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1.
- Fiam, neked betör nek kellett volna menned, mert

ha dolgozol, nem hagysz nyomot magad után - min síti f -
nököm nyomozási munkámat.

- Ezért valahol mégiscsak pozitív, nem, f nök? - vi-
gyorodom el.

- Hívjak egy magándetetívet, aki kinyomozza nekem,
hogy hová t nt ebb l az aktából a statlap, vagy elárulod
magadtól is? Persze csak addig, amíg hármat számolok.
Mert különben...

- Mert különben? - kérdezek vissza a volgai hajóvon-
tatók elszántságával.

- Ha egy perc alatt nem kerül el  a statlap, akkor
Haynau rémuralma békés húsvéti körmenet lesz ahhoz ké-
pest, amilyen irtást én végzek - és a f nök pókerarca rosszat
sejtet.

Fölteszek mindent egy lapra. Rulettban különben is
mindig nagy voltam.

- Oké, elviszem a balhét. Az a megfejtés, hogy a stat-
lap nem t nt el...

- Csak átalakult? - vág szavamba szeretett f nököm.
- Kapaszkodj meg, f nök! Még csak át sem alakult, bár

ez semmit nem von le kíméletlen logikád értékéb l. Egy-
szer en arról van szó, hogy nincs statlap - vallom be töredel-
mesen, s ahelyett, hogy ett l padlót fogna, ezt mondja:

- Tehát újabban szupravezet kkel kísérletezel? - és
most felhúzza egyik szemöldökét.

- Nem értem kristálytisztán, milyen vezet kr l be-
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szélsz. Én csak trolibuszvezet t ismertem eddig. A szupra
milyen járm ?

- Tudod, azt bírom benned, hogy agyilag fogod az egé-
szet. Képben vagy, ez kétségtelen...

- De most frankón, f nök...
- Mi van a statlappal?
- Nincs.
- Szóval te be merted úgy adni nekem az aktát, hogy

eleve nem is volt benne a statlap?
- Igen, f nök. Mea maxima culpa.
- Az sincs benne?
Most a feje olyasmit játszik, mint az Etna, amikor ki-

törni készül. Evakuálnom kell, hogy a forró láva el ne öntsön.
Bemenekülök Liácskához, aki itt titkárn ként vendég-

szerepel, de ezt a szó szoros értelmében, ugyanis vannak
napok, amikor teljesen kámfort játszik.

Az csak csúnya pletyka róla, hogy ha tízzel kevesebb
volna az IQ-ja, akkor karalábé lenne.

Liácska most múlt tizennyolc, de nem akar úgy járni,
mint a húszéves n vére, aki sohasem ment férjhez.

- Liácska, nem akarlak zavarni, tudom, hétf  van, és
ma sok a dolgod - surranok be ajtaján.

Köztudott, hogy Liácska hétf n gályázik a legtöbbet,
ugyanis ilyenkor egyszerre két lapot kell letépnie a nap-
tárról.

- Nem zavarsz, Rómeó - csicsereg, és most látom t -
hegyes fogait. Vajon milyen állatnak lehetnek még ilyen fo-
gai?

Röpke fél óra alatt sikerül elmagyaráznom neki, hogy
kell kitölteni egy statlapot. Úgy tesz, mintha értené, de sej-
tem, hogy fényévnyire van a megfejtést l.

Megnyugtat. Mondja, hogy a jöv  héten nézzek be, ak-
korra talán elkészül. Közöltem, hogy én a pontos munka híve
vagyok. Adtam neki még egy hét határid t.
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2.
Nyirkos a hajnal. Lent szobrozok a kapuban, várom az

URH-t, amíg értem jön. Az ügyeletes azzal ébresztett, hogy
találtak egy hullát. Túl azon, hogy hajnalban felcsörget, még
rossz hírt is közöl. Ezért az ókorban a hírnököt általában
kivégezték. Igaz, akkor még nem volt telefon.

Budai kis utcácskába hajtunk, már a sarokról sejtem a
helyszínt, ugyanis az egyik ház el tt féltucat rend rségi autó,
csíkos és nem csíkos felváltva. Soha nem értettem, miért
vagyunk ennyien egy helyszínen.

Csinos kis családi ház, betonlapokkal kirakott ösvé-
nyen - van vagy ötven méter - keresztül lehet bejutni a kég-
libe. Az el szobát hallszer en alakították ki, a kényszer
ötletesség megnövelte a teret. A szoba átlagos nagyságú,
közepén egy franciaágy, ez szintén normális méret .

Egy meztelen n i hulla ül - hihetetlen, de így van - a
földön, az ágy végénél, szemben az ajtóval. Úgy fest a dolog,
mintha nudin piknikezne, és kicsit elbágyadt volna a naptól.
Most látom csak, mennyire arányos a teste, bár ehhez képest
is kicsi a melle.

- Mit tudsz mondani, Doki? - kérdezem az orvost,
akit nemes egyszer séggel csak Dokinak hívunk.

- Mire vagy kíváncsi?
- Mondjuk, miért döntött úgy ez a fiatal teremtés,

hogy feldobja a pacskert?
- Kérlek szépen, a halál oka egyértelm en fulladás.

Látod itt a nyakon ezt a kis piros csíkot?
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- Látom, de egy megfojtott hulla nem így néz ki, ahhoz
láttam már eleget, hogy megállapítsam.

- Persze, ezt nem is fojtották meg.
- Hanem?
- Eltörték a pajzsporcát, ami hihetetlen er s ütésre

vall, mivel a porc rendkívül rugalmas. Tulajdonképpen a
gége váza öt porcból áll, pajzsporc, gy porc, gégefed  és
a két kannaporc.

- Na, és mi az a pajzsporc?
- A pajzsporc elölr l pajzsszer en határolja a gégét,

elüls  fels  szöglete - f leg férfiaknál - el reugrik, amit
köznyelven ádámcsutkának neveznek.

- Na ez az egy, amit értek az egészb l.
- Ennyit mindenképpen tudnod kell, mert ez meg-

könnyíti a tettes elfogását.
- Hogyan?
- Egyszer . Olyan személyt kell keresni, aki az átlag-

nál jóval er sebb, kisportolt, és rendelkezik minimális ana-
tómiai ismeretekkel.

- Hát, ez lehet egy kisportolt medikus is.
- Lehet, de szerintem az nem így gyilkolna.
- Miért, az szikével vágná el az áldozat torkát?
- Mondjuk...
- Na, és mikor állt be a halál?
- Hat-nyolc órája, de itt számíts minimális eltérésre,

egyébként pontosabb leszek a boncolás után. Apropó, foly-
tassam tovább itt a halottszemlét vagy bevihetjük?

- Nézd, a fiúk megcsinálják a rutinmelót, aztán tiéd a
hulla. Viszont kérlek, aprólékos légy.

- Miért, volt már olyan helyszíned, ahol rögtön elfog-
tad a tettest?

- Nem s n..., de te attól még lehetsz precíz.
- Ezt úgy mondod, mintha most dolgoznánk el ször

együtt.
A fiúktól is alapos munkát kérek. Különben t lem már

megszokták, hogy az ilyen szituációkban nincs helye lezser-
ségnek, mert az megbosszulja magát. Most is szigorúan a
kriminalisztika szabályai szerint indítjuk a szemlét. Az
ágyon lev  n i táskát egyszer en kiborítom. Mindig lebilin-
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cselt egy ilyen holmi tartalma. Ez is nagyon érdekes, mert
mi minden van benne: különböz  piperecikkek - ezek
mennyiségéb l már arra kell gondolnom, hogy ez a n  nem
egyszer en reprezentatív volt, hanem sokkal inkább egy él
piperereklám - notesz, s t ebb l kett  is, karóra, egy krimi,
amit biztos a villamoson szokott olvasni, különféle márkájú
óvszerek.

Csupa talány ez a n . Magamhoz veszem az egész tás-
kát, majd bent szisztematikusan átnézzük. Lapozgatom a
személyijét. Pataki Ágnes, 26 éves, kalkulátor egy nyom-
dában, hajadon. Ránézek a hullára, és azon t döm, hogy
miért kell meghalni egy ilyen fiatal n nek, aki ráadásul még
csinos is.

- Doki, miért meztelen a n ? -fordulok állandó hely-
színi partneremhez, aki a hintaszékben révedezik a szebb
jöv l, de valójában t kön ül, mert már csomagolná a hul-
lát.

- Jó kérdés.
- Nem közösült?
- Áá! Sem normálisan, sem er szakosan. Az volt az el-

, amit megnéztem. Figyelj, lehet, hogy éppen fürödni ké-
szült...

- Oké, bár elég rendetlen, hogy így ledobálta a ruháit.
- Szerinted váratlanul érte a támadás?
- A támadás igen, de a tettest biztosan ismerte, mert

különben nem vetk zött volna le.
- Azt mondod? Mi van, ha levetk ztették?
- Az majdnem kizárt, ugyanis semmi er szakra utaló

elváltozás nincs a testén, de a helyszínen se, amint látod.
- Doki, te egész jó nyominger lennél.
- Valószín , de az teljesen kizárt, hogy bel led orvos

legyen.
- Nem is készültem annak. Utálom a vért.
- Akkor hogy viseled el a helyszíneket?
- Csak a saját véremt l irtózom, te pirított hógolyó.
Liven és Belmondó befejezték a munkát. k fiatal, ám

szépremény  munkatársaim, s azt hiszik, hogy valamit is
tanulhatnak t lem. Ez persze elképzelhet , mert t rhet en
kanasztázom, ultiban is jó vagyok, és tudok néhány éjszakai
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lebujt, ahol a könny vér  lányok már két nagyfröcsiért ál-
dozatot mutatnak be. A szex oltárán áldozzák fel testüket.

- Na, pupákok, a gyilkos legalább 180 cm magas, jobb-
kezes, kisportolt, kék szem , Marlborót szív, és az áldozat
közeli ismer se...

Liven és Belmondó úgy csinálnak, mintha fognák az
egészet. Várom, hogy megszólaljanak, de még mindig ki
vannak akadva.

- Te ezek szerint a címét is tudod? - teszi fel ezek után
az evidens kérdést Liven.

- Igen, de sajnos már elköltözött - mondom rezze-
néstelen arccal.

- Honnan veszed mindezt?
- Egyszer . Az elkövet  a n  pajzsporcát törte el, ami

azonnali halált okozott, hiszen megfulladt. A pajzsporc egy
rugalmas akármi, amit csak igen er s ütéssel lehet eltörni.
Igen... még miel tt közbevágnál, mondom: a Doki állítja,
hogy eltörték, ami viszont kizárja a fojtogatást, tehát egy-
értelm en ütésr l van szó, mégpedig kézéllel.

- És mib l gondolod, hogy 180 magas volt a pók? -
kérdi Belmondó.

- Az áldozat magasságából, ugyanis majdnem mer -
leges ütésre volt szükség, s ehhez ilyen magasság kell. Gya-
nítom viszont, hogy az elkövet  még ennél is magasabb, te-
hát egy kisportolt, nagy darab állattal állunk szemben, aki
az ilyesmiket profi módon csinálja. A szekrény miatt jobbról
nem fért az áldozathoz, így csak balról üthetett, amib l kö-
vetkezik, hogy jobbkezes.

- És ha  állította be így a hullát? - ravaszkodik Bel-
mondó, mert azért  is krimin n tt fel.

- A kérdés fondorlatos, már-már ravasz.
- Ugye most okosságot kérdeztem? - vigyorodik el

Belmondó.
- Attól függ, mihez képest. Ugyanis azt feltételezni,

hogy ez nem az áldozat természetes póza: ostobaság.
- Miért?
- Nézd a bal lábát, pontosabban a térdét. Látod?

Majdnem azon támaszkodik az egész testsúlya. Tehát, ami-
kor megkapta az ütést, feltehet , hogy azonnal lerogyott, s
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miután itt állhatott az ágy el tt, így szinte a végén csúszott
le a földre.

- Meggy ztél. Na, és honnan tudod, hogy Marlborót
szív?

- Fiacskám, jó lenné mihamarabb összefutnod egy
szemésszel, ugyanis itt ordít a hamutartó. Mi van benne? Két
Marlboro-csikk, az egyik rúzsos, a másik nem. Milyen cigi
van a csaj táskájában? Astor, tehát mi a megfejtés?

- Hogy Munkást szívott a pók.
Nagyot röhögtünk, ami kissé morbid egy halott közvet-

len társaságában, de hát a nyomozók élete sem fenékig tejfel.
- Tudjátok, az a nagy baj, hogy a Földön az intelligen-

cia mennyisége állandó, a népesség viszont szaporodik.
- Rám célzol? - kérdi agresszívan Belmondó.
- A világért sem. S t, már többször tapasztaltam, hogy

gyors felfogásod vetekszik egy személyi számítógéppel.
- Attól függ, hányadik generációsra gondolsz, mert én

mindig a legutolsó kiadással vagyok versenyben.
- Belmondó fiam! Felnézek rád, s titkon abban re-

ménykedem, hogy egyszer még büszke lehetek rá, hogy kol-
légámnak mondhattalak. Viszont úgy t nik, hogy egy dara-
big még gályerolnod kell, mi több, el kell viselned engem...

- Ez az egészben a ciki... - morog Belmondó.
- Tessék?
- Semmi... semmi, csak érdekl döm, hogy itt végez-

tünk-e?
- Miért, van másik helyszín?
- Igen, itt a közelben egy közért. Kellene valamit ka-

jálni, mert már ágaskodnak a bélbolyhaim.
- Jó neked.
- Miért?
- Vannak bélbolyhaid.
- Ne marháskodj, az mindenkinek van.
Most megszólal Liven, látszik rajta, hogy ez ideig gon-

dolkodott.  alapos típus, csak úgy vaktában nem szokott
hülyeséget kérdezni.

- Mondd, honnan veszed, hogy a tettes kék szem  volt?
- Kézenfekv . Az áldozat 20-án született, és az van a

horoszkópjában, hogy egy kék szem  férfi lesz a gyilkosa...
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3.
Még nem látom Liácskát, de már érzem az illatát. Ez

a n  olyan ózont varázsol az épületbe, hogy egy gyengébb
idegzet  polgári védelmis rögtön riadót rendelne el. Mond-
juk, az ember a harmadik emeleten van, s amikor Liácska a
földszinten belép a yardra, rögvest lehet azonosítani. Ru-
háját Liácska maga úgy jellemzi, hogy szupermini, azonban
erre van egy találóbb kifejezés: tanga.

- Nyika - teszi hozzá bölcsen f nököm.
- Mika? - kérdem, mint aki filológiából abszolvált.
- Tanganyika, te földrajzi analfabéta, tó a Szovjetuni-

óban.
Pironkodva térek vissza f nököm szobájába a lexikon-

nal. Nincs mentségem nagyfokú tájékozatlanságomra.
- Igazad volt, f nök. Itt van, aszongya... Tanganyika,

tó a Közép-afrikai-árokban 773 méter magasságban, 645 ki-
lométer hosszú, legnagyobb mélysége 1435 méter, a Bajkál
után a Föld legmélyebb tava. Ezt a mal rt...

- Nem tesz semmit, nem lehetsz olyan tájékozott, mint
én.

- Ez igaz, csak az bosszant, hogy legalább annyit illett
volna tudnom, hogy a Közép-afrikai-árok a Szovjetunióban
van. F nök, te arra is kened a választ, hogy Kara...

- Ugratni akarsz? Kum! Kara-kum, ez a hegység neve.
- Szenzációs! Akkor azt is tudod, hogy a Kizilnek is van

kumja.
- Naná! Az a másik hegység, a Kizil-kum, ott keresték

a hegyi embert, a jetit.
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- Ilyen nincs, f nök!Te egy zseni vagy. Melletted ér-
zem csak, hogy mennyire veszélyes a félm veltség. Eddig
azt hittem, hogy ezek sivatagok...

Azt gondolom, ha szovjet folyókat sorolnék fel, Liács-
ka egyet biztosan tudna folytatni. A Tobol, a Volga, a Don
hallatán csak rebegtetné a szemét, viszont a Káma után rög-
tön rávágná, hogy: szutra.

- Neked  nem  t nt  fel  a  n  testhelyzete?  -  kérdi  a  f -
nök, miközben a helyszínr l készült fotókat tanulmányozza.

- Szokatlan, viszont megmagyarázható, persze csak
abban az esetben, ha a bántalmazást, illetve a halál okát a
boncolás is alátámasztja.

- A helyszíni adatgy jtés nem hozott eredményt?
- Nem. Teljességgel reménytelen volt, ugyanis az ál-

dozatot alig ismerték. Nyilván nem sokat tartózkodhatott
otthon, korán ment, és kés n érkezett haza...

- Miért ölhették meg? - kérdi a f nök, de úgy t nik,
nem t lem vár erre választ, hiszen hosszan bámul ki az ab-
lakon.

Különben ez az egész lényege. Ahogy már a rómaiak
megfogalmazták: cui prodest? Kinek állt érdekében? Ez itt
a kérdés.

- Mi a terved? - vált vissza révedezéséb l a f nök.
- Körülszaglásszuk a munkahelyét, ellen rizzük a no-

teszban szerepl  címeket, meglátogatjuk az ismer söket,
beszerezzük a priuszát, oltási bizonyítványát, cselédköny-
vét...

- Oké..., oké... Világos. Te, délután ebben az ügyben
jön a sajtó. Ugye nincs semmi, ami sérti a nyomozás ér-
dekét?

- Hogy lenne! Beszélhetsz nyugodtan mindenr l.
- Nézd, mit találtam! - rohan Belmondó a szobámba,

és kezében lobogtat egy papírt, mintha azon lenne az inkák
mesés kincsér l a leírás.

- Így els  látásra egy priusz.
- Ördögöd van. Na, és kinek a priusza?
- Gondolom, az enyém.
- Ne marháskodj! Pataki Ágnesé!
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- Nocsak, volt büntetve a spinkó? - és most tényleg
meglep döm.

- Nem is akármiért, el bb tiltott kéjelgés szabálysér-
tése, majd üzletszer  kéjelgés. Ezért kapott másfél évet,
amit csontig kitöltött...

- Mikor volt ez?
- Pontosan négy éve, tehát 22 éves volt, amikor sza-

badult... Na, most miért kedvetlenedtél el?
- Mert régen volt.
- Jelent ez valamit?
- Persze. Ha egy kurva négy éve szabadul, és azóta

nem bukott meg, akkor két dolog lehetséges: vagy nagyon
jól konspirál, ami szinte kizárt, vagy abbahagyta, és ebben
az esetben ez a valószín bb.

- És akkor mi van?
- Az, hogy ez a vonal ugrott, érted? Ha tovább ükázott

volna a csaj, akkor lehetne a kurváknál meg a strigóknál
valamit eprészkedni. Lenne egy nyom, amin elindulnánk...

- Ezt még így is meg lehet tenni.
- Meg, de nincs értelme.
- Azért csak van, aki emlékszik rá.
- Mire?
- Hát hogy ükázott.
- Na és? Mit érsz vele, ha elmondják, hogy igen, négy

éve vagy még régebben, mert négy éve szabadult, szóval még
amikor lóvasút járt a körúton, Pataki Ágnes kurva volt. Nagy
kaland.

- Ebben igazad van. De mondtad, hogy a striciknél is
lehet valamit keresni. Mi lenne, ha felhajtanánk a régi stri-
góját?

- Meg lehet próbálni, persze csak ha volt neki. Jó, nem
bánom, pörgesd meg a dolgot.

Belmondó úgy ment ki, mint aki konkrét feladatot ka-
pott.
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4.
Belibbenünk Ágika munkahelyére. Az áldozatot be-

cézzük, egyébként minden nagy b nüldöz  - akit mondjuk
Sherlock Holmesszal lehet egy napon emlegetni - becézi az
áldozatot addig, míg le nem zárul az ügy. Illetve akkor zárul
le az ügy, ha már a becézés abbamarad.

Az áldozat volt f nöke, pontosabban a volt beosztott
nöke úgy tesz, amikor megmutatom az igazolványomat,

mint aki attól tart, hogy kiszárad a szeme. Terebélyes asz-
szonyság, könnyebb átugrani, mint körbefutni.

- Nézzék, uraim-tárja szét karjait-, nem sokat tudok
Pataki Ágnesr l mondani. Tudják, eléggé zárkózott terem-
tés volt...

- Mit tetszik ezen érteni? - szólal meg a legújabb ge-
nerációs személyi számítógép, alias Belmondó.

- Hát kérem, itt az emeleten van elhelyezve az osztály,
elég sz kösen, ami azt jelenti, hogy többen dolgoznak egy
irodában. Ágika itt, a mellettem lev  helyiségben dolgozott
még másik két kollégan vel...

- Tehát hárman - közli Belmondó, miután végzett e
bonyolult matematikai m velettel, amiben persze nincs
semmi kunszt, mert egy számítógépnek ez csak ujjgyakorlat.
De nem Belmondónak, aki ennél egyszer bb feladványok-
ba is úgy belebonyolódik, mint majom a házicérnába.

- Igen, és rögtön javasolnám is, hogy közvetlen mun-
katársaival is beszéljenek...

- Meg fogjuk tenni. Mégis, Önnek mint f nökének mi
a véleménye róla?
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- Munkájával kapcsolatban nem volt semmi kifogá-
som, viszont az igaz, hogy többszöri kísérletre sem fejezte
be a középiskolát. Tudják, ez a beosztás, amelyben dolgo-
zott, érettségihez kötött.

- Mi volt konkrétan a munkaköre?
- Hivatalosan el kalkulátor volt, de neki kellett tár-

gyalni a megrendel kkel is. Pontosabban el bb a leend
partnerral kellett foglalkoznia, majd miután az el adta igé-
nyeit, Ágika kalkulált egy árat, s ha ez elfogadható volt, ak-
kor hivatalosan is visszaigazoltuk a megrendelést.

- Amolyan üzletköt  vagy bonyolítói feladat volt ez,
nem?

- Hát lehet azt is mondani, bár nálunk ilyen beosztás
nincs.

Id közben behozzák a g zölg  kávét, nekem külön tej-
színnel,  mert  így  kértem.  Az  ember  még  munka  közben  is
legyen igényes.

- Tudom, hogy eretnek dolog, de nem tudom elkép-
zelni a kávét cigi nélkül, ezért ha megengedné - és mutatok
a „Füst nélkül kellemesebb" feliratra.

- Tessék, nyugodtan - int a f nökn , de azért nincs
feldobva.

Én viszont szeretem halmozni az élvezeteket, igaz,
egyel re a kávén és cigin kívül nem gondolok másra. Leg-
alábbis a f nökn  láttán.

- Vajon mi lehetett az oka, hogy nem végezte el a kö-
zépiskolát? - teszi fel a kézenfekv  kérdést Belmondó.

- Hanyagság. Ágika nagyon jó esz  lány volt, csak le-
zser ahhoz, hogy ilyesmit komolyan vegyen. Tulajdonkép-
pen csak egy évet kellett volna járnia, ugyanis rendesen el-
végzett két évet a gimnáziumban, és tizenhatévesen csapták
ki. Bekerült valami rossz társaságba.

- Csöves lett?
- Mi, kérem?
- Tudja, akik az aluljárókban, a tereken l dörögnek.

Olyan fiatalok, akik viszonylag biztos egzisztenciát hagynak
ott a bizonytalanságért, csupán vagányságból - toldja meg
okítólag kollégám.
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- Nem tudom, erre vonatkozóan nincs adat a személy-
zeti anyagában.

- Apropó. Ezt megkaphatnánk?
- Igen, majd intézkedem, de mondom, nincs benne

olyan sok információ.
- Viszont a zárkózottságról nem beszélt nekünk.
- Éppen arra utaltam a zsúfoltsággal. Gondolják meg,

uraim, hárman dolgoznak évekig egy irodában, szinte nincs
olyan, amit a másikról ne lehetne megtudni.

- Úgylátszik, mégis van.
- Hát igen. Ágikáról mindenki, mondom, mindenki

csak annyit tudott, hogy Budán él egy takaros kis házikóban,
egyedül. Ennyi.

- Neked jó? - kérdem Belmondót.
Nem tudja, mire válaszol, de azért megteszi. F leg

mert kérem. Így van idomítva.
Ágika kollégan it a munka dandárjában találjuk. Egyi-

kük - kora nem állapítható meg, zsíros teste szétfolyik a
széken, olyan a feje, mint egy cirkuszi manézs - éppen hur-
kát eszik csalamádéval, s közben egy irdatlat méret  kö-
römreszel vel piszkálja a foga közé szorult ételmaradékot.
(Ebb l következik, hogy ezt megel en sem dolgozott, ha-
nem a körmét reszelte. Szinte már félelmetes a nyomozói
logikám!)

A másik hölgynek - íróasztala éppen szemben van a
hurkáséval - súlyos szervi elváltozása van: hozzán tt füléhez
a telefonkagyló. Egyébiránt nem zavartatja magát. Mi sem,
bár így els  hallásra olybá t nik, hogy nem a f szerest l ren-
del péksüteményt a délutáni zsúrhoz.

- „Milyen vad voltál, cukimókus!"
Nos, erre jöhetett valami válasz, mondjuk ez: „Mi az,

hogy cukimókus! Én Béla vagyok, és levelibékának szoktál
becézni."

- „Nem tesz semmit, te vak oroszlán, csak juttasd visz-
sza azt a darabot, amit leharaptál a fülcimpámból. A jöv
héten hozok neked marharépát. Te, te kis torkosborz..."

Kezdem élvezni a dumát, f leg a n  sztoikus nyugal-
mát, amivel semmibe veszi jelenlétünket, illetve csak akkor
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figyel fel ránk, miután Belmondó már a harmadik dupla
szaltóját is megcsinálta.

A f nökn  rekedtes hangon. - ami a folyamatos krá-
kogástól van - próbálja menteni a helyzetet:

- Évikém, nem kellene ilyen hosszan beszélned a rek-
lámpartnerünkkel...

- Ezzel egyetértek, de ez a Víziló Vili a legújabb szer-
zeményem, és borzasztóan élvezem, mert akkora tahó, mint
a tehó... Hehe, hogy ez milyen jó! - ájuldozik magától a n .

Különben látszik rajta, hogy nem kezdi ráncolni a hom-
lokát a társadalmi ingerek hatására. t teljesen más inge-
rekkel lehet megadásra kényszeríteni, bár ellenállása oly
csekély ezekben az esetekben, hogy még Ohm sem tudta
volna kimutatni.

- Az urak a rend rségt l vannak - mutat ránk a f -
nökn .

- Nahát, zsaruk? Ezt is meg kellett érnem. Na, én is jó
helyen dolgozom. Megint elloptak valamit?

- Nem, megölték az ön kollégan jét, Pataki Ágnest -
mondom szárazon.

- Akkor  volt az újságban? - mondja hüledezve a
szervi bajos.

- Olvasta a lapot? Akkor mi lepi meg?
- Azt hittem, egy másik Pataki Ágnes...
- Igen, ez elég gyakori név, de az, gondolom több, mint

gyanús, hogy nem jött be dolgozni a kollégan je - összeg-
zem a n nek az információkat.

A másik hölgy is abbahagyja a hurkaevést.
- Ágikát megölték? - de hallani, hogy még mindig tele

a szája.
- Mikor találkoztak vele utoljára itt, a munkahelyen?

Egyáltalán tudnak valami közelebbit róla?
- Jóformán semmit - mondja a férfifaló. - Én a mun-

kahelyen kívül sohasem találkoztam vele, azt sem tudom, hol
lakott, illetve annyit, hogy Budán.

- Nem hívták telefonon se?
- Nézze, itt ült ennél az asztalnál, s ha valamelyikünket

keresték, akkor átadta a telefont. Ám ha t keresték, akkor
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nyilván  vette fel, tehát mi nem tudhattuk, hogy kivel be-
szélt. Egyébként a telefonjaiban sem volt semmi felt .

Kibámulok az ablakon. A n k csicseregnek még, de én
már tudom, hogy semmi lényegeset nem mondanak. Kezdek
szimpatizálni az áldozattal. Valami m vészet lehet így élni,
hogy senki ne tudjon róla semmit.

Ki tudja, valami azt súgta, hogy újra körül kellene néz-
nünk az áldozat lakásában.

Belmondó az utcán matat a járgánynál - folyik az olaj,
de mintha mindegy lenne, el is áll - amint azt nagy költ nk
írta -, én meg becaplatok a hosszú udvari ösvényen.

A bejárat el tt lugasszer en hajlik egymásba a növény-
zet, több fejlett tujafa is emeli a paradicsomi idillt. Már ép-
pen fellépnék a néhány lépcs n, amely a bejárati ajtóhoz
vezet, amikor megáll bennem az üt . Az egyik tuja alatt cip t
vélek felfedezni! A sokéves karate teszi - vagy mi egyéb? -,
de nem szokott káprázni a szemem, és f leg nincsenek lá-
tomásaim. Különben is csontjózan vagyok. Villámgyorsan
megfordulok, és ez pillanatnyilag megmenti az életemet.

Óriási  pajszer  húz  el  a  fejem  mellett,  s  vele  egy  majd
kétméteres gorilla, legalábbis szakállas fejéb l el ször erre
következtetek. Támadóm nem lehet amat r, mert miután
nyilvánvaló lett számára, hogy a letaglózó ütés célt tévesz-
tett, csíp l, szinte el  mozdulatát megkontrázva, a ve-
sém irányába sújt az acélrúddal.

Annyi id m marad, hogy jobb lábammal felrúgjam a
félelmetes eszközt, ami ezáltal nagy ívben kirepül a kezéb l,
át a szomszéd telekre. Képzelem, ha ott valakit eltalált. Min-
denesetre, hogy támadó hevét valamelyest fékezzem, ballal
elhelyezek egy horogütést a szakállas pók fején, de érzem,
hogy nem igazán találtam telibe.

Ezt rögvest tapasztalom is, mert mintha csak simogat-
tam volna, két hatalmas csapottal célozza meg a fejem, ezek
el l el tudok hajolni, viszont szinte ezzel egy id ben hasba
rúg, amit l földre kerülök.

Kezdem felfogni, hogy nem mindennapi fickóval ke-
rültem össze, igencsak profi módon verekszik. S mindez
nem tartott 20 másodpercig! Sikerült egyenletes gurulásban
kijönnöm  az  esésb l,  s  máris  talpon  vagyok.  Felveszem  az
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imádkozó sáska testtartást, bár ez az általam átdolgozott
klasszikus kjókusi változata. Végre szembekerültem vele!
Alibib l el rerúgok, de csak azért, hogy el készítsem a kör-
ívrúgást, ami a specialitásom. A pók az alibi mozdulatra nem
reagál, viszont a kombinációt most már be kell fejeznem,
ami nyilván nem járhat teljes sikerrel. Azért így is elkaptam
a fejét, s gondolom, most már játszik benne a kínai zenekar.
Padlót fogott a fickó, de ez egyáltalán nem zavarja, annál is
inkább, mert még fektében bevisz nekem egy gáncsot, amit l
ismét egyensúlyomat vesztem. Amint felugrik, kezében ru-
góskés villan. Látszik, végezni akar velem, mert most, hogy
már láttam, felismerném. Gyanítom, ki lehet ez a szakállas
pofa. Jobbal suhint, ez a leveg t éri, mert sikerül elhajol-
nom, azonban visszakézb l bal alkaromat eltalálja, s vagy
húsz centin keresztül végigszántja. A lépcs re spriccel a vé-
rem. Már-már a végs  döfésre készül, amikor meghallja Bel-
mondó csörtetését. Mint egy puma veti át magát a szom-
szédos palánkon, és az idegen telken keresztül jut ki a pár-
huzamos utcára.

Szerencsémre. Belmondó, látva sérülésemet, lemond
üldözésér l.

Kezdek rosszul lenni. Mint Dokinak mondtam, a saját
véremet sose birtam.

- Kitartás! - mondja a ment s, akit alélt állapotomban
kijelentése nyomán inkább egy másik szervezethez tarto-
zónak vélek, mintsem egészségügyisnek.

A kórházban hét öltéssel leszek gazdagabb, s már most
arra gondolok, hogy milyen baromi élvezeteknek leszek ala-
nya, amikor ezeket kiveszik. Most már egy picit haragszom
támadómra.

- Kirongyoltunk Belmondóval megint a helyszínre,
volt valami smekkem, aztán egyszercsak belebotlottam egy
tuja alatti cip be, s kés bb alaposan meggy dhettem róla,
hogy ember is tartozik hozzá. Már majdnem kezdtem komo-
lyan kezelésbe venni a fazont, amikor a buzgó Belmondó
megjelent, hát persze, hogy elrohant. Jelentem, ennyi.

- Tudod, mindig is bírtam a jelentéseidet - reagál a
nököm, aki nemcsak lexikai tudásáról, hanem választékos

modoráról is híres.
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- Mit csináljak, ha ez a lényeg.
- Oké. Elmondásod alapján, minden bizonnyal Pataki

Ágika gyilkosával volt afférod.
- Ez ezer százalék. Ha ilyen tuti lenne a hármasbe-

futóm, akkor már nem is lennék itt.
- Nocsak, te kártyázol is? Kellene a fazonról robot-

képet csináltatni, bár nem valószín , hogy képes vagy hasz-
nálható személyleírást adni róla.

- Ha a sérülésemre gondolsz, f nök, ez nem gátol meg
ebben. Viszont Belmondóval már kinyomattuk a pók kö-
rözését, ezt majd a fantomképr l készült fotómásolatokkal
is kiegészítjük. Megküldjük minden rend ri szervnek.

- Ez jó ötlet. Vajon mit kereshetett a gyilkos?
- Nem tudom. Annyi bizonyos, hogy amikor mi oda-

értünk, már el volt távolítva a pecsét az ajtóról.
- Kérdés, hogy járt-e bent?
- Ezt nem lehet tudni. Illetve egy módja mégis lenne,

hogy ezt megállapítsuk.
A f nök és Belmondó kíváncsian néz rám.
- Arra gondoltam, hogy ismét meg kellene tartanunk

a szemlét.
- Na, ne marháskodj! - tiltakozik a f nök, mint akinek

elment az egészt l a kedve.
- Pontosabban újra körbe kellene fotóznunk a lakást,

és az így készült képeket egybevetni a helyszíni szemle fo-
tóival. Ha találunk eltérést, akkor már nyert ügyünk van.

- És ha nem?
- Akkor bakfitty, ahogy vidéki nagyapám mondaná,

aki egyébként sokáig kocsmáros volt a faluban, addig, amíg
nem került életveszélybe, mert ez egy olyan szakma.

- És miért került életveszélybe? - kérdi Belmondó,
mert neki minden vicc új.

- Mert vizezte a pálinkát, s ezt nyilván nem nézhették
jó szemmel a törzsvendégek.

A technikussal robogunk újra a helyszínre. Egyre az
motoszkál a fejemben, hogy miért jött vissza a gyilkos? Két
verzió lehetséges: vagy itt hagyott valamit, ami szerinte áruló
lehet, vagy pedig tovább akart kutatni a lakásban, mert a
gyilkosság    elkövetésekor    ebben    valaki    megzavarta.
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Mindkett  nyomós indok lehet, ugyanis ennyit nem koc-
káztat bagóért senki. Azt lenne jó kideríteni, hogy ez al-
kalommal sikerrel járt-e, mert ha nem, akkor bizonyára is-
mét meglátogatja a lakást.

Éjfél körül jár, de még valamennyien bent vagyunk.
Már jojózik a szemünk, de nem tudunk eltérést felfedezni a
képeken.

- Mi van akkor, ha az elkövet  visszament a kéglibe,
kihúzott egy fiókot és kivette azt, ami neki kellett? Aztán
ugyanúgy visszatolta, ahogy volt - teszi fel a logikus kérdést
Liven.

- Ebben az esetben annyit ért ez az egész, mint halott-
nak a csók - állapítja meg lakonikusan Belmondó, és rágyújt
az ötvenedik cigijére.

- Gyerekek! Nincs semmi gond. Legalább kil ttük ezt
a lehet séget is. Most már fogjuk a kéglit, tehát ha vissza-
megy a palimadár, akkor megcsípjük. Különben nem va-
lószín , hogy még egyszer reszkírozni fog, mert erre most
már  is számít. Nincs kedvetek leöblíteni ezt a mai napot?
- proponálom, s ez inkább osztatlan helyeslésre talál, mint
okos és elmés fejtegetésem.

Lenyomunk egy fröcsit a Carmenban. Már éppen tá-
voznánk, amikor Belmondó felfigyel egy fickóra, akinek tel-
jesen strici kinézete van. Most, hogy ezt a vonalat viszi kol-
légám, kezdi ismerni az összes strigót.

- Tudod, ki ez? - mutat a palimadárra Belmondó, s
mert nem válaszolok, nyomja róla a szpícset. - Állítólag a
legnagyobb a szakmában, fogja az összes szállodát.

- Na, ide se jövök többet. Ennyire lezüllött volna ez a
hely?

- Miért? Nem jólszituált a fazon? Annyi arany van
rajta, mint egy ékszeraukción.

- Mit tudsz róla?
- Mindent.
- Nofene.
- Nem kamuzok - és ezt úgy mondta Belmondó, mint

aki tényleg nem kamuzik.
- Lökjed a priuszát.
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- Kérlek szépen. Egy eset, nyolc évvel ezel tt, bolti
lopás. Pénzbüntetés, azóta mentesült.

Most már Liven is elismer en néz Belmondóra. Hiába
no, ha egy fiatal konkrét feladatot kap, akkor abból el bb-
utóbb nyominger lesz.

- Tudjátok, mi a gyanús ebben az egész sztoriban? Aki
eddig látókörünkbe került, az mind valamilyen összeütkö-
zésbe került már a törvénnyel. Nem nagy bulik, kicsi, apró
balhék, de utána semmi. Értitek? A sértett szintén elkezdte
az ükát, aztán egyszerre csak leállt. Itt ez a strigó, aki egy piti
üggyel bukott meg, aztán nagy nihil. Miért van ez?

- Nyilván okosabbak lettek - bölcselkedik Liven.
- A profik is okosodnak, s t a sitten kikupálódnak

egészen rendesen, aztán kijönnek a tuti balhékra, és mégis
megbuknak. Nem, itt valami nagy disznóság lehet a dolog-
ban. Hogy hívják a gyereket?

- Almási Sándor, 42 éves, bejelentett lakása a nyolc-
ban van. Munkahelye nincs.

- Á, ez már nem gond. Annál gyanúsabb, hogy így van
eleresztve.

- Igazoltassuk - buzgólkodik Liven.
- Milyen alapon, kisfiam?
- Rend ri ellen rzés!
- Nagy kaland. Sokra mennénk vele.
Azért megvárjuk, míg kijön a Carmenb l. Az ajtóban

néhány másodpercre megáll, alaposan körülnéz. Óvatos a
palimadár. Mi - a lehet  legnagyobb alapossággal - a ki-
rakatokat bámuljuk. Nem talál gyanúsnak bennünket, így
most határozott lépésekkel közelíti meg 320-as BMW-jét.

- Csóringer! - szalad ki Belmondó száján.
Le kell teremtenem a fiút, mert láthatóan nincs tisztá-

ban a társadalmi újraelosztás lényegével, s ebb l kifolyólag
nem tud differenciálni.

- Irigyled t le? - mondom, s ajkamat annyira lebigy-
gyesztem, hogy már-már fél , nem tudom majd visszahúzni.

- Vedd tudomásul, hogy a társadalmi munkamegosz-
tásban vannak fontosabb emberek is, mint a rend rök, ami-

l következik, hogy a fizetésük is jóval nagyobb kell hogy
legyen.
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- Persze, f  a kreativitás!- vágja ki Liven eléggé ci-
nikusan, mert hogy sokszor szoktam erre hivatkozni.

- Igen. Kreativitás, korszellem, gerincesség, bátorság.
- Igazad van - adja a megtörtet Belmondó. - Pontosan

ezek a pozitív tulajdonságok jellemzik Almási Sándor, 42
éves strigót. Megérdemli a BMW-t.

- Na, látod, te golyhó.



5.
Ritka der s reggelre ébredtem. Zuhog az es . Vala-

hogy ez mindig feldob. Már azt hittem, hogy ezt nem lehet
fokozni, de be kell látnom: tévedtem, ugyanis a kocsim nagy
hirtelen bemondta az unalmast.

Jó hír viszont, hogy a busz tömve van. Szeretem ezt az
ázott ózont, ami itt terjeng, már amennyire ezt ózonnak le-
het nevezni. A nedvesség viszont garantált.

- Á, magát láttam az este a tévében!- kurjant egy más-
fél mázsás hölgyemény.

E jellemzésben József Attila óta semmi pejoratív nincs,
mert t le tudjuk: a boldogság „másfél mázsa". Hátranézek,
de mögöttem csak a csapóajtó.

- Engem? - mutatok magamra, mint aki nem érti a
szituációt.

- Magát, magát - rázza a fejét a n , és most teljesen
olyan, mint egy szök kút, amit többen konstatálnak azáltal,
hogy letörlik a rájuk fröccsent vizet.

Végre beérek. Most viszont végképp elszomorodom.
Eleddig az éltetett, hogy találkozhatom Liácskával - kü-
lönben félúton visszafordulok -, és most tessék, Liácska
hüppög. Ez legalább olyan tragédia, mintha egyszer Ciccio-
lina felöltözve jelenne meg. S t, ez annál is nagyobb, mert
Liácska a miénk.

Végre kiderül, hogy mi bántja. Attól tart, hogy a mo-
dernizáció - tehát a számítógépesítés és a számítástechnika
általában - fölöslegessé teszi az  munkakörét.
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- Csak ez a baj, tündérke? Nyugodt lehetsz, olyan szá-
mítógépet még nem találtak fel, ami semmit nem csinál.

A társosztály vezet je tépi fel irodám ajtaját - való-
szín leg be akart nyitni -, s egyáltalán nem zavarja kissé
hiányos öltözékem.

- Badizol? - kérdi futólag, miután alsónadrágban ta-
lál.

- Aha - mondom közömbösen, mert a flúgosokkal
csínján kell bánni.

Különben is, azt hiszem, azóta nem felh tlen a kett nk
kapcsolata, mióta egy ünnepségen kivettem a mappájából
leírt beszédét, és Samantha Fox-képeket raktam a helyére.
Kiderült, nem kedvence a könny  m faj.

- Hogy álltok a Pataki-ügyben?
- Sehogy.
Miközben felveszem a zoknimat - ugyanis az száradt

meg leghamarabb -, arra gondolok, mennyire épületes lát-
vány lehetek. Remélem, nem búzakeresked  a fiú, bár ami-
lyen érdekl déssel nézi a vádlijaimat - ami azért nem sem-
mi -, kezd gyanús lenni.

- Nem értem.
- Mit nem értesz? - kérdem emeltebb hangon, de

azért mégis elfojtva dühömet, hiszen valahol a felettesem. -
Hol van az leírva, hogy huszonnégy órán belül szállítani kell
a tettest?

- Miért vagy ilyen ingerült?
- Mert eláztam, lerobbant a kocsim, a lábamra lép-

tek... Ja, és a legfontosabb: Liácska hüppögött.
- Pedig nézd, mit hoztam neked - és kezembe nyom

egy tanúkihallgatási jegyz könyvet.
- Mi ez?
- Kérlek szépen, az újságcikk nyomán jelentkezett egy

férfi, akit mi hallgattunk ki, mert nem voltatok bent. Eléggé
érdekes dolgokat mond, ugyanis valamikor a sértett az 
menyasszonya volt...

- Mi...?
- Igen. Gondolom, tudjátok használni. Szervusz.
Cigit teszek a számba, és elmélyülök a jegyz könyv ta-
nulmányozásában. Átdörömbölök a falon, bízva abban.
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hogy nemsokára megjelenik a mellettem lév  szobából Bel-
mondó. És l n csoda, megjelenik. Valami észbontó a ket-

nk alakítása.
- Olvasd - és fel sem nézve, átadom neki a másolati

példányt.
Már felöltözöm, mire Belmondó végez az olvasással.

Éppen az jut eszembe, ha Liácska univerzális lenne, akkor
most vasalhatna élt a nadrágomba, merthogy az kiment be-

le.
- Kár, hogy vidéken lakik a pók - vélekedik Belmon-

dó.
- Gond  ez?  Hozd  a  kocsit,  és  máris  t zünk.
Egymástól függetlenül jutottunk arra a megfejtésre,
miszerint mindenképpen kellene beszélnünk a volt v le-
génnyel, ugyanis nem rossz a kihallgatási jegyz könyv, de
természetszer leg más szempontok szerint hallgatták meg,
mint mi tettük volna, akik ismerjük az ügyet.

- Kemény Leó - mutatkozik be az exv legény.
- Mondja, Kemény úr, milyen kapcsolatban állt Pataki

Ágnessel? - teszem fel a sztereotip kérdést, noha nem arra
vagyok kíváncsi, amit már úgy is tudok.

- Kérem, a menyasszonyom volt, de talán kerüljenek
beljebb - invitál. Szolid falusi házikóba nyomulunk, amir l
ordít, hogy agglegény lakja. - Persze ennek már jó néhány
éve.

Közben borral kínál bennünket, Belmondó le is csap
rá, én nem, mert vezetek. Rövidet meg nem hoz.

- És miért nem lett a dologból házasság? - csettint
Belmondó, mint egy igazi borszakért .

- Pontosan emiatt - mutat körbe Leó. - Én nem akar-
tam feladni a vidéki életet, a gazdálkodást, Ágnes pedig
menekülni akart innen. Úgy t nik, áthidalhatatlan volt köz-
tünk az ellentmondás.

- És a szerelem az smafu? - kérdi kollégám, de miután
már a második pohár után van, kénytelen vagyok bokán rúg-
ni. Teszem ezt preventív céllal, mert ezek után már  kez-
dene el tölteni. Furcsán reagál: Na, miért rugdosol? Sze-
rintem a társaskapcsolatokban még mindig fontos szerepel
játszik a szerelem. Nincs igazam, Kemény úr?

29



- Osztom a véleményét, de a mi esetünkben valószín -
leg dönt bb volt Ágnes elvágyódása.

- Tudja, az lep meg, hogy ez a lány innen származik.
- Mi ebben a furcsa?
- Semmi... Tulajdonképpen ez nem is fura, csak an-

nyira nagyvilági életet élt, mintha nem is idevaló lett volna.
- Hát az tény, hogy öltözködni, azt tudott - húzódik

mosolyra házigazdánk szája.
- Vetk zni is... - hogy ez minek szól mindig?
- Hogy értik ezt, uraim?
- Nincs ebben semmi különös, kollégám arra célzott,

hogy az áldozatot meztelenül találtuk a lakásában.
- Nem értem...
- Az a baj,  hogy mi sem. Tényleg, milyen volt a sze-

xuális beállítottsága?
- Sajnos nem volt alkalmam tapasztalni...
- Hát, jegyben jártak, nem?

- Igen, de itt, falun ennek teljesen más értelme van.
Egyébként is, amint utólag visszagondolok, már akkor sem
volt komoly Ágnes elhatározása.Azt hiszem, egyáltalán nem
feleségtípus.

- Van ilyen n .
- Tudják - kezdi messzir l Kemély Leó, s közben ci-

givel kínál minket, de sajátunkból gyújtunk rá -, a nagy-
nénjével élt itt. Azóta már  is meghalt.

- A szüleivel mi történt?
- Ágnest kiskora óta a nagynénje nevelte, mert szülei

korán meghaltak. Testvére nincs. Az öreglány eléggé kon-
zervatív nézeteket vallott, így hiába volt a lány a menyasz-
szonyom, minden este otthon kellett aludnia. Eléggé bo-
szorka volt, de hát halottakról jót vagy semmit...

- Így igaz.
- Ilyen az élet... - tárja szét kezét Leó.
- Erre azt mondaná nagyapám: nem rak fészket a zon-

gorán a botfül  kormorán...
Csönd terpeszkedik közénk. Belmondó már nem mer

megszólalni, kék-zöld a bokája. Házigazdánk pedig maga
elé meredve fújja a füstöt. Most kezdem csak szemügyre
venni a pókot. Legalább negyvenéves. Talán ez a korkülönb-
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ség is befolyásolta Ágikát a végs  döntésben. Különösebben
nincs semmi a manuszban, de nekem egyre inkább az a be-
nyomásom, hogy  a tipikus sunyi. Igen, ez a legtalálóbb
kifejezés.

- Na, és ön hogy viselte el a szakítást, Kemény úr?
- Nézzék, nem volt könny , de beletör dtem. Most

rázott csak megint meg a dolog, hogy az újságokból érte-
sültem a tragédiáról...

- Azóta nem is próbált megn sülni?
- Nem, de visszatérve el  kérdésére, nos, ha itt ma-

rad Ágnes, biztos nem így végzi. Ez bosszant a legjobban.
- Mégis, mit mondott, mivel indokolta annak idején,

hogy elmegy innen? - firtatom tovább a részleteket.
- Azt, hogy itt nem tud érvényesülni, nincsenek le-

het ségek. Szóval ilyeneket...
- Hogy akart érvényesülni, mikor nem volt magasabb

iskolai végzettsége?
- No látja! Pont ezt mondtam neki én is. Tudja, a közeli

városban járt gimnáziumba, de másodikban kicsapták...
- Miért csapták ki?
- Nem tudom, hogy szabad-e err l beszélnem...
A Sunyi, alias Alattomos most láthatóan álszent arcot

vág, mintha olyan dolgot akarna elmondani, ami megrengeti
a világot. Majd jól hasba rúgom.

- Bátorság, Kemény úr, egymás közt vagyunk - meg-
próbálok én is sunyiskodni, de ebben igazán  a profi.

- Nézzék, én csak azt tudom mondani, amit beszéltek.
Ágnes ezt mindig tagadta, szóval viszonya lett volna a tor-
natanárral - és lebiggyeszti ajkát, mint aki mindig szóban
vizsgázott testnevelésb l.

- Ez is közrejátszott abban, hogy el akart innen men-
ni?

- Bizonyára, bár szerintem minden csoda három na-
pig tart. Itthon elhelyezkedett dolgozni, a téeszben volt va-
lami irkafirka, mert ugye nem érettségizett le.

- Na, és mi lett a tornatanárral?
- Úgy tudom, tanít.
- Ha viszonyuk lett volna, akkor t is kirúgják, nem

gondolja, Kemény úr?
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- Nem tudom.
- Na, és miután Ágika elment innen, utána is tartotta

vele a kapcsolatot, tudott róla valamit?
- Semmit az égvilágon. Hónapokkal kés bb írt egy le-

velet, aztán semmi. Megmutathatom.
„Kedves  Lencsi!"  Így  indít  a  csaj.  Olyan,  mintha  azt

írná, hogy lencse vagy lecsó.
- Maga a Lencsi?
- Így hívott.
„Gondolom, már kiheverted elvesztésemet, de ez is

csak azért van, mert soha nem értettél meg. Én úgy érzem,
révbe értem, kezdem megtalálni számításomat. Igaz, eléggé
kockázatos vállalkozás, amibe fogtam, de másképp nincs
pénz, és én nem akarok vidéken poshadni. Kérlek, ne is
próbálj keresni, felejts el, ez a te érdeked is. Ágnes"

- Nem túl b beszéd .
- Nem.
- És azóta nem is látta?
- Nem.
- Elvihetnénk a levelet? Tudja, lehet, hogy szüksé-

günk lesz rá.
- Csák ha mindenképp muszáj.
- Garantálom, hogy visszakapja.
Már búcsúzunk, de még mindig nagyon morfondíro-

zok, hogy eláruljuk-e neki az igazságot. Talán szerette ezt a
t, nem volna jó beszennyezni az emlékeit, noha ez a va-

lóság. Sokszor azonban nem szabad kimondani az igazsá-
got...

Döngetünk hazafelé. Szemerkél az es , de nem zavar
a vezetésben. Belmondó üresen néz ki az ablakon. Vala-
mivel fel kell dobnom, mert még elalszik:

- Angolul hogy mondják, hogy alattomos?
- Sneaking - vágja rá.
Nagy penge ez a Belmondó. Hátha még nem olaszul

tanulna. . .
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6.
- Úgy megharapnám a fülcimpidet.
- Jó.
- Mi az, hogy jó, te széltoló? Válaszolj tisztességesen.

Nos, mi vagyok én neked?
Na, ez a kedvesem. S abban, hogy „tisztességesen" vá-

laszoljak, els sorban az akadályoz meg, hogy szeretett f -
nököm már vagy tíz perce arra vár, hogy letegyem a telefont.

Nem volt mindig ilyen n m. Azóta, hogy én is angol-
ban utazom, és azt mondtam neki - ezek szerint egyik fe-
lel tlen pillanatomban -, hogy Queen of fairy, azaz Tün-
dérkirályn , szóval észbontó.

- Queen of fairy - nyögöm, s próbálom áthidalni a
helyzetet, de az angol hallatán még jobban hegyezi fülét a

nök.
- Magyarul beszélj, te nimfomániás rült...
- Kicsikém, azt, hogy nimfomániás, n kre szokták

mondani.
- Teljesen mindegy, te duhaj szfinx...
- Nem zavar, hogy az is n nem ? Egész pontosan n i

fels test , szárnyas oroszlántörzzsel ábrázolt szörnyeteg a
görög mitológiában.

- Lapozzál már! Mit képzelsz, ha etimológiai el adást
akarok hallgatni, lemegyek a Zöld Verébbe. Tudod, Nyuszi -
fül?

- Ne haragudj, le kell tennem.
Puff és letettem.
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- Valami Buzgó Mócsinggal beszéltél? - kérdi a f -
nök, s még miel tt válaszolhatnék, újra csöng a telefon.

- Ha még egyszer leteszed, akkor nemcsak a fülcim-
pidet harapom meg...

Már helyre tenném a csajt, amikor szobám ajtaján be-
lép a nagyf nök, tehát f nököm f nöke. Készséggel int, hogy
csak folytassam,  ráér.

- Igen mama, veszek salátát is...
- Milyen salátáról beszélsz, kicsi bölömbika, régen

kész a vacsi, csak siess már...
- Ha más nem kell, akkor sietek haza.
- Normális vagy, fiam? Most mondtam, hogy minden

van itthon. Ki van nálad?
- Senki, illetve visszahívlak.
Leteszem a kagylót, és sikerül egy ügyes mozdulattal

kirúgnom a telefon dugóját is. Meg vagyok mentve.
Kicsit meglep a nagyf nök jelenléte. Igaz, másodszor

jár az irodámban, de az nagyon régen volt, amikor el ször
megjelent.

- Hogy állsz a Pataki-üggyel? - érdekl dik a nagy-
nök.

- Csehül.
- Nem a vízlépcs l kérdeztelek...
Általános a derültség. Mindig is bírtam a humorát. Rá-

gyújtunk. Kint már sötétedik, de mégsem kapcsoljuk fel a
villanyt, miáltal impozáns lesz a b zrudak parázslása. Va-
lahol olvastam, hogy a bölcsesség legbiztosabb jele az ál-
landó jókedély. Lehet, hogy ezért morcos mindig a f nö-
köm?

Miután vázoltam a nagyf nöknek a nyomozás állapo-
tát, ezt kérdezi:

- Szerinted mi az oka, hogy nem jutunk el bbre?
- Egyszer . Maga az áldozat.
- Ezt nem értem.
- Annyira jól konspirált, hogy képtelenség rést ütni

ezen a falon. Pedig ez a kirakat, azaz amit láttak a kollégák,
az ismer sök, a szomszédok: az nem Pataki Ágnes volt, ha-
nem az, akit eljátszott, hogy ilyennek higgyék Pataki Ágnest.

- Miért volt erre szüksége, s lehet-e ezt hosszú távon
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folytatni? - kérdi a nagyf nök, és teljesen logikusak a fel-
tevései.

- Azt, sajnos, még nem sikerült megállapítanunk,
hogy mit leplezett ilyen mániákusan. Ha ezt megfejtjük, ak-
kor el bbre lépünk. Hogy lehet-e hosszú távon csinálni?
Úgy érzem, igen, mert nézetem szerint Ágika éveken ke-
resztül játszotta ezt, és úgy t nik, senki nem jött rá.

- Szerintem valaki mégis - makacskodik a nagyf nök.
- Kire gondol?
- A gyilkosra.
- Nem tudom. Persze lehet. Mint verziót ezt sem vet-

hetjük el. Jelenleg a látókörünkbe került személyek meg-
hallgatását végezzük. Annyi bizonyos, hogy eléggé zavaros
a múltja a hölgynek.

- Úgy tudom, ükázott is.
- Igen, de maga az, hogy nem a szülei nevelték, hanem

a falusi normák között megcsontosodott nagynénje, az, hogy
14 évvel id sebb férfival kezdett, hogy kicsapták a gimib l,
szóval mindez szinte törvényszer en eredményezte az üzlet-
szer  kéjelgést.

- Azt mondod, hogy mindenképpen Pestre akart jön-
ni?

- Igen, utált vidéken élni.
- Én is vidékr l kerültem fel - révedezik a nagyf nök,

és most már teljesen besötétedett. - Tudjátok, az a különb-
ség a falu és a f város között, ha itt összeesem, átlépnek raj-
tam és mennek tovább. Ha otthon teszem ezt, akkor is át-
lépnek rajtam, de legalább megjegyzik: „Jé, ez Lobonczi
Géza".

- Hát igen - mondja a f nököm.
Egyedül maradok az irodában. Lusta vagyok villanyt

gyújtani. Utolsó cigimet teszem a számba, abból is kifogy-
tam. Lábamat felrakom az asztalra, szinte már fekszem a
széken. Rám telepszik a csönd, s ez eléggé nyomasztó.

Nincs kedvem hazamenni. A belvárosban caplatok,
minden csehóban, amely utamba esik, lenyomok egy vodkát.
Most figyelek csak fel a farmerkosztümös n re, aki eddig
minden kricsmibe követett. Zakójából tolakodóan és hival-
kodóan bukkan el  a melle.
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Negyvenes, de jól tartja magát. Erre mondaná Liven:
dögös a spinkó.

A legközelebbi sarkon leállok, ha szó nélkül elmegy
mellettem, akkor amat r, ha viszont nem, akkor közelebbr l
megnézem a dudáit.

- Miért menekülsz el lem, szép hercegem? - s amint
ezt mondja, nyelve hegyével lenyalja szája szélét, hogy lás-
sam, mennyire játékos.

- Nekem szólt? - kérdem sztoikus nyugalommal, mert
már most elhatároztam, hogy a hülyét fogom játszani.

Mindig is csíptem, ha ilyen kaliber  pillangók okítanak
ki. Mert tanítani azt tudnak.

- Neked, picikém. Tudod, hogy Alain Delon rozzant
dinnyecs sz hozzád képest?

- Gondolom, a részleteket megbeszélhetnénk egy vo-
di mellett.

- Jobbat tudok. Ha felugrasz hozzám, csinálok neked
egy olyan drogot,  hogy megnyalod utána  a  szádat,  és  ha  jó
fiú leszel, akkor mást is...

- Tényleg, ehhez sokkal nagyobb kedvem van.
Egyáltalán nem lehengerl  a n . Szerencsére a közel-

ben lakik, s már a liftben olyasmit m vel, ami 18 éven felüli.
Kissé szokatlan, hogy saját lakásába csenget.

- Csak nincs itthon a férjed?
- Hova gondolsz? Ne légy türelmetlen, nem fogsz csa-

lódni...
Végre mocorgás a zárban, s amint kitárul az ajtó, sza-

bályosan a kéglibe lök a spinkó. Az el szobában éppen egy
arab karjaiba szédülök. Ez tovább tol a hallba, ahol még két
arab  van.  Kezdem kapisgálni  a  lényeget,  de  borzasztóan ir-
ritál ez a karattyolás. Ahogy beszélnek, az már nem is em-
beri.

Az egyik arab egy napóleonos üveggel szabályosan fej-
be  akar  vágni.  Alig  van  id m  félrekapni  a  fejem,  de  a  biz-
tonság kedvéért tökön rúgom. A másik meg az asztallal kö-
zelít felém, mindenáron be akar szorítani a sarokba. Sikerül
kikerülnöm a szorongatott helyzetb l, szerencsémre elég
tágas a hall, így szét tudok csapni közöttük. A harmadik arab
rugós késsel kaszál el ttem. Kénytelen vagyok hátrálni, mert
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sérült bal kezemet alig tudom használni, különben egyetlen
mozdulattal elintézném a pókot. Megint a falhoz szorítot-
tak, szerencsémre a halefos arab van középen, a másik kett
oldalról közelít. Ez a pozitúra azért kedvez, mert legtöbbet
a három támadó elleni küzdelmet gyakoroltam. Villámgyor-
san elrugaszkodok, jobb talpéllel érkezem a középs  arab
mellkasára, amit l az ordítva hanyatt esik. Nem csodálkoz-
nék, ha a bordái nem bírnák a kiképzést. Így most megint
szembekerülök támadóimmal, s látom rajtuk, hogy társuk
elvesztése - aki még mindig eszméletlenül hever a földön -
lefékezte hevüket.

Most már én közelítek. A hozzám közelebb álló fejjel
nekem ront, de idejében ellépek, és iszonyatos er vel ököl-
lel a leng bordájára ütök. Vinnyogva esik össze. A harma-
dik a fal mellett tapogatózva iszkol a kijárat felé. Már gy z-
tesnek hinném magam, amikor egy üveget törnek szilánkok-
ra fejemen.

Egy pillanatra elsötétül el ttem minden, de szerencsé-
re csak egy pillanatra. Amint megfordulok, homályosan lá-
tom a n  kontúrjait s azt, hogy újabb üveggel akar lesújtani.
Ösztönösen el reütök, ököllel telibe találom az orrát, ami
hallhatóan reccsen, s szinte ezzel egy id ben spriccel szét a
vére. Azonnal padlót fog a spinkó.

Le kell ülnöm, mert még mindig az ájulás kerülget.
Szédülök, fáj az ütés helye. Körbenézek, eléggé lerombol-
tuk a kéglit. A két arab közül az egyik kezd magához térni,
majd feltápászkodik. Nem támad, hanem az ajtó felé von-
szolja magát, utánalépek és elgáncsolom, majd lábánál fog-
va visszahúzom. Magatartásom maradásra készteti. Szeren-
csére a lakásban van telefon, így pár perc alatt a helyszínre
érkezik két URH-s jár r. Megmutatom nekik igazolvá-
nyom, és utasítom ket, hogy biztosítsák a helyszínt.

Ébredezik a spinkó, félig felül a parkettán, és kézfe-
jével törölgeti véres orrát:

- Hú, de utállak. Úgy utállak, mint a szart - és nagyot
köp, mert telement a szája vérrel.

- Kedvesek voltatok, mint erd znél a vízipisztoly, te
mocsok, legközelebb kicsinállak - sziszegem.

- Mákod volt, de jegyezd meg, hogy mostantól kezdve
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nem lesz, aki életbiztosítást kössön veled. Érted? Járkáló
hulla vagy!

- Most nagyon begazoltam...
- Röhögj csak, te hülye kíber. Majd gy jtök neked

koszorúra.
- Igazán rendes vagy. Na vigyétek!
Azért az se jó, ha az emberre buknak a n k. Persze ez

esetben nem azért kerültem kelepcébe, sokkal inkább, mert
palimadár küls m volt.

- nök, valami plecsni vagy ilyesmi nincs? Végül is
veszedelmes bandát buktattam meg, nem?

- De. Erre már gondoltam én is, csak hát a kitüntetési
szabályzatban nincs olyan elismerési fokozat, hogy palima-
dár.

- Értem. Szóval vásárra viszem a b röm, életem koc-
káztatásával felgöngyölítek egy veszélyes bandát, mire te azt
mondod, hogy palimadár. Frankó. Tudod, most ment el a
kedvem az egészt l.

- Tényleg? Nekem már akkor, amikor megtudtam,
hogy áthelyeznek hozzám.

- Na, és? Nem örültél?
- Képzeld, úgy érzem magam, mint aki aknamez n

sétál.
- Miért nem mész egy parkba?
- Szellemes vagy. Állítom, hogy a múltkori németju-

hásztrükk is a te ötleted volt.
- Nem értem, mir l beszélsz, f nök?
- Ne etess! T led minden kitelik.
- De most komolyan, mi a sztori?
- Mintha nem tudnád. Amikor visszajöttem szabiról,

mit találtam az irodámba, na mit?
- Megöl a kíváncsiság!
- Egy hatalmas német juhászt. Szerencsére volt rajta

szájkosár.
- Ehhez semmi közöm. Különben csak egy szavazaton

múlt a dolog.
- Mi?
- Hát, hogy feltegyük-e a szájkosarat.
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7.
- Mondd, te miért futsz piros sapkában? - kérdi Li-

ven, akinek el bb a jelenlétén akadok ki, s csak aztán a
kérdésén.

- Mert fradista vagyok. De te mit keresel itt hajnalban,
elrontottad a gyomrod és nem tudtál aludni?

- Valami ilyesmi, de els sorban egy notesz játszott
közre.

- Mióta dolgozol te a Fülesnek?
- Milyen Fülesnek?
- Hát, hogy rébuszokban beszélsz. A lényeget, Liven!
- Ha szabályosabban vennéd a leveg t, akkor rájöttél

volna, hogy eddig is err l beszéltem. Különben minek ro-
hangálsz, ha ennyire kipurcansz t le?

- Azért kisfiam, mert a kezem miatt nem tudok úszni.
Egyébként ez a futás még jobb... Na, lökd a szpícset.

- Megbíztál azzal, hogy l jek be minden címet, tele-
fonszámot, ami Ágika noteszében található.

- Igen.
- Van egy-két érdekes dolog.
- Állj! El ször is, hogyan ellen rizted az adatokat?
- Arra gondolsz, milyen módszerrel?
- Pontosan.
- Ahol teljes név és cím volt, de telefon nem, ott a

nyilvántartón keresztül, csakúgy mint a telefonszámokat.
- És szelektáltál?
- Igen. A telefonszámokat felhívtam, és ahol, mond-

juk, úgy jelentkeztek be, hogy fodrászat, azt kihúztam, mert
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itt nyilván név szerint kell keresni valakit, de ezt csak a no-
tesz tulajdonosa tudta.

- És végül hány szám maradt?
- Úgy negyven. Szóval ennyit kellene ellen rizni.
- Tehát, ez negyven cím?
- Igen.
- Tervezd meg az ellen rzésüket, amelyek földrajzi-

lag közel vannak egymáshoz, azokat egy alkalommal le lehet
járni. Állítsd össze a listát.

- Parancsolj.
- Mi, te már meg is csináltad? Ki segített benne?
- A menyasszonyom, mert neki szép írása van.
A lépcs házban nézem át a listát, mert eddig a kapu-

ban beszélgettünk.
- Aránylag közel vannak a címek, ezt hamar le tudjuk

járni.
- Én arra gondoltam, hogy ha háromfelé osztanánk,

akkor sokkal el bb végeznénk.
- Az ötlet nem rossz, de most ez nem járható.
- Miért? - és tényleg megütközik.
- Azért gyermekem, mert látni akarok személyesen

minden helyszínt, másfel l sem téged, sem Belmondót nem
tehetem ki ekkora rizikónak. Ne feledjétek: emberölésben
nyomozunk.

- Mi ebben a rizikó?
- Ne légy ilyen ostoba. Képzeld, ha pontosan a gyil-

koshoz csengetsz be. Miután megmutatod neki a flepnidet,
készséggel beenged, majd a lakásban lazán taccsra tesz. Azt
se tudnánk, hol keressünk.

- Egyszer . Újra lejárnátok a negyven helyszínt.
Gy lnek az információk, s egyre inkább az a meggy -

désem, hogy nagy disznóság van a dologban. Azt a tak-
tikát folytatjuk, hogy akikkel elbeszélgettünk, mindnek meg-
húzzuk a priuszát. Ez Belmondó feladata lesz.

Vannak, akik csak közvetve, áttételesen ismerték Pa-
taki Ágikát, mint ez a fotós is.

- Kérem, nekem a lakásom a m termem - mondja a
peremkerületi iparos.
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- Látjuk. Hogyan került kapcsolatba Pataki Ágnes-
sel?

- Nem tudom már, valaki összehozott vele. Párszor
találkoztunk összesen.

- Mit akart önt l a n ?
- Tulajdonképpen semmit...
- Ezt hogy érti?
- Komolyan mondom. Csak beszélgettünk,  kérdez-

getett, hogy mióta fotózom, szívesen csinálom-e, meg ilyes-
mi. Ja, hogy csak fotózom-e?

- Ezt mire értette?
- Gondolom arra, hogy a legtöbb fotós filmezik is.

Tudja, a videó korát éljük.
- Tényleg, és maga videózik?
- Nem. Nincs nekem arra pénzem.
- Állítólag jól fizet.
- Nem tudom, talán ha összejön valami...
- Volt itt Pataki Ágnes?
- Igen, egyszer kijött megnézni a képeimet. Pontosab-

ban a m termemre volt kíváncsi.
- Miért?
- Nem tudom, err l konkrétan nem beszéltünk.
- Maga egyáltalán miért állt vele szóba?
- Nem is tudom. Nézze, nagyon csinos lány volt, és úgy

nt, hogy érdekl dik a fotózás iránt.
- Hogy ismerte meg?
- Mondtam már, hogy valaki összehozott vele.
- Ne etessen!- váltok keményre, mert tényleg nem hi-

szem el.
- Akkor azt mondja meg, ki hozta magukat össze?
- Már nem emlékszem...
- Ilyen nincs, meg különben is, miért nem jelentkezett

a rend rségen? Azt mondta, olvasta a cikket, vagy nem?
- Igen, de...
- Összevissza beszél. Úgy látom, jobb lesz, ha bevisz-

szük, mit szóltok hozzá, fiúk?
- Nem árt, ha egy kicsit átjárja a m helyszag - mondja

Liven.
- Na, csomagoljon. Egyébként is magának nagyon
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simlis a kinézése. Lehet, hogy ez a fotósmarhaság csak blöff,
és valami másban utazik. Na, mi az a nagy buli?

- Nem tudok, kérem, semmit... Hagyjanak békén...
- Minek járt itt Pataki Ágnes?
- Mondom, csak egyszer volt itt...
Amint kiérünk az utcára, nagyot köpök:
- Pedig simlis, az tuti.
- Ugyan már, f nök! Honnan veszed? - hitetlenkedik

Belmondó.
- Szerintem is hunyó - állítja Liven.
- Tudod,  mióta  van iparengedélye,  na?  Több mint  tíz

éve, érted kisfiam? Láttál itt egy lelket is, aki fényképet jött
volna csináltatni? Nézd a környéket, ennél jobban eldugni
sem lehetne egy m termet...

- Jó, jó... Majd megnézzük az adóbevallását, abból ki-
derül a forgalom - nyugtat Belmondó, de ezzel csak fel-

szít.
- Ennyire naiv vagy? Tudod mi derül ki az adóbe-

vallásából? Az, hogy havonta annyi a jövedelme, mint a min-
denkori átlagkereset.

- Ezt nem értem. Olyan jövedelem után fizet adót,
amit meg sem keresett?

- Pontosan. Ez benne a bóni, érted? Fal az egész...
- Dehát akkor mib l él? - kérdi Liven.
- Nem tudom. Nyilván valakiknek az az érdeke, hogy

fenntartsák ezt a kócerájt, és t ezért megfizetik. Gondolom,
néha készítenek neki pár fiktív megrendelést, amit  teljesen
fiktíven teljesít, ugyanakkor a zsozsót tényleg felveszi. Ízekre
szedjük a pókot. Belmondó, te mindent megtudsz a pali-
madárról, mindent, érted? Mi meg Livennel körülnézünk a
fotósberkekben.

- Miskolci... Miskolci... - ismételgeti régi kapcsola-
tom az Astoriában. - Ismer s a név, de nem tudom hová
tenni.

- Gondolkodj, apukám, mert bekaszlizlak - biztatom
a simlédert.

- Azt hiszem, valamelyik képes hetilapnál dolgozott,
de erre nem veszek mérget...

- Nem is kell, beadom én azt neked, ha átversz minket.
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- De felügyel  úr!
- Jó, jó nem kell a púder. Melyik lapnál dolgozott?
- Ezt már tényleg nem tudom, de ha ad egy telefont,

felhívom. Annyi bizonyos, hogy ez jó pár éve volt, mert akkor
még én is a szakmában voltam, hiszen tetszik tudni... Lényeg
az, hogy kirúgták, de keményen, mert sokáig iparengedélyt
se akartak neki adni...

- Mi volt a balhéja?
- Valami korrupciós ügy, de mondom, ha megtudok

valamit, felhívom - mondja mosolyogva, mintha lepleznie
kellene, hogy mir l beszélgetünk.

- Ide figyelj, Sanyi! Ha megpróbálsz ködösíteni, meg-
kereslek, és odaütögetem a fejed mindenhez, ami kemény
és dudoros.

- De felügyel  úr, azt hiszem, a mi nexusunkban fö-
lösleges az er szak kilátásba helyezése.

- Jó, akkor ezt veheted ígéretnek is, és azt tudod, amit
kiköpök, nem szoktam felnyalni.

- Tudom, felügyel  úr!



8.
Livennel ülünk a kórház folyosóján. Liven közömbös,

én nem. Mondjuk, ha Livennek szednék ki a varratait, én is
közömbös lennék.

Kilibben a n vérke.
- Maga az, akinek varratai vannak? - érdekl dik,

azonban láthatólag zavarban van.
 gondja, hogy átlátszó köpenyének utolsó gombjait

is kigombolja-e. Kérdésemre, hogy hol lehet ilyen köpenyt
kapni, így reagál:

- Tudja, sohasem az a fontos, ami látható, hanem az,
amit sejteni lehet.

A „kezel ben" egy szakállas orvos fogad. Rögtön az a
benyomásom, hogy ha egy üveg vodka lennék, nem érez-
hetném magam biztonságban mellette.

- Na, fiacskám, tegye le a pracliját, és jegyezze meg az
általános sebészi szlogent: a fájdalmat mindig a n vér és
sohasem az orvos okozza.

Rá kell jönnöm, hogy ebben az intézményben csupa
bölcs ember dolgozik. Jobb lenne, ha orvosok lennének.

- Nézze, doktor úr! Mindenféle bonyodalom elkerü-
lése végett célszer  el rebocsátanom, hogy kint ül a kol-
légám, kezében egy golyószóróval és több rákásszal. Ha or-
dítok, akkor berohan, mint egy fejvadász, és addig lövöl-
dözik, amíg itt bármi is mozog. Na, most kezdheti...

Mit mondjak, nem kaptam nevet görcsöt, de azért túl-
éltem. Pánikszer en hagyjuk el a kórházat.

A szomszédos utcában található egyik címünk. Föld-
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szinti lakás, felállok a járdára, mert miután szabad lett a
kezem, én vezetek. Liven túlbuzgó, már a lakás ajtajában
van, amikor én belépek a kapun. Még ezt hallom:

- Rend rség, kérem azért... - snitt. És mint amikor
egy liszteszsák eld l.

Egyszer en bekapták az ajtóból. T zök be, de az ajtót
már bezárták. Cs re töltök, majd bekiabálok, hogy azonnal
nyissák ki, de úgy t nik, most nem ez a legf bb gondjuk.
Elkezdem rugdosni az ajtót, több rúgás után is alig enged.
Közben jön lefelé egy id s úr, akit megkérek, hogy értesítse
a rend rséget. Na, ez el fog tartani egy darabig, mert igen-
csak elképedt.

- Ne bámuljon, fater, rend r vagyok, és odabent egy
kollégámat megtámadták, telefonáljon már!

Kénytelen vagyok belel ni a zárba, mire az ajtó enged.
Benyomulok a lakásba, pontosabban nyomulnék, mert nem
tudom rendesen kinyitni az ajtót. Liven fekszik az el szo-
bában, teljesen úgy fest, mint akit leütöttek. Az övén csak az
üres pisztolytáska. Minden világos.

Nincs id m a fiúval foglalkozni, az ajtót nyitva hagyom,
lássák, mi történt. Óvatosan körbejárom a lakást, de amikor
a szemközti szoba ablakát nyitva találom, már tudom, hogy
fölösleges. Ott menekült a tettes. Kilépek én is az ablakon,
egy félig zárt udvarra érek, látszik, itt átalakítás folyik, tele
van sittel.  Innen egy tágasabb parkba lehet jutni,  eléggé be-
látható a terep. Nem észlelek semmi gyanúsat, ezért úgy
döntök, hogy átvágok a parkon. Sajnos nem ismerem a kör-
nyéket. A kavicsos talajon futva közelítek a s  felé, amikor
lövés dördül. Azonnal elvágódom, talán ez mentette meg az
életemet, mert ismét tüzelnek. Szerencsémre itt már elég
dús az aljnövényzet, s nagyjából azt is tudom, merr l jöttek
a lövések. A legközelebbi fánál fedezéket keresek, s ameny-
nyire lehet, körbenézek. A közelben senki nem tartózkodik,
tehát nem kell ügyelnem arra, hogy vétlenek is veszélybe
kerülhetnek.

Teljesen brahiból megeresztek egy lövést a feltétele-
zett irányba, csak azért, hogy helyet tudjak változtatni.
Azonnal visszal , tehát jól sejtettem. Még két lövést leadok,
hogy meg tudjam kerülni. Sikerül több métert el rehalad-
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nom, már-már a pók feltételezett helyére jutok, amir l meg-
állapítom, hogy h lt. Üldözése reménytelen, hiszen néhány
lépés, és ott az utca forgataga. Sietek vissza Livenhez.

Kint van a f nök meg még vagy százan. A rend rségi
autók megbénították a forgalmat. Mesterlövészek, a külön-
leges kommandó páncélingben, ment k, no, és Liácska egy
termosz kávéval.

Képzelem, mit telefonálhattak.
- Meg vagytok rülve? - ordít a f nök, és mintha most

kicsit dühös lenne. - Chicagót csináltok itt nekem? Lövöl-
döztök, mint egy rossz akciófilmben, nem vagytok normá-
lisak. Na, mi az, miért nem felelsz?

- Csak várom, hogy befejezd!
- Mióta lettél ilyen illedelmes? Na, mondjad, befejez-

tem.
- Nézd, f nök, Livent úgy kapták be, mint kaméleon

a legyet...
- És, te hol voltál?

- Itt a lépcs házban. A fiú becsengetett, kinyitották az
ajtót és szabályosan letaglózták.

- Egy így volt - er síti meg Liven a hordágyon fekve,
mert az orvos még nem engedi felkelni.

- Igen, és?
- Én ennyit láttam, illetve hallottam. Te mit csináltál

volna?
- Mit tudom én, fontos ez?

- Nem, de én erre azt léptem, ami az egyetlen lehet-
séges megoldás volt az adott szituációban. Kénytelen voltam
belel ni a zárba, mert akkor még mindig itt állnék.

  - És ki ez a gengszter?
- Livent kérdezd,  látta.

- Alighanem ugyanaz a pók, akivel Pataki Ágnes laká-
sánál találkoztunk.
Mindenesetre - ha már itt vagyunk - tüzetesen átnéz-
zük a lakást, de semmi érdekeset nem találunk. Magunkhoz
vesszük a pók útlevelét, nehogy még valami ostobaságot csi-
náljon. Nézem a fényképét, s egyre inkább az a meggy -

désem, hogy ha megcsípnénk, talán okosabbak lennénk.
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Egyel re úgy t nik, hogy most  járt túl az eszünkön, de ett l
még nem lehet nyugodt.

- A f nök meglátja kezemben az útlevelet:
- Ki ez a pofa?
- Zombori Géza, mond ez neked valamit?
- Soha nem hallottam, mindenesetre most már elren-

delhetjük a fényképes körözését, és a fotó jelenjen meg min-
den napilapban.

- Oké...
Még néhány másodperc, és megkapjuk Zombori pri-

uszát. Semmi, olyan tiszta, mint egy ma született lombikbébi.
Belmondó és Liven kitartóan bámulnak.

- Na mi van, pupákok? Tudjátok, valahol sejtettem,
hogy a pók tiszta.

- Nekem meg az a gyanúm, hogy profi. Legalábbis
abban, hogy minket etet - vélekedik Belmondó.

- Várd ki a végét... Intézkedj, hogy az összes lehet-
séges tartózkodási helyét blokkolják, s ha felt nik, azonnal
elgázolni. Érted?

- Meglesz.
Kisnóblizunk egy kávét. Érdekes, mindig Belmondó

veszít. Ez dupla büntetés, mert neki is kell odatenni, ugyanis
Liácska fizikai munkát nem végezhet. Illetve amit végez, az
nem munka, és egy másik dolog után ezt szereti a legjobban.

- nök! Miskolci az utolsókat rúgja, most szóltak ide
a kórházból - ront be hozzám Belmondó.

- Stop! Ki az a Miskolci!
- Nem tudod? Hát a fotós...
Úgy álltam fel a székr l, mint aki katapultál. Útközben

elmondja kollégám: Miskolcit néhány órával ezel tt valaki
mellbe l tte, a golyó szívtájékon hatolt be, és hátul, a bordák
alatt van egy kimeneti nyílás is.

- Tudod mi következik ebb l? - kérdem Belmondót,
mert kíváncsi vagyok, mit lép.

- Az, hogy hidegre akarták tenni a fotóst.
- Zseniális! Engem az érdekelne, hogyha ilyen pon-

tosan leírtad a lövedék útját, akkor legalább elmerengnél
rajta, miért l ttek így.
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- Nem vagyok én poéta, hogy elmerengjek. Zsaru va-
gyok, nem?

- Az lehet, bár jobban örülnék neki, ha lenne benned
egy kis kriminalistavéna. Kisfiam, ebb l egyértelm en az
következik, hogy fentr l l ttek lefelé. Vili?

Beviharzunk a kórházba, teremtett lelket nem látni.
Végre felt nik egy fehér köpenyes sliffenty , aki elvezet az
orvoshoz, de hozzáteszi, hogy nem szívesen, mert neki nem
a fels  emeleten van dolga.

- Gyermekem - kezdem a huszonéves suhanc kiok-
tatását -, ha én itt beteg lennék és meglátnálak, azonnal
visszaesnék,  de  nem  annyira,  hogy  ne  rúgjalak  fel,  mint  a
lószart. Különben ezt most is megkaphatod, csak szólj még
két ilyet.

Érdekes, mintha most már nem vonszolná magát, mint
egy reumás csiga.

- Kérem, válságos a beteg állapota - nyilatkozik a do-
ki.

- Konkrétan...
- Konkrétan ez azt jelenti, nem valószín , hogy túléli.
- A ment  hozta be?
- Igen.
- Megnézhetnénk?
- Nézzék, bár nem lenne szabad.
- Persze, de ön is tudja, hogy nem az irgalmasrendt l

jöttünk.
- vér! Vezesse az urakat a kilencesbe.
Hát nem kimondottan pirospozsgás a fazon, arcáról az

élet semmi jelét nem lehet leolvasni. De nézd csak! Most
mintha beszélni akarna. Tátogatja száját. Egészen odatar-
tom fülem, de semmit nem hallok. Az biztos, hogy mondani
akar valamit. Egy pillanatra a szemét is kinyitotta, de ez nem
könny .

- vér, adjon vizet vagy csináljon valamit, nem látja,
beszélni akar?

- Én nem tudok mit csinálni - húzza fel a vállát.
- Belmondó, hozzál vizet.
- Kérem, azt nem lehet, ilyen állapotban nem szabad

mozgatni a beteget.
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Mondanék neki valamit, de éppen felnyitja szemét.
Szinte értelmesen néz.

- Miskolci, mondja meg, ki l tt magára!- és most tel-
jesen közel hajolok hozzá.

A szemembe néz, érzem, hogy tudna válaszolni, csak
nem akar. Egyre haragosabb a tekintete, azt hiszi, közöm
van a történtekhez. Annyiban persze igen, hogy felkerestük.

- Beszélj már - ordítom, és szinte magamon kívüli ál-
lapotba kerülök. Alaposan megrázom, majdnem kiesik az
ágyból.

Belmondó és a n vér együttesen fognak le, majd a n -
vér elrohan az orvosért.

Lefelé jövünk, amikor Belmondó csendesen megjegy-
zi.

- Majdnem megölted.
- Na és? Úgyis meghal.
- Akkor minek kapja az infúziót?
Apró darabokra szedjük a fotós lakását-m termét,

igaz, ez nem Lego, amit újra össze lehet rakni, de gondolom,
neki már nem lesz rá szüksége. F leg a fiúk bóklásznak, én
a galériáról próbálom rekonstruálni az esetet. Pontosabban
az érdekel, hogy ha innen fentr l l tt a tettes, akkor hasonló
irányvonalú a bemeneti és a kimeneti nyílás.

- Liven, a helyszínel k elvitték a lövedéket? - érdek-
döm.

- Aha.
- Na, és milyen kaliber  fegyverb l származik?
- Várjál, azt hiszem, kilences.
- Mi az, hogy várjál, te rült? Ez neked mellékes, a te

fegyvered hányas?
- Az kilences, jé tényleg...
- Azt akarod mondani, hogy a Liven fegyverével l t-

tek? - élénkül fel Belmondó.
- Pontosan, madárkáim.
- Akkor ez csak Zombori lehet.
- Liven, vág az eszed, mint a beretva.
- Villannyal borotválkozom.
- Na, ne lazsáljatok, ett l még a kéglit meg kell hip-

pelni - és hogy jó példával járjak elöl, én is beszállok.
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A galérián matatok, amikor Liven lentr l felordít:
- Heruéka!
- Talán heuréka, te félm velt pávián! - korrigálom, és

indulok lefelé.
- Miért, nem ez az indiánok harci kiáltása?
- Heu me miserum! - nyögök, s mivel teljesen úgy

néznek,  mint  akik  fogják  a  dolgot,  fordítom:  -  Ó,  én  sze-
rencsétlen! Mit követtem el, hogy a véremet szívjátok?

- Nézd, ezt találtam - mutat Liven egy ütött-kopott
kofferra.

- Mi ebben az érdekes?
- Az, hogy nem lehet kinyitni, le van zárva, kulcs meg

nincs hozzá.
- Ugyan már, keress itt egy nagy kést, aztán felfeszít-

jük.
Régi fotók tárulnak elénk, van olyan is, amely már meg-

sárgult, de jócskán akad, amir l azt hinné az ember, hogy
most készült. Én csak beletúrok a több száz fényképbe, Li-
ven és Belmondó viszont tételesen átnézi.

Miskolci íróasztalában kutatok, de nem nagy kedvvel,
mert g zöm sincs, mit keressek. Csörög a telefon. Felve-
szem, de nem szól bele senki.

- Anyáddal, tudod, gyermekem - és lecsapom.
Biztos azt akarták megtudni, hogy itt vagyunk-e már.

Ekkor valami érdekes jut eszembe, hívom a kórházat.
- Egy  n vér  azonnal  üljön  be  Miskolci  szobájába,  és

addig  ki  ne  jöjjön,  míg  oda  nem érek  -  igazítom el  a  f or-
vost.

- Jó, de miért? - értetlenkedik.
- Erre most nincs id , különben is rögtön ott leszek.

Gyertek - mondom most már a fiúknak.
- De hát még nem néztük át.
- Hozzátok b röndöstül az egészet.
- Mi lett ilyen sürg s?
- Gondolkozz, kisfiam! - de ebb l a megszólításból

már Liven tudja, hogy úgyis elmarasztalom. Bosszant, hogy
ezekre nem ragad semmi.

- Halványlila g zöm nincs.
- Jogos, ostoba voltam, miért kérek ilyen lehetetlen
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dolgokat t led. Szóval, a lényeg, hogy senki ne tudja meg,
ha Miskolci meghal.

- És ezért kellett olyan sürg sen beküldeni a n vért?
- kérdi Belmondó.

- Nem, a n vért azért küldtem be, nehogy megöljék a
fotóst.

- Miért, hát nem az a cél, hogy a fotós meghaljon? -
kérdi Liven rövid hallgatás után, mert nem akart barom-
ságot kérdezni.

Sajnos, ez megint nem jött össze neki.
- Azt hiszem, Einstein meg közted nem a célfotó dön-

tene. Figyeljetek! Ha leadunk egy sajtóközleményt a szto-
riról, és abban az áll, hogy a pók súlyos, hangsúlyozom, nem
válságos, hanem súlyos állapotban van, akkor megkísérlik
kinyírni a kórházban, amit mi fogunk. Szépen besétálnak a
kelepcébe. Na?

- Ez állati jó - lelkendezik Belmondó, de csak kés bb
derül ki, hogy cikizik. - Szóval fogjuk Ágika lakását, Zom-
bori kéglijét, a kórházat, tehát ha Európában van a fazon,
akkor tutira megcsípjük...



9.
Jól éreztem, hogy a mai napom rendkívüli lesz. Liácska

elkészült a munkával. Úgy tartja a statlapot, mint Hamlet a
koponyát.

- Elkészültem, Rómeó - csicsergi szopránján, amely
olyan tiszta, mint a csörgedez  hegyi patak áttetsz  vize.

- Óh, Liácska! - nyögöm, és közben pukedlizem. -
Nem volt olyan sürg s...

- De... de, én szeretek minden igényt kielégíteni.
- Tudom, ebben otthon vagy...
- Ó Rómeó, ha tudnád, de ez az, hogy te soha nem

veszel engem észre.
- Ez nem igaz, Liácska.
- Mindig csak hülyéskedsz.
- Lásd, mennyire komolyan beszélek, ezt a statlapot

be fogom kereteztetni, és ott fog lógni ezentúl a szobám
falán.

- Hát nem az ügyirathoz kellett?
Jön a f nök, megmenekültem.
Tekintve, hogy Liácskával a folyosón beszélgettünk, így

az lassan megtelt ózonnal. Ezt szimatolja. Id közben Liács-
ka elhúzott, mert nem akar találkozni vele. A begyében van
a f nök, mert a múltkor azt mondta neki - mikor éppen
punkosra volt kisminkelve -, hogy szerinte egy kosztümös
filmben maszkírozás nélkül játszhatná a boszorkányt vagy
legalábbis valami negatív h st, akit l feláll a sz r az ember
hátán.

- Most szóltak a kórházból. Meghalt a fotós.
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- Kár.
- Mióta vagy varjú?
- Tudod, f nök, azért az élet nem csupán méznyalás

- bölcselkedem, s közben leküzdhetetlen vágyat érzek arra,
hogy ököllel belevágjak a falba.

- Nem is egy fáklyásmenet...
Kívülálló nem tudja, de ha két zsaru ilyenre veszi a

figurát, akkor ott nagy gond lehet. Mondjuk holnaptól eme-
lik a fröcsi árát. A gondolatára is megborzadok.

Sietünk a Carmenba.



10.
A fotós temetésén vagyunk. Így els  látásra is több a

zsaru, mint a gyászoló sokaság. Az egészet videóra vesszük,
persze konspiráltan. Liven a kamerával ott bukdácsol a so-
rok között. Mi ebben a konspiráció?

Keresem emberünket, nem szép t le, hogy nincs itt.
Persze van egy-két pattintott arcú, akikr l lerí, hogy nem a
bölcsészkaron végeztek.

-  Te,  f nök  -  somfordál  oda  Belmondó,  és  a  lehet
legszomorúbb képpel a foga közül sziszegi: - Nem kellene
a sírt is blokkolnunk?

Nem tudom, hogy kamuzik-e vagy sem, azért mozdu-
latlan arccal mondom:

- Remek ötlet. S t! Javaslom, fogjuk az összes közér-
tet, nyilvános vécét, aluljárót, felüljárót, na és a Vidám
Parkot.

- Miért? Lehet, hogy hoz egy szál virágot, mint régi
ntársának. Végül is ennek a Zomborinak van szíve.

- Na, meg most már egy kilencese is a mi jóvoltunkból.
Nem állíthatunk mindenhová rend rt.

- Tudom.
- Hát akkor?
- Legalább mondd azt, hogy az ötlet egyébként nem

rossz.
- Te, most kapaszkodj meg! Az ötlet egyébként fan-

tasztikus. Viszont a többi nagy baromság.
Veszettül t zünk visszafelé, mert Liven telefonált. Ja,
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és azt üzente, ha még egyszer telefonál, akkor mindnyá-
junknak el kell menni.

- Mit találtál, Liven? - kérdem úgy, mint a Nobel-díj
bizottság elnöke, hogy odaítélhessem neki, hiszen valamit
talált.

- Kapaszkodjatok meg! - s olyan átéléssel mondja, hogy
ezzel az alakításával legalább két rostán átmenne a szín-

vészeti felvételin. Csak miután látja, hogy rögzítettük
magunkat, akkor nyit:

- Tudjátok, mit találtam a b röndben? Pornókat! Ér-
titek? A fotós ebben utazott. Nem semmi, mi? - és mint egy
kiterített betlit, elénk tár egy tucat felvételt.

Mit mondjak, nekem is kezd rakoncátlankodni a vér-
nyomásom. Szóval a palimadár ezzel tengette életét. Csak
az a baj, hogy ezek mind régi felvételek, pontosabban négy
vagy öt éve készülhettek.

- Jó munkát végeztél, Liven.
- Oké, f nök. Ezt nézzétek! - és mint egy Jolly Jokert,

elénk tesz egyetlen fotót.
Ez viszont egy levlap nagyságú, szintén pornófelvétel,

de aki ezen tüsténkedik, az számunkra több, mint érdekes.
Pataki Ágnes.

- H ha! - reagál Belmondó, de szerintem nem a meg-
lepetést l, hanem inkább a pozitúra ragadja meg.

Tény, hogy nem volt rossz alakú n  a mi sértettünk, s
amint látnivaló, amit csinált, ahhoz nagyon értett.

- Gyerekek! Megvan a cui prodest!- kapok a fejemhez.
- Az ki? - kérdi bárgyún Liven.
- Ott van a kezedben, kisfiam. Most már világos. Ági-

ka pornóban utazott, bár még hazai viszonyok között sem
lehetett olyan sztár, mint a Cicciolina, noha szerintem sok-
kal jobb alakja van.

- És ezért tették taccsra? - gondolkodik hangosan
Belmondó.

- Javaslom, hogy mint verziót, ezt a vonalat vegyük
el re, annál is inkább, mert ezt támasztja alá a tárgyi bizo-
nyíték.

- Gyerekek! Számomra ez az egyetlen logikus magya-
rázata a dolognak - mondja Liven, s mert kíváncsian és
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bátorítólag figyeljük, hát folytatja: - Tulajdonképpen
Ágika nem hagyta abba az ükát, csak annak egy jövedel-
mez bb, s t talán kényelmesebb válfaját, a pornót zte.
Nem?

- Most nagy voltál, Liven - török ki magamból, tényleg
okosságot mondott. - S mert ki akart szállni, taccsra tették.

- Ennyire kegyetlenek ezek? - sóhajt nagyot Belmon-
dó. Ez valóban irreális büntetés.

- Majdnem biztos, hogy profik kezébe került a csaj.
Tudjátok, ez mindig úgy indul, hogy felt nik valaki a plac-
con, akire felfigyel egy strigó, mert jó az anyag. Elkezdi fut-
tatni, majd - miután jól megy a bolt - más is felfigyel rá, ezért
minden tiltakozása ellenére átviszik a pornóiparba. A strigó
kap valamiféle végkielégítést, de ha szívóskodik, akkor
taccsra teszik.

- Ez így megy?
- Igen, gyermekeim...
- És te ismersz valakit a profik közül? - érdekl dik

Belmondó.
- Igen. Dzsingisz kánt,  a pornóipar feje.
Ekkor meglep  dolog történik. Azt hiszem, ett l napo-

kig nem fogok magamhoz térni, és revideálnom kell az ösz-
szes nézeteimet. Ezt mondja Liven:

- Alias Temündzsin, élt 1155-t l 1227-ig,  alapította
meg 1206-ban a Mongol Birodalmat. A m vészneve: Dzsin-
gisz.

Belmondóra nézek, de pár pillanatig nála sem tapasz-
talom az élet jeleit.

- Liven! Valószín , komolyan elrontottad a gyomrod,
jó lenne, ha már nem ennél semmit. Nagyokat sétálj a friss
leveg n - megy át körzeti dokiba Belmondó.

Liven vállára teszem a kezem, lássa, állapotával kap-
csolatban teljes a részvétem, s aggódásom most egyáltalán
nem m vi:

- Barátom! Testvérem! Vegyél ki pár nap szabit... Túl-
hajtottad mostanában magad, pihenj, szórakozz...
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11.
Dzsingisz kán a teraszon ül, pontosabban félig fekve

nyúlik el a nyugszéken. Élvezi a napsütést, amit mostanság
mindenki élvez. Méterekre helyezkedik el t le els  gorillája,
de árnyékával így is majdnem ellepi. S t, az els  gorilla a
terasz nagyobbik felét beárnyékolja, akkora darab. Ezért
els  gorilla. t stílszer en Mikiegérnek hívják, merthogy
teljesen Mikiegér kinézete van.

- Á, egy régi ismer s - üdvözöl látható örömmel
Dzsingisz kán.

Igaz, ismeretségünk jó pár évvel ezel tt kezd dött,
amikor kisebb-nagyobb balhékat varrtam a nyakába, és
ezért annyit ült, mint maci a málnásban. Azóta okosodott,
megszerezte magának a pornót, és most lubickol az életben.
Ritkán azért összefutunk, de nagyon ügyel rá, hogy ne ke-
resztezze utamat. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy
törvényesen él, sokkal inkább azt, hogy ügyesen csinálja a
dolgokat.

Mikiegér  -  mint  valami  jó  ház rz  eb,  akit  szender-
gésében zavar meg a látogató érkezése - felemeli fejét, majd
miután ismer s szagot konstatál, folytatja lustálkodását. 
egyébként arról híres, hogy a térfogata azonos a kolibriéval,
meg hogy golyószórót hord a bels  zsebében.

 - Pusszantalak, Dzsingisz - miközben lerogyok egy
ül alkalmatosságra, azon gondolkodom, miért nem vagyok
most Floridában, egy luxusszálló medencéjének a partján.

Mondjuk ott ringatóznék egy napágyban, a whiskyt fe-
detlen kebl , csupán kis ágyékköt s mesztic lányok szolgál-
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nák fel, akiknek id nként - szinte kötelez en - megpas-
kolnám mértanilag és analómiailag egyaránt tökéletes fe-
nekét. k meg ezt követ en a kellemesen h s medencébe
cibálnának, ahol mindenféle csintalanságokat követnének el
rajtam.

- Minek köszönhetem megtisztel  látogatását? - ri-
aszt fel révületemb l Dzsingisz.

- Tulajdonképpen csak bemutatkozó viziten vagyunk,
elhoztam két tehetséges ifjú titanicomat - mutatok Livenre
és Belmondóra, akik teátrálisan meghajolnak, majd elnyúl-
nak k is a teraszon.

- Mit parancsolnak az urak? - s látszik, hogy ez a báj-
vigyor nem mindennapi m veletei közé tartozik.

- Semmit, Dzsingisz - mondom határozottan, amit l
Belmondónak rögtön rossz kedve lesz, mivel már nyúlt volna
az asztalon lev  márkás italok valamelyikéért. - Nos, miután
lefutottuk az udvariassági köröket, mondom a lényeget.

- Borzasztóan kíváncsivá tesz.
- Taccsra tettek egy lányt nemrégiben, akinek így vagy

úgy, de köze volt a pornóhoz. Pataki Ágnesnek hívták, gon-
dolom volt m vészneve is.

- Corin...
- Reméltem, hogy ismerted.
- Nagyon téved. Én csak most tájékozódtam, amikor

megtudtam halálhírét. Különben soha nem mozgott az én
köreimben.

- Ez a kamu. Dzsingisz, a frankót mondd, mert kü-
lönben betakarlak, mint Moszkvát a hóesés.

- Verekedni akar.
- Ugyan már! Mire jó ez? Különben is, a meccs kime-

netele nem lenne kétséges, de ha akarod, lejátszhatjuk a
zsugát - és közben leteszem a zakómat.

- Várjon! Én nem akarok magával bunyózni, hiszen
sokkal er sebb...

- Akkor küldd valamelyik gorilládat.
- Oké, de maga helyett is jöjjön valaki más.
- Ne hülyéskedj, Dzsingisz. Minek?
- Álljon ki valamelyik titanicja, úgyis olyan nagyra van

velük. Mérk zzön meg az egyik emberemmel.
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- Mikiegérrel? Rossz vicc...
- Nem!  Van  egy  új  szerzeményem.  Egy  karatés  fiú.

 az én titanicom.
- Jöhet! - áll fel Belmondó és öltözni kezd.
- Maradj már! Mit képzelsz, kit fog kiállítani? Egy Ri-

gó Jancsit? Biztosan van valami spéci palimadara, aki száz
éve karatézik, és pillanatok alatt vagdalthúst csinál bel led.

- Erre befizetek.
- Csak a végén is legyen ilyen önbizalmad. Nem, még-

sem engedhetem meg neked ezt a meccset, végül is én va-
gyok felel s érted, és ilyen provokációba nem mehetünk
bele. Mi lesz, ha eltöri a kezed-lábad, hogy fogok elszámolni
veled a f nöknek?

-  Nyugodt  lehetsz.  Kevés  a  pók,  mint  turistasajtban  a
sátorvas.

- Honnan veszed? Még nem is láttad...
- Tudod a karatés szlogent: ha ismered az ellenfelet

és magadat is, kész a siker. Ha csak magadat ismered, az
már fél gy zelem.

- Na, ez egy nagy baromság, mert te egyiket sem is-
mered.

Lefelé megyünk. Mint kiderül, szabályos dodzsót ren-
deztek itt be, vagy köznyelven edz termet. Állítólag - ezt
útközben említi Dzsingisz, hogy valamelyest bátorítsa Bel-
mondót - az ellenfele évekig Japánban tanult karatézni.

Na, ett l teljesen megnyugodott kollégám.
Belmondó elment felvenni a judo-git, miközben epe-

kedve várjuk az ellenfelét. Nagysokára a szemközti ajtón lép
be.

- Uss! - hajol meg, s látható, hogy nem piskóta. Csinál
egy-két lazító gyakorlatot, már ebb l arra kell következtet-
nem, miszerint Belmondónak annyi esélye van vele szem-
ben, mint a trójai falónak az epsomi derbyn, Mellesleg ak-
kora, mint egy köztéri szobor, amelyet a szocialista építés
extenzív korszakában emeltek.

- Aztán ne kíméld, mert élesbe megy a zsuga - osztja
a bölcs taktikai tanácsot Liven, amit l lassan hülyét kap Bel-
mondó. Látva az er viszonyokat, odaintem magamhoz az
ellenfelét. El ször nem akar jönni mert egy „mestert" nem
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ildomos magunkhoz inteni. Ez így igaz, csakhogy  nem mes-
ter vagy tanító (külföldiül: sensei), no, meg nem is japán.
Azért odajön. Min  kegy.

- Figyelj ide, testvérem. A gy ztest kihívnám.
- Egy perc, és játszhatsz velem - közli foghegyr l,

mert annyit szán Belmondónak. Nem nagykép , ez tény.
Felállnak az ellenfelek. Kétségtelenül laza a pók, s

amint elnézem, azért tanulhatott valamit Japánban. Nem is
cselez, rögtön indítja a frankó támadását. Csak egy suhogó
mozdulatot látunk-hallunk, majd Belmondó fájdalmas or-
dítással a padlóra  zuhan. Azt se láttuk, hol ütötte meg.

- Valahogy semmi nem emlékeztet bel le a lajhárra -
jegyzi meg Liven.

- Még  most  is  játszani  akar  a  gy ztessel?  -  kérdi  fö-
lényesen Dzsingisz kán.

- Azt hiszem, most még inkább - s közben Belmon-
dóhoz lépek, aki már tápászkodik. - Hol fogott meg?

- Egyszer en seikóval gyomorszájon vágott, nem is
tudtam védeni. Lebeszélnélek err l a meccsr l.

- Mintha én is ezt tettem volna. Különben annyira fe-
detlen volt a gyomrod, hogy még egy amat r is betalált volna.
Na, ülj le és vegyél mély lélegzeteket...

Oyama velem már óvatosabb, nem indít támadást, pu-
hatol. Járjuk a katát. Közben eszembe villan, hogy kinyitom
neki a gyomrom, hátha megeszi. Mindkét alsókaromat fel-
jebb viszem és ebben a pillanatban indítja a támadást. Bal
karommal védem az ütést, és jobb öklömmel teljes er l a
leng bordájára vágok. Némán padlót fog, de azonnal felpat-
tan. Ezt a pillanatot mulasztom el, mert most lehetett volna
megfogni. Nem tudom miért, de igazán nem is akarom bán-
tani.

Mozgásán szinte semmi nem látszik, pedig halandó fel
nem állt volna. Villámgyorsan indít egy körívrúgást, szeren-
csére el tudom kapni a fejem, de máris több ütés követi a
kevésbé sikeres támadást. Sajnos az egyikbe belelépek, mert
rosszul kontráztam, és egy pillanatra minden elsötétül el t-
tem. De csak egy pillanatra, mert máris örömmel állapítom
meg, hogy padlón vagyok. Kemény a fickó, és élesben adja
el  a dolgot. Ezzel persze csak azt éri el, hogy magára hara-
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gít. Lihegve áll felettem, megvárja, míg felkelek, hiszen én
is ezt tettem az el bb, így sportszer  a dolog.

Újra szemben állunk. Most már kezdjük tisztelni egy-
mást, komolyan mondom, élvezem a meccset. Már nem cse-
lezünk. Minek? Egyikünk sem eszi meg. Egymásnak ugrunk,
másodpercek alatt több tucat ütés-rúgás ér mindkett nket,
majd újra szétválunk. Érdekes íze lesz a számnak, kis id  múl-
tán azonosítom a folyadékot: vér. Szépen csordogál az or-
romból, ami nem csoda, hiszen éreztem, amikor belémfejelt.

Közben nagyokat fújtatunk, de látom rajta, hogy be
akarja fejezni a meccset, utolsó támadásra lendül. Már in-
dulna, amikor egyszercsak elt nök látóköréb l. Teszem ezt
majdnem a szó szoros értelmében, ugyanis helyb l baromi
magasra emelkedek, majd a leveg ben megpördülve, talp-
éllel telibe kapom a pók fejét. Kemény kötés  a fazon, mert
ett l csak megroggyan, de amint leérek, egy borzalmas ütést
viszek be a gyomrára, és a következ  balossal szinte letag-
lózom. Néhány másodpercet mozdulatlanul fekszik, aztán
elkezd feltápászkodni. Nem lehet könny  neki. El bb csak
feltérdel, majd minden erejét összeszedve kiegyenesedik,
mint aki folytatni akarja a küzdelmet. Várok egy picit, mert
jelenleg nekem háttal van, gondolom, csak megtalál. Erre
azonban nem kerül sor, mert Dzsingisz int az embereinek,
akik kivonszolják a teremb l.

- Érdekesen megn tt az orrod - mondja Liven, s csak
az menti meg az életét, hogy közben kioldódott a judo-gim.

- Na, Dzsingisz, bilyen voltam?
- El kell ismernem, hogy maga egy gyilkos fickó.
- Ez kevés, hogy elismered, bit tudsz mondani?
- A lányról?
- Nem, Diana hercegn l. Bég két ilyen kérdésed

van...
- Oké, oké. Mondom. Én próbafelvételre hívtam, de

esküszöm, az évekkel ezel tt volt, és soha többé nem is dol-
goztam vele.

- És akkor bilyen munkáról volt szó? Bi az a próba-
felvétel? - nyögöm és nagyon utálom, hogy kollégáim élve-
zik, mennyire tökéletesen formálom dagadó nózimmal a
szavakat.
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- Felmerült a csaj, hozták mint olyat, aki többre képes
annál, hogy ükázzon.

- És maniba is többet jelentett?
- Persze. Mondom, ez régen volt, én már ilyesmivel

nem foglalkozom.
- Erre bérget vettem volna. Ki hozta a címét?
- Miskolci, a fotós, aki most bekrepált, biztos tudják.
- Na persze, aki a szakmában van, bindenkít ismersz.
- Most már világos - kapcsolódik be Liven. - Ezért

készített a n l felvételeket.
- Igen. Miskolci már olyan pozitúrákkal jelent meg,

amikor ajánlotta a lányt, hogy fölösleges volt minden további
beszéd.

- Erre gondolt? - villantja el  Liven a fotót, mert mió-
ta felfedezte, azóta a szívéhez n tt, és állandóan magánál
tartja.

Nem tudom, mit fog lépni, ha egyszer a barátn je meg-
látja nála.

- Jé, ugyanezt a képet hozta, illetve evvel a pasival volt
még néhány beállítás.

- Na, és biért nem készültek felvételek Pataki Ágival?
- Ha jól emlékszem, akkor elt nt a n . Említett va-

lamit, hogy pár napra vidékre kell mennie, s amint visszajön,
jelentkezik. Aztán nem jött, többet nem is láttam. Kár, pedig
nagy sztár lehetett volna bel le...

Úgy beszélt Dzsingisz, mintha minimum Fellini lenne,
aki naponta fedez fel tehetségeket. Legalábbis a pornószak-
mában.

Érzem, szinte volt, azt, amit tudott, elmondta. Én sem
tartom valószín nek, hogy a továbbiakban köze lett volna a

höz. Az viszont kétségtelen, hogy  akkoriban egy csomó
kazettát dobott a piacra, tehát jobbnál jobb n k közül válo-
gathatott, hiszen jól megfizette ket, s ez a kurváknak is biz-
tonságot adott. Nemcsak anyagiakban, hanem egyszer és
mindenkorra megszabadulhattak a stricijükt l is, mert err l
Dzsingisz gondoskodott. Ám nem léptünk el re semmit.

Ezt már a fiúknak állapítom meg a Carmenban, mert
állítólag a duzzadt orra legjobb gyógyír, ha fröccsbe már-
togatják.
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12.
Jó szokásomhoz híven felteszem a lábam az asztalra,

és úgy cseverészek a Tündérek Királyn jével. Éppen azt
kérdezi, mit f zzön vacsorára. Mondom, halat (s vadat, mi
jó falat), amikor Belmondó úgy ront be, mint amikor a b -
szült bikát az arénába engedik, hogy megsemmisítse a tor-
reádort.

- Mondd már, mert hozzád vágok valamit! Úgy jöttél
be, mint aki valami fontosat akar közölni - ripakodok rá.

- Képzeld, Zomborit elkapták...
Ebben a pillanatban Liven toppan a szobába.
- Mi a helyzet? - kérdi.
- Zomborit... megfogták - közli Belmondó.
- Ez vicc?
- Tényleg megfogták - mondja Belmondó.
- Liven, még mindig itt vagy? Azonnal állj ki a kocsival!

- utasítom keményen.
Még egypár sort írok Liácskának, mert ha nem tudja,

hová mentünk, még képes és itt éjszakázik. Már az úton gon-
dolom meg, a túlságosan rövid üzenet félreérthet . Leg-
alábbis Liácska számára. Ezt írtam: „Zomboriért men-
tünk". Ha elolvassa, még képes lemenni teáért, mert azt
hiszi, hogy ez valamilyen piskóta.

Kihozatjuk a fogdából Zomborit. Levetetem róla a bi-
lincset, de Liven a fülembe súgja:

- Nem kellene rajta hagyni? Még megpattan.
- Ha hármunktól sikerül neki, akkor megérdemli.
Úgy néz ránk a pók, hogy egy gyengébb idegzet  rabló
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vagy más efféle szakmunkás megborzadna, és elejtené, ami
a kezében van.

- Azt hiszem, fölösleges a bemutatkozás, hiszen nem
el ször találkozunk - indítom az érdemi beszélgetést.

- Nem.
- Hol kapták el?
- Itt, a pályaudvaron.
- Nem úgy t nt, hogy ilyen amat r. Csak azok lézen-

genek a pályaudvarokon. Tudta, hogy keressük, nem?
- Persze, de nekem más volt a tervem.
- Mindenesetre, ez most nem jött be. El ször is, amire

szükségünk volna, legalábbis a kollégámnak, mert már több
éjszakát ébren töltött, szóval hol van a csúzli? Igaz, hogy
mennyire hiányzik a kispárnád alól, Liven?

- Naná.
- Milyen csúzli? - és most kifejezetten pimasz.
- Maga dohányzik? - kérdem, miközben cigit teszek

a számba.
- Igen.
- Na, nem azért kérdeztem, mert meg akarom kínálni,

csak úgy.
- Szellemes...
- Tudok még mást is...
- Mondja, mire jó ez? - kérdi, miközben körbe-körbe

járatja a szemét.
Még miel tt elbízná magát, közlöm vele:
- Innen nem tud megpattanni, hiába is próbálkozik.

Az els  félreérthet  mozdulatra keresztüllövöm, úgyhogy,
ha lehet, a leveg t se vegye kapkodva...

Sajnálom, hogy ellenségesre vette a figurát, ugyanis így
nehéz bárkivel is kommunikálni. Valahol persze megértem,
hiszen már kétszer sikerült egérutat nyernie, tehát volt va-
lami sansza arra, hogy felszívódjon, és akkor, mint egy ama-

r, megbukik.
- Tehát, mit csinált a kollégám pisztolyával?
- Milyen pisztollyal?
- Na, ne etessen! Ötmillióan látták magánál a fegyvert,

minek azt tagadni, amit tudunk bizonyítani. Maga értelmes
ember, nem?
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- Eldobtam.
- Mikor és hol?
- Kint a pályaudvaron, bedobtam egy tehervagonba.
- Mikor?
- Miel tt elkaptak.
- Tehát néhány órája?
Erre nem válaszol, mert csak most ugrik be neki, hogy

kelepcébe csaltam. Nemcsak azt ette meg, hogy kikénysze-
rítettem bel le a villámválaszokat, hanem azt is, hogy a
fotós id közben meghalt, és ezzel elismerte, hogy  ölte
meg.

- Kár hallgatnia, Miskolci lakásában azonosítottuk a
lövedéket. Ismerje el, hogy lebukott, mint a gyöngyhalász.

- Nem igaz, én nem öltem meg senkit - és felpattant
a helyér l, de miután benyúltam a zakóm alá, azonnal vissza-
ült.

- Nyugi, fiacskám, mert még ideges leszek, és l ni kez-
dek rád, mint a vursliban. Megmondtam, nem? Különben
ez csak az egyik gyilok, minket sokkal inkább érdekel az,
amelyiknek a helyszínén találkoztunk. Erre mit lépsz?

Nem válaszolok. Ügyvédet akarok. Különben se te-
gezzen.

- Tegezz te is, barátok vagyunk, nem?
- Ügyvéd nélkül nem válaszolok semmire.
- De megtanultátok. Oké, szerzünk neked ügyvédet,

addig viszont itt rohadsz, világos?
- Esküszöm, amivel gyanúsítanak, nem követtem el,

higgyék el.
Minden átmenet nélkül zokogni kezd ez a nagydarab

ember. Hiába, most jön ki rajta a feszültség.
- Nézze, beszélgessünk...
- Adna egy cigarettát?
- Persze. Jó lenne, ha tisztázná magát, bár az a vé-

leményem, hogy ez nem lesz könny . Egyébként maga mit
gondolna a mi helyzetünkben?

- Kétségtelen, hogy gyanús vagyok, de semmilyen gyil-
kosságot nem követtem el.

- Rendben. Akkor válaszoljon a kérdéseimre.
- Kérdezzen - mondja megtörten, s amint a cigibe
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szív, látom, mennyire remeg a keze. Rendesen kikészült a
pók.

- Milyen kapcsolatban állt Pataki Ágnessel?
- Az ki, nem is ismerek ilyet.
- Na ne szórakozzon, megállapodtunk valamiben,

nem?  Mit  játssza  az  eszét?  -  és  most  tényleg  dühít  ez  az
értelmetlen tagadása.

- Uram, ha itt kettévág, én akkor sem tudom, hogy ki
ez a személy, higgyen már nekem.

- Ahhoz az kellene, apukám, hogy a frankót mondjad
- sziszegek, de azonnal rájövök, hogy most megint meg-
bántottam.

Eléggé érzékeny lelkület , gyilkosban ritka az ilyen.
- Ne haragudjon, de kissé hihetetlen, amit mond -

kezdem ismét.
- Én tudom, mennyire zavaros a helyzetem, de kérem,

higgye el, nem követtem el b ncselekményt.
- Többet is. Két alkalommal megtámadott rend rö-

ket, azaz hivatalos személyeket, s t legutóbb együtt cow-
boykodtunk a parkban. Nem emlékszik?

- Maga volt?
- Tulajdonképpen Frank Sinatra, csak most én vagyok

az alteregója.
- Vicces...
- Örülök, hogy szórakoztatom. Viszont ha közlöm a

tényeket, azzal meg elveszem a kedvét. Nos, hát mit csinál-
jak? - teszem fel a költ i kérdést, bár válaszolhatna rá, hogy
legalább beszélgessünk. Ugyanis e pillanatban meggy -
désemmé vált, miszerint Zombori legalább olyan ostoba,
mint amekkora melák. Egyszer en nem tudom feltörni bu-
taságának burkát.

- Nem értem, miért nem engednek ki?
- Miért tennénk?
- Nem öltem meg senkit. Nem vagyok gyilkos.
- Jó. Tegyük fel,  hogy nem szárad a maga lelkén Pa-

taki Ágnes és a fotós meggyilkolása. Hangsúlyozom, tegyük
fel! Viszont az úgynevezett maradék b ncselekmények miatt
is annyit fog ülni, mint koldus a templom el tt.

- Én csak védekeztem...
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- Hallod ezt, Liven?
- Van humora a póknak - húzza el száját fiatal kol-

légám.
- Tudja mit, Zombori? Nem vesz dök én magával,

nincs elfecsérelni való id m. Egy biztos, semmi értelme an-
nak, hogy bárkit is fedezzen, mert már most megnyugtat-
hatom, hogy az egész bagázst felgöngyölítem.

- Felügyel  úr, az ügyvédet legyen szíves...
- Nyugi, meglesz.
Amint visszavitték Zomborit, Belmondó ilyet szól:
- Hülye bunkó.
- Miért? - kérdem, és most nem tudom magam vissza-

fogni. - Miért hülye az, aki nem vallja be önként a b n-
cselekményt? Na, válaszolj!

- De f nök... ne dühöngj.
- Akkor minek lennénk, mi? Ez így van rendjén, a pók

tagad, mi bizonyítunk.
- Jó, jó - tárja szét karjait Liven, és most majdnem

olyan, mint egy madárijeszt  -, de ha prüntyögne, akkor
sokkal hamarabb eljutnánk a megfejtésig.

- De nem   prüntyög!   Miért prüntyögjön, micsoda
, pinty ke? Különben is, azért soha nem szabad haragud-

ni egy gyanúsítottra, ha tagad.
- De szeretni sem kötelez ...
- Menjünk enni, mert ágaskodnak a bélbolyhaim.

Mint kiderült, nekem is van ilyesmim.
A kisvendégl ben némán kanalazunk. A fiúkat látha-

tóan bosszantja Zombori némasága. Picit én is csalódtam,
de talán indokolatlanul vártunk többet az  elfogásától. El-
mélkedésemet Liven zavarja meg, miközben koccintásra
emeli fröcsijét, emígy szól:

- Gyerekek! Eszembe jutott egy frappáns olasz köz-
mondás: Az élet olyan, mint a motor. Be kell rúgni!

- Tévedsz - tromfol Belmondó. - Ez t sgyökeres ma-
gyar szlogen, de igaz.
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13.
Lemegyek a dodzsóba, amit persze csak én hívok így,

ugyanis ez a dózsás bunyósok edz terme. Régebben rend-
szeresen lejártam - pár évet versenyeztem is -, azonban
most már csak heti rendszerességgel teszem ezt. Jól kiegé-
szíti a karatét, amit szintén eléggé rapszodikusan mívelek.

Miután átöltöztem, éppen szembetalálkozom az álló-
tükörrel. No, nem mintha most derült volna ki, de így eléggé
felt  a súlyfeleslegem, és nem vehetem zokon, ha meg-
kérdik, miért hoztam úszógumit ökölvívóedzésre. J  Gyula
bácsi, az edz .

- Mit néz rajtam, f nök, valami probléma van a sú-
lyommal? - kérdem kihívóan.

- Á, nem a súlyoddal van gond, hanem a magasságod-
dal. Ehhez a súlyhoz ugyanis két és fél méteresnek kellene
lenned. Gondolom, víz helyett is sört iszol.

- Nem, most nincs igaza, ugyanis sör helyett iszom
fröcsit.

- Na gyere, zsákolj egy kicsit - mondja az edz k
doyenje, akir l tudni vélik, hogy könny súlyban országos
bajnok volt, igaz, még valami Ferenc Jóska idejében.

Kellemesen elzsibbadtam az edzésen, ami számomra
azért pozitív, mert kedvemre csinálhatok azt, amit akarok.
Veretem magam a vízzel, miközben Dzsingisz szavai járnak
az eszembe. Pontosabban az, hogy Pataki Ágival próbafel-
vételt akart készíteni. Miskolci ezért is csinálta meg a re-
ferencia fotókat. Kérdés, hogy ett l függetlenül bekerült-e
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a pornóiparba? Nincs más hátra, végig kell nézni a forga-
lomban lév  kazettákat.

- Szó sem lehet róla! - és most úgy t nik vidiakemény
a f nök. - Mit képzeltek, nem fogom engedélyezni, hogy
beosztottaim munkaid ben pornót nézzenek.

- De f nök, értsd meg, más lehet ség nincs, hogy
meggy djünk Pataki Ágika tevékenységér l.

- Keressetek rá más módot.
- Akkor javasolj valamit - kötöm az ebet a karóhoz,

de ha most tényleg lenne egy karóm, úgy érzem, mást kötnék
ki.

- Ez már nem az én feladatom.
- Dehogynem. A f nöknek biztosítani kell a munká-

hoz szükséges feltételeket. Kérjük tehát a videót.
- Err l már nyilatkoztam...
- Bocsáss meg, de most nem sajtótájékoztatót tartasz,

hanem velem beszélgetsz.
- Kérjetek mindjárt kamerát is. Forgassatok pornót,

Liácska biztos elvállalná a f szerepet.
- Oké, de kié lenne a férfi f szerep? - kérdem kajánul.
- Ne szórakozz! Biztos van valami katalógus, amib l

meg lehet tudni, hogy kik szerepelnek a forgalomban lév
pornókazettákon. Tessék, bányásszátok el , szerintem ez
rövidebb id t is vesz igénybe.

- Igen, de akkor felrúgjuk a közvetlenség eljárási alap-
elvét. Ezért te sem vállalhatod a felel sséget.

- Fejezd be a hülyeséget. Ezt nem engedélyezem, és
kész.

A f nök k keménysége mégsem tört le, ugyanis biztos
voltam célom elérésében, csak bizonyos kompromisszumot
kellett kötnöm.

És mi volt a kompromisszum? Természetesen az, hogy
a f nök is megnézhette a kazettákat. Erre a napra bezár-
kóztunk az irodámba. Liácska kapott egy nap szabit, amit
kötelez  volt kivennie, ugyanis ha megszagolta volna, mi
történik a közelben, akkor mindnyájunknak annyi.

Eléggé közönségesek voltak a felvételek - jó, na tu-
dom, ez a pornó esszenciája -, és túlságosan is egy kaptafára
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készültek. Legalább a keretjátékokban lehetett volna több
fantázia.

Egyáltalán nem csalódtam, mikor nem találtuk Pataki
Ágika kazettáját. Valahogy nem fért elképzeléseimbe, nem-
csak azért, mert Dzsingisz állította, miszerint nem készített
vele felvételt - ett l még más tehette -, hanem egy valódi
pornósztár nem fog állandó munkahelyet létesíteni, külö-
nösen nem kalkulátorként. Egyrészt erre anyagilag nincs
ráutalva, másfel l egyéb módon is tudja leplezni tevékeny-
ségét.

- Te, az a vízimolnáros állati jó volt - ömleng Liven
Belmondónak, akit kissé elbágyasztott a rengeteg pornó.

- Te még élvezted is? - kérdi fedd leg Livenre nézve
a f nök.

- Miért, f nök? Most már van legális felvilágosító
szexkazetta, amelyeken ugyanez van, méghozzá kioktató du-
mával. Nincs ebben semmi.

- Ezeket nézni azért valahol aberráltság.
- Szerintem, aki nem nézi meg, az az aberrált - er s-

ködik Liven, s csak miután bokán rúgom, veszi vissza magát.
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14.
Kirongyolunk Almási Sándor, 42 éves strigó lakására.

Azért rongyolunk ki, mert  az egyetlen, akit még nem hall-
gattunk ki az ügyben.

Úgy megyünk be a kéglibe, hogy Belmondó áll az ajtó
el tt,  csönget, Liven és én kétoldalt, cs re töltött csúzlival.
Brrrrr... Szól a cseng . Brrrrr... ismét nyomja Belmondó,
mint süket a hajókürtöt.

-  Ki  a  franc  az?  -  kérdi  egy  hallhatóan  morcos  hang,
ami valahol érthet , hiszen hajnali kett  van. És gyanútlanul
kitárja az ajtót.

Belmondó  ellép  az  ajtó  el l,  és  ekkor  jövök  én.  Két
kezemmel markolt és cs re töltött csúzlit nyomok a hom-
lokához.

- Ha megmoccansz, szétloccsantom a fejed! Semmi
trükk,  menj  el re!  -  a  pókon  csak  egy  árva  alsónaci,  ami
hallhatóan és érezhet en megnedvesedik.

Persze kissé váratlanul éri az embert, ha hajnali ket-
kor három fegyveres rült beront a lakásba, és ilyesmiket
vel. De lehet, hogy Almási Sándor lelkiismerete nem tisz-

ta? Sebaj, mi a patyolatot is pótoljuk, s erre most már min-
denképp szüksége lesz.

A hosszú közlekedési folyosó egyenesen a hálóba ve-
zet. Almási furcsán, de azért lépked, bátorításul továbbra is
ott van tarkóján a csúzlim. Most persze dilemmában vagyok,
mert nem tudom, hogy azért ilyen darabos a mozgása, mint
a kálisóé, hogy ott a csúzli, vagy más egyébért. Szerintem a
kett  együtt.
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- Kapcsold fel a villanyt!
Nicsak! Els  látásra is olyan szobában vagyunk, ami-

lyenekben pornófelvételeket készítenek. Ekkora mákot! Kö-
zépen hatalmas franciaágy, azon most kivételesen egy mez-
telen pinty ke ébredezik. Eléggé szakadt, mert most már
teljesen felülve még mindig a térdét verdesi a melle.

- Minek ez a t zijáték, Nyuszóka, nem ma van au-
gusztus 20. - és nagyot nyújtózik a pinty ke.

Érdekes, mennyi állat szerepel itt.
Azonban nyuszóka, alias Almási Sándor nem válaszol.

Fölösleges is, mert a pinty ke el bb-utóbb rájön, hogy nem
most jöttünk a hathuszassal.

Felugrik az ágyról, de vissza kell nyúlnia, mert mellét
otthagyta. Látszik, amikor ez a spinkó fiatal volt, még nem
ismerték a hangosfilmet. Felvenne valamit - ami azért nem
olyan sürg s -, amikor meglátja a házigazdát.

- Mit  csináltál,  Nyuszóka?  -  és  a  férfi  alsónadrágjára
mutat.

- Tündérke! Ne szambázzon itt meztelenül, kapjon
magára valamit, mert különben letépem a függönyt, és azt
adom magára - közli utasításait Belmondó.

Nincs ínyére a dolog. Talán a sok pornó teszi.
- Jó, jó..., megyek már - mondja sért dötten a pin-

ty ke, és most teljesen úgy fest, mint egy megbukott sztrip-
tíztáncosn , akit kifütyültek és megdobálnak. Mi szeren-
csére nem dobálunk.

- Liven, menj a spinkó után.
- Minek?
- Nehogy megpattanjon, te nagyokos - mondom in-

gerülten, mert hogy lehet ilyesmit kérdezni. - Maga meg
mosakodjon meg, aztán öltözzön fel. Velünk jön!

Almási ezt a hajnalt soha nem felejti el. Már egyre kel-
lemetlenebb a beszennyezett alsónadrág, kezd hideg lenni
a parkett, és a szúrós hajnali leveg  is beárad az ablakon.

Alaposan szemrevételezzük a lakást. Valóságos kéj-
barlang, mert még két másik szobája is praktikus szempon-
tok alapján van kialakítva. Na és a fürd szoba! Különböz
ken csök, krémek, festékek valóságos arzenálja. Nagymé-
ret  és ovális alakú fürd kád, nicsak, mellette egy fémáll-
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vány. Világos, oda szokták rögzíteni a kamerát a vízi jele-
neteknél.

A nagyszobában szintén találunk erre utaló nyomokat,
mondjuk önmagáért beszél az a néhány jupiterlámpa, amit
a franciaágy mellett felejtettek.

Egyszóval beletaláltunk.
Megbeszélem a fiúkkal a további teend ket. Abban

állapodunk meg, hogy nem kezdjük el a lakás tüzetes hi-
piselését, majd reggel, világosban megcsináljuk. Most in-
kább elkezdjük a yardon a strigó és kurvája kihallgatását.

Kezdjük Almási Sándorral.
- Neve?
- Kecskeméti István.
Most mondjam azt, hogy megállt bennünk az üt ?
Ugyanis kezemben tartottam Almási személyi igazol-

ványát, lapozgattam, s közben feltettem a sztereotip kér-
dést. És erre ilyet lép.

- Magát nem Almási Sándornak hívják?- kérdem, és
most nem tudom leplezni kiakadtságomat.

- Nem, kérem...
- Hogy lehet ez, ember?
- Ne haragudjanak, kaphatnék egy cigarettát?
- Tessék... Hogy került magához Almási Sándor iga-

zolványa, a maga fényképével? Mondjuk ez lenne az els
kérdésem, és rögtön után a második, hogy ki hamisította a
flepnit. Ez most nagyon érdekelne.

- Az igazolvány valódi, a rend rségen állították ki, ott
rakták bele a fényképet is, tehát nem hamisítvány.

- Ne ködösítsen itt nekem. A frankót mondja, de mi-
nél  el bb,  mert  kezd  fogyni  a  türelmem.  Mondjon  el  min-
dent!

- Kérem, én nem akarok letagadni semmit, nem kell
azért velem kiabálni...

Szinte úgy mondja, mintha nem is strici lenne. Bár le-
het, hogy itt valami nagy disznóság van, és ez az ember, aki
itt ül el ttem, nem is strici, amit mi sem bizonyít fényeseb-
ben, mint az, hogy érzékeny lelkület . Striciben elég ritka az
ilyen.

- Tehát?
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- Már vártam magukat.
- Nocsak. Mib l gondolta, hogy berántjuk?
- Arra nem gondoltam, hogy idehoznak, de hogy fel-

keresnek, abban bizonyos voltam.
- Ha balhés, miért ne hoznánk be?
- Én, kérem, nem követtem el semmit.
- Tényleg. Ez marhára érdekes. Az utóbbi id ben csu-

pa melléfogás az életünk. Valaki szemt l szembe le akar
ni, de ett l még  ártatlan. Maga itt van egy teljesen fiktív

flepnivel, de olyan ártatlan, hogy férfi létére nyugodtan el-
játszhatna minden naivaszerepet. Baromság. Ne is próbál-
jon etetni, világos?

- Kérem, én nem etetek senkit. Szeretnék elmondani
mindent, tessék kérdezni.

- Például, mi az a kéjbarlang a lakásában?
- Ott készültek a felvételek.
- Milyen felvételek?
- A pornók.
- Dzsingisz kán tudott err l?
-  kicsoda?
-  uralja a pornóipart. Csodálom, hogy nem ismeri.
- Miért kellene ismernem?
- Mert nélküle nem tudnak semmilyen kazettát piacra

dobni, egyszer en tejelni kell neki.
- Mi egy kazettát sem dobtunk piacra.
- Hát akkor minek készítették?
- Kellett a zsaroláshoz.
- Miféle zsaroláshoz?
- Én err l többet nem tudok, engem nem avattak be.
- Kik nem avatták be? Egyáltalán mir l beszél?
- Nálam készültek a felvételek. Nekem csak az volt a

feladatom, hogy biztosítsam a terepet, a felvételekhez szük-
séges dolgokat. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy ma-
gukat a felvételeket nem én készítettem.

- Hanem ki?
- Egy külvárosi fotós...
- Miskolci!
- Igen. Tetszik tudni, hogy meghalt?
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- Persze. És ki volt az, aki ezt az egészet megszer-
vezte?

- Fogalmam sincs.
- Ne púderoljon! - kiáltok az amúgy is megszeppent

pasira. - Ne akarja nekem bemesélni, hogy kiadja a lakását
pornóra és nem tudja, hogy kinek?

- Esküszöm, uram. Higgyen nekem. Én csak Miskol-
cival álltam kapcsolatban.  mindig értesített, hogy másnap
este kell a lakás, volt, amikor csak telefonon hívott, de leg-
többször feljött hozzám. Régi cimborák voltunk...

- Maga ott volt a temetésen?
- Természetesen.
- Belmondó, hozd a temetésr l készült videót, rögtön

ellen rizzük a pasi szavahihet ségét.
- Kérem, csak nyugodtan.
- Nyugodjon meg, nyugodtak vagyunk.
Átmegyünk a videószobába. Pinty ke türelmesen vár

a folyosón. Odaszólok neki:
- Nagysád, maga is volt a temetésen?
- Milyen temetésen?
- Mondjuk a szex temetésén - amit persze az  sze-

mélyére értek.
- De uram, az egyenl  lenne az én halálommal is -

mondja, és kéjesen elvigyorodik.
Tényleg, Almási, alias Kecskeméti ott van a temetésen.

A hozzátartozók mellett áll. Megragadom az alkalmat:
- Az kicsoda, maga mellett jobbra?
- Miskolci nagybátyja.
- És miben utazik?
- Hogy érti?
-  is gengszter?
- Nem, kérem. Rendes melós ember, azt hiszem, esz-

tergályos vagy ilyesmi.
- És mellette ki áll?
- Na látják,  már érdekesebb. Papp Ern nek hívják,

és az Intervideónál dolgozik. Operat r.
- Szóval  készítette a felvételeket?
- Ezt nem tudom, csak gyanítom, lehet, hogy nemigen

foglalkozik piti dolgokkal.
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- Már két halott van, és ez magának piti ügy?
- Kérem, én nem állítottam, hogy Pappnak köze volna

a pornófelvételekhez. Én változatlanul fenntartom, amit ed-
dig mondtam, hogy csak Miskolcival álltam kapcsolatban.

- Ezt a Papp Ern t egyszer sem látta?
- Nálam nem jelentkezett. Különben régebbr l isme-

rem, akkor még a tévénél dolgozott.
- És miért nem volt elég Miskolci?
Meglep, hogy ezen a nekem egyszer nek t  kér-

désen elmosolyodik. Mi ebben a humor?
- Látszik, nem jártas ezekben a dolgokban.
- Tény, hogy nem mindennap vagyok jelen pornófil-

mezésnél.
- Tudja, minimum két kamera kell a felvételekhez,

mert különben nem ér az egész semmit.
- Jó, mondjuk ez kell egy profi filmhez, de azt mondta,

hogy ezek a felvételek csak zsaroláshoz kellettek?
- Igen, de hangsúlyozom, én ezt csak Miskolcitól hal-

lottam, hogy konkrétan kit zsaroltak és milyen módszerrel,
err l nincs b vebb információm. Megmondom szintén,
nem is érdekelt a dolog.

- És mennyit kapott egy-egy ilyen alkalommal?
- Amikor kiadtam a lakásomat?
- Igen.
- Minden esetben ötvenezret.
- Hogyan vette fel a pénzt?
- Másnap Miskolci felhozta. Volt olyan is, hogy a ba-

rátn m lakására hozta, de csak egyszer, mert megkértem,
hogy t hagyják ki. Tényleg nem tud semmit.

- Nézze, mindenképp díjazandó a lovagias gesztusa,
de sajnos t is ki kell hallgatnunk. Nyugodjon meg, túl fogja
élni.

- Mármint engem?
- Magát is. Fogalma sincs, kik voltak a szerepl k?
- Nincs. Amikor nekem Miskolci jelezte, hogy kell a

lakás, én ezt biztosítottam, de hangsúlyozom még egyszer,
hogy nem voltam jelen, és az elkészült felvételeket sem lát-
tam. Megkaptam a pénzem, a többi engem nem érdekelt.
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Nekik is kedvez  volt a helyzet, így biztosak lehettek, hogy
nem szivárog ki semmi. T lem legalábbis nem.

- Világos. Na, és mióta fut Almási néven?
- Ez eléggé fura história.
- Folytassa!
- Szóval az adatok többi része sem egyezik, teljesen

felvettem ennek a személynek az inkognitóját.
- És magát nem keresték? Nem beszélve arról, miként

jutott Almási személyijéhez?
- Engem nem kereshettek, mert elt ntté nyilvánítot-

tak.
- Ez hogyan lehetséges?
- Na, ez fura história. Ugyanis abban az id ben...
- Mikor?
- Amikor Pataki Ágit megismertem.
- Maga ismerte ezt a lányt?
- Igen, kérem.
Atyavilág. Kezd olyan érzésem lenni, hogy ha most,

hajnalban kimennék az utcára, és leszólítanám az els  járó-
kel t, az is valamilyen kapcsolatba hozható lenne ezzel az
üggyel.

- Hogyan és mikor ismerkedtek össze?
- A pontos id pontra nem emlékszem, talán öt vagy

hat éve leheteti, annyi bizonyos, hogy akkor jött fel Pestre.
Elkezdte az ipart.

- Egyedül?
- Igen. Azonnal afférja is lett, én vettem védelmembe.
- Maga? Nem egy Arnold Schwarzenegger.
- Nem, de voltak kapcsolataim, és volt pénzem, ami

nagyon fontos az alvilágban.
- Gondolom. Bár semmilyen pénz nem elég, ha hatal-

masságokkal kerül szembe az ember.
- Ez így van, uram, szerencsére Ágika még nem volt

annyira befutva, hogy komolyabb igényt tartottak volna rá.
Amolyan kezd  vidéki libának számított.

- Akkor magát nem els sorban üzleti szempontok ve-
zérelték, ha ennek ellenére védelmére kelt.

- Pontosan így van. Egyszer en megsajnáltam a lányt.
- Csak megsajnálta, vagy volt vele más terve is?
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- Nézze, én rögtön láttam, hogy nagyon kiszolgáltatott
helyzetben volt. Viszont ezzel nem éltem soha vissza.

- Akkor miért pátyolgatta?
- Nem volt lakása, egy rozzant albérletben húzta meg

magát, és a placcon sem ment neki.
- Pedig ahhoz képest igazán jó n  volt.
- Én nem arra értettem, hogy nem jött be neki az üzlet,

hanem mivel járatlan volt, gyakran kihasználták. Nézzék,
sok a törzsvendég és azonnal megszimatolják, ha kezd vel
van dolguk. Márcsak abból is, hogy nincs stricijük. Sokszor
el fordult, hogy nem fizettek neki, mert ugye a belevalóbbja
az el re kéri a pénzt, de még sorolhatnám...

- És maga mihez kezdett Pataki Ágnessel?
- El ször is felruháztam, elvittem fodrászhoz, kezd-

tem bevezetni abba a körbe, ahol én mozogtam.
- Ez egyenl  a pornóval?
- Nem. Én akkoriban még nem kerültem Miskolci-

ékkal ilyen kapcsolatba, noha t ismertem. A szállodára
gondolok.

- Ott kezdte el futtatni a lányt?
- Igen. Egész rendesen kezdte összeszedni magát, s t

lakást is sikerült szereznie.
- Magánál ismerkedett meg Miskolcival?
- Ha jól emlékszem, így volt, bár ebben nem vagyok

biztos, de a lényeg az, hogy általam kerültek kapcsolatba.
- Ha nem volt szó pornóról, akkor milyen apropóból

készített róla Miskolci ilyen képeket? - és intek Livennek,
hogy mutassa meg becses kincsét.

- Én err l nem tudtam.
- Nem hiszem. Maga volt a stricije, nem?
- Ami a szállodázást illeti, de ett l függetlenül eléggé

önálló volt, s amikor már rendelkezett lakással, teljesen ki-
került hatáskörömb l.

- Azt tudja, hogy volt munkahelye? Úgy értem polgári
foglalkozása.

- Nem.
- Pedig volt.
- Akkor ezt  intézte egyedül. Sajnos, eléggé hamar

beleunt a szállodázásba, mindig arra hivatkozott, hogy 
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utálja az ilyen dolgokat, de ha már el kell adnia a testét,
akkor,  úgy érzi, sokkal többre képes.

- Mire gondolt?
- Valószín leg a pornóra. Ekkor már kezdett éledni

ez a dolog, már amennyire én tájékozódtam alvilági körök-
ben.

- Azon csodálkozom, hogy maga nem ismeri Dzsin-
giszt.

- Igen, ez így van. Hallani hallottam fel le, de ameny-
nyi közöm van a pornóhoz, az az, hogy a lakásomat odaad-
tam.

- Alkalmanként ötvenezerért.
- Igen. Kérem, nem tarthatnánk egy kis szünetet? -

veszi könyörg re a figurát.
Megesik rajta a szívem, hiszen  is megszánta Pataki

Ágikát, kiengedjük a folyosóra. Liven így összegzi a véle-
ményemet:

- Nem rentábilis a fazon.
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15.
Belmondó föltesz egy kávét, mert már kezdjük az utol-

só tartalékainkat is felemészteni.
Bejön az ügyeletes, aki hozza most már Kecskeméti

priuszát.
- Gyerekek, ez a pók rengeteget ült már életében.
- Lökjed.
- Megrontás, kerítés, üzletszer  kéjelgés el segítése,

aztán egy csomó devizabalhé, szóval a priusza innen Lac-
házáig ér.

- Nagyszer . Gyerekek, meséljünk addig vicceket,
míg nem jön le a kávé - proponálom.
- Rendicsek, de hogy legyen valami értelme, kössük
ki, hogy akinek a viccén bárki is nem nevet, leszurkol egy
kilót. Aztán az egésznek ráverünk a seggére reggel. Oké? -
indítványozza az ügyeletes tiszt.

Én kezdem a sort kedvenc rend rviccemmel, minden-
ki d l a röhögést l, csak Belmondó ül faképpel. Oké, lenyo-
mom a kilót. Ezután jön Liven. Állati jó geget mond, tényleg
mindenki a hasát fogja, de Belmondó mereven bámul maga
elé. Nincs mit tenni, Liven is bedob egy százast. Most követ-
kezik az ügyeletes, igencsak gyengén muzsikál. Egyikünk
sem derül, kivéve Belmondót, aki majd leesik a székr l, an-
nyira röhög.

- Mit nevetsz, te rült? - kérdem értetlenül.
- A te vicceden...
- Fáradjon be, Kecskeméti úr.
- Igenis, kérem.
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- Sajnos nem tudjuk kávéval megkínálni, mert elfo-
gyott.

- Nem tesz semmit, tudom, hogy nem vendégségbe
jöttem.

- Gondolom, hosszabb távon nem szeretne itt marad-
ni?

- Így igaz.
- Akkor minden oka megvan rá, hogy szinte legyen.
- Eddig is az voltam.
- Remélem. Különben ez a maga érdeke. Azt tudja,

hogy b ncselekményt követett el, ugye?
- Mivel kérem?
- Azzal, hogy kiadta a lakását.
- De hát mi ebben a b n?
- Maga mondta, hogy ott készültek a zsaroláshoz

szükséges videók. Nahát. Ebben az esetben maga nyújtott
segítséget az elkövet knek, és az ilyen magatartást úgy hív-
ják, hogy b nsegéd.

- Nem tudtam, kérem.
- Ez természetesen nem mentesíti magát. Különben

nem lényeges, kés bb majd döntünk a sorsáról. Most inkább
arról beszéljen, hogy lett maga Kecskemétib l Almási?

- Kérem. Lakott nálam évekkel ezel tt egy búzake-
resked ...

- Ne haragudjon, csak a dolgok tisztázása végett kér-
dem. Maga biszex?

- Igen.
- Rendben. Tovább.
- Na,  megpattant, azaz disszidált, fogalmam sincs,

mi van vele. Lényeg az, hogy nálam maradt az anyakönyvi
kivonata.

- Igen, de ett l maga még mindig Kecskeméti maradt.
- Természetesen, és eszem ágában sem volt az inkog-

nitó. Aztán pár éve történt egy afférom, melynek következ-
tében fényes nappal kilöktek a gyorsvonatból, pontosan a
megáradt Tisza felett. Napokig folyt utánam a kutatás, de
nem találtak meg, mondanom sem kell, hogy karcolás nélkül
úsztam meg az egészet. Na, ekkor jött az ötlet. Vittem Al-
mási anyakönyvi kivonatát, s t még egy régebbi nehézgép-
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kezel i igazolványt is, amiben természetesen nem volt fény-
kép, no meg az én fotóimat. Minden további nélkül kiál-
lították az igazolványt.

- Zseniális. És mire volt ez jó?
- Biztonságérzetet adott.
- Nem értem.
- Pedig egyszer . Ha valamilyen nagy baromságot kö-

vetek el, akkor bármikor visszavedlek Kecskemétire, és
kész. Nem beszélve arról, hogy, ha jól tudom, Almási nem
volt büntetve.

- Egyszer  igen,  de  az  kisebb  lopás  volt  mindössze  -
vág közbe Belmondó, aki most nagyon bosszús, mert  Al-
másiból készült. - De ha már hozzám került a szó, mib l van
a BMW-je? - s látszik, hogy nagyon csípi a szemét ez a dolog.

- Kérem, az teljesen legális. Gy jtögettem a pénzt.
- Vadászott meg halászott. Na és ez a sok arany? -

kérdi élesen Belmondó, mert kicsit átengedtem neki a ki-
hallgatást.

- Szerintem ez egyáltalán nem sok. Nézze, elég gyak-
ran jutottam komolyabb összeghez, mint már említettem.

- Szóval b ncselekményb l származik? - veszem visz-
sza a kérdezést.

- Egyáltalán nem.
- Egyszer mintha már tisztáztuk volna, hogy maga

nsegéd volt. Nem?
- Ha erre gondol, akkor igen, innen származik a pénz.
- Nahát. És mondja, Miskolci ült a maga kocsijában?
- A BMW-ben?
- Naná.
- Azt hiszem. Miért?
- Azért, mert akkor szépen lefoglaljuk az aranyait is,

meg azt a szép BMW-t is. Ugyanis az aranyakat b ncse-
lekményb l származó pénzb l vásárolta, a BMW pedig a

ncselekmény elkövetésének eszköze volt, s mint ilyen, el-
kobozandó.

- Ezt nem tehetik... Kérem, uraim...
- Dehogynem! Még sok minden mást is.
- Dehát mindent elmondtam.
- Téved! Nem azért foglaljuk le ezeket a tárgyakat,
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mert hazudott. Ahhoz egyébként is joga van. Hanem, mert
ez a törvény. És mi a törvény rabszolgái vagyunk.

A nagy átváltozónak, Inkognitasnak most gyöngyözni
kezdett a homloka, folyt a nyála, amit egyszer en nem tudott
lenyelni.  Minden  baja  volt.  Úgy  t nik,  ez  a  mai  nem  az  
napja. És még nincs vége!

Arra gondolok, mi lenne, ha futni hagynánk, és közben
szorosan ráragadnánk. Vajon hová menekülne? Intek Bel-
mondónak, és a részleteket egy másik szobában beszéljük
meg. A lényeg, hogy  és Liven mennek együtt, én pedig
utánuk, egy másik kocsival.

Közeledünk vissza, amikor Liven éles hangját halljuk:
- Mit képzelsz, te szemét, te rohadék!- és úgy szorítja

Inkognitast a falhoz, hogy szabályosan ki kell mentenünk a
kezéb l, különben megfojtja.

- Mi történt?
- Képzeld, f nök, ez a nyomorék meg akart veszteget-

ni - mondja, még mindig kikelve magából.
- Nocsak. És mennyit ígért?
- Azt mondta, ha lenyeljük a balhéját, akkor fejenként

kapunk száz rongyot. Arra kért, hogy beszéljek err l veled...
- ha...  Ez szép summa. Na, és mikor kapnánk meg

a zsozsót? - kérdem, látszólag belemenve a dologba.
- Kérem, huszonnégy órán belül. Garantálom.
- Tudod mit, apukám? Húzzál el gyorsan, mert pla-

kátragasztót csinálok bel led, és elkenlek a falon. Te moslék!
Eredj már! Pfuj, de utállak...

El bb nem tudta mire vélni a dolgot, de azért a több-
szöri felszólítást felfogta és elt zött. Mi csak erre vártunk.
Én döngetek Livenék után, k kissé lemaradva rajta vannak
a pókon. Szerencsénkre már kezd éledni a város, így eléggé
kedvez  a forgalom. Legnagyobb megdöbbenésünkre Zom-
bori lakásánál áll meg. A n t a kocsiban hagyja, egyenesen
a bejárati ajtóhoz megy. Gátlástalanul feltépi a lepecsételt
szalagokat, majd az ajtóhoz való kulccsal kinyitja a kéglit.
Hagyjuk bent dolgozni, közben Livent az ablakhoz küldöm,
nehogy azon keresztül megpattanhasson. Kis id  múlva be-
nyitunk.
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Kecskeméti már távozna, kezében a videokazettával.
Tehát ezért jött.

- Nicsak, egy régi ismer s, neked is úgy t nik, Bel-
mondó?

- Határozottan, f nök. És nézd, mi van a kezében!
- Tényleg, milyen kazetta az, Kecskeméti úr?
- Egy szórakoztató film... Keresztapa II.
- Igen? Ez érdekes. Belmondó, te láttad már?
- Még nem.
- Javaslom, ha van itt videó, tekintsük meg együtt...
Nem fejezhettem be ötletem propagálását, mert Kecs-

keméti hirtelen mozdulattal kinyitotta az ablakot, és már
kilépett volna, amikor beszólt neki Liven:

- Ilyen sürg s, apukám?
- Na, jöjjön le onnan, nem akrobata maga.
Kecskeméti megtörten kászálódik le, úgy t nik, a kö-

zeli percekben nem fog nevet görcsöt kapni. Elveszem t le
a kazettát, a borítójára tényleg az van írva, hogy Keresztapa
II. Milyen egyszer . Amikor átvizsgáltuk Zombori kéglijét,
eszünkbe sem jutott, hogy a cím esetleg mást takar.

- Nos, lejátsszuk a kazettát, vagy elmondja a frankó
sztorit?

- Én vagyok a kazettán - mondja megtörten, s látszik,
hogy tényleg összeomlott.

- Akkor minek volt ez a nagy körítés? Teljesen hülyé-
nek néz minket?

- Nem nézem én önöket hülyének.
- Big talcum. Nagy púder. Na, halljuk a sztorit!
- Én csak ezen az egy kazettán szerepelek.
- Na, és kivel?
- A férfi egy nagyvállalat vezérigazgatója. Szintén bi-

szex. Családja és gyermekei vannak. Gondolhatják, milyen
kínos lenne, ha kiderül róla mindez.

- Hol készült a felvétel?
- Természetesen a lakásomban.
- Ki volt még jelen?
- Miskolci, Zombori és Papp Ern ...
- Egyáltalán, hogy ment bele a diri a dologba? Már-

mint a vezér?
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-  semmir l sem tudott, szinte önkívületi állapotban
csinálta végig az egészet. Már amikor Miskolciék felhozták,
el volt kábítva...

Micsoda? Kezd megállni bennem az üt . Tehát itt szer-
vezett keretek között szedték fel a palimadarakat, akiket,
még nem tudni hogyan, el re kiszemeltek, és utána meg-
csinálták velük a pornót. Mindezt feladták neki portósan,
azzal, hogyha nem tejel, akkor, mondjuk, megküldik a té-
vének vagy legalábbis a feleségnek, annak, akinek leginkább
nem óhajtotta.

- Nagyon baba - így összegzi az egészet Belmondó.
- Ki volt a felhajtó?
- Azt tényleg nem tudom. Én az egészb l ki akartam

szállni, de engem is kényszerítettek erre a felvételre. Kés bb
megelégedtek azzal, hogy elegend , ha a lakásomat ren-
delkezésükre bocsátom, s t még azért fizettek is.

Hát ez szenzációs. Még egymást is zsarolták. Micsoda
patkánycsapat. Mindenesetre most már Kecskemétit is be-
kaszlizzuk, mert közvetlen a jogalap.

Teljesen kivilágosodott, mire végzünk. Közlöm a fog-
dással, hogy Kecskemétit lehet leg egyedül tegye be vala-
melyik zárkába. Még kikezd itt valakivel.

- Szép munkát végeztetek - állapítja meg elismer leg
a f nök -, de sajnos még mindig nem tudtuk meg, ki ölte
meg Ágikát.

- Mindenesetre itt kell tovább eprészkedni - nyögöm,
s alig látok a fáradtságtól.

- Oké, most menjetek, pihenjetek le... Nekem viszont
dolgoznom kell...

- Mit gondolsz, eddig mi mit csináltunk? - kérdem
epésen.
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16.
- Liácska, te az vagy nekem, mint hajótöröttnek a

sarkcsillag, mint sivatagi vándornak az oázis, mint pa-
rasztnak a föld...

- Óh, Rómeó, még két ilyet szólsz, és kifekszem.
Mondtam már, hogyha meglátlak, olyan forróság önt el,
mint amikor kitör a gleccser?

- Talán azbesztruhát kellene hordanod, viszont ami-
l tartasz, az a vulkán és nem a gleccser.

- Hogy te milyen okos vagy. Úgy tudnálak szeretni.
Szeretnék veled meghalni az ágyban.

- Ett l tartok én is...
Nem fejezhetem be a mondatot, mert Belmondó kiabál

a folyosó másik végér l.
- F nök! Azonnal gyere!
Ebb l is látszik, hogy gond lehet. Helyettem azonban

Liácska válaszol, de most olyan, mint egy harcias amazon:
- Még egyszer elviszed az én Rómeómat, letöröm a

derekadat. Ezt jó lesz, ha örökre megjegyzed, Belmondó!
Rómeóm, legalább adj egy búcsúpuszit.

- Persze, drágám.
- Te  meg  mit  ordítasz,  mint  egy  sakál  -  kérdem  in-

gerülten Belmondót.
- Kapaszkodj meg. Zombori megszökött a fogdából.
- Hogy történt?
- Kikéredzkedett vécére, majd az rt leütötte, magá-

hoz vette a kulcsokat.
- Na, és hogy ment ki a kapun?
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- Egyetlen ütéssel lecsapta a kapust, de úgy, hogy az
még most is eszméletlenül fekszik a kórházban. Jó, mi?

- Nem kellett volna vidéken hagynunk, ha azonnal
magunkkal hozzuk, ez nem történik meg. Mennyi ideje tör-
tént?

- Talán két órája, de lehet, hogy még annyi sincs.
- Akkor nem juthatott messzire. Készíts el  mindent,

én jelentem a f nöknek.
- A helyedben el bb bemennék a mosdóba.
- Minek?
- Az arcodon ötven példányban ott van Liácska ham-

vas szájacskája.
Robogunk lefelé, normális körülmények között másfél

óra az út, most azonban negyven perc alatt tesszük meg.
Végig el ttünk haladt egy szirénázó csíkos.

Amint megérkeztünk a kisvárosba, abban a pillanatban
felt nik egy rend rségi helikopter is. A környez  erd s tere-
pet kell bepásztáznia. Szólok a technikusnak, hogy kössön
össze vele, így majd a kocsiból is tudunk értekezni egymás-
sal.

Röviden meghallgatom a fogdai rt, de semmi újat
nem mond. A kapitányságvezet  helyettese is pironkodik.

- Ezt az embert két gyilkosság elkövetésével gyanú-
sítottuk, s mintha említettem volna, hogy különösen figyel-
jenek rá.

- Én a befogadópapírra ezt még rá is írtam - egészít
ki Belmondó.

- Mozgósítottunk mindenkit, és a helyi honvédségi
alakulattól is segítséget kértünk - tájékoztat a kapitány.

- És ha még a városban van? - próbálok hangosan
gondolkodni.

- Ezt sem zártuk ki, az összes jár rt ilyen eligazítással
küldtem szolgálatba, velük van ötven önkéntes segít  és egy
szakasz ifjúgárdista is. Azonban van olyan információnk,
hogy elhagyta a várost, és a közeli erd s terep felé vonult...

- Ne haragudj, honnan van ez az infó?
- Egy öreg parasztbácsi látta, aki a mez l jött haza-

felé.
- Oké, de erre azért ne vegyünk mérget.
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- Természetesen, de mint eshet séget ezt is számí-
tásba kell venni. Ugyanakkor a városban eléggé felt nne
hatalmas termete, szakálla és elhanyagolt külseje, valószín
azért határozhatott úgy, hogy az erd ben rejt zik el.

- Meddig juthatott? Pontosabban, mekkora az a te-
rület, amelyet blokkolnunk kellene?

- Számításaim szerint 60-70 négyzetkilométer... Itt, az
északi részen - magyaráz most már a térkép felett - blok-
kolnak a megyeiek. Nekünk a többi területet kellene fog-
nunk.

- Hát ez épp elég. Figyelj, kollégáimmal kimegyek a
helyszínre, te pedig tartsd itt a frontot. Legyünk állandó
összeköttetésben.

Földúton haladunk, amit nem igazán a Ladának ta-
láltak ki. Elhúz felettünk a helikopter, rádión közli, hogy a
keresett személyi az el ttünk elterül  erd ben, egy tisztáson
látta átszaladni. Mindez t lünk 8-10 kilométerre lehet. Te-
kintve, hogy er sen szürkül, engedélyezem a helikopternek
a visszatérést, úgysem tudnánk tovább hasznosítani. Az in-
formációt közlöm a kapitányságvezet vel is. Percekig nem
kapok választ. Vajon mi történhetett, hiszen eddig kristály-
tisztán forgalmaztunk.

- Mi a gond, mondd már? - ordítok a mikrofonba.
- Az, hogy nem messze van onnan az erdészház, benne

Vajda Lajos erdésszel.
- Na és?
- A házban két golyós és öt sörétes puska van...
- A fenébe. Bár ha fegyvert akart volna szerezni, ak-

kor elveszi a kapu rszemt l, de ennél a pasinál az ilyesmi
teljesen kiszámíthatatlan.

- Nem beszélve arról, hogy Pesten rátok l tt...
- Na igen. Majd jelentkezünk...
Nem kell kommentár, Belmondó és Liven végig hallott

mindent. Kocsinkhoz lép az egyenruhások parancsnoka.
- Nemigen tudunk tovább el rehaladni, ezért azt ja-

vasolnám,  hogy állítsuk  fel  a  zárást,  és  hívjuk  vissza  a  ku-
tatócsoportot. Mihelyt világosodik, folytathatjuk tovább...

- Oké, csináld.
Dühít a tétlenség, de nem tudunk mit tenni. Szerencsé-
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re Zombori sem tud haladni, feltéve, ha nem akar a ke-
zünkbe akadni. Kissé megnyugtat, hogy teljesen körbe van
véve, reggel sz kítjük a gy t, kénytelen lesz feladni.

Hideg az éjszaka. A fiúk a kocsiban pillednek, én kör-
bejárom a gy t, arra vagyok kíváncsi, hogy éberek-e, de
ezzel nincs gond. Veszélyes b nöz vel állunk szembe, ezt k
is jól tudják, lazaságnak tehát nincs helye.

Küldönc j , hogy a parancsnok kéret, van forró teája.
A hír igaz, csak sajnos rum nincs hozzá, pedig a tea úgy igazi,
legalábbis egy harcállásponton.

Virrad. Livent és Belmondót úgy rugdosom ki a kocsi-
ból. Az egész éjszakát végighorpasztották.

- Kifelé, pupákok! Elég a döglésb l, munka vár rátok!
Ezután kénytelen vagyok ket magukra hagyni, mert az

egyenruhások f nökével tanulmányozzuk a térképet. Annyit
sikerült megállapítani, hogy néhány száz méterre van t lünk
az erdészház, pontosan arra a tisztásra tekint, amit a heli-
kopter tegnap jelzett. Egyetértünk abban, hogy a gy t tel-
jesen az erdészház köré kell vonni, természetesen bizton-
ságos távolságig, de ez az egyenruhások f nökének feladata,
hiszen  ért hozzá.

Visszamegyek a kocsihoz, ezeknek eszük ágában sincs
felkelni. Lenyitom az ablakot és közben magamban dör-
mögök:

- Jó, nekem ez is megfelel. Benyomok nekik egy füst-
bombát, nem tudom, mit lépnek erre.

Érdekes, mint a villám pattannak ki, sajnálom, hogy
nem várták meg a füstbombát.

- Te, ez tényleg megmérgezett volna - mondja Liven,
miközben a legközelebbi bokrot keresi.

Elég rendesen sikerül becserkésznünk a terepet. Az
offenzíváról tájékoztatom a kapitányt is, s t most már azt is
közlöm vele, hogy teljesen körbevettük az erdészházat. De
mi van akkor, ha nincs itt Zombori? Felkel az erdész, kinéz
az ablakon és egy hadsereg áll vele szemben. Nem kapna
nevet görcsöt. Azért bekiabálunk, ha már van nálunk mik-
rofon:

- Lajos bácsi!
Néma csend a sokadik próbálkozásra is, majd hirtelen
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kitárul a ház egyik ablaka, és kezében puskával kiordít Zom-
bori:

- Menjenek innen, mert különben az erdésznek vége.
Nem hallják? - és üvölt, ahogy a torkán kifér. Biztos fél

lünk.
Mindenkit utasítok a közelemben, hogy húzódjon fe-
dezékbe, mert a fickó szeret lövöldözni.
Elkérem a hangosbeszél t:

- Zombori! Jöjjön ki, semmi esélye, teljesen körbevet-
tük. Legyen esze.

- Ha bárki is l ni mer, kinyírom az erdészt. Megér-
tették?

- Mit érne vele? Egyébként is mit akar? Ne hamar-
kodjon el semmit.

- Oké. Maga idejöhet, de csak maga egyedül. Feltett
kézzel és fegyver nélkül. Semmi trükk, érti? Bármi gyanúsat
észlelek, az öregnek annyi.

Lecsatolom derekamról a fegyvert, Livennek nyújtom.
Elindulok a tisztáson át.

- Tegye fel a kezét! - kiált Zombori.
Lassan haladok, egy rossz mozdulatra képes tüzelni ez

az rült. Pár méterre vagyok a háztól, mire megállít:
- Maradjon ott!
Megállok, megvárom, míg teljesen kinyitja az ajtót, és

csak akkor indulok el, amikor felszólít. Úgy lépek a házba,
hogy t nem is látom.
- Üljön az asztalhoz, kezét fektesse rá, hogy lássam.
Engedelmeskedem. Nem látom az öreget, biztos a má-
sik helyiségben van.

- Hol az erdész?
- Nyugi. El bb én. Tehát kell egy helikopter, ami oda

visz, ahová én akarom. De el ször is minden zsarut vonjanak
vissza. Erre van egy órájuk. Ha nem teljesítik a feltételeimet,
az erdészt kinyírom.

- Nagy kaland. Mit ér el vele? Legfeljebb két perccel
tovább él. Nem hiszem, hogy sok értelme lenne.

- Úgyse merik megtenni.
- Mit? Ha maga kicsinálta az erdészt? Szétlövetem ezt

az egész kócerájt, a földdel tesszük egyenl vé.
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- Én nem erre gondoltam, hanem hogy ne teljesítsék
feltételeimet.

- Mi a garancia arra, hogy az erdésznek nem esik bán-
tódása, és f leg, hogy szabad lesz?

- Én.
- Nekem ez nem garancia.
- Akkor én miért higgyek magának?
- Mert nem tehet mást.
- Viszont maga sem. Vagy vállalja a rizikót? Tudja,

mit kapna a rend rség a közvéleményt l, ha az erdész meg-
halna? Azt hiszem, magát el ször is kirúgnák...

- Ez érdekel a legkevésbé.
- Ne vitatkozzunk. Vagy teljesítik a feltételeimet, vagy

nem. Ezt döntsék el, de egy óra múlva itt legyen a helikop-
ter.

- Jó, err l még beszélünk. Viszont látni akarom az
erdészt.

- Oké. Álljon fel és forduljon meg. Ott van szemben
az ajtó, nyissa ki, de maradjon az ajtóban, mert különben
lövök.

Úgy cselekszem, ahogy mondja. Kinyitom az ajtót, és
ott látom a földön megkötözve az id s erdészt.

- Miért tömte be a száját? - kérdem ingerülten, mert
szerintem erre semmi szükség nem volt.

- Mert dumált itt baromságokat. Betömtem és kész.
- Állj! Ha nem veszi le a kötést a szájáról,  akkor nem

tárgyalok, történjen bármi. Egyszer en embertelennek tar-
tom a viselkedését. Vegye le!

És csodák csodája, leveszi. Persze engem megint el-
navigál  jó  messzire,  de  bánom  is  én,  lényeg  az,  hogy  nem
szenved egy ártatlan ember. Továbbmegyek.

- Szabadítsa ki a kezét is, csak nem fog egy id s em-
bert l berezelni?

Ezt  is  sikerül  elérnem,  úgy  látszik,  jó  passzban  van.
Olyan a helyzetem, mint aki aknamez n jár.

- Még egy dolog. Nem biztos, hogy elég lesz az egy óra.
Meg kell keresni a feletteseimet, nekik is konzultálni kell,
ide kell hozni a gépel és így tovább... Adjon még legalább
egy órát.
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- Rendben. Mostantól kezdve két óra. Egy másod-
perccel sem több.

Livenék is csak akkor vettek normálisan leveg t, ami-
kor felt ntem az erdészház ajtajában.

- Na, mi van? - kérdik mindnyájan.
- Két órát adott az rült.
- Ez mit jelent?
- Két óra alatt kell szerezni egy helikoptert, és biz-

tosítani a szabad elvonulását, különben az öreget kinyírja.
- Láttad az erdészt? - kérdi Liven.
- Igen. Elég jól tartja magát, különösen most, hogy

könnyítettem neki. Azt hiszem, nem teljesen komplett ez a
Zombori.

- Szerintem meg nagyon is az - tromfol Belmondó. -
Teljesen ura a helyzetnek, és okosságokat m vel.

- Persze, de csak addig, amíg asszisztálunk neki.
- Miért, van valami ötleted? - kérdi az egyenruhások

nöke.
Nem tudok neki válaszolni, mert hirtelen egy mikro-

font nyomnak az orrom alá.
- A tévét l vagyunk, kérem nyilatkozzék, mi történik

itt - kérdi a száguldó riporter, aki haláltmegvet  bátorsággal
kezeli a mikrofont.

- Asszonyom, legyen szíves, tegye el ezt a marhaságot,
és sürg sen húzzon el innen a stábjával együtt, mert ez élet-
veszélyes hely.

- Kérem, viszont megígérhetem, hogy így ez az egész
adásba fog kerülni.

- Persze csak akkor, ha túlélem a dolgokat, különben
hullagyalázást követnek el.

Be kell mennünk a városba, több telefont le kell bo-
nyolítanom.

- Azonnal értesítem a kommandósokat, fél óra alatt a
helyszínen lesznek - mondja a f nök, miután meghallgatta
a jelentésemet.

- Ez oké, de jó lenne, ha a nagyf nökkel is beszélnél,
mert kell a helikopter.

- Mi? Te egyezkedni akarsz Zomborival?
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- Igen. Legalábbis ennek a látszatát mindaddig fenn
kell tartani, míg nem nekünk kedvez a helyzet.

- Oké, intézkedem.
Kapcsolatot létesítek a kommandósok f nökével, ki-

derül, régi cimborák vagyunk, néhányszor elvertük egymást
a Dózsában.

- Gyurikám, az lenne a jó, ha nem a tisztás közelében
szállnátok le, nehogy smekket kapjon a pók - mondom,
merthogy k is helikopterrel jönnek.

- Ez oké, de a zúgásra úgyis felfigyel a palimadár.
- Igen, de veletek együtt érkezne a másik gép, a piló-

tával, amelyik Zombori szeme el tt szállna le a tisztásra.
- Az ötlet nem rossz. Figyelj, egyeztetünk és 10 perc

múlva indulunk.
Jó kedvem lesz. Maros Gyuri igazán érti  a dolgát.  Bá-

tor, már-már vakmer , fineszes, és az mindenképpen pal-
lérozott elmére vall, hogy kommandós lett. Igaz, nehezen
vették volna fel sebésznek. Visszamegyek a helyszínre. A
helyzet változatlan. Id nk is van b ven, legalább 30 perc.
Kicsit körülnézek. Fáradtak az emberek, egész éjjel nem
pihentek, váltás pedig nincs. Arra senki nem számított, hogy
így elhúzódik a dolog.

Nem tudom, mit lehet tenni, de nagyon bízom a kom-
mandósokban. Jó lenne kiszabadítani a túszt és Zomborit is
élve elkapni. Már csak 15 perc, de a kommandósok még
mindig nincsenek. Ez baj. Végre felt nik a helikopter és a
megbeszéltek szerint leereszkedik a tisztás szélén úgy, hogy
ne legyen útban. Az ugyanis nincs a megállapodásban, hogy
hová érkezzen a gép.

A bokrok mögül neszezést hallok, megfordulok és mö-
göttem találom Maros Gyurit.

- Késtetek! Most már nincs semmire id !- mondom
elfojtott hangon.

- Ne minket hibáztass, öregem! Majd kés bb mindent,
itt mi a helyzet?

- Bent van az öreggel és pár perc múlva elindul a heli-
kopter felé.

- Mennyi id  van még a terminusból?
- Pontosan 10 perc.
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- Kérj t le még egy találkozót. Ne kérdezz semmit,
csak tedd, amit mondtam. Húzd az id t...

Felelni nincs módom, mert máris elt nik. Újra a mikro-
fonhoz lépek és megkérem, hogy engedjen magához. El bb
nem akar, de sikerül meggy znöm, csak pár percet kérek,
szeretnék még valami nagyon fontosat tisztázni. Most nem
utasít, hogy tegyem le a fegyvert.

Lassan elindulok a tisztáson, kibiztosított fegyverrel.
Régebben tizedmásodpercek alatt el  tudtam kapni a csúz-
lim, de sajnos ezt már évek óta nem gyakorlom. Öreg hiba.

Most nem enged be, az ablak el tt állít meg, és úgy
kérdezi:

- Mit akar?
- Egyszer . A túszt.
- Hülyének néz?
- El kell engednie az öreget. Megkapta, amit kért.
- Nem engedem!
- És mikor lesz szabad az erdész?
- Amikor én jónak látom. Menjen vissza, nem hallja!
- Oké, de ez nem volt fair, Zombori.
- Maguk se azok. Na, menjen már!
Elindulok visszafelé, alig teszek néhány lépést, amikor

 is megy. Viszi a túszt a helikopterhez. Ekkor lövés dördül.
Egyetlenegy. Zombori némán lerogyik. Odaugrok, de azon-
nal meghalt, a homlokába fúródott a nagy kaliber  lövedék.
Valamelyik mesterlövész terítette le. Kár.

Futva közelítenek a fiúk.
- Meghalt? - kérdi Belmondó, de miután nem vála-

szolok, kezdi kapisgálni a lényeget. Mindhármunknak rossz
kedve lesz. Nem attól, hogy szemünk láttára halt meg valaki,
aki talán két embert is megölt. Talán ezt már sohasem tud-
juk meg.

Rohadtul érzem magam, és a fiúk sincsenek feldobva.
- Gy ztünk! - jön ujjongva Maros. Nem válaszolok.

Majd a bámuló sokaságtól ezt kérdi Belmondó:
- Nincs valakinél egy kis pálinka?
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17.
Reggel betelefonáltam, hogy kés bb jövök, mert ke-

gyetlenül fáj a fogam.
Bezuhanok a fogorvosunkhoz, tömve a váró. Valahogy

nincs kedvem szobrozni, meg már a fogam se fáj.
Meglep dik a f nök, hogy ilyen hamar megjöttem.
- Te már itt vagy?
- Igen. Kiszólt a váróba a n vérke, hogy csak a halálos

betegek várjanak, mert a doktor úr kocsiját ma reggel meg-
húzták.

- És te nem voltál halálos beteg?
- De.
- Akkor miért nem vártál?
- Mert én húztam meg a kocsiját.
- Aha, világos. És ezért nem hagytad, hogy  is húzzon

neked.
- Ne felejtsd el, a kett  nem ugyanaz.
Liven robog a folyosón,  is húzza maga után a kon-

denzcsíkot.
-  Helló,  f nök.  Olyan  az  arcod,  mint  egy  pézsmapo-

coké. De azért jól áll - vigyorog a fiatal.
Látom, beindult az élet, és az is megnyugtat, hogy Li-

ácska nincs itt. Viszonylag tehát nyugtom lesz. Legalábbis
le. Átnézem a reggeli lapokat, még mindig akad, amelyik

közli az akciót.
Belmondót nem látom. Nem csoda, hiszen még nem is

jött be. Biztosan megint elaludt. Érdekes, mindig azzal jön,
hogy ugyan id ben lefekszik, de nem jön álom a szemére, és
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mire már kezd elaludni, hajnalodik, így soha nem tudja ma-
gát kipihenni. Javasolni fogok neki egy orvost.
Kihozatom Kecskemétit.

- Na, gondolkodott?
- Min, kérem?
- Tudja, hogy meghalt Zombori? Tudja vagy nem?
- Igen.
- Honnan? - kérdem élesen.
- Hát a Gizike... az élettársam mesélte...
- Ja,  így  már  oké,  hiszen  beszéltek.  Na,  kenjen  min-

dent rá, megteheti.
- Változatlanul fenntartom a vallomásom.
- Ez tényleg nagyszer .
- Illetve, kiegészítem azzal, hogy én mindent azért tet-

tem, mert engem a Zombori életveszélyesen megfenyege-
tett.

- Igen? Tudtam. Vigyék, látni sem akarom!
Persze igaza van - elmélkedek magamban. Ki az a hü-
lye, aki egy ilyen magas labdát nem csap le?

Mégis az a meggy désem, nem Zombori követte el
a gyilkosságokat.

- Szerintem  volt - állítja határozottan Belmondó, és
egyáltalán nem zavartatja magát, hogy újfent elkésett.

- Oké, gyerekek, nem kell most ezen filózni, hanem
pörgessük tovább az ügyet - buzdítom a fiúkat.

Liven bravúros nyomozásának eredményeképpen ülünk
most egy nagyvállalat els  emberének irodájában. Elterülve a
kényelmes fotelokban - merthogy várnunk kell - azon meren-
gek, miért van az, hogy ezeknek ilyen bútorokra futja, s a mi
cégünk pedig nem err l híres. S t, el tudom képzelni a vezér
irodáját.

- Uraim! Parancsoljanak! - int a lehet  legszélesebb
vigyorral a vezér, és egyáltalán nem látszik rajta, hogy bi-
szex.

Ebben a pillanatban meggondoltam magam, ugyanis
arra kértem két kollégámat, továbbra is várakozzanak.

Váratlan döntésemnek oka els sorban a vezér maga-
tartása, ugyanis aki látogatóit széles vigyorral invitálja, az
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intim ügyekben még négyszemközt is eléggé gátlásos. Hát
még rend rök el tt!

- Nos, mit óhajt? - miközben kedélyesen megsimogat-
ja pocakját, éppen abban a korban van, amikor ez magától

ni kezd.
- Kiwimüzli - mondom.
- Tessék? - kérdi értetlenül.
Mit nem lehet ezen érteni?
- Ez egy diétás kaja, úgy látom, van egy kis plusz ma-

gán. S t a filmen ez még szembet bb volt - indítok, in
medias res.

- Ne haragudjon, milyen filmen? - és most hirtelen
el rehajol.

- Hát a videón. Azzal a pasival, amikor ott malackod-
tak - mindezt faarccal, mintha csak a heti lottószámokat
sorolnám fel.

- Ne haragudjon... nem értem az egészet - mímeli a
dolgot, pedig nagyon is jól érti.

Azonban meg kell adni mindenkinek a tagadás jogát.
- Mennyit kértek? - kérdezek tovább konokul, s ebb l

is láthatja, hogy nem az újjáalakult cserkészekt l jöttem.
- Százezret... - mondja rezignáltan.
- ha! Tudja, nekem egyszer ennyi pénzem lenne,

rögtön vennék egy Trabant Turbót. Vagy egy metálsárga
Velorexet. Most úgyis az a men , nem holmi BMW-k. És
kinek adta át ezt a halom pénzt?

- Kecskeméti úrnak.
- És cserébe megkapta a kazettát?
- Igen, az eredetit.
- Hogyhogy?
- Kérem, amikor elkezdtek zsarolni, akkor természe-

tesen egy másolatot küldtek el. Ezt követ en kezdtünk el
tárgyalni Kecskeméti úrral, s miután a részletekben meg-
állapodtunk, én a kifizetett összeg ellenében megkaptam az
eredeti kópiát.

- Honnan tudta, hogy esetleg nem készült róla még
több másolat?

- Természetesen én ezt nem tudhattam, bíznom kel-
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lett bennük, de e tekintetben igen korrektek voltak, mert
azóta nem zsarolnak.

- Igen. Éppen ez a bosszantó, hogy nem minden zsa-
roló  korrekt.  Ugyanis  ebben  az  esetben  a  kutya  se  üldözné
ket. Mindenki a piacról él, nem?

Elég érdekesen néz rám a vezér, pedig foghatna agyi-
lag. Olyan baromságot mondott, amivel kissé kiakasztott.
Hogy lehet egy zsaroló korrekt?

- Kecskemétin kívül kivel találkozott még a zsaroló
csapatból?

- Senkivel. Én végig vele álltam kapcsolatban, pon-
tosabban személyesen csak egyszer találkoztunk, amikor én
átadtam a pénzt,  meg a kazettát.

- Ez hol történt?
- Nem emlékszem már pontosan, de itt a környéken,

egy csendes kis parkban vagy játszótéren, nem tudom...
- És hol vannak a kazetták, mert ha jól értem, ket-

nek kell önnél lenni.
- Egy sincs, természetesen megsemmisítettem ket.
- Hogyan?
- Elégettem.
- Van önnek valamilyen nagy kazánja? Szerintem az

is megtette volna, ha csupán letörli.
- Kérem, én még az emlékeit l is szabadulni akarok...
- Ne haragudjon, tudom, ez nagyon int im kérdés, de

szeretném tudni, szóval érti?
- Igen. Változatlanul fennáll ez a hajlamom, úgy t nik,

hogy ez egyre inkább betegség.
- Világos. Tényleg, hogyan tudták rávenni erre a fel-

vételre?
- Nagyon egyszer  volt. Tudták a törzshelyemet, aho-

vá különben változatlanul eljárok. Szóval ott kifigyeltek, s
azt is megtudták, hogy mi a gyengém. Egyik este odajött
hozzám Kecskeméti úr, ittunk egy pohárkával, s aztán meg-
állapodtunk a részletekben, azaz, hogy az  lakására me-
gyünk. Id közben valamivel elkábítottak, mert nem emlék-
szem semmire. Arra meg egyáltalán nem, hogy ott a lakás-
ban videóztak volna, hiszen ahhoz több személy kell.

- Na, igen. Gondolom, a családja nem tud semmit?
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-  Természetesen.
- És csak úgy volt száz rongy magánál.
- Kérem, ez teljesen legális, ha akarja...
- Nem akarom, csak megjegyeztem. Tudja, sokkal

jobban érdekel most engem a gyilkos kiléte, ugyanis két em-
bert megöltek már ebben az ügyben.

- Hihetetlen...
- Eléggé, de mondjuk, nekem elhiheti, nem szoktam

ilyen témákban púderolni.
Az el térben halotti csönd. Belmondó csendesen szu-

nyókál, s inkább fekszik a fotelban, mint ül. Liven a meny-
nyezetet kémleli, de az is lehet, hogy már begörcsölt a nyaka
és úgy maradt.

- Mindegy, ezzel most már Kecskeméti letartóztatási
alapja megvan - mondja Liven a kocsiban.

- Az eddig is megvolt - mormogom, mert közben egé-
szen máshol jár az eszem.

Nagyon érdekelne például, hogy ki volt az, aki kihesz-
szelte a vezért. Vagy csak úgy bezuhantak egy éjszakai lebuj-
ba, és rögtön kiszúrták, kit lehet palira venni? Nem való-
szín . Ide kell egy komoly felhajtó. De ki az?

- Az a baj, hogy nem találtunk több ilyen kazettát -
mondja Belmondó, és egy hatalmasat ásít.

- Miért nem mégy orvoshoz? Az hagyján, hogy rend-
szeresen elkésel, de az örökös ásításodtól meg rül az em-
ber.

- nök! Ez csak azért van, mert nem tudok elaludni,
szinte az egész éjszakát ébren töltöm. Pedig már a legunal-
masabb könyvekkel bújok ágyba.

- Szerintem n vel kellene - mondja bölcsen Liven.
Referálunk a f nöknek, aki láthatóan nincs feldobva.

Nem tudom, mit várt a vezért l. Azt gondolta, hogy köpni
fogja nekünk az egész banda névsorát priusszal, lakcímmel,
oltási bizonyítvánnyal együtt?

- Az nem létezik, hogy ezek ennyire konspiráltak! -
fakad ki.

- De f nök, hidd el, ezek ennyire konspiráltak - nyug-
tatom.

- Dehát nem profik!
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- Éppen ez izgat engem is. Ez a precíz munkaszer-
vezés, mindenkinek megvolt a feladata, senki nem tudott
fölöslegesen többet és így tovább...

- Jó, lehet, hogy ezek amat rök voltak, és van a hát-
térben egy profi, aki irányította az egész bulit?

- Lehet.
- Akkor ezt kell megtalálni - vált sejtelmesre a f nök.
- Ez annyira evidens...
Folytatnám, de hirtelen betoppan Belmondó. Arcán

széles vigyor, kipihent tekintet, szinte süt a frissessége.
- Na, f nök! Voltam orvosnál, írt fel altatót. Úgy alud-

tam, mint a bunda. Teljesen kipihent vagyok, és amint lá-
tod, már egy órával a munkakezdés el tt bejöttem. Eszem
ágában sem volt elaludni.

- Nagyszer . És hol voltál tegnap és tegnapel tt?
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18.
Szimatolunk a vezér törzshelyén, mert nem létezik,

hogy  senki  ne  tudjon  semmit,  f leg  a  személyzet.  J  is  a
pincér. Olyan sunyi képe van, hogy a rókát csak azt kö-

vet en nevezték el rókának, miután megállapították, hogy a
pincérnek már van neve.

- Jöjjön  ide,  fiam  -  mondom  a  nálam  legalább  húsz
évvel id sebb fazonnak, aki itt f pincérként osztja a zsugát.

- Parancsoljon.
- Liven, mutasd meg neki a vezér fényképét. Ismer s?
- Igen, ez a tanácsos úr, törzsvendégünk.
- Miféle tanácsos,  egy nagyvállalat vezérigazgatója.
- Tudom, viszont  kért meg arra bennünket, hogy

mások el tt tanácsos úrnak szólítsuk. Kérem, mi az nekünk?
Meg különben is, jól fizet.

- Gondolom, ez a fontos.
- Ahogy tetszik mondani.
- Maga hányszor volt büntetve?
- De kérem, ez egy bizalmi hely...
- Nem kell a púder. Hozza a személyi igazolványát, a

kollégám telefonál egyet, és öt perc alatt tudunk mindent.
Na?

- Kérem, évekkel ezel tt voltam büntetve...
- Miért?
- Csalás.
- Tovább!
- Nincs tovább. Leültem a 20 hónapocskát, és azóta

már régen mentesültem.
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- Na, és a legutóbbi devizabalhé? - dobom be, teljesen
kamura.

- De azon nem buktam meg!
- Persze hogy nem, mert nem akartuk. Na, jó lesz,

hogyha elprüntyögi itt a dolgokat, mert meghajtjuk, mint
Singer a varrógépet.

- Kérem, uraim. Mit akarnak tudni?
- Hogy lehet az, hogy itt kifigyelnek teljesen frankóra

palimadarakat, aztán szépen elviszik a kéglire?
- Igen. Látják, ez egy nívós hely, kulturált környezet,

kulturált kiszolgálás és...
- Ez utóbbit ne részletezze.
- Igenis. Szóval az elit, a krém, a tollas réteg ide jár,

amelynek tagjai mondjuk máshová nem tennék be a lábukat.
Itt, kérem, teljes a diszkréció, tehát itt összebújhat a vezér
Pisti a titkárn  Julcsával, nem fognak lebukni.

- De akkor sem, ha a vezér Pisti a Kecskeméti Pistivel
bújik össze.

- Ki az a Kecskeméti?
- Ez most mellékes. Lényeg, hogy a búzakeresked k

is találnak itt partnert.
- De csak az elitebb fajta!
- Jó, jó. És err l a n l mit tud? - dugom az orra alá

Pataki Ágika fotóját.
- Mindent.
- Ne etessen, ember!
- Nemrégiben halt meg, ismeretlen elkövet  meggyil-

kolta budai házában.
- Ezt az újságok is megírták.
- Természetesen. Én is onnan tudom, de azt már senki

nem tudja, hogy Pataki Ágnesnek szinten ez volt a törzshe-
lye.

- Ez valóban meglep . És kivel fordult itt el ?
- Hát ez az. Minden esetben egyedül jött, aztán itt

tárgyalt mindenféle emberrel.
- Hogy érti ezt?
- Nekem úgy t nt, hogy itt intézi az üzleti ügyeit.
- Azt tudja, hogy  is a szakmában dolgozott?
- Nem, ez nekem teljesen új. Hol volt pincér?
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- Á, nem pincér volt, hanem kurva..., de hagyjuk. In-
kább beszéljen még Pataki Ágikáról.

- Nagyon sajnálom Ágikát, de az utóbbi id ben mint-
ha  is érezte volna, hogy veszélyben van.

- Ezt hogy érti?
- Sokkal ingerültebb volt, mondhatnám, hogy szét-

szórt, ideges volt, na. Nem bízott senkiben, talán csak ben-
nem. Az egészb l csak azt akartam kihozni, hogy Ágika rám
bízott valamit.

- Konkrétan?
- Uraim, egy perc türelem és hozom.
Meglepett minket Sanyó, a f pincér színeváltozása,

bár  akkor is egy Sunyi Sanyó marad.
- Lehet, hogy azért ilyen segít kész, mert tényleg sze-

rette Ágikát - vélekedik Liven.
- Egy biztos - kapcsolódik be Belmondó -, ha létezik

reinkarnáció, akkor biztos rókaként fog tovább élni.
Ebben maradtunk. S t, meg kell állapítsam, hogy az

igazán bölcs gondolatok az ilyen helyeken születnek.
- Tessék, uraim - teszi le asztalunkra a rábízott dol-

got Sunyi Sanyó. - Ezt adta ide Ágika.
- Ez els  látásra is a 124-es csomagmeg rz  kulcsa.
- Úgy t nik.
- Na és hol található ez?
- Sajnos b vebb információval nem szolgálhatok -

tárja szét kezét a Sunyi vezetéknev  f pincér.
- Oké, majd megkeressük. Azért maga továbbra is

tartsa nyitva a szemét, és ha valamit megtud, ezen a számon
elérhet.

- Rendben, de mégis mire tetszik gondolni?
- Hogyhogy mire?
- Ha mit tudok meg?
- Mondjuk nagyon érdekelne, ha valaki jelentkezne

magánál ezért a kulcsért. De azt is jelentheti, ha lerobban a
6-os villamos.

Robogunk, hogy keressünk a kulcshoz egy zárat. Egyre
inkább úgy szaladgálunk, mint pók a falon, mert nem talál-
juk a megfelel  csomagmeg rz t.

- Bírnám, ha mégis meglenne a széf, és abban egy le-
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vél, hogy ássunk a Keleti-Alpok északi lábánál, ahol majd
találunk egy kazettát, amelyben újabb levél vár bennünket
és...

Nem folytathatja Liven, mert Belmondó úgy mordul rá,
hogy az állatkerti barna medve egy hétig nem jönne ki a fut-
tatóba.

Végre megtaláljuk a szezámot, ami ki is nyílik. Ko-
mikus lehet az érdekl  számára az a három fej, amelyik
most egymásra tekint. Tök üres a csomagmeg rz .

- Ez életem hetedik csapása - mondom letörten.
- És mi az el  hat - kíváncsiskodik Liven.
- Te. Most nagyon szeretném tudni, mit lép erre Sunyi

Sanyika.
Miután mindnyájan nagyon szeretnénk tudni, t zünk

visszafelé.
Azt mondja Sunyi Sanyika f nöke:
- Uraim, egy percre lépett ki az üzletb l, azt mondta,

rögtön jön.
- Ennek mennyi ideje?
- Egy órája lehet.
- És maga még visszavárja? - kérdi lemondóan Bel-

mondó.
- Természetesen.
- Na jó. Ha netán mégis visszajönne, adja át neki ezt

a kulcsot. Látja ezen a számot? Közölje Sanyikával, hogy
ennyi pofonnal lesz gazdagabb. Nyugodjon meg, nem kell
indokolnia,  már tudni fogja, mir l van szó - utasítom a

nököt, aki eléggé értelmesen néz rám.
A közeli parkba megyünk, kavicsokat rugdosunk, ér-

dekes, egyikünk sincs feldobva.
- Miért palizott be? - kérdi Liven, miközben spinyó-

val megküld egy kavicsot, ami éppen egy bombázó lába el tt
landol. Az igazán beletemetkezett az újságba, mert észre
sem veszi.

- Id t akart nyerni - állapítja meg Belmondó, s alig-
hanem igaza van.

- Persze. Megy, leadja a drótot valakinek, hogy itt jár-
tak a zsaruk és szaglásznak. Most már  is látókörbe került,
tehát tessék t kivonni a forgalomból.
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- Szerintem  csak piti  nyuszi - és Liven újabb kavi-
csot rúg a bombázó felé.

- Naná. De azért ez a csomagmeg rz  nem teljesen
kamu, mert tényleg lehetett ott valami. Az sem link, hogy
Ágika itt forgolódott, hiszen ez ellen rizhet , tehát ebben a
tekintetben a frankót mondta. Mit szólnátok egy fröcsihez?
- indítványozom.

- Helyeslem - mondja határozottan Belmondó -, an-
nál is inkább, mert már lejárt a munkaid .

- Akkor egyenesen kötelez  - ujjong Liven, de a mos-
tani kavics sem talált célba.

A Carmen el tt parkolunk le. Ez a járgány idefelé már
önmagától tudja az utat. Így van idomítva. Egy Trabicsek
mögé surranunk. Ez van a verda hátuljára írva: Ha nagy le-
szek, Mazda leszek. Úgy legyen.



19.
Sunyi Sanyóka házának ajtaján csöngetek. Mert ez egy

olyan ház, ahol van cseng . No meg valamiféle házfelügyel ,
de ez nem egészen pontos meghatározása az illet nek.
Ugyanis amint el csoszog, hallom boríz  hangját... „Régi
mániám, végighajtani a Stefánián..." „Ki a franc lehet az
ilyenkor..." Nos a „franc" még egyszer megnyomja, hogy
kapjon hülyét a delírium tremenses házmester.

Végre kitárja a kaput, de ezt úgy teszi, mintha egy tel-
jes tankhadosztályt engedne be. Az a gyanúm, hogy a hatal-
mas nyílászáró továbbvitte, s csak az ütközésnél tudott meg-
állni.

- Ja, maga az, m vész úr? - dadogja.
 -  Én vagyok,  Vaszics  úr  -  veszem a  lapot.  Úgy látszik,

 nem annyira.
- De kérem, én nem vagyok Vaszics.
- Ez jó, mert én sem vagyok m vész.
- Nem maga szokott zongorálni az Operában?
- Nem s n.
- Kár, mert a kedvenc hangszerem.
Semmi okom ebben kételkedni, de az a gyanúm, csak

azért a zongora a kedvenc hangszere, mert a heged n nem
áll meg egy üveg vodka.

 - És mondja, Vaszicskám - igyekszem fenntartani a
bizalmi viszonyt -, hányadikon lakik Sunyi Sanyika?

- Az ki? - próbál kérdezni.
- Az álneve Fekete Sándor.

113



- Ja, tudom már, a harmadikon...  a séf a Vak Egér-
ben, igaz?

- Nem egészen, de olyasmi.
- Nekem mondja..., ezer éve itt lakok... Nálam volt

bejelentve Zrínyi Miklós is...
- Ez nagyszer ,  meg t lünk hordta a kenyérhéjat,

ugyanis cirkuszi idomár volt és kellett a fókáinak. Na, Va-
szicskám, beenged végre?

- vész úr, ezer örömmel... várjon - és most lehetet-
len kísérletet tesz arra, hogy megnézze óráját.

Már csak azért is, mert nincs rajta.
- Egy óra múlt.
- Sejtettem... Mondja, tényleg bejöttek a németek...?
- Egypáran biztos, de már tovább is mentek.
- Mindenesetre én az értékesebb cuccokat már össze-

csomagoltam...
- Evakuálni akar?
- A francot! Viszem a zaciba, és veszek vodkát... Tudja,

milyen hiánycikk lesz, ha bejönnek a németek?
Egyedül botorkálok fel a lépcs n, merthogy ebben az

öreg belvárosi házban közvilágítás nincs. Viszont megnyug-
tat, hogy a dúcolást alaposan végezték, tehát egyel re az
összeomlás veszélye nem fenyegeti az épületet. Már az els
csöngetésre szerencsém van, mert kulcs fordul a zárban.
Személyesen Sunyi Sanyika nyit ajtót. Zárná is vissza rögtön,
de ebben els sorban az akadályozza meg, hogy odateszem
a lábam. Rá is csapja rendesen, de sebaj, már benyomultam.
Közben az jut eszembe, hogy a filmekben milyen h siesen

rik ezt a f sök, pedig nekik is odazárják a lábukat.
- Ejnye, Sanyikám, csak nem akarod kizárni a te ked-

venc zsarudat - becézgetem, és semmi kedvem levenni ke-
zem a torkáról.

- De felügyel  úr, megfojt - s mivel eléggé érdekes
színbe csapott át, lazítok a szorításon.

- Palira veszed a zsarukat, Sanyika? Nem szép t led -
és egyszer en be akarom tolni a legközelebbi fotelba, de
most veszem csak észre, mennyire szívós a pasi. Hájas teste
nem árulja el, hogy ilyen izmos. Azért csak legy röm.

- Maradj veszteg.
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Kicsit körülnézek.
- Ehhez nincs joga! Van házkutatási parancsa? - kérdi

vörösen, mert most intenzívebb a vérellátása.
- Nocsak. Megint valami rossz krimit láttál? És neked

volt hozzá jogod, hogy bezavarj minket az erd be? Mi, te
szemét?

- Ne beszéljen így velem.
- Kikéred magadnak?
- Igen.
- Csak kérd, te szarházi. Különben tudod mit? Ma-

gammal rántalak, nem árt, ha kicsit átjár a m helyszag. Csak
el bb kicsit körülnézek, mert igazán tetszik ez a kégli.

Benyitnék a másik szobába, de úgy t nik, ma ez az
alakításom nem jött be, ugyanis akkora ütést érzek a tar-
kómon, mintha egy ló rúgott volna meg, abból is a muraközi
fajta. És hogy jó is történjen velem, szinte az ütéssel egy
id ben teljes er l fejjel belevágódok az ajtóba.

Reggeli fény szüremlik be az aládúcolt körfolyosóról.
Hét óra van. Csodás. Azt mondják a szakemberek, a néhány
órás intenzív alvás teljes pihenést eredményez. Mondha-
tom, tökéletesen kipihentem magam. Amint a padlón eddig
kényelmesen hever  fejemet felemelem, olyan hányingerem
támad, hogy jobbnak látom visszatenni. Úgyis elmélkednem
kell a történteken. Ebben els sorban az akadályoz meg,
hogy csörtetve bezúdul valaki, mint saját csapásán egy vad-
disznóhorda. Vaszics j , szerencsére itt is úgy nyit ajtót, mint
kaput, és a beáramló friss leveg  egykett re feldob, bár csak
segítséggel tudok talpraállni.

- Hát magát rendesen elintézték, m vészkém - mutat
a padlóra, hol már száradni kezd a tócsába gy lt vér. Ösz-
tönösen a tarkómat babrálom, de csak összecsomósodott
hajamat tapintom. A rohadék - mormogom, és közben nagy
szeretettel gondolok Sunyi Sanyikára.

- Vaszicskám, tudja, hogy az élet nem csupa méznya-
lás?

- Nekem mondja, én a vodkát mindig tisztán iszom.
- Na és bejöttek a németek?
- Még szerencsére nem, de sajnos a zaci is csak ké-

bb nyit, tehát komoly és közeli a veszély.
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- Hogyan?
- Mindjárt kijózanodom.
- Ezt nem szeretném, Vaszicskám. Vegye csak le azt

a Vilmost onnan.
- Szabad?
- Tulajdonképpen nem, de a tulaj kézzel fogható ven-

dégszeretete azért felbátorít.
- Én csak egy kupicával - szabódik Vaszics, de úgy

látom, az rmértékekkel sohasem lehetett igazán tisztában,
ugyanis halálnyugodtan teletölt magának egy findzsát. Én
az üvegb l slukkolok egy nagyot, és mintha kicseréltek vol-
na. Kellemes bizsergés fut végig rajtam, szinte szétárad tes-
temben a szesz.

- Azért csak kellene értesíteni a rend rséget, nem?
- Van telefonja?
- Van.
- Itt ez a szám, hívja fel, és mondja be a címet.
- És a ment k?
- Mi van velük?
- Gondolom, egy füst alatt...
- Mi maga, indián?
- De a sebe...
- Az a legkevesebb.
- Jó, akkor megyek, de ez id be telik, ugyanis le kell

mennem a térre.
- Azt mondta, van telefonja.
- Igen, de azt nem mondtam, hogy m ködik is. Ki-

kapcsolták a szemetek. Nem fizettem a számlát...
Szokatlanul kés n érkeznek Belmondóék. Korholom

is ket, noha szidást én érdemelnék, mert amat r módon
jártam el.

- nök! Megkaptuk a hívást, és azonnal döngettünk
ide.

- Most hívtak csak?
- Igen, de valami rült - magyarázza Liven.- Képzeld,

azt mondja, hogy  a házmester, és a zaciból jön, mert meg-
mentett valami vodkát a németek el l, akik már egy embert
leütöttek.

- Csodálom, hogy ezek után elindultatok.
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- De tényleg, hogy történt? - kérdi Belmondó.
- Úgy, hogy ez a Sunyi Sanyi nagy gengszter. Jobb, ha

ezt t lem tudjátok meg. Az egész f pincérség csak smafu.
Azonnal leadni a határfigyel jét, bár az az érzésem, hogy
elkéstünk.

- Azonnal értesítem a határ rséget - vállalja önként
Belmondó.

- Liven, te pedig nézz utána Sunyi Sanyinak. Tudj meg
róla mindent. Az is érdekelne, hogy hol töltötte azt a 20
hónapocskát, f leg kik voltak a cellatársai.

- Gondolod, érdekes lehet? - kérdi Liven.
- Nem tudom, de ennél az embernél minden momen-

tumnak jelent sége van.
A fiúk unszolására útbaejtjük az orvost, aki szabályos

turbánt tesz a fejemre. A lelkemre köti: teljes pihenés, mun-
káról szó sem lehet. Jó, mi? Pont most.

A folyosón összefutunk Liácskával:
- Mi az, Rómeó jelmezbálba készülsz? Különben tu-

dod, hogy a turbán is jól áll neked?



20.
Minden létez  er t mozgósítottunk Sunyi Sanyika el-

fogására. Van egy olyan fülesünk, hogy nem lépte át a határt.
Ennek nyomós oka lehet, hiszen rendelkezik érvényes út-
levéllel.

- Te, Belmondó, miért nem dobbantott Sunyi? - kér-
dem kollégámat, mert én egyszer en képtelen vagyok meg-
fejteni.

Nem úgy Belmondó:
- Mert sunyi.
- Oltári vagy.
- Komolyan. Az már tuti, hogy benne van a balhéban,

és erre még téged is leütött. Evidens, hogy beindul nálunk a
vezérhangya, egyb l fogni fogjuk a határt. Ha dobbantana,
akkor pontosan a kezünkbe szaladna.

- Igen, de az eltelt id szak alatt ötször leérhetett a
határra.

- Persze, de azt nem tudja, hogy te mennyi ideig voltál
eszméletlen.

- Gyerekek - kapcsolódik be Liven, mert már megfej-
tette a keresztrejvényt -, az senkinek nem jut eszébe, hogy
miért ütött Sanyika?

- Liven, ezentúl elveszek t led minden Fülest, mert
csak rébuszokban tudsz beszélni.

- Arra gondolok, amit elmondtál. Akkor csapott le,
amikor be akartál menni a másik szobába. Ergó volt ott
valaki.
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- Tényleg. Ez nekem nem is t nt fel - kapok a fejem-
hez több okból is.

- Fején találtad a szöget, Liven - lelkesedik Belmon-
dó.

- Ez mind oké, gyerekek, de ha lehet, ezt a szót most
kerüljétek, mert mindannyiszor belenyillal a bucimba. Vi-
szont nem ártana tudni, ki lehetett Sunyinál.

- Az tuti, hogy az ügyben kulcsfigura, ha ilyenre szánta
magát Sanyó. Mert különben  galamblelk , legalábbis ez
jellemzi a f pincéreket - rebegi Liven.

- Oké. Próbáljuk összegezni a dolgokat. Mit tudunk
eddig? Valaki hidegre tette Pataki Ágikát, aki aktív részese
volt a zsarolásnak, mondjuk,  volt az, aki felhajtotta a pali-
madarakat. Almási, alias Kecskeméti kéglijén megcsinálták
a kompromittáló felvételeket, egy esetben  is mint köz-
rem köd  szerepelt. Majd elküldték a mókusnak, akinél
jelentkezett Zombori mint behajtó. Sunyi Sanyi közrem -
ködött a felhajtásban, és tisztességes részt kapott a zsaro-
lásból...

- Szerintem Sanyónak még ennél több szerepe is volt
- toldja meg Belmondó.

- Lehet, de ez most teljesen közömbös. Tehát ez volt
a csapatmunka. De kik gyilkoltak?

- Ez az... - tapint a lényegre Liven.
- Stop! Van egy ember az ügyben, akit még nem isme-

rünk. Gyerekek, ki csinálta a felvételeket?
- Miskolci és... Papp Ern  - vágják rá mindketten.
- Helyben vagyunk. Papp Ern , aki Kecskeméti sze-

rint nagymen , tehát  volt a Sunyi kéglijén.
- Biztos? - tamáskodik Liven.
- Ezer százalék. Tudniillik  az egyetlen személy, akit

még nem hallgattunk ki, ergó arra gondolt Sanyika, hogy t
nem ismerjük. Tudja jól, ha látókörbe kerül Ern , akkor
lebuknak.

- Kirongyolunk Ern ért? -tüsténkedik Belmondó.
- Mint a vöcsök, csak ezt most megszervezzük. El -

ször is megrántjuk a priuszát, hogy mégis tudjuk, kivel állunk
szemben. Ezt intézd el, Liven. Belmondó, te pedig hozd ki
a kóterból Kecskemétit.
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Innom kell egy kávét, mert nagyon szaggat a fejem.
Mindegy, megkísérlem a lehetetlent, erre kérem most Li-
ácskát, bár tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy nem vé-
gezhet fizikai munkát. Valami csoda történik, ugyanis Li-
ácska ilyet szól:

- Óh, Rómeó, az életemet is odaadnám, csak segítsek
neked minél el bb felgyógyulni - lihegi fülembe, és szem-
pilláját úgy rebegteti, mint egy nyári pillangó a szárnyát,
amikor éppen startolni készül valamilyen mezei virágról.

- Ide figyeljen Kecskeméti, nincs id nk lacafacázni,
világos? - indítok keményen, mert tényleg nem akarok vele
enyelegni.

- Értem, kérem, csak...
- Mit akar?
- Nem tudom, kérhetek-e valamit?
- A lényeget.
- Borzalmas a zárkatársam. Az hagyján, hogy minden

gátlás nélkül kekszel, nyiltan onanizál, kérem...
- Belmondó, eredj be a kóterba és közöld, hogy Kecs-

kemétit tegyék egyes cellába. Várj, inkább maradj, majd
beszólok nekik telefonon.

- Nagyon szépen köszönöm, felügyel  úr.
- Jelentkezem...
- dörzském, mintha azt mondtam volna, Kecske-

méti egyedül legyen, nem?
- Igen, de gondoltam, teljesen semleges személyt be-

tehetek hozzá, hiszen Kecskemétinek nincs itt b ntársa.
- dörzs! Mit gondol, szórakozom? Nem tudja el-

képzelni, hogy másért is lehel ilyen kérésem? Figyeljen,
mire visszaviszik a kihallgatásról, ürítse ki a zárkáját. Kü-
lönben ki az, akivel együtt van?

Egy lopó - válaszol szakszer en a f dörzs.
És  azt  hogy  hívják,  amivel  a  hordóból  szívják  ki  a

bort? Na? Gondolkodjon el ezen.
Kecskemétihez fordulok, aki láthatóan elégedett, s

már kezdene hálálkodni, amikor leállítom.
- Ki ez a Papp Ern ?
- Amint mondtam,  is ott volt: a felvételeknél, nagyon

befutott ember.
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- Apropó, ismeri Sunyi Sanyit? A f pincért?
- Igen.
- Milyen viszonyban van Sunyi Sanyi meg Ern ?
- Jó viszonyban.
- Tehát Sunyi is benne volt a buliban?
- Igen.
- Akkor miért nem mondta eddig? - nagyot csapok az

asztalra.
- Miért kell magából minden szót harapófogóval ki-

húzni? Nézze, egyet megígérhetek, ha ennyire makacskodik,
akkor garantálom, annyit ül, mint víziló a Nílusban. Világos?

- Igenis, kérem.
- Nahát. Nyomasson nekem mindent, amit tud. Su-

nyinak mi volt a szerepe?
- Gondolom,  szerezte a palimadarakat, de ne tessék

haragudni, én nem sokat tudok. Én eddig sem hallgattam el
a fontos dolgokat, csak kicsit szépíteni akartam a szerepe-
met, de nem én voltam a f nök.

- Hát ki?
- Azt hiszem, Ágika...
- Ez jó. Maga mindig olyanokkal jön, akik már meg-

haltak. Újíthatna valamit, komolyan értékelném.
- Azt tetszik hinni, hogy én olyan nagy vagány voltam?
- Á, dehogy voltál, te egy piti nyuszi vagy. De azt csak

tudod, hol szokott tartózkodni Ern ?
- A Wellington a törzshelye, már délután odamegy.
- Akkor mi is odamegyünk. Vigyétek vissza.
- Felügyel  úr, vigyázzanak, mert Papp elvetemült

gazfickó...
- Oké, ne féltsen, mi se most léptünk le a falvéd l.
- Még annyit, hogy nagy fegyverbuzi.
- Hát ez jó. Ebben az ügyben mindenkinek van valami

ferde hajlama. Azt hiszem, én is ebbe a kategóriába tar-
tozom, mert pillangókat gy jtök. Azért mindenesetre ren-
des, hogy figyelmeztet.

Ver fényes délután van. T zünk a Wellingtonba, az
állítólag jó hely. Bár kezdem kétleni, ha Papp Ern  is idejár.
Miel tt kiszállnánk, jól megnézem magamnak a fotót, amit
róla szereztek a fiúk. Jóvágású mókus. Kár, hogy a vágás az
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arcán van. Nem lesz nehéz felismerni. Amint benyitunk a
Wellingtonba, máris j  a pincér. Mi azonban kutatjuk az
emberünket. Meglep en nagy a tömeg. Á, az utolsó el tti
bokszban felt nik, az ablak mellett ül. Nem is ablak, hanem
portál, hiszen ez egy men  hely.

Odaszambázunk. Talán tíz méterre lehetünk t le, ami-
kor ránk pillant, s még azt látom, hogy egy gyors mozdulat-
tal félretolja zakóját, majd semmi id  alatt el vesz egy re-
volvert, és azonnal tüzel. Eldobom magam az egyik bokszba,
de sajnos a mögöttem álló Livent - hiszen csak libasorban
tudtunk haladni az asztalok között - eltalálta. Akkora hang-
ja van a csúzlinak, mint egy ágyúnak. Liven fájdalmasan fel-
ordít.

Pillanatok alatt véres lesz minden. Liven elveszti esz-
méletét. Liven, drága barátom!

Nem is figyelünk Pappra, aki szerencsére nem l  töb-
bet, mert játszva lekaszálhatna minket, hiszen társunkkal
foglalkozunk. Szerintem nagy lehet az  pánikja is, mert a
portált áttörve, az utcára menekült. Csak a nagy csöröm-
pölésre ocsúdok.

- Belmondó! Hívd a ment ket, én üldöz be veszem.
Visszarohanok a kijárathoz, onnan az utcára. Éppen
elt nik a sarkon. Mint egy puma t zök utána, azt hiszem, öt
méteren tizet verek rá. Így is van, nem tud befordulni a másik
sarkon, amikor rákiáltok:

- Állj meg, te szemét, vagy kilyukasztalak!
Ahelyett, hogy válaszolna, megereszt egy lövést, mit
sem tör dve a járókel kkel. Szerencsére, aki tehette, be-
húzódott a legközelebbi kapualjba. Én is leadok egy lövést,
de érzem, célt tévesztett.

Sikerül bemenekülnie egy két ház közötti üres telekre,
amelyen építkezést kezdtek el, és hatalmas lemezkerítést
vontak köré. A másik három oldal magas t zfallal övezett,
megközelíteni máshonnan nem lehet. Sebaj. Megkísérlem
lenyomni a lemezkerítés kapuját, de az els  mozdulatra lö-
völdözni kezd. Szerencsére vastag a lemez, így nem üti át a
lövedék. Viszont bemenni sem tudok.

- Gyere ki, te rohadék, innen úgysem menekülsz! -
kiáltom lihegve.
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Nem válaszol, gondolom,  is furcsán veszi most a le-
veg t.

Belmondó érkezik.
- Mi van Livennel?
- Magához tért, nem csoda, hogy elájult, komoly a seb.

Azt mondta a ment s doki, hogy már el készített m be
viszik.

- Miért nem mentél a fiúval?
-  küldött utánad. Arra kért, hogy mondjam meg

neked...
- Nyögd már ki!
- Azt mondta, ne öld meg.
- És az nem zavarja Livent, hogy  viszont meg akart

ölni bennünket? De különben ez még ráér, hiszen nem tu-
dunk bejutni.

- Egyszer csak kijön, nem?
- Tudod, ki vár addig!
Id közben megérkeznek a csíkos kocsik, szirénával,

kék lampionnal. Ez kell ide, meg görögt z. Mindenkit elhaj-
tok a helyszín közeléb l, de észreveszek egy fiatal zászlóst.

t már többször láttam, egész ügyes gyerek. Odahívom.
- Mi a keresztneved?
- Árpi.
- Na, Árpi, most figyelj. Különben a kollégám, Bel-

mondó, ti ketten itt maradtok.
Id közben megérkeznek a kommandósok is. Ki a franc

hívta ket? Még miel tt odaérnének, elébük küldöm Bel-
mondót, azzal, hogy senki ne közelítse meg a helyszínt.
Mintha már egyszer beletenyereltek volna az én ügyembe.

- Árpi fiam, van a kocsitokban kötél?
- Van, csak kérdés, milyen hosszú kell?
- Vagy húsz méter.
- Annyi nem lesz, de tudok szerezni.
- Tedd azt, de lehet leg minél hamarabb.
- Meglesz.
Visszaérkezik Belmondó. Láthatóan bosszús, okát

rögvest megtudom.
- Megígérték, hogy nem avatkoznak be, de mindezt

jelenteni fogják.
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- Azt írnak, amit akarnak, de még egyszer nem bar-
molják el a dolgot.

- Ne haragudj, de ott se tették.
- Mit?
- Szakszer en semlegesítették Zomborit. Ahogy kel-

lett, tehát a túsz sértetlenségének biztosítása mellett.
- Persze, én tudom, hogy k erre vannak kiképezve.

Mit gondolsz, ha itt ráereszteném ket, meddig élne Papp?
Viszont nem hagyom, hogy k csinálják ki.

- Ne feledd, mire kért Liven.
- Jó, jó.
Id közben megérkezik Árpi, hozza a kötelet. Látom,

több darabból van összekötve, de így is megfelel.
- Na, gyerekek! Következ  a harci helyzet. Árpi, te

átmégy az utca másik oldalára, hogy a szemközti t zfal tete-
jét lássad. Oké?

- Igen.
- És engem figyelsz. Ha intek neked, te jelt adsz Bel-

mondónak, aki itt marad a bejáratnál és tüzelni kezd. Érted?
- Minden világos - mondja Belmondó.

- Átmegyek a szemközti házba. F  gondom olyan lakást
találni, ahol otthon vannak, hogy annak ablakából tudjak
leereszkedni. Becsengetek találomra.

- Ki az? - kérdi egy n i alt.
- Rend r bácsi. Legyen szíves, nyissa ki.
- Jó, egy perc, ugyanis nincs rajtam semmi.
A n  középkorú, de mint kiderül, van bel le még egy

példány, mert itthon van ikertestvére is, aki jelenleg a kád-
ban lubickol.

- Asszonyom, kinézhetek az ablakon?
- Ha erre érez leküzdhetetlen vágyat, akkor lessék, de

minek magánál az a kötél? Csak nem itt akarja felakasztani
magát? - veszi humorosra a figurát.

- Á, most ezt a mutatványt elhalasztom, különben is
csak másodállásban csinálom, vasárnaponként délután a
Ligetben. Jelenleg éppen egy fegyveres banditát akarok ár-
talmatlanná tenni, itt az ablakuk alatt.

- Te jó ég! - kap a fejéhez a n , de ezzel már nem
tör döm.
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Kitekintek, s megállapítom, ennél ideálisabb helyet
nem találhattam volna. Hiába, a szaglásom a régi, megér-
zem, ha sok n  van együtt.

A kötél végét a szobában egy radiátorhoz er sítem.
Talán ki fog bírni, vagy ha nem, akkor a háziakat elönti a víz.
Ennyi rizikót nekik is kell vállalniuk. Még miel tt indulnék,
felhívom az éppen lubickoló hölgy figyelmét, hogy az ablak-
hoz lépniük mindaddig tilos, míg én nem engedélyezem.

Intek Árpinak és indulok. Pontosan a zárt telek sar-
kánál kell földet érnem, tehát éppen hátba kerítem Pappot.

Belmondó a megbeszélés értelmében tüzelni kezd,
csak úgy záporoznak a lövések a lemezkapun. Látom Pap-
pot, amint egy betonkever  mögül viszonozza a lövéseket.
Ez kell nekem, a kutya sem figyel rám.

Még pár méter és leérek. Csak észre ne vegyen, mert
így függve kit  célpont vagyok, s tekintve, hogy mindkét
kezemen függeszkedek, bajosan tudnék visszal ni. Sikere-
sen földet érek. A t zpárbaj még folytatódik, és éppen el-
csendesedik minden, amikor Ern  mögé lépek. Keményen
a tarkójához nyomom a fegyverem:

- Ha megmozdulsz, meghalsz, dobd el a fegyvert!- egy
pillanatra kísértést érzek, hogy meghúzzam a ravaszt.

Nyugodtan végezhetnék vele, hiszen senki nem tudja,
mi történt itt. Elvetem a gondolatot, nemcsak azért, mert
Liven erre kért, hanem azért is, mert akkor én válnék kö-
zönséges gyilkossá.

Amint kiérek vele a kapun, harmincan fogják le, ami
most már fölösleges. Megbilincselik, és a mi kocsinkba visz-
szük be. Már indulnánk, amikor kiugrom.

- Egy perc és jövök. Szeretném, ha holnap mások is
láthatnák a napfelkeltét. Legalábbis az ablakból.
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21.
- Nos, Papp úr, egyetlen kérdésem lenne. Miért l tt a

kollégámra?
- Nem tudom.
- Jó. Hol van Fekete Sándor?
- Nem tudom.
- Nem igaz. Hazudik.
- Azt gondol, amit akar. Nem vagyok hajlandó vála-

szolni a kérdéseire. Ugye megtehetem?
- Természetesen. Én meg nem engedem ki magát. Itt

fog megrohadni. Ugye megtehetem?
Hallgat. Nagykép , szemét állat. Azt hiszem, bölcsebb

lesz nem folytatni a kihallgatást. Különben is égek a vágytól,
hogy lássam Livent.

Liven túl van a m téten. Próbál mosolyogni, de meg-
nyugtatjuk Belmondóval, hogy ez most nem szükséges. Tud-
juk, kemény fickó.

- Na, és mit mondott Papp? - érdekl dik.
- Semmit, bár igazán nem is szorongattuk meg. Pat-

kány.
- Tudjátok, az jutott eszembe, hogy ennek a Pappnak

nagy balhéi lehetnek, ha ilyen elvetemült - mondja Liven.
- Az kétségtelen, hogy sok lehet a rovásán, azonban

nemigen fogja saját magától elárulni. Egyébként ha sikerül
elkapnunk Feketét is, már játszani tudunk a vallomásokkal.

Elhagyjuk a kórházat, de még a n vérke lelkére kötöm,
hogy az egyik szeme mindig a kollégámon legyen.
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- Különben is azt tenném, igen helyes fiú - mondja
mosolyogva.

- Na, látja, ez a helytelen. Ha behoznak ide egy ugyan-
ilyen súlyos esetet, de a szerencsétlen nem helyes, akkor t
elhanyagolja?

- Mit csináljak, ha igényes vagyok?
Lenyomunk egy fröcsit a Carmenben. Hallgatunk. Bel-

mondó és én ugyanarra gondolunk. Mennyire hiányzik Li-
ven! Egyikünknek sincs kedve hazamenni, így visszamegyünk
a yardra. Folytatjuk a munkát. Csinálunk egy tablót, ezen el-
helyezzük mindenki fotóját. A legfels  keretben nincs kép,
oda egy nagy kérd jelet rajzolunk. Egymásra nézünk.
Ugyanaz a gondolatunk. Az egésznek a feje hiányzik még.
A f nök!

- De jó, hogy itt vagytok - tör ránk az ügyeletes tiszt.
- Mi van, ég a ház?
- Most telefonáltak a határról, hogy megfogták Fe-

kete Sándort. Ausztriába akart menni.
- Nocsak. És mi a gond?
- Fel kellene hozni - húzza fel a vállát az ügyeletes.
- k nem hozzák fel?
- Dehogynem, viszont csak holnap délben tudnak vele

indulni.
- Addig nem bírom ki - mondja Belmondó.
- Én sem, úgyhogy szólj vissza nekik, azonnal indu-

lunk.
Halkan szól a rádió. Kellemes zene árad. Suhanunk az

országúton, hosszú percekig nem jön szembe velünk semmi.
- Azonnal fordulunk vissza? - kérdi Belmondó.
- Nekem nyolc.
- Jó lenne kicsit pihenni, sok volt az elmúlt id szak.
- Ahogy gondolod. Hunyunk az rsön pár órát, aztán

zünk vissza.
Az rsparancsnok vár a kapuban. Értesítették érke-

zésünkr l, ez persze nem volt nagy kunszt, hiszen itt lakik a
faluban.

- Szervusztok, mi újság Pesten? - kérdi és kezét nyújt-
ja, igazán szimpatikus fickó.

- Nocsak, te is pesti vagy?
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- Méghozzá született, csak az élet erre sodort, de
azért nem bántam meg.

- Akkor semmi gond.
- Gyertek, harapjatok valamit - invitál.
- Inkább innánk valamit - szól Belmondó, ezzel na-

gyon is egyetértek.
- Gyerekek! Amit akartok.
- Megnézhetnénk el bb a palimadarat?
- Persze.
A fogdához vezet bennünket, alig várom, hogy feltárul-

jon a cellaajtó. Sanyikánk alszik, s t, kifejezetten atrocitás-
ként kezeli, hogy az r a szemébe világít. Azért magához tér.

- Sanyikám, hát nem örülsz nekünk? - lépek hozzá, és
megcirógatom a fülét.

Ordít fájdalmában, azonnal felébredt. Mit sem tör -
dök vele, t se izgatta, hogy fájni fog, ha fejbecsap.

- Ez nem volt szép t led, búcsúzás nélkül itthagyni
kedves barátaidat. Volt neked gyerekszobád?

- Valaki szóljon már neki, hogy engedje el a fülem,
kitépi - vinnyog Sanyó.

- nök!  Sanyó  azt  szeretné,  ha  elengednéd  a  fülét  -
veregeti meg Belmondó a vállam.

- És miért?
- Ne haragudjon, f nököm azt kérdezi, hogy miért? -

megy át teljesen tolmácsba.
- Jaj... fáj, nem hallja?
- Azt mondja, fáj neki.
- Igazán. Nem is hittem, hogy ennyire nyúlgerinc. Na

jó, majd folytatjuk reggel. Te, Belmondó, azt mondta, hogy
fáj a füle?

- Igen, f nök.
- Jó, akkor reggel rugdosni fogom.
Úgy bilincseljük meg Sanyót, hogy hátul van a keze, így

egész úton vigyázzban kell ülnie. Ha mocorog, a bilincs szo-
rul. Engedem Belmondót vezetni, én hátul cseverészek Sa-
nyóval.

- Miért akartál megpattanj, kisfiam? - kérdem nyá-
jasan, mert Sanyó lelke érzékeny.

- Hallottam, hogy Ern t elfogták.
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- Milyen Ern t?
- Papp Ern t.
- Na, err l van szó. Válaszolj egész mondattal, ha kér-

dezlek.
- Igen.
- És tudod, mit csinált Ern ?
- Tudom.
- Honnan?
- Az éjszakában gyorsan terjednek a hírek.
- Ha felérünk, mutatok neked valamit. Ígérd meg,

hogy ha akkor felteszek neked egy kérdést, arra szintén
válaszolsz. Akkor most békén hagylak.

- Oké, megígérem, de nem lehetne egy kicsit lazítani?
- Szoros a karperec? Nézd, ezt is megteszem, de csak

azért, mert régi barátom vagy.
Amikor felérünk, egyenesen az irodámba vezetjük Sa-

nyót. El veszem a tablót. Nem tudja meglepetését titkolni.
- Ez ki? - mutatok a nagy kérd jeles kockára.
- Nem tudom - de inkább ösztönösnek érzem vála-

szát, mintsem meggy nek.
- Hazudsz.
- Nem hazudok.
- Azt ígérted, szintén fogsz válaszolni.
- Higgye el, azt teszem. Ha jól értelmezem ezt az egé-

szet, maguk úgy gondolják, hogy ott valami vezéregyéniség-
nek kellene lennie.

- Zseniális vagy.
- Na, a dolog lényege az, hogy éppen nem volt sem-

miféle bandavezér vagy ilyesmi.
- Ez az, amit nem hiszek.
- Pedig így van.
- Rendben Sanyi, etess csak. Legközelebb én is így

fogom betartani az ígéretemet - adom a sért döttet.
Hallgat. Majd minden átmenet nélkül beszélni kezd.

De el bb kérdez.
- Ha terítek, az rám nézve mennyire el nyös?
- Mondjuk, te most halálra vagy ítélve. Elkezded

nyomni a szpícset, és ehelyett életfogytot kapsz. Nem semmi!
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- Hát nem, de szerencsére még nem vagyok halálra
ítélve.

- Sanyókám, ami késik, nem múlik, és az eddigi bal-
héidért is kinéz pár mázsa. Benne voltál a zsarolásban, le-
ütöttél egy rend rtisztet, illegálisan akartad elhagyni az or-
szágot.

- Szóval nem rózsás a helyzetem.
- Hát mondjuk, pont most nem illik ide a kifejezés.

Nos, mit tudsz nekünk teríteni?
- Lehet, hogy többet vár, de tényleg az igazságot mon-

dom.
- Helyes.
- Szóval Ágika vont be a dologba, ami persze valahol

törvényszer  volt, hiszen a bárban zték kisded játékaikat,
tehát eléggé nehezen lehetett volna a f pincért kihagyni.
Nos, eleinte eléggé rendszertelenül jelent meg Ágika, majd
kés bb ez mind gyakoribbá vált. Kérdez sködött a törzs-
vendégekr l, és némi aprópénz fejében mindig készségesen
felvilágosítottam.

- Mit értesz aprópénzen?
- Általában tízezer forintot.
- Egy infóért?
- Igen,  de  ebben benne  volt  az  is,  hogy milyen szín

pizsamát visel a palimadár, a titkos telefonszáma meg ilyes-
mi.

- Aha. Na, és te honnan tudtad mindezt?
- Uram, mondják maguktól, egy ilyen helyen a f pin-

cér abszolút bizalmi állás. Már említettem önöknek, nem?
- E tekintetben biztosan. Végül is az áldozat kiválasz-

tásában te segítettél nekik.
- Igen, ha ezt annak lehet nevezni.
- Miért, szerinted mi volt?
- Elismerem, közrem ködtem a felhajtásban.
- Kik voltak még egy-egy ilyen alkalommal jelen Ági-

kán kívül?
- Általában Zombori, de  tisztes távolból, egy másik

asztaltól figyelte a fejleményeket. Bikaer s manusz volt, ép-
pen ezért alkalmazta Ágika.

- Na, és ha megvolt a palimadár?
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- Én már láttam, hogy aznap kit szemeltek ki, hiszen
oda kizárólag én szolgáltam fel. Amikor távozni készültek,
akkor már a mókusok általában eléggé piásak voltak, és ki-
vittem a „koktélt".

- Ez mi?
- Ebben az utolsó pohárban volt a kábítóanyag. Egy

egyszer  porkeverék, amelyet éppen azért alkalmaztunk,
hogy teljes legyen az áldozat bódulata, tehát ne akadékos-
kodjon a felvételnél.

- Kit l volt a por?
- Felügyel  úr, ezt bármelyik gyógyszertárban lehet

kapni...
- Kit l volt a por?
- Egy gyógyszerész ismer sömt l, de nem szeretném

belekeverni.
- Nevét, címét kérem.
- Muszáj?
- Aha, de ez ráér kés bb, majd Belmondó elintézi.

Tovább!
- Utána már egyszer  volt a dolog. Felvitték a mókust,

átszóltak Pappnak a Wellingtonba, és megcsinálták a fel-
vételt.

- Ennyi?
- Igen.
- És hogy zsarolták a fazonokat?
- Ezt  nem  tudom,  én  ebbe  már  nem  folytam  szeren-

csére bele, ez már keményebb játék, szándékosan marad-
tam ki.

- Mi volt a csomagmeg rz ben?
- Pontosan nem tudom, valószín  egy mappa, notesz

vagy ilyesmi, ugyanis amikor Ágika rám bízta, teljesen be
volt csomagolva és átkötve. Mintha valakinek fel akarná
adni.

- Szerintem éppen el akarta rejteni, nem?
- Ez is lehet.
- És kivette ki a cuccot?
- Papp.
- Hogyan? Neki is volt kulcsa?
- Nem, hanem  sejtette, hogy Ágika rám bízta ezt a

csomagot, és kipréselte bel lem a kulcsot, majd visszahoz-
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ta azzal, ha a zsaruk jelentkeznek, adjam át. Így is történt,
igaz?

- De pontosan. Jól megtanultátok a szerepeket.
- Én kénytelen voltam, mert különben kicsinálnak.
- Gondolom, miután elmentünk, rohantál Ern höz.
- Igen.
- Elmondtad neki a sztorit, oké. De ki volt nálad azon

az este?
- .
- Nem etetsz?
- Esküszöm az ünnepi bevételemre.
- És mi történt volna, ha összefutok vele?
- Én Papp utasítására cselekedtem, pontosabban azt

mondta, hogy  semmilyen körülmények között nem ke-
rülhet gyanúba, szerinte  az egyetlen a bandában, akir l
maguk még nem tudnak.

- Ez nem egészen így volt, de mindegy. Mit keresett
nálad?

- Megbeszéltük a fejleményeket. Tudtuk, hogy Kecs-
keméti lebukott, és köpni fog. Olajra akartunk lépni, de ki-
csit elkéstünk.

- És amikor a zsarolásból befolyt a zsozsó, akkor ho-
gyan osztották el?

- Ezt nem tudom. Mondom, én ezekb l a pénzekb l
nem részesültem.

- Elképzelhet , hogy Ágika risztelt?
- Lehet, nem tudom. Viszont az majdnem biztos, hogy

Zombori kasszírozott, mert t csak ilyen melóra alkalmaz-
ták.

- Sanyó, és hány ilyen esetr l tudsz?
- Szerintem több tucat volt. Év elejéig ment a bolt.
- Akkor az több millió. Hová t nt ennyi zsozsó?
Mindnyájan hallgatunk. Ez a kulcskérdés. Visszavitet-

tem Sanyót, és most már a f nök bevonásával értékeljük az
újabb információkat.

- Lehet, hogy a pénz miatt ölték meg Pataki Ágit? -
elmélkedik a f nök.

- Ez nem kizárt, viszont akkor a gyilkosa azok között
kell hogy legyen, akiket már kihallgattunk - folytatom. Más
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nemigen tudhatta, hogy az áldozat ilyen hatalmas összeg bir-
tokában van, hiszen a küls ségek épp az ellenkez jére utal-
tak.

- Engem például nagyon érdekelne, hogy mi volt a
csomagmeg rz ben - mondja Belmondó.

- Persze. Ezt talán ki tudjuk szedni Ern l, most már
bizonyos, hogy nála van a csomag, vagy legalábbis e tekin-
tetben b vebb felvilágosítást tud adni.

- Miért nem nézitek meg a lakását? - teszi fel az evi-
dens kérdést a f nök.

Kivesszük Ern  letétjéb l a lakás kulcsait, majd a hely-
színen két hatósági tanú jelenlétében szabályosan megtart-
juk a hipist. A házkutatás elhúzódik. Végre sikerrel járunk.
Ern  íróasztalának titkos fiókjából - legalábbis  úgy vélte,
hogy rejtett - el kerül a csomag. Gyönyör  lila masnival
átkötve egy határid napló. Legalábbis arra tippelek, noha a
csomagolópapír nem átlátszó. Sebtiben kibontjuk, és majd-
nem felordítunk. Szabályosan dokumentáljuk az egészet,
majd robogunk vissza a yardra.

Hagyom, hogy Belmondó vezessen, így alkalmam nyí-
lik belelapozni a könyvbe. Megannyi cím, név, telefonszám,
helyenként teljes nacionálé. Kronológiai sorrendben a be-
vételek és kiadások, tehát komplett elszámolás. Milyen pre-
cíz volt ez az Ágika.

Ugyanúgy visszakötjük az egészet, majd Ern t kihozat-
juk a foxiból. Az anyagot kiteszem az asztalra, lássa jól.

- Nos, Papp úr, még mindig nincs mondanivalója? -
kérdem kajánul.

Gyöngyözik a homloka, nem tudja szemét levenni a
csomagról.

- Nincs.
- Fájdalom. De tudja mit? Most már nem is érdekel a

véleménye. Ez nagy mal r. Nem is tudom, hogy egy olyan
professzionista, mint maga, miért követ el ilyen ostobaságot.
A corpus delictit otthon tartani? Nem nyer .

- Különben a napló nem az enyém.
- Tudjuk.
- Pataki Ágnesé volt.
- Ezt is tudjuk.
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- Lényegében semmi közöm hozzá.
- Na, ez nem egészen precíz. Javaslom, nyissuk fel -

és komikus mozdulattal meghúzom az általam kreált mas-
nit, majd belelapozok a naplóba. - Mondjuk itt, nos, a követ-
kez  áll, január 18-a, Ern nek 300 ezer. Nem kis összeg.
Utána zárójelben, kamerára, kazettára stb. Így, hogy stb.,
tehát bevásárolt.

- Mit bizonyít ez?
- Tulajdonképpen semmit. Legalábbis maga azt hiszi.

De nézzük, hátha akad itt még más is.
Holtnyugodt vagyok, és ett l lesz ideges Ern . Lapoz-

gatok a naplóban, megállok egy-egy oldalnál, és nagyokat
hümmögök. Kezd kikészülni a pók, tudniillik teljesen tisz-
tában van helyzetével. Kezd f ni.

- Na, tessék! Milyen szerencsénk, hogy ilyen precíz
volt ez az Ágika. Aszongya, augusztus 4-e, Ern nek 100
ezer. Érdekes, nem áll utána semmi. Vajon mi lehet ez az
összeg?

- Nem tudom, hagyjanak békén - mondja rezignáltan.
- Ahogy óhajtja, Belmondó, vitesd vissza, azt hiszem,

semmi szükségünk Papp úr asszisztálására. Most már bol-
dogulunk magunk is.

Még kér egy cigit, szívélyesen adok neki. Már vinnék,
amikor utánaszólok.

- Papp úr! Ismeri a rókacsapdasztorit?
- Már melyiket, mert több ilyesfélét is hallottam.
- A róka csapdába esik. Csak úgy tud kiszabadulni, ha

saját lábát elharapja. Ellenkez  esetben a vadász zsákmánya
lesz. Más megoldás nincs.

- De, mondjuk arra jár a medve és kiszabadítja.
- A mi esetünkben semmilyen medve nincs. Bár én is

reménykednék, hiszen elég nagy az erd ; alapjában véve jó
vadászterület.

- Ismeri a mondást: míg élek, remélek.
- Ez bölcs dolog.
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22.
Kellemesen ébredtem, minden okom megvolt azt hin-

ni, der s lesz a napom. Szépen haladunk az üggyel, Liven
rohamléptekben gyógyul, én már nem járok turbánban, mi
kell még? Szép az élet.

Erre összefutok Liácskával a folyosón. Pedig direkt
hajnalban jövök dolgozni, hogy elkerüljem.

- Óh, Rómeó, már két napja szobrozok itt a folyosón,
de szerencsére megvan méhemnek gyümölcse - csicsergi
mindezt mély átéléssel, hogy mindenem bizseregni kezd.

- Nem kellett volna Liácska, ha üzensz, szavadra a
világ végér l is megjövök...

- Tényleg, Rómeó? Akkor most csókolj meg! - s egy-
szer en beleájul karomba, szemeit még egy légkalapáccsal
sem lehetne felnyitni.

- Liácska, most nem lehet, nézd, ott a takarítónéni,
mit szólna?

- Nem érdekel, tudja meg a világ, akarom, Rómeó...
Ha nem teszed meg, levetem magam innen...

    - Nem zavar, hogy a földszinten vagyunk?
- Én akkor is levetem magam... Tudd meg, miattad

haltam meg...
Na jó, melodrámából ennyit mára.
Jegyzeteimet tanulmányozom, amikor belép Belmon-
dó.

- Jó, hogy jössz, a mai napon rendeznünk kellene az
eddigi adatokat, és gépelni kellene egy részösszefoglaló je-
lentést is - vázolom a programot.
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- Ezt marhára csípem - nyilatkozik nem éppen lel-
kesedéssel.

- Ez van, mindenesetre ha végzünk, annyi hasznunk
lesz a dologból, hogy rendezett lesz az anyag, könnyebben
áttekinthetjük.

Mindketten szöszmötölünk, dossziékba f zzük az ira-
tokat.

Megszólal Belmondó:
- Tulajdonképpen le is zárhatnánk ezt az ügyet.
- Nem értelek.
- Pedig egyszer . Gyakorlatilag felgöngyölítettünk

egy zsarolóbandát, most már csak jegyz könyvileg kell meg-
hallgatni a sértetteket, és ezzel kész az ügy. Ismerjük a sze-
reposztást, mehet az egész vádra.

- Igen, ami a zsarolást illeti, azzal rendben is volnánk,
de nem zavar, hogy gyilkossági ügyben kezdtünk el nyomoz-
ni?

- Tudom. Nem is azt akartam javasolni, hogy azt az
ügyet zárjuk le, csupán arra gondoltam, hogy el lehetne kü-
löníteni a kett t.

- Ez  sajnos  nem  megy.  Két  ok  miatt  is,  egyfel l  az
alapügyet nem lehet elválasztani ett l, másfel l honnan tu-
dod, hogy Ágika gyilkosa nem ezek között van?

- Ez igaz. Van valami terved?
- Hogyne. Menjünk ebédelni.
Már napok óta folynak a kihallgatások, sorra idézzük

be a sértetteket. A módszer ugyanaz, állandó klisével dol-
goztak. Kiderül, hogy Ágika is aktív részese volt a felvé-
teleknek, hiszen zömmel vezet  beosztású férfiakat komp-
romittáltak, akik egyáltalán nem voltak ferde hajlamúak.
Egyre nagyobb port ver fel az ügy, néhány bulvárlap már
sztorizik is. Csak tudnám, honnét származnak az értesü-
léseik.

Engem változatlanul az foglalkoztat, hová t nt a pénz.
Csak ez lehet a motívuma annak, hogy taccsra tették Pataki
Ágikát, ugyanis pontosan  volt, aki garantálta az üzletmen-
tet, tehát senkinek nem állt érdekében - legalábbis ebb l az
aspektusból - az aranytojást tojó tyúkot kinyírni. Gondo-
lataimba telefoncsörgés avatkozik be.
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- Igen.
- Jelentem, Kecskeméti úr barátn je szeretne beszé-

t kérni - szól a fogdás.
- Tessék, beszélhetnek, minden további nélkül.
- Igen, de önt l kér beszél t.
- Nofene. Jó, jöjjön.
Vajon mit akarhat ez a jobb napokat megélt hölgye-

mény? Bár, azt hiszem, Kecskeméti mellett eléggé jól él-
hetett, legalábbis egzisztenciája biztosítva volt.

- Parancsoljon, asszonyom - invitálom a legközelebbi
fotelba, hogy fölösleges utat ne kelljen megtennie. - Mit
óhajt?

- Nézze, tudom, hogy Dodó nem ma született bárány
- kezdené, de szavába vágok.

- Ki az a Dodó?
- Hát Kecskeméti...
- Ja, folytassa, kérem.
- Szóval eléggé simlis, hogy így fejezzem ki magam...
- Csak nyugodtan, itt általában nem irodalmi stílus-

ban beszélgetünk.
- Tehát a dolog lényege az, hogy én egyszer jelen vol-

tam, amikor Zombori feljött Dodó lakására, és hallottam,
hogy megfenyegeti. Igaz, a másik szobában voltam, de áthal-
latszott minden.

- Egyáltalán, miért fenyegette meg?
- Mert Dodó ki akart szállni. Ezt közölte is Miskol-
cival, aki azt tanácsolta neki, hogy felejtse el, mert ezek úgy-
sem engedik, és ha nagyon okoskodik, akkor taccsra vágják.
- Kik azok az „ezek"?

- Hát Papp Ern  és a többiek. Zombori, Pataki Ági...
- E két utóbbi halott.
- Tudom. Sajnos Miskolci is meghalt, k intézték el.
- Van erre bizonyítéka?
- Honnan lenne? Tulajdonképpen én most merény-

letet követek el Dodó ellen, mert a lelkemre kötötte, hogy
ne mondjam ezt el maguknak...

- Mégis megtette.
- Igen.
- Mit remélt ett l?
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- Azt, hogy elkapják a gyilkosokat, és akkor Dodó b -
ne eltörpül a többieké mellett.

Nocsak, milyen logikusan, már-már bírói vénával gon-
dolkodik ez a n nem . Bár az az érzésem, hogy els sorban
nem Dodóka kiszabadítása a célja, pontosabban ezt nem
érzelmi motívumok alapján teszi, sokkal inkább az anyagi
jólét, ami hiányzik neki.

Úgy érzem, ebben az ügyben mindenki többet tud an-
nál, amit bevallott. Kivéve Ern t, mert  aztán abszolút nem
mondott semmit. Dodóka - maradjunk most már ennél,
mert ez a hiteles - is elmondta a részigazságot, oly módon,
hogy az  szerepét a minimálisra csökkentette. Sunyi Sanyó
is prüntyögött valamit.

- Belmondó! Hozd ki Sunyit - gondoltam egy meré-
szet, kicsit megszorongatom, mert benne jóval több van.

- Figyeljen ide! Ajánlok egy korrekt üzletet, ha most
mindent elmond, akkor kiengedem.

Csak ki ne derüljön róla kés bb, hogy  ölte meg Pataki
Ágikat és Miskolcit. Akkor tényleg meg fogok rá haragud-
ni.

- Ennek igazán örülök.
- Mondom, cserébe a frankót kérem.
- De hát már mindent elmondtam.
- Maga csak azt hiszi, Sunyóka. Például nagyon ér-

dekelne, miért nem beszélt arról, hogy Kecskemétit ki
akarták csinálni, mert nem volt hajlandó tovább együtt-

ködni.
- Én err l semmit nem tudtam - mondja hüledezve,

ami valószín  is, de ez most engem nem érdekel.
- És tudja, ki akarta taccsra tenni? Na?
- Nem.
- A maga Ern  barátja, akit ott rejtegetett a lakásán.
- Nem rejtegettem én senkit.
- Na, ne hárfázzon az idegeimmel. Kivel érintkezett

még Pataki Ági?
- Senkivel.
- Nem igaz! Jó, én nem bánom, itt fog megrohadni,

vigyétek vissza...
- Komolyan mondtam... Id nként telefonált.
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- Kinek?
- Sajnos, nem tudom, csak néha belehallgattam a be-

szélgetésébe.
- És mit hallott?
- Mintha jelentett volna valakinek.
- Mit csinált? Csak nem egy katonai szervezettel ál-

lunk szemben? Te jó ég!
- Nem tudok jobb kifejezést rá. Nekem úgy t nt, hogy

akivel beszél, az dirigál.
- Mib l t nt úgy?
- Abból, hogy Ágika így válaszolt: „igenis", „értet-

tem" meg ilyesmi. Teljesen alárendelt szerepet játszott.
- Világos. Mégis, nem sejti, hogy kivel beszélt?
- Ezt tényleg nem tudom - s ezt úgy mondta, mint aki

tényleg nem tudja.
- Na jó. Mit tud még?
- Ezenkívül, esküszöm, semmit.
- Biztos?
- Halálosan.
- Ezt a szót ne nagyon használja, jó?
- Igen, kérem.
- Tudja mit, Sanyó? Hiszek magának és elengedem.

Egy feltétellel: az els  telefonra azonnal megjelenik, vilá-
gos? Tudtunk nélkül nem mehet sehová, szeretném, ha bár-
mikor kéznél lenne.

- Ebben biztos lehet, uram.
Belmondóval magunkra maradunk. Látom, neki is az

a gondja, ami nekem: hazudik-e vagy sem. Mindenesetre
rátapadunk,  mert  a  sokéves  tapasztalat  -  no,  meg  a  meg-
érzésem — azt diktálja, hogy nagy simléder ez a Sanyó.

Az els  utcai fülkéb l hosszasan telefonál. Aztán be-
megy a bárba, itt igazán csak néhány percet tartózkodik.
Gondolom, megisszák a szabadulás konyakját, és este jön
dolgozni. Innen egyenesen a lakására megy. Már eljönnénk,
hiszen minek szobrozzunk itt, amikor váratlanul felt nik a
kapualjban. Alig van id nk elbújni Belmondóval, mert ala-
posan körbenézett. Felt en óvatos. A város szélén, egy
holtvágány melletti dombos-füves területre vezet minket.
Egy üzemen kívüli váltólámpába helyez el valamit. Nem lát-
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juk, mert eléggé nyitott a terep, kockázatos lenne közelebb
menni. Ki kell várnunk, míg elhagyja a helyszínt. Nagyon
alaposan kémlel, szerencsére id ben lehúzódtunk.

Miután tiszta a leveg , odaosonunk. Egy lezárt boríték.
Magunkhoz vesszük és visszamászunk a fedezékbe. Tüstént
felnyitjuk a levelet, bár nem biztos, hogy helyesen cselek-
szünk, de kíváncsiságunk leküzdhetetlen. A levél rövid, de
ett l mindketten kiakadunk. Ez áll benne: „Bárón ! Gáz van,
majdnem teljes a lebukás. Ne keressen, majd én jelentke-
zem. Sanyi."

- Nem semmi - állapítja meg Belmondó.
- Még ez hiányzott. Egy bárón . Te, ezek, nem vala-

miféle régi legendát élesztettek újjá?
- Nem tudom, viszont lehet, hogy a bárón  megszó-

lítás csak kamu. Lehet, hogy így hívnak valami alvilági spinét.
- Nem kizárt. Te figyelj, itt van a borítékban egy kulcs

is.
- Mutasd - és Belmondó hirtelen felvillanyozódik. -

Tudod, mire hasonlít, ez majdnem olyan, mint Ágika la-
kásának a kulcsa.

- Tényleg, bent van az igazi, rögvest megtudjuk, hogy
azonos-e.

- Te el akarsz innen menni? - kérdi álmélkodva fiatal
kollégám.

- Miért, mit vártál?
- Kihesszeljük, hogy ki jön a levélért, nem?
- Teljesen fölösleges.
- Te nem vagy kíváncsi a „bárón re"?
- Rá igen, de nem gondolod, hogy  fog érte jönni?
- Miért?
- Ugyan már. Egy bárón nek millió samesza van.
- Igen, de pontosan  vezethet el bennünket a báró-

höz.
- Oké, nem bánom. Akkor osszuk meg a feladatot. Te

itt maradsz, kifigyeled a dolgokat, én pedig bemegyek, és ha
azonos a kulcs, akkor Ágika lakásában fogok várakozni.

- Szerinted ott is felbukkanhat valaki?
- Naná. Ha ez a kulcs tényleg nyitja a lakást, akkor

Sunyi éppen ezért hozta ide. Valószín  a bárón vel beszélt,
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vagy valamelyik sameszával, akinek elrebegte a dolgokat. És
itt ez a postaládájuk. Érted?

- Világos. Korábban is ezen keresztül érintkeztek, ha
nagyon akartak konspirálni.

- Jó lenne most Liven.
- Miért? Borzasztóan hiányzik, ez igaz, de mi is meg-

oldjuk a feladatot.
- Jó, csak arra gondoltam, ha ketten maradnátok itt,

akkor egyiktek elmehetne kajáért.
- Hát te nem hozol?
- Ne haragudj, de nincs id m visszajönni.
- Ez marhajó. Cigim sincs.
- Itt az enyém.
- Na, és meddig szobrozzak itt?
- Amíg nem jön a pók. Ne aggódj, azért holnapra kül-

dök váltást. Na, csaó.
Elterpeszkedek Pataki Ágika legkényelmesebb fotel-

jában és várok. Teljes sötétségben, nehogy smekket kapjon
a látogató, még a cigivel is vigyázok. Nagyon érdekel, ki fog
érkezni. Már ha egyáltalán érkezik, ugyanis régen elmúlt
éjfél. Bár már jönnie kellene. A samesz elment a kulcsért,
Belmondó rajta van. Nyilván nem a bárón  fog idejönni,
hanem a samesz, de nekem ez is elég.

Fáradt vágyok, már éppen elpillednék, amikor mata-
tást hallok az ajtó fel l. Cs re töltök, és a hallban keresek
tökéletes búvóhelyet. Nyílik az ajtó, zseblámpa fénye pász-
tázik a lakásban. A jövevény egyenesen a szobába megy.
Meg  fogom  várni,  míg  magához  veszi,  amiért  jött,  s  csak
aztán gázolom el. Nehogy úgy járjunk, mint Zomborival,
hogy nem tudtuk, mit keresett.

Kihúzza a fiókokat. Ez arra utal, hogy  sem tudja pon-
tosan a dolog helyét, meg biztosan izgatott is. Én nem, ki-
fejezetten élvezem a szitut. Azt hiszem, most megtalálta,
amit keresett, mert teljes a csönd. Az ajtóhoz lopakodom, s
látom, amint papírosokat tesz felölt je zsebébe. Már indul-
na, tehát elérkezett a pillanat.

Felkapcsolom a villanyt. Megáll bennem az üt .
Valószín  benne  is,  mert  elfelejti lekapcsolni  az
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elemlámpát. Egy pillanatig farkasszemet nézünk, de csak
egy pillanatig.

- Nocsak, egy kedves ismer s- szólalok meg végül, s
hogy minden további félreértést elkerüljek, el húzom zse-
bemb l a cs re töltött csúzlit.

- Hát erre nem számítottam - roskad le a n , teljesen
maga alatt van. - Rágyújthatok?

- Igen, de ne nyúljon a zsebébe, majd én megkínálom.
Remegve gyújtja meg a cigit, Pataki Ágika volt kol-

legan je, a szervi bajos. Most teljesen normálisnak tünik,
nem úgy, mint amikor ott jártunk. Igaz, élesben megy már a
játék.

- Tudja, mindig is gyanítottam, hogy magának köze
van a dologhoz, mert elég hülye kérdése volt els  találko-
zásunkkor - gurítok, ami nem tudom, mire jó, de jó.

- Oké, megbuktam. Most jobb? - kérdi rezignáltan.
- Nekem mindenképpen. Megtalált mindent?
- Meg...
- Akkor tegye ide ki az asztalra.
Szó nélkül engedelmeskedik, de lehet, hogy nyomós

érv az is, hogy stukkerem csöve még mindig feléje irányul.
Meg is jegyzi:

- Azt a micsodát elteheti, nincs nálam fegyver.
- Tudja, már annyiszor palira vettek hasonló dumával,

ezért bízza ezt rám. S t, azt is megmondom, ha meg akar
pattanni, kalkulálja be: teketória nélkül keresztüllövöm.

Két fényképet tesz ki az asztalra. Mindkett n Ágika
látható, egy id sebb hölggyel. Rávágom:

- A bárón !
- Igen. Ismeri? - megy lépre a csaj.
- Hogyne. Jöjjön, tündérem, caplassunk be a yardra.
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23.
Már hajnalodik, amikor Belmondó beérkezik. Csata-

kosnak éppen nem mondható. Bár mintha az éjszaka sze-
mergett volna.

- Na, eredménnyel jártál? - kérdem kajánul.
- Persze. Több helyen kilyukadt a gyomrom, nem lá-

tok az éhségt l, tök vizes vagyok és fáradt. Egyel re ennyi.
- Ne nyavalyogj már. Mondok jót is.
- Nekem már nem tudsz.
- Dehogynem. Emlékszel Ágika munkatársn ire?
- Hogyne.
- Na, a szervi bajos, akinek hozzán tt a telefon a fülé-

hez, benne van a buliban.
- Baromi jó.  volt Ágika lakásán? Igen? Ez frankó?
- Persze, és tudod, mit akart elhozni? A bárón  fotóit.

Tessék, nézd meg.
Ez tényleg feldobta az elcsigázott Belmondót, most

már haza sem akar menni, de azért elküldöm. Megígérem
neki, ha vesz egy meleg fürd t és átöltözik, akkor még ma
visszajöhet. Ez hatott.

- Jöjjön be! - a folyosón várakozó hölgyet szólítom.
- Most már haza sem enged? - kérdi naivan.

- Állj! Maradjunk a parlamentáris szabályoknál. Én
kérdezek, és maga válaszol. Ha okosságokat mond, akkor
err l is beszélhetünk. Az alapállás az, hogy nem megy ki.

- És ezen a helyzeten javíthatok?
- Feltétlenül. Ennél rosszabb már nem lehet, nem

igaz?
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- Hát nem nagyon...
- Rágyújt? - ajánlom fel cigimet, s csak most veszem

jobban szemügyre ezt a n t. Lényegesen id sebb Áginál, de
azért jól tartja magát.

Na jó, indítsuk a kihallgatást.
- A bárón  gúnynév vagy frankó?
-  tényleg bárón .
- Annál jobb. Úgysem tartóztattam még le bárón t.
- Le akarja fogni?
- Mint a vöcsök. Miért, nem érdemli meg?
- Nem tudom.
- Meséljen, jobb, ha az elejét l szépen elmondja a dol-

gokat, ráérünk, vagy siet valahová?
A kérdést komolyan veszi:
- Reggel mennem kellene dolgozni.
- Majd adunk igazolást - válaszolom rezzenéstelen

arccal. - Mondjuk, nagyon érdekelne, hogy ki volt az egész-
ben a f nök?

- A bárón .
- És pont t ne tartóztassam le?!
- Én csak arra gondoltam, hogy nem biztos, hogy meg-

teheti. Óriási kapcsolatai vannak.
- Peche lesz, mert hozzám nincsenek.
- Én nem tudom, de Sanyót is kiengedték,  is itt volt

letartóztatva.
- És gondolja, azért engedtük ki, mert a bárón  ide-

szólt?
- Nem?
Még miel tt megállapítanám, hogy korlátolt a csaj, rá

kell jönnöm valamire. Ez nem els sorban a spinkó hibája.
Mert mi a helyzet? A bárón l, mondjuk, köztudott, hogy
igen befolyásos, vannak kapcsolatai. Akik a buliból még kint
vannak - köztük a szervi bajos - leadják a szpícset a ba-
ronesznek, hogy, mondjuk, berántották Sanyót. Erre mit lép
a bárón ? Nyilván azt: „Jó, majd intézkedem," Oké, lehet,
hogy intézkedik vagy megkísérli, ez most teljesen lényeg-
telen. A lényeg, hogy Sanyó tényleg kint van. Igen, csakhogy
én döntöttem úgy, hogy kiengedem Sanyót. Lehet, hogy már
én is a bárón  embere vagyok?
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- Akkor maga is nyugodt lehet, a bárón  mindent
megtesz...

- Komolyan itt akar tartani?
- Miért, maga még hisz a mesékben? Lehet, hogy ki-

csit morbid a humorom, de azzal mostanában már nem
szoktam szórakozni, hogy embereknek csak úgy, minden
alapos ok nélkül kilátásba helyezem, hogy megfosztom ket
a szabadságuktól. És tényleg ezt is teszem...

Egy pillanatra magába száll, olybá t nik, hogy szava-
imon rágódik. Az az érzésem, nem tudja eldönteni, hogy a
frankót mondtam-e vagy kamuzok.

Mégis úgy döntök, hogy abbahagyom a kihallgatását,
kett ig nem látok, olyan fáradt vagyok. A szervi bajost be-
kísérem a fogdába. Még visszaszól:

- Maga tényleg nem szívbajos.
Otthon hívom Belmondót.
- Fürdés el tt vagy utána vagy?
- Már megfürödtem, de nem dobott fel igazán - sóhajt

a kagylóba.
- Ne csodálkozz, kezdenek kimerülni a tartalékaid.

Nekem is, ezért én is hazat zök, megpróbálok pár órát alud-
ni. Javaslom, este 10-kor itt találkozzunk.

- Oké, este 10-kor, vettem - s közben akkorát ásít a
telefonba, hogy nekem is kezdenek leragadni a szemeim.

Kint szobrozunk a hatalmas villa kapujában. Arra vá-
runk, hogy valaki kinyissa az elektromos zárat. Ez nem lesz
egyszer  - noha fényárban úszik a palota -, egyel re nem
veszik  fel.  Már  kezd  elzsibbadni  Belmondó  ujja,  mire  sze-
mélyesen a bárón  prüntyög bele:

- Ki az?
- Rend rség.
- Mit akarnak?
- Bemenni.
- Miért?
- Asszonyom, ha megengedné, akkor inkább bent -

rebegem, de kezd fogyni a türelmem, utálom a vacakolást.
- És mi van, ha nem nyitom ki? - makacskodik a vén

spinkó.
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- Talán akkor el ször szétl nénk a zárat, majd ké-
bb, azt hiszem, lerombolnánk ezt a csodás vityillót is. Ja,

és nem hülyéskedem.
- Jó, jöjjenek - mondja megtörten.
Hosszú sétányon megyünk végig, mire a bejárathoz ju-

tunk. Az út mindkét oldalát színes lampionokkal világítják
meg, csodás, ilyet csak filmekben láttam. A villa bejárati aj-
taja is elektromos zárral m ködik.

A hall XIV. Lajos korabeli (eredeti), ezen simán át-
jutunk, még sehol a bárón . Majd egy termen haladunk át,
ebben lazán meg lehetne rendezni a labdarúgó vb. dönt jét.
Jobbra egy másik, aulaszer  képz dmény, azonban találunk
egy olyan kerevetet, amelyen egykor Julius Caesar heve-
részett. Most már csak azt a kádat - vagy medencét? - kell
megkeresni, amelyben egykoron Poppeia, Néró felesége
fürdött. Persze szamártejben.

- Erre, erre, uraim - halljuk, a hang felé tájolódunk,
szerencsére egyre közelebbr l jön.

Kontinensnyi dolgozószobába érkezünk. Az ajtóval
szemben egy hatalmas forgófotel fogad bennünket, ponto-
san nekünk háttal. Minden bizonnyal abban leledzik a ba-
ronesz. A fotel, lassan, szinte méltóságteljesen fordulni kezd
felénk. Mintha minden mozdulatot el re megterveztek vol-
na. Végre szembetaláljuk magunkat a bárón vel. Egymásba
kapaszkodunk Belmondóval.

A bárón  tet l talpig férfi.
- Csodálkoznak, uraim? - szólal meg a szakállas pofa,

és teljesen saját hangján.
- Kissé,  igen,  ugyanis  eddig  a  bárón  kalauzolt  ben-

nünket - makogom.
- Nénikém, lépj el !- ad utasítást a forgószékben ülve.
A hatalmas függöny mögül el lép egy szabályos mú-

mia. Lehet vagy kétezer éves. Méltóságteljesen odavonul
hozzánk, majd így szól:

- Szilágyi bárón  vagyok - és kézcsókra nyújtja kezét,
Belmondó majdnem megeszi, de sikerül oldalba vágnom.

Egy pillanatra a szakállasra téved tekintetem. Teljesen
el reugrik hatalmas állkapcsa, amint egyfolytában vigyorog.
Egyre inkább hatalmába kerít az az érzés, hogy rültek biro-
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dalmába kerültünk. De nem, mert a szakállas most meg-
szólal:

- Minek köszönhetem a látogatásukat, uraim?
- Tulajdonképpen azért jöttünk, hogy a bárón t letar-

tóztassuk.
- És mi akadályozza ebben önöket? - kérdi olyan fölé-

nyesen és magabiztosan, hogy ösztönösen is megtapogatom
a csúzlim.

- Akkor legyen szíves, bárón  - fordulok a múmia
felé, miközben furcsa érzés kerít hatalmába.

- Megtudhatnám, hogy mi a vád ellene? - érdekl dik
a pók.

- Kérem.  a zsarolóbanda feje, továbbá tevékenyen
közrem ködött egy bizonyos Miskolci fotós és Pataki Ágnes
meggyilkolásában.

- A Pataki lány meggyilkolásában biztosan nem m -
ködött közre.

- Nem értem.
- A lányt én öltem meg.
Megáll bennem az üt . Belmondóra nézek. Szegény fiú

olyan sápadt, hogy a legkomolyabb orvoskonzílium is le-
mondana róla. Minek is hoztam magammal!

- Ön volt? És ezt csak így bevallja?
- Igen, én úriember vagyok.
- Nézze, ez mindenképp jó modorra vall, de ett l füg-

getlenül kénytelen vagyok önt is letartóztatni. Jöjjön ide, és
tegye a bilincsbe a kezét - utasítom, bár tudom, hogy moc-
canni  sem  fog.  Valami  fog  történni,  és  ezt  akarom  minél
el bb kiprovokálni. Történik is.

- Magának kell letartóztatnia, nem? Akkor jöjjön
ide...

Amint megindulnék, a semmib l elém toppan három
pattintott arcú konyhakredenc. Belmondó pisztolyt ránt, de
kiverik a kezéb l, és az egyik állat azonnal a nyakába akasz-
kodik, még annyit látok, hogy a földön tusakodnak. A leg-
nagyobb állat engem akar felfalni. Eldöntöttem, hogy nem
adom olcsón. Az állatot élb l tökön rúgom, s ezzel egy id -
ben fejjel belerohanok a harmadik mókusba. Feldöntjük a

kori íróasztalt, én is a földre kerülök, de villámgyorsan
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felállok, és Belmondó segítségére sietek. Leráncigálnám tá-
madóját, ha bírnám. Felkapok egy erdélyi karosszéket, és
szabályosan letaglózom a pókot. Belmondó mellett állok,
amikor újra ránk rontanak, de most már a szakállas is. Gi-
gászi csata folyik, mint a vadállatok, úgy harcolunk. Sikerül
leterítenünk a két gorillát, eközben sajnos egérutat nyer a
szakállas.

Belmondóra pillantok. Rongyokban lóg a ruhája, kék-
zöld folt az egész ember, a szája is kinyílt, mint az szirózsa.
Persze én se az Operából jöttem, szivárog az orrom vére, bal
szemöldököm teljesen szétnyílt, s azt hiszem, valaki bele-
harapott a fülembe.

- Elkapom a pókot, te tartsd szemmel a múmiát -
adom futtában az okosságokat Belmondónak.

Rohanok lefelé, mert a hátsó udvari részen t z át em-
berem, majd egy barlangszer  nyílásban elt nik. Kibizto-
sítom fegyverem, és megyek utána, szabályos katakombába
jutok. S t, kétoldalt különböz  méret  hordók sorakoznak.
A katakombának több elágazása van, szerencsére minde-
nütt van villany. Egy keresztfolyosóhoz érek, óvatosan kite-
szem a fejem, amikor tüzelni kezd a palimadár. Visszahú-
zódom, majd brahiból két lövést én is megeresztek. Hirtelen
csönd áll be, odasompolygok a mókus feltételezett helyére,
de csak a denevéreket riasztom fel. Sikerül nekem is meg-
találnom a másik kijáratot, amely a szabadba visz. Lódulok
utána. Egy parkon fut keresztül, s még itt kell elkapnom,
mert utána erd s terep következik, elt nhet szemem el l.
Nagy örömömre csökken köztünk a távolság, és ez meg-
kétszerezi er met, már csak néhány lépés, zutty, rávetem
magam a lábára, azonnal elzuhan, jól beveri a fejét. Az 
baja, minek rohangál. Rátérdelek a hátára, el bb a pisz-
tolyos csuklóját, majd a másikat gyúrom be a bilincsbe.

Visszaviszem a villába, s csak most nézem meg a csúz-
lit. Liven kilencese van nála.

Id közben Belmondó beszólt, úgyhogy most sok rend-
r van itt.

A szakállas pofáról kiderül, hogy Szilágyi Alfréd névre
hallgat. Igazi kék vér folyik ereiben, ami így els  látásra
piros.
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Betermeljük ket, azonban kihallgatásukat el kell ha-
lasztani, hiszen sokáig nem mozoghatunk ilyen szerelésben.

A  f nök  odáig  van.  Ezt  persze  nem  értem,  mert  ha
valaki odáig van, akkor az dicsérjen, de úgy t nik, nála ez
mást jelent:

- Elegem van, érted? Áthelyeztetlek. Azért ez mégis
csak sok! Felfordítod az egész rend rséget. Kész, végeztem
veled, írd meg az áthelyezési kérelmedet.

- Én? - mutatok magamra, de rám se néz, pedig fest i
látvány lehetek.

- Igen, te.
- Miért, én nem akarok elmenni. Kifejezetten jól ér-

zem magam a csapatban. S t, normálisabb pillanataidban
még veled is egészen jól kijövök...

Már majdnem felrobban, de ekkor lép a folyosóra hüp-
pögve Liácska.

- Mi a gond, tündérem? - kérdem részvéttel.
- Bohóc van a fiókban - s most még jobban hüppög.



24.
- Maga tényleg Simon Sámuelné? - kérdem a szervi

bajost, mert muris neve van.
- Igen, de nem élünk együtt a Samuval.
- Mi is a keresztneve?
- Éva.
- Na, Évike, most hallgatom, mondja el a dajkamesét,

gondolom, már kitalálta a sztorit... Apropó, van cellatársa?
- Igen, egy hivatásos prosti...
- Ez jó, akkor gondolom,  még ki is oktatta. Hall-

gatom.
- Nézze, engem nem oktatott ki senki, különben is

elhatároztam, hogy az igazat mondom. Elegem van a ha-
zudozásból. Kiborítom a bilit...

És kiborította.
Végre ezt is megértem. Összeállt a kép. Még valamit

tisztáznom kell a bárón vel, ezért néhány percre kihozatom.
Sürget az id , mert a nagyf nök epedve várja beszámoló-
mat.

A bárón  láthatóan nem nagyon okos, és nem kicsit
hülye. Lehet, hogy lökött is, de ezt majd az orvosszakért
eldönti.

- Szeretnék panaszt tenni, ugyanis ma reggel nem
kaptam meg a kókusztejemet - mondja, mintha egy partyn
társalognánk.

- Vajon mi lehet az oka? - mondom komolyan, mint
egy jó ápoló.

- Tudja azt maga nagyon jól. Azt is kértem, hogy Li,
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az inasom id nként bejöhessen és szervírozzon, ezt sem le-
het?

- Sajnos nem, köt bennünket a házirend, és...
Nem folytatom, hirtelen villámokat szór a szeme. Szi-

szeg, mint egy kígyó, úgy beszél most, hogy nem is
mozgatja száját.

- Maga az oka mindennek. Tudja meg, hogy az em-
bereim elintézik, úgyhogy nem lehet egy perc nyugta sem.
Utoléri a végzet...

Még miel tt beleélte volna magát, visszavitetem. Ro-
hanok a nagyf nökhöz, viszem Belmondót is. De még be-
nézek Liácskához, mert valami nem hagy nyugodni.

- Mit jelent az, hogy bohóc van a fiókban?
- Terhes vagyok... Ennyit sem tudsz?
- Na, és ki az apa? - érdekl döm.
- Nem tudom... - és úgy hüppög, mint aki sohasem

akarja abbahagyni. - Házibulin történt a dolog...
A nagyf nöknél már ott van a f nököm. Belmondót

azért hoztam magammal, mert  ugyanúgy részt vett a nyo-
mozásban, tehát megérdemli, hogy ott legyen. Jelen van még
a nyomozás felügyeletét gyakorló ügyész is, tehát teljes a
létszám.

- Mondd, törvényszer  az, ahogy ahányszor látlak,
mindig be van kötve valamid? - kérdi nevetve a nagyf nök.
- Mondd csak, most már tényleg lezárhatjuk az ügyet?

- Pataki Ágnes ügyét igen.
- Miért, van más ügy is?
- Nem, nem, csak annyira szövevényes...
- Beavatnál minket is a részletekbe?

     - Hogyne...
- Ártatlanul indult a dolog, mint minden b nügy, leg-

alábbis, ami ebben a m fajban el fordul. Volt egy tizennyolc
éves falusi lány, aki nem akart vidéken élni. Azt hitte, ott
megposhad,  és  érzett  magában  ambíciót  is.  Vagy  csupán  a
kalandvágy motiválta? Ezt most már sohasem tudjuk meg,
de a lényegen nem is változtat. Arra nincs adat, hogy ebben
az id ben milyen a szexuális beállítottsága, annyi azonban
bizonyos, hogy házsártos nagynénje tiltotta t le, s még v -
legényéhez sem engedte, legalábbis éjszakára. Mondjuk,
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talán kíváncsi volt, itt felszabadultnak érezte magát, no meg
megélhetési gondjai is voltak, szinte törvényszer en a placc-
ra keveredett. Eleinte nem nagyon ment neki a bolt, meg is
bukott, de szabálysértéssel megúszta, kés bb jobban bele-
mászott.  Tulajdonképpen jó n  volt Pataki Ágnes, csak egy
baja volt: a tapasztalatlanság. Majd felt nik Almási Sándor,
alias Kecskeméti, hivatásos strigó. Elkezdi pátyolgatni a
lányt, aki rendesen kikupálódik, szállodázik, és összetarhál
egy kéglire valót. Úgy érzi azonban, ez sem az igazi, valami
mást kellene csinálni. Közben leszáll Almásiról, de teljesen
önállósítani nem tudja magát. A yard zargatja sokszor, gon-
dol egy nagyot, elhelyezkedik, és rendes munkaviszonyt lé-
tesít. Ez lett a veszte.

- Elég skizofrén dolog - jegyzi meg fanyarul a nagy-
nök.

- Az, de a konkrét esetben tényleg így van, ugyanis itt
ismerkedik meg Simonnéval.  az egyik közvetlen munka-
társa. Hamar bizalmas viszonyba kerülnek, talán azért is,
mert harmadik munkatársuk nem egészen komplett. Pataki
elmondja kollégan jének, hogy korábban kurva volt, de nem
akarja tovább csinálni, jobb üzlet kellene. Ekkor jön Simon-
né, aki korábbi kapcsolatban állt Szilágyi Alfréddal. Neki
van a lökött nénikéje, a baronesz. Hozzá kell tenni, hogy
Simonné volt az, aki Szilágyinak heti rendszerességgel szer-
vezte az orgiákat, amiben  az utóbbi id ben már szemé-
lyesen nem vett részt, csak felhajtott. Ide hozta be új húsként
Pataki Ágnest.

Meg kell  jegyezni,  hogy ebben a  csapatban volt  házi-
fotós Miskolci, aki tulajdonképpen meló nélküli kisiparos
volt, de Szilágyi és nénikéje nem hagyta éhen dögleni. Nos,
Miskolci készített felvételeket az orgiákról, és ezekkel a per-
vezitásokkal szórakoztak különösebb cél nélkül. Így találtuk
meg Pataki Ágnes fotóját is. Persze mindez még az elején
történt. Na, aztán egyszer jött Sanyó, illetve mint pincér ed-
dig is szerepelt, ugyanis az orgiákra  biztosította a kaját-
piát, azonban egyszer küldött egy túlf tött vendéget. Nem
történt semmi, de a vendég napokig visszajárt hozzá a bárba,
hogy nem tudódott-e ki a dolog, mert az neki a végét jelen-
tené. Tejelt Sanyónak önként.  persze mindezt elmesélte
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Szilágyinak, akit megszállt az ihlet, pontosabban ezután
megszállták a bárt. Tudni kell, hogy Szilágyi sohasem mutat-
kozott ilyen helyeken. Hagyta a lökött nagynénjét f nökként
szerepelni, mert ez neki is kényelmes volt, nem beszélve
konspirációs okokról.

Kezdett rendesen beindulni az üzlet, hatalmas össze-
geket kasszíroztak. Pataki Ágnes pontos kimutatást veze-
tett, s kezdett a bolt csendestársa lenni, merthogy id közben
a szeret je lett Szilágyi Alfrédnak. Óriási üzlet volt.

A baj ott kezd dött, hogy az egyik sértett meghalt.
Nem, nem b ncselekmény történt, hanem egyszer en, ami-
kor megkapta a kazettát, és felhívták telefonon a feltételek
közlése végett, helyben infarktust kapott. Ekkor Pataki Ág-
nes azt mondta, elég,  kiszáll. Persze már nem lehetett, de
 naiv volt, és azt hitte, lehet. Volt annyi ideje, hogy Sanyóra

bízza a naplót, aki ugyan szerette t, de jobban félt Szilágyi
bandájától, ezért kijátszotta.

- És ez a Szilágyi Alfréd ölte meg a n t? - kérdi köz-
vetlen f nököm.

- Pontosan. Elment a n  lakására, mint rendesen. Ép-
pen szeretkezni készültek, amikor Ági újfent kijelentette,
hogy kiszáll, de hozzátette, hogy ha nem hagyják, akkor fel-
nyomja az egész bagázst. Szilágyi vallomásában nekem azt
mondta, hirtelen felindulásból ütött, nem akarta a n t meg-
ölni.  Majd  ebben a  bíróság  állást  foglal.  Zombori,  a  marha,
mert  csak a bunkó szerepét játszotta, na szóval  ugyanazt
kereste a lakásban, mint Simonné, de ebben zavartuk meg
mi.

- Oké, és ki ölte meg a fotóst? - kérdi az ügyész.
- Papp Ern .
- Tényleg? - most Belmondó érdekesen néz rám.
- Igen. Tulajdonképpen a fotós ugyanazért halt meg,

mint a Pataki lány, nem beszélve arról, hogy  minden fel-
vételnél jelen volt, tehát mindent tudott. Miskolci nagyon
szerette a lányt, állítólag az egyszer oda is adta magát neki.
Azóta meg rült a n ért. Mikor meghallotta, hogy meghalt,
tudta, mi az ábra, és közölte Papp Ern vel, hogy  kiszáll,
nem csinálja tovább. Meg aztán felel sségre is vonta, mert
szerinte  is benne volt a gyilkosságban. Ern  leadta a drótot
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Szilágyinak, megjelentek a lakásán, és Liven fegyverével,
amelyet Zombori megkaparintott, Papp kinyírta a fotóst,
minden gyanút Zomborira terelve, akir l azt hitték, hogy
sikerült dobbantania.

- Szép...  -  sóhajt  nagyot  az  ügyész,  s  szerintem  már
arra gondolt, hogy fogja ezt a vádat képviselni a bíróságon.

- Mocsok egy ügy volt... minden tekintetben - nyilat-
kozik a nagyf nök.

- Elnézést, még miel tt elmennénk, szeretnék egy pa-
pírt átadni a f nökömnek - rebegem a nagyf nök felé.

- Tessék - mondja természetes hangon, de szeren-
csére megkérdi: - Fontos?

- Az áthelyezési kérelmem...
- Hová akarsz menni? - és teljesen ki van akadva.
- Én? Sehová, a f nök utasított.
- Az már tárgytalan - mondja közvetlen f nököm, és

nem nagyon boldog.
Hullafáradt vagyok, mire hazajutok. Most legalább egy

darabig nem kell kerülnöm a hullával kapcsolatos fogalma-
kat. Látom, küldemény van a postaládámban. Rögvest fel-
nyitom. Hosszúkás boríték árválkodik benne, amelyben ez
a szöveg:

„Rómeó! Nem is vagyok terhes, mindent csak azért csi-
náltam, hogy megtudjam, igazán szeretsz-e. Úgy látom, rám
se hederítesz, nagyot csalódtam benned. Légy szíves, felejts
el. De ugye holnap látlak? Különben juszt se írom alá, hogy
ne tudd, ki írta." Nagyszer , ez igazán feldobott.



25.
Belmondóval állunk a kórház kertjében. Liven azt

üzente, ne menjünk fel, le tud  egyedül is jönni. Liven üze-
nete általában nem másítható meg, tehát várunk.

Egyszercsak felt nik, mankóra támaszkodva közelít
felénk. Majd néhány lépésre megáll t lem, hirtelen eldobja
a mankót, és szabályosan nekem ront. Leterít a földre, ott
hempergünk. Nagy röhögés, bekapcsolódik Belmondó is.
Fetrengünk, birkózunk, mint az eszel sök, s egyfolytában
nevetünk. Percek alatt tönkretesszük a gyönyör  pázsitot,
amivel valahogy most egyikünknek sincs kedve foglalkozni.
A balkonról megrökönyödött tekintetek szegez dnek ránk,
a f orvos és az ápoló bámul.

- Ezek rültek, f orvos úr?
- Á, nem, nem rültek, zsaruk...
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