cse-
pelre �ell összpontosítani. Nagyon gyorsan írjá-
to� �i az onnan bejelentett eltûnte�et. Ne legye-
te� büro�ratá�, a harminc- meg a negyvenéves
nõ�et is vegyéte� számításba. Rónai elvtárs, te
vedd magadhoz ezt a �is �ombinédarabot, de
úgy vigyázz rá, mint a szemed fényére. Keresd
meg valahol magát az anyagot. Rózsaszín, nagy
�é� és zöld virágmintá��al. Szerezz belõle né-
hány métert.
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Pár óra múlva az asztalomon hevert csa�nem
egy vég. Azonnal darabo�ra vágtu�, s az össze-
trombitált nyomozó� �apta� egy-egy darabot
meg néhány címet.

- Ahol az eltûnt hozzátartozójával talál�oz-
to�, mutassáto� meg ezt az anyagot, volt-e ilyen
�ombinéja az eltûntne�. Ha találna� ilyet, azon-
nal jelentsé� telefonon.

Az elsõ nap eredménytelenül telt el. Az esté-
re visszatérõ nyomozó� elmondtá�, hogy ahova
be�opogta�, s megmutattá� a �ombinédarabot,



vagy határozott nemmel felete� ne�i�, vagy azt
mondtá�: fogalmu� sincs, milyen �ombinéban
távozott az eltûnt.

Közben nemcsa� a hozzátartozó�nál jártun�,
hanem a baráto�nál, ro�ono�nál is, hogy meg-
tudju�, valóban eltûnt-e a bejelentett személy.
Fantaszti�us mun�a volt ez néhány nap alatt.

Másnap sem történt semmi, harmadi� nap
sem.

Hiába, az ilyen mun�ához nagy-nagy figye-
lem, türelem szü�séges. Éppen a��or nem sza-
bad el�eseredni, ami�or úgy látszi�, hogy vége
mindenne�, nincs tovább. Amíg csa� egy cí-
mün� van, menni �ell, talpalni és érde�lõdni,
beszélgetni, �iszedni az embere�bõl a ne�ün�
szü�séges adato�at.

Kombinédarabhoz a rég elpusztult �ombinát,
s rég meghalt gazdáját... ez �isebb esély, mint
gombhoz �abátot találni.

És a nyomozó� reggeltõl estig jártá� az eltûn-
te� hozzátartozóit Csepelen - de még a husza-
di� �erületben is, a biztonság �edvéért. A �om-
binédarabot pedig megmutattá� már nemcsa� a
hozzátartozó�na�, hanem a házban la�ó nõ�ne�
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is, hátha vala�i éppen ilyet vásárolt, s a��or el-
juthatun� a bolthoz.

Kelegi elvtárs a tizenötödi� címen, Király-
erdõben járt, ahonnan szintén eltûntet jelen-
tette� be, de a hozzátartozó� nem ismerté� fel
a �ombinédarabot. Megmutatta hát a szomszéd-
asszonyna� is. V. Józsefné magától értetõdõen
megjegyezte.

-  Ilyen �ombiném ne�em is van.

-  Mutassa!

Kelegiben egy pillanatra meghûlt a vér. Ha
most rajta van a �ombiné az asszonyon, a��or
szemtelenségne� veheti a �érdést. De nem így
volt. V.-né a sze�rényhez lépett, s onnan vette
�i a sajátját.

Kelegi elvtárs sza�értõ nél�ül is nyomban
megállapíthatta, hogy ez teljesen ugyanolyan,
mint amibõl a �is darabot levágtu�.

-  Hol tetszett vásárolni? - �érdezte.

-  A csepeli divatboltban.



-  Vissza tudna emlé�ezni, hogy mi�or?

-  Hát  pontosan   nem,   de  úgy  emlé�szem,
hogy tavaly áprilisban vagy májusban, minden-
�éppen tavasszal.

-  Tessé� mondani, so� ilyen mintás �ombi-
né volt ott?

-  Nézze,  ez  elég  �ülönleges  minta.  Olyan
tar�abar�a. Hát ebbõl nem so� volt. Ebben a
nagyságban összesen �ét darab.

Nyomozótársam, a�i ismerte az áldozat mére-
teit, hirtelen végigmustrálta az asszonyt, s meg-
dobbant a szíve. Termetre �örülbelül azonos
volt az áldozattal.

-  Hát ezt honnan tudja?

-  Onnan, hogy véletlenül egy ismerõsömmel
együtt  voltam  ott,   az  vette  meg   a  mási�at.
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Mondtá� is, hogy ebbõl a méretbõl nincs több.

-  Ki az az ismerõse?

-  Zs.-né - felelte az asszony.

-  Hol la�i� ez a Zs.-né, meg tudná mondani?

-  A címét nem tudom, de itt la�i� Csepelen.

-  És valami �özelebbit nem tudna róla?

-  Csa� annyit, hogy �ülön váltán él a férjé-
tõl és valahol albérletben la�i�. Ezt a��or me-
sélte, ami�or ott a boltban véletlenül összetalál-
�oztun�.   De   a   szomszédasszonyom   is   ismeri.
Menjün� át hozzá, látom nagyon fontosna� tart-
ja.

A szomszédban csinos fiatal nõ nyitott ajtót.
Kelegi elvtárs mindjárt a tárgyra tért.

-  Ne haragudjon, hogy zavarom, de Zs.-né-
rõl szeretné� érde�lõdni.

-  Zs.-né ... ja igen, a�it a szomszédasszony
mutatott be. Hát so�at nem tudo� róla.

V.-né is átjött.

-  Le tudná� írni, hogy milyen ez a Zs.-né?
- �érdezte a �ét asszonyt a nyomozó.

-  Mit mondjun� el róla?



-  Szóval adjana� személyleírást.  Mondju�,
�ezdjé� a hajánál, aztán így tovább.

Egymás szavába vágva adtá� meg a személy-
leírást. Nagyon szép szõ�e nõ Zs.-né, a�it Gizi-
�éne� hívna�, gyönyörû fehér fogsorral, amit
�edvtelve villogtat, ami�or nevet.

-  Olyan magas, mint én - mondta V.-né -,
csa� �icsit soványabb, de a mellei nagyo�. Mit
mondjun� még?

-  Nem tudjá� véletlenül, hogy a �ülönvál-
tan élõ férje hol la�i� ?

-  Az is itt valahol Csepelen.

-  Köszönöm  a  felvilágosítást  - búcsúzott
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tõlü� Kelegi elvtárs, s hihetetlen gyorsasággal
nálam termett.

-  Azt hiszem, véletlenül jó helyre nyúltam.

-  Hát nem véletlenül, az biztos. No, de ha-
marosan többet tudun�, mert már meg�aptu�
a fogazatáról a jelentést. Megállapítottá�, hogy
�éfzáp- és egy bal alsó szemfogát plombáltá�,
s Rónai elvtárs már az SZTK-ban a fogászaton
van.

-  Erzsi�é! - szóltam �i -, azonnal hívja a
fogászatot, és ha még ott van Rónai, �apcsolja.

Rónai pillanato�on belül jelent�ezett.

-  Keresite�? Találtato� már valamit?

-  Elég nehéz végig�utatni az adato�at.

-  A��or �eresséte� Zs.-né �artonját. Ha va-
lami egyezne, hívj vissza.

Egymásra néztün� Kelegi barátommal, és
szólni sem tudtun�. Izgatottan lestü�, mi�or
cseng a telefon. Végre megcsörrent.

-  Megvan! Õ az - ez volt Rónai elsõ szava
minden hivatalos bejelent�ezés helyett.

-  Mondd gyorsan, mi van meg?

-  A do�torral elõvettü� a �artont, s egyér-
telmûen megállapítottu�, hogy ez a három tö-
més Zs.-nénél szerepel. így már emlé�ezett is rá
pontosan az öreg.

-  Óriási! Köszönjü�! Gyere be gyorsan a je-



lentéssel!

Hát ami azt illeti, ez a beszélgetés nem a leg-
szabályosabb szolgálati �erete� �özött zajlott le,
no de remélem, így utólag sen�i sem von érte
felelõsségre. A�i bent él a mi testületün�ben, az
tudja, micsoda feszültségfelszabadító egy-egy
ilyen si�er.

Már rohantam is a fõnö�höz, s jelentettem.

-  A soro�sári Duna-ágban �ifogott holttestet
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azonosítottu�, Zs.-né, csepeli la�os, a�i �ülön-
váltan élt a férjétõl.

-  És hogy találtáto� meg?

-  A �ombinédarab alapján.

-  Megint csa� bebizonyosodott, hogy a leg-
�isebb nyom is nyom.

-  És mit fog szólni ehhez a do�i! - csúszott
�i a számon, mire persze el �ellett mesélnem a
sztorit, vitán�at.

-  Most már nem lesz �ülönösen nehéz a sze-
mélyt azonosítani, hiszen elég rit�a név, hamar
a la�ására találto�.

-  Már �eresi� a nyilvántartóban, s ahogy be-
fejeztem a jelentésemet, magam siete� oda.

-  Jól teszed, nem is tartóztatla� tovább. Tu-
dod, hogy a továbbia�ban is várla�, ha valami
újat tudto� meg.

-  Viszontlátásra!

A szobámban már a la�cím várt, s mire a �a-
puhoz értün� Kelegi elvtárssal, indulásra �észen
állt a gép�ocsi.

A fõbérlõt otthon találtu�.

-  Jó napot  �íváno�!  - �öszöntem.  -  A
rendõr-fõ�apitányságról   jöttün�   -   mutattam
meg az igazolványomat.

-  Parancsoljana�!

-  önö�nél la�ott Zs.-né albérletben?

-  Igen, �érem.

-  Mióta la�ott itt, és mi�or látta utoljára?



-  Kérem szépen, én ezt már elmondtam a
fõ�apitányságon, de természetesen önö�ne� is
megismétlem . . . Gizi�é disszidált. . .

-  Bejelentette?

-  Igen, �érem.

Átfutott az agyamon, hogy hát persze, még
nem ér�eztün� el valamennyi címre, ide talán
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három-négy nap múlva jutott volna el az a nyo-
mozón�, a�inél ez a bejelentés szerepel.

-  Nagyon �érem, legyen szíves ne�ün� is
mondjon el mindent.

-  Égészen pontosan emlé�szem, hogy 1956.
o�tóber 27-én öt és hat óra �özött ment el, s az-
óta nem jött haza. Eltûnését 1957 februárjában
jelentettem be, azzal, hogy tudomásom szerint
disszidált.

-  Honnan tudja?

-  Az igazság az, hogy nem tudtam, csa� ép-
pen gondoltam, mert a barátai, ismerõsei is azt
mondtá�,   a�i�tõl  érde�lõdtem  iránta.   Ötõlü�
hallottam, hogy foglal�ozott ezzel a gondolattal.

-  Mást nem tud róla?

-  De még történt �érem valami. . . Másnap,
hogy Gizi�é elment, �ereste nálam a férje. Ami-
�or azt mondtam ne�i, hogy az elõzõ nap elment
és még azóta nem jött haza, nagyon megdöb-
bent. "Ha hozzám nem jött el ebben a zûrzavar-
ban,   a��or   biztosan   disszidált,   hogy   végleg
megszabaduljon   tõlem..."   -  mondta.   Mert-
hogy �érem, õ� azért, hogy �ülön élte�, össze-
járta�. És a��or az a nagydarab férfi el�ezdett
zo�ogni. Alig tudtam megvigasztalni.

-  Valamit nem érte�, asszonyom!

-  Mit?

-  Azt, hogy olyan természetesne� tartja a
�ülönválás utáni összejárásu�at.

-  Kérem szépen, hosszú história ez, s tudja,
az albérlõ� néha �iönti� a szívü�et az ember
elõtt. Meg aztán so� mindent lát is, hall is, ta-
pasztal is az ember egy ilyen együttla�ás�or.

-  Mi pedig most éppen arra a so� mindenre
lennén� �íváncsia�, ugye beavat bennün�et.



-  Természetesen.
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-  Mondjon el minél többet errõl a Zs.-nérõl,
a volt la�ójáról, meg a �ülönváltan élõ férjérõl.

-  Gizi, ahogy én tudom, pontosabban, ahogy
õ egy al�alommal beszédes �edvében elmesélte
ne�em, úgy ment férjhez, hogy már elõre �i�ö-
tötte: ha a férje vele a�ar lenni, elõbb fizesse
meg. Azt mondta, hogy õ sen�i fiával nem fe�-
szi� le ingyen, csa� ha megfizeti�.

-- Ilyen nõ volt ez a Zs.-né?

-  Igen. Ügy hiszem, ebben feltétlenül igazat
mondott, ez olyan dolog, amit "csa� úgy" nem
talál �i magáról az ember, s nem tereget �i, ha
csa� mese. Különben is so� férfi ismerõse volt.

-  Ön ismerte õ�et?

-  Egypárat láttam �özülü�. Azo�at, a�i� ha-
za�ísérté�, s �int a �apuban beszélgette� vele.
Ide a la�ásba be nem hozhatott sen�it, ezt én �i-
�ötöttem, ami�or idejött, és õ be is tartotta. Így
természetesen egyetlen férfi ismerõsét sem is-
merhettem név szerint.

-  És Gizi sem beszélt rólu� ?

-  Nem. Várjun� csa�. Az egyi��el én be-
széltem. Az úgy történt, hogy egyszer, ami�or
Gizi nem volt itthon, �opogtatta� nálam.  Egy
férfi volt. Nem tudtam, �it �eres, beengedtem.
A��or mondta meg, hogy Gizit �eresi. Ami�or
megtudta, hogy nincs itthon, nagyon meglepõ-
dött. Elmesélte, hogy délután öt óra�or volt ta-
lál�ozóju�, s Gizi�é nem ment el a megbeszélt
helyre. Azt hitte, hogy talán megbetegedett, s
ezért jött el ide a la�ására. Most, látva, hogy
nem beteg, nagyon el van �eseredve. És a��or
�iöntötte ne�em a szívét. Talán olyan a megje-
lenésem, hogy �önnyen megnyilat�ozna� az em-
bere�, igaz, én is szerete� beszélgetni. (Majd-
nem �özbeszóltam, hogy ezt mi is észrevettü�,
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de visszatartott a jó nevelés, meg az a gondolat,
hogy a so� beszédbõl hátha lesz valami haszno-
sítható, így in�ább érde�lõdést mutatva figyel-
tem minden szavát.)

-  Szóval beszélgettün�, és elmondta, hogy õ
halálosan szereti Gizi�ét, s ne haragudja�, de
nem tud nél�üle élni. "Tessé� elhinni, minden
pénzemet, amit csa� �erestem, rá �öltöttem, de
minden �evés ne�i. . ."mesélte. Azt is mondta,



hogy ha Gizi elhagyja, a��or õ �épes megölni.
Próbáltam megvigasztalni, hogy egyáltalán nem
biztos, hogy Gizi�é elhagyja õt, biztos most sem
férfival van, hanem talán valami sürgõs dolga
a�adt. A hosszú beszélgetés során aztán az is
�icsúszott  a  számon,   hogy  nem  érdemes  úgy
odalenni Giziért, hiszen so� férfiismerõse van
és sen�it sem szeret igazán, csa� a pénzt. Erre
még jobban el�eseredett, de azt mondta: tudja,
hogy Gizi más férfia��al is járt, mégis nagyon
szereti. Aztán hirtelen el�öszönt. Azt mondta,
hogy most elmegy, megpróbálja meg�eresni Gi-
zitj és ha férfival találja, a��or, agyonveri.

-  Ez mi�or történt?

-  Nyár dere�án.

-  Hogy hívtá� ezt a férfit, nem tetszi� tudni
a nevét, hiszen biztosan bemutat�ozott.

-  Tudja, hogyan mutat�ozna� be az embe-
re�. Mormolna� valamit a fogu� �özött, s csa�
a jóisten tudja, mi a becsületes nevü�. A �e-
resztnévre,   arra   emlé�szem,   mert   azt   �érte,
szólítsam   csa�  nyugodtan  beszélgetés   �özben
Misine�.

-  Ha   már   olyan   so�at   beszélgette�,   nem
mondott el valamit saját magáról?

-  Dehogynem.  Elmondta,  hogy  gépla�atos,
s hogy itt dolgozi� a nagy csepeli gyárban.
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-  Tessé� már leírni, milyen volt a �ülseje
enne� a Misine�.

-  Igen jó�épû férfi, barna a haja, szép tiszta
volt a ruhája.

-  Milyen magas lehet, milyene� a fogai, a
szája, a testal�ata sovány vagy �övér?

-  Felügyelõ úr, �érem, magánál egy fejjel
magasabb lehet, nagyon szép fehér fogai vanna�,
és az aj�a olyan húsos. Se �övérne�, se sovány-
na�   nem   mondhatom,   jó   erõs   ember,   annyi
szent.

-  Mondja - fordítottam a szón -, ami�or
Zs.-né azon a bizonyos napon elment, nem vitt
magával semmit?

-  Nem! Késõbb, ami�or azt hallottam, hogy
disszidált,   éppen   az   gondol�oztatott   el,   hogy
vajon miért nem vitt el legalább néhány fehér-
nemût, ha már ilyen messzi útra indult.



-  Arra nem tetszi� emlé�ezni, hogy azon a
napon milyen ruhát viselt, szóval hogy milyen
öltözé�ben ment el itthonról?

-  A�ár az itt maradt ruháiról is meg lehetne
mondani, nem so� volt ne�i, s én bejáratos vol-
tam a szobájába, egészen pontos leírást adhato�.
(Ebben nem is �étel�edtün� - �ezdtem volna
már megint, de jobbi� énem elhallgattatott.) Ez-
után részletesen leírta, milyen ruha, �abát volt
Gizin o�tóber 27-én.

Most vettü� elõ a �ombinédarabot, de érde-
�es módon itt ela�adtun�.

-  Nem   emlé�szem,   hogy  lett  volna   ilyen
�ombinéja.

-  Legyen szíves megmondani, Zs., a volt férj
gya�ran járt ide Gizi�éhez.

-  Nézze, felügyelõ úr, már mondtam, hogy
hozzá nem jöhetett férfi, ebben megállapodtun�.
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S a volt férje is férfi. Hogy eljárt hozzá, hogy
össze járta�, azt éppen tõle tudom, meg onnan,
ahonnan azt, hogy so� ismerõse �ísérgette haza.
Mi, idõsebb asszonyo�, már ráérõse� vagyun�,
s �i-�inézegetün� az abla�on. So� mindent lát
az ember. Tulajdon�éppen Zs. egyszer sem volt
fenn Gizié�nél, de még nem is toppant be vé-
letlenül, váratlanul, mint az a mási� fiatalem-
ber. Egyszer a �apuban talál�oztun�, a��or
mutatta be Gizi�é, onnan tudtam, hogy a volt
férje.

Most döbbentem rá, hogy milyen hosszasan
faggatju�, most "esett le a húszfilléres", mert
hirtelen, oldalt fordított fejjel, merõen rám né-
zett:

-  Tessé� mondani, miért érde�lõdne� ilyen
so�at? Csa� nem történt baja anna� a Gizine�?
Vágy-bele�everedett valamibe?

-  Ez csa� olyan rutinvizsgálódás - igye�ez-
tem lecsillapítani a �íváncsiságát. - önö� beje-
lentetté�, hogy eltûnt, s mi most megpróbálju�
�ideríteni, hogy valóban disszidált-e. Ez a �öte-
lességün�. No, de elnézést a zavarásért, �öszön-
jü� a felvilágosításo�at.

-  Nagyon szívesen. Aztán ha megtudna� va-
lamit Gizi�érõl, ugye értesítene�?

-  Ezt megígérhetjü� - néztün� össze Kele-
givel.



Aztán vágtattun� a fõ�apitányságra.

Odabent vagy húszan várta�, az üggyel fog-
lal�ozó nyomozó�. Egy�ettõre �iosztottu� a fel-
adato�at. Azt a célt tûztü� magun� elé, hogy
valamennyi hozzátartozóval, baráttal, ismerõssel
beszélün�, �özelebb �erülün� ehhez a Zs.-né
ügyhöz, ami pedig a legsürgõsebb, megpróbálju�
elõ�eríteni azt a Misit, no meg az exférjet.

357

A ro�ono�at, ismerõsö�et fel�eresõ nyomozó�
jelentései alapján aztán bõvült az elõteremtendõ
férfia� �öre.

Zs.-né egyi� barátnõje, a�i bizalmas viszony-
ban volt vele, elmondta, hogy �ülönválásu� után
is rendszeresen talál�ozott a férjével, s olyan-
�or mindig elment a la�ására - ahol - ezt õ
maga mesélte el ne�i, nem is egyszer - szeret-
�ezte�. Azt is elmesélte, hogy Zs. soha nem fe-
led�ezett meg a �ötelességérõl, elõre lera�ta a
100 forintot. De nemcsa� a férjénél elért "si�e-
reivel" dicse�edett. Elmondta, hogy más férfia�
is szívesen mente� el vele. És eze�ne� a férfi-
a�na� a hosszú listáját tudná felsorolni. Csa�
éppen az a baj, hogy a �eresztneve� szerint is-
merte õ�et, mint Zsiga, Misi, János, Feri stb.

- Csa� egy férfina� tudom a nevét, a�ivel
járt, azt is azért, mert azzal hármasban is együtt
voltun� néhányszor. P. Ferencne� hívjá�. Ügy
tudom, a csepeli gyárban dolgozi�, de hogy mi
a foglal�ozása, arról nem esett szó a beszélgetés
során. Gizi�é már az elsõ al�alommal úgy mu-
tatta be, mint a�i nagyon �özel áll hozzá. Két-
szer-háromszor voltam velü� szóra�ozni, s azt
"tapasztaltam, hogy P. Ferenc gavallér férfi. Min-
dig nagyon udvarias, �edves volt Gizi�éhez,
nagyvonalúan fizetett, s a beszélgetés során lát-
szott, hogy valóban nagyon szereti Gizi�ét. En-
ne� még elõttem is hangot adott, a jelenlétem-
ben is �érte Gizi�ét, hogy váljon el a férjétõl,
s a��or õ elveszi feleségül. Gizi azonban az
utolsó al�alommal, ami�or együtt volta�, azt
mondta, hogy õ bizony az életben többé soha
nem megy férjhez, így is szeretheti, s meg�apja
azt, amit egy férj meg�aphat. Ezen aztán pilla-
nato� alatt úgy összeszólal�ozta�, hogy a férfi
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egészen megfeled�ezett magáról. Olyan hango-
san vesze�edte�, hogy még a pincére� is oda-
jötte�. E��or a férfi elszégyellte magát, azon-
nal fizetett, s felállt az asztaltól. Tõlem elnézést
�ért, Gizine� meg csa� annyit mondott: "Ezt



még nagyon meg fogod bánni.'' Ami�or elment,
Gizi jót nevetett a dolgon. "Tudod, hogy ne�em
aztán megjátszhat]á� magu�at. Vagy �elle�
így, vagy nem és �ész ..." - mondta ne�em.
Ilyen nõ volt a Gizi. . .

-  Ez az utolsó beszélgetés mi�or zajlott le,
nem emlé�szi� rá?

-  De igen ... a múlt évben, úgy augusztus-
szeptember táján. Még elég nyárias volt az idõ.

-  Azután talál�ozta�?

-  Ki�?

-  Hát maga Gizi�ével. S tud-e arról, hogy
Gizi�é talál�ozott volna azzal a P. Ferenccel?

-  Én azóta vagy �étszer talál�oztam Gizi�é-
vel, de �özben tudomásom szerint õ Ferivel nem
talál�ozott, ezt említette volna.

- .És maga mi�or talál�ozott utoljára Gizi-
�ével?

-  O�tóber �özepén. Aztán eltûnt. Ügy hal-
lottam egy ismerõsömtõl, hogy disszidált.

-  Ki volt ez az ismerõse?

Ami�or megtudtu� a nevet és a címet, rögtön
fel�erestü� a lányt.

-  Zs.-nérõl szeretnén� érde�lõdni.

-  Gizi�érõl? A�i disszidált?

-  Honnan veszi, hogy disszidált?

-  Ne�em  mondta,  hogy õ valószínûleg el-
megy innen.

-  Mi�or mondta ezt magána�?

-  Azo�ban a véres napo�ban.

-  Maga a��or talál�ozott vele?
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-  Igen. Egy al�alommal feljött hozzám.

-  Meg tudná mondani, hogy melyi� napon?

-  Várjana� csa� ... - �ezdett számolgatni,
még a tavalyi naptárt is elõvette. - Igen, o�tó-
ber huszonhetedi�én történt. Délután úgy hat
óra tájban jött el hozzám váratlanul, s mondta is,
hogy nincs so� ideje, mert hét óra�or randevúja



van. Beszélgetés �özben tett említést arról, hogy
itt rémes állapoto� vanna�, õ annyira fél, hogy
legszívesebben elmenne más országba . . . most
nyitva van a határ. Ezért is gondoltam, ami�or
so�áig nem talál�oztun�, hogy biztosan disszi-
dált. Ezt mondtam a házinénijéne� is, ami�or
õnála �erestem, s azt mondta, hogy hosszú ideje
nem jött haza.

-  Azt nem mondta a házinénije, hogy onnan
melyi� nap ment el?

-  Nem, határozottan emlé�szem, hogy arról
nem beszélgettün�.

-  Azon az estén nem említette magána� Gi-
zi�é, hogy �ivel van randevúja?

-  Nem beszéltün� errõl, de ami�or �i�ísér-
tem, úgy láttam, mintha volt férjéne� a la�ása
felé indult volna.

-  Ezt honnan tudta megállapítani?

-  Nem  la�un�  olyan  messze  egymástól  a
volt férjével, s õ már többször ment tõlem hoz-
zá, sõt többször ugrott be látogatóba egy-egy
ilyen talál�ozóju� elõtt, vagy éppen a��or, ha
Laci még nem volt otthon. Olyan�or szo�ott ab-
ba az irányba indulni.

-  Ennyire jó �apcsolatban maradt a volt fér-
jével?

-  Igen, �érem, õ egyéb�ént so� férfival volt
jóban, és Lacival is bizonyos dolgo�ban nagyon
jól megértetté� egymást. Azt hiszem, érti�?
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Értettü�, és meg�öszöntü� a felvilágosítást.
A fõ�apitányságon aztán összegeztü�, mit si�e-
rült eddig megtudnun� a tanú�tól.

-  Most már lényegesen szû�ült a �ör - fog-
laltam össze. - Elõször is megvan az áldozat,
másodszor pedig három olyan férfi van, a�i�rõl
biztosan tudju�, hogy az utolsó idõ�ben �apcso-
latban állta� vele. Közülü� �etten, P. Ferenc és
az a Misi - a�ine� a nevét még nem tudju�, de
egész jó a személyleírása - tanú� elõtt meg-
fenyegetté�.  Aztán  van  egy  volt  férj,   a�irõl
nem   tudju�,   hogy   megfenyegette   volna,   sõt
mindig szívesen adott egy százast, ha talál�oz-
ta�, és eltûnéséne� másnapján �ereste.

-  Igen, ez az eltûnés most már nagyon �ö-
rülhatárolt - vette át a szót Kelegi elvtárs. -
Ketten is o�tóber 27-én láttá� utoljára Zs.-nét,
egyi�ü� este hét óra tájban, és olyan tanún�



még nincs, a�i ennél �ésõbb talál�ozott volna
vele.

-  Egy  ilyen  tanút  még  fel�utathatun�  -
vetettem �özbe.

-  Kit?

-  Hát a volt férjét. . . Hiszen ha igaz, amit
Zs.-né barátnõje mondott, s miért ne lenne igaz,
a��or utána a férjéhez ment.

-  A�i másnap fel�ereste a la�ásán, s ami�or
nem találta otthon, sírni �ezdett, meg azt mond-
ta, hogy biztosan disszidált - így Kelegi elv-
tára.

-  Kérdés, hogy valóban odament-e, vagy ha
oda  is  indult,  eljutott-e  oda?  Esetleg  otthon
volt-e Zs. László, s ha nem, a��or hová távo-
zott? Ehhez mindenesetre tanú�ént �ell ne�ün�
Zs. László, õt minden�éppen elõ �ell teremte-
nün�.
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-  Jelentem  - mondta  Rónai  elvtárs,   már
�int van �ét-�ét nyomozó, hogyha P. Ferencet
és  Zs.  Lászlót  megtaláljá�,  elõállítsá�.  Biztos,
hogy Zs. László lesz a legjobb tanú.

Alighogy �imondtu�, máris jelent�ezett �ét
elvtárs. P. Ferencet megtaláltá� a mun�ahelyén,
a csepeli gyár hengermûüzemében.

Ami�or a jó�épû fiatalembert behoztá� a szo-
bámba, tiszteleteljesen �öszönt, s láthatólag tel-
jesen nyugodt volt.

-  Foglaljon helyet. Feleljen néhány �érdé-
semre, P. úr.

Kérem, felügyelõ úr, önö� már a negyedi�e�,
a�i� �i�érdezne�. Csa� néztün� rá, elhûlt �ép-
pel, vajon hol hallgattá� �i háromszor? - Ké-
rem önö�et - folytatta tisztelettudó, de hatá-
rozott hangon -, hagyjá� már abba. Hát tessé�
már elhinni, hogy amit jegyzõ�önyvben el-
mondtam, most sem tudo� annál többet elmon-
dani. - Én nem voltam ellenforradalmár! Ná-
lam nem volt géppisztoly és más fegyver sem.
Régi párttag és szervezett mun�ás vagyo�. Gyû-
lölöm a fasisztá�at! Engem a nyilaso� elfogta�,
és csa� azért vagyo� életben, mert si�erült
megszö�nöm és volta�, a�i� elbujtatta�. Semmi-
féle ellenforradalmi ügybe nem �everedtem.



Tudom, újra meg újra feljelentene� névtelenül,
mert néhány emberne� a bögyében vagyo�,
amiért nem léptem �i a pártból 1956-ban, s az-
tán együtt harcoltam az elvtársa��al a �arha-
talomban. Ezt már igazoltam is a legutóbb . . .

Még folytatta volna, de �özbevágtam.

-  De P. elvtárs, mi nem azért hoztu� be ma-
gát.

-  Nem?

-  Nem! Csa� arról szeretnén� beszélni ön-

nel, hogy mi�or ismerte meg Zs. Lászlónét, mi-
lyen �apcsolata volt vele, mi�or látta utoljára és
mit tud arról, hogy hol tartóz�odi� Zs.-né jelen-
leg.

-  Elõször   is   elnézést  �ére�   önö�tõl,   hogy
félreértettem az elõállításomat. Egyéb�ént ezért
�ár  volt  behozni,   errõl   mindent   szívesen   el-
mondtam volna  a  gyárban  is.

-  Késõbb meg fogja érteni, P. elvtárs, hogy
miért �ellett így csele�ednün�. De most in�ább
hallgatom.

-  Zs.-nét, Gizit, tavaly �ora nyáron ismer-
tem meg egy eszpresszóban. Egyedül ült ott egy
asztalnál és átszólt hozzám, a szomszéd asztal-
hoz, hogy nem volna-e �edvem átülni.  Csinos
szõ�e nõ volt,  odaültem hozzá.  Beszélgettün�,
aztán este együtt vacsoráztun�. Elmondta, hogy
�ülönváltan él, s azt is mondta, hogy nemso�ára
törvényesen el a�ar válni a volt férjétõl. Azután
többször talál�oztun�, de semmi nem volt �ö-
zöttün�. Egy vasárnap �irándultun� Visegrádra,
a��or �ivettem egy szobát, hát megtörtént. Mit
mondja�, felügyelõ elvtárs, nagyon jó nõ volt.
És én a hülye fejemmel még bele is szerettem.

-  Miért mondja azt, hogy "hülye fejjel"?

-  Mert aztán �iderült, hogy csa� a pénzem
�ell ne�i. Nem �erestem so�at, de természetesen
nem   fu�ar�odtam,   ami�or   együtt   töltöttün�
egy-egy estét. Néhányszor együtt voltun� egy
barátnõjével,  azután elõtte �aptun� össze ret-
tenetesen. Képzelje el, õrnagy elvtárs, állandó-
an azzal hitegetett addig, hogy ne�i is �omolya�
a  szándé�ai,   merthogy  elváli�   a  férjétõl.   De
azon az estén - biztosan többet ivott a �elleté-
nél, nem tudta fé�ezni a nyelvét. Ami�or meg-
�érdeztem, mi�or lesz a válóper, ne�em esett,
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hogy õ pedig úgysem megy férjhez többé, vagy
jó ne�em így, vagy nem. A��or nagyon össze-
vesztün�, még hangos�odtam is, amit �ésõbb
megbántam.

-  Ez mi�or történt ?

-  Augusztusban vagy szeptemberben  lehe-
tett.

-  Azután nem is talál�ozta�?

-  Néhány hét múlva egy presszóban ültem
a barátaimmal, ami�or odajött az asztalun�hoz,
én  azonban  nem  álltam  szóba  vele.   A��orra
már tudtam, hogy minden férfival ezt csinálja
és énne�em az ilyen nõ nem �ell.

-  Meg tudná mondani, hogy hol tartóz�odott
1956. o�tóber 27-én?

Hosszú ideig gondol�ozott, azután csa� any-
nyit mondott.

-  Sajnos, fogalmam sincs róla, hogy merre
voltam.

-  Tudja, mi történt azóta Zs.-nével?

-  Dehogy . . .   nem   talál�oztam   vele   azóta,
és  nem  is  érde�lõdtem  utána.   Örültem,   hogy
nem jött hozzám feleségül,  miután  azt  a  so�
rosszat megtudtam róla, meg tapasztaltam.

-  Zs.-nét meggyil�oltá�.
Elsápadt.

-  Atyaisten,  meggyil�oltá�!  Most  már ér-
tem, miért hozta� be.

-  Mondtam már az elején, hogy így �ellett
csele�ednün�. Ugye maga megfenyegette a��or,
az utolsó vendéglõi talál�ozásu�on?

-  Megmondhatom õszintén,  elõfordulhatott.
Egyszerûen po�olian haragudtam rá, a��or ta-
lán meg is tudtam volna verni, s lehet, hogy bo-
londo�at beszéltem. A barátnõje biztosan pon-
tosan emlé�szi� rá ... talán tõle is tudjá�. Amit
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mond, azt elfogadom hiteles vallomásna�. De,
�érem, én ölni? Nem, arra �éptelen lenné�.
Egy nõne� �ioltani az életét csa� azért, mert õ



otthagyott vagy én ott a�arom hagyni? Ugyan
már!

-  Jó-jó, P. elvtárs, teljesen egyetérte� ön-
nel,  és  elhiszem,   amit  mond.  De  azt  mondja
még meg, nem ismert-e véletlenül vala�it, a�i
mondju� �épes lett volna erre Zs.-né ismerõsei
�özül?

-  Csa�   a   nõismerõsei   �özül   ismere�   �et-
tõt ... - és bemondta a címe�et.

-  Köszönöm,   P.   elvtárs,   természetesen   el-
mehet. Remélem, a jövõben nem hamar�odja el
házassági ígéreteit.

-  Csa� annyit mondhato� önne�, hogy olyan
szép lány nem jöhet, a�ine� még egyszer a pa-
lija lenné�.

Ami�or el�öszöntün� egymástól, Erzsi�é �ö-
zölte: a "Misi" �eresésére indult nyomozó� je-
lentetté�, hogy egyelõre semmi eredmény,
ilyen nevû embert nem találna� a gyár óriásban.

Éppen Rónai elvtárssal beszéltem, s átadtam
ne�i a címe�et, ami�et P. Ferenc adott, ami�or
csöngött a telefon. Kelegi elvtárs jelent�ezett,
a�i természetesen magána� tartotta fenn Zs.
László címét.

-  Csa�hogy si�erült egy mû�ödõ telefont ta-
lálnom - lihegte. - Mun�atársun�at ott hagy-
tam, de sürgõs segítséget �ére�, figyelõ�et.

-  Miért? Mi történt?

-  A la�ást zárva találtu�. Kertes ház, ahová
az alacsony �erítésen át messzirõl be lehet lát-
ni. Fel�erestü� hát a szomszédo�at, mit tudna�,
mi�or szo�ott Zs. László itthon tartóz�odni. A
legnagyobb     meglepetésün�re     azt    mondtá�:
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amióta elterjedt a hír, hogy Zs.-nét holtan �i-
vetette a Duna, azóta nem járt még itthon.

-  Azonnal �üldö� figyelõ�et, ti addig ma-
radjato� rejtett figyelésben. A szomszédo�na�
mondjáto� azt, hogy eljöttö�.

-  Értettem!

Rónai elvtárs, a�it visszatartottam, ami�or a
beszélgetés meg�ezdõdött, már intéz�edett is.
A tartalé�ból �ét nyomozón� indult Kelegié�
felváltására, én pedig Erzsi�ét �értem.

-  Országos �örözést fogalmazun�.



Ami�or el�észültün�,  rohantam a fõnö�höz,

s aztán  már az  egész  országban  �eresté�  Zs.
Lászlót.

Másnap reggel jegyzete�be, irato�ba mélyed-
ve ültem a szobámban, ami�or csengett a tele-
fon.

-  Õrnagy elvtárs, jelentem, egy idõs asszony
�eresi azo�na� a vezetõjét, a�i� Csepelen nyo-
mozna�.

-  Kísérjé� fel hozzám.

Néhány perc múlva az idõs, félén� néni be-
�opogott az ajtón.

-  Jó reggelt �íváno�!

-  Csó�olom. Mi járatban van nálun�?

-  Özvegy K. Jánosné vagyo�, �irályerdei la-
�os, Zs. László �özvetlen szomszédja.- Azé, a�i-
nél tegnap járta� magu�tól.

-¦ Tessé� leülni.

Nagy félén�en leült. Látszott az arcán az iz-
gatottság. Remélem, az én arcom ezt nem árulta
el, pedig én is meglehetõsen izgatott lettem, hi-
szen biztosan valami nagyon fontos dolog nyom-
hatta a lel�ét, ha vette a fáradságot, és eljött a
fõ�apitányságra.

A néni csa� ült és hallgatott.

-  Drága néni - szólaltam meg én -, tessé�
elmondani, amiért jött.

-  Kérem szépen, én már nagyon régen sze-
rettem volna eljönni, de nagyon féltem ... És
most is még mindig féle�. Kérem, ne mondjá�
el sen�ine�, hogy itt voltam és beszéltem, mert
engem is agyonütne�.

-  Drága   néni,   elõre   is   megnyugtathatom,
hogy  mi  egyelõre  sen�ine�  nem  mondju�  el,
hogy itt járt. És tessé� megbízni bennün�, meg
tudju� védeni. De hát �i ütné agyon?

-  Amit most elmondo� magána�, azért az a
Zs. László engem nem �ímélne, ha már a fele-
ségét nem �ímélte.

-  Hogy érti ezt?

-  Ami�or a �örnyé�en széltében-hosszában
mondogatni �ezdté�,  hogy a Dunából �ifogott
holttest Zs.-né, s hogy meggyil�oltá�, a��or ér-



tettem meg azt, amit tavaly hallottam. Amint
mondtam,  én Zs.  László �özvetlen szomszédja
vagyo�. O�tóber végén már elég sötét volt, ami-
�or még �int jártam a �ertben, így hát a szom-
szédból nem láthattá�, hogy ott vagyo�. A��or
beszélgette� odaát. Hallottam, ami�or Zs. László
azt mondta  a barátjána�:  "Ezt jól elintéztü�,
sen�i sem tud semmit, csa� mi �etten, meg a jó
Isten."

-  Nem tudja véletlenül, hogy �i volt a ba-
rátja, a�i a��or este ott járt?

-  Dehogynem. Györgyne� hívjá�.

-  Tessé� mondani, �edves K. néni, ha olyan
sötét volt, hogy magát nem láttá�, honnan tudja,
hogy a szomszéd �ertben �i� beszélte�? Hisz
a��or maga sem láthatta õ�et.

-  Mind   a   �ét   férfi   régi   ismerõsöm,   és   a
hangju�ról azonnal megismertem õ�et.
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-  Miért   nem   tetszett   mindezt   elmondani
azo�na� a nyomozó�na�, a�i� magu�nál járta�?
Mert ugye volta� ott?

-  Igen, volta�, de csa� annyit mertem el-
mondani ne�i�,  hogy mióta �itudódott Zs.-né
meggyil�olása, Zs. László még nem járt otthon.
Féltem, �érem, nagyon féltem. És most is fé-
le� . . . Eze� a "forradalom" alatt mind a �etten
állandóan a vállu�on hordtá� a pus�át... És
hát, tulajdon�éppen nem is olyan nagy dolog,
hogy  azt  mondtá�:   "Ezt  jól  elintéztü�."  Mit
tudhattam én, hogy mit intézte� el... Csa� az
gondol�oztatott   el,   hogy   mióta   megtudtá�   a
dolgot,  azóta nem  járt  otthon  a szomszédom,
meg hogy a rendõrö� �eresté�. Ezért jöttem el
ma ... De �érem, ne mondjá� el sen�ine�.

-  Mondja, K. néni, milyen viszonyban volt
maga Zs. Lászlóval, meg a volt feleségével?

-  Se jóban, se rosszban nem voltun�, nem
barát�ozta�  velem,  mert egyszer jötte� pénzt
�érni és én nem adtam ne�i�.

-¦ K. néni, drága, amit most elmondott, azt
mi jegyzõ�önyvbe vesszü�.

-  Jaj, a��or megtudjá�, hogy én mondtam
el magu�na�.

-  Nem �ell félnie, K. néni, mindent megte-
szün�, hogy ne tudjá� meg, de ha mégis rájön-



néne�, a��or már itt. leszne� nálun�. És tulaj-
don�éppen maga ezzel nem mond semmit, csa�
éppen egy o�tóber végi napról azt, hogy milyen
beszédet hallott.

-  Tudom én, �érem, hogy az igazat, azt �ell
mondani.. .

Behívattam Erzsi�ét, s most már egy�ettõre
si�erült felvenni a jegyzõ�önyvet. Meg�öszön-
tem K. nénine� a segítségét, azután átszóltam
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Rónai elvtársna�, hogy �ocsin vigyé� haza, de
természetesen jó messze álljana� meg a háztól.
Még azt is hozzátettem, persze úgy, hogy a néni
ne hallja meg: "azután a fiú� tartsá� szemmel
az õ házát is, mert nagyon fontos vallomást tett"
Mihelyt elindulta�, azonnal magamhoz �é-
rettem Kelegi elvtársat, s pillanato� alatt össze-
geztü� a hallotta�at.

-  No, õrnagy elvtárs, a néni vallomása na-
gyon erõteljesen alátámasztotta, hogy Zs. Lász-
ló ölte meg a feleségét.

-  Igazad van! S a régi �ét gyanúsított he-
lyett "van egy alapos gyanúsítottun� - maga a
férj, s még egy, az a bizonyos A. György. Ügy
látszi�, �etten �övetté� el a gyil�osságot. Azon-
nal szerezzé� be A. György adatait, és ellene is
�i �ell adni az országos �örözést.

-  Már csinálom is - pattant fel nyomozó-
társam, a�ine� nem tudni miért, az elsõ perc-
tõl erre a Zs. Lászlóra terelõdött a gyanúja. Ta-
lán azért, mert éppen az eltûnés másnapján �ro-
�odil�önnye�et   sírva  terjesztette   el,   hogy   az
asszony disszidált.. .

Kelegi elvtárs negyedóra múlva jelentette,
hogy mi�özben az adato�at �eresi�, õ már indul
is a la�ására.

-  Óvatosan! Azonnal be �ell hozni! Annyian
menjete�, hogy maradhassana� ott figyelõ� . . .
Ketten.

Türelmetlenül vártam az idõ múlását. Közben
más ügye��el is �ellett foglal�oznom, de sze-
rencsére azo� in�ább rutinfeladato� volta�. Kü-
lönben nemigen tudtam volna érdemben dolgoz-
ni, mert ez az ügy egyre jobban izgatott, foglal-
�oztatta gondolataimat.

Jó �ét óra múlva jelent�ezett Kelegi elvtárs.
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-  Õrnagy elvtárs, jelentem, A. György sincs
otthon - �ezdte hivatalosan, azután már a �ö-
zöttün� megszo�ott stílusban folytatta. - Eze�
mind   a   �etten   ellenforradalmár   gazembere�
volta� .. . Lehet, hogy disszidálta� azóta.

-  Mióta?

-  Március eleje óta. Mert A. György is éppen
azóta nem jár haza. Sõt nemcsa� haza, hanem a
mun�ahelyére sem.

-  Ott is voltato�?

-  Igen, si�erült megszerezni a mun�ahelyé-
ne� a címét, ahol megtudtu�, hogy egy helyen
dolgozta� �etten, de március elején az egyi� na-
pon  váratlanul  nem  jelent�ezte�  mun�ára,   s
azóta sem tudjá�, merre járna�.

-  Mit tudtato� még meg?

-  Néhányan még ott maradta�, õ� �ésõbb
vonulna� be, a �örnyezetben puhatolózna� A.
Györgyrõl. És persze rejtett figyelõin� is ma-
radta� ott.

Nem so��al �ésõbb a �örnyezettanulmányt
végzõ nyomozóin� is megér�ezte�, s elmondtá�,
hogy A. Györgyöt több ismerõse látta fegyver-
rel jár�álni Csepelen az ellenforradalom nap-
jaiban. A�adta�, a�i� bizonyítjá�, hogy a leg�ü-
lönbözõbb fosztogatáso�nál is ott volt. Többen
láttá� mind�ettõjü�et a �irály erdei Bagi Ilona
mûvelõdési házban, amely az ellenforradalom
napjaiban a fegyveres banditá� egyi� szállás-
helye volt.

-  Meg �ell erõsíteni a figyelést a �ét la�á-
son - határoztam el. - A madár�á� egyi�e
biztosan berepül még.

-  Mind   a   �ét   la�ásra   négy-négy   ember
ügyeljen, de legyene� mindenre �észe�, hiszen

eze�nél biztosan géppisztoly is van. És lehetõleg
élve �ell elfogni õ�et.

Mi�özben elvtársain� felváltva végezté� a
rejtett figyelésne� ezt a rend�ívül fárasztó és
unalmas mun�áját, csoportjain� tagjai újra
meg újra átfésülté� Csepelt és �örnyé�ét. Ha
eze� az embere� március elején még itt volta�,
a��or messze nem mehette�, legfeljebb buj�ál-
na�. Lehet, hogy csa� azt várjá�, hogy elcsende-
sedjen a �örnyé�.

A fõnö� újra meg újra behívott, s legalább



úgy "hajszolt" min�et, mint ahogy mi hajszol-
tu� ezt a �ét banditát.

Végre az egyi� éjjel la�ásomon csöngött a te-
lefon.

- Õrnagy elvtárs! - hallottam az ügyeletes
hangját. - Behoztá� Zs. Lászlót. A �ocsi már
�iment önért.

Azt hiszem, soha nem si�erült még olyan
gyorsan felöltöznöm. Jó néhány percet várhat-
tam a �apuban a gép�ocsira. Odabent a figye-
lõ� tájé�oztatta� a �irály erdei háznál történte�-
rõl.

Éjjel �ét óra lehetett, ami�or az utcán �öze-
ledett vala�i. A �ét nyomozó, a�i az utcát fi-
gyelte, még idejében tudott jelezni a �ertben
levõ társa�na�. A férfi hátra-hátrate�ingetve
jött az utcán, elõször néhány méterrel elment
Zs. László �apuja elõtt, azután hirtelen vissza-
fordult, még egyszer �örülnézett, s �inyitotta a
�aput. Ami�or a �ulcsot a la�ásajtóba tette,
bent levõ nyomozóin� �ét oldalról rávetetté�
magu�at, s már �attant is �ezén a bilincs. A�-
�orra már beér�ezte� az utcán vára�ozó elvtár-
sa� is, megmotoztá�. Egy pisztoly volt a zsebé-
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ben csõre töltve. Igazolványából egyértelmûen
�iderült, hogy �ézre �erült Zs. László.

-  Köszönöm, elvtársa�! - fogtam �ezet a
négy nyomozóval.

-  Ez úgy ment, ahogy a nagy�önyvben elõ
van  írva.   Ideje,  hogy  pihenni  térjene�,  csa�
elõbb még �özöljü� ezzel a Zs. Lászlóval, hogy
õrizetbe vesszü�.

Ami�or hivatalos szöveggel �özöltem a letar-
tóztatását, a megbilincselt férfi fel�iáltott.

-  Tilta�ozom! Ehhez nincs jogu�!

-  Természetesen tilta�ozhat, ehhez joga van.
De itt marad. Sõt, elrendeljü� a ház�utatást, és
reggel �imegyün� a la�ására. Vezessé� el! -
szóltam a rendõr elvtársa�hoz, a�i� már átvet-
té� az õrzését.

-  Mun�atársaimmal   el�öszöntün�   egymás-
tól,  s hazatértün� azzal,  hogy  reggel  idebent
talál�ozun�.

Korán reggel nagy apparátussal indultun� Zs.



László la�ására. Vittü� magun��al a gyanúsítot-
tat is. Már világos volt, ami�or odaértün�.

Zs. László teljesen nyugodtan szemlélte a ház-
�utatást, pedig sorra fedeztün� fel olyan nyo-
mo�at, amelye� miatt ideges�edhetett volna.
Paplanján rozsdavörös folt é�telen�edett, s
ugyancsa� rozsdavörös foltot találtun� az egyi�
téli�abáton is. Sza�értõn� luminolos eljárással
megállapította, hogy eze� vérfolto�. Ugyancsa�
vérfoltot talált az ágy �ülsõ desz�áján és a föl-
des padlóról vett földben is. A tûzhely sütõjében
egy baltát találta� a nyomozó�, méghozzá fé-
nyesre mosva. Merthogy egy tiszta baltána� hol
is lehetne a helye! Pillanato� alatt levetté� a fe-
jét, s a belsejében a sza�értõ �imutathatta a
vért. Azonnal lefoglaltu� eze�et a bûnjele�et, s
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a tanú� aláírtá� a jegyzõ�önyvet. Zs. László, a�i
végig nem szólt egy szót sem, sõt a szeme sem
rebbent - állandóan figyeltem a szemem sar-
�ából -, most �ijelentette.

-  A jegyzõ�önyvet nem vagyo� �öteles alá-
írni. Egyáltalán nem tudom, miért foglalta� le
tõlem bármit. Nem loptam eze�et a dolgo�at,
eze� az én tulajdonaim. Nem írom alá. . .

-  Rendben van, a fõ�apitányságon folytat-
ju�.

Zs. Lászlót bevitté�, mi pedig tovább men-
tün� A. György la�ására. A szomszédo� �örébõl
hívott �ét tanú jelenlétében felnyitottu� az aj-
tót, majd elvégeztü� a nagyon alapos ház�uta-
tást. Egy zsá�ot találtun�, benne nõi ruhadara-
bo�at. Eze�ét megmutattu� a szomszédo�na�,
de õ� nem tudtá� megmondani, hogy �ié lehet-
te�. Hiszen tudomásu� szerint A. György nõt-
len volt, s nem is igen járta� a la�ására nõ� ...
Az élés�amrában a polc alatt rongyo�ba bur�ol-
va egy géppisztolyt találtun�, teljes tárral. A
zsá�ot és a fegyvert lefoglaltu�, hatóságilag le-
zártu� a la�ást, s egyenesen Zs.-né volt fõbér-
lõjéhez siettün�.

-  Megint   zavarju�   -  toppantun�  be.   -
Nem ismerõs ez a ruha? - �érdeztem, s elõvet-
tem a holmit.

-  Ez a Gizi�é ruhája! - �iáltott fel. - Hon-
nan tetszette� elõteremteni?

-  A. György la�ásáról, ha ez a név mond
Önne� valamit.

-  Nem ..., de hogy �erült oda?



-  Pontosan még nem tudju� - búcsúztun�
el.

Az autóban összenéztün� Kelegivel.
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-  Dehogynem   tudju�,   de   hát   ne�i   nem
mondhattu� meg egyelõre.

-  Most már csa� A. György elfogása van
hátra.

-  Majd megmondja Zs., hogy merre van, és
ha nem, a��or is biztosan �ézre �erül. Kelegi
elvtárs, �észítse el a �ihallgatási tervet, és egy
óra múlva meg�ezdjü� Zs. László �ihallgatását
-- búcsúztam el nyomozótársamtól.

Szobámban a fõnö� fogadott.

-  Gratulálo�, Fóti elvtárs!

-  Ne ne�em, fõnö�, hiszen az egész állomány
dolgozott és dolgozi� ebben az ügyben.

-  Mi�or hallgatjáto� �i?

-  Egy jó félóra múlva meg�ezdjü�.
Erzsi�é �opogott be, �ét �ávét hozott.

-  Ne�em is? - �érdezte a fõnö�.

-  Igen,   azt   a�artam,   hogy  egyszer   ön   is
igyon egy jó �ávét - �edélyes�edett tit�árnõm.

-  Köszönöm - szólt a fõnö�, s gyorsan be-
le�óstolt. - Tudja mit, más�or is eljövö� ma-
gához �ávét inni.

-  Mindig szívesen látom.

Ami�or Erzsi�é �iment, gyorsan referál-
tam a ház�utatás eredményeirõl.

-  Szóval, fõnö�, eze� mind a �etten részt
vette�  az ellenforradalmi  csele�ménye�ben,  s
együtt ölhetté� meg Zs. feleségét.

Most Kelegi jött be, jelentette, hogy �ész a
terv, �ezdõdhet a �ihallgatás.

A fõnö� ne�i is gratulált, azután el�öszönt tõ-
lün�.

Átnéztü� a tervet, azután leszóltam, hogy hoz-
zá� fel Zs. Lászlót.



Néhány perc múlva ott állt a szobámban.

-  Üljön le!
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-  Köszönöm.

-  Tudja, miért hoztu� be?

-  Gondolom, az ellenforradalom alatt el�ö-
vetett csele�ményeim miatt.

-  Hát igen ... de azért van más �érdésün� is.
Tudja, hol tartóz�odi� most a �ülönváltan élõ
felesége?

-  Tudomásom szerint disszidált.

-  Amióta �ülönválta�, azóta is szo�ta� ta-
lál�ozni ?

-  Igen, �érem, még mindig szeretem õt és
so�szor �értem már, hogy jöjjön vissza hozzám.
ö  azonban  csa�  azt  hajtogatta:   "eljövö�,  ha
megfizeted". És valóban azért mindig eljött.

-  Miért élte� magu� �ülön?

-  Ami�or én �atonai szolgálatot teljesítet-
tem, megtudtam, hogy több férfival is �apcso-
latot tartott. Állandóan szóra�ozóhelye�re járt,
ott �ülönbözõ férfia��al ismer�edett meg, azo-
�at elhozta az én la�ásomra. Miután leszereltem
a �atonaságtól, nagy megdöbbenéssel tapasztal-
tam,  hogy egyetlen civil ruhám sem  maradt,
mert Gizi mindet eladta. A��or megvertem, s õ
megígérte, hogy nem csinál többet ilyet. Mégis
újra  meg  újra  eljárt  szóra�ozni.   Néhányszor
megvertem még, azután �iadtam az útját... De
mondom, nagyon szeretem, s szeretném ha visz-
szajönne . ..

-  A. Györggyel mi�or beszélt utoljára? -
�érdezte most Kelegi elvtárs.

-  Három-négy hete.

-  Most hol van a barátja?

-  Nem tudom merre lehet, valahol vidé�en
dolgozi�.

-  Miért tûnt el március elején a la�ásáról és
a mun�ahelyérõl? - �érdeztem most én.
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-  Vidé�en    voltam,    Dunaújvárosban,    ott
a�artam dolgozni, mert ott többet lehet �eresni.



-  De a��or miért nem lépett �i szabályo-
san, miért nem vitte magával a mun�a�önyvét?
Anél�ül, hogy a�art elhelyez�edni?

-  Ott jelent�eztem mun�ára, s ami�or �ér-
té� a mun�a�önyvemet, arra hivat�oztam, hogy
elvesztettem. Azt mondtá�, �érje� a la�óhelye-
men mási�at. Mivel Dunaújvárosban nem si�e-
rült mun�ához jutnom, ezért jöttem haza, hogy
ismét dolgozni tudja�.

Tudtu�, hogy nem mond igazat, de hagytu�,
hadd beszéljen.

-  Mondja,   Zs.   László   -   �érdeztem   to-
vább -, hányszor volt a �ülönváltan élõ felesé-
ge la�ásán?

Hosszasan gondol�ozott.

-  Én, �érem, soha nem voltam a la�ásán.

-  Biztos ebben?

-  Igen.

-  Magát nagyon so�an láttá� az ellenforra-
dalom idején fegyverrel a vállán, együtt a ba-
rátjával - csattant most Kelegi �érdése.

-  Hová lett a géppisztolya? - �érdeztem én.
Láthatólag fellélegzett.

-  Nem �aphatné� egy cigarettát?

-  Tessé�, gyújtson rá - adtu� a �ezébe.

-  A��or most beszéljen. Mit csinált az ellen-
forradalom napjaiban?

-  Kérem  szépen,  a�i�  azt  mondtá�,  hogy
géppisztollyal látta�, azo� tulajdon�éppen iga-
zat mondta�. Valóban jár�áltam géppisztollyal,
mert a barátaimna� is volt, s ne�em is szerezte�
egyet. De én soha nem használtam azt a fegy-
vert, féltem tõle, nem is mertem volna lõni vele.

-  És hová lett az a géppisztoly?
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-  Az  ellenforradalom  után  eldobtam,  nem
a�artam, hogy nálam találla�. .. Féltem a �ö-
vet�ezménye�tõl.

-  Attól nem félt, hogy pisztolyt tart magá-
nál?

-  Bevallom, emiatt is féltem egy �icsit, no



de egy pisztoly elfér a zsebben. És azért tartot-
tam magamnál, hogy ha vala�i megtámadna, le-
gyen mivel véde�eznem.

-  Ha nem lõtt a fegyverrel, a��or miért �el-
lett magána�?

-  Mondtam már, mert a barátaimna� volt.

-  A. Györgyne� is?

-  Persze... õ szerezte az enyémet is.

-  És mit csinálta� együtt azo�ban a napo�-
ban?

-  Gyûléseztün�,   jár�áltun�,   tüntettün� ...

-  Ne meséljen! Az igazat mondja végre! Hi-
szen már az elõbb azt mondta, hogy rendben
van, mindent elmond.

-  Jó ...  nem  �erülgetem  tovább ...   Részt
vettem a zabráláso�ban is. Azért �ellett a gép-
pisztoly, mert az olyan hivatalos látszatot �el-
tett, meg félelmet o�ozott.

-  Milyen fosztogatáso�ban vett részt?

-  Ugye nem találta� semmit a la�ásomon?
Ez azért van, mert én �omolyabb dolgo�at nem
loptam.   In�ább   italo�at,   édessége�et   vittün�
magun��al, azt a "Bagi Ilonában" elfogyasztot-
tu�. Tudom, hogy ez bûncsele�mény volt, de
remélem, csa� nem ítélhetne� el érte súlyosan.

-  Szóval sen�ire sem lõtt? Sen�it nem ölt
meg? - csattant most Kelegi hangja.

-  Nem lõttem én, �érem, sen�ire ...

-  És baltával sem ölt meg sen�it?

A �érdés láthatólag váratlanul  érte,  jó né-
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hány pillanat �ellett, hogy szóhoz juthasson, de
azért vágott az agya. Ha halványabban, �evésbé
magabiztosan is, de találóan felelt.

-  Ugyan már �érem, hiszen ott volt a gép-
pisztolyom, a pisztolyom ... Ha már ilyesmire
adtam volna a fejem, a��or nem lett volna egy-
szerûbb azzal?

-  És soha nem járt olyan helyen, ahol lõt-
te�?

-  Nem �érem . . .



-  Nem is hallott ilyesmirõl?

-  Nem  a�aro�  hazudni,   hogyne  hallottam
volna, so�at is hallottam, sõt szidta� is amiatt,
mert én nem a�artam az ilyesmiben részt ven-
ni.  Ha  majd  elfogjá�  azo�at,  biztosan  õ�  is
ugyanezt valljá�. Mindenféle gyáva, szar ala�-
na� lehordta�, mert nem jelent�eztem abba a
részlegbe,   amelyi�  a  �ommunistá�at,  meg  az
ávóso�at fegyverezte le, fogdosta össze.

-  Ki hívta?

-  Hát A. György . . . Ö volt a leghangosabb,
a�i hívott engem, s a�i szidott is, amiért nem
jöttem. Többször fel�eresett, menje� már velü�,
de én mindig csa� nemet mondtam, ö annál in-
�ább szerette az ilyesmit, el is dicse�edett so�-
szor,  hogy õ milyen  hõs,  milyen bátran  lõtt,
ami�or �ellett. ..

-  És maga nem ment velü�?

-  Nem bizony,  �érem.  Mert õ� minden�it
agyon a�arta� lõni vagy verni. A. György ál-
landóan ilyene�et beszélt ne�em. Egy al�alom-
mal, néhány nappal o�tóber 23-a után fel�ere-
sett a la�ásomon . . . Üj, barna vihar�abát, új ru-
ha volt rajta, és egy maré� pénzt vett elõ. "Lá-
tod, milyen hülye vagy. Ugye mondtam, hogy
gyere velün�, megéri. Most aztán csoda �lassz
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-  Mástói

-  Mitõl?

-  Nem mitõl,  hanc.^ �itõl.  Saját magától!
Vége a meséne� Zs. László, mit �épzel, meddig
áltathat még bennün�et? - használtam �omo-
lyabb hangot. - Mi tudju� azt, hogy maga o�-
tóber 28-án járt ott a la�áson, s azt is, hogy o�-
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tóber 27-én, háromnegyed hét és hét �özött a
maga la�ására indult a felesége. Csa� még azt
nem tudju�, hogy pontosan mi történt este hét
óra és a másnapi látogatása �özött. Várju�, hogy
errõl maga számoljon be. A beismerõ vallomás
enyhítõ �örülményt jelenthet.

-  Mit �ellene beismernem? Legfeljebb azt,
hogy aznap is együtt háltam a volt feleségem-
mel . . .

-  Ne�ün�  vanna�  bizonyíté�ain�   arról  az
estérõl... Azt is tudju�, hogy odaért a maga
felesége .. ., de nem ment el... És a maga la-
�ásán a ház�utatás�or vérfolto�at találtun� ...
És még vanna� bizonyíté�ain�. Soroljam?

Összeroppant. Epe�edve nézett az asztal felé,
de se cigarettát, se vizet nem mert �érni. Ügy
látszi�, átvillant az agyán, hogy elvesztette a
játszmát. Gyorsan adattam ne�i egy pohár vi-
zet és cigarettát. Rágyújtott, lassan �ieresztette
az elsõ füstöt és megszólalt.

-  Vallomást tesze�. Igen, én a feleségemet
aznap megöltem. Nem ez volt a szándé�om. Ta-
lál�ozón� volt, mint olyan so�szor, de most nem
volt nálam elég pénz, csa� ötven forint. Ami�or
meg  a�artam  csó�olni,   mindjárt  azt  mondta.
"Van pénzed? Tudod, hogy csa� a��or jöhetsz



�özel hozzám!" Erre elõvettem az ötven forin-
tot. "Most csa� ennyi van." "Mit �épzelsz, ilyen
piti  nõ  még  nem   vagyo�. . .   egy   ötvenesért
a�arsz velem lefe�üdni. . ." Kinevetett. "Nincs
több pénzem."  "A��or a viszontlátásra,  majd
ha lesz, szólj." Elindult. Iszonyatos méreg fo-
gott el, valahonnan elõ�erült a balta és fejbe
vágtam . .. Aztán még egyszer . . . S mi�or még
mindig hörgött, a �onyha�éssel elvágtam a tor-
�át.  Mert nagyon  féltem,  hogy a szomszédo�
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/      /      /      I      j      ! i zsá�ot és �ivit-
-J      /       /       /       /         fagy   három   óra.
Mind�ettõn�ön              '         ppisztoly, gondol-

tu�, sen�i nem mer mega^^ani. Nem is talál-
�oztun� sen�ivel. Gizit bedobtu� a Dunába,
azután visszjöttün� a la�ásomra. A. György is
itt maradt. Reggelig ittun�, nem aludtun� egy
percet sem. Reggel azután A. György elment, s
mondta, hogyha megnyugszom, én is jöjje� utá-
na. És reméli, hogy most már megjön az eszem
és részt vesze� az õ a�ciói�ban. Persze meg-
ígértem, de azután sem csináltam semmit.. .
Aznap elmentem Gizi la�ására, de hiszen ezt
már elmondtam ...

-  Befejezte a vallomását?

-  Igen,   �érem . . .   Micsoda   peches   ember
vagyo�! Ki gondolta volna, hogy néhány hónap
múlva �iveti a víz ...
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-  Mondja, nem sajnálta a feleségét ilyen �e-
gyetlen módon meggyil�olni ?

-  Mit tud az ember tenni hirtelen felindulá-



sában?

-- Annyira felbõszítette, hogy ötven forin-
tért nem a�art lefe�üdni magával a felesége?

-  Nem is annyira ez a tény, hanem ahogy
�inevetett.

-  Más�or nem fordult elõ, hogy nem fe�üdt
le magával?

-  Hát ami�or még házaso� voltun�. . . Az-
óta mindig volt nálam annyi pénz, hogy �ielé-
gítsem.

-  Mit tart a volt feleségérõl?

-  Egy pénzéhes rossz �urva volt.

-  A��or  miért  tartotta   vele   �ülönválásu�
után is a �apcsolatot?

-- Mert jó nõ volt.

Összenéztün�. Te�intetün�ben benne volt,
hogy tulajdon�éppen értjü� ezt a látszólagos
ellentmondást. Csa� éppen emiatt nem �ell
megölni vala�it. S ez a hirtelen felindulás? Ez
már csa� az utolsó szalmaszál, amiben megpró-
bál még meg�apasz�odni ez a megátal�odott
gyil�os. Sza�ítsu� el gyorsan.

-  Hol volt a balta, amivel megölte?.

-  A szobában.

-  Pontosan hol?

-  Az ágy alatt.

-  Aznap estére hogy �erült oda?

-  Bevittem, hogy ha vala�i megtámadna ...

-  Ne beszéljen bolondo�at. Az imént mond-
ta, hogy géppisztolya volt. Miért vitte be a bal-
,tát? Az igazat mondja, mert már nagyon unju�
a hazudozásait.

-  Mit mondja�?
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én   megfogalmazom   maga   helyett.

árta, hogy a felesége lefe�szi� magá-

>r �eze ügyében lett volna az ágy

i. Maga elõre �észült tetténe� el�ö-



. úr!

gy volt - �ezdett el zo�ogni,
sír? - �iabált rá Kelegi. - Maga
már eljátszotta . . . Miért �észült a
élésére?

ár rettenetesen untam, hogy itt is,
hallo� róla és õ nem a�art válni,
m, itt az al�alom, hogy végezze�
aljesen zûrzavaros a helyzet. Majd
;y disszidált. . .
lõre  �észült   arra,   hogy  megölje

-  Igen. Bevallom.

-  Tehát minden mást hazudott ne�ün�?

-  Igen.

-  Azt is, hogy nem tudja, hol tartóz�odi� A.
György - szólalt meg hirtelen az egyi� "politi-
�us".

-  Nem tudom, �érem - mondta, de rettene-
tesen bizonytalan hangon.

-  Hogy is volt csa�, ami�or március elején
magu� együtt eltûnte�?

-  Ami�or meghallottu�, hogy elõ�erült Gi-
zi holtteste, azonnal megbeszéltü�, hogy meg-
próbálun�  disszidálni.  Addig  nem  �ellett  tar-
tani attól, hogy felismerne�.

-  Hová indulta�?

-  Megpróbáltun� nyugat felé meglépni, de
már nagyon õrizté� a határt, Gyõrig háromszor
igazoltatta�.   Visszafordultun�,   Dunaújvárosba
mentün� mun�át �eresni. De nem �aptun� . � �

- És együtt visszajötte� Csepelre?
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-  Nem, �érem . . . egyedül jöttem vissza.

-  A.  György  pedig  hová  ment?  Az  elõbb
még   azt   mondta,   hogy   Dunaújvárosban   ma-
radt . . . Mondjon végre igazat. Ez az A. György
még igazolhatja is, hogy maga nem vett részt el-
lenforradalmi csele�ménye�ben'. . . Mert aztán a
maga bûnlajstromáról még egy ellenforradalmi
gyil�osság hiányzi�!

-  Jó, megmondom . . . Ö a nyaralójába ment,
ott buj�ál.



-  Az merre van?

-  Valahol Tass és Dömsöd �özött. . ., de nem
tudom a pontos címét.

-  Volt már ott?

-  Igen.

-  A��or most meg fogja ne�ün� mutatni.

-  Én nem merem megmutatni. Féle�, hogy
ha megtudjá�, megölne�.

-  No attól nem �ell  félnie - nyugtattam
meg.

Mit félsz, te nyavalyás? - gondoltam ma-
gamban. - Téged nem hagyun� megölni, mert
együtt �ell lógnoto� a gyil�os barátoddal.

-  Miért?

-  Mert sötétben megyün� oda ... Az autóból
�i sem szállun� maga megmutatja, hogy melyi�
az a ház, s a többi a mi dolgun�.

-  De nem tetszene� ne�i megmondani, hogy
én voltam?

-  Nyugodt lehet, nem mondju� meg.
Elvezettettem.

Mi pedig a politi�ai nyomozó elvtársa��al
összegeztü� a hallotta�at.

A fõnö�, a�i végig ott volt Zs. László �ihall-
gatásán,   de   az   irato�ba   mélyedve   úgy   tett,

385

mintha nem is törõdne a dologgal, most megszó-
lalt.

-  Elvtársa�! Valamit meg �ell gondolni! Ez
az A. György igen veszedelmes bûnözõ, az el-
fogása este veszélyes lehet, nem tudju� feltû-
nés nél�ül meg�özelíteni a házat. A rajtaütést
csa� holnap hajnalban hajtsá� végre!

A megbeszélést e szerint végeztü� el.
A fõnö� még megjegyezte.

-  Rend�ívül ügyesen tagadott ez a Zs. Lász-
ló, mindig csa� annyit ismert el, amennyit ép-
pen rábizonyította�. S ami�or végleg �utyaszo-
rítóban volt, nagyszerûen jött elõ ezzel a hirte-
len felindulás mesével.

-  De ne�ün� ott volt a balta!



-  Pontosabban a volt feleségéne� . . .

-  Hát így is lehet mondani.. .

-  És az orvoso� mit mondana� a baltáról?

-  Ez volt az egyi� bizonyíté�, amivel még
elõhoza�odtam volna, hogyha tovább tagad. Itt
van az orvosi jelentés, a balta teljesen beleilli�
az áldozat �oponyáján talált sérülése�be.

-  Tehát nemcsa� a beismerõ vallomás lesz
a bizonyíté� majd a tárgyaláson sem . . .

-  Hát ami igaz, az igaz, fõnö�, itt nem lesz
a tárgyaláson olyan mese, hogy "a rendõrségen
�ényszerítette�  a  beismerõ  vallomásra".  Nem
mondogathatja, hogy "pszichi�ai" vagy "fizi�ai"
erõsza��al vetté� �i belõle a vallomást.

Mire befejeztü� a beszélgetést, visszaért a po-
liti�aia� fõnö�e, a�i idõ�özben intéz�edett,
hogy tõlü� is megfelelõ erõ� álljana� rendel�e-
zésre a rajtaütéshez.

-  A��or állapodjun� meg az indulásban.

-  Pontban három óra�or legyün� együtt, jó?
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-  Igen. A mi elvtársain� �észen állna�, egyi-
�ü� sem megy el addig.

-  Mi is innen indulun�!

-  Legyen olyan szíves, hozzon vagy öt-hat
�ávét, s az sem árt, ha lefõz utána egy �ancsó-
val - szóltam �i Erzsi�éne�.

-  Már megint éjsza�ázni fogna�, õrnagy elv-
társ?

-  Gondoltu�, elmegyün� a Moulin Rouge-ba,
de ez az iroda valahogy jobban tetszi�.

Nemso�ára ott volt elõttün� a finom �ávé,
azután a helyzet latolgatásával töltöttü� az es-
tét. Szo�ásun�hoz híven még aludtun� is né-
hány órát az irodában, s hajnali három�or
- mindmáig nem tudom megérteni, hogy azo�-
ban az idõ�ben hogy bírtu� �i ezt! - olyan fris-
sen álltun� �észen az indulásra, mintha üdülés
után lennén�.

Két gép�ocsin indultun� útna�. Mind�ét
autóban ott lapulta� a géppisztolyo� is. Hadi-
tervün� a �övet�ezõ volt: elöl megy az egyi�
�ocsin� - persze mondani sem �ell, civil rend-



számo��al jártun� -, benne három nyomozón�,
Kelegi elvtárs vezetésével és Zs. László. Mi jó-
val mögöttü�. Miután Zs. megmutatta a házat,
a harmadi� nyaralónál megállna�, mintha el-
romlott volna a �ocsiju�. Mi lassan odaérün�,
meg�érdezzü�, mi a baj. A��or megmondjá�,
hogy pontosan melyi� az a ház, nehogy véletle-
nül is eltévesszü�. A továbbia�ban majd meg-
látju�.

Néptelen utcá�on gyorsan elhagytu� Pestet.
Ta�sony, Szigetség, Szigetszentmárton . , . Szép
�is nyaraló�, faháza� �özött mentün�.

Nemso�ára láttu�, hogy lassítana� az elõttün�
haladó�. A �ocsiba be nem láthattun�, de meg-

387

feszített figyelemmel próbáltu� megállapítani:
melyi� is az a ház.

Végre az elõttün� levõ �ocsi megállt.

Kelegi elvtárs �iszállt belõle, mintha a motor-
nál matatna.

-  No, mi baj ?

-  Mega�adtun� ... - mondta fennhangon,
aztán suttogva folytatta: - Visszafelé a harma-
di� ház, ahogy megbeszéltü�. Nincs semmiféle
�erítése, se �apuja.

Nyomozóin� �özben a háztól ellen�ezõ olda-
lon �iszállta�, s behúzódta� az út menti áro�ba.

-  A �ocsi� menjene� tovább! - adtam �i az
utasítást, én pedig a többie�hez bújtam. Csend-
ben �örbe �ell vennün� a házat. Ha az ajtó zár-
va lesz, a��or el lehetün� �észülve, hogy lõni
fog. "Ha ellenáll, ne resz�írozzun�! - �özöl-
tem." Két abla� van... - �ijelöltem, melyi�-
hez melyi� nyomozón� �özeledjen.  Ketten az
ajtó felé indultun�. Ameddig lehetett, fedezve
haladtun�, s ami�or �ét nyomozón� �ét oldalról
már elérte az abla�o� vonalát, az ajtóhoz indul-
tun�.

-  Nem próbálju� �i, hogy nyitva van-e -
súgtam oda társamna�. - Amint az elvtársa�
az abla�hoz érne� a géppisztolyo��al, ne�i a
vállat!

Szép csendesen si�erült az ajtóig osonni. Oda-
bent néma csönd volt. Ami�or �ét társun� meg-
jelent, egyetlen hatalmas mozdulattal benyom-
tu� az ajtót. Az engedelmes�edett a hirtelen lö-
�ésne�.



Szemben az ajtóval ágy állt. Az ágyból �ipat-
tant egy sovány, magas férfi, s a párna alá
nyúlt.

-  Ne nyúl�áljon, A. úr!, mert �eresztüllõ-
jü�! - üvöltöttem rá. - Tegye fel a �ezét!

Ebben a pillanatban a �ét abla� is megcsör-
rent. Látta, nincs mene�ülés, felemelte a �ezét.
Nyomozótársam odaugrott, és sza�avatott moz-
dulattel megbilincselte.

-  Mit a�arna� tõlem? -¦ szólalt meg.

-  Majd mindjárt megtudja, öltöztessé� fel,
s hozzana� �ét tanút - szóltam a beér�ezõ�ne�.

Most már a gép�ocsijain� is visszaér�ezte�,
megállta� a ház elõtt.

A szomszédo� álmosan �erülte� elõ, hogy ta-
nús�odjana� a ház�utatásnál, Ami�or megér-
�ezte�, feltettem a �érdést:

-  A. György, önnél ház�utatást fogun� tar-
tani. Van-e olyan holmi a házban, ami fosztoga-
tásból, rablásból származi�?

-  Én nem loptam, nem fosztogattam, hanem
osztásból �aptam.

-  És �i osztott?

-  A parancsno�om, mert fizetést nem �ap-
tun�.

-  Milyen parancsno�a?

Észrevette, hogy elszólta magát, így hát most
igye�ezett megjátszani a hõst:

-  A "forradalom"  idején.  Mert dicsõséggel
szolgáltu� a forradalmat.

-  Az  ellenforradalmat,  A.   úr.  És  rabolva,
gyil�olva, ez volt a "dicsõség"!

Meg�ezdtü� a ház�utatást. A párna alatt csõ-
re töltött pisztolyt találtun�. A sze�rényben öt
öltöny ruha, három téli�abát, �ilenc ing és egy
csomó új holmi, ön�éntelenül eszembe jutott az
ane�dota a rabló ellenforradalmár huligánról,
a�i így �iabált: "A�i magyar, velün� tart, irány
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az állami áruház ... a barna �alap az enyém ..."
Pénztárcájában �ilencezer forint volt.

-  Eze�  a  holmi�,  bútoro�  mi�or  �erülte�
ide?

A. György hallgatott. Az egyi� tanú megszó-
lalt.

-  Eze�et a bútoro�at teherautón hoztá� ide
múlt  novemberben.  Resz�etett  az  egész  �ör-
nyé� tõlü�, mert állandóan itta�, lövöldözte�.

-  Mi�or dolgozott utoljára?

-  Nem fontos, hogy válaszolja�.
El�észítettü� a jegyzõ�önyvet, összeszedtü� a

holmit, lepecsételtü� a la�ást, s miután a Zs.-t
szállító �ocsi elhúzott, A. Györgyöt beültettü� a
mási�ba.

Az ajtót lepecsételtü�, beszögeztü�.

Még �orán volt, de a fõnö� már a szobájában
várt, a �apuõrne� meghagyta, hogy azonnal �e-
ressem.

-  Jelentem,   az   a�ció   si�erült,   lövöldözés
nem volt, a �ihallgatást még nem �ezdtü� meg.

-  Átnézem az éjsza�ai jelentése�et és jövö�,
várjato� meg.                                                �

-  Kelegi elvtárs, mindjárt itt a fõnö�, de
várni �ell,  amíg bejönne� a gépírónõ�,  nincs
a�i a jegyzõ�önyvet vezesse.

-  Már hogyne lenne - szólalt meg egy hang.
Erzsi�é volt.

-  Hát maga hogy �erült ide?

-  Én már egy órája itt vagyo�, õrnagy elv-
társ. Alig vártam, hogy megjöjjene�. Csa� éppen
a �ávéfõzéssel voltam elfoglalva eddig. De jöj-
jön csa� az a férfi, majd én vezetem a jegyzõ-
�önyvet.

-  Hát ha Erzsi�é így intéz�edett, hozassáto�
fel A. Györgyöt - adtam "tovább" az utasítást.
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Megér�ezett a fõnö� is, megittu� a �ávét, s
már be is hoztá� A. Györgyöt.

-  A. György, tudja, miért van itt? - �érdez-
tem.



-  Mert a forradalom alatt fegyvert viseltem.

-  Az  ellenforradalom  idején  rabláso�at  és
gyil�osságo�at �övetett el!

-  Én nem gyil�oltam, csa� a parancsot tel-
jesítettem.

-  Miféle parancsot.

-  Ami�or megala�ult  a  csepeli  forradalmi
rendfenntartó század, a tagja lettem, s mi azt a
feladatot �aptu�, hogy fogju� el az ávéháso�at.
De nem bántottu� õ�et.

-  Nézze, A.,  társai már vallotta�, arról is,
ami�or velü� volt.

-  Engem    nem    lehet    beugrasztani,    csa�
egyetlen nevet mondjon, a�it állítólag én nyír-
tam �i.

-  No �ezdjü�. Kegyetlen módon meggyil�ol-
ta Kalamár József tanácselnö�öt.

A. György fel�iáltott:

-  Hatan lõttün�, honnan tudjá�, hogy az én
golyóm ölte meg?

¦ - Tehát maga is lõtt!

-  Igen . . ., de én nem tudo� jól célozni.

-  És Zs.  Lászlónét is megölté� a férjével,
azután bedobtá� a Dunába - soroltam tovább.

-  Nem én öltem meg, hanem a volt férje!

-  A ruháját mégis a maga la�ásán találtu�
meg.

-  Biztosan magu� vitté� oda, hogy legyen
ellenem bizonyíté�.

-  Hatósági tanú� elõtt bu��antun�  rá -
feleltem, türtõztetve magam.
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-  Sorolja a többit - mondta az egyi� "poli-
ti�us"

-  Nincs más bûnöm.

-  Ez még elváli� - mondtam. - Ez már
nem a mi dolgun�.

Aláírattam a jegyzõ�önyvet, elvezettettem.



-  Fõnö� elvtárs, A. György ügyét le is zár-
hatju�, átadju� a politi�ai osztályna�, majd ta-
nú�ént �ihallgatjá� Zs. László ügyében.

-  Egyetérte�.

Megtöröltü� a homlo�un�at. A mun�át befe-
jeztü�, most már a bíróságon a sör. Zs. László
"szabad" a�art lenni a feleségétõl, de nem'lett,
nem lehetett szabad soha többet sem õ, sem a
társa, az elvetemült politi�ai gyil�os.

Rablás a Gát utcában

Tovább lapozgato� jegyzetfüzetemben. Egy-
szerûbb és bonyolultabb, érde�esebb és - leg-
alábbis számomra - �evésbé érde�es ügye�
váltogatjá� egymást. Olyano�, amelye� már
szerepelte� valamelyi� visszaemlé�ezésemben,
s olyano� is, amelye�re nem is nagyon emlé�-
szem már vissza, amihez - jelenté�telenségü�
miatt - nem segítene� rövid�e feljegyzéseim.

-  Aztán az egyi� lapon - amelyne� tetején
nagy R betû virít - emlé�ezetemet megmoz-
gató tõmondato�, szava� . . . Igen, ez nem volt
mindennapi dolog .. .

-  Elõször is mi az az R az oldal tetején?

-  Nem, nem az R-csoport jele!

-  Ilyen betû��el szo�tam jelölni, hogy mi-
lyen bûncsele�mény felderítésére folyt a nyo-
mozás. Az R - rablást jelent.

-  Mi is az a rablás?

Nem a�aro� most �riminaliszti�ai tanulmányt
írni, de azt hiszem, nem árt felfrissíteni azo�na�
emlé�ezetét sem, a�i� a napi újsághíre�, a Ké�
fény meg a �rimi� jóvoltából tisztában vanna�
a sza��ifejezése��el.

A rablás erõsza�os bûncsele�mény, amelyne�
során tettlegességgel vagy fenyegetéssel jut a
bûnözõ az áldozat pénzéhez, érté�eihez.
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Nem �ell jogászna� vagy �riminológusna�
lenni ahhoz, hogy bár�i felmérje; ahol gya�ori-
a� a rabláso�, ott meginogta� a �özbiztonság
alappillérei.

Ismerjü� a napi sajtóból, hogy a �özbizton-
ságna� ez a �irívó megsértése mennyire "min-
dennapos" a nyugati országo�ban, �ülönösen az



Egyesült Államo� nagyvárosaiban. Ott járó hon-
fitársain� csa�úgy, mint magu� a New Yor�-ia�,
washingtonia� azt panaszoljá�: egyszerûen nem
lehet sötétedés után az utcára �imenni, annyira
gya�ori, hogy erõsza�osan �itépi� az asszonyo�
�ezébõl a reti�ült, a férfia�éból az a�tatás�át,
vagy fenyegetéssel, a �özismert "pénzt vagy
életet" jelszóval magu�hoz veszi� érté�tárgyai-
�at.

Idáig lehet eljutni ott, ahol a rendõrség nem
�épes útját állni az erõsza�os bûncsele�mé-
nye�ne�, amelye�ne� sorában persze a rablás
mellett ott a gyil�osság, meg az erõsza�os nemi
�özösülés is, hogy csa� a legsúlyosabba�at em-
lítsem.

Ezért harcol és harcolt a mi rendõrségün�
mindig olyan nagy apparátussal a rabláso� el-
�övetõi ellen, ezért igye�eztün� mi is a mi
idõn�ben minden rablás el�övetõjét megtalálni,
s a törvényhozás �ezére adni. Az egyszerûbb,
csa� fenyegetéses rabláso�tól az autórabláso�on
�eresztül - az emberélet veszélyeztetésével já-
ró�ig, amelye�ne� a legsúlyosabb fajtája a rab-
lógyil�osság.

Pedig hallatlanul nehéz egy-egy ilyen rablás
el�övetõjéne� a nyomára bu��anni hazán�ban
is. Hogy miért? Mert nálun� a rabláso�at általá-
ban olyan embere��el szemben �öveti� el, a�i�-
ne� azért so� a pénzü�, mert szerteágazóa� a
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�apcsolatai�, ahonnan a pénzt szerzi�. Az ilyen
embere� érté�eirõl, pénzérõl so�-so� olyan
bûnözõne� is tudomása van - a�ár személye-
sen, a�ár �özvetve -, a�i�ne� bármelyi�e ala-
posan gyanúsítható az elsõ percben, de éppen a
"�uncsafto�" széles �öre szinte lehetetlenné te-
szi a gyors eredményt. Mire eljutun� az igazi-
hoz, addigra az eltüntetheti a bûnjele�et, "meg-
dönthetetlen" alibit ügyes�edi� össze magána�,
a megszerzett pénzt, érté�e�et pedig elrejtheti.
Hiszen az ilyen rabláso� el�övetõi többnyire
vanna� olyan "dörzsölte�", hogy nem azonnal
hágna� a rabolt pénz nya�ára, hanem a�ár éve-
�et is �épese� várni.

No, de nem azért voltun�, vagyun� rendõrö�,
nyomozó�, hogy ezt csa� megállapítsu�, vagy
netán sírán�ozzun� felette, hanem azért, hogy
mindent megtegyün� a bûnügye� felderítéséne�
érde�ében, s egyetlen erõsza�os bûncsele�mény
tettese se maradjon "ismeretlen".

Csendes napo�at éltün�.

Reggelen�ént, ami�or szo�ás szerint elolvas-



tam az éjsza�ai jelentése�et, csupa-csupa egy-
szerû dolgot találtam bennü�. Csoportjain� ré-
gebbi ügye�ben végezte� apró mun�át, s egy-
�ét - megemlé�ezésre is lényegtelen - új
ügyet bogozta� �i napo� alatt. Olyan idõsza�
volt, amire azt szo�tá� mondani, hogy jól dol-
gozna� a rendõrö�, mert nem csinálna� semmit.
Hiszen a��or jõ a �özbiztonság. És valóban
joggal éreztü� ezt így.

Azon a reggelen is nyugalom fogadott a fõ-
�apitányságon.
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Erzsi�é a �ávéval együtt elém tette az éjsza-
�ai jelentést, s én lassan �ortyolgatva a finom
fe�etét, a szo�ásos ügye�rõl olvasgattam. Hogy
érzé�eltessem azo�na� a napo�na� a csendessé-
gét, hadd álljon itt az éjsza�a "legizgalmasabb"
ügye. A XIII. �erületbõl jelentetté�, hogy betö-
rést �övette� el egy magán�isiparos cu�rászdá-
jában. A cu�rászda egy �ertes házban volt, a
�erítés �ét lécét �itörté�, majd az ajtóról a la-
�attartó egyi� láncszemét lefeszítetté�, s az aj-
tót benyomtá�. Odabentrõl so� süteményt vit-
te� el, és a pénztár�azettát �ifeszítve vagy �ét-
száz forintot. Semmiféle "sza�szerûséget" nem
lehetett találni ebben a bûncsele�ményben. Bi-
zonyára süteményre éhes gyere�e� �övetté� el
- gondoltam magamban -, a�i� aztán vér-
szemet �apta� a si�ertõl és meglátva a vas�a-
zettát, abba is belenyúlta�. Ezt az ügyet a �e-
rületie� bizonyára egy-�ettõre felderíti� . . .

Gondolataimat a telefon csörgése zavarta
meg.

-  Õrnagy elvtárs, a IX. �erületi �apitány-
ságról hívjá� - szólt be Erzsi�é.

-  Kapcsolja be!

-  Te vagy az, Fóti elvtárs? - hallottam régi
barátom, Szegedi hangját.

-  Én vagyo�. De rég nem beszéltün�!

-  Sajnos, most is csa� a �ötelesség miatt. . .
pedig szívesen leülné� már egy �is beszélge-
tésre.

-  Bizony jó lenne, de mi az a "�ötelesség"?

-  Az az érzésem, hogy a �övet�ezõ napo�-
ban a mi �erületün�ben fogsz dolgozni - jött
"hátulról"  Szegedi.  Mindig  ilyen  vidám  volt,
�önnyedén vette a dolgo�at, de csa� szava�ban.
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Az egyi� legszorgalmasabb, leg�eményebb rend-
õrne� ismertem meg és ismerem azóta is.

-  Csa� nem helyeztetsz oda? - vettem át
az õ hangnemét.

-  Helyeztetni nem, de hívni annál in�ább . . .
Egy ne�te� való ügy történt. Rablás.

-  Kitõl rabolta�?

-  Egy özvegyasszonytól. És nem is a�árhogy,
öt magát is súlyosan megsebesítetté�. Jelenleg
a Ró�usban van, eszméletlenül szállítottá� be.
A házfelügyelõ hívta a mentõ�et és min�et is.
Ki�üldtem egy rendõrt, õ biztosítja a helyszínt,
s vár bennete�et.

-  Hol?

-  Ja, még nem mondtam? Hát a Gát utca 18.
számú házban, özv. Tóth Jánosné la�ásában, az
I. emeleten.

-  A��or a beszélgetést megint más�orra �ell
halasztanun�. Máris indulun�!

-  Köszönöm!   Aztán   ha   úgyis   erre   jársz,
ugorj be hozzám, hogyha a�ad egy �is idõd -
búcsúzott el a barátom. Megígértem, aztán �i-
szóltam.

-  Erzsi�é! Szóljon oda a rablási csoportve-
zetõne�: �érem, hogy három nyomozóval azon-
nal jöjjön a �apuhoz. Hívja a gép�ocsit is! Én is
indulo�, �özben beszólo� a techni�uso�ért. ..

-  Értettem, õrnagy elvtárs! - mondta hiva-
talos hangon tit�árnõm, a�i rend�ívül jól ér-
tett  ahhoz,   hogy   mi�or   használhat   csa�   tõ-
mondato�at. Máris nyúlt a telefonhoz, s mi�öz-
ben magamhoz vettem a holmimat, hallottam,
amint "tájé�oztatta" Tõ�és elvtársat.

-  Nem menne� messzire, csa� ide a IX. �e-
rületbe ...

A �apuba szinte egyszerre ér�eztün�.
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-  A �ocsiban tájé�oztatom az elvtársa�at, de
a lényeget a helyszínen tudju� meg - üdvözöl-
tem mun�atársaimat, s beültün� a �ocsiba.

-  A Gát utca 18. szám elé megyün�, de �öz-
ben álljon meg a Ró�us �órház elõtt - szóltam
gép�ocsivezetõn�ne�,  aztán  a  rablási  csoport
egyi� tagjahoz fordultam.



-  Rónai elvtárs �iszáll a �órháznál, ide hoz-
tá� be eszméletlenül azt az asszonyt, a�inél a
rablás történt. Nézze meg, magához tért-e már.
Ha igen, hallgassa �i, természetesen elsõsorban
arról �érdezze, ismeri-e azt, a�i rabolt tõle, s
hogyan is történt a dolog. Mert hogy mi nem so-
�at tudun�, legalábbis egyelõre ... Mindent el-
mondtam, amit csa� a barátomtól megtudtam,
aztán még hozzátettem, Rónai elvtárshoz szólva.

-  A  gép�ocsit  rögtön  vissza�üldöm   ide  a
�órházhoz,   és   ha   bármit   megtud   Tóthnétól,
azonnal jöjjön utánun�, mert ott nincs telefon!

-  Értettem! - mondta Rónai, a�i �ülönösen
fáradhatatlan volt, ami�or aprólé�os �i�érdezõ
mun�át �ellett végeznie. So�-so� nagyon fontos
nyomozás�or nyújtott  már jelentõs  segítséget
ezzel az ügy �ibontásához.

A Ró�usnál �iszállt, mi pedig mentün� to-
vább. A Gát utcai ház elõtt egy férfi várt ben-
nün�et.

-  Jó reggelt �íváno�! - �öszönt, ami�or �i-
szálltun�. - Én értesítettem a.rendõrséget, egy
rendõr elvtárs már fent van, vigyáz a la�ásra,
engem �ért meg, hogy várjam és �alauzoljam
önö�et.

-  ön a házfelügyelõ?

-  Igen.

-  Honnan értesült arról, hogy a la�ót leütöt-
té�?  .
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-  Ne�em   Tóthné  albérlõje   mondta   reggel
hat óra tájban.

-  Menjün�, s �özben mondja el, �i az az al-
bérlõ és hol van most?

-  Még a nevét sem tudom. Tóthnéna� min-
dig van albérlõje, és nagyon gya�ran cserélgeti
õ�et. Ez is csa� tegnap ér�ezett. Még be sem je-
lent�ezett. Szóval õ mondta reggel, hogy vala-
mi történt Tóthnéval, de már sietett is el. Azt
mondta, hogy ne�i idõre be �ell érnie a mun�a-
helyére.

Közben fel is értün� az elsõ emeletre.
Az ajtóban álló rendõr jelent�ezett.

-  Jelentem, hogy a la�ásban a házfelügyelõn
�ívül, a�i felfedezte a bûncsele�ményt, csa� a
mentõ� volta�, a�i� elvitté� az asszonyt.



-  Meg az albérlõ . . . meg a tettes - tettem
hozzá csa� úgy magam elé, de nem voltam tel-
jesen meggyõzõdve arról, hogy most �ét sze-
mélyrõl beszéltem.

-  Lássun� mun�ához - szóltam a techni�u-
so�na�, s míg õ� bemente�, mi a házfelügyelõ-
vel beszélgettün�.

-  Hogy értette, amit az elõbb mondott, hogy
Tóthné gya�ran váltogatta az albérlõit? Miért?

-  Tetszi� tudni - válaszolt a házfelügye-
lõ -, Tóthné olyan albérlõre vágyott,  a�i õt
anyjána� te�intené.

-  Csa� férfia�na� adta �i a szobát?

-  Igen. Nõt nem fogadott albérletbe, mert
azt mondta, hogy a nõ�höz férfia� járnána�, s
aztán jönne a gyere� és õ nem tudná �itenni.

-  És hogyhogy nem jelenti be õ�et?

-  Most már nemigen fordult elõ ilyesmi. En-
ne� az albérlõne� a bejelentése csa� azért ma-
radt el, mert tegnap este ér�ezett. Mióta az õrs-
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parancsno� úr szólt ne�i, azóta rendszeresen be-
jelenti a la�óit. Ezért tudom, hogy milyen sûrûn
váltogatja õ�et.

-  Gyere�e, ro�ona nincs?

-  Nincs  anna�,  �érem,   sen�ije,   legalábbis
tudomásom szerint. Az albérlõin �ívül csa� egy
nõ jár hozzá... Valamivel fiatalabb lehet nála.

-  A nevét nem tudja véletlenül?

-  Csa� annyit tudo� róla, hogy Gizi�é.

-  Köszönjü� a felvilágosítást. Egyi� nyomo-
zón� most lemegy magával, s a nyilvántartó-
�önyvbõl �iírja Tóthné albérlõine� adatait. Már
intettem is az elvtársna�, hogy induljon, mi pe-
dig bementün� a la�ásba, ahol �özben a tech-
ni�uso� a mun�a nagy részét már elvégezté�.

-  Mi újság, elvtársa�? - �érdeztem õ�et.

-  A la�ásról csináltun� egy s�iccet - mond-
tá� -, lefény�épeztü� a szobá�at, találtun� hat
használható ujjlenyomatot,  azo�at rögzítettü�.

-  Nem találta� valami olyasmit, amit a tá-
madó hagyhatott itt?



-  Sajnos semmit.

Szétnéztün� a la�ásban. Tipi�us ferencvárosi
�isla�ás volt, hosszú elõszobájából nyílt minden
helyiség. Balra volt a �ét szoba, az elõszobaajtó-
hoz �özelebb a nagyobb szoba - ebben la�ott a
fõbérlõ -, mögötte egy �isebb. Szemben �ony-
ha, �amra, vécé. Mindegyi�en faajtó, amin nem
lehet átlátni.

A fõbérlõ szobájában a sze�rényajtó nyitva, a
fió�o� �ihúzva, ami holmi csa� volt bennü�,
mind a földön hevert. Világos. A rabló nem tud-
ta, mit hol �eressen, ezért feldúlt mindent.

De hátha �özelebb juthatun� hozzá, ha beme-
gyün� az albérlõ szobájába. Tegnap este ér�e-
zett, s reggel eltávozott. No, nézzün� csa� be .. ¦
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Odabent szegényes, egyszerû, jellegtelen hol-
mi�, láthatólag "be�öltözött" az illetõ. Csa�-
hogy eze�et az ingóságo�at a�ár itt is hagyhat-
ná ... Igazolványt vagy a nevére utaló vala-
milyen írást nem találtun�.

Idáig   tartottun�   a   vizsgálódásban,   ami�or
megér�ezett Rónai elvtárs.

-  Jelentem, rossz hírt hoztam - �ezdte. -
Tóthné még mindig nem tért magához. Beszél-
tem a fõorvossal, õ azt mondta, hogy nagyon sú-
lyos az állapota. Koponyaalapi törés, s még �ét
sérülés a nya�án és a �arján. A��or jöttem el,
ami�or bevitté� a mûtõbe. A fõorvos azt mond-
ta, mindent megteszne�, hogy életben marad-
jon, de ha vissza is nyeri az eszméletét, nem
biztos, hogy emlé�ezni fog rá, mi történt vele.
Az ilyen jellegû sérülte�nél gya�ori az emlé�e-
zet�ihagyás. Meghagytam a fõorvos elvtársna�,
hogy amennyiben Tóthné mégis eszméletre tér-
ne, azonnal értesítsé� az õrnagy elvtárs irodá-
ját. Kértem, hogy nagyon vigyázzana� rá, �ü-
lönítsé� el.

-  Mást nem mondott? - �érdeztem, mert
éreztem, hogy még tartogat valamit. Ismertem
már annyira, hogy nem elégszi� meg ennyivel.

-  Szóval. . . egy �icsit beavattam a fõorvost
is. Meg�értem, hogyha Tóthné eszméletre térne,
azonnal �érdezzen meg tõle egyet-mást. . . Hát-
ha újra elveszíti az eszméletét, mire beérün� ...

-  Jól tette, Rónai elvtárs. Jöjjön velün�.
A �onyhába mentün�.

-  Egy zsá� szén és fa van itt - állapította



meg Tele�i elvtárs. - A néni be a�art fûte-
ni...

-  A �ályhá� viszont hidege� - fûzte hoz-
zá a harmadi� nyomozón�.
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-  Igen . . . Már nem volt rá ideje.

-  Az ám, Rónai elvtárs, azt nem �érdezte
meg, hogy mi�ori lehet a sérülés?

-  Errõl meglehetõsen �eveset tudna� mon-
dani, de a nagy vérveszteség arra utal, hogy
a�ár  tíz-tizen�ét   órával   a   �órházba   szállítás
elõtt is történhetett. ..

-  E szerint pedig majdnem biztos, hogy es-
tefelé �övetté� el a bûncsele�ményt.. . Külön-
ben befutott volna az asszony - szögezte le Te-
le�i elvtárs.

-  És  vajon   mit  vihette�  el?   -  �érdezte
egyi� fiatal elvtársun�.

-  Sajnos a tettes nem hagyta itt a leltár egy
példányát - jegyeztem meg -, így hát ne�ün�
�ell megtalálni ezt is

-  Jelentem, érde�es névsort hozo� - rob-
bant be az a nyomozón�, a�it a házfelügyelõhöz
�üldtem. - A leg�ülönfélébb embere� la�ta�
itt, hetet jegyeztem fel. Van �öztü� olyan, a�it
ismere� névrõl, a bûnügyi nyilvántartóból...

-  Most már van feladatun� bõven ... Sür-
gõsen meg �ell tudnun�, �i az a Gizi�é, el �ell
jutni hozzá, õ bizonyára meg tudja mondani,
hogy milyen érté�ei volta�, lehette� Tóthnéna�.
Aztán le �ell ellenõriznün� eze�et az albér-
lõ�et. Persze elsõsorban a jelenlegit. Igaz, egye-
lõre teljesen arra �ell hagyat�oznun�, hogy re-
mélhetõleg hazatér. Tehát T. elvtársé� marad-
jana� itt, járjá� �örül a házat, minden�ivel be-
széljene�:  nem  látta�-e valamit  tegnap,  nem
tûnt-e fel vala�i, nem ismeri�-e azo�at, a�i�
Tóthnéhoz járna�. Természetesen minden�irõl
részletes személyleírást �ell szerezni. Ha az al-
bérlõ   idõ�özben   megér�ezi�,   a��or   azonnal
�érjene� �ocsit, jöjjene� be vele együtt, s az
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érde�lõdést majd azután folytatjá� . . . Rónai
elvtárs velün� jön, megint lera�ju� a Ró�us
�órháznál. Igye�ezzen megtudni a fõorvostól,
milyen tárggyal üthetté� le Tóthnét, s általában



mindent, amit csa� a bûncsele�ményrõl orvosi
szemmel látott,.. Kár, hogy nem a mi orvosun�
vizsgálta meg. Persze az élete, az fontosabb. No,
de a��or azért többet tudnán�. Mi pedig beme-
gyün�.

El�öszöntem az ott maradó elvtársa�tól, és
visszaindultun� a fõ�apitányságra.

Odabent azonnal jelentést tettem a dete�tív-
fõnö�ne�, azután Kelegí elvtárssal, a gyil�ossági
ügye�ben legfõbb segítõtársammal is megbeszél-
tü� a dolgot, majd összehívtam nyomozóin�at.
Részletesen ismertettem a helyzetet és meg-
szabtam a feladato�at. Gondolom, nem untatja
az olvasót, ha most részletesen leírom, hogy egy
ilyen "ismeretlen tettes" ügyben mi mindenre
�ellett - és �ell - �iterjednie a figyelmün�ne�,
mennyi mun�a vár a nyomozó�ra. Ponto�ba
szedem, mit �ellett elvégeznün� úgy, ahogy a�-
�or is tettem.

1. Az elsõ feladat a tanú� fel�utatása. Ezt vég-
zi� a csoport mun�atársai oda�int a helyszínen.
Amennyiben �özben megér�ezi� az albérlõ és
behozzá�, a��or új nyomozó� menne� �i, foly-
tatjá� a la�ó� �ihallgatását, meg�érdezését.

2.  Meg �ell találni az utolsó albérlõt, az ügy
felfedezõjét. Egyelõre várni �ell, hogy megér-
�ezzen a la�ásba,  ezért a la�ásban  állandóan
tartóz�odnia �ell egy nyomozóna�.

3.  Természetesen elsõsorban Tóthné �ihallga-
tásától várhatun� valóban jó nyomo�at, s éppen
ezért egy elvtársun�na� állandóan a �órházban
�ell tartóz�odnia.
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4.  Elõ �ell teremteni Gizi�ét, Tóthné barátnõ-
jét. Ötõle várju�, hogy elmondja, milyen é�sze-
rei, mennyi pénze lehetett Tóthnéna� és esetleg
más �apcsolatairól is beszélni tud.

5.  Fel �ell deríteni, �i vitte fel a szenet Tóth-
né la�ásába, mi�or, milyen �örülménye� �özött,
�i �érte meg rá. Ehhez az út a házfelügyelõn �e-
resztül vezet, a�i biztosan tudja, hogy �i szo�ta
és honnan felvinni a szenet a la�ásba.

6.  A volt albérlõ�et - hét nevet ismerün�,
�özülü� négynél megvan, hová �öltözte�, há-
romnál nem szerepel ez az adat - fel �ell derí-
teni, le �ell priorálni, s lehetõleg valamennyiü-
�et tanú�ént meg �ell hallgatni.

7.  Értesíteni �ell a zálogházi csoportot, hogy
figyeljene� fel minden é�szer- és ruhabeadásra,
a�i csa� gyanús, igazoltassá�, s ellenõrizzé� az



é�szere�, ruhá� eredetét.

Eze�et a��or így, egy szuszra mondtam el, s
meg�érdeztem, van-e vala�ine� észrevétele?
Kelegi elvtárs szólalt meg.

-  Egyáltalán volt valami é�szer Tóthnén, il-
letve van-e rajta valami, vagy van-e nyoma,
hogy levetté� róla mondju� a gyûrûjét?

-  Igazad van, azonnal telefonáljato� Rónai
elvtársna� a �órházba, hogy ebben az irányban
is vizsgálódjon, s rögtön tegyen jelentést.

-  Más észrevétel nincs?

Sen�i sem jelent�ezett. Kelegi elvtárs már be
is osztotta a nyomozó�at, �i milyen feladatot vé-
gez el a �övet�ezõ órá�ban. Ami�or el�észülte�,
így �öszöntem el tõlü�:

-  Lássana�   hát  mun�ához.   Nincs  �önnyû
dolgun�, so� az ismeretlen tényezõ. Éppen azért,
a�i a leg�isebb nyomra bu��an, azonnal jelent-
se. - Persze tudtá� ezt õ� mindnyájan, hiszen
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csa�is ilyen �is mozai��oc�á�ból remélhettü�
a rablás �épéne� összeállítását.

Elõször Anda elvtárs jelent�ezett. Nem te�e-
tóriázott, hozta magával Péter Jánost, a szenes-
embert.

-  Tudja miért �érettü�, Péter úr? - tettem
fel a �érdést, miután leültettem.

-  Kérette�? A nyomozó úr odajött, meg�ér-
dezte, én vittem-e fel a szenet, azután már ho-
zott is.

-  Jó, jó, ne zsörtölõdjön . . . Nagyon fontos
ügyben nyomozun�.

-  Miért, mi történt?

-  Mindjárt  megtudja. . .  Tehát  maga  vitte
fel a szenet és a fát Tóthné la�ásába, a Gát utca
18-ba?

-  Igen, �érem, ezt már elmondtam a nyomo-
zó úrna�. is.

-  Emlé�szi� rá,  hogy pontosan  mi�or tör-
tént?

-  Tegnap este hat és hét óra �özött.

-  Más�or is szo�ott ne�i szenet, fát szállíta-



ni?

-  Igen,   �érem,   rendszeresen   engem   �eres
meg a szenespincénél, s ilyen�or mindig én vi-
sze� fel egy-egy zsá�ot.

-  Ezt a  mostani  szállítást  mi�or beszélté�
meg?

-  A��or jött le, estefelé, s mondta, hogy el-
fogyott a tüzelõje, siesse�, mert mindjárt be a�ar
fûteni. Mentem is azonnal. . .

-  Odafent talál�ozott vala�ivel?

-  Nem,   �érem,   úgy  láttam,   hogy   Tóthné
egyedül van. Habár a szobában igazán lehetett
vala�i, be volt csu�va az ajtaja. Én a �onyhába
vittem a holmit és �i a�artam szórni a ládába,
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de Tóthné meg�ért, hogy tegyem csa� le a zsá-
�ot, nemso�ára úgyis befût, s �ülönben is jó
lenne ne�i a zsá�.

-  Mást nem észlelt?

-  Nem, �érem, s nem is tûnt fel semmi visz-
szafelé sem. Igaz nagyon siettem... De tényleg
tessé� már megmondani, mi történt.

-  Tóthnét leütötté�,  �iraboltá�...  És nem
so��al azután, hogy maga elment tõle.

-  Szent Isten! Ki lehetett? Igaz, olyan so�
arcot láttam nála, annyi albérlõje volt... Kár,
hogy nem tudo� többet segíteni.

Meg�öszöntü� a tanús�odást és elengedtü�.
Ha egy egészen �is mozai��oc�ával, de õ is hoz-
zájárult a �ép �iala�ításához.

És már megindult a nagyüzem.

Erzsi�é szólt be, s jelentette, hogy nyomozó-
in� három volt albérlõt behozta�.

-  Egyen�ént jöjjene� be! - adtam �i az
utasítást.

A régi albérlõ�tõl tulajdon�éppen nem so�ra
számíthattun�, mégis �íváncsian vártam a �i-
hallgatásu�at. Reméltem, hogy legalább egy �i-
csit megismerjü� az áldozatot elõadásu�ból.

Elsõne� Kiss Imre ült le velem szemben.
A szo�ásos adatfelvétel után elmondta, hogy �ét
hónapot töltött el özv. Tóthné la�ásában.



-  Miért hagyta ott az albérletet ilyen rövid
idõ után?

-  Eleinte nem volt �özöttün� semmiféle né-
zeteltérés - válaszolta �érdésemre. - Ami�or
azonban   a másodi�  elsején  fizettem,   �özölte,
hogy fel a�arja emelni  a la�bért.  Persze azt
mondtam, errõl szó sem lehet, hiszen a múlt hó-
napban egyeztün� meg. Nem is volt maradásom
azután!   Még   a   �onyhába   sem   engedett   be
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- amit pedig elõször õ ajánlott föl -, s min-
Jennap talált valami vesze�edni valót. Ezért �e-
restem új albérletet.

-  Mi�or �öltözött el?

-  Van anna� már vagy fél éve.

-  Azóta nem járt ott?

-  Mit �erestem volna még abban a la�ás-
ban?

-  Mint adataiból tudom, a Csepel Mûve�ben
dolgozi�. Tegnap milyen mûsza�ban volt bent?

-  A délutános mûsza�ban voltam,  délután
�ettõtõl este tízig.

-  Tóthnéról mit tud még? Volta� ismerõsei,
járta� hozzá férfia� vagy nõ�?

-  Azt hiszem, nem én voltam az egyetlen
albérlõje.   Nyerész�edõ   asszonyna�   ismertem
meg ... De barátai, ismerõsei... nem, azo�ról
nem tudo�. Ha csa� egy asszonyról nem beszél-
hetné�, a�it néhányszor láttam nála. De a ne-
vét nem ismerem.

A mási� be�ísért albérlõ, Gál Ferenc - a�i-
rõl nyomozón� említette, hogy már ismeri a
bûnügyi nyilvántartóból -, három hónapig la-
�ott Tóthnénál.

-  Foglal�ozása?

-  Segédmun�ás.

-  Hol dolgozi�?

-  Jelenleg sehol . . . Szóval nincs bejelentett
mun�ahelyem.

-  Mibõl él?

-  Mindig a�ad valami trógermun�a, "�ecs-
csölö�", és az elég a �ajára.



-- Büntetve volt?

-  Igen.

-  Miért és hányszor?

-  ötször, de mindig �isebb balhé� miatt.
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-  Mi� volta� a .,balhéi"?

-  Három lopás és �ét "sren�" (betörés).

-- Mennyit ült? Õszintén mondja meg, úgyis
megnézzü� ..'.

-  Nem vagyo� én "vics pali", felügyelõ úr,
tudom, hogy itt nem lehet lin�elni. - Számol-
gatni �ezdett az ujján.  - Ha jól számolom,
nyolc és felet.

-  Mi�or volt utoljára Tóthnénál?

-  Azt  pontosan   nem   tudom   megmondani.
Talán nyolc hónappal ezelõtt.  Mióta el�öltöz-
tem, nem jártam nála. örültem, hogy eljöttem,
hisz a véremet is �iszívta.

-  Hogy érti ezt?

-  Higgye el, felügyelõ úr, a "sitten" is jobb
dolgom volt, mint ennél a nõnél. Igaz, eleinte
még reggelit is hozott az ágyamba, és ez nagyon
tetszett ne�em. De aztán, tessé� el�épzelni, az
egyi�   reggel   el�ezdett   simogatni,   aztán   azt
a�arta, hogy menje� be hozzá aludni, mert olyan
egyedül érzi magát. Azt hittem, hogy viccel, de
ami�or láttam, hogy �omolyan beszél, �inevet-
tem. Erre rettenetesen megsértõdött, s nem is
mondott föl, hanem azt �iabálta, hogy ta�arod-
ja� �i a la�ásából. Én azonban csa� azért is ott
maradtam még vagy �ét hónapig, hogy zri�ál-
jam. Aztán �erestem egy mási� "�églit", azóta
ott la�om.

-  Tegnap este hol volt?

-  Bizonyisten nem tudnám pontosan meg-
mondani.

-  Pedig erre nagy szü�ség van.

-  Értem  én,   �érem ...   Délután  �ira�tun�
négy vagont a pályaudvaron, este meg, azt hi-
szem, három-négy �ricsmiben is jártam.

-  Melyi�ben?
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-  A szo�ásos helye�en. A Baross pincében,
a Fehér Ö�örben, a Vasúiban.

-  Tudja ezt igazolni?

-  Milyen "balhé" van, hogy alibiztetne�? Az
biztos, hogy én semmiben sem vagyo� benne!

-  Nézze, Gál, mondta ezt már más�or is...

-  Tessé� ide figyelni, felügyelõ úr! Tudom,
hogy hol vagyo�. A "fõhéségen" �aralábétolva-
jo� ügyében nem nyomozna�. Ha ide behozna�
vala�it, az már nagy ügyben sáros vagy gyanús.
Én pedig nagy ügyet tényleg soha nem csinál-
tam még. Különben pedig a �ricsmi�ben bizto-
san igazolna� a "csálingere�", hogy ott voltam.

-  Mondja,   Gál,   ismerte   Tóthné   barátait?
Tudta, �i� járna� hozzá?

-  Nem járt ahhoz sen�i más, csa� egy öreg-
lány . . . Hû, de megharagudna, hogy ezt mon-
dom  rá.  Ami�or  egyszer  azt  mondtam  ne�i,
hogy Gizi néni, el�ezdett velem �iabálni, hogy
én õt ne öregítsem, ne�em õ nem néni.. .

-  Szóval Gizine� hívtá�. Milyen Gizine�?

-  Nem tudom.

-  Mit tud róla még?

-  Egyszer vittem fel ne�i egy zsá� �rump-
lit...

-  Hol la�i�?

-  A Práter utcában, de hogy hány szám alatt,
azt nem tudom,

-  Meg tudja legalább mutatni azt a la�ást?

-  Igen, �érem, természetesen odatalálo�.

-  És Tóthnéról mit tud? Milyen é�szere�et
látott rajta?

-  Nem nagyon néztem én azt. . . Ügy emlé�-
szem, hogy volt valamilyen �öves fülbevalója,
egy �ar�ötõt, meg �ét gyûrût is láttam rajta,
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de hogy aranyból volta�-e, arról fogalmam sincs.
A Gizus, az biztosan meg tudná mondani.

-  A��or most �imenne� magával Gizus la-
�ására.

-  És tessé� mondani, utána én hazamehete�?
De már azt is tessé� megmondani,  csa� nem
történt valami balhé a Tóthnéval?

-  De történt. Leütötté� és �iraboltá�!

-  Nem halt meg?

-  Nem.

-  A��or  jó,   mert  legalább  megmondhatja
majd, hogy nem én voltam. Tehát elmehete�?

-  Igen, ha megtaláltá� Gizust, elmehet. De
jó lesz,  ha valami rendes mun�ahelyet �eres
magána�!

A harmadi� volt albérlõ sötét ruhában, gyász-
�arszalaggal jött.

-  Egy éve anna�, hogy ott la�tam - mond-
ta. - Ne�em már van egy fõbérleti la�ásom.
Megnõsültem,   egy   özvegyasszonyt   vettem   el.
Van egy gyönyörû hétéves �isfia. Tessé� el�ép-
zelni, az asszony tíz évvel fiatalabb volt nálam,
s az egyi� reggel, ami�or mun�ába ment, össze-
esett, szívszélhûdésben meghalt. Itt maradtam a
�isgyere��el özvegyen. De én biztos, hogy az
édesapja lesze�, úgy fogom felnevelni . . . Miért
tetszette� behozni?

-  Tóthnéval, a volt fõbérlõjével történt egy
bûncsele�mény, azzal �apcsolatban szeretnén�
�érni a segítségét. Mit tud róla, ismerõseirõl?

-  Nem so�at, �érem, szinte semmit. Én jó-
formán csa� aludni jártam oda �ét és fél hóna-
pig. A��or már udvaroltam szegény feleségem-
ne� és mun�a után mindennap vele voltam.

-  Köszönöm a felvilágosítást - búcsúztam
el a sajnálatra méltó embertõl, a�itõl felvilágo-
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sítást ugyan nem �aptun�, de bepillanthattun�
egy szomorú emberi sorsba.

Kelegi elvtárssal leültün�, elemezni �ezdtü�
- szo�ásun� szerint -, van-e valami új abban,
amit a tanú�tól hallottun�. Hát az biztos, hogy
�ülönös természetû asszony ez az özvegy Tóth-



né . . . No, de ez még nem indo� arra, hogy leüs-
sé� és �iraboljá�. Néhány é�szer - még ha
arany is - ugyancsa� �evés indíté�na� ...

-  Hajszolni �ell azt, a�it még nem hallgat-
tun� �i - állapodtun� meg.

Telte� a perce�, negyedórá�, azután végre
beszólt Erzsi�é.

-  Õrnagy  elvtárs,   Méhes  elvtárs jött  meg
egy nõvel.  Bemehetne�?

-  Jöjjene�! - örültem, hiszen Méhes elv-
társ ment "Giziért".

Közép�orú, fiatalos �inézésû, elegáns hölgy
lépett a szobámba.

-  Tessé� helyet foglalni! - mondtam a �ö-
szönés után.

Nagy félén�en leült.

-  Kérem, ne haragudjon, hogy zavartu�, de
szeretnén� �érni a segítségét.

-  Jaj,   �érem,   én  még  sohasem  voltam  a
rendõrségen, ezért vagyo� így megilletõdve.

-  Sajnálom, hogy meg �ellett �érnün�, de a
barátnõjérõl van szó. Ugye ön �özeli barátnõje
özvegy Tóth Jánosnéna�?

-  Igen. Szent isten, mi történt vele?

-  Tóthnét tegnap, az esti órá�ban vala�i le-
ütötte és �irabolta. Súlyos agyráz�ódása van és
jelenleg még nem tud beszélni.

-  Jaj istenem, csa� nem fog meghalni?

-  Nem. Túl van az életveszélyen.

-  Borzasztó! Hányszor mondtam ne�i, hogy
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csa� lány, szóval nõ albérlõt tartson. De õ ra-
gasz�odott a férfia�hoz.

-  És miért gondolja, hogy ez az eset össze-
függésben van az albérlõivel?

-  Tetszett mondani, hogy leütötté�, �irabol-
tá�. Ilyesmire egy nõ sohasem lenne �épes . . .
És az albérlõ� azo�, a�i� csa� úgy bemehetne�
bármi�or. La�ott is nála jó néhány �étes ala�.

-  Most mi azt szeretnén�, hogyha elmonda-



ná, mit tud eze�rõl az albérlõ�rõl, meg azt is,
hogy beszéljen ne�ün� arról, �i� szo�ta� hozzá
járni, vanna�-e ro�onai?

-  Kérem, nincs õne�i egyetlen ro�ona sem.
Barátnõje sincs rajtam �ívül, tudomásom szerint
egyedül én jártam hozzá. Az albérlõit is pár hó-
nap után szinte �isze�írozta a la�ásból.

-  Miért?

-  Mert az volt a mániája, hogy olyan albér-
lõt szerez, a�i fölött anyás�odhat, vagy olyan
idõsebb férfit, a�i esetleg elvenné feleségül.

-  Még házasságra is gondolt?

-  Igen �érem. Nem olyan öreg még.  Igaz,
nem is fiatal. .. Nem tudom illi�-e megmonda-
ni, de a barátnõm még mindig nagyon szerette a
férfia�at és nem csa� az albérlõt látta bennü�,
hanem hogy is mondjam, talán úgy, hogy vi-
szonyt a�art velü� �ezdeni, folytatni.

-  És volt is ilyen albérlõje?

-  Igen ... ö beszélt is ne�em errõl. . . Ket-
tõrõl ... De eze� a �apcsolato� megsza�adta�,
mert �ésõbb nem fizette� la�bért, azt a�artá�,
hogy ingyen adjon ne�i� még enni is. Az egyi�,
ami�or már három hónapja nem fizetett la�bért,
és Tóthné �érte, egyszerûen szó nél�ül el�öltö-
zött.

-  A nevü�re nem emlé�szi� ?
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-  A mási�ra, arra igen. Horváth Ferencne�
hívtá�. Õvele csúnyán összeveszett Tõthné. Ele-
inte nagyon dicsérte, milyen rendes a Feri�e,
�ésõbb még aranyosna� is becézte, azután "Fe-
ri�e" egyszer megverte és négyhónapi la�bér-
tartozással el�öltözött.

-  Mi volt a foglal�ozása enne� a Horváth-
na�?

-  Az   összevissza   hazudozott.   Egyszer   azt
mondta, hogy tanársegéd, aztán meg azt, hogy
cégvezetõ, de még so� minden jó állást mondott.
Ne�em nem tetszett, �ülönösen a��or, ami�or
a barátnõm mutatott nyolc-tíz darab lóverseny-
ti�ettet. Mondtam is ne�i, hogy ez a fiú nem fi-
zeti ne�ed a la�bért és �özben lóversenyezi�. De
õ nem hagyta bántani az "aranyos Feri�ét".

Kelegi elvtárshoz fordultam, s hal�an odaszól-
tam ne�i.



-  Enne� a Horváthna� megvanna� az ada-
tai?

-  Az igen, hogy ott volt albérletben, de õ az
egyi�e azo�na�, a�i� nem jelentetté� be, hová
�öltözte�.

-  Jó, próbáljáto� ezt gyorsan megtudni!
Kelegi elvtárs elsietett, én pedig tovább foly-
tattam a �érdezõs�ödést.

-  Volta� Tóthnéna� é�szerei?

-  Nem volt so�. Nem is értem, mit vihette�
el tõle . . . Várjun� csa�? Volt ne�i �ét darab
�öves és egy jegygyûrûje.  A fülében briliáns
�öves fülbevaló volt, s arany nya�láncot hordott
Máriát   ábrázoló   medállal.   Néha   felvette   az
arany �ar�ötõjét, -elég vastag volt, négyszögletû
�apcso��al.

-  A ruháit ismerte?

-  Úgy nagyjából.
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-  Meg�érem önt, legyen szíves mun�atársa-
immal �imenni Tóthné la�ására,  s megnézni,
hogy milyen ruhanemût vitte� el. Azt is �érem,
hogy elõbb legyen szíves, amennyire lehet, le-
rajzolni az é�szere�et.

-  Természetesen nagyon szívesen segíte�.

-  Méhes elvtárs, menjene� el, s mindent ala-
posan nézzene� meg! - adtam �i az utasítást
mun�atársamna�.

Mi�özben vára�oztun�, Rónai elvtárs újra je-
lent�ezett a �órházból.

-  Mi�or beszél már Tóthné? - �érdeztem,
amint megismertem a hangját.

-  Beszélni fog, az már biztos - válaszolta a
�ollégám. - De az is biztosna� látszi�, hogy
nem fog emlé�ezni semmire, ami vele történt.
Ilyen súlyos agyráz�ódás után semmiféle pontos
dátumra nem emlé�szi� az ember. Mindeneset-
re,  most már remélhetõleg nemso�ára vissza-
nyeri az eszméletét.

-  Várjon ott, minden�épp meg �ell �ísérel-
ni mindent �iszedni belõle, amit csa� lehet.

-  Értettem, õrnagy elvtárs!



Közben nyomozóin� elém ra�tá� azt a sze-
mélyleírást, amelyet a házfelügyelõtõl �aptun�
Tóthné albérlõjérõl. Nagyon jóna� találtam, s
el is határoztam, hogy ha este nem jelent�ezi�
a la�ásán, a��or enne� alapján elrendeljü� a
�örözést.

Csengett a telefon. Erzsi�é Budai fõhadna-
gyot �apcsolta.

-  Jelentem, Kelegi elvtárs engem utasított,
hogy Horváth Ferenc la�címét minél gyorsab-
ban tudjam meg.

-  Si�erült?
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-  Igen. Mondom a címet: VIII. �erület, Prá-
ter utca 26.

-  Nagyszerû! Vegyen maga mellé egy elv-
társat, s azonnal menjene� �i a la�ására. Ha ott-
hon találjá�, természetesen állítsá� elõ. Ha nincs
otthon, minden�éppen várjá� meg, s errõl egyi-
�ü� telefonon tegyen jelentést.

-  Értettem! Robogun�!

Szinte nem volt nyomozón�, a�i megelégedett
volna az egyszerû "értettem"-mel, valamennyi-
en - vérmérsé�letü�ne�, beszédstílusu�na�
megfelelõen hozzátette� valamit. S ebbõl érezni
lehetett azt a nagy igye�ezetet, lel�esedést,
amellyel mun�áju�at végezté�, öröm volt velü�
dolgozni. Olyan hivatásszeretet élt valamennyi-
ü�ben, hogy minden helyzetben bátran számít-
, hattun� ráju�. És persze azért a szabadabb
hangvételt mi, parancsno�o�, sem tiltottu�.
Szü�ségesne�, de nem merevne� te�intettü� a
formaságo�at. "Éles" helyzetben egy-egy fél-
mondatból tudni �ell, hogy parancs hangzott el,
de egy-egy megjegyzés is megengedhetõ. Sõt, én
magam nagyon örültem anna�, hogyha mun�a-
társaim nem csupán parancsvégrehajtó "auto-
matá�".

\   Ennyi �itérõt megérdemelne� a mi "gyere�e-
in�", mun�atársain�. Közülü� so�an - s nem
(¦is épp �is beosztáso�ban - ma is ott található�
a belügyi szerve� �ötelé�ében.

Méhes elvtárs jelent�ezett be:

-  Õrnagy elvtárs, mielõtt elindulnán� a la-
�ásra, itt vanna� az é�szere� rajzai.

í  Kelegi   barátommal   elismerõen   forgattu�   a

rajzo�at.



I - Ez aztán tö�életes mun�a.  Ha nemcsa�

szépen tud rajzolni ez a Gizi�é, hanem az emlé-
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�ezete is jó, a��or nem jutna� messzire eze��el
az é�szere��el - állapította meg Kelegi elvtárs.

-  Tegyün� róla, minél gyorsabban! - tol-
dottam meg, s mun�atársam már indult, hogy
�iadja a tárgy�örözést.

Ami�or visszatért, elégedetten jegyeztem
meg.

-  No, most már legalább van mit �eresnün�.
Kiindulási pontna� ez sem �evés.

Nem so� idõ jutott elmél�edésre, beszélge-
tésre. Kopogta� az ajtón. Tele�i elvtárs lépett
be, a�it Tóthné la�ásán hagytun�.

-  Õrnagy elvtárs, elõállítottam Béres Istvánt,
Tóthné albérlõjét.

Meglepett Tele�i elvtárs jelentése. Meg is
�érdeztem.

-  Visszajött a la�ásba? Jöjjene� be gyorsan!

-  Igen.

Béres István harmincöt év �örüline� látszó,
erõs, jól öltözött férfi volt.

-  Üljön le!

Lehet, hogy �icsit unalmas, ami�or ezt a fel-
szólítást leírom, de mégis szeretném érzé�eltet-
ni, hogy mi�ént �ezdõdött nálun� anna� idején
minden ilyen �ihallgatás. Már persze, ha vala-
mi fontos dolog nem indo�olta, hogy egy-egy
szemtelen, elvetemült gyanúsítottal ne udvari-
as�odjun� túlságosan.

-  Köszönöm - ült le. - Minden�éppen je-
lent�eztem volna.

-  Hogy gondolja ezt? Ilyen súlyos bûncse-
le�ményt fedez fel, aztán "jelent�ezett volna"?
No, de most errõl csa� ennyit. Térjün� a lényeg-
re.

-  Parancsoljon.

-  Csa� �érdeze�. Mi a foglal�ozása?
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-  A Kistexben dolgozom, �ét hónapja.

-  Büntetve volt?

-  Igen, �érem. Két és fél hónappal ezelõtt
szabadultam. Egy év és �ilenc hónapra voltam
elítélve csalásért és si��asztásért, és nem füg-
gesztetté� fel... le �ellett ülnöm.

-  Miért? Elõbb is volt már büntetve?

-  Igen, �érem, négyszer. Mindig ilyen ügye�
miatt. Szabadulásom után nehezen tudtam el-
helyez�edni. Érden la�tam, és onnan jártam be
mindennap a �ispesti gyárba. Tegnap �aptam
meg a Gát utcai címet, hogy ott van albérleti
szoba �iadó.  Mun�a  után  elmentem  és  meg-
egyeztem Tóthnéval, a�i �iadta ne�em a szo-
bát. Csa� néhány holmim volt velem, azt hagy-
tam ott, a többi még érdi albérletemben van,
most szándé�ozom elhozni.

-  Hány óra�or történt mindez tegnap este?

-  Körülbelül hat óra tájban.

-  Mit csinált azután?

-  Meg�értem Tóthnét, hogy már az éjjel itt
aludhassa�,  s arra �értem,  fûtsön be.  Tóthné
azt mondta, hogy ne�i most nincs fent elég sze-
ne, de �özel van a szenespince, felhozatja és be-
fût ne�em. A��or bementem a szobámba, "bir-
to�ba vettem",  megállapítottam,  hogy  nagyon
jó helyen van, nagyon megfelel ne�em. Pihen-
tem vagy fél órát, azután vacsorázni indultam.
Tóthné adott egy �ulcsot az elõszobához, s meg-
ígérte, hogy mire hazajövö�, meleg lesz a szo-
bámban.

-  Hová ment ezután?

-  Elõször sétáltam,  azután  úgy  �ilenc  óra
tájban bementem a Liliomba, örömömben, hogy
Pesten �aptam la�ást, a vacsorámhoz rendeltem
egy üveg bort. Jó so�áig üldögéltem ott, gondol-
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tam, �özben felmelegszi� a szobám. Tíz óra �ö-
rül a szomszéd asztalhoz egy csinos nõ ült. El-
�ezdtem nézegetni, szemeztün�, azután odaült
az asztalomhoz. Bemutat�ozott: "Ibi vagyo�", és
én is megmondtam a nevemet. Kérdeztem, mit
iszi�, mire azt felelte, hogy csa� rövidet. Erre
aztán magamna� is rövidet rendeltem. El�ezd-
tün� �onya�ozni. Pontosabban, én csa� egy �o-
nya�ot ittam meg, a nõ pedig azt hiszem ötöt.
Közben megegyeztün�, hogy elmegye� a la�á-



sára. Még záróra elõtt felálltun�, elmentün�. Ott
voltam a nõ la�ásán reggel négy-öt óráig. Azzal
búcsúztun� el egymástól, hogy ma este �ilenc-
�or a Liliomban talál�ozun�.

-  Hol la�i� Ibi?

-  Azt én meg nem tudnám mondani. Nem
vagyo� erre ismerõs, és nem is gondoltam rá,
hogy megnézzem az utca nevét. No meg piás is
voltam,  s úgysem  szándé�oztam  még egyszer
visszamenni oda.

-  Hát ez nem so� ... Jó lenne, hogyha gon-
dol�ozna azon a címen. No, de mit csinált az-
után?

-  Kapunyitás után értem haza. Bementem a
szobámba, megfogtam a �ályhát, éreztem hogy
nagyon hideg. Belenéztem és nagyon bosszan-
tott, hogy nem fûtött be a háziasszonyom. Gon-
doltam,  a��or legalább  én befuto�,  s  mire a
mun�ából   hazajövö�,   meleg   lesz   a   szobám.
A �onyhából fát, szenet, gyújtóst hoztam be,
meg a�artam gyújtani, de nem volt gyufám.

-  Dohányzi�?

-  Igen.

-  Gyújtson rá!

A   zsebébõl   cigarettát   és   gyufát   vett   elõ,
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rágyújtott. Ne�em is odanyújtotta az égõ szálat,
ami�or látta, hogy én is cigarettát vesze� elõ.

-  Köszönöm! Na és a��or mit csinált?

-  Ûjra �imentem a �onyhába, de ott sem ta-
láltam  gyufát.   Csendben  benyitottam  Tóthné
szobájába, hogy �érje�, vagy ha alszi�, a��or el-
vegye� egy szál gyufát. Ahogy beléptem, azt
láttam,  hogy az asszony felöltözve �eresztben
fe�szi� az ágyon. Kezei lelógta� a földre. Meg-
gyújtottam a villanyt, s a��or megláttam azt a
szörnyû so� vért. Minden fió� �inyitva, a holmi�
szanaszét a földön. Éleszteni próbáltam, de meg
sem mu��ant. Ami�or megláttam a fején azt a
borzalmas sebet, azt se tudtam, mit csinálja�.
Lerohantam a házmesterhez, elmondtam mi tör-
tént és �értem, hívja �i a rendõrséget és a men-
tõ�et. Vártam, amíg a házfélügyelõ visszajön a
telefonálásból, a��or odaadtam ne�i a la�ás�ul-
csot, és mivel hét órára �ellett a gyárba érnem,
elrohantam. így is tizen�ét percet �éstem. Ez
történt, �érem szépen.



-  Miért rohant mun�ába, ami�or ilyen sú-
lyos bûncsele�ményt fedezett föl?

-  Tetszi� tudni, ilyen priuszos palit, mint én,
nem szívesen veszne� föl egy gyárba sem. Fél-
tem el�ésni . . . Meg hát az elõzõ este óta voltam
csa� a la�ásban,  tulajdon�éppen  még  itt sem
la�tam. Azt hiszem, megtettem a �ötelességemet
azzal, hogy szóltam a házfelügyelõne�. És tessé�
mondani, most mi lesz velem, ott la�hato� to-
vábbra is?

-  Hát, hogy ott-e, vagy talán itt, azt még
nem tudju�.

-  Úristen, csa� nem engem gyanúsítana�?

-  Egyelõre csa� �érdezzü�  - feleltem.  -
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És a saját érde�ében �érem, hogy igye�ezzen
mindenre pontosan felelni.

-  És persze õszintén!  -¦ szólt Tele�i  elv-
társ.

-  Tudom,  �érem,  hogy  mivel  már voltam
büntetve,  gyanús  lehete�.  De soha  ilyesmiért
nem ültem.  Kérem, én mindig csa� átejtéssel
dolgoztam,   �icsiben   és   nagyban,   becsaptam
egyes embere�et, si��asztottam a mun�ahelye-
men. Azt hiszem, önö� is tudjá�, hogy a�i ilyes-
mi�et csinál, az nem nyúl emberhez.

-  Látta� már éjjeliõrt nappal  meghalni  -
jegyezte meg Tele�i elvtárs.

-  Mi nem gyanúsítottu� - erõsítettem meg,
amit elõbb mondtam -, de azt máris megmond-
hatom,  hogy nem valami megnyugtató az ali-
bije.

-  Kérem szépen, nemso�ára �ilenc óra lesz.
Kísérjene� el engem a Liliomba, az a nõ bizto-
san ott lesz, igazolhatja, amit mondo�.

-  És ha nem lenne ott, el tudna vinni ben-
nün�et ahhoz a  házhoz,  ahol  az  éjsza�át  töl-
tötte?

-  Nagyon piás voltam, de megpróbálom. Ha
ez fontos, minden�éppen megpróbálom.

-  Jó, talán erre is sor �erül, most in�ább azt
mondja el, nem beszélte�-e még másról Tóthné-
val?

-  Nem. Különben is vendége volt.



-  Vendége?

-  No, nem úgy értem, hogy vendéges�edés
volt nála, hanem ami�or bementem a szobám-
ba, csa�hamar csengette�.  Nyitva hagytam az ¦
ajtómat, így minden szót hallottam, amit az elõ-
szobában beszélte�. Egy fiatalember ér�ezett, s
az albérletre jelent�ezett. Mint a beszélgetésbõl
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�ivettem, valami orvostanhallgató. Még gondol-
tam is, milyen szerencsém van, hogy egy félórá-
val megelõztem,

-  Miért mondta, hogy vendég, hogyha csa�
errõl volt szó?

-  Mert azt is �ivettem a beszélgetésü�bõl,
hogy már ismeri� egymást. Tóthné be is hívta a
szobájába, velem pedig elõbb csa� az elõszobá-
ban, meg a �ivett albérleti szobámban tárgyalt.

Nyitva hagytá� az ajtót és megdöbbenve hal-
lottam, hogy a pasas azt mondja ne�i: száz fo-
rinttal többet fizet havonta, hogyha ne�i adja �i
a szobát. Legszívesebben felpofoztam volna!
Jól meg is néztem magamna� azt az embert,
ami�or be�opogtam a �ulcsért, mielõtt elmen-
tem volna.

-  Le tudná írni a �ülsejét?

-  Természetesen.   Csa�  a  magasságát  nem,
mert ült. Ezután tö�életes személyleírást adott.

-  Mondom, nagyon megnéztem magamna�,
�i az a gazember.  De nem  a�artam botrányt,
azért nem vágtam be ne�i egyet, csa� dühösen
elmentem.  És nagyon örültem,  hogy  megelõz-
tem. Hát ezért is ittam.

-  Jó,   a  többit   már  ismerjü�,   de   most   ne
vesztegessé� az idõt - állítottam meg a szóára-
datot. - Tele�i elvtárs, induljana� útna�, úgy
�önnyebb lesz megtalálni azt a házat, ahol Béres
úr éjjel tartóz�odott. Ha megtaláljá� jó, ha nem,
a��or este üljene� be a Liliomba. Amint Ibi elõ-
�erült, legyene� szívese� együtt visszajönni . . .

-  Tessé� elhinni, én nem csináltam semmit,
én még egy ujjal sem nyúltam soha sen�ihez!
- állt fel Béres.

-  Látja,   hogy   hinni   a�arun�   magána�   -
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sza�ítottam félbe -, azért is segítün� megtalál-
ni az alibijét.



-  Köszönöm. Remélem, si�erülni fog.

-  Azt azért tudja, hogy még így is marad
�ét-három óra elszámolni valója. Este hat és hét
óra �özött ment el otthonról és �ilenc óra táj-
ben ült le a Liliomban. Azt a �ét-három órát is
jó lenne igazolni vala�ivel.

-  Tessé� elhinni, a��or sem én csináltam ezt
a balhét! - ezzel búcsúzott.

-  Nos, mi a véleményed errõl a beszélgetés-
rõl? - �érdeztem Kelegi elvtárstól, ami�or be-
csu�ódott mögöttü� az ajtó.

-  Tudod, valami hatodi� érzé�em azt súgja,
hogy hinni lehet enne� az emberne�.

-  Én is úgy gondolom.

-  Igaz, néhány dolog nem tiszta ... Itt van.
ez a �ét-három óra. Éppen a��or történhetett a
rablás. És az idõ épp elég, hogy vacsoráig vala-
hová elrejtse az árut. . . Aztán itt van ez a gyu-
fadolog. Ha vala�i cigarettázi�, hogyhogy nincs
nála gyufa? Merthogy most, ami�or rágyújtott,
már volt. Igaz, vehetett is azóta.

-  Kérdõjele�   nél�ül   nincs   nyomozás   -
mondtam in�ább csa� magam elé, hisz Kelegi
nagyon jól tudta,  hogy ezt nem �io�tatásna�
szánom. So��al jobban ismertü�, becsültü� egy-
mást.

Méhes elvtárs jelent�ezett.

-  Ez a Gizi�é nagyon jól ismerhette Tóthné
holmiját - robbant be. Olyen precízen leírta,
hogy mi hiányzi�, mintha a sajátját leltározta
volna.

-  So� mindent elvitte�?

-  Egy barna fibertás�ára valót. Ugyanis azt
sem találtu� ott a sze�rény tetején. És amit be-
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letette�, egy �é� nõi téli�abát, négy nõi ruha és
három pár cipõ. Gizi�é mindent olyan ponto-
san leírt, hogy már ide jövet leadtam a tárgy�ö-
rözést ... Az õrnagy elvtárs nevében.

-  Jól tette! Bár már �ésõ van, de minden
perc számít! - örültem mun�atársam önálló-
ságána�. Elsõ az intéz�edés, jelenteni ráérün�
azután is.

Rónai elvtárs jelent�ezett telefonon a �órház-



ból.

-  Nincs szerencsén�! - �ezdte jelentését. -
Tóthné visszanyerte az eszméletét, de beszélni
még nem tud. írásban próbáltam feltenni ne�i
a �érdése�et, de erre sem reagált. Üjra beszél-
tem a fõorvossal, a�i még most is itt van mellet-
tem, õ azt mondja, hogy sajnos ez olyan álla-
pot, amibõl �ét-három napon belül nem so�at
remélhetün�.

-  Jó, a��or nem �ell bejönnie, menjen haza,
nyugodtan fe�üdjön le, s reggel majd folytatju�.
Elõször ide jöjjön be, Rónai elvtárs. A fõorvos
elvtársna� pedig �öszönjü� a segítségét.

'    - Értettem. Jó éjsza�át, õrnagy elvtárs!

Mi pedig folytattu� Kelegivel a tana�odást,
hogy mi legyen a �övet�ezõ lépés.

-  Ezt   az   orvostanhallgatót   minden�éppen
meg �ell találnun�, ha igaz, hogy volt. Béres
személyleírása mindenesetre olyan, hogy vala-
milyen  személyre  mindenesetre  ráilli�.   Ki  is
adju� a �örözést - foglaltam össze. - Holnap
reggel menjene� �i néhányan a Tele�i térre, ad-
já� le a ruhá� leírását az ismerõs áruso�na�. No,
de reggelig még rengeteg az idõn�. Lejárju� az
éjsza�ai �ocsmá�at és elbeszélgetün� az ismerõs
pincére��el meg a vagányo��al.
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-  Hát persze! Lehet, hogy �apun� egy �is
segítséget - vélte Kelegi elvtárs.

-  Nem vagy fáradt, nem szeretnél egy �icsit
pihenni?

-  So�  mindent  szeretné� . . .,   de  most  azt
hiszem, nem ez az elsõ!

-  Jól van, menjün� együtt.
Erzsi�é lépett be egy ibri� �ávéval.

-  Hát maga még nem ment haza? Azonnal
induljon!

-  Nem  szo�tam  jelent�ezni,  mielõtt elme-
gye�? - �érdezett vissza sértõdötten a tit�ár-
nõm, azután hozzátette: - És õrnagy elvtárs mi-
�or fog lefe�üdni?

-  Majd ha végzün� ezzel az üggyel.

-  Szóval a��or telefonálo� haza, hogy ma
este ne várjá�.



-  Jó, �öszönöm. De utána jó álmo�at!

-  Köszönöm! Jó éjsza�át! - morogva ment
�i az ajtón.

Kelegi elvtárshoz fordultam.

-  Tíz órára rendeld ide a gép�ocsit.

-  Rendben. Addig �icsit pihenhetün�.
Kopogta�.

Hát most �i jön? - néztün� egymásra.
Budai elvtárs lépett be.

-  Jelentem, elõállítottam Horváth Ferencet
a Práter utcai la�ásból. Oda�int az elõszobában
õrzi�.  Egyéb�ént  ismeri  õrnagy  elvtárs  is,  a
"csöcsös" Zsuzsinál volt ágybérlõ.

-  Ismerem, persze, hogy ismerem. De miért
õrizteti?

-  Mert elõbb jelenteni szeretné�, s nem bí-
zom benne, még idebent se.

-  Történt valami?

-  Igen. Ami�or megtaláltam a la�ást, ahol
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nyolcan la�na� a �onyhában és a szobában,
azonnal elhatároztam, hogy �örülnéze�. E��or
az a Horváth azt mondta, õ csa� ágybérlõ, ne�i
nincs sehol holmija. Erre az ágyát néztem meg.
A lepedõje alatt - ott a párna mögött - egy nõi
téli�abátot találtam. Azonnal megszólalt, hogy
az nem az övé. Zsuzsi, a�i végig figyelte a moz-
dulataimat, é�telen ri�ácsolásba tört �i: "Mi az
istenne� tagadod, hát tán mi dugtu� a lepedõd
alá? Ne�em meg azt mondta, hogy az övé, fel-
ügyelõ úr ... az isten tudja, melyi� öreg �urvá-
tól döntötte meg . . . Mert nem melózi� ez a stri-
ci, csa� szipolyozza az öreg spin�ó�at.. ." "De
innen elpucolsz - ezt már ne�i mondta -, nem
hozod rám többet a "hé�et". Alig bírtam elhall-
gattatni.

-  Milyen az a �abát?

-  Mindjárt   megmutatju�,   behozattam   ve-
le... Ké� színû nõi téli�abát!

-  Érde�es fordulat! - tört �i belõlem.

-  Budai elvtárs, hívja csa� be az emberün-



�et!

-  Jós�a! - szólt �i Budai, gyerte� be!
Ketten lépte� be az ajtón. Elöl Horváth, a�it

azonnal megismertem, mert nemegyszer volt
már a "vendégün�", mögötte Rónai elvtárs. Elõ-
ször hozzá szóltam.

-  Miért nem ment haza? Hiszen abban álla-
podtun� meg.

-  Jelentem, �özben talál�oztam Budai elv-
társsal, s úgy gondoltam, nem árt, ha segíte� ne-
�i.

-  Jó, jó - mosolyodtam el. - Lehet, hogy
még szü�ség is lesz rá, hogy minél többen le-
gyün�. Üljene� le!

A miein� leülte�, "vendégün�" állva maradt.
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-  Maga is, Horváth! - szóltam rá.
Maga alá húzott egy szé�et.

-  Hát a��or beszélgessün� - �ezdtem isme-
rõs�ént. - Mondja el, hogy most éppen hol dol-
gozi�, aztán meg szép lassan azt, hogy �ié ez a
nõi téli�abát. Arról is beszéljen, merre járt teg-
nap este. Látja, ilyen �íváncsia� vagyun�!

Gondol�ozott egy darabig, láthatóan megpró-
bálta összeesz�ábálni a válaszát, ezért még hoz-
zátettem :

-  Igaz is, arról se feled�ezzen meg, miért ha-
zudta a nyomozó elvtársna�, hogy nem a magáé
az a �abát!

Erre megszólalt.

-  Kérem szépen, azzal �ezdem, hogy jelen-
leg nem melózo�, õrnagy úr. Tegnap este a "spi-
�et" jártam., hiszen tetszene� tudni, hogy min-
den este ott vagyo�. Végigjárom, ez a szóra�o-
zásom.

-  Tudom,   ott   is  talál�oztun�  nemegyszer.
Mennyi pénze van? Ra�ja �i a zsebeibõl, ami
benne van!

Sorra az asztalra ra�ta, amit a zsebébõl elõ-'
halászott. Tárca, bics�a, cigaretta, gyufa, egy
pa�li meg�opott magyar �ártya és 240 forint so-
ra�ozott elõttem.



-  Honnan van ennyi pénze, hogyha nem dol-
gozi�?

-  Játszottun� a "spiben" és nyertem.

-  Mit játszotta� és �ivel?

-  Huszonegyeztün� a többi csibésszel.

-  Kicsit bõvebben! Ne �elljen harapófogóval
�iszedni minden szót!

-  Hát tetszi� ismerni õ�et! A "Ku�ac", a
"Cigány Toncsi", a "Bics�ás" Jani. . . so�szor
vagyo� velü�.  Aztán beszállt még �ét frájer,
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a�i�et nem ismertem, de láttam, hogy so� "lé"
van nálu�. (A tolvajnyelvben gyengébben jártas
olvasóim is �italáljá�, hogy a ,,ié" - pénzt je-
lent.) Azo�at igye�eztün� "meg�opasztani" . . .
Si�errel! - még büsz�él�edett is.

-  Hány óra�or járt a �ocsmában?

-  Nem néztem én az órát, �érem. Csa� azt
tudom, hogy este volt. Igaz, �orán sötétedi�.

-  Honnan van ez a �abát?

-  Az egyi� "fran�a" adta ide, hogy "pasz-
szoljam el", (Engedje meg az olvasó, hogy ne
fordítsa� le minden tolvaj nyelvi szót, hisz ha a
pontos fordítása nem is, a lényege feltétlenül �i-
derül a �érdése�bõl és felelete�bõl, meg a ma-
gyarázato�ból.)

-  Ki volt az?

-  Azt hiszem, a Szöszi.

-  Melyi� Szöszi ?

Egy pillanatig gondol�odott, aztán így folytat-
ta:

-  Biztosan  õrnagy  úré�  is  így  ismeri� . . .
Kereszti Aran�a a rendes neve.

-  Biztos ebben?

-  Egészen biztos.

-  A��or miért mondta, hogy nem a magáé?

-  Nem a�artam mondani, hogy õ adta. "Do-
hányt" �értem tõle, azt nem adott, hanem azt
mondta,  hogy  "passzoljam  el"  ezt  a �abátot,
amit �apo� érte, az nálam maradhat �ölcsön.



Egy pillanatra átvillant az agyamon, hogy
amit ezért a �abátért �apni fog, azt nem �öl-
csönbe adjá�. Rónai elvtárs még meg is erõsített
ebben. De jó, hogy véletlenül visszajött.

-  Mondja csa�, mi�or adta oda magána� ezt
a �abátot Szöszi?

-  Négy-öt napja.
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-  Õrnagy elvtárs, jelentem - fordult felém
Rónai elvtárs -, Kereszti Aran�a nyolc napja
õrizetben van, tit�os �éjelgés miatt átadtu� az
ügyészségne�.

-  No, mi van ilyen�or, Horváth úr? - �ér-
deztem rá a vendégün�re. - Talán az ügyész-
ségre ment be a �abátért?

Nem válaszolt.

-  Mondja meg õszintén, �ié a �abát és ho-
gyan �erült magához?

-  Ügy emlé�szem,  hogy a Szöszi adta, ha
nem, a��or nem tudom, hogy �itõl �aptam.

-  Mi   nemso�ára   egészen   pontosan   meg-
mondju� magána�! - Budai elvtárs -, szóltam
nyomozón�hoz, a�i be�ísérte - vegye magához
a �abátot, s menjen el erre a címre (tettem elé
Gizi�é la�címét). Ha aludna is az illetõ, �eltse
fel, s �érdezze meg, ismeri-e ezt a �abátot. . .
Kocsival menjen, egyi� lába itt, a mási� ott.

-  Repülö�! - pattant fel Budai és �ivihar-
zott az ajtón.

Horváth értetlenül nézett. Fogalma sem volt,
hogy hová �üldöm a �abátot, s én így is a�ar-
tam.

-  Amíg az elvtárs megér�ezi�, addig beszél-
jün� másról - mondtam Horváthna�. - Mi tu-
lajdon�éppen egész más ügyben �erestü� ma-
gát.

-  Miért tetszette� �eresni?

-  Mert özvegy Tóthné Gát utcai la�ásána�
albérlõit sorra �ihallgatju�, és úgy tudju�, hogy
maga is ott la�ott.

-  Csinált valamit az a vén spin�ó? Kérdez-
zene�, amit tudo� róla, mindent elmondo� -
vette a szándé�osan félreérthetõen feladott la-
pot  Horváth.



-  Mi�or la�ott özvegy Tóthnénál?

-  Négy-öt hónapig la�tam a Gát utcában, s
�örülbelül három-négy hónappal ezelõtt �öltöz-
tem el.

-  Azóta mi�or járt nála?

-  Nem voltam én ott, �érem, azóta, még ha
a�arnám, sem mehetné� a la�ására, be sem en-
gedne.

-  Miért nem engedné be?

-  Mert    ami�or    eljöttem,    összebalhéztam
vele.

-  Mi volt az o�a, hogy összeveszte�?

-  Ami�or �ivettem a szobát,  egy hónapra
elõre �ifizettem a "�égli" árát. Nemso�ára az-
tán jóba lettem vele, s azután már nem fizettem.
Még �aját is adott, és azt a�arta, hogy ne men-
je� sehová, csa� vele legye�. Persze azt is, hogy
szinte úgy éljün�, mint férj és feleség. Minden-
ben ...

-  No és ehhez nem fûlt a foga?

-  Nem bizony. Mert legalább pénzt is adott
volna, de egyetlen grandot sem láttam tõle. Va-
lamibõl pedig élni �ell, nem?

-  Maga meg éppen ilyen idõs nõ�bõl él ...

-  Hát...

-  Szóval ezen veszte� össze?

-  Igen. Mondtam ne�i, hogy adjon valami
pénzt is, mire azt felelte, hogy mit �épzele�,
majd õ fog eltartani? Nem elég, hogy megvan
nála a la�ásom, ezért se fizete�, meg a �ajám,
meg mindent  meg�apo�,  amit  csa� egy  férfi
meg�aphat. Hát ezen aztán nagyon begurultam.
Hogy õ, a vén szipirtyó mindent megadhat. Ami-
�or újra el�ezdte, hogy tulajdon�éppen adjam
meg a pénzt, a la�bért, a��or begorombultam,
bevágtam ne�i egyet és otthagytam.
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-  Úgy tudom, hogy maga nem nagyon finy-
nyás az idõs nõ� �érdésében. Miért volt büntet-
ve az utóbbi éve�ben?



-  Jól tetszi� emlé�ezni. . .  Talán négyszer
vagy ötször büntette� meg zsarolásért.

-  Idõsebb nõ�et zsarol.

-  Igen, �érem.

-  Hogyha   erre   specializálta   magát,   a��or
miért éppen Tóthnéval �apcsolatban volt prob-
lémája?

-  Felügyelõ úr, azo� máso� volta�. Azo�nál
egy-�ét al�alommal �ellett megjátszanom, hogy
szerelmes vagyo�, Tóthné meg mindennap meg-
�övetelte ezt. Sõt, volt egy barátnõje, még az is
�i�ezdett velem.

Lopva Kelegire néztem, s megnyugodva nyug-
táztam magamban: de jó, hogy azt a címet, meg
a nevet tito�ban adtam oda a nyomozón�na�.
Gizi�é persze errõl nem beszélt.

-  Ne mondjon már ilyet! - szóltam hango-
san. - Talán fordítva történt!

-  Dehogy,   �érem.   Ami�or   egyszer   éppen
elindultam otthonról, a �apuban talál�oztam ve-
le. Jött a barátnõjéhez. Meg�érdezte, hová me-
gye�, mondtam, hogy sétálni. A��or azt mond-
ta:  "Mit szólna,  ha el�ísérném .. .  Legfeljebb
nem látogatom meg a háziasszonyát." Nem el-
len�eztem. Fiatalos, jól öltözött nõ volt, ilyene�-
�el nemigen szo�tam én nyilvános helyen talál-
�ozni, még tetszett is a dolog. Csa� megjegyez-
tem: "Sajnos nincs pénzem." "Ne törõdjön vele
- válaszolta -, majd én fizete� . . ." Elvitt a
Mátyás-pincébe. Ott se jártam azelõtt. Fizette a
vacsorát, a piát, aztán fölvitt a �églijére. Csa�
éjféltájt  engedett  el.   "Magát  biztosan  várjá�
otthon"   jelezte,   hogy   tud   a   �apcsolatun�ról
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Tóthnéval. Mindjárt �értem tõle egy �is pénzt,
de nem adott, azt mondta, még nem érdemeltem
�i. No én aztán többet nem mentem vele, pedig
fûzött azután is.

-  Szép mese ez, Horváth, de miért higgyü�
el? Olyan talán ez is, mint a �abátmese.

-  Tudom,   azt   tetszi�  gondolni,   hogy   egy
jobb  úrinõne�  nincs  ilyen  "palira"  szü�sége.
Higgye el, felügyelõ úr, hogy so�szor eze� még
nagyobb férfiínségben szenvedne� . . .

Szerencsére nem fejtegethette tovább a néze-
teit, mert telefonon jelent�ezett Tele�i elvtárs.



-  Jelentem, hogy Béres nem találta meg az
állítólagos Ibi la�ását.

-  Gondolom,  úgyis éhese� - feleltem -,
menjene� el együtt a Liliomba. Éjfélig üldögél-
jene� ott, ha addig nem jönne, hazamehet.

-  És Béressel mit csinálja�?

-  Egy pillanat -fogtam be a �agylót, s Ke-
Iegihez hajoltam.  Röviden megtanács�oztu� a
dolgot, ne�i is az   volt a véleménye,  ami az
enyém.

-  Ha az este visszament,  a��or holnap is
megtalálju� - mondtam most már a �agyló-
ba. - Éjfél�or �öszönjene� el tõle,  s �érjé�
meg, hogy holnap mun�a után jöjjön be. Persze,
ha �özben bármi történne, a��or együtt jöjjene�
be Ibivel, ahogy elõbb megbeszéltü�.

-  Értettem.

-  No - fordultam Horváth Ferenchez -,
miután azt gondolja, hogy elaltatott a si�ereivel,
térjün� csa� vissza a tárgyra. Honnan is van az
a �abát? De legyen végre õszinte, eléggé unom
már a hazudozásait. ..

-  Tessé� elhinni, ha nem Szöszi adta, nem
tudom �itõl van?

431

-  Miért,   maga   annyi   nõi   �abátot   szo�ott
�apni, hogy erre már nem is emlé�szi�?

Nem felelt.

Ujabb   �érdésemet   a   telefoncsöngés   a�adá-
lyozta meg.

-  Budai hadnagy jelent�ezem - hallottam
a vonal mási� végén.

-  Telefonon?

-  Sürgõsne� tartottam. A barátnõ egyértel-
mûen felismerte, hogy ez Tóthné �abátja, amely
hiányzi� a la�ásáról.

-  Köszönöm, jöjjön be!

-  No, Horváth, beszél végre"?

-  Nincs mit mondanom.

-  Ne�em van. Ugye már a legelején említet-
tem,   hogy  hamarosan  megmondom  magána�,
�ié a �abát. Tóthnéé a Gát utcából. Most ismer-



té� föl. (Még mindig nem játszottam nyílt �ár-
tyával.) Ha a�arja, azt is elmondom, hogy �erült
magához.

Elsápadt, szinte morogva mondta maga elé.

-  Nem hittem volna, hogy az a vén spiné
ezért feljelent.

-  A többi holmit hová tette ?

-  Elpasszoltam,   mit  tagadjam.   Egy  ruhát,
meg egy pár cipõt vettem el még, azt a fél�arú
ócs�ás vette meg a Tele�in.  Alig adott értü�
pár forintot.

-  És a többi holmi meg az é�szere�?

-  É�szere�! Va�ulja� meg, ha egy darabot is
el vittem. Ezt is õ mondta?

-  Ezt se õ mondta, õ nem tud beszélni, ezt
maga nagyon jól tudja. In�ább azt mondja el,
mivel verte fejbe tegnap este?

-  Mit csináltam? - ugrott fel �étségbeesett
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arccal. - Es�üszöm, mióta eljöttem tõle, még
nem láttam.

-  Nem látta? Ezt elhiszem, mert még a �ór-
házban fe�szi�.

-  Tetszi� látni, hát a��or hogy tehettem vol-
na?

-  Nézze, maga hazudhat, tagadhat, joga van
hozzá. Most mi õrizetbe vesszü� rablásna� és
emberölés  �ísérleténe�   alapos   gyanúja   miatt.
Reggelig lesz ideje gondol�ozni, hogy mindent
bevalljon õszintén. - Kelegi elvtárs, vigyéte�
�i, �észítséte� el az irato�at, s tegyéte� meg a
jelentést írásban a fõnö�ne�.

Horváth összeroppanva távozott.
Megvártam,   amíg   Kelegi   elvtárs   visszajön,
aztán megszólaltam.

-  Erre nem számítottun� egy órával ezelõtt,
ugye?

-  Nem bizony . . .

-  így hát elmaradhat az esti séta . .. habár
azért azt az orvostanhallgatót is jó lenne meg�e-
resni. Ha másért nem, hát azért, hogyha tényleg
ott volt, a��or esetleg talál�ozhatott is ezzel az
emberrel.



Kelegi, a�i ismerte minden gondolatomat, be-
avatottan megjegyezte:

-  Ha egyáltalán talál�ozhatott vele.

-  Mindegy, ma éjsza�ára befejeztü�. Mind-
annyian menjene� haza, még nincs éjfél, regge-
lig jót pihenhetün�.

Míg a �ocsi hazafelé vitt bennün�et, arra gon-
doltam, mennyire meglepõdi� majd a feleségem,
hogy "hazataláltam", pedig Erzsi�ével egészen
mást üzentem . . .

Reggel fél nyolc�or értem be az irodámba. Az
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elõszobában  �ávéillat  terjengett,   Erzsi�é  már
várt.

-  örriagy elvtárs, az asztalán találja az éj-
sza�ai jelentést - fogadott.                              ¦

A jelentés megint csendes éjsza�áról tanús�o-
dott. Ellopta� egy S�odát. Családi vere�edés a
Visegrádi utcában. A férj ittasan ment haza, vé-
resre verte a feleségét. Az ital, újra meg újra az
ital! Aztán a rá�osrendezõi pályaudvaron betör-
te� az Utasellátó Vállalat dohánypavilonjába.
Lefeszítetté� a bolt la�atját, az ajtót benyomtá�,
a zár �itört. Kifeszítetté� a �ézi pénztárt is. El-
vitte� 460 forint �észpénzt, 252 darab telefonér-
mét, 90 tábla �ülönbözõ minõségû cso�oládét, 50
csomag Kossuthot, néhány csomag más már�ájú
cigarettát, 2 vagy 3 pipát, 270 darab borotvapen-
gét, 3 darab szájharmoni�át, több zseb�ést, ci-
garettatárcá�at, néhány golyóstollat és más apró
ajándé�tárgya�at. Az áru� érté�e �örülbelül
4000 forint. A helyszíni szemle megállapította,
hogy a behatolás nagyon primitív. Találta� né-
hány ujjlenyomatot is.

-  Erzsi�é - �iabáltam �i. (Ami�or siete�,
a��or telefon helyett ezt a megoldást szo�tam
választani, s tit�árnõm már bent is terem.)

-  Hozza csa� be gyorsan a tegnapi jelentést!

-  Már ide �észítettem!

Elismerõen néztem rá, de azért azt mondtam:

-  Szeretem, hogyha én olvasom el elõször
legalább azo�at az irato�at, ami� rám tartozna�.

-  Csa� belepillantottam. Eze� is olyan édes-
szájúa�, mint a tegnap éjjelie�. A�i� a cu�rász-
dába törte� be.



-  Éppen ezt a�arom összehasonlítani. Köz-
ben pedig legyen szíves, �üldje be a csoportve-

434

zetõ�et, s mindazo�at, a�i� tegnap mun�ában
volta� - soroltam a neve�et.

Nyugodtan számíthattam rá, hogy valameny-
nyien bejönne�. A reggel ilyen nyomozáso��or
soha nem a tényleges mun�a�ezdési idõpontot
jelentette... És valóban, néhány perc múlva
frissen borotválva, jó�edvûen megjelente�.

-  Üljene� le, elvtársa�! Elõször néhány szót
az éjsza�áról. Csendes volt, a�árcsa� a tegnapi,
de történt egy betörés. - Röviden ismertettem
a cu�rászdái és a trafi�betörést. - A �ét betö-
rés módszerében, primitívségében és a piti zsá�-
mányban is hasonlít egymáshoz. Ketten nézze-
ne� utána pontosan az ellopott holmi�na�, s
mind a �ét helyszínen vizsgálódjana�. Azután
még beszélün� a dologról.

-  Intéz�edem!

-  Ráérsz  a  megbeszélésün�  után.   Most  a
legfontosabb, mi történt eddig a rablási ügyben.
- Röviden tájé�oztattam azo�at is, a�i� ed-
dig nem folyta� bele �özvetlenül a nyomozás-
ba, hogy hol tartun�. - Kine� mi a vélemé-
nye?

-  õrnagy elvtárs, jelentem - szólalt meg
elsõne� Tele�i, én már régebben ismerem ezt a
Horváthot. Eddigi tapasztalataim szerint gyáva
strici.    Valamennyi   bûncsele�ménye    zsarolás
volt, idõsebb nõ� befûzése. Igaz, oly�or-oly�or
meg is lopta õ�et. De hogy le merne ütni vala-
�it, ezt nem nagyon hiszem.

-  Hát hinni nem itt �ell - jegyezte meg
Rónai. - És ahhoz mit szólsz, amit õ maga mon-
dott el, hogy mielõtt otthagyta volna az albér-
letet, bevágott a nõne�. Tehát szerinted a "be-
vágás" meg a leütés annyira távol áll egymás-

t tói?
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-  Én is megdöbbenve hallottam a saját szá-
jából. Még azt is in�ább elhiszem, hogy csa� fel-
vág vele.

-  És a �é� téli�abát? Az vajon hogy �erült
hozzá?

-  Mondju�, ellopta néhány hónappal ezelõtt.



-  Igen, erre gondolni lehet - szóltam most
már bele a vitába. - Éppen ezért nagyon gyor-
san meg �ell találni azt a fél�arú Tele�i téri
árust. Biztosan E. Dezsõnére gondol Horváth.
Õ esetleg segíthet ebben.

-  Jó lenne ház�utatást tartani a Práter ut-
cában, Horváth la�ásán, hátha még eldugott va-
lamit - vetette fel Kelegi elvtárs.

-  Igazad van, ez a mási� lépés. Csa� hát,
a�i� �imenne�, vigyázzana� a Zsuzsi nagy szá-
jára.

-  Nem félün� tõle!

-  Most �övet�ezzene� a beszámoló�. Tele�i
elvtárs, szerencsével járta� az este Béressel?

-  Jelentem, igen is, nem is.

-  No, ez aztán egyenes beszéd, világos, mint
a va�abla�! - �ottyantott �özbe vala�i.

-  Folytatom. Szóval éjfélig üldögéltün� a Li-
liomban, de Ibi nem jött. így hát jól elbeszélget-
hettem Béressel. Õrnagy elvtárs, jelentem, meg-
gyõzõdésem, hogy ez az ember nem �övette el
azt a bûncsele�ményt.

-� Ez így önmagában nem elég meggyõzõ -
vetettem �özbe.

-  így van. De beszéltem a pincérrel is. Jól
megnézte magána� Bérest, azután azt mondta:
"Maga itt ült tegnap este azzal a hölggyel. � �"
Pillanato�on belül �iderült,  hogy ismeri Ibit,
anna� a  nõne� valóban  törzshelye  a  Liliom,
majdnem mindennap eltölt ott egy-�ét órát. A
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pincér megígérte, hogyha leg�özelebb bemegy,
õ azonnal telefonál ne�ün�,

-  Ala�ulna� a dolgo� - nézett fel jegyzetei-
bõl Kelegi elvtárs.

-  És a �órházban mi hír? - �érdeztem Ró-
naitól.

-  Amint bejöttem, azonnal hívtam a �órhá-
zat. Az ügyeletes orvos elmondta, hogy Tóthné
eszméletnél van, beszélni még mindig nem tud,
súlyos az állapota.

-  Marad tehát továbbra is �ét �érdõjelün�.
Az egyi� Horváth, a mási� az orvostanhallgató,
ugye így gondolod, õrnagy elvtárs - �everte a



tegezést a hivatalos hanggal Kelegi barátom.

-  Ügy van. Horváthot mindjárt �ihallgatju�,
az ismeretlent pedig �eresni �ell!

-  A�ár van, a�ár nincs - folytatta gondola-
tomat Kelegi elvtárs.

-  S az út az é�szere�en �eresztül vezet -
zártam le a gondolatsort. - Rutinos bûnözõvel
állun� szemben, a�i nem ismerte ugyan a pon-
tos helyszínt, de nagyon módszeresen, tudato-
san �utatott. Az é�szere�et minden bizonnyal el
a�arja adni, tehát ebben az irányban �ell erõsí-
teni a �utatást.

Aztán összegeztem aznapi teendõin�et:

-  Mi   idebent   meg�ezdjü�   Horváth   újbóli
�ihallgatását. Négy nyomozó induljon a Tele�i
térre, s az ott mû�ödõ �irendeltség segítségével
vizsgáljá� meg, hogy az elmúlt �ét napon nem
a�art-e vala�i é�szert eladni, illetve nem vet-
te�-e vala�itõl é�szert.  A tárgy�örözés rajzát
vigyé� magu��al. Két elvtárs járja végig a zá-
logháza�at.   A  fél�arú   nõt  minden�éppen   te-
remtsé� elõ és hozzá� be azonnal. Még egy vo-
nalun�  van,  az  albérlõ�é.  Az  ismert  tolvajo�
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�özött igen so� olyan személy van, a�i arra
specializálta magát, hogy ágy- vagy albérlõ�ént
�ifossza a tulajdonost, a fõbérlõt. Rónai elvtárs
- mi�özben állandóan tartja a �apcsolatot a
�órházzal - nézzen utána, �i� vanna� �özülü�
szabadlábon. - Itt reagáltam a vitára. - Egyéb-
�ént, anna� ellenére, hogy Tele�i elvtárs �övet-
�eztetésével egyetérte�, azért nem szabad el-
vetni Horváth bûnösségét, hiszen minden tolvaj-
jal történhet valamilyen váratlan esemény, ami-
�or nem tud gondol�odni, s talán éppen gyáva-
ságból még ölni is �épes, nehogy leleplezzé�. -
Aztán így folytattam. - A mi mostani ügyün�-
rõl még annyit: ha estig nincs eredmény, a��or
megtesszü� a tegnap estérõl elhalasztott �irán-
dulást a �ocsmá�ba. Egyéb�ént �ét nyomozó
nézze meg, mi is történt abban a cu�rászdában
és trafi�ban, nehogy az ilyesmibõl sorozat le-
gyen!

Emberein� szétszéledte�, én �iszóltam, hogy
hozassá� föl �ihallgatásra Horváthot, de Erzsi-
�e erre ezt mondta:

-  Õrnagy elvtárs, tessé� bemenni a fõnö�-
höz referálni. Ami�or hívta, azt mondtam, hogy
eligazítást tetszi� tartani.

-  Már megye� is!



A fõnö� elém sietett.

-; Olvastam a jelentést arról, hogy õrizetbe
vettéte� a Gát utcai rablás tettesét. Beismerõ
vallomást tett már?

-  Jelentem nem. Én azt hiszem, nem is tesz.

-  Hogy érted ezt?

-  Egyáltalán nem biztos,  hogy õ a tettes.
Sõt talán úgy is fogalmazhatné�, hogy nem õ.

-  Nem  értele�.  A��or  miért vettéte�  õri-
zetbe?
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-  A téli�abátot, s még néhány holmit való-
ban elhozott a la�ásból, ez önmagában is elég
o�. Azt azonban még egyáltalán nem tudtu� bi-
zonyítani, hogy tegnapelõtt este ... - s elmond-
tam valamennyi aggályun�at, problémán�at.

-¦ Ha több hónapja lopta el, a��or miért
tartotta volna magánál? - ellen�ezett a fõ-
nö�. - Egy nõi téli�abátot. Ha még férfiholmi
lenne! A tolvajo� általában rögtön eladjá� a lo-
pott holmit. És az é�szere�rõl még nincs semmi
hír?

-  De fõnö�, hisz még �ét nap sem telt el a
rablás felfedezése óta!

-  Az igen, de én már biztosra vettem, hogy
Horváthban az igazit fogtáto� el, így a�artam
jelenteni a fõ�apitány elvtársna�.  Csa� ezt a
szóbeli  referálást vártam.  Most  mit  mondja�
ne�i? Hogy még mindig nincs lényeges ered-
mény?

-  Azért már szû�ült a �ör. Van egy õrizetbe
vett személyün�, a�i abban a la�ásban bûncse-
le�ményt �övetett el, s van egy személyleírá-
sun� vala�irõl, a�i minden bizonnyal a rablás
elõtt utoljára látta az asszonyt. - Részletesen
elmondtam, amit az állítólagos "orvostanhallga-
tóról" tudtun�.

-  Jó, jó, de tulajdon�éppen .alig jutottun�
elõre - összegezte a fõnö�.

-  Minden nyomozón�  azon dolgozi�,  hogy
elõbbre lépjün�.

-  Rendben van. Ha bármilyen fordulat len-
ne, azonnal jelentsd!

-  Értettem!   -  feleltem  a  leghivatalosabb
hangon, s szinte sar�osan megfordulva alig hal-



lottam :

-  Erõt, egészséget!
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Az elõszobában már ott állt Horváth és �ísérõ-
je, de én csa� átfutottam a szobán, s csupán
ennyit vetettem oda tit�árnõmne�:

- Majd �iszólo�, ha behozhatjá�.

Erzsi�é riadt szemmel nézett rám.

Én pedig odabent leültem az asztalom mellé,
és szinte moccanni sem tudtam, egymást �erget-
té� a gondolataim. Vajon miért is nem tudjá� a
nyomozó� egy �étmilliós városban azonnal "tá-
lalni" a fõnö�ne� tettest? Meg is válaszoltam:
mert nem vagyun� mesterdete�tíve� ... azo�
�ülönben is csa� regénye�ben, filme�ben �épe-
se� mindig azonnal felfedezni a bûncsele�mé-
nye� o�át, s elfogni a tettest. Mi csupán néhá-
nya� vagyun� a so� ezernyi rendõr �özül, a�i�
lehet, hogy növe�võ sza�értelemmel, s biztos,
hogy nagy lel�esedéssel éjt nappallá téve �épe-
se� vagyun� dolgozni, de csodá�at nem produ-
�álhatun�. Pedig so�a� szerint úgy megye� a
"nyom"-on, mint a �utyám, a Szása. Kétségte-
len, van ebben is valami igazság, bár Szása talán
többet szo�ott aludni nálam. Egy jó dete�tívne�
úgy �ell ismernie a várost, mint a tenyerét. Min-
den lebujt, zugot, ahol bármit adna�-veszne�,
ahol a bûnözõ� összegyûlne�. És azt hiszem, is-
merem is. Hiszen alig volt eddig olyan bûncse-
le�mény, amelyne� a helyszínén ne jártam vol-
na. So�-so� áldozattal, hozzátartozóval és bûnö-
zõvel meg a bûnözõ�höz csapódó embere��el
beszéltem már életemben. És mégsem lehet tõ-
lem azt várni, hogy �ét nap alatt minden bûn-
tényre fény derüljön. Sem tõlem, sem so�-so�
segítõtársamtól, a�i��el �özösen végezzü� ezt a
mun�át!

Egy pillanatra átvillant az agyamon, hogy ha
ilyen igénye� vanna�, ami� teljesíthetetlene�, le
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�ell vonni a �övet�eztetést. De aztán el is hesse-
gettem ezt a gondolatot. Hiszen anna� idején
hogy tilta�oztam, ami�or a család a�art ráven-
ni erre. Ez a��oriban volt, ami�or másodszor ta-
lálta� el a banditá� tûzharcban. És én viharo-
san tilta�oztam a �órházi ágyon is. Hogy �épze-
li�, hogy ezt a pályát otthagyom, hiszen nincs
szebb hivatás, mint a bûnözõ� üldözése, az em-
bere� nyugalmána� biztosítása.

Igen, most is éppen ezért talál�ozi� a gon-



dolatom a fõnö�ével. Az újságo� már szétröpí-
tetté� a hírt, hogy a Gát utcában leütötte� és
igazán nem mondhato� mást, mint az este,
�irabolta� egy idõs asszonyt, s most hányan, de
hányan alszana� nyugtalanabbul, míg csa� meg
nem �apjá� a hírt: elfogtá� a tettest.

Erre �ell gondolni!

A telefoncsörgés szinte végszóra ér�ezett.

-  Tele�i fõhadnagy, jelent�ezem - hallot-
tam a vonal túlsó végérõl. - Jelentem, hogy a
fél�arú ócs�ásnõt megtaláltam a Lépcsõsben, ott
reggelizett.   De  amint  beszélni  �ezdtem  vele,
azonnal "dilizni" �ezdett. Alig tudtam bevinni
a VIII. �erületi �apitányságra.

-  Ott vanna� most?

-  Jelentem, igen.

-  A��or �érjen �ocsit, s azonnal hozza ide.

-  Értettem.

Én pedig �iszóltam, hogy hozzá� be Horváth
Ferenc õrizetest.

Horváth Ferenc �ialvatlan szemmel, zavartan
jött be. Tisztelettudóan megállt az asztalom
elõtt.

-  Üljön le! - szóltam, s telefonon �értem,
hogy Kelegi és Rónai elvtársa� is jöjjene� be a
�ihallgatásra.
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-  Nos,   úgy   látom,   gondol�ozott   az   éjjel,
Horváth.

-  õrnagy úr, �érem, én gondol�oztam, de én
egyszerûen nem is tudom, mi történt a Gát ut-
cában, pontosan mi az, amivel gyanúsítana�.

-  özvegy Tóthnéval szemben súlyos bûncse-
le�ményt �övette� el. Tegnapelõtt este a la�á-
sán leütötté�, �iraboltá�. A la�ásáról több é�-
szer és ruhanemû hiányzi�. A ruhá� egy darab-
ját magánál megtaláltu�, s azt is beismerte, hogy
a többit eladta.

-  Borzalmas,   õrnagy   úr...   És   súlyos   az
eset?

-  Még �órházban van, nem tud beszélni.

-  Annyira megütötté�?



-  Majdnem szétnyílt a feje! Rengeteg vért
vesztett.

-  õrnagy úr, �érem, én most, ahogy tetszi�
mondani, majdnem rosszul vagyo� .. . Soha, so-
ha  ilyet nem  lettem  volna  �épes  csinálni.. .
Zsarolo�, tolvaj vagyo�, azt nem is tagadhatom,
de gyil�os soha nem lesze�!

-  Mégis, mit tenne az én helyzetemben?

-  Igaza van, õrnagy úr, minden ellenem be-
szél ... Nem. Tévede�! A fél�arú nõ be tudja
bizonyítani, hogy ne�em van igazam.

-  Azt mindjárt meglátju�! - feleltem erre,
mert oda�intrõl már hallottam a jól ismert ri�á-
csolást. Tele�i elvtárs �opogott be.

-  Jelentem, megjöttün�.

-  Vigye a szobájába az asszonyt, mindjárt

Ami�or �iment, odaszóltam Rónaina�.
- Rónai elvtárs, beszélgessen Horváthtal. Te
pedig, Kelegi gyere velem.
A fél�arút jól ismertem, E. Dezsõnéne� hív-
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tá�, az örömvölgy utcában la�ott. So�szor meg-
gyûlt már vele a bajun�, többször volt büntetve
orgazdaság miatt, de nemegyeszer segített is ne-
�em. Most is régi ismerõs�ént üdvözöltem.

-  Adj  isten,  Rozi�a,  de  rég  nem  láttam!
Egészen megszépült azóta!

-  Csa�   bó�ol,   õrnagy   úr!   De   jólesi�   -
mondta, aztán Tele�ihez fordult. - Látja, így
�ell velem beszélni, nem ahogy maga rámtá-
madt. - Aztán megint ne�em mondta. - Nem
ragadt ráju� semmi az õrnagy úrról. És �ülön-
ben is, semmi dolgom magu��al, miért citálta�

ide?

-  Tényleg nincs magával semmi bajun�, Ro-
zi�a, csa� én a�artam látni.

-  Hagyja a lin� dumát, õrnagy úr, mondja
meg végre, mire �íváncsi.

-  Rendben van, a��or most sorra elmondom,
i miben �érjü� a segítségét. Mit vásárolt legutóbb

Horváth Ferenctõl és mi�or? Segít-e ne�ün�
megtalálni egy pasast? No meg �eresün� néhány

I é�szert, a rajzát majd megmutatju�. Snnyi az



| egész.

� - Melyi� az a Horváth? Annyi Horváth van,
mit tudom én, hogy az õrnagy úré� páciensét is-
merem-e.

-  Jó, majd megmutatju�. A�ar segíteni"?

-  Õrnagy úr, azt hiszi, elfelejtettem, hogy
maga adatott ne�em ócs�ás igazolványt, s hogy
azóta se vetté� el tõlem ...

-  A��or menjün� föl együtt az én szobám-
ba.

Ami�or beléptün� és Rozi meglátta Horváthot,
megszólalt. - Hát ez a bableves strici mit csi-
nált? - Aztán valósággal rátámadt. - Mond-
tam ugye, hogy nem veszem meg tõled azt a pár
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holmit, mert biztosan loptad. Itt mondd meg,
hogy mit válaszoltál a��or! Azt, hogy �aptad.
Engem ne vigyél bele a balhéidba, mert �i�apa-
rom a szemedet.

-  Rozi,   tényleg   ezt   mondtam   -   rebegte
hal�an Horváth. - De most nagyon �érle�, azt
mondd  meg,  hogy mi�or  adtam  el  ne�ed  az
árut.

-  A rosseb jegyezte meg. Van anna� már ne-
gyedéve . . . túladtam rajtu�.

Horváth láthatólag fellélegzett.

-  Rónai elvtárs - szólaltam meg -, �ísérje
el Horváthot.

Ami�or magun�ra maradtun�, megjegyeztem.

-  Maga nem is tudja, milyen jót tett ezzel a
Hortváthtal. - De mielõtt rá�érdezhetett volna,
már elõ is vettem az é�szere� rajzát. - Mi eze-
�et �eressü�.

-  Miért,  mi történt?

Részletesen elmondtam, mi történt Tóthné-
val, mert tudtam, hogy Rozi�a gyûlölte az erõ-
sza�osságot. Azután így fejeztem be: - Szóval
tõle vetté� el az é�szere�et. S még �eresün� egy
pasast - adtam meg a személy leírást.

-  õrnagy úr, nem tudom, hogy segít-e, amit
mondo�, de tetszi� ismerni Reich Simont, a pin-
cért,  a�it  mifelén�  csa�  "Sittes"-ne�  hívna�,
mert többet van be�aszlizva, mint szabadon.



-  Igen, ismerem.

-  Na, ami�or reggeliztem a Lépcsõsben,  a
"Sittes" "hadováit" egy palival, a�it nem isme-
re�. De hallottam, ami�or azt mondta, hogy van
egy pár darab é�szere, nem tud-e rá passzért.
"Sittes" azt mondta, hogy ez meleg dolog, "nem
a�aro� újra be�erülni, ezért jó pár mázsát �ap-
né�". Ne�em ne is mondd - ezzel felállt és ott-
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hagyta azt a férfit. Lehet, hogy nem az, a�it �e-
resne�, de hogyha Reich nem foglal�ozott vele,
a��or biztosan nem �óser az ügy.

-  Rozi�a, megnézte azt a férfit?

-  Hogy õszinte legye�, nem nagyon figyel-
tem ráju�, s �ülönben is a pasas háttal ült ne-
�em. Azt láttam, hogy egy elég nagy a�tatás�a
van nála. Csa� azért mondtam el a dolgot, mert
megláttam az é�szere� �épét. Lehet, hogy az
�övette el a disznóságot. Utálom az ilyen zsivá-
nyo�at. Jó, lopjon vala�i, de hogy pár grandért
vala�it �icsináljana�, pfúj.

-  Hol dolgozi� most Reich?

-  Nem tudom, lehet, hogy nem is melózi�,
hisz   nemrég   szabadult.   De   mindennap   �int
van a tangón, meg ott látni az éjsza�ai lebujo�-
ban. Most a fe�ete Arany a babája, a�it tetsze-
ne� ismerni. Ügy tudom, hogy a Víg utcában
van a "piaccá".

- Rozi�a, maga ismer olyan orgazdá�at, a�i�
aranyat  veszne�.  Szánja  rá  magát,  próbáljon
megtudni tõlü� valamit. Ha bármit megtud, te-
lefonáljon.

-  Õrnagy úr, Reich biztosan ismeri azt az

embert, a�irõl beszéltem.

-  Persze, mi is �imegyün� �eresni, Rozi�a,
de tudja, hogy ha min�et meglátna�, ellógna�.

-  Rendben van, megteszem. És ha nem tet-
szi� itt lenni?

-  A��or Erzsi�éne� mondjon el nyugodtan
mindent. Mi azonnal odamegyün�.

El�öszöntün�.

-  No, elvtársa�, sürgõsen meg �ell �eresni
a "Sittest" és az Aranyt - adtam �i az utasí-
tást. - Majd elmondjá�, �ivel tárgyalt, reggel



"Sittes". Arany la�ására menjen �i egy nyomo-
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zó, a Tele�ire meg �ettõt �üldjéte� �i, s a Nép-
színház utca �örnyé�én is legyene� hatan! Min-
den�ivel beszélgessene�, most már errõl is.
A Tele�i térrõl jelent�ezett egy nyomozón�.

-  Jelentem,   S.   Mi�sa   ószerest   ma   reggel
nyolc óra tájban a Dobozi utcában leszólította
egy a�tatás�ás férfi. Egy nõi ruhát és egy pár ci-
põt �ínált ne�i eladásra. Jó áru volt, megvette.
Mi azonnal elvettü� tõle az árut, elvittü� Gizi-
�éhez,   a�i   felismerte,   hogy   Tóthné   holmija.
Ami�or S. Mi�sa megtudta, honnan vanna� a
holmi�, rettentõen megijedt. Arra �ért, enged-
jü� el, õ meg�eresi azt a férfit. Egészen jó sze-
mélyleírást adott. Ez hasonlít arra az ismeretlen-
re.

-  Jól   van,   a   viszontlátásra!   Keressé�   to-
vább.

Nem telt el egy óra, s Kelegi elvtárs jött be.

-  Behoztá� a "Sittest" meg Aranyt.

-  Gyerte� be gyorsan.

Mind a �ettõt régi ismerõs�ént fogadhattam.

-  Mi újság? Mióta vanna� együtt? - �ér-
deztem.

-  Már három hónapja. Arany még �ét hóna-
pig jár �i, azután mind a �etten melózni �ez-
dün�.  Elhatároztam,   hogy  elveszem  feleségül.
Én már holnap dolgozni fogo�, �aptam állást,
újra pincér lesze�. Miért tetszette� behozni, még
egy gombostûhöz sem nyúltam.

-  Simi�ém (így becéztü� Reich Simont ré-
gen is), azt gondolom, hogy tûhöz nem nyúl,
mert fél, hogy megszúrja,  de a lopott holmit
biztosan megveszi még.

-  Nem, õrnagy úr, �érem, csa� vettem. És a
nevem megint a régi lesz, nem lesze� többé "Sit-

tes". Most annyi pénzt ad Arany, hogy nincs
szü�ségem a "szajréra".

-  És �ivel tárgyalt a Lépcsõsben?

-  Nem  tárgyaltam  én,  õrnagy  úr,  �érem.
Valami é�szert �ínált ne�em a Tibi, de felálltam
^s  otthagytam.   Dehogy  venné�  attól  a  pali-
tól valamit.



-  Ki az a Tibi?

-  Biztosan  tetszi�  ismerni  P.  Tibort,  volt
már itt. Nehéz vagány.

-  Mit �ínált eladásra?

-  Aranyat.    Kar�ötõt,    gyûrût,    fülbevalót.
[Ami�or �iejtette a száján, hogy arany, már fel
is álltam.

-  Nem �érdezte, hogy honnan származi�?

-    Tibit �érdezzem? - �érdezett vissza ne-
etve. - Abban úgyis biztos voltam, hogy nem
nyai örö�ség.

-  És ha jó útra a�ar térni, a��or miért nem
elentette az ügyet.

-  De, õrnagy úr, �érem, ha Tibit "feldobom",
biztosan elvágná a nya�amat. Nem ismer az
istent, se embert. Rablásért sittelté� be nem is

iyszer. Rettegne� tõle a miein�. Rögtön elõ-
apja a halefjét, s döf, de elszaladni se lehet,

ert öt-hat méterrõl is odadobja a halefet, aho-
|á a�arja.

Ahogy emlegetni �ezdte a �ésdobálást, mind-
ért derengeni �ezdett elõttem valami. Igen, volt

iár dolgun� ezzel a P. Tiborral. Igaz, meglehé-

sen régen. Ha jól emlé�szem, egy �ülönösen
btét rablási ügyben a bíróság jó hosszú idõre
ivonta a forgalomból. De már a �iszabadulása
|a is legalább egy év telt el, s azóta nem halla-

>tt magáról.
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Simi tovább folytatta P, Tibi �ésdobáló tu-
dásána� ecsetelését.

-  So�szor fogad. Láttam, egyszer az egyi�
ellenfeléne� adott negyvennyolc fórt azzal a �i-
�ötéssel, hogy õ �ezdi a dobást. És meg sem állt
ötvenig!

-  Szóval félne� tõle, Simi�ém?
-- Bevallom, nagyon.

-  Csa� azt nem értem, õrnagy úr, hogy most
miért �erült volna bele valami balhéba?



-  Miért?

-  Mert elég hosszú idõ óta a Kancsal Pirivel
él együtt. Piri minden dohányt lead, márpedig
õ �eres talán a legtöbbet a �örnyé�en. Megvan
mindene.

-  Hol szo�ott tartóz�odni ilyen�or?

-  Nem haver�odo�  vele,  nem láttam  már
nagyon régen - válaszolta �apásból Arany.

-  És maga, Simi, mit tud róla?

-  Azt hiszem, a tangóra vagy a Rumbach ut-
ca �örnyé�ére mehetett, mert el a�arja adni az
é�szert.

-  Ha megtudna� valamit, hívjana� föl!

-  õrnagy úr, �érem, nem szeretném, ha má-
so� megtudná�, hogy én elmondtam ezt az é�-
szerügyet.

-  Ugyan, Simi�ém, ezt �ülön meg �ell ígér-
nem magána�?

-  Jó, jó, õrnagy úr. Tessé� majd eljönni az
es�üvõn�re.

-  Ézt megígérem.

(És Simi nem is olyan so� idõ múlva valóban
elvette Aranyt, a�i hûséges feleség és háziasz-
szony lett. Nemrég véletlenül talál�oztun�, s rá-
ju� se lehetett ismerni, a��or már több mint tíz
éve élte� boldog házasságban.)
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Rónai elvtárs, a�i az elsõ szava� után �iment,
már jött is vissza, ami�or Simié� el�öszönte�.

-  Õrnagy elvtárs, jelentem, már megnéztem
P. Tibor la�áscímét. Az örömvölgy utcában van
bejelenteti la�ása. Fény�épét pedig máris �iad-
tam so�szorosíthatni.

-  Nagyon jó, Kelegi elvtárs - fordultam a
�özvetlen intéz�edése��el �apcsolatban mun�a-
társaimhoz. - Ahogy el�észülne� a fény�épe�,
azonnal induljato� útna�. Négy elvtárs menjen
a Rumbach és a Síp utca �örnyé�ére. Ne felejt-
sete� el újra beszélni Spitzer bácsival, mutassá-
to�  meg ne�i a fény�épet.  Az öreget arra is
�érjéte� meg, hogy beszéljen minden ismerõs
orgazdával - és �it nem ismer õ -, hasson rá-
ju�, hisz hallgatna� rá. Ha é�szere�et �ínálna�
ne�i� eladásra,  azonnal értesítsé� a  rendõrsé-
get. Minden�it, a�i a területen van, azonnal ér-



tesíteni �ell, hogy ha megtaláljá� P. Tibort, ne
engedjé� a zsebéhez nyúlni.

-  Légy nyugodt,  szólun� minden�ine�, vi-
gyázni fogna�! - nyugtatott meg Kelegi bará-
tom, a�i jól tudta, hogy az intéz�edéseim �özött
mindig elsõ az embere� biztonsága.

-  No,   Kelegi  elvtárs,   remélem  ma  pontot
tehetün� az "i" betûre ebben az ügyben is.

-  Csa� nehogy elõre igyun� a medve bõrére.
Hisz már annyi embert hihettün� tettesne�.

-  Ez igaz. De én az elsõ perctõl ilyen zsáne-
rû emberre gondoltam. Csa� még azt nem tud-
ju�, miért tehette.

-  Tulajdon�éppen igazad van.

-  És arról a �ét betörésrõl mit tudtato� meg?
- vetettem �özbe.

-  Egyelõre csa� az látszi� biztosna�, hogy a
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�ét betörést azonos személye�, méghozzá eléggé
�ezdõ� hajtottá� végre.

-  Remélem, holnap már nagyobb erõvel be-
segíthetün�.

Megér�ezte� a fény�épe�. Kelegi összegyûj-
tötte a nyomozó�at, szétosztotta a �épe�et, az-
után jelentette: minden�i elindult a dolgára.

-  Ettél már? - �érdeztem.

-  Nem is vagyo� éhes.

-  Én annál in�ább, s most még van idõn�.
Azután úgyis együtt megyün�.

-  Jó - egyezett bele Kelegi. Persze nem so-
�at ettün�, mert mintha tû�ön ültün� volna.

Miután visszamentem, a szobámban azon
�ezdtem gondol�ozni, nem maradt-e valami �is
hézag a tervben. Csengett a telefon. Tele�i elv-
társ jelent�ezett, a�it egy csoporttal P. Tibor
la�ására �üldtem.

-  Jelentem, P. Tibort nem találtu� a la�á-
sán. A fõbérlõje azt mondta, hogy az éjjel nem
is volt otthon. Két elvtárs ott maradt, a la�ást fi-
gyelés alatt tartjá�. Mi elmentün� Piri la�ására
is. A nõ aludt. Ami�or fel�eltettü�, azt mondta,
hogy P. Tibor már �ét napja nem volt nála.
Kérdésün�re azt felelte, hogy semmiféle csoma-



got nem �apott tõle. Itt is maradt �ét nyomo-
zón�, hogy figyelje a la�ást, illetve Piri minden
lépését.

-  Körülte�intõen  járta�  el,  Tele�i  elvtárs,
még egyszer minden�it figyelmeztessen az óva-
tosságra. A váltást intézzü�.

Kelegit hívtam.

-  A madár�a valamit megsejtett. Nem volt
otthon az éjsza�a és a szeretõjénél sem tartóz-
�odott.

-  Ez is csa� a mi gyanún�at igazolja.
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-  Most már jó lenne megtalálni. Tudod, ha
estig nem érün� el eredményt, egyszerre végig-
razziázzu� á számba jöhetõ vendéglõ�et.

-  Rendben van. Elõ�észítem az a�ciót.

Jó, jó, de azért ne siess úgy. Van még idõn�
estig. Közben ezt a Pirit �ellenne elõvenni, s a
rövid la�ásbeli �ihallgatás után részletesen �i-
faggatni - mondtam és megismertettem leg�öz-
vetlenebb mun�atársamat az elõbbi telefonj e-
lentés tartalmával. - Fõleg azt �ellene megtud-
ni, hogy Piri nem adott-e ne�i pénzt.

-  Ügy van - helyeselt Kelegi. - Ha az árut
nem adta el, s pénzt nem �apott, nem tudott vi-
dé�re menni.

-- Persze azért a biztonság �edvéért az or-
szágos �örözést is �iadju�.

-  A��or most megye�, elintézem a �örözést,
aztán Pirit próbálju� szóra bírni.

Az asztalra �önyö�öltem, s csa� néztem ma-
gam elé. Hol �eressü� azt az embert? Hoppá . . .
ötletem támadt. Már tárcsáztam is az er�ölcs-
rendészeti csoportvezetõ számát.

-  Fóti õrnagy.

-  Szabó százados.

-  örülö�, hogy bent találom. Maga jól isme-
ri a selyemfiú�at. P. Tibor neve sem ismeret-
len . . .

-  Persze, hogy nem. Nagy vagány.

- - Ki volt az utolsó nõje?

-  Hát most a Kancsal Pirivel jár.



-  Igen,  azt  tudju�.  De  a�ivel  azelõtt  volt
együtt...

-  Rgy pillanat. . . Igen . . . R. Mária.

-  Hol la�i�?

-  Mindjárt, megnézem.  - Hallani  lehetett,
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ahogy lapoz, aztán megszólalt. - Dobozi utca 5.
Saját la�ása van.

-  Miért hagyta el?

-  Mária beleszeretett egy pasasba,  és Tibi
erre nagyon �ényes volt. összevere�edte�, aztán
sza�ított Máriával.

-  És mit gondol, ha most oda menne, befo-
gadná?

-  Ami azt illeti, el�épzelhetõ, hogy újra fel-
�eresheti, de csa�is félelembõl.

-  Az is el�épzelhetõ, hogy Mária pénzt adott
ne�i?

-  Látja,  õrnagy elvtárs,  ezt már el tudom
�épzelni. Már csa� azért is, hogy minél hama-
rabb megszabaduljon tõle.

-  Nem ártana beszélnün� ezzel a Máriával.
Eljön velem?

-  Természetesen. .

-  A �apuban várom.

Erzsi�é hívta a gép�ocsit, én meg siettem le a
portára. Ott már várt Szabó százados. Beszáll-
tun� a �ocsiba.

-  Nem hiszem ám, hogy ilyen�or otthon van
- szólalt meg a százados. - Ez az õ ideje. Ko-
rán szo�ott �ijárni.

-  Merre?

-  Elsõsorban a Rózsa és az Ibolya a területe.

Az Ibolya presszóban telt ház volt. Ahogy be-
léptün�, rögtön felugrálta� a lányo�, illedelme-
sen �öszönte�. Mária nem volt ott.

Irány a Rózsa. A harmadi� asztalnál ott ült
Mária.



Én is felismertem, pedig már rég nem láttam.
De ebben a "foglal�ozási ágban" ugyancsa� �i-
rítt szolid  öltöz�ödésével, csöpp festé� nél�üli
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arcával. Ami�or meglátott min�et, fejbólintás-
sal, finoman �öszönt.

-  Leülhetün�?  -  léptem   az   asztalához,   s
már le is ültem.

-  Persze, õrnagy úr.

-- Hogy van, Mária? - tettem fel elõször is a
beszélgetést bevezetõ sablon�érdést, s �özben
�ávé�at rendeltem.

-  Köszönöm jól. És magu�?

-  Mi ezt nem mondhatju� el. Mária, tudom,
hogy maga mindig õszinte volt hozzán�. Mi most
P. Tibort �eressü�. Mi�or látta utoljára?

Elsápadt a �érdésre.

-  Természetes,  hogy  õszinte  vagyo�,   soha
sen�it nem ta�artam. Bûnözõ��el nem barát�o-
zom. Tibi volt, de számomra éve� óta megszûnt,
én bizony nem féle� ma sem a �ésétõl.

-  Tehát talál�ozta�?

-  Igen. Tegnap éjjel talál�oztam vele és ar-
ra �ért, hogy hadd aludjon nálam néhány éjsza-
�a. Azt mondta, nem lesz hálátlan, meg hogy
tõlem nem a�ar semmit, s hogy ad egy gyûrût is
ajándé�ba.    Kinyitotta    az    a�tatás�áját,    meg
a�arta mutatni, de én azt mondtam ne�i, hogy
engem   nem   érde�el   a   gyûrûje,   nem   vagyo�
egyedül, hozzám ugyan fel nem jöhet. Meg azt
is   mondtam,   menjen   csa�   a   Piri�éhez.   Azt
mondta erre, hogy oda most nem mehet. Aztán
arra �ért, vegyem meg a gyûrût. Persze, nem
vettem meg. A��or azt �érte, hogy legalább egy
ötvenest adja�. Azt már nem tudtam megtagad-
ni. Nagyon meg�öszönte.

-  ötven forintot adott ne�i ?

-  Igen.

-  A��or nem utazhatott messzire - szóltam
Szabó századosna�.
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-  Mibõl  tetszi� arra gondolni,  hogy eluta-
zott? - �érdezte Mária.



-  Tudja, dolgun� támadt vele.

-  Jó, de ha lopott a holmi, vidé�en nem tud-
ja eladni.

-  Ez igaz, és én mégis azt hiszem, hogy oda
ment. Nem tudja véletlenül, hogy hová utazha-
tott?

-  Várjun� csa�? Ha valóban vidé�re ment,
a��or talán Monorra. Ot la�i� a nevelõanyja.

összenéztün� Szabóval. A �ölcsön összege
stimmelt,

-  Tudja, hol la�i� Monoron a nevelõanyja?

-  Egyszer voltam nála. Nagyon rendes vidé-
�i néni. Sírt, ami�or meglátta Tibit. Könyörgött
ne�i, hogy maradjon nála.

-  Nem tudja, melyi� utcában la�i� a néni?

-  Petõfi utca volt a neve, de a házszámot
nem tudom. Teréz nénine� hívjá� az asszonyt.

-  Köszönjü� a felvilágosítást. És ugye úgy
tesz, ahogy megígérte?

-  Természetesen. Abbahagytam már ezt a le-
hetetlen életet. Vidé�re megye� férjhez, az a fiú
la�i� nálam. Néhány hét múlva írni fogo�.

-  Remélem is. Viszontlátásra.
Kifelé rá�érdeztem Szabó elvtársra.

-  Menjün� Monorra?

-    Azt hiszem, elõbb-utóbb oda �ell menni,
de azt javaslom, elõbb nézzü� meg, mi újság a
fõ�apitányságon.

Odabent semmi újjal nem fogadta�. Még �ét
nyomozót magun� mellé vettün�, Erzsi�éne�
megmondtam, hová megyün�, s már indultun�
is.

Késõ este volt már, ami�or a monori õrsre
be�opogtattun�. Az elvtársa� ismerté� Teri né-
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nit. A férjét �ét éve temette el, egyedül él, na-
gyon rendes, becsületes asszony - soroltá�.

-  Az urána� volt egy fia az elsõ házasságá-
ból, azt is õ nevelte, de az régóta nem jár ha-
za - mondtá�.



-  Most nincs nála látogatóban?

-  Tudomásun� szerint nincs. Ha itt. lenne,
a��or este biztosan ott láttu� volna az étterem-
ben.

Itt volt az ideje, hogy tájé�oztassam az elv-
társa�at, milyen ügyben �eressü�. Azonnal el-
�apta õ�et az izgalom, segíteni a�arta�. Egy-
más szavába vágva mondtá� el, hogy a ház �is
�ert �özepén áll, van hátsó bejárata is.

-  Rendben. A��or most önö� is jöjjene� ve-
lün�, a fegyvere�et tartsá� �észenlétben, mert
P. Tibor nagyon ügyesen �ezeli a �ést. önö�
vezessene� bennün�et, s ott szép csöndben �ö-
rülfogju� a házat, majd csa� a��or nyitun� be,
ami�or minden bejáratot si�erült már elállni.

-  Értettem - pattanta� a fegyverü�ért, az-
után   útra   �eltün�.   Négyen   civilben,   s   négy
egyenruhás rendõr.

A rendõr és nyomozó, elvtársa� elhelyez�ed-
te� a ház �örül, s a��or mi hárman - Szabó
elvtárssal meg az õrsparancsno��al a �apuhoz
léptün�. A �apu zárva volt. Bezörögtün�. Na-
gyon so�ára lett világos, s egy nõi hangot halot-
tun�.

-  Ki az?

-  Én  vagyo�,  Teri  néni,  tessé�  beengedni
min�et - szólt az õrsparancsno�., a�ine� a néni
jól ismerte a hangját. Oda is jött a �apuhoz.

-   - Mi baj van, miért tetszette� jönni?

-  Tessé� csa� �inyitni a �aput.
Beengedett, sõt a la�ásba is betessé�elt.
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-  Tessé� mondani, itt van Tibi vendégség-
ben?

-  Miért �eresi�, csinált valamit ?

-  Igen. Hol van?

-  Odabent a hátsó szobában.

-  Menjen elõre, Teri néni, és gyújtsa meg a
villanyt - �értem, s ön�éntelenül is zsebre tet-
tem a  �ezem.  Láttam,  az õrsparancsno� is  a
fegyverét: igazítja.

Legnagyobb meglepetésün�re a váratlanul �i-
gyulladó villanyfényben ott ült az ágyon pizsa-



mában P. Tibor.

-  No, Tibi, öltözzön fel - szóltam rá.

-  A felügyelõ úr itt? - �érdezte nagy ártat-
lansággal.   -  Régen  nem  talál�oztun�.   Miért
jött  hozzám?  Én  már végleg  ide�öltöztem  az
anyámhoz, s itt is a�aro� maradni. Elegem volt
a �urvá�ból, a csibésze�bõl.

-  Jó elhatározás, de azért néhány �érdést fel
�ell tennün� - mondtam, s a ruhájához lép-
tem. - Egy pillanatra - szóltam, mert láttam,
hogy fel a�arja venni. Belenyúltam a zsebébe, s
�ivettem a �étélû �ést. - Ez jobb, ha nálam
lesz, igaz, Tibi?

-¦ Nem használom én azt már, csa� heccelõd-
ni szo�tam vele.

-  Ettõl   most   elte�intün�   -   in�ább   azt
mondja meg, hol van a csomagja.

-  Nem hoztam csomagot.

-  Csa�   nem   "�öltözött   ide"   üres   �ézzel?
Legalább az a�tatás�áját mutassa meg.

-  Nincs az ne�em.

-  Tibi�ém, mondd meg, ha hoztál valamit.
Én a��or nem voltam itthon. Ne hozz rám szé-
gyent.

-  Nincs nálam semmi, ha mondom.
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-  Teri néni, a��or mi most ház�utatást fo-
gun� tartani,  itt  van a ház�utatási  határozat.
Törzsõrmester elvtárs!  Hívjon  �ét  szomszédot
tanúna�.

-  Ne tessé� velem ilyet tenni, holnap ezt be-
széli� az egész faluban. Fõtörzs úr, joga van ezt
tenni velem a dete�tív úrna�?

-  Bizony joga van, Teri néni. De nem maga
ellen folyi� itt az eljárás, ezt értse meg.

-  Tudja  mit,   Teri  néni   -  szólaltam   meg
én -, mondja meg a fiána�, adja elõ azo�at a
holmi�at, ami�et magával hozott, s mi nem ver-
jü� fel a szomszédo�at, nem tudna� meg sem-
mit.

Tóthné sírva �érte a fiát, de az hajthatatlan
volt.

-  Keressé� meg, õ� mondjá�, hogy hoztam.



-  Intéz�edjen, törzsõrmester elvtárs!

Míg  elmente� a  tanú�ért,  rászóltam P.  Ti-
borra :

-  Csalódtam magában! Azt hittem, tud ve-
szíteni is.

-  Felügyelõ  úr,  én  még  mindig  negyven-
nyolc fórt ado�.

-  De itt nem dobál már �ést. Tudja, mi volt
az utolsó dobása?

Föl�apta a fejét.

-  Tóthné, a Gát utcában.

Nyílt te�intettel nézett rám, szinte a szeme
se rebbent.

-  Még mindig nem érti, hogy elvesztette a
játszmát?

-  Nem játszottam én, õrnagy úr, majd meg-
tetszi� látni.

Olyan õszinténe� látszott, hogy már-már �é-
tel�edni �ezdtem több nap alatt �iala�ult meg-
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gyõzõdésemben. Végre megjötte� a tanú�, hoz-
záláthattun� a mun�ához.

Különös mun�a az ilyen ház�utatás, ami�or
ott van a deli�vens. Kicsit hasonlít a "tûz", "víz"
játé�hoz. Csa� itt éppen meg sem szólal a part-
ner. Az arcáról lehet leolvasni, hogy "víz"-hez
nyúlun� vagy "tûzhöz" érün�.

Mi�özben a szobát �utattu� végig, P. Tibor
arca teljesen nyugodt volt. A��or sem ideges�e-
dett, ami�or a néni szobájára �erült a sor, sõt a
�amra, a �onyha is hidegen hagyta. Ami�or úgy
látszott, a végéhez értün�, megszólalt.

-  Ugye mondtam, hogy nem hoztam semmit.
Arcán látszott a meg�önnyebbülés. Törtem a

fejem, hová tehette? Kint az udvaron rejtette
volna el? Nappal nemigen mozoghatott oda�int,
ha elõlün� bújt. Ahogy a zöld linóleummal bo-
rított padlóra néztem, eszembe jutott az erzsé-
beti �asszafúró� rejte�helye.

-  Elvtársa�! Húzzá� el a faltól ezt a toalett-
asztalt.



A fal végénél felemeltem a linóleumot. Sza-
bó elvtárs oda világított, és megszólalt.

-  Õrnagy elvtárs! Az egyi� padlódesz�ából
hiányozna� a szege�.

Nem is annyira a szavait, mint in�ább Tibi
arcát figyeltem. Rá volt írva: "tûz" .   . "tûz"!

Teri néni, adjon egy nagy �onyha�ést.

Szabó elvtárs a �onyha�éssel felfeszítette a
padlódesz�át, s alatta egy lyu� tátongott, ben-
ne ruhába csavart csomag. Kivettü� a csomagot
a lyu�ból, s az asztalon szétnyitottu�. Tóthné
fülbevalói, gyûrûje, �ar�ötõje és �ét ruha �erült
elõ belõle.

-  P. Tibor, önt. emberölési �ísérletért és rab-
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lás bûntetténe� el�övetéséért õrizetbe vesszü�
- szólaltam meg.

-  Vesztettem, felügyelõ úr, most már belá-
tom - és odatartotta a �ezét a bilincseléshez.

Az anyja hangos zo�ogásba tört �i.

-  Ezért  a néhány vaca�ért embert a�artál
ölni? - mondta �önnye� �özött. - Hiába ri-
mán�odtam, hogy dolgozz végre. Ezt a szégyent!
Szegény apád, de jó, hogy nem élte meg.

P. Tibort megbilincselve �ísértü� a �ocsihoz.
Éjjel három órára ér�eztün� vissza a fõ�api-
tányságra.

Ott �özben vára�ozta� rán�, a�i�et Pesten
hagytun�. Sen�ine� nem volt �edve hazamenni.
Így hát jó néhányan volta� a szobában, ami�or
meg�ezdtü� P. Tibor �ihallgatását. Kérdésemre,
hogy mi�ént �övette el a bûncsele�ményt, �ere-
�en adta elõ a történetet:

-  Megtudtam, hogy a Gát utcában szoba van
�iadó, s mert nem éreztem jól magam a régi he-
lyemen, oda mentem. Pechemre épp az orrom
elõtt �iadtá�. Én orvostanhallgatóna� adtam �i
magam, s a háziasszony erre harapott. Behívott
a szobájába, beszélgettün�. Közben elment az új
bérlõ. Kedves�edésemre Tóthné megígérte, hogy
�ét hét múlva az enyém lesz a szoba. Még bor-
ral is meg a�art �ínálni. A szemem az aranytár-
gyaira tévedt, s 'nem tudom, mi szállt belém.
Törtem a fejem, mivel �ábíthatnám el. Megölni
nem a�artam, a��or �éssel is dolgozhattam vol-
na, velem volt. Hirtelen megláttam a �redencen
egy nagy sárgaréz gyertyatartót. Felálltam, sé-



tálgattam a szobában, a �redenchez támasz�od-
tam, s ami�or egy pillanatra megfordult, hátra-
nyúltam,   majd   a   gyertyatartóval   leütöttem
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Gondoltam, még pénze is van, de azt nem talál-
tam, ezért vittem el néhány ruhát.

Ugye milyen hibátlanul hangzó történet? Csa�
éppen nem igaz.

És a nyomozóna�, hallgatva egy ilyen dörzsölt
vagányt, mindig arra �ell gondolnia, hogy tulaj-
don�éppen mi ellen véde�ezi� az ellenfele. Eb-
ben az esetben nyilvánvaló, hogy a rablás tényét
nem tagadhatja, de az elõre megfontolt szándé-
�ot egy ilyen gondosan felépített mesével csen-
desen el�enheti, nem beszélve a szándé�os em-
berölés �ísérletérõl.

-  Nézze, P. Tibor, amit elmondott, az is va-
lami, de mi az igazat a�arju� hallani.

-  Ez az igazság.

-  A��or   most   szépen   sorban   elmondom,
hogy ebben a néhány mondatban mi nem volt
igaz. Maga nem véletlenül tudta meg a Gát ut-
cai címet, régebben már la�ott vagy járt ott.
Nem most adta �i magát elõször orvostanhall-
gatóna�, hiszen Tóthné �érdezett magára, hogy
még orvostanhallgató-e. Épp ezért nem is most
látta elõször az aranyait. A �ést nem azért hagy-
ta a zsebében, mert nem a�art embert ölni, ha-
nem azért, mert arról egyszerre felismertü� vol-
na. A gyertyatartót mi megnéztü� és semmiféle
nyomot nem találtun� rajta.

Mondatról mondatra egyre jobban elsápadt.

-  Szóval ne hazudozzon tovább. Legelõször
is azt mondja meg, mivel �övette el a tettét és
hová dugta azt?

Megszólalt a telefon. A �özponti ügyeletveze-
tõ hívott.

-  De jó, hogy bent találla�.

-  Ne�ed jó? Ne�em az lenne jó, hogyha haj-
nali négy óra�or otthon aludné�. Mi újság?

-  A XIII. �erület Tatár út 5. szám alatti Fõ-
városi Tehertaxi teleprõl az ügyeletes forgalmi
tisztviselõ értesített, hogy egy személytaxi ve-
zetõjét megtámadtá�, szúrt sebe�et ejtette� raj-
ta. A mentõ� �ivonulta�, a Szobi utcai �órházba
vitté�. A helyszínelõ� a �ocsit vizsgáljá�.



-  Leg�ésõbb fél óra múlva a �órházban le-
szün� !

-  Letettem a �agylót, s a fáradt te�intetû
nyomozó�ra néztem.

-  Nos, elvtársa�, nincs alvás. Ha befejezzü�
ezt a �ihallgatást, azonnal indulun�.

Aztán P. Tiborra szóltam:

-  Látja, a magu�fajtá� megint mun�át ad-
ta�. Gyorsan döntse el, megmondja-e az igazat.
Különben is éppen elég bizonyíté� van a �e-
zün�ben.

-  Belátom, õrnagy úr. Egy éles vasdarabot
vittem magammal, azzal ütöttem le.

-  Ezért a néhány tárgyért.

-  Dehogy. . .  Ami�or elõzõleg nála  voltam,
úgy vettem �i, hogy so� pénze lehet. Azt �utat-
tam.

-  Hová tette azt a tárgyat?

-  A Köztársaság téren bedobtam a bo�ro�
�özé. A törül�özõt, amibe csavartam, otthon �i-
mostam. Most is ott van. Néhány ruhát eladtam
a tangón ... de ezt már tudjá�.

-  Holnap �i fogjá� vinni, meg�eresi� a tár-
gyat. (Ez másnap meg is történt, a tárgyi bizo-
nyíté� pedig �ésõbb ott volt a bíróság tárgyaló-
asztalán.) Most elvezetheti�! Kelegi elvtárs, �é-
szítsd el a letartóztatási határozatot.

A fõnö�öt �erestem, nem gyõzött várni, ott-
hon volt már, nemrég ment haza.
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-  Jelentem,   elfogtu�  a  Tóth  Jánosné  féle
bûnügy tettesét.

-  Köszönöm, hogy felhívtál, most siessete�
haza, jó pihenést!

-  Köszönöm, fõnö�, de nem haza sietün�.
Leszúrta� egy taxisofõrt, oda indulun�. Reggel
referálo�.

-  Mi történt? Nagyon �orán bent találsz. De
még bírjáto�?

-  Nézd,   fõnö�,   mi   most   befejeztün�   egy
ügyet, de itt ez a mási� nem várta meg, míg �i-



pihenjü� magun�at. Aludni ráérün� még. Reg-
gel jelent�ezem.
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