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1. 

Háromszor csengettek odakint, mire Schiffel igazgató feltápászkodott a karosszékből és kiment az 

előszobába. Vállára gyapjútakaró volt terítve, karján törülköző himbálódzott, a kezében egy csomag Fango-

gyógyiszapot tartott. 

— Kedves magától, hogy mégis eljött, Creuzmann kolléga — mondta a látogatójának, aki kimerültén és 

verejtékezve állt az ajtó előtt. 

— A villamos ... 

Az igazgató legyintett. 

— Szóra sem érdemes — mondta. — De ha nem zavarja, hagyja az ajtó előtt a cipőjét. A takarítónőm 

felmondja a munkát és a barátságot, ha túl sokat kívánok tőle. 

A fiatal férfi csodálkozva vette szemügyre a cipőjét. Az a lábbeli csakugyan merénylet volt minden padló 

és szőnyeg ellen. Annyi sár tapadt rá, mintha szántóföldön járt volna. Szótlanul lehúzta a lábáról, és belépett 

az előszobába. A futószőnyeg puhán simult a talpához. 

— Ezt föl kell szedni — mondta. — Lyukat kell fúrnom a falba, az nagy piszkot csinál. 

— Arra kérem, intézze el maga. Vannak napok, amikor minden mozdulat gyötrelem számomra. Már 

órák óta itt ülök ezzel a gyógypakolással, de semmit nem használ. 

Creuzmann összegöngyölte a futószőnyeget, és bevitte a nappali szobába. Odabenn orvosságszag 

terjengett. A szőnyegen egy másik gyógyiszapcsomag hevert. Lecsúsztatta a padlóra a futószőnyeget, bement 

a fürdőszobába, leült a kád szélére, és kapkodó mozdulatokkal szerszámot szedett elő a táskájából. Szedd 

össze magad, parancsolt magára gondolatban. Ne gondolj semmi másra, csak a munkádra. 

Justus Schiffel eközben eltűnt a hálószobában, és átöltözött. Egy idő múltán átszólt Creuzmann-nak: — 

Egyáltalán, vacsorázott már? 

Creuzmann émelyegni kezdett az evés gondolatára. Az ajtóban állt, egyik kezében a fúrógépet tartotta, a 

másikat a gyomrára szorította, és öklendezett. 

— Köszönöm. Nem kérek semmit — felelte. 

— De hát csak nem utasítja vissza ... 

A fúró egyre mélyebbre hatolt a falba éles, magas hangja minden más hangot elnyomott. Creuzmann 

csak akkor hallotta meg, hogy valaki csenget az ajtón, amikor egy-két pillanatra meg kellett szakítania a 

munkáját. 

— Csöngettek! — kiáltott ki az előszobába. 

— Na végre! Ez Lück úr lesz. 

A fiatal férfi újra megragadta a fúrógépet, de túlságosan mélyen illesztette a falhoz, és káromkodásban 

tört ki. Schiffel igazgató rosszalló tekintetet vetett rá, aztán, ezen az estén másodszor, kinyitotta az ajtót. A 

gondosan fésült, finoman kikészített hölgy, aki kacér és ugyanakkor ironikus mosollyal nézett rá, a 

negyvenes évei elején járhatott. Testes voltát finom gyapjúszövetből való, méretre készült sötétkék kosztüm 

enyhítette. 

— Jó estét, Justus — mondta, és magas sarkú cipőjében bebillegett a szobába. 

Schiffel lesegítette róla a vállára vetett kosztümkabátot, s a kalapját, amely egyedi darab volt, a 

rakodópolcra tette. 

— Örülök, hogy látlak — mondta. 

— Nekem kevesebb okom van az örömre — jegyezte meg a vendég. 

Az igazgató sietve becsukta a nappali szoba ajtaját. 

— Ma kiadod az utamat, ugye? 

— De Sabina! Hát ki tudnám tépni a szívemet a testemből? 

— A szívedet? Legalább a lelkiismeretedről beszélnél. 

— Gyere, ülj le. És bocsáss meg ezért a rendetlenségért. Megint elővett ez a legújabb nyavalyám. Ha 

összeházasodnánk, hamarosan csak nyűg lennék a nyakadon, csak ápolhatnál. 

— Kérlek, ne próbáld meg elhitetni velem, hogy ezért kötsz útilaput a talpamra — Sabina leereszkedett a 

karosszékbe, amely halkan megreccsent a súlya alatt. — Hiszen én anyáskodó típus vagyok, akibe 

belekapaszkodnak, ha már nem megy tovább. Úgy látom, ez idő szerint — az artrózistól eltekintve — a 

kívánságaidnak megfelelően folyik az életed. Nos, kedves barátom, áldásom rá. 



— Hidd el, Sabina, jól tudom, mit köszönhetek neked. De nem szeretném, ha egymáshoz láncolnánk 

magunkat. 

— Bennünket az isten is egymásnak teremtett, Justus. 

— Azt hiszed? 

Az asszony megint elsiklott a kérdésben rejlő irónia fölött, és komolyan folytatta: 

— Csak képes lennél arra, hogy a korodnak megfelelően élj! 

— A korom! Micsoda rettenetes szó. Úgy kell élnünk, hogy jól érezzük magunkat. Sohasem titkoltam, 

hogy mennyire lelkesedem a fiatalságért meg a szépségért. 

— Ez nem egyszerűen könnyedség nálad. Ennek a gyökere mélyebben rejlik. Hiszen Ismerlek, Justus. 

Neked soha nem lesz gyereked, de folyton bizonyítani akarod a férfiasságodat. Ezért van szükséged ezekre a 

kis pipikre. 

Schiffel hallgatott. Jó néhányszor meghökkentette már ennek az asszonynak az őszintesége. 

— Miért ne nevezzük a nevükön a dolgokat? — kérdezte Sabina, aki helyesen értelmezte a férfi 

hallgatását. — Ez az artrózis csak kóstoló abból, ami következik: egy fájdalmaktól elgyötört férfi a 

karosszékben, gyógypakolással és gyapjútakaróval. És te még akarsz valamit az élettől, mielőtt ez az állapot 

mindennapossá válik. Félsz az öregségtől, és azt hiszed, valamiféle fiatalító kútból iszol, amikor egy-egy 

fiatal lányt elcsábítasz. Nos, rendben van, én tekintettel vagyok a félelmedre és a mohóságodra. 

Schiffelnek megrendült a szája szöglete. 

— Téged szentté kellene avatni, olyan nagylelkű vagy — mondta. 

Az asszony ápolt, húsos kézével a szék karfájára csapott. 

— Legalább tudomásul vehetned, hogy engem nem lehet úgy félreállítani, mint egy tizenhat vagy 

tizennyolc éves lányt. Nekem más igényeim vannak az élettel szemben, mint neked, Justus, és nem mondok 

le róluk. 

— Igazán rendkívüli asszony vagy, Sabina. Nem lesz okod panaszra... És most hozhatok egy kis 

harapnivalót? 

Schiffel kiment a szobából. Az előszobában sűrű porfelhő kavargott. 

Fantasztikus, ahogy ez az asszony tudtára adja az embernek, hogy mivel tartozik neki, gondolta. Azután 

Creuzmann-hoz fordult, és azt kérdezte: 

— Sokáig dolgozik még a fúrógéppel? 

— Azzal már befejeztem. Különben is mindjárt készen lesz. 

— Nagyszerű. Maga mindenesetre — Schiffel elhallgatott, és a karórájára pillantott — megbízhatóbb, 

mint a barátja, Olaf Lück. Azt mondta, ma este eljön, hogy megbeszéljük a telekvásárlás dolgát. 

Ebben a pillanatban megszólalt a telefon. 

— Na végre — mondta az igazgató —, ez ő lesz. 

Amikor Schiffel eltűnt a nappaliban, Creuzmann letörölte homlokáról a verejtéket. 

 

2. 

Megszűnt a bugás, és megszólalt egy recsegő férfihang: 

— Schulz őrmester. Mit óhajt, kérem? 

A lány karcsú volt és elég magas ahhoz, hogy fülét arra a nyílásra szorítsa, amelyből a szavak 

hallatszottak, szaggatottan, alig érthetően. Már újra csend volt, de a lány még fülelt. Aztán elővette a 

zsebkendőjét, és hangosan kifújta kissé nagyra sikeredett orrát. Keze fején, amellyel megtörölte a szemét, ott 

maradt a könnyek nyoma. 

— Halló! 

Megint az a szörnyű recsegés. A lány elszántan megfordult, és hangosan, érthetően beleszólt a nyílásba: 

— Beszélnem kell valakivel. 

— Miről van szó? 

— A barátomról, Olaf Lückről... Egy élő emberrel akarok beszélni, nem ezzel a bádogpofával. 

Néhány másodperc múlva belülről félrehúzták az ajtó csappantyúját, és egy pufók, fiatal férfiarc jelent 

meg a nyílásban. 

— Nos, mi a helyzet? — kérdezte. 



— A barátom eltűnt, azt akarom bejelenteni. Lehet itt, az őrszobán, vagy menjek mindjárt a bűnügyire? 

— Jöjjön be. 

A fiatal férfi visszatolta a reteszt. A folyosón öt fiatalkorú fiú állt, arccal a fal felé fordulva. Egy rendőr 

végigtapogatta őket. A lány elment mellettük, szinte észre sem vette őket.     

A fiúk vihogni kezdtek. Egyikük hirtelen megfordult, és felkiáltott: 

— Atyaúristen, Manuéla! Mit követtél el? 

A lány megállt. 

— Andi? 

— Csodálkozol, mi? Hát igen, állítólag beszennyeztem a parkot. 

— Csend legyen! — üvöltötte a rendőr, aki éppen az Andi nevű fiút tapogatta végig. — Itt nincs 

beszélgetés! 

A tüstént beálló csendet a lány törte meg: 

— Andi, nem tudod, hol lehet Olaf? 

A fiú a fejét rázta. 

— Jöjjön, ne itt beszéljen — mondta az őrmester, és behúzta Manuélát az egyik szobába. 

— Andi miért áll kinn a folyosón? — kérdezte zavartan a lány.  

— Mert kevés a hely. A szomszédos szobába azokat szállásoltuk be, akik a „Sörös-kancsó"-ban 

kakaskodtak, az előtte levőben meg azokat látjuk vendégül, akik éjszakánként idegen kertekben szeretnek 

sétálni. Maga pedig üljön le szépen erre a székre, és a lehető leggyorsabban és legpontosabban mondja el, 

hogy mi történt. 

— Eltűnt a barátom. 

Az őrmester leült az íróasztal mögött levő székre, és nagyot sóhajtott. 

— Ugyan, kislány! A szerelem nem tart örökké. A férfiak nem mindig állhatatosak. Egyáltalán, mióta 

ismeri azt az embert? 

— Már három éve együtt élünk. A szerelemmel nálunk nincsen semmi baj, és veszekedni se szoktunk 

soha. Nem. Biztos, hogy történt valami. És ha maga nem segít, elmegyek a főkapitányságra. 

Schulz észrevette a lány kisírt szemét, látta az arcán, hogy álmatlanul töltötte az éjszakát, és tudta, hogy 

csak kétségbeesésében beszél ilyen támadó hangon. 

— Na, öntse csak ki nyugodtan a szívét. De előbb szeretném látni a személyazonossági igazolványát. 

— A nevem Manuéla Sanitz — mondta a lány, és kivette a táskájából az igazolványát. — A postán 

dolgozom. 

— Mikor tűnt el a barátja? 

— Tegnap este. Azt mondta, kimegy a telekre. Az Elba-partra. Egész éjjel nem jött haza. És ma sem, 

egész nap. Még egy ilyen éjszakát nem csinálok végig: az a várakozás, az a félelem, hogy talán segítségre 

van szüksége — mondta Manuéla,, és megint könnyes lett a szeme. 

— Talán előre ledolgozza az üzemben a szabad szombatot. 

— Nem. Csütörtökön kivett tíz nap szabadságot, és Berlinbe utazott. Tegnap délben hazajött, este meg 

kiment a telekre. És azóta eltűnt. 

Mialatt Schulz őrmester feljegyezte az eltűnt személyi adatait, arra gondolt, hogy Olaf Lück talán 

magával vitt egy nőcskét a telkére, vagy valahol másutt keresett egy kis hétvégi változatosságot. 

Az eltűnt személy, Olaf Lück, harminckét éves, és fodrászként dolgozik a „Figaro" nevű férfi-

fodrászszalonban. A barátnője elmondta, hogy középmagas, szürke szemű, különös ismertetőjele nincs. A 

fénykép, amelyet magával hozott, sápadt, hosszúkás arcú férfit ábrázolt, nyílt tekintetű, rokonszenves, 

világos szemekkel. 

Az őrmester döbbenten hallgatta a „telek" leírását. Közvetlenül az Elba partján terül el, rajta csónakház, 

vitorlás csónakkal, fölötte minden kényelemmel berendezett szoba. Úgy látszik, nem is élnek olyan rosszul a 

fodrászok. 

— Hogyan szerezte a barátja a telket? — kérdezte, mintha ennek a ténynek jelentősége volna a 

nyomozás szempontjából. 

— Örökölte — felelte a lány. 

— A szüleitől? A nagyszüleitől? A nénikéjétől? 



Az őrmester tapasztalatai szerint leginkább egy nagynéniről lehetett szó. 

— A feleségétől. 

Néhány pillanatig csend volt, csak a szomszédos helyiségből és a folyosóról szűrődtek be tompa hangok. 

— Lück úr tehát özvegyember. Harminckét éves korában. Vagy már régebben? 

— A baleset két évvel ezelőtt... 

A lány összeszorította az ajkát, rémült tekintettel nézett az őrmesterre. Ha szépségnek éppenséggel nem 

is mondható, de kedves, kifejező szeme van, gondolta Schulz. 

— Ne aggódjon, mert ez most kicsúszott a száján — mondta. — Ha eltűnteket keresünk, az ilyen dolgok 

mindig napvilágra kerülnek. Lück felesége tehát két évvel ezelőtt halt meg, de maga már három éve együtt él 

vele. 

— Igen, így van. 

— Nézze, Sanitz kisasszony, nem gondolja, hogy csak pazarolom itt a drága időmet? Egy nős ember, aki 

már a feleségét is megcsalta, egy éjszakát nem tölt magával a szabadsága idején, és maga mindjárt a 

rendőrségre rohan? 

— Először is már régóta nem nős ember. Másodszor ma délben nálam járt az a Gotenbach, iszonyúan 

dühös volt Olafra. Harmadszor pedig Olaf a telekre akart kimenni, hogy utánanézzen a dolgoknak. Ugyanis 

el akarja adni a telkét. Nem bírjuk mi azt fönntartani. Mikor odamentem, hogy megkeressem, olyan furcsa 

volt ott minden, és Nanni úgy viselkedett, mint egy őrült. Itt nem stimmel valami. És ha maga ... 

— Ki az a Gotenbach? 

— Olaf sógora. Megint az örökségről akart vele beszélni. 

— És ki az a Nanni? 

— Olaf kutyája. Uszkár. Megkötöztem lent, a ház előtt. 

— És mi az, ami olyan furcsa volt ott? 

— Olaf a folyó meg a csónakház között egy padot állított fel. Mögötte bokrok, előtte virágok. És azon a 

helyen, ahol most az őszi kikerics virágzik, minden le van taposva. A virágokra száraz leveleket dobott 

valaki. Én mondom magának, ez Gotenbachra vall. 

— Honnan ismeri Andreas Bielekét? 

— Kicsodát? — kérdezte ingerülten a lány. 

— Aki megszólította magát a folyosón. 

— Vagy úgy. Azt én csak úgy ismerem, hogy Andi. Olaf kétszer vagy háromszor fölhozta. A sarki 

kocsmában ismerkedtek meg. Ennél többet nem tudok róla. 

— Egy pillanat — mondta az őrmester, és átment a szomszéd szobába, ahol a fiúk, miután a folyosón 

átkutatták őket, visszakapták az igazolványaikat; néhány szót váltott Andreas Bielekével, aztán bekopogtatott 

a következő ajtón, és egy ideig suttogva beszélgetett a főtörzsőrmesterrel, aki kidugta a fejét. 

— ... ezért gondolom, hogy Lück telkének a feldúlása a te ügyfeleid számlájára írandó — mondta az 

őrmester, és húsos, gömbölyű állával a két fiú felé bökött, akik a főtörzsőrmester íróasztala előtt ültek, és 

izgatottan tekintettek az ajtó felé. 

— Ez elég valószínűtlen — jelentette ki éppen olyan halkan a főtörzsőrmester. — Ezek az Elba túlsó 

partján tanyáztak. No persze lehet, hogy ezen a parton is jártak, csak még nem tudunk róla. Menj ki, és nézz 

körül. A szomszéd telkeken is. 

Útban az Elba-parti nyaralók felé Schulz őrmesternek az a benyomása támadt, hogy Nanni egy rendkívül 

ideges uszkár. Hol félősen a lányhoz simult, hol meg a pórázát ráncigálta, és sértődötten nyüszített, ha 

rendreutasították. 

Az országútról nézve semmi különöset nem lehetett észrevenni Olaf Lück telkén. Csak ahogy a 

csónakház felé közeledtek, értette meg Schulz, mire mondta a lány, hogy minden olyan furcsa. Az őszi 

kikericsek! A sok gyönyörű virág letörve, letaposva. A virágágyásnak majdnem egyharmada száraz 

levelekkel fedve. Körülötte azonban gereblyézés nyomai látszottak. 

— Maga gereblyézett itt? — kérdezte az őrmester. 

— Nem rajongok a kerti munkáért — felelte a lány. 

— Akkor a barátja lehetett. 

— Csakhogy ő nem dobja az avart a virágokra. 



— Talán sötét volt már, és nem látta, hova dobja. — Az őrmester megkerülte az ágyast, és hátrahajlította 

a mogyoróbokrok ágait. — Itt ásott valaki. 

— Az is tévedésből? — kérdezte diadalmas hangon a lány. — Olaf az üres répaágyást akarta felásni. És 

ha gereblyézni akar, akkor az utat gereblyézi fel, de nem dobja rá az avart az őszi kikericsekre. Hiszen el 

akarta adni a telket, kedves uram, nem pedig összerondítani ... Hagyj már békén, Nanni. Megbolondulok 

tőled! — fordult a kutyához, és a farára csapott a pórázzal. 

— Engedje szabadon — szólította fel az őrmester. 

A lány kérdő tekintettel nézett rá, de engedelmeskedett. A kutya a virágágyáshoz száguldott, izgatottan 

szimatolt, feltúrta a lombtakarót, és kaparni kezdett. Közben nyüszített és vinnyogott, mintha sírna. 

— Most tegye rá megint a pórázt. Manuéla Sanitz megpróbálta elvonszolni a kutyát a virágágyástól. 

— Mi van ezzel? Maga érti, hogy mi ütött ebbe a kutyába? 

— Miért, maga szerint mikor szokott kaparni a kutya? — kérdezte kelletlenül az őrmester. Gondolkozni 

akart, tiszta fejjel átgondolni mindent, nehogy hibát kövessen el, de a lány fecsegése csírájában elfojtotta 

minden gondolatát. 

— Én ugyanis egyáltalán nem értek a kutyákhoz. Nanni Olaf kutyája. Csak azért hoztam magammal, 

hogy ne piszkítson otthon a szőnyegre. Gondolja, hogy szimatol valami után? 

— Persze. 

— Talán valaki elásott itt egy döglött macskát vagy házinyulat. Olaf rajtakapta az illetőt, 

összeverekedtek, és közben letaposták a virágokat. Talán utánaszaladt, vagy ... — A lány leült a padra. — 

Igen, de hogy azután mi történt, azt már nem tudom elképzelni... 

— Elmegyek telefonálni — mondta az őrmester. — Maga itt marad, és pórázon tartja a kutyát. A legjobb 

lesz, ha odafönt vár meg, a szobában. Mindjárt jövök. 

Az őrmestert szinte fizikai jó érzéssel töltötte el az a nyugalom, amely körülvette, amint hátat fordított 

Olaf Lück telkének. Végre elrendezhette a gondolatait. Tény, hogy Olaf Lück telke különös benyomást 

keltett. Az egyetlen ágyasra, amelyben még nyílnak a virágok, valaki száraz leveleket dobott, és mintha 

elástak volna valamit azon a helyen. De vajon elég ok-e ez arra, hogy föllármázza a feletteseit, vagy kihívja a 

bűnügyi rendőrséget? Ma, szombaton? Vajon nem teszi-e nevetségessé magát, ha esetleg egy döglött 

patkányt húznak elő a virágágyás alól? 

A legszívesebben sarkon fordult volna. De mit mondjon a lánynak? Hogy menjen haza, és várja meg 

otthon a barátját? Az az ember mégiscsak eltűnt, és tegnap este ide készült, ebbe a különös hangulatot árasztó 

kertbe. No persze az is lehetséges, hogy ez a Lück valahol másutt rejtezik. Kellemetlen, zavaros história. 

Az őrmester habozva állt a telefonfülke előtt. Azután mégis belépett, és megfontolt mozdulatokkal 

feltárcsázott egy számot, amelyet a noteszából keresett ki. 

— Üdvözlöm, Simoschné. Itt Schulz őrmester. Beszélhetnék Karllal? — mondta. És mindjárt utána: — 

Halló, Karl! Szükségem van a tanácsodra. — És röviden elmondta a tényeket meg az aggályait. — Az avar 

ott van, ahol semmi keresnivalója, egy teljesen lehetetlen helyen pedig friss ásás nyomai látszanak. Olyan 

logikátlan az egész ... és mégis lehet, hogy nincs semmi jelentősége. 

— Azért csak jelentsd. Kérj egy bűnügyi technikust és valakit az Életvédelmi csoporttól. 

— És ha végül csak egy döglött macska kerül elő? És Lück úr például egy másik nővel szórakozik? 

— Akkor örülni fogunk, hogy semmi egyéb nem történt. 

— Jól van. Köszönöm. 

Schulz azonnal felhívta a bűnügyi rendőrséget. Amikor visszaakasztotta a hallgatót, megkönnyebbülést 

érzett — végre túl van ezen a kissé különös jelentésen. Valósággal föllélegzett, amikor kilépett a fülkéből. 

A kertkapuban a lányba ütközött, de az nem ismerte meg. Amikor észrevette a rémületet a lány 

szemében, tudta, mi történt. Megragadta a lány vállát, és a nevén szólította. 

— Olaf — hebegte a lány —, Olaf az. Olaf az. 

Újra meg újra ugyanazt a két szót ismételte. Az őrmester a szomszéd házhoz vezette, és becsöngetett. 

— Legyen szíves, vegye gondjaiba Sanitz kisasszonyt — fordult a kertben megjelenő férfihoz. — Adjon 

neki valami nyugtatót. Van valami nyugtatója? 

A férfi bólintott. 



— Sokkos állapotban van — folytatta az őrmester. — Fektesse le, kérem. És takarja be jó melegen. 

Mindjárt hívom az orvost. 

Manuéla Sanitz tehetetlenül tűrte, hogy bevigyék a házba. Még egyre csak azt a két szót hajtogatta, olyan 

halkan, hogy a férfi nem is értette: 

— Olaf az. 

Eközben Schulz őrmester a telefonfülkében újra feltárcsázta Simoschék számát. — Megint én vagyok, 

Kari! — mondta remegő hangon. — Most szolgálatilag. 

Karl Simosch főhadnagy a gyilkossági csoport vezetője volt. 

 

3. 

Simosch főhadnagy a kertkapunak támaszkodott, háttal Lück telkének. Az utat nézte, amelyre sötétség 

borult, bár még csak néhány perccel múlt délután öt óra. Körülbelül húsz órával ezelőtt kellett végighaladnia 

a gyilkosnak ezen az úton, hacsak nem a folyó felől lopakodott fel a telekre. 

Hűvös, esővel vemhes volt a levegő a kertek felett. A bokrok mozdulatlanul álltak. Itt-ott egy elsárgult 

levél hullott a földre. Simosch a fényszórók fényében, amely a kertből a part menti rétre vetődött, egészen a 

folyóig ellátott, ahol a szomorúfüzek vézna karjaikkal a füvet markolták. A kertekben csónakházak és 

bungalow-k lapultak a régi fák alatt. Ebben az évszakban lakatlannak látszott a környék. Nem lesz könnyű 

megállapítani, gondolta, hogy, ki járt itt tegnap este Olaf Lückön kívül. 

Simosch lépteket hallott, és megfordult. Az utcai lámpa fényében egy magas, erőteljes testalkatú férfit 

pillantott meg, aki feléje közeledett. A főhadnagy hátranézett a kertbe. Az erős fényben egy fehér köpenyes 

orvos Lück holtteste mellett térdelt. A műszakiak végigkutatták a földet, méréseket végeztek, jegyzeteket 

készítettek, fényképeket. 

— Az isten szerelmére, mi történt itt? — kérdezte a férfi, aki közben odaért. 

A főhadnagy töprengve nézett fel rá, és úgy vélte, a másik közel két méter magas lehet. 

— Miért érdekli ez önt? 

— Na, hallja! Hiszen maga is itt áll, és nézi. 

— Engem hivatalból érdekel. Gyilkossági csoport. Simosch főhadnagy. 

Egy pillanatig úgy tűnt, mintha az ismeretlen férfi el akart volna futni. Simosch egy lépéssel elállta az 

útját. 

— De hiszen tudni akarta, mi történt. 

A férfi mélyen beszívta, aztán sziszegve kilökte magából a levegőt. 

— Én a sógora vagyok Lück úrnak, a telek tulajdonosának — mondta. 

— Kérem a személyazonossági igazolványát, Gotenbach úr. 

— Honnan tudja a nevemet? 

A főhadnagynak megint az volt a benyomása, hogy a másik legszívesebben elszaladna. Szótlanul 

jegyezte fel Gotenbach személyi adatait. Amikor visszaadta neki az igazolványt, így szólt: 

— Ön Plauenben lakik. Miért jött Drezdába? 

- Tolmács vagyok, egy külföldi csoportot kell kísérnem. Fel akartam használni ezt az alkalmat, hogy 

beszéljek a sógorommal. 

— Itt kint? Október végén egy sötét csónakházban? 

— Van egy kedélyes kis szobája odafönt. A barátnője mondta, hogy itt megtalálom. 

Ez az első hazugság, gondolta a főhadnagy. Vajon hány újabb következik még, vajon ilyen könnyen 

átlátok-e majd a többin is? 

— De hát mi köze a sógoromnak a gyilkossági csoporthoz? 

— A sógora halott — mondta a főhadnagy, és közben felnézett Gotenbachra. — Valaki agyonütötte, és 

elkaparta, mint egy kóbor kutyát. 

Gotenbach néhány pillanatig zavartnak látszott, utána mintha mélységes nyugalom áradt volna szét 

benne. — Mint egy kóbor kutyát — ismételte szórakozottan. — Igen, az volt. 

— Maga gyűlölte a sógorát? 

Gotenbach hallgatott, összeszorította a száját, úgy nézte a holttestet, amelyet az orvos átengedett a 

fényképészeknek. 



— Miért gyűlölte őt, Gotenbach úr? 

— Hosszú sora van ennek. 

— Az éjszaka is hosszú. Hol szállt meg? 

— A „Newá"-ban. 

— Úgy kell intéznie a dolgát, hogy rendelkezésünkre állhasson. Vagy meglátogatom, vagy beidézem. 

Szeretne beszélni Lück úr barátnőjével? 

— Nem. Látni se bírom. 

A főhadnagy szabaddá tette az utat, és Gotenbach sietve eltűnt a homályban. 

Simoschnak még az imént, miközben Gotenbachhal beszélgetett, feltűnt egy gyéren kivilágított ablak a 

szomszéd házban. A tompa fényben időnként egy idős asszony fejét vélte felismerni. Úgy gondolta, az 

öregasszonynak jó kilátása nyílik az ablakból Lück kertjébe. Már éppen át akart menni, amikor Olbricht 

hadnagy intett neki. 

— Egy tökéletesen ép cipőnyomot találtunk. A nyomok a csónakház mellett a szomszéd telekre 

vezetnek. Női cipőtől származnak. Harminckilences. 

— Kinek a tulajdona a szomszéd telek? Az ösztövér, sötétbarna hajú Olbricht furfangos mosollyal 

válaszolt: 

— Holnap reggel már beszámolhatok róla. Simosch az ablakra mutatott, amelyben újra megjelent az ősz 

hajú öregasszony feje. 

— A következő félórában ott leszek. 

— Nekem is jólesne egy csésze kávé — jegyezte meg Olbricht hadnagy, és dideregve csapkodott a 

karjával vézna teste körül. 

A főhadnagy elfordult, hogy mosolyát leplezze, azután átment a szomszéd házba. Elég sok időbe tellett, 

míg az öregasszony beengedte. Bal lábán kötés volt, bottal járt. A bőre egészséges színe elárulta, hogy sokat 

tartózkodik a szabadban. A főhadnagy hatvan körülinek ítélte. 

— Na, szóval itt van. Már forr a víz a kávénak. Nekem nehezemre esik a lépcsőjárás, különben magam 

mentem volna át. 

Felöntötte a kávét, aztán odavitte a kannát az asztalhoz, amelyen már ott állt a cukor meg a tejszín. De 

ahelyett hogy leült volna, odabicegett az ablakhoz, és átnézett a Lück-féle telekre. 

— Szóval megölte — mondta. Simosch odalépett hozzá, és azt kérdezte: 

— Ki ölte meg? 

— Nem tudom a nevét annak a nőszemélynek. 

Odalenn kialudtak a lámpák, amelyek nappali fénybe borították a halottat. 

Ez az öregasszony bizonyára végignézte, ahogy kiástuk, de teljesen nyugodt. Irigylésre méltó idegei 

vannak, gondolta a főhadnagy. 

— Észrevett tegnap este valamit Lück kertjében, Bachmann-né asszony? — kérdezte. 

— Ezt majd az asztalnál mondom el magának, hogy megihassa a kávéját. — Az öregasszony leült, 

szemben a főhadnaggyal. — Én vagyok az egyetlen az egész környéken, aki késő őszig idekint lakik. Engem 

csak a szigorú téli fagyok kergetnek el innen. Tegnap délután elaludtam a kanapén. Amikor felébredtem, öt 

perccel múlt hét óra. Magam sem értettem, hogyan is aludhattam olyan sokáig, és odamentem az ablakhoz. 

Hideg volt és sötét odakint. De azért azt még láttam, hogy egy nő áll Lück úr csónakháza mellett. 

Átkiáltottam: „Jó estét, Lück doktornő!" Erre ő rémülten megfordult, és egy pillanatig ebbe az irányba nézett. 

Azután átrohant a kerten a másik telekhez, átnyomakodott a sövényen, és eltűnt. Akkor jutott csak eszembe, 

hogy a doktornő már régen meghalt. 

— Az a nő hasonlított Lücknéhez? 

— Tulajdonképpen nem. Csak az alakja volt olyan. 

— Felismerné? 

— Fel. És biztosan tudom, hogy régebben már láttam egyszer. Úgy négy-öt évvel ezelőtt kijött néha 

Randolf úrhoz. 

— Ki az a Randolf úr? 

— Az a férfi, akinek a telkére átment az a nő. Én csak szőke négernek hívom, mert olyan duzzadt a szája 

és olyan göndör-szőke a haja. 



— Közelebbről ismeri azt az embert, Bachmann-né asszony? 

— Nem, dehogy. Hisz olyan ritkán mutatkozik. Nyáron beszáll a csónakjába, és késő estig kint marad a 

vízen. Semmit nem tudok róla. 

— Milyen ember volt Lück úr? 

Az öregasszony vállat vont. — Velem mindig barátságos és előzékeny volt, segített felásni a kertet és 

felhozni a szenet. De az utóbbi időben mindig kitértem az útjából, mert nincs valami jó véleményem arról a 

fiatal nőről, akivel most együtt él. Tudja, olyan ... közönséges, Lück doktornővel összehasonlítva ... A 

doktornőt tiszteltem, becsültem. Tudja, volt benne valami arisztokratikus. De ne gondolja ám, hogy 

fönnhordta az orrát. Dehogyis volt ő olyan. Itt a környéken mindenkihez volt egy jó szava, és mindenkit 

türelmesen meghallgatott. Hanem aztán egy idő múlva egyre zárkózottabb lett. Igen, aztán megtörtént az a 

véletlen szerencsétlenség. 

Simoschnak feltűnt, milyen különös hangsúllyal mondta ki az öregasszony az utolsó szavakat. 

— Miféle véletlen szerencsétlenség? 

— Nem tudom. Lück úr nem akart beszélni róla. Csak annyit mondott, hogy véletlen szerencsétlenség 

volt. 

Az öregasszony elhallgatott, de a tekintete elárulta, hogy nem hitte el. A főhadnagy elhatározta, hogy 

utánajár a dolognak. Felállt, és az ablakhoz lépett. 

— Tegnap este, amikor látta azt a nőt, égett a villany odaát a csónakházban vagy fönt a szobában? 

— Nem. Mindenütt sötét volt. 

— Lück urat látta, Bachmann-né asszony? Bachmann-né a fejét rázta, és így szólt: 

— Este még bementem a könyvtárba, nem sokkal zárás előtt értem oda. Én ugyanis igazi könyvmoly 

vagyok, tudja. Annyira belemerültem a könyvembe, egészen éjfélig olvastam. Mielőtt lefeküdtem, még 

kinyitottam az ablakot. Csodaszép csillagos éjszaka volt. De úgy másvalami nem tűnt fel nekem. 

— Azért segített, Bachmann-né asszony — mondta a főhadnagy. — És köszönöm szépen a kávét. 

Közben elvitték a hullát. Az orvos és a technikusok elmentek. Schulz őrmester végigvezette Sanitz 

kisasszonyt a kerti úton. A lány szinte tudomást sem vett a környezetéről. 

— Hazaviszem — mondta Schulz, betuszkolta a lányt a rendőrségi kocsiba, és becsapta a kocsi ajtaját. 

— A falba tudnám vágni a fejemet — fordult aztán a főhadnagyhoz. 

— Én is, mármint a tiédet — jelentette ki a főhadnagy. — Nem kellett volna magára hagynod, vagy 

legalább meg kellett volna tiltanod, hogy bármit is megváltoztasson. 

— Ugyan, mit értem volna azzal! A kutya kaparni kezdett, mint az őrült, a lány meg kíváncsi volt. .. De 

az igaz, hogy nem kellett volna magára hagynom. 

— Van még valami újság? Schulz bólintott. 

— Nem volt egyszerű ebben az állapotban kiszedni valamit belőle. Azt az embert, akinek Lück el akarta 

adni a telket, Justus Schiffelnek hívják, igazgató a Mélyépítési Kombinátnál. A közvetítő egy bizonyos Dirk 

Creuzmann nevű ember volt, ugyanabban a kombinátban villanyszerelőként dolgozik, és Lück ismerőse. 

A főhadnagy följegyezte a neveket, és mosolyogva nézett az őrmesterre. 

— Fog ez menni, fiú — mondta. 

— Olbrichtnak is van valamije a számodra — jegyezte meg az őrmester, aztán beszállt a kocsiba. 

Olbricht hadnagy a csónakház fölötti kis szobában ült. Előtte az asztalon egy bádogdoboz. 

— Találja ki, mi van benne! 

— Az arckifejezéséből ítélve, záptojás. Olbricht óvatosan levette a doboz fedelét. 

— De, főnök, a pénznek nincs szaga — mondta. 

A doboz tele volt papírpénzzel. Százasokkal, ötvenesekkel, húszasokkal. A főhadnagy megszámolta, 

összesen 7000 márka. 

— Na? — kérdezte vigyorogva Olbricht. — Milyen vagyok magához, főnök? 

— Ujjlenyomatok? — kérdezte Simosch. 

— Csak Lücktől. 

Töprengve nézték a halom papírpénzt. Miért tartotta itt Lück elrejtve ezt a 7000 márkát? Talán nem 

tisztességes úton szerezte? Erkölcsi vagy jogi szempontból valaki más tarthat rá igényt, és az elől rejtette el? 



— Lehet, hogy Lück nagyobb összeget kért kölcsön valakitől, anélkül hogy a barátnője tudott volna róla 

— fontolgatta a hadnagy. 

— Vagy az a nő hozta, akinek megtaláltuk a lábnyomait. 

Simosch főhadnagy elmondta, amit a szomszédban megtudott. 

— Azt már tudjuk, hogy a másik oldalon levő telek tulajdonosát Randolfnak hívják. Ki kell hallgatnunk, 

és meg kell találnunk azt a nőt, aki valószínűleg Randolf szeretője. 

— Először Sanitz kisasszonyt látogatom meg — jelentette ki határozott hangon Olbricht hadnagy. — 

Hiszen itt egy árva szót nem lehetett kihúzni belőle. 

— Sanitz kisasszony — ismételte töprengve a főhadnagy —, a keresztneve Manuéla, ugye? 

Olbricht bólintott. 

— Ismerős nekem ez a név — mondta Simosch, és lapozni kezdett a jegyzetfüzetében. — Persze, 

megvan! — kiáltotta, és megragadta Olbricht karját. — A postarablás! Emlékszel, szeptember elején 

megtámadtak és kiraboltak egy postatisztviselőt, aki aztán belehalt a sérüléseibe. 

— Úgy van. Rister százados foglalkozik az üggyel. 

— Én is ott voltam, amikor a postai alkalmazottakat kihallgatták. Köztük egy Manuéla Sanitz nevű 

hölgyet is. 

— Az akták egyre szaporodnak, az eset egyre bonyolultabbnak látszik, az egyik nyom most megint Olaf 

Lückhöz vezet, és maga most közli, hogy Olaf Lücköt meggyilkolták — mondta Rister százados, és 

összekulcsolta a kezét a vaskos fűzőmappa fölött. 

— Megint? Azt mondta, az egyik nyom megint Olaf Lückhöz vezet? — kérdezte Simosch főhadnagy. 

— Igen, azt. A nyomozás kezdetén, szinte biztosnak látszott, hogy ő a mi emberünk. A barátnője a 

postánál dolgozik. Egyébként éppen maga hallgatta ki... 

— Tudom — vágott a szavába Simosch —, de akkor semmi lényeges nem derült ki. 

— Mi akkor rengeteg embert kikérdeztünk és kihallgattunk: postai alkalmazottakat, ügyfeleket, 

családokat, akik abban a házban laknak, amelyikben a postahivatal van, sőt a szomszédos házak lakóit is. 

Jóformán valamennyi osztályról kaptunk bűnügyi szakértőket, de ahogy ez már lenni szokott, semmi 

konkrétumot nem sikerült megtudnunk, legalábbis az elején nem. Utána azonban sorra elemeztük a 

vallomásokat, és megint csak Lück barátnőjénél álltunk meg. 

Rister lapozott az akták között, megtalálta, amit keresett, és a következőket olvasta fel a kihallgatási 

jegyzőkönyvből: 

„Manuéla Sanitz: Mi nagyon jól megvagyunk egymással, Olaf meg én. Olyasmi, hogy számonkérnénk 

egymástól, ha egyszer valamelyikünk későn jön haza, nálunk nem létezik. Csak ha túlóráznom kell, olyankor 

előfordul, hogy dühös. De akkor se énrám, hanem a postára. 

S. főhadnagy: Szokott beszélni a barátjának a munkájáról? Például arról, hogy hogyan csinálnak kasszát, 

hogyan jut el a pénz a bankba, vagy esetleg arról, hogy miért van szükség a túlórázásra? 

M. Sanitz: Ugyan, dehogy, csak nem pazaroljuk ilyesmire az estéinket. Olafnak gőze sincs arról, mit 

csinálunk a postán. Ez a hülye viccelődéseiből is kiderül." 

Rister százados visszatette a jegyzőkönyvet a fűzőmappába. 

— Csupa jelentéktelen dolog, igaza van. De a többi Kihallgatásból se derült ki semmi lényeges. 

Lehorgonyoztunk hát a „hülye viccelődések"-nél, és fáradságos aprómunkával a következőket tudtuk meg: 

Lück sohasem tett fel közvetlen kérdéseket a barátnőjének a munkájával kapcsolatban, és mégis ügyesen 

kiszedett belőle bizonyos dolgokat, feltűnés nélkül és nem túl gyakran. Gondterheltnek látszott, ha a lány 

fáradtan ért haza, tréfálkozott, hogy micsoda humanizmus ez a posta részéről, dühös volt a túlórák miatt. És a 

lány mindig belement ebbe a játékba, és közben elmondott egy-két apróságot. Nos, tehát így képzeltük el 

akkor. 

Simosch bólintott. Igen, így lehetett. Lück úgy gyűjtögette a lány szavait, mint valamiféle apró; színes 

köveket, egy napon aztán összefüggő képpé rakta össze őket. 

— Mi volt az oka annak, hogy letértek aztán mégis a Lück-féle nyomokról? — kérdezte a főhadnagy. 

— Az alibije. 

— Megtudhatnám, hogy mi volt az? Rister bólintott, megint lapozott az akták között, olvasott valamit, 

azután így szólt: 



— Kanmurira volt hivatalos, a barátjához, Dirk Creuzmann-hoz. 

— Ez egy kicsit sok egyszerre — mondta Simosch, miközben a csuklóját dörzsölgette. 

— Hogyhogy? — kérdezte Rister százados, és fölpillantott az aktákból. 

— A helyzet a következő: Egy postai alkalmazottat megtámadnak és megölnek. A gyanú Olaf Lückre 

terelődik, akinek a barátnője a postán dolgozik. Creuzmann úr azonban alibit szolgáltat a barátjának. Néhány 

hét múlva valaki agyonveri Lücköt, és elássa a holttestét a saját telkén. A csónakház fölött levő szobában 

hétezer márka van elrejtve. A barátnője bejelenti a rendőrségen Lück eltűnését, utána megtalálja a holttestét a 

kertben. Csakhogy Lück el akarta adni a telkét, éspedig a barátja, Dirk Creuzmann közvetítésével. 

— A mindenségit! Három személy bukkan fel két olyan gyilkossági ügyben, amely rövid idővel egymás 

után történt. És az első ügy gyanúsítottja a másik eset áldozata. 

— Hogyhogy, aztán megint gyanúsnak találták Lücköt? — kérdezte Simosch főhadnagy. 

— Először el kellett fogadnunk az alibijét, ez azonban nem jelentette azt, hogy ne tájékozódjunk az 

életmódjáról és a múltjáról. Egyike volt a „Figaro" szalon legkedveltebb fodrászainak, ügyes, előzékeny, 

szeretetre méltó. Sokáig agglegény maradt, a pénzét vendéglőkben és lányokkal verte el. Aztán feleségül vett 

egy orvosnőt, és megszűntek az anyagi gondjai. Egyévi házasság után azonban már elhagyta a feleségét, és 

Manuéla Sanitzhoz költözött. A felesége öngyilkosságot követett el. 

Öngyilkosság. Simosch főhadnagy ismét maga előtt látta annak az asszonynak a bátyját az utcai lámpa 

fényében. Nem rendítette meg a sógora halála, csak csodálkozott rajta. Elismerte, hogy gyűlöletet érzett 

iránta. Csak az a kérdés, és erre a kérdésre feleletet kell kapni, hogy mire képes az az ember a gyűlölet 

hatására. 

— Figyel még? — kérdezte ekkor a százados. —- Most min töpreng? 

— A harmadik halotton. Lehetséges, hogy az orvosnő bátyjának köze van Lück halálához, de ez nem 

függ össze a postarablással. Bocsásson meg. 

— Abból indultunk tehát ki, hogy Lück doktornő halála bizonyos bonyodalmakat jelentett Lück életében. 

Most megint a saját jövedelmére volt utalva, csakhogy Lück továbbra is szórta a pénzt, úgy, mint azelőtt. Az 

örökségnek bizonyos, idő alatt nyilván a nyakára hágott. Föltehető, hogy már régóta tervezgette a 

postarablást, anélkül hogy a barátnője tudott volna róla. És Creuzmann hamis alibivel szolgált hozzá. 

Kanmuri kettesben! 

— Talán a postára is kettesben látogattak el azon az estén — mondta Simosch. 

— Éppen ehhez a ponthoz értünk a nyomozásban. És most a következő gondolatom támadt: Olaf Lück, 

egy postarablás gyanúsítottja. A barátnője, lévén a postahivatal alkalmazottja ... jól ismeri a körülményeket 

és a szokásokat. A barátja feltehetően hamis alibit biztosít neki. Ezek után valaki megöli Olaf Lücköt. 

Mennyire ismerik egymást Manuéla Sanitz és Dirk Creuzmann? És ... csakugyan barátai voltak-e Lücknek? 

 

4. 

A férfi, aki az ajtó előtt állt a lépcsőházban, megmutatta az igazolványát: — Bűnügyi rendőrség. 

Simosch főhadnagy. Néhány kérdést szeretnék föltenni magának. 

Creuzmann hátralépett, hogy a főhadnagy bemehessen. 

— Sajnálom, hogy munka közben zavarom — mondta Simosch, és körülnézett a kopár szobában. 

— Mára már úgyis be akartam fejezni. 

— Leválasztott lakás. — A főhadnagy megértőén mosolygott. — Magam is így kezdtem. De nekem 

sajnos semmi tehetségem nincs a kétkezi munkához. Maga mint villanyszerelő könnyebben boldogul az 

ilyesmivel. 

Creuzmann levette a tapétamaradékokat a székről, inge ujjával letörölte az ülést, és azt mondta: — 

Tessék. — Szemmel láthatóan nem izgatta fel Simosch magjelenése. Bevitt magának egy hokedlit a 

főzőfülkéből. Amikor ott ültek egymással szemben, azt kérdezte a főhadnagy: 

— Ismeri Olaf Lücköt? 

— Ismerem. 

Simosch egy fáradt arcot látott maga előtt. Túlságosan fáradt volt ez az arc egy harminckét éves férfihoz. 

— Mióta ismeri? 

— Gyerekkorom óta. Együtt koptattuk az iskolapadot. 



— Milyen embernek ismeri? Vállvonogatás. 

— De, Creuzmann úr, csak tud valamit mondani a barátjáról. 

— Az embereken nem tudok olyan jól eligazodni. Ha egy villanyvezetékről kérdezne... 

Olyan ez a fiú, akár egy medve. Jóindulatú és nem elég ravaszkodó ahhoz, hogy megjátssza az együgyűt. 

— Villanyvezetékről? Az a gyenge oldalaim közé tartozik. Pozitív és negatív pólus van benne, ugye? Az 

embereknél persze bonyolultabb a dolog. De azért azt is leegyszerűsíthetjük pozitívra és negatívra. Érti? Azt 

mondja meg, hogy Olaf Lück lényegében rendes fickó-e vagy... 

A főhadnagy elhallgatott. Creuzmann nem siette el a választ. Töprengett. 

— Belevaló srác — szólalt meg végül —, egész más, mint én. Tud bánni az emberekkel. Én csak a 

tönkrement vezetékek kijavításához értek. 

Gyámoltalanul mosolygott. Simosch nem találta ellenszenvesnek. 

— Úgy hallottam, meglehetősen könnyelműen bánik a pénzzel. 

Vállvonogatás, csend. 

— Szokott magától kölcsönkérni? 

— Az csak egyszer volt. De mindent megadott — vágta rá gyorsan Creuzmann. 

— Most el akarja adni a telkét, ugye? 

Creuzmann bólintott. 

— Schiffelnek, az igazgatónknak. Én közvetítettem. 

— Na és? Megegyeztek már? 

— Azt hiszem, meg. 

— És mikor akarják nyélbe ütni a dolgot? 

— Schiffel úr már beszerezte a szükséges iratokat. Tegnap estére várta Olafot, de úgy tudom, nem ment 

el. 

— Honnan tudja? 

Ettől a kérdéstől Creuzmann mintha elbizonytalanodott volna. 

— Onnan, hogy tegnap este villanyt szereltem Schiffel úrnál az új fürdőszobájába — felelte mogorva 

hangon Creuzmann. 

Simosch nem hagyta lélegzethez jutni. 

— Úgy? És ez hány órakor történt? Creuzmann kelletlenül nevezte meg az időpontot. 

— Maga Schiffel úrral ebben az időpontban állapodott meg? 

Ez volt az az óra, amikor Lücköt meggyilkolták. Sem az igazgató, se Creuzmann nem lehetett egy időben 

Schiffel lakásában és az Elba partján. A főhadnagy feszült kíváncsisággal várta a választ, amelytől két alibi is 

függött. 

— No igen, körülbelül. 

— Körülbelül? Szóvaj később ért oda! 

— Amikor becsöngettem Schiffel úrhoz, észrevettem, hogy rosszul jár az órám. Úgy látszik, fölhúzás 

közben elmozdítottam. 

— Velem is előfordult már — vetette oda könnyedén Simosch. 

Ahogy tekintetével újra végigpásztázta a szobát, az egyik sarokban egy pár sáros, barna bőrcipőt 

pillantott meg. Tehát nem akarja, hogy megtudjam, hol járt, mielőtt Schiffelhez ment. Volt-e rá ideje, hogy 

Lücköt fölkeresse? És mit akart tőle? Az elrejtett hétezer márkáról volt szó, ami valószínűleg a 

postarablásból származott? Veszekedés támadt köztük? 

— Gyakran meglátogatta a barátját kint a telken? 

— Nyáron előfordult. Csónakázni szoktunk. 

— Tegnap odament? 

— Tegnap nyár volt? Tulajdonképpen minek faggat engem? 

— Mindjárt befejezem. Csak azt szeretném még megkérdezni, mikor látta utoljára Olaf Lücköt. 

— Pár nappal ezelőtt. Olaf szabadságot vett ki, és Berlinbe akart utazni. 

— Kihez? 

— Nem tudom. 

— Egyedül ment? 



— Nem tudom. 

— Kár. 

A főhadnagy felállt, odament a sarokba, és fölemelte a két sáros cipőt. 

— Ha ócska cipőket is gyűjt, szolgálja ki magát — mondta Creuzmann. 

— Csakugyan szeretném magammal vinni, a Kriminalisztikai Intézetbe. Egykét múlva visszakapja. 

— És minek ez az egész? 

A főhadnagy Creuzmann-hoz lépett, megállt vele szemben, és a szemébe nézett. 

— Mert a barátját, Olaf Lücköt megölték. Mert valaki elásta a kertben az őszikikerics-ágyás alatt — 

mondta. 

Csend. És Creuzmann sötét szemének komoly, hitetlenkedő pillantása. 

— Amit csak lehet, meg kell tudnom róla és mindazokról, akik közelebbről ismerték — mondta a 

főhadnagy. — A maga ujjlenyomataira is szükségem van. És figyelmeztetem, hogy az igazat mondja 

mindabban, ami Olaf Lückre vonatkozik. 

Lassan, szinte körülményesen csomagolta be a két barna cipőt. 

— Az utóbbi időben bajba jutott Olaf Lück, vagy ellenséget szerzett magának? Maga talán azért kereste 

fel az elmúlt napokban, hogy segítsen rajta? 

— Nem tudok semmiről — mondta Creuzmann, és lassan felállt. Most volt valami fenyegető a 

magatartásában. — Hagyjon békén. 

— Volt egy barátnője. Manuéla Sanitz. Mennyire ismeri azt a lányt? 

— Ritkán találkozom vele. 

— Tulajdonképpen sok barátja van, Creuzmann úr? 

— Csak egy volt. Olaf! 

— No persze — mondta szenvtelen hangon a főhadnagy —, ezért rendeztek kettesben kanmurit. 

Creuzmann széles homlokán kidagadtak az erek. Nehezen kapott levegőt. A szeméből rémület 

tükröződött. 

— Tessék, ez rendőrségi idézés — mondta a főhadnagy, és egy cédulát tett az asztalra. 

— Holnap majd mindent jegyzőkönyvbe veszünk. Ez pedig az elismervény a cipőjéről. 

— Miközben kifelé indult, gondolataiba mélyedve nézett Creuzmann-ra. — Ahhoz képest, hogy a barátja 

volt, gyalázatosán keveset tud róla. 

 

5. 

Amikor Simosch megfordította a kulcsot az előszobaajtó zárjában, Christina forró teát töltött egy 

pohárba, citromot csőpögtetett bele, aztán a konyhaajtóban elállta a férje útját. 

— Tilos a belépés. A hadnagy Sanitz kisasszonynál vár. 

— A hadnagy kinyal... 

— Elég zavart volt. 

— Olbricht? Még csak az hiányzik! Van egy korty forró innivalód? 

Az asszony odanyújtotta neki a teával telt poharat. Simosch álltában ivott. 

— Hát akkor nemsokára jövök — mondta, magához húzta az asszonyt, és megsimogatta a haját., — 

Remélem, minél előbb — szólt mosolyogva Christina. 

Mindketten tudták, hogy az a „nemsokára" néhány percet is jelenthet, de napokat és éjszakákat is. 

Olbricht hadnagy kiment Simosch elé az előszobába. Idegesnek látszott. 

— Nem boldogulok vele — suttogta. — A nappali szobából visszafojtott zokogás hallatszott. — Csak ül, 

és sír... a kutyaúristenit! Inkább beülök egy éhes krokodillal a fürdőkádba, semhogy egy bőgő nőszeméllyel 

társalogjak. 

— De tulajdonképpen mire számít, mit kellene hogy eláruljon magának? 

— Amikor átkutattuk a lakást, tízezer márka készpénzt találtunk. Egy bádogdobozban elrejtve. Akárcsak 

a csónakházban. 

— Honnan származik ez a pénz? 

— A lány azt mondja, Lück a feleségétől örökölte. 

— Akkor miért dugta egy bádogdobozba? 



— Ez az, amit magam sem értek. Mindenesetre elrejti az örökségből származó tízezer márkát, és ... nem 

akar leülni, főhadnagy úr? ... fölvesz hatvanezret az üres bankszámlájáról. — Az utolsó szavakat emelt 

hangon, ütemesen hangsúlyozva ejtette ki a hadnagy. 

Simosch aggódva nézett rá. 

— A feleségemnek is feltűnt, milyen furcsán beszél ma, Olbricht hadnagy. 

— Megpróbálom még egyszer — mondta vigyorgó képpel, tompított hangon Olbricht. — Ebben a 

lakásban elrejtettek tízezer márkát, amely állítólag örökségből származik. 

— Ez még nem ok arra, hogy elrejtsék — vágott a szavába halkan a főhadnagy. 

— Így van! De Lück, ahelyett hogy befizetné a számlájára, hogy kamatozzék, belegyömöszöli egy 

bádogdobozba, és fölvesz az üres számlájáról hatvanezer márkát. 

— Tehát csekkszámlával elkövetett csalás. 

— Éspedig a saját csekkszámlájával! Őrület. Most aztán azon töröm a fejem, van-e összefüggés az 

eldugott pénz és a csekkszámlacsalás között. És hogy mit tud erről ez a nő. 

— Az a tízezer valószínűleg annak az összegnek egy része, amelyet Lück csalással szerzett. 

— Nem valószínű. A csekkeket csak néhány nappal ezelőtt váltotta be. A pénz viszont már régóta itt van. 

— Manuéla Sanitz szerint. 

— És a doboz tetejét borító porréteg alapján — kontrázott a hadnagy. — De hol van a hatvanezer márka? 

— Hétezret találtak a csónakházban. 

— Eddig azt hittük, az a postarablásból származik... amennyiben csakugyan Lück követte el. De még ha 

ebből a titokzatos csekkszámlacsalásból származna is, akkor is sok hiányzik. Legalább harmincötezer márka. 

— Lück talán különböző helyeken rejtette el, dobozokban és skatulyákban. 

— Köszönöm szépen. Én kriminalista vagyok, nem kincskereső. 

— Ez a foglalkozás többek között azt is jelenti, hogy az ember többféle szakmában eligazodjék — 

mondta Simosch, és oldalba bökte a hadnagyot. — Ne vágjon olyan elkeseredett képet. 

— Nem lett volna elég már az is, hogy ezzel a gyilkossággal kapcsolatban a postarablásba ütközünk? 

Még egy csekkszámlacsalással is bíbelődnünk kell? Ki tud itt eligazodni? 

— Maga meg én. Mármint az idők során. Most menjünk be. 

Manuéla Sanitz összegörnyedve ült, arcát a kezébe temette. 

— Nehéz nap ez a maga számára, kisasszony — mondta Simosch, és könnyedén megérintette a lány 

vállát. 

Olbricht közben bevitte az összehajtogatott bankjegyekkel degeszre tömött bádogdobozt. 

— Képtelen vagyok felfogni! 

Simosch óvatosan elhúzta a lány kezét az arcáról. 

— Kisasszony, mi már ismerjük egymást. Annak idején beszélgettünk, amikor megtámadták azt a 

postatisztviselőt. Emlékszik? 

A lány fölemelte a fejét, és szótlanul nézett Simoschra. 

— Van itt néhány rejtélyes dolog, és magának segíteni kell, hogy megoldhassuk őket. Mondja, nem lett 

volna például jobb helyen ez a tízezer márka a bankban, hiszen ott kamatozna is? 

A lány szomorúan nézett rá, arcán a könnyektől szétkenődött a szempillafesték. 

— Olaf valószínűleg félt, hogy a sógora megtudja. Gotenbach ugyanis mindent magának követel, ami 

Janáé volt. 

— De hiszen Lück volt a törvényes örökös, ugye? 

— A sógora azt állítja, hogy Janának volt végrendelete, és abban rá hagyta a telket és még pénzt is. 

— De nem volt végrendelet? 

— Mit tudom én. 

Simosch az asztalhoz lépett, amelyen a hadnagy szétterített egy várostérképet. Egy csekkfüzet volt 

mellette. 

— Tehát Berlin — mondta Simosch. 

A főváros csaknem valamennyi kerületében pirossal voltak aláhúzva a postahivatalok, az utcák mentén 

húzott ceruzavonalakkal összekötve. 



— Az útvonal — jegyezte meg Simosch, aztán a lányhoz fordult, és azt kérdezte: — A magáé ez a 

térkép? 

Manuéla a fejét rázta. 

— Biztosan Olaf hozta magával. 

— Kettes — mondta Olaf, és rátette a 6897-es számú csekkszámlaszámmal jelzett csekkfüzetet a 

térképre. — Négyes számú füzet, az ötödik oldaltól. — Megint halkan beszélt, csak Simosch hallotta. 

— És a hiányzó lapok? És az első, második és harmadik csekkfüzet? — kérdezte Simosch, szintén 

tompított hangon. 

— Azokat beváltotta. De nem volt rájuk fedezet. — A hadnagy ezután elmondta, amit az elmúlt órákban 

sikerült megtudnia. 

A drezdai posta-takarékpénztárban Olaf Lück csekkszámlát nyitott, amelynek a száma: 6897. Ez néhány 

héttel azután történt, hogy megtámadták és kirabolták a postatiszt-viselőt, akkoriban, amikor Manuéla Sanitz-

nak másodszor is kérdéseket tettek fel a barátjára vonatkozóan. Olaf Lück 50 márkát fizetett be a 

csekkszámlájára, összesen négy csekkfüzetet kapott, az utolsót néhány nappal a halála előtt. Drezdában 

egyetlen csekket sem váltott be. Berlinben azonban, éspedig a térképen megjelölt valamennyi 

postahivatalban, készpénzt vett fel Olaf Lück. összesen 68 csekket váltott be, és kereken 60 000 márkát 

fizettek ki neki. Ezenkívül fedezetlen csekkek is előkerültek, mintegy 30 000 márka értékben. 

Simosch ekkor megint a lányhoz fordult, aki szenvtelenül ült egy karosszékben. 

— Sanitz kisasszony, tudott maga arról, hogy a barátjának postai csekkszámlája van? 

— Az ilyen dolgok engem sose érdekeltek. 

— Ha érdekli, hogy ki ölte meg a barátját, jól tenné, ha kissé őszintébb lenne velünk. Mi nem személyes 

érdeklődésből faggatjuk. 

A lány megtörölte a szemét, kifújta az orrát, azután így szólt: 

— De én igazán nem törődtem az anyagi ügyeivel. 

Simosch leült a lány mellé. — De hiszen együtt éltek —- mondta. — Ilyenkor közös kiadások is vannak 

— mondta. 

— Olaf soha nem volt fukar. Ha szükségem volt valamire, mindig megvette. 

— Kivel ment Lück úr Berlinbe? — kérdezte Olbricht. 

A lány hátradőlt, fejét a szék támlájára hajtotta. Könnyek peregtek le az orrára, onnan a szája szögletébe, 

végül a blúza gallérján állapodtak meg. 

— Olyan fáradt vagyok — mondta —, hagyjanak már békében. Nem tudom, kivel volt Berlinben, és azt 

se, hogy mi dolga volt ott. — Hirtelen kiegyenesedett, és keményebb hangon folytatta: — Én nem vagyok 

Jana. Az a nő teljesen kikészítette Olaf öt. Ha csak odament az ajtóhoz, már kitört a vihar! Hová mész? Mire 

készülsz? Ki van nálad? Mikor jössz haza? Még lélegzetet se tudott venni az a szerencsétlen ember! 

Simoschnak eszébe jutott, mit mondott Bachmann-né az orvosnőről. Minden valószínűség szerint még jó 

néhány ellentmondásos véleményt hallhatna Janáról is meg Lückről is. Minél bonyolultabb valakinek a 

jelleme, annál eltérőbbek a róla alkotott vélemények. Simosch mindig arra figyelt, milyen vonásokat emelnek 

ki az emberek, így arról is teljesebb képet alkothatott magának, aki beszélt, meg arról is, akiről véleményt 

mondtak. 

— Ki volt Olaf legjobb barátja? — kérdezte hirtelen. 

— Dirk Creuzmann. 

— Gyakran járt ide? 

A lány erélyesen megrázta a fejét. 

— Olaf járt hozzá. Creuzernek nincs valami jó véleménye rólam. 

— Miért? 

— Mert földúltam Olaf házasságát... ahogy ő mondja. Csakhogy ott már nem sok földúlnivaló volt. De 

Creuzernek sejtelme sincs az ilyen dolgokról. 

— De hát mi fűzte egymáshoz a barátját és Creuzmann urat? Bizonyára nemcsak a megszokás, s 

nemcsak az, hogy hosszú évek óta ismerték egymást. 



— Olyan össze nem illő pár ritkán akad, mint ők ketten. Olaf ügyes, életrevaló, Creuzert meg a 

munkáján kívül mindenre noszogatni kell. Ha Olaf nem csinál akkora ügyet a lakás miatt, Creuzer még 

negyvenéves korában is a nagymamájánál gubbasztana. 

— Barátnője nincs? 

— Furcsa, de a lányoknak tetszik ez a típus, csakhogy ő fél hozzákötni magát valakihez. A nagymamánál 

persze kényelmesebb volt. Olaf privátmunkát is szerzett neki. Creuzer elsőrangú villanyszerelő, egész rakás 

pénzt kereshetne vele, de mire az becsönget valahova... 

— Akkor hát mit jelentett ő Lück úr számára? 

— Olaf azt mondta: „Creuzerre mindig számíthatok." 

Simosch intett a főhadnagynak, hogy csomagolja be a pénzt, a térképet és a csekkfüzetet, aztán 

induljanak. 

— Ezt le kell foglalnunk — magyarázta a lánynak. — Kérem, gondolja át még egyszer, kikkel 

találkozott az utóbbi időben a barátja Creuzmannon kívül, és kivel volt rossz viszonyban. 

A lány bólintott. 

— Egyébként tudott maga arról, hogy Lück úr hétezer márkát rejtett el a csónakház fölötti szobában? 

Egy bádogdobozban! 

— Nem — mondta egykedvűen a lány. 

— Mit gondol, honnan származik az a pénz? 

— Talán Schiffel úr adott előleget a telekre. 

Amikor kiléptek az utcára, Olbricht megjegyezte: 

— Micsoda história! Csekkszámlacsalás a saját számlájával. Én már nem értek semmit. 

— Legjobb lesz, ha most bemegyünk az osztályra — javasolta Simosch —, és szép nyugodtan 

átgondoljuk a dolgot. Holnap reggel már a megfelelő irányba kellene folytatnunk a nyomozást. 

— Az én fejemben már semmi sem fér el ma este — mondta Olbricht, és fázósan húzta össze túlságosan 

bő kabátját. — Előbb ennem kell valamit. Egyre soványabb leszek. 

— Az inggallérja viszont egyre szalonnásabb. Ezt már egész nap meg akartam mondani magának ... 

Most pedig jöjjön velem a „Gulyáskunyhó"-ba. És ezt tekintse meghívásnak. 

Az egyik fülkében találtak helyet, ahol nyugodtan beszélgethettek. A főhadnagy két levest, két pörköltet 

és két sört rendelt. Olbrichttal addig nem lehetett beszélni, amíg be nem kanalazta a forró levest. 

— Ez volt a reggelim — mondta —, mindjárt jön az ebéd, utána pedig megisszuk a vacsorát. Szép kis 

nap volt ez. 

— Ha nem volna fontosabb dolgunk — mondta Simosch —, komolyan meg kellene beszélnünk a maga 

életmódját. 

A hadnagy legyintett. 

— Foglalkozzunk inkább Lückkel. Egyszerűen elképzelhetetlen, hogy keresztül-kasul bejárta egész 

Berlint, egyik postahivataltól a másikig, és mindezt nyilvános közlekedési eszközökön. 

— Talán bérelt egy kocsit, vagy illetéktelenül használt egyet. 

— Ha egymaga bonyolította le a dolgokat, akkor taxin mehetett. Amikor a csalást elkövette a saját 

csekkszámlájával, be kellett mutatnia a személyazonossági igazolványát, tehát nem titkolhatta el a kilétét... 

Vajon egyáltalán beszámítható volt ez az ember? 

— Már nem vizsgáltathatjuk meg. Azzal mindenesetre számolnia kellett, hogy két-három napon belül 

letartóztatják. 

A pincér eléjük tette a pörköltet. Szótlanul ettek. Olbricht, akinek a tányérja először ürült ki, így szólt: 

- Ha volt bűntársa, valami balul üthetett ki, és összekaptak. 

Simosch vállat vont evés közben. 

— De ha egyedül csinálta — folytatta Olbricht —, akkor ez volt a legdörzsöltebb fickó, akivel hosszú 

idő óta találkoztam. 

— Csakhogy meghalt. 

— Előfordult már, hogy a halott nem az volt, akinek gondolták, a másik viszont, ahelyett hogy meghalt 

volna, élte a világát egy halom pénzzel. 



— A halott Olaf Lück — jelentette ki a főhadnagy. — Maradjon tehát a föltételezéseivel a lehetőségek 

területén. Akár egyedül csinálta, akár nem, a szándéka csakis az lehetett, hogy elszökjön az országból. Hol 

rejtőzhetett volna itt el éveken keresztül hamis néven, hamis papírokkal vagy személyi igazolvány nélkül? 

— Pedig nem volt valami rossz sora így sem. Nő, lakás, örökség. 

— Megtaláljuk még az indítékot is. 

— A telekeladási szándék is amellett szól, hogy meg akart lépni. 

— Összeköttetésbe lépek az illetékesekkel. Azonkívül megvizsgáljuk, milyen lehetősége volt Lücknek 

arra, hogy kocsival Berlinbe menjen, és ott sorra járja a postahivatalokat. 

— Megvizsgáljuk? — kérdezte élénk érdeklődéssel Olbricht. 

— Mármint maga — mondta ki a döntést a főhadnagy. — Érdeklődjön a „Figaro" szalonban is. Az ellen 

sincs kifogásom, ha felhasználja az alkalmat, és hajat vágat. 

Olbricht elvigyorodott, de a következő másodpercben már komoly arccal kérdezte: 

— Lück talán nem is tudott arról, hogy nincs pénz a számláján. Mit gondol, főhadnagy úr? 

— Rajta kívül senki más nem vett fel pénzt a számlájáról. 

— Ez nem feltétlenül bizonyíték. Talán nem fizette be valaki, amit kellett volna. Valaki, akiben Lück 

megbízott, aki a bizalmába férkőzött. 

— És meggyilkolta. — Simosch eltűnődött. — Ez is lehetséges. Hadnagy úr, maga hétfő reggel Berlinbe 

utazik, és végigjárja az utat, amelyet Lück megtett. Hallgassa ki az embereket a postahivatalokban, és 

mutassa meg a fényképeket. 

— Miféle fényképeket? 

— Mindazokét, akikről ez ideig megállapítottuk, hogy Lück közelebbről ismerte őket. A sógora, 

Wolfram Gotenbach fényképét, Schiffel igazgatóét, aki meg akarta venni a telket, Dirk Creuzmannét, aki a 

dolgot közvetítette, és Manuéla Sanitzét. És ... egy pillanat ... — mondta Simosch, felállt, odament a 

pincérhez, aki kiszolgálta őket, és megkérdezte tőle, honnan telefonálhatna. Azután feltárcsázta Schulz 

őrmester lakását. 

— Igen, tessék — szólalt meg a vonal másik végén egy álmos hang. 

— Sajnálom, Reinhard — mondta Simosch. — Tudom, hogy az éjfél előtti alvás a legegészségesebb. 

Csakhogy valami felvilágosításra van szükségem. Amikor Lück barátnője megjelent nálad, éppen néhány 

fiatalkorút gyűjtöttetek be, és az egyikük ismerte Manuéla Sanitzot. Ki volt az a fiú? 

— Sejtelmem sincs — hangzott a felelet. Utána hosszan kitartott ásítás következett. 

— Gondolkozz csak. Csend. 

— Igen, megvan — szólalt meg végül az őrmester. — Andi, Andreas Bieleke volt az, akit ismert a lány. 

— Lück révén ismerkedett meg vele? 

— A lány azt mondta, Lück kétszer vagy háromszor magával vitte a fiút a lakásukra. 

— Tudsz még valamit róla? 

— Húsz-huszonkét éves. Először volt vele dolgunk. Inkább csak a szája jár. Mikor a fiatalkorúak 

összemocskolták a parkot, ő maga nem volt benne, de megjátszottá velünk szemben az erős fiút, és annyi 

hülyeséget összebeszélt, hogy kénytelenek voltunk magunkkal vinni. Teherautó-sofőr. Hogy hol, azt nem 

tudom. 

Simosch visszatért Olbricht feladatára: 

— Tudjon meg mindent Andreas Bieleké-ről, és vigye magával az ő fényképét is Berlinbe. Ezenkívül 

meg kell tudni Randolf volt barátnőjének a nevét is. Próbáljon meg minél több adatot szerezni róla, meg egy 

fényképet is. 

Kiitták a sörüket, Simosch fizetett. 

— Holnap vasárnap — sóhajtott fel a hadnagy. — Szenteld meg az ünnepnapot. 

— Annyi ideje azért marad, hogy kimossa az ingeit. Most pedig elnézését kérem. Mára még tervbe 

vettem egy igazgató és egy bár meglátogatását. 

 

6. 

Amikor Justus Schiffel meghallotta, hogy a bűnügyi rendőrségtől keresik, kérdő tekintettel meredt a 

főhadnagyra, azután felszólította, hogy lépjen be a lakásba. Simosch azt mondta, köszönöm, levetette a 



kabátját, letette a sapkáját, érdeklődéssel szemlélte a falon a frissen fúrt lyukat, aztán követte Schiffelt a 

nappaliba. 

A padlót vastag, puha szőnyeg borította. A válogatott stílbútorok,' köztük egy különösen szép szekreter 

meg a hozzájuk illő karosszékek és a heverő minden látogatóban mély benyomást keltettek. A 

legcsodálatosabb azonban a tájképekkel díszített régi csempékből rakott cserépkályha volt. 

— Éppen százéves — jegyezte meg Schifffel. — Néha ránézek, és azt gondolom, hogy a kora ellenére 

semmit sem veszített a szépségéből ... az ember viszont... 

Simosch hallgatott, elgondolkodva vette szemügyre Schiffelt. Határozottan karakteres fej. Magas, széles 

homlok, domború tarkó, erős áll. 

Schiffel az egyik karosszékre mutatott. Simosch leült, és elnézte, ahogy az igazgató mindent lerámol a 

jegyzetekkel, rajzokkal és füzetekkel elborított szekreterről. 

— Még szombat este is dolgozik? — kérdezte Simosch, akinek általában nem volt sürgős, hogy 

megnevezze látogatása okát. Megvárta, hogy hasson rá az atmoszféra. 

— Előfordul, hogy késő éjszakáig dolgozom — felelte az igazgató, és egy kis szemhunyorítás 

kíséretében hozzátette: — Tudja, én becsvágyó ember vagyok, felküzdöttem magam a vezetői székbe, és 

elhatároztam, hogy jó főnök leszek. Bár most betegállományban vagyok, nem hanyagolhatom el a 

munkámat. De, kérem, el ne árulja senkinek. — Betette az iratokat egy szekrényfiókba, egy másikból meg 

elővett két kehely formájú borospoharat. — Egy korty vörös bort nyilván nem utasít vissza. 

— Miért utasítanám vissza? — mondta mosolyogva Simosch. — Én is megszomjazom szolgálat közben. 

Schiffel egy üveg malagát tett az asztalra. 

— Ön telket akar venni, Schiffel úr? 

— Sőt van is kilátásom egy vízparti telekre csónakházzal és vitorlással. 

— És ki az eladó? 

— Olaf Lück. 

— A megállapodás már megtörtént? 

— Mindenben megegyeztünk. De Lück úr, úgy látszik, halogatni akarja a dolgot. 

— Hogyhogy? 

— Megbeszéltük, hogy tegnap este eljön hozzám, és elhozza a szükséges iratokat. Már a közjegyzővel is 

megbeszéltem, hogy a jövő hét egyik napján fölkeressük. Lück úr azonban sajnálatos módon nem tartotta be 

a megállapodást. — Schiffel fölemelte a poharát, egy pillanatig a magasban tartotta, és közben Simoschra 

nézett, míg az is föl nem emelte a magáét. Azután ittak. 

— Honnan ismeri Lück urat? 

— Egy Creuzmann, nevű villanyszerelő közvetítésével, aki nálam dolgozik az üzemben. Tőle származik 

az ötlet, és engem mindjárt érdekelni kezdett a dolog. Lück úr egyébként kiváló férfifodrász. Ügyes, 

közvetlen, kellemes — mondta Schiffel, és kissé összeráncolta a homlokát, hozzátette: — Nem értem, miért 

nem jelentkezik. 

— Lück urat tegnap este megölték. 

— Megölték? 

— Kint a telken, amelyet ön meg akart venni, agyonverték, és elásták a holttestét. 

Schiffel arcából kiszaladt a vér. 

— Nem állítom, hogy a dolog kapcsolatban van önnel. 

A főhadnagy arra számított, hogy Schiffel védekezni fog, és azzal érvel, hogy neki Lück halálából az 

égadta világon semmi haszna, de Schiffel hallgatott. 

— Ha esetleg tud még valamit Lückről és az ismeretségi köréről, kérem, mondja el. 

A megdöbbenést, amely Schiffel arcát beárnyékolta, lassan mélységes tanácstalanság váltotta fel. — 

Ebben nem tudok segíteni önnek — mondta. — Csak azt tudom ... ha Lücköt este nyolc óra előtt ölték meg, 

akkor nincs alibim. 

— Miért, hol tartózkodott ön abban az időben? 

— Itt, ebben a szobában. Fango-gyógypakolással a vállamon, gyapjútakaróba burkolózva. Az orvos 

rendelte az artrózis ellen... én pedig hiúságból a barátaimat, sőt az idegeneket is megkímélem ettől a 

látványtól. Az utóbbi napokban már olyan fájdalmaim voltak, hogy az orvos kiírt betegállományba. 



— Járt itt valaki, aki tanúsíthatná, hogy itthon tartózkodott? Nekünk nagy segítséget jelent, ha az áldozat 

ismerősei közül minél többet kizárhatunk az elképzelhető tettesek sorából. 

— Értem, csakhogy a vendégem késett, úgyhogy csak körülbelül negyed kilenctől szolgálhatok alibivel. 

— Ki volt a vendége? 

— Creuzmann úr. Megkértem, hogy szerelje be a villanyvezetéket a fürdőszobámba, ugyanis nemrég 

építtettem át. 

— Feltűnt önnek valami tegnap este Creuzmann úr viselkedésében? 

— Nehéz kérdés. — Schiffel habozott. — Nem ismerem őt elég jól ahhoz, hogy megállapíthassam, 

eltért-e valamiben a magatartása a szokásostól. Egyszerűen csak idegesnek látszott, mondjuk, olyan volt, 

mint aki csinál valamit, de közben másra gondol. Ez a látogatómnak, Lamprechtnénak is feltűnt, aki még 

benézett hozzám tegnap este. ö a személyzeti osztály vezetője az üzemünkben, így hát ismeri Creuzmann 

urat. 

— Ígért ön Creuzmann-nak valamilyen összeget a közvetítéséért? 

— De hiszen ő barátja Lücknek ... — Az igazgató elhallgatott, azután így folytatta: — Illetve csak volt. 

Lück úr azt mondta, ez az ő dolga, majd ő elintézi. 

— Nem tudja, járt-e Creuzmann az utóbbi napokban Berlinben? 

— Nem tudom. Saját magammal voltam elfoglalva. 

— És ön? Járt mostanában Berlinben? 

— Az artrózisom csak azt engedte meg — mondta sajnálkozó mosollyal Schiffel —, hogy a merev 

vállammal az orvosig elvonszoljam magam. 

Simosch felállt, és köszönetet mondott a felvilágosításért. Amikor az ajtóhoz ért, az igazgató, mint aki 

képtelen elhinni, újra föltette a kérdést: 

— Olaf Lücköt a saját telkén ... elásta valaki? 

Simosch bólintott. 

— Éspedig olyasvalaki, akinek sürgős volt a dolog. 

A szálloda portáján az egyik recepciós hölgy egy borítékot nyújtott át Simoschnak. A borítékban cédula: 

A bárban megtalál. Aláírás: W. Gotenbach. 

A főhadnagy beadta a ruhatárba a kabát ját, aztán felment a bárba. Egy alacsony férfi, aki fekete öltönyt 

viselt és hozzá hatalmas, kanárisárga csokornyakkendőt, elállta az útját. 

— Sajnos, nincs helyünk, uram. Simosch ritkán hallott ilyen barátságos fenyegetést. — Számomra 

mindig akad hely — mondta, és a zsebébe nyúlt. 

A kisember félreértette ezt a mozdulatot, azt hitte, borravalót kap. 

De Simosch a fejét rázta. — Tőlem nem. Nekem szabadjegyem van — mondta, és az emberke szeme elé 

tartotta az igazolványát. 

Amikor az elolvasta, és felfogta, miről van szó, dadogni kezdett: 

— Az isten szerelmére! Kihívhatok valakit feltűnés nélkül? 

— Ugyan, ne vágjon ilyen tragikus képet — figyelmeztette Simosch —, mit gondolnak majd a vendégei. 

Mosolyogjon szépen, és húzódjon félre. 

Az emberke megigazította sárga nyakkendőjét, száját széles mosolyra húzta, és fejét lehajtva szabaddá 

tette az utat. Simosch egy pillanatra megállt az ajtó mellett, lehunyta a szemét, és amikor újra kinyitotta, a 

félhomály ellenére már meg tudta különböztetni az embereket az oszlopoktól. Az oszlopok egy kis, kör alakú 

táncparkettát határoltak, mögöttük fülkékre tagolódott a helyiség, és ezek a fülkék, amint Simosch 

megfigyelte, lehetőséget adtak arra, hogy az emberek kísérletet tegyenek új kapcsolatok teremtésére. 

Némelyek zavartalanul úgy viselkedtek, mintha az otthoni heverőiken ülnének, mások számára azonban a 

fülkék a magány szigetei maradtak. 

Gotenbachot sem a fülkékben, sem a bárpultnál nem találta Simosch. A zenészek játszani kezdtek, az 

első párok megjelentek a parketten. Simosch kényelmes, lassú léptekkel végighaladt az oszlopok mentén, 

három fiatal nő sóvárgó tekintete kíséretében, akik az egyik szigeten ültek, és hasztalan reménykedtek a 

szabadulásban, a hódolók jelentkezésében. Az énekes kezébe vette a mikrofont, és tagjait vadul tekergetve 

magasztalta a rozstábla előnyeit az ággyal szemben. És ekkor a főhadnagy felfedezte Wolfram Gotenbachot. 



Egy sereg angolul beszélő ifjú hölgy között ült, a tekintete homályos volt, a mosolya, amellyel a 

hölgyekre nézett,, erőltetettnek látszott. Simosch Gotenbach vállára tette a kezét, bólintott a hölgyek felé, és 

azt mondta: 

— Megállapodtunk, hogy beszélgetünk egy kicsit. 

— Nagyszerű — jelentette ki Gotenbach, és kiürítette a poharát. 

— Maga részeg. 

— Ahhoz, hogy engem részegen találjon, később kellett volna jönnie. 

— Who is that? — kérdezte az egyik ifjú hölgy, hirtelen Simoschra nézett, azután végighúzta a nyelvét a 

felső ajkán. 

— My friend — felelte vigyorogva Gotenbach. 

— Jöjjön. A szobájában fogunk beszélgetni — mondta Simosch, és a keze nagyobb súllyal nehezedett 

Gotenbach vállára. 

— How nice! Your friend is also my friend — jelentette ki az ifjú hölgy, és közben Simoschra kacsintott. 

Gotenbach felállt. — Please, excuse me, ladies. My friend has got some problems. — Most ő tette a 

kezét Simosch vállára, és így mentek egészen az ajtóig, mintha úgy tuszkolná ki Simoscht a helyiségből. A 

sárga nyakkendős emberke tátott szájjal bámult rájuk. Az előcsarnokban Gotenbach levette a kezét Simosch 

válláról, és intett a portáspult mögött álló lányoknak. 

— Ha Wolfram bácsi holnap reggel nyolckor nem ül a reggelizőasztalnál, gyertek fel érte! — szólt oda 

nekik. 

A lányok vihogtak, csak az egyik hűvös, kék szemű szőke jegyezte meg komoly arckifejezéssel: 

— Feljegyeztük az ébresztést, Gotenbach úr. 

— Maga a szálloda gyöngye, és az is marad — mondta a tolmács, könnyedén meghajolt, és követte 

Simoscht a felvonóhoz, amelynek az ajtaja kinyílt előttük. — így — mondta, miközben felfelé siklottak —, 

vége a derűs résziek. — Mély lélegzetet vett, arcán megfeszültek az izmok, egyszerre tiszta és kihívó lett a 

tekintete. 

Nem volt olyan részeg, mint ahogy Simosch feltételezte. A főhadnagy tudta, résen kell lennie. Ettől az 

embertől sok minden kitelik. 

Bent, a szállodai szobában Gotenbach cigarettára gyújtott, egy ideig füstölt, azután így szólt: 

— Csak nem gondolja, hogy van valami közöm a sógorom halálához? 

— Engem az érdekel, hogy milyen viszonyban volt a sógorával. Az egyszerűség kedvéért az igazat 

mondja, Gotenbach úr. Végül úgyis rájövök a hazugságra. Miért ment ki Lück telkére? De ne kezdje megint 

azzal, hogy Lück barátnője küldte oda. ű ugyanis nem tudta, Hol van Lück. 

— Na jó. Ott volt találkozóm Olaffal, a telken. 

— Azon az estén, amikor megtaláltuk a holttestét... vagy talán előző nap? 

— Azon az estén, és pontosan akkor, amikor odaértem. 

— Mit akart a sógorától? 

— Rendezni az örökségi ügyeket. — Simosch a tekintetével kényszerítette, hogy folytassa. — Amikor 

Lück megismerkedett Janával, egy senki volt. Igazán nem értem, miért éppen ebbe az emberbe habarodott 

bele a húgom. 

— Dehogynem — mondta Simosch —, nagyon jól érti. És számomra nagyon fontos, hogy minél többet 

megtudjak Lück múltjáról. 

— Jana szörnyen magányos volt. Amióta az első férje elhagyta, csak a betegeinek élt. 

— Ki volt az első férje? 

— Egy tudós. Volt egy gyerekük, de csecsemőkorában meghalt, agydaganata volt. Jana ezután nem 

merte vállalni, hogy gyereke legyen. 

— Miért hagyta el a férje? 

— Külföldi volt. Visszatért a hazájába. 

— A húgának, nem kellett erre számítania? 

— Talán számított rá, de túlbecsülte az erejét. Talán minden másképp alakult volna, ha a gyerek életben 

marad. De hogy a gyerekét is meg a férjét is elveszítette, az sok volt. 

— Utána mindjárt kapcsolatba került Lückkel? 



Gotenbach a fejét rázta. 

— Nem. Olyan volt, mint egy növény, amellyel senki sem törődik. Valósággal hervadni kezdett. Igen, 

nem tudok rá jobb kifejezést. Semmi vidámság, semmi frissesség, semmi vállalkozó kedv a magánéletben, 

csak a munka. Helyettesítette a beteg kollégáit, átvállalta az éjszakai ügyeletet. Csak a klinikához tartozott, 

akár a szike a műtőhöz, sovány volt, sápadt, és valami szigorú, keserű vonás alakult ki a szája körül... Abban 

az időben Olaf Lücköt baleset érte ... 

A sötétséggel jött a félelem. Olaf Lück érezte, hogy egyedül van. A fejében elviselhetetlenné vált a 

nyomás, a félelem sajgó húscsomóvá szorította össze a szívét. Tapogatózva kereste a csengőgombot. 

Egy idő múltán érezte, hogy valaki megpróbálja kilazítani görcsbe merevedett kezét. Egy kar a tarkója 

alá csúszott, óvatosan fölemelte. Valami hűvös folyadék érintette az ajkát, a nyelvét. Lenyelte. Szürke 

ködfátyolon keresztül egy szempár tekintett rá. Lassan visszacsúszott a feje a párnára. Közben megint 

eltöltötte a félelem. Az a két szem közeledett hozzá. Tekintetükből erő sugárzott, feloldotta a benne levő 

szorongást, megnyugtatta. A szempár körül lassan kialakult az arc, sápadt, erélyes, aggódó. Anyáskodó arc. 

Lück magával vitte ezt az arcot az álmába. 

Attól az órától fogva ez az arc tartotta izzásban benne azt a parányi szikrát, amelyet egyesek élni 

akarásnak, mások reménységnek vagy a jövőbe vetett hitnek neveznek. 

Egy napon észrevette, hogy orvosok és ápolónők állnak az ágya mellett, mosolyogva, elégedetten, és 

gratulálnak az életben maradásához. 

— Gotenbach doktor vagyok — mondta az a fehér köpenyes fiatal nő, akinek már jól ismerte az arcát. — 

Egy ideig még itt tartjuk magát. Hogy meddig, az egyebek között magától is függ. 

Lück állapota csak lassan javult, de az orvosok szerint aggodalomra semmi ok nem volt. 

Amikor felkelhetett, megpróbálta hasznossá tenni magát. Hamarosan a nővérekkel is, a konyhasókkal is 

meghitt viszonyba került. Meghallgatta a betegekről és az orvosokról szóló pletykáikat, és észrevette, hogy 

Gotenbach doktornőről nem volt semmi pletykálnivaló. A gyereke meghalt, a férje elhagyta. Egyebet nem 

tudtak róla. Olaf Lück gyakrabban látta őt az osztályon, mint a többi orvost. 

A tarkóján szorosan kontyba tűzött haj szigorú kifejezést kölcsönzött az arcának, s az orra hegyesnek 

látszott tőle. Csak a szeme volt igazán szép. Lücknek feltűnt, hogy bár mindig kedves és barátságos, sohasem 

mosolyog. Elképzelte, amint késő este vagy az éjszakai ügyelet után reggel hazaér, kimerültén végigdől az 

ágyon, rövid alvás után felkel, gyorsan bekap valamit, és siet vissza a kórházba. Igaz, nem volt szépség, de 

Lück igazságtalannak találta, hogy az élet ilyen kevés jót tartogat számára. Vajon megáll-e néha egy kirakat 

előtt? Érdeklik-e a filmek, a muzsika? Vajon hogyan viselkedne, ha egy férfi megszólítaná? 

Egy nappal azelőtt, hogy Lücköt elbocsátották a kórházból, Gotenbach doktornő még behívta a 

szobájába, egy utolsó beszélgetésre. Amikor az orvosnő el akart búcsúzni, Lück azt mondta: 

— Gondolom, tudja, hogy milyen hálát érzek maga iránt, doktornő. Valószínűleg senki sem tudja 

viszonozni, amivel az orvosának tartozik. De legalább egy kis örömet szeretnék szerezni magának. 

— Maga még nem munkaképes, Lück úr. A következő hetekben éppen úgy be Kell tartania az 

utasításaimat, mint itt a kórházban. Nekem azzal szerez majd örömet, ha sikerül teljesen meggyógyítanom. 

— Szereti a zenét, doktornő? — kérdezte hirtelen Lück. 

— Szeretem. Csak az időm ... — válaszolta mentegetőzve Jana Gotenbach. 

— Még a héten jelentkezem egy hangverseny- vagy operajeggyel. Ugye, elfogadja a meghívásomat? 

— Maga nagyon öntudatos fiatalember. A főorvos majd megmossa a fejét. De én ... köszönöm a 

meghívást. 

Az előcsarnokban már sokan voltak, csoportokba verődve beszélgettek, a műsorfüzeteket olvasták, vagy 

lopva a falitükrökbe pillantottak. A pénztár mellett egy magas, karcsú asszony matatott a kézitáskájában. 

Hosszú, sötétkék bársonyszoknyát viselt, lobogó vörös lángokra emlékeztető díszítéssel s ezzel azonos színű 

blúzzal. A mély kivágás szabadon hagyta feszes kis melle felső részét. Barna haja lazán feltűzve 

hangsúlyozta tarkója domború ívét, és vidám, laza fürtökben hullott a homlokába és a halántékára. 

— Jó estét, Lück úr — mondta. 

A férfi gondolatban ráadta az orvosi köpenyt. Elűzte ajkáról a finom mosolyt, maga elé képzelte sápadt, 

zárkózott arcát, fénytelen haját, szoros kontyba tűzve. Nem az volt így, akit keresett. A szeme... A szeméről 

ismerte fel. Átható tekintetét nem tudta megváltoztatni az orvosnő. Lück meg akarta köszönni, hogy eljött, 



érdeklődni akart, hogy megy a munka az osztályon, előre elrendezte magában a szavakat és a mondatokat, 

hogy mit mond majd ennek az asszonynak, akit tisztel és ugyanakkor sajnál is. De most csak megfogta a 

kezét, megcsókolta, és azt dünnyögte: 

— Maga elbűvölően néz ki. 

— De hogyan tudta elintézni? Hiszen odabent már megbeszéltük, hogy átveszem egy kolléganőmtől az 

éjszakai ügyeletet. 

Föltettem a főorvosának egy rendkívül egyszerű kérdést. 

Másodszor is megszólalt a hangverseny kezdetét jelző csengő. 

— Éspedig? 

— Megkérdeztem tőle, hogy mennyi időre van még szüksége ahhoz, hogy befejezze a kísérletét. 

— Miféle kísérletet? 

— Ő is azt kérdezte. Mire én azt mondtam neki: Azt a kísérletet, főorvos úr, hogy egy embert robottá 

változtasson. 

— Ó, szegény. Ő maga adta át nekem a jegyet és a maga üdvözletét. És holnap felülvizsgálja a szolgálati 

beosztást. Maga valóságos forradalmat szított az osztályunkon. 

Az orvosnő nem fogadta el Lück javaslatát, hogy a hangverseny után igyanak meg egy pohár bort, de 

megígérte, hogy viszonozni fogja a meghívást, és elkérte a „Figaro" szalon telefonszámát. 

— Csodaszép este volt — mondta végül, és becsapta az ajtót Lück orra előtt. 

A hangversenyteremben Lück feltűnés nélkül szemügyre vette Jana Gotenbachot. Hogyan lehetséges, 

gondolta, hogy ezt a vonzó külsőt egyszerűen el tudja tüntetni az orvosi köpeny alatt. 

A következő pénteken Jana Gotenbach felhívta a „Figaro" szalont, hogy meghívja Lücköt szombat 

délutánra kávéra — ha éppen szabad. Az egyik kollégája adta át az üzenetet Lücknek munkaidő után. Olaf 

Lück örült, hogy nem kellett mindjárt döntenie. Az a kívánatos fiatal nő, aki ott ült mellette a 

hangversenyteremben, újra meg újra az elcsigázott arcú, csöppet sem vonzó orvosnővé változott. Hagyd ezt a 

dolgot, mondta magának. Világéletedben kerülted a bonyolult kapcsolatokat, és okosan tetted. Megpróbálta 

felidézni magában a hála és tisztelet érzését a doktornő iránt, aki mellette volt azokon a gyötrelmes 

éjszakákon. Ha el is megy hozzá szombat délután, tartózkodóan fog viselkedni. De miért okozzon neki 

fájdalmat, miért hagyja, hogy egyedül üljön a szépen megterített asztalnál? Csak azért megy el, mert szeretne 

egy kis örömet szerezni neki. 

A szíve mélyén azonban tudta, hogy valójában nagyon is erős kísértésnek enged. 

Jana Gotenbach egyszerű háziruhában fogadta. Olaf Lück csak később döbbent rá, milyen ravaszul 

érvényre juttatta az a ruha karcsú alakját. A süteményt ő maja sütötte. Szóval ehhez is ért, gondolta 

önkéntelenül Lück. Fesztelenül, kényszeredettség nélkül beszélgettek mindenről, ami csak eszükbe jutott. Az 

orvosnő arra kérte Lücköt, tegyen fel egy lemezt, ha ugyan talál valamit, ami tetszik neki. A férfit nem 

annyira a lemezgyűjtemény érdekelte, inkább a sztereó lemezjátszó. A legújabb típus volt. 

Uzsonna után Jana Gotenbach azt javasolta, menjenek ki egy kis időre az Elba-partra. 

Május volt, szokatlanul meleg májusi nap — biztosan jót tesz mindkettőjüknek, ha csónakáznak egy 

órácskát. 

Mialatt Jana átöltözött. Olaf Lück kényelmesen szemügyre vette a szobát. Elegáns stílbútorok, öröm 

nézni őket, akárcsak Janát. Hogy melyik bútor melyik korszakból származik, ez nem érdekelte. 

Sarokszekrény. Színes üveg. Ónkupák. Szekrényfal, íróasztal. Akvárium. Milyen nyomorúságos ehhez 

képest az ő leválasztott szobája azokkal a szedett-vedett bútorokkal. Az ő keresete mindig csak az életre volt 

elég, hogy valami újat beszerezzen, arra már nem futotta. 

És kinek van haszna ebből a kényelemből? A halakat a szomszédasszony gondozza. A sztereó 

lemezjátszó nyilván heteken át néma. A kis képernyős, elavult televízió őskori maradványként áll egy 

sarokban. Siralmas az egész. Kár ezért az asszonyért, kár a ki nem használt lehetőségekért. 

A háziasszony az ajtóban állt. Fehér farmernadrág, feszes, világoskék pulóver, a haja lófarokfrizurába 

fésülve, homlokába hulló tincsekkel, az arca finoman kikészítve. 

Micsoda átváltozások — estélyi ruhás hölgy, háziasszony, sportos fiatal lány. Vajon tudattalanul 

történik-e mindez, meg hogy mindent be akar mutatni — a lakást, a nyaralót, a vitorlást? Vajon abból a 



kényszerítő vágyból fakad-e, hogy ez alatt a néhány órás együttlét alatt mindent átéljen, amit hónapokon 

keresztül elmulasztott? Csakugyan sejtelme sincs arról, hogy micsoda vonzerő árad belőle? 

Amikor visszatértek a vízparti telekről, Jana meghívta Lücköt vacsorára. Lück másodszor is ott ült a 

gyönyörű lakásban. Miközben kristálypoharakból itták a bort, eszébe jutott a „Söröskancsó", ahova ma estére 

találkozót beszélt meg a barátjával, Dirk Creuzmann-nal. Neki, Olaf Lücknek, a fodrásznak most föl kellene 

állnia, néhány köszönő szót hebegni, és eltűnni innen. Gotenbach doktornő világa nem az ő világa. De nem 

állt fel. Végtére új világokat is fölfedezhet az ember. 

Csakhogy ez az elbűvölő asszony hétfő reggel megint belebújik a fehér köpenyébe, este gondterhelten és 

fáradtan tér vissza ebbe az összkomfortos lakásba, vagy ott marad éjszakai ügyeletre. Az orvosnő mindig 

útját állja a nőnek, a nő az orvosnak. Ugyan, ne bonyolítsd össze az életed, Lück, állj fel, köszönj szépen, és 

tűnj el! 

No de mért ne segítene ennek az asszonynak, hogy kiszabaduljon ebből a magányból? Azért még nem 

kell hozzákötnie az életét, bár ezt most tulajdonképpen nagyon is kívánja. Ha kiderül, hogy ők ketten nem 

egymáshoz valók, legalább eljut odáig az ő segítségével, hogy normális, nőnek való életet éljen. — Ugyan, 

neked még sose volt olyan viszonyod, ami felelősséget kívánt volna tőled. Eredj szépen, amíg nem késő. 

Eszébe jutott egy fantasztikus film. Egy társaság egy szobában. El akarnak menni, de egyiküknek sem 

sikerül kilépnie az ajtón. Valami láthatatlan, mágikus erő megbénítja őket. Eleinte nevetés, csodálkozás, 

aztán hisztériás kitörések, kölcsönös vádak következnek, lelkileg szétmarcangolják egymást. 

Szinte egyszerre állt fel az asszonnyal, az ajtó felé lépett, megállt, és átölelte. Nem hazudott, amikor azt 

mondta: „Szeretlek, Jana." Egy pillanat igazsága volt. 

Néhány hét múlva Wolfram Gotenbach meglátogatta a húgát. Zavartalan napokat töltöttek hármasban 

Jana hétvégi házában. Hétfőn visszatértek a varosba. 

— Vigyázz — mondta hirtelen Ólai Lück az asszonynak, aki útközben belékarolt —, most megmutatom 

neked a szépfiúk mintapéldányait. 

— Ne vigy kísértésbe. 

— Éppen az a szándékom — mondta Lück, és egy férfi-divatüzlet kirakatához húzta az asszonyt. — 

Nézd. Egyik menőbb, mint a másik. 

— Ezek úgy merednek rám, akár a partra vetett pontyok. 

— Az öltönyöket nézd, kedves! Az az anyag ott valósággal él. Az a kék, nézd csak meg, nem olyan, mint 

a szemem színe? 

— Csakugyan — állapította meg örömmel Jana. — De miért nem veszed meg magadnak? 

Lück megcsókolta az orra hegyét, és a fülébe súgta: 

— Ezek a halszeműek sajnálják tőlem. 

— No, majd meglátjuk. 

Jana arra kérte a bátyját, hogy menjen előre, és foglaljon helyet hármójuk számára a Kultúrpalotában. 

Azután belépett Lückkel az üzletbe. 

Este Gotenbach még felment egy kis időre a húgához. 

— Mondd, hol van Olaf? — kérdezte. 

— Elment egy kicsit 

— A tőled kapott öltönyben, de nélküled? 

— Én ügyeletes vagyok ma éjszaka. Gotenbach két kezébe fogta a húga arcát, és így szólt: 

— Istenem, és én azt hittem, hogy boldog vagy. 

— Az vagyok — mondta határozott hangon Jana. 

— Üljünk még le néhány percre, aztán elviszlek a klinikára. — Gotenbach elakadt. — No nézd csak! 

Kazettalejátszót vettél? 

— Olaf ötlete volt. 

— Olaf! Olaf! — ismételte bosszúsan Gotenbach. — Úgy látszik, a televíziód se felelt meg neki. 

Föltétlenül színes tévét kellett venned, ugye? 

— Ezek a dolgok nem számítanak. Nekem az a legjobb, ha látom, hogy ő boldog itt, nálam. 

— Mondd, tulajdonképpen hozzájárul Olaf a háztartáshoz? 

— Ugyan, micsoda ötlet! Hiszen eleget keresek. 



— Akkor beszéljünk arról, ami számít. Az első mámoros boldogság, úgy gondolom, elmúlt, legalábbis 

nála, és ezentúl egyre gyakrabban jár majd el nélküled. 

— Nem, nem igaz — tiltakozott Jana. — Hogy az első mámoros boldogság előbb-utóbb elmúlik, az 

természetes. De Olafban mély vonzalom maradt irántam. Ezt érzi az ember. 

— A szerelem elvakít — mondta szinte haragosan Gotenbach. — Jana, benneteket egy világ választ el 

egymástól. Szellemileg is és nyilván a jellem dolgában is. 

— De az is igaz, hogy a szerelem csodákra képes. Én majd fokozatosan bevonom őt a magam világába. 

Jana magához vette a kézitáskáját, és leakasztotta a helyéről a kulcsot. Gotenbach kinyitotta előtte az 

ajtót. Még volt elég idejük, ezért gyalog mentek, és amikor maguk mögött hagyták a városi forgalmat, 

Gotenbach a húgába karolt. Jana hozzásimult a bátyjához. 

— Most rendben van az életem — mondta —, és nem szeretném, ha bármi változás történne benne. 

Egyébként nem vágyom arra, hogy munka után bonyolult kérdéseket tárgyaljak meg egy szellemileg igényes 

férfival. Arra a néhány órára semmi más nem akarok lenni, csak nő, pontosabban Olaf felesége. 

Gotenbach Türingiából közvetlenül Plauenbe hajthatott volna, de valami belső nyugtalanság arra 

késztette, hogy benézzen a húgához. Este nyolc óra tájban csengetett be hozzá. Jana hosszú ruhát viselt, 

hozzá keskeny arany karkötőt. 

— Készülsz valahová? 

— Nem, éppen előkészítettem a vacsorát. Olafnak mindjárt itt kell lennie. 

A nappaliban már meg volt terítve a kis kerek asztal, ezüst evőeszköz, asztalkendő, leeresztett redőnyök, 

gyertyafény. 

— Atyaisten! Ti mindennap így éltek? Én meg mindenféle szállodai szobákban gubbasztok, és a 

bőröndömből élek ... De hol van Olaf? 

— Az ajtóban — felelte Jana, amikor valaki bedugta a kulcsot a zárba, és már ment is ki az előszobába. 

— Halló, drágám! — mondta Olaf Lück, egy rózsacsokrot nyújtott át Janának, aztán a karjába kapta az 

asszonyt, és bevitte a nappaliba. — Szervusz, Wolfram — mondta, óvatosan letette Janát az egyik 

karosszékbe, és kezet fogott Gotenbachhal. — Kedves tőled, hogy felnéztél hozzánk. 

Jana az asztalhoz tessékelte őket, feltálalta a vacsorát, Olaf kinyitott egy üveg bort. Koccintottak, ittak, 

vacsoráztak és beszélgettek. Jana szinte le sem vette a tekintetét Ólairól. 

— A húgod csodálatos asszony — mondta a sógorának Lück. — Remek érzéke van ahhoz, hogy olyan 

világot teremtsen, amelyben jól érzi magát az ember. — A tekintete végigsiklott a rokokó bútorokon, az ón 

gyertyatartókon, a metszett poharakon, a süppedő szőnyegeken. Azután Janára nézett, aki elengedetten, 

boldogan elnyújtózott a karosszékben. 

— Nekem csak akkor szép mindez, ha megoszthatom valakivel — mondta. — Annyi önzést tapasztal az 

ember a világon... Van egy néniké az osztályunkon, akinek egy baleset után kissé zavaros maradt a feje. Most 

aztán már nem kell a családjának. Egyszerűen nem tudom, hol helyezzük el. 

— De hát az ilyenek számára vannak otthonok — mondta a sógorának Olaf, miközben a vállát 

vonogatta. Azután Janához fordult: — Édesem, szeretném, ha az orvosnőt ott hagynád a kórházban. 

Mielőtt Jana felelhetett volna, Olaf sietve folytatta: 

— Néha elgondolkozom, hogy mit csinálnál, ha egyedül lennél, mint azelőtt. Valószínűleg éjszakákon át 

töprengenél, de nemcsak annak az öregasszonynak a sorsán... Hanem, tudod, legfőbb ideje már, hogy te is 

megismerd egy kicsit az én világomat... Nekem ugyanis semmi kedvem ahhoz, hogy belemerevedjen a lábam 

ebbe a nagy fene előkelőségbe és fennköltségbe. 

Bekapcsolta a magnetofont. Slágerzene. 

— Te vagy az álmom, te vagy a párom... Jana szenvedő arckifejezéssel pillantott fel. 

— Van egy javaslatom — mondta Lück, és felhúzta Janát a karosszékből —:, menjünk táncolni. 

Wolfram, velünk jössz? 

— Remek ötlet — felelte Wolfram. 

— Nem lehet. Reggel dolgoznom 'kell — mondta Jana. 

— Nekem is. Addig hazajövünk — mondta Lück, és megcsókolta Jana haját. Az énekes harsány hangon 

arról énekelt, hogy mindnyájan a mennybe röpülünk. — Gyertek, gyerekek — folytatta Lück —, csapjunk 

egy görbe éjszakát! 



— Ma nem, Olaf. Értsd meg, holnap reggel nagyon bonyolult vizsgálatokat kell elvégeznem. 

— Ez az átkozott kórházi hang! — Lück elengedte Janát. — Nos, jól van, doktornő. — Gúnyosan 

meghajolt, és könnyedén fölnevetett. Kikapcsolta a magnetofont, kazettát cserélt, és felhangzott a „Nézd, az a 

kicsi pavilon ..." 

— Biztos vagyok benne, hogy az az este másképp zajlik le, ha én nem vagyok ott — mondta Wolfram 

Gotenbach. 

— Igen, igen, az aranyketrec. Olaf Lück sejtette, hogy belesétál, de nem volt ereje, hogy ellenálljon — 

jegyezte meg Simosch. 

— De aztán nemcsak arra talált lehetőséget, hogy kibújjon a rácsokon keresztül, hogy az ön kifejezésénél 

maradjunk, hanem arra is, hogy a pénzt elvigye, éspedig a szeretőjéhez, mármint Sanitz kisasszonyhoz, akit 

már akkor is ismert. 

— De az ön húga mégis hozzáment feleségül — állapította meg a főhadnagy. 

— Jana túlságosan jóhiszemű volt, nem látott át Olaf ravaszkodásán. Olaf ragaszkodott a házassághoz, 

hogy Jana vagyona közös tulajdon legyen. Kijelentette, hogy elmegy, mert Jana érezteti vele, hogy csak 

fodrász, hogy semmiféle tekintetben nem áll azonos színvonalon vele. Jana erre teljes közösséget vállalt 

azzal az emberrel. Aki ezek után természetesen még aljasabbul viselkedett. 

— Beszéljen róla — kérte Simosch, de Gotenbach a fejét rázta. 

— Nem. El akarom felejteni. Jana meghalt, és most már Olaf is halott. 

— Megölték, ön szerint ki tehette? 

— Én — mondta Gotenbach, hirtelen hátratolta a székét, felállt, és járkálni kezdett a szobában. 

Túlságosan nagydarab lévén egy szokványos szállodai szoba méreteihez, minduntalan beleütközött a 

bútorokba, a lámpába. — Én ölhettem volna meg. De nem ma vagy tegnap, hanem akkor, amikor megtaláltuk 

Janát a szobájában. Keresztben feküdt az ágyon. Merev volt és hideg. — Gotenbach hirtelen megállt Simosch 

előtt. — Nekem mindegy, hogy ki ölte meg. Nekem mindegy, hogy megtalálják-e a gyilkosát, vagy sem. 

Gondoljon rólam, amit akar, de én örülök, hogy megdöglött. 

Simosch hallgatott, megvárta, míg a másik lecsillapodott és megint leült. 

— Miért akart most ősszel kint a telken beszélni a sógorával, miért nem a városi lakásban? 

Gotenbach döbbenten nézett a főhadnagyra. 

— Hát tényleg nem érti? Jana a miatt a nő miatt Halt meg, akinek a lakásában Lück élt. 

— Az örökségről akart vele beszélni, ugye? 

— Arra akartam kérni, hogy engedje át nekem a telket. Lehet, hogy ön ezt érzelgősségnek tartja, de Jana 

ott boldog volt, és számomra elviselhetetlen volt az a gondolat, hogy Lück most azt a másik nőt viszi oda. 

Hajlandó lettem volna az egész összeget kifizetni Lücknek. 

Kifizetni. Simoschnak eszébe jutott Olbricht hadnagy föltételezése, hogy valaki átejthette Lücköt, és 

valójában nem utalta át a pénzt a számlájára. Vagy Lück talán kétszer is el akarta adni a telket? Egyszer a 

sógorának, egyszer meg Schiffelnek? Mindent egy lapra tett fel, hogy aztán a telekért kapott pénzzel meg a 

csekkszámlacsalással szerzett hatvanezer márkával átszökjön a határon? Egy dolog kétségtelen: 

Gotenbachban gyilkos indulat élt Olaf Lück ellen. 

— Járt ön az utóbbi napokban Berlinben? 

— Igen. Az utazási irodák igazgatóságán volt dolgom. 

— A sógorával együtt utazott a fővárosba, vagy ott találkozott vele? 

Gotenbach mindkét kérdésre tagadó választ adott. 

— És hol tartózkodott tegnap este? 

— Itt, a szállodában. — Gotenbach a karórájára pillantott. — Bár holnap vasárnap, nekem fárasztó 

napom lesz — mondta. 

— Nekem is. És ha kiderül, hogy tegnap este nem tartózkodott itt a szállodában, ráadásul kellemetlen 

napja is lesz. 

 

7. 



Az alvás sok mindent elárul. Simosch arcára rávéste, amit a főhadnagy sohasem vallott volna be: hogy 

fárasztó napja volt, hogy csak nagy keservesen dolgozta fel magában a visszataszító élményeket. Elbóbiskolt 

a karosszékben. A felesége megsimogatta a haját, s ettől felébredt. 

— Azt reméltem, hogy ma kellemesebb napod lesz — mondta az asszony. 

— Ugyan, szívem! — mondta Simosch, aztán megdörzsölte a szemét, és nagyot ásított. — Csodálatos 

órákat töltöttem egy telken, az Elba partján, virágzó őszi kikericsek között, kávéztam egy idős hölggyel, 

utána elmentem egy bárba, és végül felmentem egy úrral a szobájába. 

— Ezek szerint a te munkád üdítőbb, mint más emberek szabadsága — jegyezte meg nevetve Christina. 

"Miután búcsút vett a tolmácstól, a főhadnagy lement a recepcióba. Megvárta, míg beszélhet azzal a 

komoly, szőke lánnyal, aki olyan józanul feljegyezte Gotenbachnak az ébresztésre vonatkozó kérését. 

— Szeretnék felvilágosítást kérni magától — kezdte. — Mikor ment el Gotenbach úr tegnap este a 

szállodából? 

— Nem szoktuk ellenőrizni a vendégeinket — felelte a lány, miközben másfelé kalandozott a tekintete. 

— Kár. Legalábbis ebben az esetben. 

A lány Simosch igazolványára pillantott. 

— Nem voltam szolgálatban tegnap este. 

— Ez is nagy kár. — Simosch visszatette a zsebébe az igazolványát, és megkérdezte, kitől tudhatna meg 

valamit arról, hogy hol töltötte Gotenbach az elmúlt estét. 

Mindenáron meg kellett tudnia, járt-e a gyilkosság estéjén Gotenbach a sógora telkén vagy sem. Ha igen, 

rá kell vennie, hogy beszéljen a húga utolsó heteiről és napjairól, arról, hogy mi okozta végső kétségbeesését, 

és mennyire terheli Olaf Lücköt erkölcsi vétség az asszony halálával kapcsolatosan. Ha erről beszél 

Gotenbach, egy mondattal, egy meggondolatlan szóval nyilván elárulja magát, ha ő követte el a gyilkosságot. 

A főhadnagy hétfő reggel megbízta egyik munkatársát, hogy ellenőrizze Gotenbach alibijét, az 

életmódját és anyagi körülményeit. Utána felhívta a^technikust a laboratóriumban. Dirk Creuzmann cipőjét a 

lehető leghamarabb meg kell vizsgálni. A technikus azonban éppen egy értekezleten vett részt. 

Csalódottan tette le a hallgatót Simosch, amikor belépett a szobájába Olbricht hadnagy. 

— Jó reggelt, főnök — mondta vidáman. 

— Jónak egyáltalán nem jó, és már reggelnek is alig mondható. Hol a csudában bujkált mostanáig? 

— A szép Annerosénál. A fél vasárnapom ráment, mire megtaláltam ... arról a hölgyről beszélek, aki 

olyan kifogástalan harminckilences cipőnyomokat hagyott Lück kertjében. Odakint várja, hogy vallomást 

tehessen. 

— Előbb mondja el, amit megtudott róla. 

— Öt évvel ezelőtt Lück szomszédjának, Randolfnak a szeretője volt. Férjnél van, a kertépítő vállalatnál 

dolgozik, van egy négyéves kisfia. Tisztességes asszony hírében áll. A látszat mindenesetre erre vall. A 

munkája ellen semmi kifogás. 

— Mit jelent az, hogy a látszat legalábbis erre vall? 

— Azt, hogy nyolc éve van férjnél, de öt évvel ezelőtt Randolf szeretője volt — mondta Olbricht, azután 

hozzátette: — Ilyesmi előfordul ebben a bűnös világban. 

— Randolf-fal is beszélt? 

— Igen. Azt állította, hogy nem ismeri a szép Annerosét. Ezt a tésztát nem eteted meg velem, öregem, 

gondoltam, és meg is mondtam neki. Valahogy ilyesformán. Végül elismerte. De kijelentette, hogy azóta 

színét se látta a nőnek. És e mellett konokul ki is tartott. De nekem szent meggyőződésem, hogy hazudott. 

— Mi a vezetékneve a szép Annerosénak? 

— Seiffart. 

— Tudja, hogy miért akarok beszélni vele? 

— Csak ha a rossz lelkiismerete megsúgta neki. Én nem árultam el semmit. 

— Jó. Hívja be. 

Olbricht keze már a kilincsen volt, amikor halkan, de élesen hangsúlyozva káromkodott egyet, azután 

betessékelte Seiffartnét Simosch szobájába, és odatolt neki egy széket. 

— Tessék, foglaljon helyet. 



Simosch bemutatkozott, Olbricht pedig az ablakhoz lépett, nekitámaszkodott a meleg fűtőtestnek, és 

elővett egy csomag cigarettát. 

— Rágyújt? — kérdezte az asszonytól. 

Seiffartné a fejét rázta. A főhadnagy figyelte az asszonyt, amióta belépett a szobájába. Határozott és éber 

volt a tekintete. A harmincas évei elején járhatott. Magas volt, erőteljes testalkatú, sötétszőke haja rövidre 

vágva. 

— Azért kértük, hogy idefáradjon — szólalt meg Simosch —, mert egy bizonyos ügyben felvilágosítást 

szeretnénk öntől kérni. Ismeri Olaf Lücköt? 

— Nem. Nem ismerek senkit, akit Lück-nek hívnak — felelte higgadtan Seiffartné. 

— Arra az úrra gondolok, akinek a kertje szomszédos a Randolf úréval. 

— Randolf nevezetű urat sem ismerek. 

No, ez jól kezdődik! Simosch hallgatott, kivárta, míg kínossá vált a csend. Tapasztalata alapján tudta, 

hogy a vendégeit többnyire idegesíti, hogy ilyen némán ülnek egymással szemben, ingerültté válnak tőle és 

helyesbítik előző kijelentésüket, amely ezt a szemrehányással terhes csendet előidézte. Seiffartnénál azonban 

nem vált be a recept. Csak ült ott, szenvtelen ábrázattal, a nyugtalanság legkisebb jele nélkül. 

Ekkor megszólalt az ablaknál álló hadnagy: 

— Ezzel csalódást okoz Randolf úrnak, asszonyom. Ő ugyanis nemcsak jól, de nagyon szívesen 

emlékszik önre. 

— Vagy úgy, hát róla van szó — jegyezte meg közönyös hangon az asszony. — Hiszen az évekkel 

ezelőtt volt. 

— Ön akkoriban időnként meglátogatta Randolf urat a hétvégi házában, úgyhogy most bizonyára arra is 

emlékezni fog, hogy a szomszédját Lück-nek hívják — mondta Simosch. 

— Semmi kapcsolatunk nem volt vele. 

— Akkor mit keresett nemrégiben Lück csónakházában? Este? Sötétben? 

— Maguk összetévesztenek engem valakivel — felelte az asszony, és nyugodt, szenvtelen tekintettel 

nézett Simoschra. 

— Asszonyom, jobb lenne, ha kihasználná a lehetőségét. 

— Nem értem, amit mond. 

— Azt mondom, hogy jobban tenné, ha kihasználná a lehetőségét arra, hogy megindokolja, mit keresett 

Olaf Lück kertjében abban az időben, amikor megölték. 

Az asszony minden erejét összeszedte, és így szólt: 

— Erről nem tudok. 

— De most már tud róla, és bizonyára megérti, hogy miért kell magyarázatot adnia. 

— Évek óta nem láttam Olaf Lücköt. 

— Az öreg Bachmann-néra sem emlékszik, aki összetévesztette magát Lücknével, és megszólította? — 

kérdezte Simosch. — Egyébként megtaláltuk a cipője nyomát. Harminckilences. 

— Harminckilences cipőt visel, ugye? — szólt közbe Olbricht hadnagy. 

Seiffartné nyugodt tekintettel a főhadnagy felé fordult, és bólintott. 

— Valamennyi cipőjét össze fogjuk hasonlítani azokkal a nyomokkal — mondta Simosch. 

— Azt hiszem, fölösleges — jegyezte meg Olbricht, és mosolyogva nézett az asszony cipőjére. — Ezt 

viselte akkor is, igaz? 

— Igaz. 

Simosch megállapította, hogy Seiffartné nem a megátalkodottak fajtájából való, hanem tudatosan és 

okosan hazudik. Amíg vallomás állt vallomással szemben, addig kitartott saját változata mellett. A rendőrség 

által biztosított cipőnyom azonban érvényes bizonyítéknak számít a bíróság előtt. Ez ellen tehetetlen, tehát 

elismeri a megcáfolhatatlan tényeket. Simosch gyorsan föltette a következő kérdést: 

— Mit keresett Olaf Lücknél? 

— Semmit. Véletlenül mentem be a kertjébe. Randolfhoz akartam menni — hangzott a határozott felelet. 

Simosch elképedt. Mielőtt még megszólalhatott volna, Olbricht az asszonyhoz lépett, és a vállára tette a 

kezét. 



— Nos, akkor minden világos — mondta vidáman. — Maga tévedésből került Lück telkére, ő 

kihasználta a helyzetet, és erőszakoskodott. Maga védekezett, és túlságosan erős ütést mért rá egy kővel. Ez 

nem gyilkosság, legfeljebb felindulásból elkövetett emberöléssel vádolhatják. 

— Engem senki nem vádolhat. Én nem öltem meg Lücköt — förmedt a hadnagyra az asszony. 

— Ha jó ügyvédet szerez, talán megússza jogos önvédelemmel. 

— Vegye le rólam a kezét. Nincs joga ahhoz, hogy így bánjon velem, hogy rám fogjon valamit, és 

letartóztasson. 

— Mi nem fogunk magára semmit — mondta Olbricht. — Mi csak gyanúsítjuk magát, és azt hiszem, 

nem alaptalanul — folytatta, azután kérdő tekintetet vetett Simosch-ra, és hozzátette: — Elintézi a 

formaságokat, főnök? Addig én átkísérem a vizsgálatiba. 

Simosch bólintott, nagy körülményesen elővett egy űrlapot az íróasztala fiókjából. Tudta, hogy nem 

sokra megy azzal, ha ott tartja az asszonyt, és az tovább hazudik vagy konokul hallgat. 

— A gyanú alapján még nem zárhatnak börtönbe — mondta Seiffartné. 

— Annak alapján, ami eddig kiderült — jegyezte meg Simosch —, jogom van ahhoz, hogy vizsgálati 

fogságba helyeztessem. 

— A kisfiam egyedül van otthon, a férjem dolgozik. 

— Ha gyilkosságról van szó, nem lehetek tekintettel erre. 

— Nincs szó gyilkosságról. Én ... én pénzt vittem Lücknek. 

— Mennyit? — kérdezte közönyös hangon Simosch. — És miért? 

— Kétszáz márkát. Randolfnak adta kölcsön. 

Olbricht felsóhajtott, és így szólt: 

— Mégiscsak az lesz a legjobb, ha még egyszer átgondolja a dolgot, éspedig itt, nálunk. Az egész nap, 

sőt az éjszaka is rendelkezésére áll. Holnap reggel talán jobban működik majd az emlékezete. 

Ez az asszony sokat kockáztatott. Valami fontos dolgot igyekszik eltitkolni. Valószínűleg megegyezett 

valamiben Lückkel, amiről csak ők ketten tudtak, és most, hogy Lück halott, azt gondolja, semmi oka arra, 

hogy elárulja a titkát. Részt vett talán ő is a csekkszámlával elkövetett csalásban? Valamiféleképpen átejtette 

Lücköt, vagy éppen a cinkosa volt? összevesztek a pénzen azon az estén? De akkor nagyobb összegről 

lehetett szó, nem kétszáz márkáról. 

— Sokkal nagyobb összegről volt szó maguk között, asszonyom — mondta a főhadnagy. — De ne 

vitatkozzunk most erről, ha nincs hozzá kedve. Értesíteni fogom a férjét vagy az egyik szomszédasszonyát, 

hogy a kisfia ne maradjon felügyelet nélkül. 

— Először ellenőrizzék, amit mondtam. 

— Kétszáz márka! Kedves asszonyom, miért tér el ennyire a valóságtól? — kérdezte Olbricht. 

— Azért, mert... mert ennek a maguk számára nincs semmi jelentősége. Mert ez nem függ össze a 

gyilkossággal. 

— Bízza csak ránk ennek a megítélését. 

— Csak pazarolják az idejüket. Meg az enyémet... 

— Miért vitt pénzt Lücknek? — kérdezte éles hangon Simosch. 

— Lück zsarolt engem. 

— Mivel zsarolta? 

— Ez az én magánügyem. 

— De hát mennyit követelt magától? — kérdezte Olbricht hadnagy. 

— Kétezret. Azon az estén kellett átadnom, a csónakházban. 

— És? 

— Átadtam neki. Ennyi az egész. 

Ez a nő öt évvel ezelőtt Randolf szeretője volt, gondolta Simosch. Ezzel függött össze a zsarolás? Nem 

valószínű, hogy ez az asszony hajlandó volt ezért kétezer márkát fizetni. Talán ezt is csak kitalálta, hogy 

eltérítsen bennünket a valóságtól. 

— Tehát odaadta Lücknek a pénzt. És utána mi történt? 

— Belerakta egy bádogdobozba. Már volt benne pénz. Úgy látszik, másoktól is legombolt így 

valamennyit. A szemébe is mondtam, hogy utolsó gazember. 



— És Lück nem tiltakozott ez ellen? 

— Nem, még nevetett is. 

— Folytassa! 

— Leoltotta a villanyt, hogy meg ne lássanak bennünket, és én a sötétben mentem le a lépcsőn. A 

szomszéd házban valaki kinyitotta az egyik ablakot, és megszólított, de azt hitte, hogy Lück felesége vagyok: 

Nagyon megijedtem, mert tudtam, hogy Lück doktornő már vagy két éve meghalt. Egyszerűen elrohantam. 

— Hova? 

— Randolf kertjébe. 

— Miért nem ki, az utcára? 

— Minél hamarabb el akartam tűnni annak az ijesztő nőszemélynek a szeme elől, aki Lücknének 

szólított. 

— Hazamehet — mondta váratlanul Simosch. 

Seiffartné egy pillanatig döbbenten nézett rá. Azután felállt, és hagyta, hogy Olbricht rásegítse a 

kiskabátját. A mozdulataiban nem volt semmi merevség. De szó nélkül ment ki a szobából, csak kurta 

bólintással viszonozta a két nyomozó köszönését. 

— Félelmetes nőszemély — tört ki Olbrichtból, amint Seiffartné mögött becsukodott az ajtó. — Az 

embernek a bicska nyílik ki a zsebében, olyan nyugalommal mondja ki egyik hazugságot a másik után, ha 

csak nem olyasmit kell bevallania, amit már úgyis tudunk. 

— De mi lehet ennek a hátterében? Ez a nő veszélyesnek látszik. Egy ideig figyeltetni fogom. Hadnagy 

úr, amint visszajön Berlinből, tudja meg, mit titkol ez az asszony, összeállította már a fényképkollekcióját? 

Olbricht levette a fogasról a kabát ját, felvette, és megütögette a belső zsebe fölött, — Hogy úgy 

mondjam, a szívemen viselem. Félóra múlva indulok. — Ki akart menni a szobából, de a főhadnagy 

visszahívta. 

— Egy pillanat. Hogy néz ki már megint? Vegye csak el a kezét onnan, ahol tulajdonképpen egy 

gombnak kellene lennie. 

— Tegnap este sza ... 

— Tehát lett volna elég ideje, egy egész éjszakája volt rá, hogy felvarrja. Indulás a titkárságra. Jelentse, 

hogy végszükség esete forog fenn. 

Olbricht kétkedő tekintetet vetett a főnökére, aki ezen a hétfő reggelen is kifogástalan öltönyben, 

krémszínű ingben, nyakkendővel jelent meg. — Csak legalább egy kicsit lenne hanyag, akkor megértené a 

magamfajtát — dünnyögte, miközben kiment. 

 

8. 

A köpenicki kastélyszigeten őszies hangulat uralkodott. A berliniek hattyúkat és kacsákat etettek a 

Weisser See-nél, a pankowi parkban kabátjukba burkolózva üldögéltek a padokon, arcukat a sápadt őszi nap 

felé fordítva. Az Alexen őszirózsák és örökzöldek pompáztak az ágyasokban. 

Olbricht hadnagy szívesen elüldögélt volna egy kicsit a pankowiakkal a parkban, vagy etette volna a 

tóban úszkáló hattyúkat, kacsákat. Élvezettel sétált volna a kastélyszigeten, elnézte volna az Alexen tolongó, 

bevásárlótáskákkal és fényképezőgépekkel felszerelt berlinieket, illetve turistákat. Neki azonban a következő 

postahivatalt kellett fölkeresnie, a Rathausstrassén. 

És megint semmi eredmény. Senki nem emlékezett Olaf Lückre, aki itt néhány nappal ezelőtt hatezer 

márkát vett fel. Olbricht maga is tudhatta volna, hogy minél nagyobb, minél forgalmasabb egy postahivatal, 

annál valószínűtlenebb, hogy emlékeznek egy bizonyos ügyfélre. 

Olbricht végigsétált a Rathausstrassén. Nyugodtan várhat egy kicsit a gépkocsivezető. Úgy sem tudja, 

mennyi időre van szüksége. — Postahivatal — Olbricht hadnagy már ettől a szótól is mélységesen 

rosszkedvű lett. Berlin, a postahivatalok városa. És neki most egyetlen délután leforgása alatt végig kell 

járnia valamennyit, amelyeket Olaf Lück és cinkosa — mert hogy volt cinkosa, ettől a meggyőződésétől a 

hadnagyot semmi el nem tántoríthatta — két nap alatt sok ezer márkától megszabadított. Igaz, Lücknek talán 

be kellett állnia a sorba, át kellett vennie és megszámolnia a pénzt, ő meg csak bemegy, és felmutatja az 

igazolványát. És minden ajtó kitárul előtte. Rövid beszélgetés a vezetővel meg azokkal az alkalmazottakkal, 

akik azon a két napon szolgálatban voltak. Néhányan emlékeztek Lückre. Égy olyan sápadt, hosszúkás arcú. 



Igen, ezen a fényképen, ő az. Feltűnt nekik ez az ember, mert annyira örült annak a három- vagy négyezer 

márkának. Nyilván venni akart érte valamit, televíziót, bútort, vagy egyszerűen csak fel akart vágni vele. A 

többi gyanúsított fényképével azonban egyik tisztviselő sem tudott mit kezdeni. Nem látták egyiket sem. 

Lück mindenütt egyedül állt a tolóablaknál. 

A hadnagy hirtelen megtorpant egy kirakat előtt. Az egész kirakat tele volt sajttal. Puha, kemény, kerek, 

hosszúkás, lyukas és lyukatlan sajtokkal. Még francia sajt is volt köztük. Mikor van Drezdában alkalma, 

hogy ilyen sajtokat vegyen? Otthon eszébe se jut. De itt? Ez valami más. Egy pillanatig elfogta a kísértés, 

hogy visszaéljen az igazolványával, de aztán nagyot sóhajtott, és beállt a sor végére. 

— Ma igazán gyorsan megy — mondta az előtte álló asszony —, mindig mozgásban van az ember. 

Szóval ilyenkor, amikor gyorsan megy, gondolta Olbricht, ez a csigatempóban kúszás egy felszabaduló 

kosárhoz! Hanem negyedóra múlva már boldogan lépett ki az üzletből, felszerelve különböző sajtokkal, 

neszkakaóval és friss tepertővel. Micsoda hétvégi lakomát csap ebből! A véres hurka, amelyet esténként 

magába gyömöszöl, akár össze is aszalódhat a hűtőszekrényben. 

Végigment az átjárón, jobbra női cipők, balra férfiaknak való ruházati cikkek. Igaz, női holmi is volt 

abban az üzletben, de Olbricht csak a férfibábukra vetett egy-egy félénk pillantást, valamennyi olyan 

gondosan volt öltözve, akár a főhadnagy. Négy-öt Simosch meresztette a szemét abból a kirakatból 

Olbrichtra, aki kezében nylonszatyorral, széltől összekuszált hajjal és egy zsírfolttal a kabátja ujján — miért 

fröccsen mindig ki a szaft a sült kolbászból — száguldott el mellettük. 

— Nos? — kérdezte a sofőr, és szemügyre vette a csomagot. — Sikerrel járt? 

— A postán nem. 

Az Unter den Lindenen levő óra- és ékszerbolt volt a következő állomás. Lück ott csekkel fizetett. Az a 

valami, amit vett, valamivel több mint ezer márkába került. 

Az eladónő emlékezett Lückre, amint a fényképet megpillantotta. Arra is, hogy megpróbált kikezdeni 

vele. Egy női gyűrűt vásárolt. Olbricht arra kérte, mondja el részletesen, hogyan zajlott le a dolog. Az ifjú 

hölgy azonban tartózkodó volt, és csak annyit mondott: 

— Nálam hiába próbálkozott. 

— Kár, igen nagy kár — jegyezte meg Olbricht, miközben jellegzetes, bizalomgerjesztő tekintetével 

nézett a lányra —, különben fölbecsülhetetlen szolgálatot tehetett volna a bűnügyi rendőrségnek. — Nem 

volt tekintettel a lány zavarára — aki még nem tudta, hogy komolynak és tárgyilagosnak kell-e maradnia, 

vagy jobb, ha átveszi azt a könnyed hangot, amelyet Olbricht ütött meg —, egyik kérdést a másik után tette 

fel neki, egyetlen választ el nem engedett. — Azt mondja, női gyűrűt vett, de honnan tudta a méretet? 

A lány az ujjara nézett, szinte most is érezte azt a szelíd, puha szorítást, ahogyan Lück óvatosan a pult 

fölé húzta a kezét. 

Egy olcsó karikagyűrűt húzott az ujjara. — Micsoda véletlen. Éppen jó. Magának éppen olyan 

csodálatosan finom ujjai vannak, mint annak, akinek veszem. 

A lány vissza akarta húzni a kezét. De Lück nem engedte el. 

— Kérem, ne úgy mutassa be a gyűrűket, hogy egyszerűen kirakja őket a pultra, hanem a kezén, hogy 

éljenek. 

— Akkor valamivel többet kellene tudnom a felesége ízléséről — mondta a lány, igyekezve a lehető 

legszemélytelenebb hangot használni. 

— A feleségem meghalt. 

Az a visszafogott szomorúság a hangjában részvétet keltett a lányban, és önkéntelenül is viszonozta a 

gyengéd kézszorítást. 

— A gyűrű egy ismerősöm, barátjának lesz. Egy fiatal lánynak, akinek még nincs kialakult ízlése ilyen 

dolgokban. Maga mit ajánlana? 

A lány rámosolygott Lückre. 

— Mindkét kezemre szükségem van, hogy kivegyem a dobozt. 

— Bocsásson meg. 

A lány a pultra tette a felül nyitott, lapos dobozt. 



Ma még lehetne egy szép, kellemes estém, utána már hosszú ideig nem lesz, gondolta Lück és 

mosolyogva nézett a lányra. Igazán csinos, de ha most meghívom, mi lesz vele? Biztosan elvárja tőlem, hogy 

gondoskodjam róla. Még szállásom sincs. 

Az eladónő játékosan mozgatta felgyűrűzött ujjait. 

— Ezt a rubinkövest? Nézze, hogy megtöri a fényt. Vagy inkább ezt a zafírt? 

Olaf Lück közelről akarta megnézni a zafírt, és közben véletlenül meglökte a mellette álló nőt. — 

Elnézést kérek — mondta. 

— Semmi baj — mondta a nő. Mély hangja volt, és kissé rekedt, mint az erős dohányosoké. Lück 

megfordult. Magas, karcsú, telt keblű fiatalasszony volt, akit megpillantott. Lück nem is titkolta 

elragadtatását. 

— Mit tanácsol, melyiket vegyem meg? — kérdezte. 

— Ha fiatal lánynak lesz, ne vegyen súlyos, drága gyűrűt, inkább keskenyet, valami kis világos kővel. 

Az eladónő lehúzta ujjairól a gyűrűket, és letette őket a bársonnyal borított alapra. Megtört a varázs, 

amely Lückből feléje sugárzott. Egy elegáns fiatal férfi állt előtte, aki értette a módját, hogy egyszerre több 

nő fejét elcsavarja. 

— Ennyi szépség, ennyi megejtő báj — mondta Lück, és hol a gyűrűket, hol a két nőt nézte. Kiválasztott 

egy finom zöld kővel díszített aranygyűrűt, és kijelentette: — Hölgyeim, adósuk vagyok. Kérem, legyenek a 

vendégeim ma este. A Hotel Stadt Berlin grillbárját javasolnám. Igaz, nem leszek egyedül ... 

Az eladónő átvette a csekket, és összehasonlította az adatokat a Lück személyazonossági igazolványában 

levőkkel. Közben megjegyezte: 

— Szó se lehet róla. 

— De ... nagyon kérem! 

A lány pillantásra se méltatta Lücköt, már a következő vevőhöz fordult. 

— Egy férfinak tudnia kell, hogy mit akar. Kár, igen nagy kár, gondolta Olbricht, és így szólt: 

— Bizony, igaza van. És az a másik hölgy hogyan reagált? 

— Együtt mentek ki az üzletből. Hogy megállapodtak-e, azt már magának kell kinyomoznia. 

Nem is tudja, milyen szívesen. Az a nő elárulhatja a Lück' segítőtársához vezető utat. 

— Mit keresett az a hölgy itt az üzletben? — kérdezte, és közben arra gondolt, hogy ha vásárolt valamit, 

akkor az ő szempontjából csak annyit jelent, akár a sivatagban egy homokszem, hiszen akkor megkapta az 

árut, fizetett, kilépett az ajtón, és eltűnt a nagyváros névtelen tömegében. 

— Egy órát hozott javításra — hangzott a felelet. 

— Bizonyára felírta a nevét és a címét, ugye? 

Olbricht számolni kezdett magában. Csütörtökön leadnak egy órát javításra. Ma szerda van. Egy hét alatt 

nem szokott elkészülni az ilyesmi. Remélhetőleg itt sem. 

— Ilona Corner — mondta az eladónő, egy kartotékkal a kezében. — Simon-Dach-Strasse tizenhárom. 

Micsoda nap! Sajt, tepertő, neszkakaó meg egy kézzel fogható nyom, amely Lück cinkosához vezet. A 

hadnagy olyan boldognak látszott, hogy a tartózkodó eladónő habozva hozzátette: 

— Most jut eszembe, az a hölgy azt mondta, hogy nem kell sietnünk a javítással. Üdülni megy. 

Olbricht kirohant az üzletből, megkereste a sofőrt, aki mégiscsak elcsípett egy parányi helyet a 

parkolóban, és miközben beszállt a kocsiba, odakiáltotta neki: 

— Simon-Dach-Strasse tizenhárom! És hajtson, amilyen gyorsan csak tud! 

A sofőr a fejét rázta. — Inkább óvatosan és figyelmesen — mondta. — Mi itt vendégek vagyunk. 

Olbricht megnyomta a csengőt a Corner lakás ajtaján, elengedte, újra csengetett. Többféle módon is 

megpróbálta, három rövid, egy hosszú, két hosszú, egy rövid, végül egyfolytában nyomta sokáig. A 

szomszéd lakásból erőteljes káromkodás hallatszott. Hirtelen kivágódott az ajtó, és egy hetven körüli férfi 

dühös pillantást vetett Olbrichtra, miközben még a nadrágját gombolta. 

— Ebben a házban egytől háromig csendespihenő van. Vegye tudomásul, és ne csöngessen fel idős 

embereket a díványukról. 

— A hölgy is ebéd utáni álmát alussza? — kérdezte Olbricht, miközben reményteljes pillantást vetett 

Ilona Corner névtáblájára. 

— Még pimaszkodik is, mi? Tűnjön el innen, mert hívom a ... 



Olbricht megelőzte a hívást, az öregember szeme elé tartotta az igazolványát. 

— Na de ilyet — mondta az öregúr elfogódottan, kíváncsisággal a hangjában —, úgy látszik, rossz fát 

tettek a tűzre, he? 

— Ki lakik még ebben a lakásban? 

— A mamája. 

— És most hol vannak? 

— Szocsiban, hacsak le nem zuhant velük a repülőgép. Én bizony soha ... 

— Mikor indultak? 

— Szombaton. 

— Azt is tudja, mennyi időre? 

— Két hétre. Addig én viselem gondját a kanárijuknak — mondta az öregúr, vádló pillantást vetve 

Olbrichtra, és hozzátette: — Még az is nyugton marad egy és három között. 

— Nem emlékszik véletlenül arra, hogy a múlt csütörtökön volt-e látogatója Corner kisasszonynak? 

Férfilátogatója. 

— Néha eljön a vőlegénye, ő is velük ment Szocsiba. De a múlt héten nem járt itt. 

— És valaki más? 

— Az öregasszony úgy kivágná, mint a huszonegyet, ha más férfi jönne a lányához — vihogott az öreg. 

— Biztosan meghallanám. 

Amikor a hadnagy kilépett az utcára,- szemerkélni kezdett az eső. Szocsi! Ott most biztosan süt a nap, és 

Ilona Corner a tengerparton sétál, pedig biztosan meg tudná mondani, amire ő, Olbricht kíváncsi. Miközben 

beszállt a kocsiba, így szólt a sofőrhöz: 

— Járjuk végig a még hátralevő postahivatalokat. 

A legközelebbi telefonfülkéből felhívta Simoscht, és elmondta neki, milyen volt az a gyűrű, amelyet Olaf 

Lück az Unter den Lindenen vásárolt. 
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— A cipőn a Lück-féle telekről származó földet találtam, továbbá letaposott őszi kikericsek nyomait. Az 

írásbeli jelentést később kapja meg. 

Simosch legyintett, megköszönte a jelentést, és miután a technikus távozott, Olbrichthoz fordult. 

— Dirk Creuzmann-ról közben a következőket sikerült megtudnom: Gyerekkorától fogva ismerte 

Lücköt. Néhány héttel ezelőtt Olaf Lücköt kihallgatta a bűnügyi rendőrség. Rutinellenőrzés volt a postarablás 

ügyében, amelynek során az egyik tisztviselő halálos sérülést szenvedett. A tettes olyan ember lehetett, aki 

ismerős a postán, vagy akit felvilágosítottak az ottani körülményekről. Manuela Sanitz abban a 

postahivatalban dolgozik az egyik ablaknál, ezért kellett a barátját, Olaf Lücköt is ellenőrizni. Alibiként 

előadta, hogy kanmurit rendeztek Dirk Creuzmann-nál. Creuzmann megerősítette. A kollégák ekkor más 

nyomokat kezdtek követni. A legújabb eredmények azonban megint csak Olaf Lückre hívták fel a 

figyelmünket. Ha 5 rabolta ki a tisztviselőt, a barátja valószínűleg tudott róla, és hamis alibivel segített neki. 

De vajon miért? Csak barátságból? Vagy anyagi előnyökért? 

Továbbá: Dirk Creuzmann Berlinben töltött egy délutánt, éspedig az elmúlt héten, amikor a fedezetlen 

csekkeket beváltották. Együtt dolgozott Lückkel? Vagy éppenséggel ő beszélte rá, általunk még ismeretlen 

okból, erre a titokzatos csekkszámlacsalásra? 

Továbbá: Dirk Creuzmann tagadja, hogy az utóbbi időben járt volna Lück telkén. A cipőjén azonban, 

amelyet a gyilkosság estéjén viselt, a telekről származó föld- és virágmaradványokat találtak. Mit keresett 

ott? Arról az ebül szerzett hatvanezer márkáról volt szó? Összeszólalkoztak miatta? A pénz mindenesetre 

eltűnt. Kérdés: tud-e róla Creuzmann? Talán ő vette el Lücktől. 

— Tartóztassuk le Creuzmann-t — javasolta Olbricht. 

— Helyes. Éspedig azonnal. Az államügyészt már tájékoztattam, csak a laborvizsgálat eredményére 

vártam. 

— Kirabolnak egy postát — mondta a hadnagy —, közben megölnek egy embert. Később finomabb 

módszerhez folyamodnak. Rablótámadás helyett csekkszámlacsalást követnek el. A saját számlával! És aki a 

csalást elkövette, gyilkosság áldozata lesz. 



— Talán rászedett csalóval van dolgunk, és Dirk Creuzmann talán nem is volt igazi jó barát. Ez most 

már hamarosan kiderül... legalábbis remélem. Jöjjön, a kocsi készen áll — mondta Simosch. 

— Maga már járt nála, főnök. Van ott még egy kijárat? 

— Van. Egérfogóba vezet. Egy magas, sima fallal körülvett hátsó udvarba. De maga azért ott marad, 

amíg nem hívom. 

Amikor befordultak abba az utcába, amelyben Creuzmann lakott, lelassítottak. 

— Itthon van — mondta Simosch. — Második emelet, harmadik ablak. Valaki éppen megmozdította a 

függönyt. 

— Ami nem feltétlenül jó jel — jósolta Olbricht. 

Creuzmann lidércnyomásos álmokkal viaskodott az éjjel. Nyugtalansága a reggeli órákban sem szűnt 

meg. Kávéfőzés közben leforrázta az egyik ujját, később kiesett a kezéből a vajtartó. 

Úgy döntött, hogy meglép, ha a nyomozók érte jönnek. Azt is eltervezte, hogyan. Csak idejében észre 

kell venni őket. Nyugtalanságában újra meg újra odament az ablakhoz. Látta, amint a rendőrautó befordul az 

utcába, egy pillanatig mozdulatlanul állt, mintha megbénult volna. De aztán hirtelen tudatára ébredt, hogy 

felkészült ugyan az érkezésükre, de nem számított rá komolyan. Most tehát meg kell valósítania a tervét. 

Ellépett az ablaktól, előbb azonban elsimította a függönyt. Vállra akasztható táskája a keze ügyében volt, 

csak fel kellett csatolnia. Miközben kilépett a szobából, egy pillantást vétett arra a cédulára, amelyet, 

levélnehezékként egy csészét a szélére helyezve, az asztalon hagyott. Fél emelettel lejjebb át-nyomakodott a 

vécéablakon, megragadta a tűzlétrát, és leereszkedett rajta. A kőkerítésről a szomszéd ház udvarára ugrott, és 

a hátsó épülethez vezető átjáró felé rohant. A lakók számára alacsony, részben korhadt léckerítésekkel 

elkülönített ruhaszárítókon keresztül, három kerítést átugorva a gyerekek játszóhelyéhez ért, onnan futott ki 

az utcára. 

Olbricht hadnagy körülnézett a kis udvarban. A kőkerítés olyan sima és olyan magas, azon keresztül 

nehezen szökhet meg. Hacsak ... Olbricht megpillantotta a tűzlétrát, közvetlenül a második emeleti vécé 

ablaka mellett. Az ablak nyitva volt. 

Berohant a házba, fel a lépcsőn, látta a kitárt ajtót, mellette a névtáblát Creuzmann nevével, és bekiáltott: 

— Megvan? 

— Csak a névjegye — felelte Simosch, és már mutatta is a cédulát. 

— Akkor lemászott a tűzlétrán, amikor meglátta a kocsit. — Elvette a cédulát, és fennhangon, lassan 

elolvasta: „Hagyjanak békén. Nem én voltam." 

— Na, most már tudjuk — mondta Olbricht, és dühösen cibálni kezdett egy gyapjúszálat, amely 

kibomlott a pulóvere ujjából. 

Simosch a padlón éktelenkedő zsírfoltot szemlélte, és azt dünnyögte: 

— Micsoda baromság! 

Mivel Olbricht nem tudta, róla beszél-e vagy Creuzmann-ról, halkan megjegyezte: 

— Uralkodjunk magunkon, emberek. 

— Manuéla Sanitz azt mondta Creuzmann-ról, hogy mindenre noszogatni kell. Bezzeg ha minket meglát, 

mindjárt nem olyan gyámoltalan. Elszalad, mint valami ostoba kölyök! 

Olbricht visszatette az asztalra a cédulát. — Talán csakugyan nem ő volt, vagy talán többet tud, mint ami 

kellemes lehet számára. 

— Magam is ettől félek — mondta Simosch, megdörzsölte a csuklóját, és kétségbeesett tekintettel 

pásztázta végig a frissen tapétázott falakat. 
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Már alkonyodott, amikor a kocsi megállt Schiffel igazgató háza előtt. — Kellemes estét kívánok — 

mondta Schiffel, mint mindig, a sofőrnek, és kiszállt. De hirtelen meg is torpant. A konyhából reszketve ide-

oda tapogatózó gyenge fény vetődött ki. 

— Valami baj van, igazgató úr? — kérdezte a sofőr, aki meggörnyedve ült a kocsiban, és fölnézett a 

konyha irányába. 

— Nem, semmi. Csak megtörik az ablak üvegén a fény. 



A sofőr átnézett az utca túlsó oldalára. A lámpák úgy helyezkedtek el, hogy fényük nem tükröződhetett 

Schiffel ablakán. Autó vagy autóbusz se ment el a ház előtt. 

— Ne menjek fel magával, igazgató úr? 

— Jó utat és kellemes estét. 

Justus Schiffel becsapta a kocsi ajtaját, és belépett a ház előtt elterülő kertbe. Bátor ember volt, nem riadt 

vissza semmitől. Az embernek szembe kell néznie azzal, ami vár rá, ez volt a jelszava, és eddig még mindig 

felülkerekedett a nehéz helyzeteken. Félelmet nem érzett, csak némi csodálkozással vegyes kíváncsiságot. Ki 

merészelhetett behatolni a lakásába? Három lehetőség jutott eszébe: Sabina. Elképzelhető, hogy az ő tudta 

nélkül kulcsot csináltatott. Talán azért jött, hogy alaposan beolvasson neki. Vagy betörő. Esetleg a legújabb 

nője, az a gyönyörű teremtés, akibe első látásra beleszeretett. Talán kémkedik utána ... természetesen 

szerelemből. Schiffel önfeledten elmosolyodott. Hát ez kellemes meglepetés lenne. Valójában azonban egyik 

lehetőséget sem tartotta valószínűnek. 

Sikerült szinte nesztelenül kinyitnia az ajtót. Hirtelen mozdulattal betaszította, és félreugrott. Semmi 

nesz. Belépett az előszobába. — Ki van itt? — kérdezte. A hangja nyugodt volt, se félelemről, se 

fenyegetésről nem árulkodott. 

— Legyen szíves, csukja be az ajtót — hallatszott halkan a konyha felől. — Beszélnem kell az igazgató 

úrral. 

Schiffel becsukta az ajtót. Ahogy megfordult, Dirk Creuzmann állt előtte. 

— Maga az? Mit jelentsen ez? 

— Igazgató úr, azt hiszem, maga az egyetlen ember, aki segíthet rajtam. Maga rendesen bánik az 

embereivel, és amit megígér, azt meg is tartja. 

— De hát nem tudta volna kevésbé drámai módon nyélbe ütni ezt a beszélgetést? — kérdezte Schiffel, 

kinyitotta a nappaliba nyíló ajtót, és fejének egy/mozdulatával felszólította Creuzmann-t, hogy lépjen be. 

— Nos, Creuzmann úr, mit tehetek magáért? 

— El kell rejtőznöm. Körülbelül három napra. 

— Elrejtőzni? Ennek valahogy Vadnyugat-szaga van. No, ne vágjon már olyan ijedt képet. Majd csak 

elrendezzük a dolgot valahogy. De ki üldözi magát? 

— A rendőrség. 

— És miért? 

— Olaf Lücköt meggyilkolták. A barátom volt. 

— Hallottam már erről a csúnya ügyről. Nálam is járt a rendőrség. Egy kicsit talán valamennyien 

gyanúsak vagyunk, akik ismertük Lücköt. De ettől még nem kell nyugtalankodnunk, fiatalember, 

— Azok tudják, hogy a gyilkosság estéjén ott jártam a telken. 

— Úgy? — kérdezte Schiffel, és valami bizalmatlanság jelent meg a tekintetében. 

— Nem én öltem meg — mondta Creuzmann. 

— Akkor miért szökött el otthonról? 

— Bizonyos dolgok ellenem szólnak. Be kell bizonyítanom, hogy nem én voltam. 

— És ezt hogyan képzeli el? Itt akar gubbasztani illegálisan a konyhámban, míg ki nem nő a szakálla? 

— Azt hiszem, három nap elég lenne... 

— De mit keresett a zseblámpájával a konyhában? — kérdezte hirtelen Schiffel. 

— Éhes voltam, már dél óta itt vagyok. 

Schiffel kiment a szobából. 

- Hova megy? — kérdezte Creuzmann, felugrott, és látta, hogy Schiffel bezárja az előszoba ajtaját. 

— Óvatosságból — mondta. 

— Itt maradhatok? 

— Egyelőre nem látom, mi értelme annak, amit tenni akar. Mondja el a rendőrségnek, amit tud, és várja 

meg, míg megtalálják a gyilkost. Ha elszökik előlük, csak gyanúsabbá teszi magát. 

— Ma délben értem jöttek. Ha letartóztatnak, semmi esélyem arra, hogy bebizonyítsam, amit megtudtam 

akkor este. 

— Hogy érti ezt? 

— Láttam azt az embert, aki megölte Lücköt. 



Csend. Bizalmatlan pillantások a félig zárt szemhéjak alól. Egymást fürkésző szemek. 

— Szóval látta — szólalt meg végül az igazgató. — És most? Macska—egér-játékot akar rendezni vele? 

Miért nem ad róla személyleírást a rendőrségnek? 

— Személyleírást? — ismételte izgatottan Creuzmann. — Azt hiszi, elengednek, ha mesélek nekik 

valamit egy nagydarab, ismeretlen emberről? Ugyan. Meg kell találnom azt az embert, és át kell adnom a 

rendőrségnek. 

— Nem mondaná el, hogy milyen volt? 

— Nagyon magas. Olyan kétméteres-forma. Előttem ment Lück telke felé, és hamarabb is ért oda mint 

én. 

Justus Schiffel odalépett a telefonasztalkához. — Szóval egy közel két méter magas, ismeretlen férfi. — 

Fölemelte a hallgatót. 

— Ne! — kiáltotta Creuzmann, és egyetlen ugrással Schiffel mellett termett. — Igazgató úr, adjon 

nekem még egy lehetőséget! Hiszen még maga se hisz nekem. A rendőrség egy szavamat se hinné el. De 

nekem megvan a tervem, hogy fölkutassam azt az embert. 

— Viselkedjen értelmesen, Creuzmann úr. Úgysem tudja magányos farkasként, a rendőrséggel 

szembehelyezkedve előkeríteni a gyilkost. Én jótállók magáért, kezeskedem érte a rendőrségnek, hogy 

szavahihető ember. Hiszen évek óta ismerem magát. 

Creuzmann a fejét rázta. 

— Kérem, ne telefonáljon! Csak egy kis időre van szükségem. Megtalálom azt az embert! 

— Tisztában van maga tulajdonképpen azzal, hogy mit kíván tőlem? — kérdezte homlokát ráncolva az 

igazgató. — Először is hátráltatnám egy bűntény földerítését. Másodszor fedezném a gyilkost, abban az 

esetben, ha maga ölte meg. Én ... 

Villámgyorsan sújtott le Creuzmann, pontosan az álla hegyére. Schiffel egy másodperc töredékéig 

hitetlenül nézett rá, azután össze-csuklott. Creuzmann kivette a zsebéből az előszobakulcsot, bevitt a 

konyhából egy kést, elvágta a telefonzsinórt, és kiment a lakásból. Az ajtót bezárta, a kulcsot a 

csatornanyílásba dobta. 

Odakint már sötét volt. Creuzmann futva igyekezett a legközelebbi autóbuszmegállóhoz. 

A távolban már felbukkant a busz, Creuzmann még gyorsabban futott, elérte. Manuéla Sanitzhoz ment. 

Becsengetett, aztán a legfelső lépcsőn megállt, kissé behajlítva a térdét, menekülésre készen. 

Az ajtó mögött ugatni kezdett Olaf kutyája. Manuéla ajtót nyitott, Creuzmann előbb az orrát pillantotta 

meg, azután óvatosan kidugta a fejét. Nem volt kikészítve az arca. Kócos, fénytelen haja a homlokába hullott. 

— Tessék? — kérdezte, és amikor megismerte Creuzmannt, hozzátette: — Te vagy az, Creuzer? 

— Egyedül vagy? A lány bólintott. 

— Kismosást csinálok. Bejöhetsz. 

— Vegyél föl valamit, és gyere le. 

— Hallod-e, hogy beszélsz te velem? 

— Odaát várlak, a hirdetőoszlopnál. Olaf-ról van szó. 

A lány arca keserű fintorba rándult. 

— Róla már nincs szó — mondta. 

— De arról van, aki megölte. 

— Mit tudsz? — kérdezte a lány, és kilépett az ajtó elé. 

— Majd lent megmondom. Creuzmann már indult is lefelé a lépcsőn. 

— Rendben van. Úgyis le akartam még vinni a kutyát. 

Creuzmann dideregve toporgott a hirdetőoszlop mögött. Ha már megtalálták Schiffelt, és ő beszélt nekik 

arról a magas férfiról, biztosan eljönnek Manuélához, és megkérdezik tőle, van-e Lück ismerősei között egy 

két méter körüli férfi. Remélhetőleg nem kell sokáig várnia a lányra. 

Amikor Manuéla kilépett a kapun, Creuzmann lassú léptekkel elindult a járdán, de közben szemmel 

tartotta azt a néhány embert, aki éppen arra járt. 

A lány levette a kutyáról a pórázt. 

— Beszélj már — mondta. 

— Ugye, te ismered Olaf cimboráit? 



— Nagyjából. A rendőrség is faggatott róluk. 

— Van köztük olyan, aki majdnem két méter magas? 

— Talán a sógorára gondolsz? — kérdezte a lány, és megállt. 

— Mit tudom én. Keresek valakit, aki majdnem két méter magas. 

— De miért? 

— Láttam az Elba-parton. Azon az estén, amikor Olafot megölték. 

Manuéla füttyentett a kutyának. 

— Indulás. Megyünk a rendőrségre. 

— Nem — mondta Creuzmann, és megragadta a lány csuklóját. — Nem! 

— Nem szeretem, ha hozzám nyúlnak. Szorosan egymással szemben álltak, a lány 

Creuzmann szemébe nézett. Az nem tért ki a tekintete elől, de azért elengedte a karját. 

— És mi keresnivalód volt neked a csónakházban? — kérdezte Manuéla. 

— Olaf rendelt oda. Meg akart velem beszélni valamit. 

— Mit akart megbeszélni veled? — A lány bizalmatlanná vált. 

— Nem tudom, Manuéla. Olaf nem volt ott. Csak az a magas férfi lopakodott be a kertbe a sötétben. 

Különben egy lélek nem járt arra. 

— És miért nem akarod ezt elmondani a rendőrségen? 

— Ha megtudják, hogy ott jártam, egyszerűen lecsapnak rám. Megvan a gyilkos, és kész. Nem keresik 

tovább. 

— Van benne valami! — mondta a lány, és rácsatolta a kutyára a pórázt. — Olaf mindig úgy beszélt 

rólad, mint a legjobb barátjáról ... 

Ez nem megállapításnak hangzott, inkább kérdésnek, remény volt benne, de kétkedés is. 

— Így is volt — mondta Creuzmann. — És én meg akarom találni azt az alakot, aki azon az estén nála 

járt... Azt mondod, Olaf sógora olyan magas? 

— Igen. Nem kedvelte Olafot. Jana miatt... és miattam. 

— Hol a fenébe bujkálhat az az alak? 

— Próbáld meg a „Newá"-ban. Olaf mondta egyszer, hogy mindig ott szállt meg. 

— Kösz, Manuéla. Megtalálom. Bízhatsz bennem. És ne menj a rendőrségre! 

— Nem is tudom — mondta bizonytalanul a lány. — De hiszen én bizonyíthatnám, hogy te voltál a 

legjobb barátja. De ha nem akarod, nem megyek oda. Csak ha idejönnek ... nem akarok bajba kerülni 

miattad. 

 

11. 

Simosch főhadnagy íróasztalán már ott volt egy minden részletre kiterjedő jelentés. Munkatársai jókora 

területen átkutatták Olaf Lück telkének környékét. Kiderítették, hogy a tettes a folyó felől is megközelíthette 

a kertet. Azok a huligánok, akik a szemközti parton feldúltak a kerteket, tagadták, hogy elloptak volna egy 

kajakot, amely pedig kétségtelenül eltűnt. A főhadnagy nem tartotta valószínűnek, hogy Lück gyilkosa 

átkajakozott volna a folyón, hiszen az sokkal feltűnőbb lett volna, mint ha elrejtőzik a kertek sűrűjében. 

Az egyik közeli utcában egy Trabant állt azon az estén, amikor a gyilkosságot elkövették, de egyiké sem 

volt a még kint lakó telektulajdonosok közül. A kocsit hárman is látták. Egyikük szerint fehér volt, a másik 

szerint sárga, a harmadik esküdni mert volna, hogy zöld Trabant állt a Nefelejcs utcában. A rendszámtáblát 

egyikük se nézte meg. 

Simosch azonnal ellenőrizte mindazokat, akik valamiképpen belekevereditek az ügybe és Trabantjuk 

volt, vagy a tett elkövetésének idején kölcsön-Trabanttal jártak. 

Néhány perccel nyolc óra után csengett a telefon. Simosch felemelte a hallgatót. 

— Tessék. 

— Simosch főhadnagy lakása? — kérdezte egy fiatalnak tűnő női hang. 

— Én vagyok az. 

— Schiffel igazgató urat megtámadta egy férfi, a neve ... — rövid szünet következett, papírzörgés, 

kétségtelenül egy darab papírról olvasta fel a nevet — a neve Dirk Creuzmann. 

— Hol történt a támadás? 



— Schiffel úr lakásában. 

— Maga most onnan beszél? 

— Nem. — A hang tulajdonosa röviden elmondta, hogy Schiffel úr lakásában elvágták a telefonzsinórt, 

ezért a szomszéd házból telefonál. 

— Rendben van — mondta Simosch. — Most menjen vissza kérem, Schiffel úr lakásába, és várjon meg. 

Előbb azonban mondja meg a nevét. 

— Frauke Hohstein. 

— Egyébként... megsérült Schiffel úr? 

— Beleütötte a fejét az asztalba, egy seb van a halántékán. 

— Hívott orvost? 

— Természetesen. 

Természetesen, ismételte gondolatban Simosch. A hangból ítélve, semmi lényeges nem kerülte el a 

telefonáló figyelmét. 

Amióta a Lück-féle gyilkossági ügyben a nyomozást vezette, Simosch főhadnagy most hajtott ki 

másodszor Schiffelhez. Ezúttal csak be volt támasztva az ajtó. A zár mellett és az ajtófélfán látható 

horzsolások és repedések arról tanúskodtak, hogy feltörték az ajtót, éspedig nem éppen szakszerűen. 

A lány, aki Simoscht fogadta, úgy tizenkilenc éves lehetett. Nagyon szép lány volt. A főhadnagy nem 

győzte nézni. Szív alakú arc, kissé mandulavágású szemek, hosszú, erős szálú, gesztenyebarna haj. A lány a 

nappaliba kísérte a főhadnagyot. 

Schiffel igazgató, mint valami keleti kényúr, félig feküdj félig ült a heverőn, a fején turbánszerű kötés, 

mellette könnyen elérhető távolságban írószerek, két könyv, egy kis asztalon szamovár meg egy doboz 

desszert. 

— Nocsak, ezt rendelte az orvos? — kérdezte Simosch az édességre mutatva. 

— Különadag. Hogy úgy mondjam, fájdalomdíj — felelte Schiffel, és Franke Hohsteinre pillantott. 

A főhadnagy a heverő mellé húzott egy széket, leült, és szemügyre vette Schiffelt. Annak ellenére, hogy 

a negyvenedik évében járt, a fejét kötés takarta és párnákkal volt megtámasztva a háta, ugyancsak jóképű, 

fiatalos férfi volt. 

Schiffel megszorította a lány kezét, azután Simoschhoz fordult: 

— Az unokahúgom megható teremtés. Úgy jelent meg itt, akár egy földre szállt angyal, aki fényességet 

áraszt maga körül, amikor körülöttem a szó szoros értelmében sötétség volt. 

A lány Schiffel fölé hajolt, kisimította az egyébként is sima párnát. — Ne beszélj olyan sokat. Kimerülsz 

tőle — mondta, és rosszalló tekintetet vetett Schiffelre. 

— Azért engedd meg, hogy folytassam... A csengő hangja csak lassan hatolt el a tudatomig. 

Odatámolyogtam az ajtóhoz, de nem tudtam kinyitni. Eltűnt a kulcs. Azután megint elveszítettem az 

eszméletemet. Frauke a szomszédot kérte meg, hogy törje fel az ajtót. 

A főhadnagy kérdésére, hogy tulajdonképpen mit keresett itt Creuzmann, forró teát kortyolgatva azt 

felelte Schiffel: 

— Olyan rémült volt, olyan tanácstalan. Azt állította, hogy a gyilkosság estéjén egy két méter körüli 

férfival találkozott Lück telke előtt. És most mindenáron meg akarja találni azt az embert, hogy mint a tett 

elkövetőjét átadja a rendőrségnek. Megpróbáltam lebeszélni erről a tervéről. Erre ő leütött, amikor a 

telefonhoz közeledtem. 

— Jelentse fel testi sértés miatt — mondta Simosch, és felállt. Hirtelen sietős lett a dolga. 

Egy két méter körüli férfi. Simosch maga előtt látta Wolfram Gotenbachot, amint fel-alá jár a szállodai 

szobában, és önkéntelenül is meggörnyed, amikor az ajtó közelébe ér. 

Javulást kívánt Schiffelnek. Frauke Hohstein kikísérte az előszobába, amelynek ajtaját nem lehetett 

bezárni. A lépcsőházból még hallotta a lány hangját: 

— Just, adjak egy konyakot? 

A főhadnagy tudata mélyén bevésődött, hogy a lány Justnak hívja a nagybátyját. 

Vajon hol keresheti Creuzmann Gotenbachot? Hol kaphat róla felvilágosítást, ha csakugyan a nyomába 

szegődik? A főhadnagy rádión keresztül két járőrkocsit rendelt a „Newa"-szállóhoz, ő maga pedig Manuéla 



Sanitzhoz hajtott, és megkérdezte tőle, járt-e nála Creuzmann. A lány elmondta, hogy ott járt, és hogy mi 

okból. 

— Alapjában véve mindegy, hogy Creuzer kapja-e el Olaf sógorát vagy maguk — mondta. — Az a fő, 

hogy megkapja, amit megérdemel. 

Simosch a „Newa"-szállóhoz hajtott. A két rendőrautó már ott állt a Prager strassén, illetve a Leningrader 

strassén, de sem Creuzmann, sem a két méter körüli férfi nem mutatkozott. Simosch utasította őket, hogy 

csak az utcát figyeljék, a szállodába majd ő maga megy be. 

Vajon mi történik, ha Gotenbach rájön, hogy a fiú tud valamit? Vajon visszariad-e valaki a második 

gyilkosságtól, ha azt hiszi, hogy elleplezheti vele az elsőt? De lehet-e Gotenbach a gyilkos? Mi haszna a 

sógora halálából? Egy parti telek, csónakházzal. No persze, ennél kevesebbért is gyilkoltak már. Simosch 

mégsem tartotta elegendő indítéknak Gotenbachnál a nyereségvágyat. De talán bosszúvágy volt az indíték. 

Gotenbach szerint Lücköt erkölcsi felelősség terhelte Jana haláláért. 

A kocsi megállt a szálloda előtt. Simosch-nak abba kellett hagynia a töprengést. A portán megint az a 

komoly szőke lány volt szolgálatban. 

— Megint itt vagyok — mondta Simosch. — Érdeklődött valaki Gotenbach úr felől? 

— Igen, az imént. Egy középmagas, izmos, fekete hajú fiatalember. 

— És maga mit mondott neki? 

— Azt, hogy nem tudom, hol van Gotenbach úr. 

— De nekem elárulja. 

— Egy éjszakai előadásra ment a csoportjával. 

— És hova tűnt az a fiatalember? 

— Ott van, bent — felelte a lány, és a mosdók felé pillantott. 

Simosch lehajolt hozzá, és olyan halkan beszélt, hogy a lány alig értette. 

— Jól van, kislány, és most jól figyeljen. Maga ideadja nekem Gotenbach szobájának a kulcsát, és ha az 

a fiatalember megint felbukkan, azt mondja neki, hogy Gotenbach úr éppen az előbb jött meg, és megmondja 

neki a szobája számát. 

— Nem tudom ... 

— De, tudja. Gyorsan, kislány, siessen! — mondta a főhadnagy, valósággal kitépte a lány kezéből a 

kulcsot, és már be is ugrott a felvonóba. 

Amint belépett Gotenbach szobájába, villanyt gyújtott. Az ajtót nem zárta be. Körülnézett. A bőröndöt, 

amely az útjában állt, föltette az asztalra, egy pillanatig habozott, azután felkattintotta a zárját. Fehérnemű, 

prospektusok, várostérkép. És egy fénykép. Karcsú fiatal nő, kifejező szempár. A kép hátsó oldalán a 

következő szöveg: Testvéremnek. Jana. 

Szokatlan dolog, gondolta Simosch. Két évvel a húga halála után még magával viszi hivatalos útjára a 

fényképet, és legfelül tartja a bőröndjében. 

Hirtelen valami nesz hallatszott kívülről, Simosch félrehúzódott. Valaki belépett az előtérbe, és óvatos, 

tapogatózó léptekkel elhaladt a fürdőszoba mellett. Simosch hirtelen elkapta és hátrahajlította Creuzmann 

karját. Elfojtott kiáltás hallatszott, Creuzmann térdre rogyott. Még mielőtt felfogta volna, hogy nem 

Gotenbach tartja fogva, már elöl volt a keze, már kattant rajta az acélbilincs. 

Ekkor felismerte a főhadnagyot. — Nem az igazi tettest fogta el — jelentette ki higgadtan. 

— Üljön le! — szólította fel Simosch, és az egyik székhez tuszkolta. — Szóval nem az igazit fogtuk el. 

Maga viszont az igazit üldözi. Mit keres itt, ebben a szállodai szobában? 

— Gotenbach urat. 

— Ő is a barátja? 

— Maga megelőzött — mondta Creuzmann, most már dühösen. — Éppen azt akartam megakadályozni, 

ami most történt. — Olyan mozdulattal nyújtotta ki Simosch felé megbilincselt kezét, mint aki ütni akar. — 

Főhadnagy úr, nem arra a kézre tette ezt a karperecet, amelyikre való. 

— Ezt már mondta. No persze, elmondhatja még, ahányszor csak akarja, a tényeken ezzel úgysem 

változtat. 

— Én tényekkel szolgáltam volna maguknak. Ha nem keresztezi az utamat. 



— Előbb tisztázzuk a már ismert tényeket, példának okáért azt, hogy maga kint járt akkor este Lück 

telkén. A cipője bizonyította. Mit keresett ott? Ne jöjjön nekem azzal a mesével, hogy virágot akart szedni. 

Például őszi kikericset. 

— Megbeszéltük, hogy ott találkozunk. Egész egyszerűen. Olaf arra kért, menjek ki még egyszer, mielőtt 

eladja a telket. 

— Miért nem mondta ezt el mindjárt, amikor kérdeztem? 

— Olafot meggyilkolták. És én nem akartam, hogy belekeverjenek ebbe a históriába. 

— Magát nem kell senkinek belekevernie, maga nyakig benne van ebben a históriában. Lücköt azon az 

estén ölték meg, amikor maga ott járt. Maga hazudott a rendőrségnek, és megszökött, amikor másodszor is ki 

akartuk hallgatni. Azután leütötte Schiffel igazgatót, most pedig itt áll Lück sógorának a szállodai 

szobájában. Ez a végcélja az ámokfutásnak, vagy még folytatni akarta? 

— Amikor kimentem Olafhoz, egy colos pasast láttam a kapu előtt. 

— Folytassa! 

— A kapu nyitva volt, de Olafot hiába kerestem. Mindjárt el is mentem. 

— Hova? 

— Schiffel igazgató úrhoz. Hogy megcsináljam a villanyvezetéket. 

— Tehát kiszámította az időt, hogy beszélhessen Lückkel, de azért pontosan nyolc órára odaérjen 

Schiffelhez. Csakhogy maga azt állítja, hogy nem találta ott a barátját, hogy mindjárt elment onnan ... és 

mégis késve érkezett Schiffel úrhoz. Erre mi a magyarázat? 

Creuzmann vállat vont. Szemmel láthatóan igyekezett közömbösnek látszani. 

— A villamos... 

— Ó, persze, az is volt — mondta Simosch. — Maga meglehetősen idegesen viselkedett akkor Schiffel 

úrnál. 

— Csak dühös voltam, mert nem találtam ott Olafot. 

— És most miért rohangál a sógora után? 

— Manuéla Sanitz azt mondta, hogy csak egyetlen két méter körüli pasas volt Olaf ismerősei között, a 

sógora. 

— Föltéve, hogy igazat mond, és föltéve, hogy Gotenbach ölte meg Lücköt, mit képzel, mi történt volna, 

ha nem engem talál itt? 

Creuzmann megbilincselt kezével kisimította a haját a homlokából. 

— Nem mindenkit lehet olyan könnyen leütni, mint Schiffel urat, aki jogosan akaszt majd a nyakába egy 

följelentést testi sértésért. Maga felnőtt ember, tudhatná, hogy az ember nem rohangászik az utcán, és nem 

hatol be idegen lakásokba és szállodai szobákba, ha tud valamit egy gyilkosságról ... Mi mindent ellenőrizni 

fogunk. A maga által előadott kis történeteket is, meg azt is, hogy hol járt, mit csinált azon a napon és azon 

az estén, amikor Lücköt meggyilkolták. Most pedig velem jön. — Simosch felhúzta a székről, és 

megbilincselt kezére mutatott. — Ezt most leveszem magáról. Nem akarom, hogy a „Tárcsázzon száztízet, 

hívja a rendőrséget" eleven reklámjaként vonuljunk végig a szállodán. De aztán semmi kis trükköcske. A 

bejárat előtt URH-s kocsik állnak, és mi valamennyien rendszeresen részt veszünk a lőgyakorlatokon. 

Lementek a liften az előcsarnokba. A főhadnagy barátságosan bólintott a szőke lánynak, és átnyújtotta 

neki Gotenbach szobája kulcsát meg egy összehajtogatott cédulát — rendőrségi idézés volt Wolfram 

Gotenbach számára. 

A lány szótlanul átvette. 

Az utcán Simosch a rendőrautóhoz vezette Dirk Creuzmannt. 

— Vigyétek be. Egyelőre letartóztatásban van. Holnap délelőtt majd foglalkozom vele, 

Simosch a tekintetével követte Creuzmannt. Jelentéktelen fiatalember. Nem támaszt különösebb 

igényeket az élettel szemben. Úszik az árral. Hirtelen elkapja az események örvénye, amelyeket nem lát 

tisztán, amelyek között nem tud eligazodni. Erre becsavarodik, elveszti a fejét. 

Simosch a munkahelyére hajtott. 

 

12. 



A rendőrségi idézés délután két órára szólt, de Gotenbach már reggel megjelent Simosch szobájában. — 

Nem beszélhetnénk most mindjárt? — kérdezte, és az arájára pillantott. — Félórám van még, utána 

Meissenbe kell vinnem a csoportot, és csak este hétre jövünk vissza. 

— Nem — hangzott a felelet. 

Simosch a legszívesebben ott tartotta volna Gotenbachot. Elég súlyos következményekkel járt, hogy nem 

tartóztatta le mindjárt Creuzmannt. Másrészt viszont nem vállalhatja a felelősséget azért, hogy egy külföldi 

turistacsoport tolmács nélkül maradjon, vagy esetleg kénytelen legyen lemondani a meisseni útról. 

Gotenbachnál nem kell szökéstől tartania. Hiszen még nem tudja, hogy a rendőrség már tudomást szerzett 

arról, hogy hol tartózkodott a gyilkosság estéjén. Az olyan emberek, mint ő, egyébként sem szoktak csak úgy 

egyszerűen meglépni. Még ha van is valami a rovásán, akkor is az a legelőnyösebb számára, hogy továbbra is 

végezze a munkáját, és minél kevesebb feltűnést keltsen. 

— Este fél nyolckor várom itt, a szobámban — szólalt meg Simosch. 

— Bocsásson meg, de ez enyhén szólva lehetetlen — mondta Gotenbach, miközben kiegyenesedett és a 

feje a mennyezeti lámpának ütközött, amely csörögve lengett ide-oda. Gotenbach kissé félrehúzódott. — Az 

ilyen egész napos programok után teljesen kikészülök, egyébként is, fél nyolcig még vacsorázni sem tudok. 

Simosch aláírta a kilépési engedélyt. — Viszontlátásra. Fél nyolckor — mondta. 

Gotenbach heves fejcsóválás közepette távozott. 

Egyik munkatársa telefonon jelentette a főhadnagynak, hogy a gyanúsítottak közül ki használhatott 

Trabantot a gyilkosság estéjén. Gotenbachnak világoskék Trabantja van. Plaueni rendszámmal. A kocsit 

általában a felesége használja. 

Schiffelnek ez idő szerint nincs saját kocsija. Már régóta vár egy Wartburgra. A nyomozó felkereste azt 

az idősebb házaspárt, aki megvette a Trabantját. Kiderült, hogy ők csak hétvégén használják a kocsit. 

— Megállapodtunk Schiffel úrral — mondta a férfi —, hogy arra a néhány hétre, amíg az új kocsiját 

megkapja, ő is használhatja a kocsit. De nagyon ritkán veszi igénybe, és olyankor mindig nagystílű. 

— Hol tartják a kocsit? 

— Két utcával odébb garázsok épültek. Schiffel úr közbenjárására mi is kaptunk egyet. A második kulcs 

egyelőre még Schiffel úrnál van. 

A nyomozó megnevezte a gyilkosság napját, és megkérdezte, használta-e Schiffel azon a napon a kocsit, 

mire azt felelték, hogy nem tudják, ők teljes mértékben megbíznak Schiffel úrban, nem szokták ellenőrizni. 

Ezek szerint tehát lehetséges, hogy Schiffel parkolt azon az estén Lück telke közelében. Az a Trabant 

bézsszínű. A tanúk egy része fehér kocsit látott, a többi zöldet vagy világoskéket. Ugyan mit jelent ez! Ez a 

kocsihistória mindenesetre még inkább Schiffelre tereli a gyanút. Csakhogy Lück telkénél egy közel 

kétméteres férfi mászkált — ha ugyan Dirk Creuzmann igazat mond. 

A főhadnagy elővezettette Creuzmannt. 

— Nos, Creuzmann úr, meghívom egy kis sétakocsikázásra. 

— Hova? 

— Az Elba-partra. 

— És miért? 

— Maga majd pontosan megmutatja nekem, hol látta azt a kétméteres férfit, akiről azt gondolja, hogy 

Lück sógora. Végigmegyünk azon az úton, amelyet maga tett meg azon az estén Lück telkére. 

— Itt is el tudom mondani, ha akarja, le is rajzolhatom. 

— Jöjjön, kérem — mondta Simosch, és egy láncbilincset tett Creuzmann csuklójára. — Ha nem csinál 

semmi őrültséget, nem fáj és nem feltűnő. 

Creuzmann felhúzta a vállát, és nehézkes léptekkel csoszogott Simosch mögött. 

— Hé! Nem borjú maga, akit a vágóhídra visznek! 

— De maga úgy bánik velem — mondta Creuzmann. 

Beszálltak a kocsiba, és elindultak. Egyike volt ez a nap azoknak a szokatlanul meleg, napfényes 

októberi napoknak, amelyek még egyszer felidézik a nyár emlékét. Az Elba és a parti kertek felett könnyű 

ködréteg lebegett, de már átsejlett felette a kék égbolt. Ki kellene menni Christinával napozni egy kicsit, 

gondolta Simosch, talán majd vasárnap, ha még tart a jó idő. De nem erre a részre, itt csak Lücköt látom 

magam előtt, és mindazokat, akik megölhették. 



A kocsi bekanyarodott a Lück-féle telekhez vezető útra, Simosch utasította a vezetőt, hogy álljon meg, 

aztán felszólította Creuzmannt, hogy szálljon ki a kocsiból. 

— Itt ment végig, ezen az úton? 

— Igen. 

A folyóparton szomorúfüzek álltak. Creuzmann úgy nézte őket, mint aki sohasem látott még 

szomorúfüzet. 

— Hány óra volt, amikor itt elhaladt? 

— Fél hétkor indultam otthonról. Körülbelül félóra az út idáig. 

— És hol volt a magas férfi, amikor észrevette? 

— Egészen közel a telekhez. De ezt már annyiszor elmondtam. 

— Most mutassa meg azt a helyet. Egészen pontosan. A szép tájban később is gyönyörködhet. 

Kelletlenül járt Creuzmann ide-oda a főhadnaggyal, helyesbítette az adatokat, hol arra szólította fel a 

Gotenbachot helyettesítő sofőrt, hogy néhány méterrel közelebb, hol pedig arra, hogy távolabb álljon meg. 

— Hova ment innen az az ember? 

— A kertkapuhoz. 

— És maga? 

— Én ... én visszafordultam. Azt gondoltam, ha Lücknek látogatója van, inkább máskor jövök ki hozzá. 

Sok időm úgyse volt. 

— Ez nem szól maga mellett. Az ember arra gondolhatna, hogy valami olyan terve volt, amit csak tanúk 

nélkül valósíthatott meg. 

— De hiszen maga első perctől kezdve erre gondol. 

— Egy-nulla a javára. Szóval úgy gondolta, hogy majd máskor jön ki a barátjához? És mit csinált 

ezután? 

— Visszafordultam. 

— De a cipőjén a Lück telkéről származó földet találtak. 

— Úgy értem — kezdte bizonytalan hangon Creuzmann —, hogy néhány lépés után fordultam vissza, 

hogy megnézzem, az a colos pasas tényleg bement-e Lückhöz. A csónakházban sötét volt, de a kertkapu 

nyitva állt. 

— Jöjjön. 

Creuzmann nehézkesen, kurta léptekkel odament a kapuhoz, aztán megállt. De Simosch tovább 

tuszkolta. 

— A kapu nyitva volt, és maga bement ... Mi van magával? Na, menjen már! 

— Csak idáig jöttem, aztán megfordultam, mert mindenütt sötét volt. 

— Maga megkerülte a virágokat. Ezt is bizonyította a cipője. Csakhogy a sötétben valószínűleg nem 

vette észre az őszi kikericseket. 

— Azt se tudom, milyen az a micsoda. 

— Akkor most nézze meg. Indulás! — Simosch galléron ragadta a még mindig csökönyösen egy helyben 

álló Creuzmannt, és továbbvonszolta. — Ez itt őszi kikerics. A szépségéből nem sokat látni, mert Lücköt itt 

verték agyon és itt ásták el. Ahol fel van forgatva a föld... szíveskedjék oda nézni... ott találtuk meg a 

holttestét. 

Dirk Creuzmann öklendezni kezdett., 

— Magam is majdnem így jártam, amikor megpillantottam. Nem volt valami szép látvány. Az arc a 

földdel elkeveredett, szétkenődött vérrel. Nem feküdt nagyon mélyen. Magának nem sok ideje volt arra, hogy 

agyonüsse és elkaparja. 

— Ez nem igaz! 

Creuzmann rémülten felkiáltott, és félreugrott. Majdnem kirántotta Simosch kezéből a bilincsláncot. 

Fejét a csónakház falának, támasztotta, és így szólt: — Nem bírok odanézni. — Egész testében remegni 

kezdett. — Majdnem belebotlottam. Már halott volt. Én csak elástam. 

Simosch várt, míg Creuzmann megnyugszik. Ha ez így igaz, akkor elölről 'kezdheti az egészet. De talán 

téved Creuzmann, annak a magas férfinak talán volt rá ideje közben, hogy megölje Lücköt. 



— Jöjjön, kimegyünk a kocsihoz. Creuzmann szinte támolygott. A vezető gyorsan kinyitotta a kocsi 

ajtaját, Simosch betuszkolta Creuzmannt a hátsó ülésre, és maga is beült mellé. 

— Vissza az osztályra —. mondta a sofőrnek Simosch, aztán Creuzmannhoz fordult: — Kezdjük elölről. 

Maga egy esős őszi estén meg akarta látogatni a barátját az Elba-parti telkén. Miért tartózkodott Lück odakint 

és maga miért ment oda? 

— Meg akarta nézni, rendben van-e minden. Úgy volt, hogy pár napon belül eladja a telket. Mi ketten 

sok kellemes órát töltöttünk odakint, és arra gondoltunk, hogy jó lenne még egyszer együtt lenni a 

csónakházban. 

— Lehetséges. De meglehetősen valószínűtlen. No, folytassuk. 

— De hiszen már elmondtam magának! 

— Elképzelhető, hogy egész nap, sőt talán egész éjszaka beszélnie kell. 

Creuzmann összeszedte magát. 

— Ahogy akarja — mondta. — Ha nem unja... Szóval megpillantom azt a kétméteres alakot Lück 

kertjének a kapujában, és befordulok a mellékutcába, hogy ne zavarjam Olafot, ha vendége van. 

— Meddig sétált ott, a mellékutcában? 

— De hiszen mondtam már, hogy csak pár lépést tettem. Aztán arra gondoltam, hogy talán nem is befelé 

tartott az az ember, hanem éppen most jött ki. 

— Tehát bement a kertbe. 

— Igen. És Olaf ott feküdt, csupa vér volt. 

— Maga ölte meg. 

— Én nem — mondta Creuzmann tompa, reménytelen hangon. 

— Akkor tudja, hogy ki volt. Valamit látnia kellett. 

— Az a kétméteres előttem járt ott. Csak ő lehetett... Mit gondol, szórakozásból járok a nyomában? 

— Azt gondolom, hogy maga azon az estén élete legnagyobb szamárságát követte el. Az az ember nem 

ölhette meg Lücköt annyi idő alatt, amíg maga néhány lépést tett a mellékutcában. Vagy legalább hallania 

kellett volna valamit: hangokat, ütést vagy kiáltást. 

— Lehet, hogy mögéje lopódzott, és hátulról ütötte le. 

— Elképzelhető, de meglehetősen valószínűtlen — ismételte Simosch. 

Amikor megérkeztek a főkapitányság épülete elé, a főhadnagy újra rácsatolta Creuzmann csuklójára a 

láncbilincset, és fölvitte a szobájába. 

— Maradjunk a maga verziójánál. Belépett a kertbe, és megpillantotta a barátját a földön fekve, holtan. 

Folytassa! 

— Elástam. 

Creuzmann kissé előregörnyedt. Szája szomorú mosolyra húzódott. 

— De miért? Miért ásta el a holttestet, ahelyett hogy elment volna a legközelebbi őrszobára? 

Creuzmann egész teste megfeszült. Hirtelen verni kezdte öklével a homlokát. 

— Miért kellett megismerkednem vele! Csak szerencsétlenséget hozott rám. Igen, meg akartam 

szabadulni tőle, meg akartam ölni. De aztán nem akartam. Ne ölj — egész idő alatt ezt hallottam magamban, 

és már ahogy kiléptem a szobámból, tudtam, hogy még egyszer beszélni fogok vele. Nem féltem, mivel 

semmi bűnt nem követtem el, és így nem is zsarolhatott meg. És akkor ott feküdt előttem .... és olyan volt az 

egész, mintha én öltem volna meg. Értse meg, én forgattam a fejemben a gondolatot... és közben valaki 

megcsinálta. De nem én voltam az! Ahogy ott elnéztem, mindjárt tudtam, hogy én soha nem lettem volna 

képes rá. És akkor elfogott a félelem. Arra gondoltam, hogy el kell tüntetnem, hogy egy ideig egész 

egyszerűen senki ne találhassa meg. A nője talán azt hiszi majd, hogy elutazott, és néni szalad mindjárt a 

rendőrségre. És hogy közben megkeresem azt a hosszú pasast, aki előttem járt ott. Mivelhogy csakis ő 

lehetett. De nem sikerült. Nekem semmi se sikerül. 

— Miért akarta megölni Lücköt? — kérdezte a főhadnagy. 

— Az most már nem érdekes. 

— Idefigyeljen, Creuzmann úr, magának rosszul áll a szénája. Ez a történet, amit előadott, nem 

különösebben alkalmas arra, hogy könnyítsen a helyzetén. Először azt mondja, hogy hónapok óta nem járt 

Lück telkén, pedig azon az estén ott járt, amikor megölték. A barátját! Mostanáig nagyon is hangsúlyozta ezt 



a kifejezést, most meg kijelenti, hogy meg akarta ölni. Csakhogy ő már ott feküdt holtan a virágok között, 

maga pedig, ahelyett hogy rögtön hozzánk fordult volna, elásta. Nos, Creuzmann úr, ez ugyancsak 

hajmeresztő történet. 

— Ez az igazság. 

— Csakhogy senki nem hiszi el magának, ha nem tud elfogadható indítékokat felmutatni. Miért akarta 

megölni Lücköt? Csak azt ne mondja, hogy ez a maga dolga. Talán másoknál is fennállt ugyanaz az indíték. 

Creuzmann a fejét csóválta. 

— Az csak mi kettőnkre tartozott. Senki másra. 

— Annál rosszabb, ha csak magának volt rá oka, hogy megölje. 

— Csináljon velem, amit akar. Úgyse tudok kimászni belőle. 

— Csak magán múlik. 

Megint az a reménytelen fejcsóválás. 

— Olyan ez, mint egy labirintus. Hol az egyik úttal próbálkozom, hol a másikkal. De mindig zsákutcába 

kerülök, és a falra mindenütt az van felírva: Te ölted meg! 

— Zsarolta magát Lück? — próbált mélyebbre hatolni Simosch. 

Creuzmann kétségbeesetten fölnevetett. 

— Miért nem felel? Az én türelmemnek is van határa. 

— Hogy zsarolt-e! Ez a história se fog jó fényt vetni rám. 

— Azért csak próbálja meg. Creuzmann a főhadnagy szemébe nézett. 

— Talán igaza van — mondta. — Néhány héttel ezelőtt leütöttek és kiraboltak egy postatisztviselőt. Mit 

szólna hozzá, ha azt mondanám, hogy a barátom volt a tettes, én meg alibit biztosítottam neki arra az estére, 

anélkül hogy tudtam volna, miről van szó. Mikor megtudtam a valóságot, vissza akartam vonni, és 

megpróbáltam rábeszélni Lücköt, hogy jelentkezzen a rendőrségen. Erre megfenyegetett, hogy azt fogja 

mondani a rendőrségen, hogy nemcsak tudtam a dologról, hanem a felbujtó is én voltam. Sőt, hogy én 

magam is részt vettem benne! Na, elég hajmeresztő ahhoz, hogy ne higgye el? 

— Még ahhoz is elég hajmeresztő, hogy elhiggyem. 

— Annyira gyötört a fenyegetéseivel, hogy elhatároztam, hogy megölöm. De aztán azt mondtam 

magamnak: Beszélj még egyszer vele. Csakhogy mire odaértem, már halott volt. A többit tudja. 

Simosch hallgatott, a csuklóját dörzsölte. Rister századostól tudta, hogy a postarabló zsákmánya 

körülbelül 15 000 márka volt. Tízezret a lakásában rejtett el Lück, hétezret a csónakházban. Ebből ötezer 

valószínűleg a postarablásból származott. Kétezret Seiffartnétől kapott. Az asszonytól pénzt, a barátjától 

alibit zsarolt ki Lück. Csakhogy abban az esetben, ha ez a számítás helyes, a hatvanezer márka eltűnt. Az 

egész összeg, amelyet Lück egyetlen napon felvett Berlinben. Hova lett az a pénz? 

Simosch hallgatása elbizonytalanította Creuzmann-t. 

— Maga nem hisz nekem. 

— Ne vonjon le elhamarkodott következtetéseket — mondta Simosch, és újra gondolataiba mélyedt. És 

ha az alibin kívül pénzről is szó volt köztük? A gyanúsítottak egy része elismer valamit, hogy szavahihetőnek 

tűnjön, és a súlyosabb tényeket elhallgatja. 

— Hova rejtette Lück a rablással szerzett pénzt? 

— Fogalmam sincs. 

— Ha olyan dörzsölt volt, mint amilyennek maga mondta, talán magára bízta, hogy őrizze meg azzal a 

szándékkal, hogy amennyiben a rendőrség a nyomára bukkan, odacsalja a maga lakására, hogy a pénz 

magára terelje a gyanút. 

— Ennyi eszem még nekem is van. Egy pillanatra se vállaltam volna, hogy az a pénz ott legyen a 

lakásomon. 

— Talán be kellett fizetnie Lück számlájára, hogy azt a látszatot keltse, mintha tartozott volna neki. 

— Abból a pénzből én soha egy büdös vasat nem láttam. 

— Talán valami más okból kellett befizetnie egy bizonyos összeget Lück számlájára? 

— Nem! Mondja, mért ragaszkodik mindenáron ehhez az elképzeléshez? 

— Lück igen sok pénzt vett fel a csekkszámlájáról. Csakhogy nem volt rá semmi fedezet. Valaki lépre 

csalta... és megölte. 



— Ehhez nekem semmi közöm. 

Megint látszott a tekintetén, hogy fél, mint az olyan emberek, akik kiszolgáltatva érzik magukat valami 

láthatatlan hatalomnak. 

— Azt mondta, hogy a rendőrség kezére juttat. Pedig nem csináltam semmit. És a fenyegetését még 

holtában is beváltja. Sehogy se tudok kiszabadulni a labirintusból. 

— Amíg a teljes igazságot el nem mondja, legföljebb olyan útra juthat, amely a következő labirintushoz 

vezet. Maga azt állítja, hogy semmi köze nem volt a csekkszámlával elkövetett csaláshoz. Az elmúlt 

napokban sok ilyen kijelentést kellett végighallgatnom. Ma, odakint Lück kertjében, valamennyire 

megpuhult, és bevallotta, hogy maga ásta el. Legközelebb talán bevallja, hogy a gyilkosságot is maga követte 

el... Most elmehet. 

— Haza? — kérdezte meglepődve Creuzmann. 

— Menjen, ahova akar. Ha szükségünk lesz magára, megtaláljuk. 

Creuzmann felállt. Fejét lehajtva, erős, széles vállát felhúzva, szótlanul kiment. Olyan volt, akár egy 

bika, amely az első menetet elveszítette az arénában, de még nem győzték le. 

Eredj csak, gondolta a főhadnagy, úgysem bírod ki odahaza. Nem tudsz nyugton megülni. Túlságosan 

belegabalyodtál ebbe a dologba, részben joggal, valószínűleg, részben alaptalanul gyanúsítunk, te meg 

izgatott vagy és nyugtalan. Nincs türelmed kivárni, amíg felderítjük az ügyet. Nekivágsz egymagádban, és 

számunkra ez nagyon is tanulságos lehet. Ha részt vettél a csekkszámlacsalásban, most megkaptad a 

figyelmeztetést, és lehet, hogy megpróbálod eltüntetni a berlini tartózkodás nyomait. Például úgy, hogy 

megkeresed azt a lányt, akivel Berlinben együtt voltál. 

Simosch főhadnagy telefonon utasítást adott, hogy ellenőrizzék Creuzmann minden lépését, azután Rister 

százados kérte, és beszámolt neki mindarról, amit az imént megtudott. 

Hamarosan megjelent a szobájában Olbricht, hogy együtt ebédeljenek a kantinban. 

— Lehetséges, hogy a következő órákban vagy napokban újra Berlinbe kell mennie. Abban az esetben, 

ha Creuzmann odamegy — mondta Simosch. 

— Nagyon szeretek utazni. Itt úgyis mindenki bánt. Randolf szemérmetlen hazugságokkal traktál, 

Seiffartné úgyszintén, és minden elképzelhető módon igyekszik lerázni magáról, de Sanitz kisasszony se rejti 

véka alá, hogy rendkívül ellenszenves vagyok számára. 

— Hol tart a Randolf-Seiffart-ügyben? 

— Előbb befejezném a nyomozást! Ma este, de legkésőbb holnap reggel mindent megtudhat. De valami 

érdekességgel azért most is szolgálhatok ... egy jó kis indítékkal a gyilkossághoz Lück sógora számára. 

— Igazán? Ki vele! 

— Gotenbach nyakig úszik az adósságban. Nem tudott ellenállni, amikor Plauenben megvételre kínáltak 

neki egy családi házat. Pénzre van szüksége, valószínűleg ezért civakodott Lück-kel a húga örökségén. 

— Ez még nem bűntett — jelentette ki Simosch. 

— Csakhogy az ilyen örökségi viták gyakran elhúzódnak, mint tudjuk, neki pedig sürgősen kellett a 

pénz. Szerintem eddig ez az egyetlen konfliktus, amely hihető összefüggést teremt a csekkszámlacsalás és 

Lück meggyilkolása között. Manuéla Sanitz hangsúlyozza, hogy Gotenbach mindenáron meg akarta szerezni 

a telket, még fizetni is hajlandó lett volna érte. Első hallásra képtelenségnek tűnik, hogy valaki, akinek 

adósságai vannak, egy drága telket akar venni. De tegyük fel, hogy Gotenbach azt mondta a sógorának, hogy 

már befizette a hatvanezer márkát. Természetesen nem számított arra, hogy Lück mindjárt felveszi a pénzt és 

rájön a csalásra ... 

— Előbb-utóbb mindenképp rájött volna — vágott a hadnagy szavába Simosch. 

— De akkor már a sógora tulajdona lett volna a telek, már megtörtént volna az átírás. Gotenbach 

mindenesetre megtudta, hogy a sógora rájött, hogy becsapta, megölte Lücköt, és elvette a pénzt. Úgyhogy 

nekünk már csak egy titokzatos csekkszámlacsalás és egy hulla maradt, no meg a derék Gotenbach úr, akire 

semmit nem lehet rábizonyítani, hiszen a telekvételről nem készült írás. És így persze magyarázatot is 

kaptunk arra, hogy miért nem találtuk meg Lück lakásán vagy a csónakházban a pénzt. 

— De hiszen Lück Schiffelnek akarta eladni a telket — vetette közbe a főhadnagy. 



— Az még nem volt befejezett dolog. Talán arra gondolt, hogy kétszer is eladhatná. Ha csakugyan 

távozni akart a Köztársaságból, ahogy a főhadnagy úr gondolja, hogy elkerülje a büntetést a postarablásért, 

akkor igazán nem számított neki, hogy még egy aljassággal tetézze a bűneit. 

— Ebben van valami — dünnyögte Simosch. 

— Mi lenne, ha mindezt egy félórácskára elfelejtenénk? — kérdezte Olbricht. — A dzsungeltávíró 

jelentése szerint ma lecsós sertéskaraj van ebédre. 

Amikor a főhadnagy bezárta a szobája ajtaját, gondolataiba mélyedve megállt Olbrichttal szemben. — 

Nincs véletlenül egy másik pulóvere, amelyik nem olyan, mintha kölcsönadta volna egy nehézsúlyú 

bokszolónak? — kérdezte. 

— Mindegyik pulóverem tökéletesen rám illik, mielőtt beteszem a mosógépbe — felelte Olbricht. — De 

hát éppen maga ragaszkodik hozzá, főnök, hogy kimossam őket. 

 

13. 

A hadnagy azt a felvilágosítást kapta, hogy Seiffartné éppen az óvodába ment a kisfiáért. Megkérdezte, 

merre van az óvoda, és elindult az asszony elé. Nemsokára meg is pillantotta, egy állatkereskedés előtt állt, 

átkarolva egy kisfiú vállát, aki laposra nyomta az orrát a kirakat üvegén. Seiffartné azokról a madarakról és 

halakról beszélt, amelyeket a gyerek tátott szájjal bámult. Az arcvonásai lágyabbaknak látszottak, mint 

amikor Simosch kihallgatta. 

Olbricht mögéjük lépett, az asszony megpillantotta a tükörképét a kirakat üvegében. Hátrafordult, intett 

neki, és így szólt a gyerekhez: — Na, jól van, válassz ki egyet — és mindketten beléptek az üzletbe. 

Olbricht habozott egy. pillanatig, aztán ő is bement. Elég sokan voltak odabent. Főleg az akváriumok 

előtt tolongtak az emberek. Az egyik sarokban felfedezte a szőke fürtös fejecskét, a kisfiú boldog mosollyal 

gyönyörködött az egyik akváriumban látható tengeri malacokban. Az anyja nem volt mellette. 

— Melyiket szeretnéd? — kérdezte Olbricht a gyerektől. 

— Azt a barnát, amelyiknek fehér az orrhegye — felelte a kisfiú, és felnézett rá. — Te is szereted a 

tengeri malacokat? 

Olbricht látta önmagát otthon, amint átnyúl a kerítés résén a szomszéd kertbe, és megragadja a 

legközelebbi fejes saláta leveleit. Kitűnő csemege volt a tengeri malacai számára. 

— Szeretem bizony — felelte. Hirtelen ott termett a kisfiú anyja. — Gyere, Thomas — mondta. A 

hadnagyot pillantásra sem méltatta, megfogta a gyerek karját, és indulni akart. Thomas azonban 

elbiggyesztette a száját. 

— Azt mondtad, hogy választhatok egyet. 

— Igen, de csak később vehetjük meg. Előbb meg kell csinálni a papának a ládáját. 

Thomas engedelmesen tűrte, hogy anyja kivezesse. Olbricht követte őket. Az utcán a gyerek megfordult, 

és Olbrichtra mutatott. 

— Mama, ő is szereti a tengeri malacokat... Eljössz hozzánk? 

— Majd meglátjuk — felelte Olbricht. 

— Nézd, ott lakunk — mondta a kisfiú, és egy új tömbház egyik lakására mutatott. 

— Átkísérlek az úttesten, Thomas, aztán mehetsz a játszótérre, én meg bevásárolok közben. 

— Szia — kiáltotta Thomas, amint átmentek az úttesten, és már futott is tovább. 

— Siessen — mondta Seiffartné Olbricht hadnagynak —, csakugyan be kell még vásárolnom. 

— Adhatok önnek egy idézést, akkor holnap beszélhetünk a rendőrségen. 

— Mire jó ez a körülményeskedés? — kérdezte nyugodtan az asszony. — Mondja csak meg most 

mindjárt, ami kikívánkozik magából. 

— Ahogy akarja. — A hadnagy másodpercekig vívódott önmagával. Kockázattal járt, amit mondani 

akart. Ha nem sikerül, valószínűleg egyetlen szót ki nem szed többé ebből az asszonyból. — Csak nem 

tudom, kellemes-e magának, hogy itt beszéljünk róla, az utcán. 

— Miről? 

— Thomasról, Randolf fiáról. 

A fiatal nő feje hirtelen megrándult, mintha Olbricht megütötte volna. A következő másodpercben 

azonban már összeszedte magát, arcán megjelent a nyugalom s a szenvtelenség maszkja. 



— Lück rájött, és zsarolta magát. 

— Nos, rendben van. Most már tudja — mondta Seiffartné, és indulni akart. De Olbricht megfogta a 

karját. 

— Hol akarja elmondani a részleteket, odabent a rendőrségen vagy inkább a lakásán? 

— Egyáltalán nem szándékozom elmondani a részleteket. A lakásomtól pedig legyen szíves, és tartsa 

távol magát. 

A hadnagy egyszerűen, karon fogta Seiffartnét, és egy kis kávéház felé indult vele. 

— Próbáljuk meg itt — mondta. 

Ahhoz, hogy külön asztalt kapjanak, meg kellett mutatnia az igazolványát a pincérnőnek. Két csésze 

kávét rendelt. 

— Mióta tudott róla Lück? 

— Sejtelmem sincs. Körülbelül három hónappal ezelőtt olvasta a fejemre, mikor az utcán találkoztunk. 

Azt mondta, vagy fizetek neki kétezret, vagy elmondja a férjemnek. 

— És maga nem akarja elmondani neki? Az asszony hitetlenkedő pillantást vetett a hadnagyra. — 

Nocsak? A rendőrség is meg akar zsarolni? 

— Ugyan, kérem! 

— Akkor miért mond ilyeneket? — kérdezte csodálkozva Seiffartné. 

- Mondja ... lehet így jó házasságban élni? 

— Maga nős ember, hadnagy úr? 

Olbricht a fejét rázta. 

Seiffartné arcán megértő mosoly suhant át. 

— Megpróbálom elmagyarázni magának. Majdnem tíz éve már, hogy összeházasodtunk. Elég hosszú 

idő! Bizonyos dolgok megváltoztak ez alatt a tíz esztendő alatt. Például a szerelmünk is. Valahogy érettebb 

lett... és amióta megvan a kisfiúnk, szinte tökéletesen boldogok vagyunk. 

— Miféle szerelem az, ami hazugságra épül? — vetette közbe Olbricht. 

Az asszony elsiklott a kérdés felett. — Az volt a legnagyobb vágyunk — folytatta —, hogy gyerekünk 

legyen, és mi sok mindent megpróbáltunk ennek érdekében. Az orvos végül megmondta nekem, hogy nálam 

minden rendben van. De én azt mondtam a férjemnek, hogy mindkettőnknél rendben van minden... 

Amikor Olbricht közbe akart vágni az asszony egy kézmozdulattal arra kérte, hogy hallgasson. 

— Nézze, mindenkinél van valami, amire büszke, és mindenkinek megvan a sebezhető pontja. A 

férjemnek nagyon fontos volt, hogy bizonyítsa a férfiasságát. 

— Örökbe fogadhattak volna egy gyereket — jegyezte meg Olbricht. 

— Azon is gondolkodtam. A férjem a kedvemért biztosan beleegyezett volna. De én tudtam, hogy ha 

saját gyerekünk lenne, annak mégiscsak jobban örülne. 

Olbricht hallgatott, megpróbálta megérteni ezt az asszonyt, de képtelen volt rá. Hogyan csaphatja be 

valaki azt az embert, aki szereti és bízik benne? Úgy látszott, Seiffartné eltalálta a gondolatát, mert így 

folytatta: 

— Maga nem tud megérteni engem. Kár. Próbáljon meg legalább elnéző lenni velem szemben, és tartsa 

tiszteletben a titkomat. 

— Asszonyom, maga az imént azt mondta, hogy Lück már három hónappal ezelőtt rájött a titkára. 

Hogyhogy csak néhány nappal ezelőtt vitte el neki a pénzt? 

— Nem tudtam előbb összeszedni. Lück beleegyezett, hogy csak néhány hét múlva vigyem el. Arra az 

estére beszéltük meg, hogy találkozunk a csónakházában. Átadtam neki a pénzt, és megmondtam, hogy 

semmi értelme a további követelőzésnek. Azt hiszem, belátta, hogy nem tudok többet félretenni, és 

megígérte, hogy békén hagy. 

Seiffartné kiitta a kávéját, letette a csészét, és azt kérdezte: 

— Most már elmehetek? 

Alighogy kilépett a helyiségből, Olbricht odaintette a pincérnőt, fizetett, és visszament a kapitányságra. 

A főhadnagyot a szobájában találta. 

— Most már valósággal borzadok ettől a nőtől — fakadt ki, azután részletesen beszámolt a 

találkozásukról. 



— Úgy? — kérdezte Simosch, aki érdeklődéssel hallgatta a beszámolót. — Szerintem most már lehullt 

róla mindaz, ami homályosnak és veszedelmesnek látszott. Az asszony, aki kockázatot vállal a házassága 

kedvéért. Bennem az ilyesmi tiszteletet ébreszt. 

Olbricht döbbenten nézett a felettesére. 

— Hát nem érti, főnök? Olyan szemérmetlenül hazudik a férjének is, mint nekünk itt a múltkor. 

— Szerintem csak elhallgat előtte valamit, és a férfi úgy érzi, hogy minden beteljesedett, amit a 

házasságától várt. 

— Azt hiszem, inkább agglegény maradok — jelentette ki Olbricht. 

— A gyanúsítottak listájáról mindenesetre kihúzhatjuk — jegyezte meg mosolyogva Simosch. 

— Szerintem ez elhamarkodott dolog lenne. Aki elég elvetemült ahhoz, hogy a boldogságát ilyen ravasz 

fogásokra építse, attól az is kitelik, hogy elkeseredésében bűntettet kövessen el, ha a hazugságra épített 

boldogságot összeomlás veszélye fenyegeti. Az önfenntartás éppen elég nyomós indíték a gyilkosságra. 

Olbricht meglehetősen feldúlt' állapotban ment ki Simosch szobájából. 

A főhadnagy újra maga elé húzta a fűzős dossziét, amely a Gotenbachra vonatkozó feljegyzéseket 

tartalmazta. 

 

14. 

A tolmács pontosan fél nyolckor lépett be Simosch szobájába. — Jó estét. Rendelkezésére állok — 

mondta, azután fáradtan leült a székre, amelyre Simosch mutatott. 

— Gotenbach úr, maga hazudott nekem — kezdte Simosch. — Maga a gyilkosság estéjén kint járt Lück 

telkén. 

Gotenbach egy pillanatra lehunyta a szemét. Olyan kimerültnek látszott, hogy Simosch attól félt, 

mindjárt elalszik és lefordul a székről. De hamarosan összeszedte magát. 

— Mindjárt az első találkozásunk alkalmával, ott a sógorom kertjének kapujában, hazugsággal kezdtem. 

Még erősen a hatása alatt álltam annak a rémületnek, amelyet a sógorom meggyilkolása keltett bennem, azért 

mondtam azt, hogy nem jártam nála az előző estén. Meggondolatlanul, ösztönösen tettem, hogy minden 

gyanút elhárítsak magam felől. Később meg már nem vonhattam vissza, hiszen akkor végképp bűnösnek 

tartottak volna. Megmaradtam hát az első változatnál ... De nem én öltem meg. 

— A tények maga ellen vallanak. Gotenbach föltekintett, és így szólt: 

— Ne csak a tényeket nézze. Figyeljen arra is, ami mélyebben van. Úgy értem, hogy a talajt kellene 

megvizsgálnia, amelyből a tények fakadnak. 

— Éppen ez a szándékom — mondta Simosch főhadnagy. — Mit keresett ön a tett elkövetésének idején  

Lück telkén? 

— Fel akartam őt világosítani arról, hogy morális szempontból nincs joga ahhoz, bármit is a magáénak 

tekintsen, ami Janaé volt. Jana halála az ő lelkén szárad, és én ezt még nem tudtam feldolgozni magamban. 

Két évvel a húga halála után? — gondolta Simosch, de nem tette fel a kérdést, mert jó néhány olyan ember 

bukkant fel emlékezetében, akik egész életükben sem tudtak beletörődni abba, hogy valaki, akit szerettek, 

véget vetett az életének. 

— Azt mondja, a húga halála Lück lelkén szárad. Ön nem figyelmeztette a húgát, hogy ne kösse Lück-

höz az életét? Vagy a húga ennek ellenére lett a felesége? 

— Így volt. Pontosan így! Lück Jana bizalmába férkőzött, és aljas módon kihasználta. 

— Mi történt azután, hogy összeházasodtak? 

— Elég hosszú időre volt szükségem ahhoz, hogy kiderítsem. De most már van róla valamelyes 

elképzelésem. 

A „Figaro" szalonban csipkelődtek a munkatársai. Olaf Lück, az özvegyek vigasztalója. Olaf Lück, a 

selyemfiú. Vigyázz, Olaf, egy szép napon, ha megtalálja a férjét, kiteszi a szűrödet. 

— Jana — mondta Lück —, nem élhetünk úgy, hogy ne vegyük tekintetbe a külvilágot. Ez így se neked, 

se nekem nem jó. A világ előtt is teljes mértékben vállalnunk kell egymást. 

— Igazad van — mondta Jana. 

Olaf valósággal elképedt, hogy az asszony ilyen gyorsan beleegyezett, és szégyellte magát, mert az 

utóbbi időben olyan gyakran járt el nélküle, mert fájdalmat okozott neki, csak azért, hogy megmutassa, azt 



csinál, amit akar. Pedig ez így már nem volt igaz. Már neki is szüksége volt Janára. Büszkén nyugtázta az 

elismerő tekinteteket, amelyek kettejüknek szóltak. És hogyan is tudna ő valaha is újra egy leválasztott 

szobában, szedett-vedett bútorok között élni? És milyen csodálatosak a hétvégék a csónakban, a vízen! Nem 

akar többé ott állni a parton, mint azelőtt, vajas kenyérrel a táskájában, nem akarja a partról nézni a közel és 

mégis elérhetetlen messzeségben tovasikló vitorlásokat és motorcsónakokat. A legfontosabb azonban az volt, 

hogy Jana ragaszkodása tartalmat adott az életének. A betegsége előtti időben sokszor értelmetlennek, 

haszontalannak érezte az életét, hiába vetette bele magát a könnyű szórakozások forgatagába. 

És selyemfiúnak sem nevezhették már. Olaf Lück hálából jó férje akart lenni Janának. 

Egyszer, amikor Jana hazaért és a bevásárlástól kimerültén dőlt le az ágyra, Lück kijelentette: 

— Nem, doktornő, erre semmi szükség. Az iparosembereknél az egyik kéz a szó szoros értelmében 

összedolgozik a másikkal. Ezentúl, mindent házhoz szállíttatunk, angyalom, amire szükséged van. Csak meg 

kell rendelni, telefonon. 

— Ez csodálatos — mondta Jana. — Legalább több időnk lesz egymás számára 

Ez a megjegyzés lehangolta Olafot. Hiszen ő Janának szenteli minden estéjét, minden óráját, amelyet 

nem tölt a munkahelyén. A jó férjről való elképzelései, úgy látszik, nem azonosak Jana elképzeléseivel. 

Régóta nem járhatott már munkaidő után a „Söröskorsó"-ba, hogy megigyon egy-két korsó sört, 

lejátsszon néhány parti skátot és meghallgassa a legújabb vicceket, úgy, mint azelőtt. Ha a mostani ruháiban 

odamenne, úgy erezné magát, akár a kolibri a verebek között. De nem is ez a legfontosabb. Mindennap haza 

kell sietnie, lehetőleg még mielőtt Jana fáradtan, kimerültén hazaér. Nem tart sokáig, míg újra összeszedi 

magát, de szüksége van Olafra, a közelségére! Olaf ezt úgy nevezte: le kell dolgoznom a második műszakot. 

Eleinte még élvezte is, elsősorban azért, mert még vonzotta az asszony, még ébren tartotta a szerelmét. 

Később már megszokássá vált, végül terhes kötelességgé. 

Jana nagy súlyt helyezett arra, hogy amint letelt a munkaideje, hazamenjen a klinikáról, helyettesítéseket 

sem vállalt már. Olaf Lück tehát otthon üldögélt minden áldott este, ezüstök, bársonnyal kárpitozott bútorok, 

virágok között. Jana nem kényszerítette rá, egyszerűen elvárta tőle. 

És Olaf Lücköt annál jobban gyötörte az elégedetlenség, minél kevésbé értette, hogy tulajdonképpen 

mitől olyan kedvetlen. Hiszen megvan mindene, ami a szép, kellemes élethez szükséges, hiszen szép, 

kívánatos asszony a felesége! És ő mégis újra meg újra azon kapta magát, hogy vágyakozva idézi fel az 

emlékeit. — Annak idején Creuzerrel... Annak idején a ,,Söröskorsó"-ban. Kölcsönkért valakitől egy kis 

pénzt. Fogadást kötött. Lóversenyezett. Éppenséggel nem volt valami kulturált életmód, de változatos, 

izgalmas. 

És most? Például ma, ezen a vasárnap délelőttön még az ágyban fekszik. Mi mást csinálhatna? Hogy 

megigyon valahol egy pohár sört reggeli után, mint azelőtt, ennek már vége. Jana a konyhában ügyködik, túl 

akarja szárnyalni a legjobb szállodai szakácsokat. Nem csinálhatná ezt úgy, hogy ő maga közben megihassa a 

sörét valamelyik kocsmában? Nem, erről szó sem lehet. Jana elvárja, hogy a férje ott legyen „vele". 

Különben sírás következik. Igaz, nagyon tapintatosan, csöndesen. Olaf olyankor megindultan veszi 

tudomásul, hogy Jana szenved, de meg ennél is sokkal inkább megszégyeníti azzal, hogy fegyelmezi magát, 

nem akarja megterhelni őt a könnyeivel. Önző módon, csak magának szenved. 

Milyen más volt Manuélával. Miért jut most eszébe Manuéla? Abban az időben ismerkedett meg vele, 

amikor hébe-hóba Jana nélkül járt el szórakozni. Az a lány annak rendje és módja szerint tudott bőgni, ha 

éppen oka volt rá, az úgy tudott sírni, hogy meg tudta vigasztalni az ember. — De te nem őt vetted el, hanem 

Janát. Akkor pedig meg kell szoknod, hogy a feleséged csak az örömét osztja meg veled, a bánatát soha. .— 

Attól még nem dőlne össze a világ, ha megengedné, hogy egy kis saját, külön örömöd legyen! 

— Jana! 

— Egy pillanat, szívem! 

Jana a terítéssel volt elfoglalva. 

— Voltál te már lóversenyen? 

— Lóversenyen? 

— Igen, lóversenyen. Gyorsan felöltözöm, és kimegyünk. Azért nem kell különösebben kiöltözni. 

— És az ebéd? 

— Majd ha hazajöttünk. Ott is bekaphatunk egy pár virslit... Meglátod, csuda klassz vasárnapunk lesz! 



— No persze. 

Mennyire igyekszik elfojtani a csalódását! Az a „no persze" azt jelenti, hogy megteszem a kedvedért, ha 

belepusztulok is. De Olaf Lück nem kért az áldozatból. 

— Felejtsd el! — mondta, és kiment a fürdőszobába. 

— De ... 

— Ma nincs is lóverseny, a múlt héten volt. 

Jana megkönnyebbülten fellélegzett, bevitte az ételt. Olaf fürdőköpenyben jött ki a nappaliba, lehangolt 

volt. Nem Jana miatt, hanem mert már ő maga is Jana-módszerét követte, pedig viszolygott tőle. Ma nincs is 

lóverseny! Hazudott, a másik kedvéért. 

— Kikészítettem a krémszínű ingedet meg a barna öltönyt — mondta Jana. 

— Jó étvágyat! Ha jól tudom, itthon vagyok, nem az Inter Hotelben. 

— Ahogy akarod. 

Jana leült Olaf mellé. Mélyen kivágott selyemruhát viselt. Szégyenkezés és büszkeség viaskodott a 

férfiban. Úgy viselkedett, mint egy éretlen kamasz. Mi történt volna, ha megszerzi neki azt az örömet, hogy 

rendesen felöltözve ül asztalhoz? Hiszen Jana annyira igyekszik. Olaf felállt. — Bocsáss meg — mondta. Kis 

idő múltán a krémszínű ingben és a barna nadrágjában tért vissza. Az asszony mosolygott, oldottan, vidáman. 

Igazán nem sok kell ahhoz, hogy boldoggá tegye. 

— Nekem ezekre nincs szükségem — mondta az asszony. — Csak miattad csinálom. 

Mi történt ezzel a házassággal! Valami félresiklott, pedig mindketten jót akartak egymásnak. 

Túl sokat gondolkozol az utóbbi időben, Olaf Lück. Pedig csupa olyan dologról van szó, amiért nem 

érdemes veszekedni. Ebéd, lóverseny! Nézd meg ezt az asszonyt, milyen elragadó! 

— Jó étvágyat! — mondta az asszony.  

— Ha tudnád, mire volna most gusztusom. 

— Mindent a maga idejében. 

— Ez most a legmegfelelőbb idő arra. — Olaf hátratolta a székét, odament Janához, megcsókolta. — 

Most, Jana, most. 

— Ahogy akarod. 

Olaf érezte, ahogy az asszony engedelmesen kigombolja a ruháját. És ettől kihűlt benne a vágyakozás. 

— Gombold csak be a ruhádat. Majd akkor csináljuk, amikor szoktuk, este fél tíz és tíz között. Ha nem 

vagy éjszakás. 

Jana döbbenten nézett rá. 

— De Olaf! A hivatásom megköveteli, hogy bizonyos rendszer legyen az életünkben. 

— Semmi kedvem vitatkozni veled — mondta a férfi. 

Jana pórázon tartotta Olafot. A maga sajátos gotenbachi módján. Olaf nem akarta őt boldogtalanná tenni, 

de meg akart maradni Olaf Lücknek. Még reménykedett. Hiszen mindenre akad megoldás. Majd csak kitalál 

valamit. 

— Légy kissé türelmesebb velem — mondta Jana. — Talán igazad van, talán nem kellene olyan szigorú 

program szerint élni a magánéletben. Csak, tudod, ez annyira belém rögződött. 

— Majd megoldjuk valahogy. 

— Az előbb nem úgy értettem, amikor azt mondtam, hogy csak miattad teszem. Csak arra gondoltam, 

hogy ha egyedül vagyok, nekem az anyagi dolgok nem sokat jelentenek. 

Szavak, szavak, csak hogy az összhang helyreálljon, de Olaf Lücköt mégis szorongás fogta el. Ez az 

asszony soha többé nem maradhat egyedül! Ezért vette el? Vagy ennek ellenére? Még egyszer nem tudná 

elviselni, hogy elhagyja a férje,, hogy csalódjon az egész életében. Olafot gyötörte ez a tudat, de gyötrelmes 

volt számára az az elképzelés is, hogy a régi Olaf Lücknek meg kell szűnnie, és új alakban, Jana Gotenbach 

férjeként kell újjászületnie. 

Egy este, amikor Jana éppen ügyeletes volt, a férfi meglátogatta Manuélát. A lány becsapta az orra előtt 

az ajtót. Olaf öt percig egyfolytában csengetett. A lány végül ajtót nyitott, és lekent neki egy pofont. Olaf 

nevetett, magához húzta a lányt, és az nem ellenkezett sokáig. Amikor megéheztek, Manuéla zacskós levest 

főzött. Olaf üvegből itta a sört. Közben elmesélte a fodrászüzletben hallott legújabb vicceket. Vacsora után 

rádiózenére táncoltak. 



— Hoztam egy lemezt — mondta Lück —, csupa aranyos kis disznóság van rajta. Akarod? 

— A lemezjátszóm bemondta az unalmast — felelte a lány —, és csak az év végén kapunk prémiumot. 

Olaf körülnézett az egyszerűen berendezett szobában. Tiszta, rendes, de semmi komfort. Jana anyagi 

helyzete és Manuéla felfogása az életről — miért nem lehet meg mindkettő egy emberben? 

— Miért nem maradtál nála? — kérdezte a lány később, az ágyban. 

— Nála nem tudok egy jót nevetni. 

Olaf a következő héten újra megjelent. Eleinte hetenként egyszer ment el a lányhoz, később többször is. 

— Válj el tőle — kérte Manuéla —, hogy rendesen együtt élhessünk. 

— Az lehetetlen. Belepusztulna. 

Amikor legközelebb újra Manuélához készült, haza se ment munka után. Másnap reggel Janát még 

ágyban találta. Látszott rajta, hogy sírt, hogy nem aludt, de nem kérdezett semmit, csak annyit mondott: 

— Ó, istenem, azt hittem, valami baleset ért. Úgy éreztem magam, mintha megbénultam volna. 

Fölkelt, és bement a fürdőszobába. Olaf nem magyarázkodott. Este átölelte a feleségét. 

— Jana, a férfiak már csak ilyenek. Érted, ugye? 

— Ne beszéljünk róla. 

— Jól van. De azt tudnod kell, hogy én soha nem foglak elhagyni. 

Remény villant fel Jana szemében. Majd elmúlik ez is, Olaf vissza fog hozzá térni. Olaf fokozott 

figyelmességgel vette körül Janát, amikor az hazatért a kórházból, hangversenyre, színházba járt vele, azután 

megint eltűnt, így el tudta viselni az életet, és azt hitte, Jana is. Manuéla kezdettől fogva megértette. Hiszen 

az élet csupa megalkuvás. 

Ezúttal napokig elmaradt, éjszakákon át nem aludt otthon. Amikor hazament, Jana nem szólt semmit, 

még most sem, de Lück kiolvashatta a szeméből. Elárultál! Mindent elárultál. Olaf Lück, ami nekem kedves 

volt és drága! 

Azon az éjszakán az asszony kétségbeesett szenvedéllyel szeretkezett a férjével, mintha a testük eggyé 

válása helyreállíthatná köztük a régi kapcsolatot. 

Baj lesz ebből, Olaf Lück. Tudod jól, félsz is tőle, de nem fogod feltartóztatni. Csodálatos közjáték volt. 

De most már nem megy tovább, valami kihűlt benned, vége ... 

Jana ebben az időben megint gyakrabban vállalt helyettesítést. Lefogyott, megfonnyadt a bőre. Egy este, 

amikor Olaf virágcsokorral és gyengéd mosollyal az ajkán megjelent, az asszony elvesztette az önuralmát. 

Túl sokáig szenvedett, túl sokáig reménykedett. 

— Ha legalább annyira fontos lennék neked, hogy hazudj valamit! Hogy kitalálj valamit, hiszen az 

ilyesmi könnyen megy azoknál, akik megcsalják a feleségüket. De te még ennyit se teszel meg értem! 

— Jana — szólalt meg letörten a férfi —, hiszen azt mondtad, ne beszéljünk róla. Felejts el, egyszerűen 

ne gondolj rám, ha nem vagyok itt. Azt akarom, hogy amikor együtt vagyunk, olyan szép legyen minden, 

mint az elején volt. 

— Nem! Nem! — kiáltotta Jana, és közben öklével a férfi mellét verte. — A feleséged vagyok! Én 

belepusztulok ebbe! Gyere vissza hozzám!... Az a nő fiatalabb nálam, ugye? De más előnye nincs velem 

szemben? Mondd meg, kérlek, mondd meg! Mit adhat ő neked, amit én nem tudok megadni? 

— Jana! — kiáltotta Olaf, és az asszony felé nyújtotta a kezét. — Mi történt velünk? 

Az asszony fáradtan legyintett. — Mi ketten nem egy nyelven beszélünk, kezdettől fogva. És ez nem 

változna meg soha. — Üres tekintettel meredt maga elé. — Én csak valami dísztárgy vagyok a számodra, 

amivel kielégítheted a hiúságodat, és néha felvághatsz vele a barátaid előtt. Mi olyan életet kényszerítettünk 

egymásra, ami egyikünknek sem való. Te persze visszatalálsz a magad életébe. 

Lück felelni akart valamit, de az asszony tekintete megbénította a gondolatait. Azután mégis megszólalt: 

— Jana, ez szerelem volt. Te is tudod. De aztán valahogy minden elromlott. Meg kell oldanunk, 

találnunk kell valami megoldást. 

— Persze — mondta az asszony. — Majd megoldjuk. Ki-ki a maga módján. 

— Az első házassági évfordulójuk napján találtuk meg Janát — fejezte be beszámolóját Gotenbach. — 

Gratulálni akartam neki. Senki nem nyitott ajtót, de a szomszéd férfi azt mondta, hogy Jana otthon van. 

Feltörtük az ajtót... 

— És Lück? — kérdezte a főhadnagy. 



— Csak másnap találtam meg a „Figaró"-ban. 

— És ön két évvel a történtek után akarta felvilágosítani arról, hogy morális vétséget követett el? 

—- Még tíz év múltán is megpróbálnám. Az az ember megjátszottá a húgom előtt a megértő, a 

biztonságot nyújtó férfit. 

— Ön tehát azt állítja, hogy nem találta kint Lücköt a telken. 

— Amikor először ott álltam a csónakháznál, mindenütt sötét volt. Arra gondoltam, hogy még nem ért 

ki, és továbbmentem azon az úton, amelyen olyan sokszor sétáltunk kettesben Janával — mondta Gotenbach 

nyugodt, határozott hangon. 

— Körülbelül meddig tartott ez a séta? 

 — Úgy harminc-negyven percig. Inkább negyven lehetett. 

— És azután? 

— Visszamentem a telekhez. Még akkor is sötét volt mindenütt, de a kaput nyitva találtam. Elindultam a 

kerti úton, és Lück nevét kiáltottam. De mivel nem felelt senki, és sem a csónakházban, sem a fölötte levő 

szobában nem volt világosság, visszafordultam. 

Dirk Creuzmann már előzőleg elkaparta a hullát, már amennyiben igazat mondott, gondolta a főhadnagy. 

— Nem tűnt fel önnek semmi a kertben? — kérdezte. 

— Abban a sötétségben nem sokat láttam. A mogyoróbokroknak és a padnak is csak a körvonalát 

ismertem fel. Hirtelen szinte tébolyult düh fogott el, azok a bokrok felkavarták bennem a régi emlékeket. 

Szerettem volna kitépni őket a földből, és azt a padot darabokra hasogatni... annyira szeretett ott üldögélni a 

húgom. Másnap este újra kimentem, hátha ott találom Lücköt... akkor találkoztam önnel. 

— Ön pénzt is felajánlott a sógorának a telekért. Befizetett valamit a számlájára, vagy megígérte neki, 

hogy befizet egy bizonyos összeget? 

Gotenbach a fejét rázta. 

— Nem értem, hova akar ezzel kilyukadni. Soha életemben nem foglalkoztam a folyószámlájával. 

— Lück felvett hatvanezer márkát, noha csak ötven márka volt a számláján. És az a hatvanezer márka 

eltűnt. 

— Csekkszámlacsalás? — kérdezte láthatóan meglepődve Gotenbach. 

— Az. Saját számlával elkövetett csalás. Lehet, hogy a sógora könnyelmű volt, de nem gyengeelméjű. 

Valaki tőrbe csalta, és megölte, hogy megszerezze a pénzt. 

— Ehhez nekem semmi közöm — jelentette ki elutasítóan Gotenbach. 

— De pénzre sürgősen szüksége van. 

— Nem jobban, mint másoknak. 

— Az adóssága aggasztóan megnőtt, amióta megvette a házat. 

Néhány másodpercig rémület tükröződött Gotenbach szeméből. De amikor megszólalt, már újra nyugodt 

volt a hangja és a tekintete is. 

— Mindazok után, amit elmondtam önnek, tisztában lehetne azzal, hogy nem volt valami meghitt 

kapcsolat köztem és a sógorom között. Ha én azt mondtam volna neki, hogy befizettem a csekkszámlájára 

hatvanezer márkát, tehát fölveheti a pénzt, nem bízott volna meg bennem annyira, hogy ne ellenőrizze a 

számláját. 

Van benne valami, gondolta Simosch. Vagy zsarolta valaki a zsaroló Lücköt, vagy csapdába csalta 

valaki, akiben vakon megbízott. 

 

15. 

Megint nagyon késő volt, mire Simosch hazaért, de nem érzett fáradtságot. Bóbiskolt egy kicsit a 

hintaszékben, azután megvacsorázott a feleségével. Meglehetősen szótlan volt. Gondolatban Lückkel 

foglalkozott, és mindazokkal, akikkel az utóbbi időben dolga volt. Közben érezte, hogy Christina mondani 

akar valamit, de nem szól, mert látja, hogy gondolatban már megint valahol messze jár. 

Simoscht furdalta a lelkiismeret, bántotta, hogy nem jó férj, legalábbis nem olyan, amilyent az olyan 

asszony, mint Christina, megérdemelne. A lelkiismerete ugyanakkor azt sem engedte, hogy olyan 

kérdésekkel foglalkozzék, amelyek nem tartoznak a Lück-féle gyilkossághoz. Mintha kettéhasadt volna a 



lelkiismerete. Az ördögbe vele. Simosch még szótlanabb lett, arra gondolt, hogy talán Olbrichtnak van igaza, 

ha nem akar nősülni, amíg bűnügyek felderítésével foglalkozik. 

Christina odament hozzá, és rátette a kezét a kezére. — Nem muszáj ma este beszélnünk róla — mondta. 

— Annyira azért nem fontos. 

Ilyen volt Christina. Megérzett mindent, tudta, hogy gyötrődik. Ilyen volt már akkor is, amikor 

megismerkedtek. Egy áruház főkönyvelőjének a titkárnője volt, és akár a főnökét - egy ideig, őt is gyilkosság 

elkövetésével gyanúsították. Simoschnak az volt a benyomása, hogy becsületes ember, határozott egyéniség. 

Időnként kissé titokzatosnak látszott. Christina megérezte, mikor akarnak a nyomozók egyedül maradni, 

mikor van szükségük az aktákra vagy egy jó erős kávéra. A gyilkosságban ártatlan volt. De Simosch 

sehogyan sem tudta elfelejteni. 

A főhadnagy felállt, és megcsókolta a fa-leségét. Közben felborított egy söröspoharat. Úgyis üres volt 

már. 

— Micsoda szamár ez az Olbricht — mondta. 

— Azért csak hívd meg időnként vacsorára,  különben  hamarosan  elmondhatod, hogy csak volt egy 

tehetséges embered. 

Christina felállította a söröspoharat, és teletöltötte. Simosch jó étvággyal evett és ivott tovább. 

Amikor Christina leszedte az asztalt, Simosch papírt és töltőtollat vett elő. Az első papírlap közepére 

felírta Lück nevét, onnan csillag alakban hat finom vonalat húzott, és minden vonal végéhez egy-egy név 

került. 

Dirk Creuzmann. Évek hosszú sora óta barátja az áldozatnak. Lehetséges indíték: Az áldozat rászedte és 

zsarolta, hogy C. hamis alibit biztosítson neki. A csekkszámlával elkövetett csalás időpontjában Berlinben 

tartózkodott, a gyilkosság estéjén a tetthelyen járt. 

Wolfram Gotenbach, az áldozat sógora. Lehetséges indíték: gyűlölet a sógora iránt, aki halálba kergette a 

húgát. Ezen kívül pénzre volt szüksége, hogy kifizesse az adósságait. Ő is Berlinben tartózkodott a kérdéses 

időben, és a gyilkosság elkövetésének idején a tett színhelyén járt. 

Annerose Seiffart, véletlen ismeretség az áldozattal. Lehetséges indíték: Lück kétezer márkát zsarolt ki 

tőle, és számolnia kellett azzal, hogy nem éri be ennyivel. A gyilkosság estéjén ő is kint járt Lück telkén. 

Manuéla Sanitz, az áldozat élettársa és bizalmasa. Lehetséges indíték: nyereségvágy. Az áldozat talán 

rábízta a pénzt, és arra kérte, hogy időnként, kisebb részletekben fizesse be a számlájára. A 

csekkszámlacsalás idején nem tartózkodott Berlinben, és azt állítja, hogy a gyilkosság estéjén nem járt a 

telken. 

Simosch kérdőjelet tett a lány neve után. 

Justus Schiffel, az Aliami Mélyépítő Vállalat iparracionalizálási üzemének igazgatója. Creuzmann 

közvetítésével ismerkedett meg az áldozattal. Meg akarta venni a telkét. Lehetséges indíték: nyereségvágy. 

Artrózisos bántalmai vannak. Nem tudunk róla, hogy Berlinben járt volna. A gyilkosság elkövetésének 

estéién állítólag iszappakolással a vállán a lakásán tartózkodott. Mindazonáltal elképzelhető, hogy egykori 

Trabantjával kiment a telekre. 

Schiffel neve után is kérdőjelet tett Simosch. 

Andreas Bieleke, futó ismeretség az áldozattal. Gépkocsivezető. Elképzelhető, hogy ő vitte Lücköt 

Berlinbe. Indíték: nyereségvágy. 

Róla tudtak a legkevesebbet, és ezt Simosch egy vastag kérdőjellel hangsúlyozta. 

Volt-e ismeretség vagy barátság e között a hat ember között, akik bizonyos kapcsolatban álltak Lückkel? 

Creuzmann, villanyszerelő az 5-ös számú műhelyben, munkaidő után Schiffel igazgatónak dolgozott. 

Ismerte Manuéla Sanitzot, Andreas Bieiekéhez fűződő kapcsolata még tisztázandó. Creuzmann hozta össze 

az igazgatót Lück-kel. 

Simosch meghökkent. Éppen a bikanyakú Creuzmann, aki l mindig noszogatni kellett, aki harmincéves 

korában még a nagyanyjánál lakott, akinek Lück szerzett maszekmunkát, mert ő maga nehézkes és 

gyámoltalan. 

Gotenbach csak a sógora élettársát ismerte. 

Manuéla Sanitz Lück révén Creuzmann-t és Bielekét is ismerte. 

Bieleke kétszer találkozott Manuéla Sanitzcal. 



Seiffartné egyikükkel sem volt kapcsolatban. 

A főhadnagy elővett egy újabb papírlapot, és ráírta: 

Időpontok: 

18 óra 30 — Bachmann-né kinyitja az ablakot, és megpillantja Seiffart-nét. A csónakházban sötétség. Élt 

még ekkor Lück? 

18 óra 30 — Dirk Creuzmann elindul a lakásáról. 

19 óra  — Dirk Creuzmann megérkezik Lück telkére, észreveszi Gotenbachot, és eltűnik az egyik 

mellékutcában. 

19 óra 05 — Gotenbach távozik Lück telkéről. 

19 óra 10 — Creuzmann belép Lück telkére. Lücköt holtan találja a kertben. Ásót és gereblyét keres, 

kiássa egy darabon a földet, beledobja a holttestet a mélyedésbe;, földet szór rá, és elgereblyézi körülötte a 

földet. 

19 óra 45 — Creuzmann távozik Lück telkéről. 

19 óra 50 — Gotenbach másodszor lép be a sógora kertjébe, de nem találja ott, és elmegy. 

20 óra 15 — Creuzmann negyedórás késéssel megérkezik Schiffelhez. 

A gyilkosnak Seiffartné távozása és Creuzmann érkezése között kellett megjelennie Lücknél. Abban az 

esetben, ha nem Seiffartné ölte meg. 

Schiffel, Bieleke és Manuéla Sanitz állítólag nem járt a kérdéses időben Lück telkén. Melyiküknek van 

arra az időre alibije? 

Schiffelnek valóban van-e artrózisa? 

Lücköt valóban otthon várta-e az élettársa? 

És Bieleké? Hol tartózkodott a gyilkosság elkövetésének idején? 

Simosch még egyszer átfutotta a két teleírt lapot, amelyeken a nevek, betűk, írásjelek, számok és 

összekötő vonalak összessége kémiaórán készített jegyzetekre emlékeztetett. Kinek kivel van kapcsolata? Ki 

morzsolódik le, ki támad, kit lehet kizárni? És miért? Elsősorban: miért? 

Nem sokkal déli tizenkét óra előtt Olbricht lépett be Simosch szobájába, és jelentette, hogy Lück néhány 

nappal a halála előtt vonattal ment Berlinbe. Ott már jóval előbb rendelt magának egy bérelt kocsit, tíz órakor 

jelentkezett érte, és másnap déli tizenkettőkor vitte vissza. Az iratai, a jogosítványát is beleértve, rendben 

voltak. Egyedül ment a kocsiért, és egyedül vitte vissza. 

— Csak azt nem hiszem, hogy egyedül vezette keresztül-kasul Berlinen — jegyezte meg Olbricht. — 

Hiszen alig volt gyakorlata a vezetésben. Isten tudja, mikor ült utoljára volánnál. 

— Valószínűleg, amikor vizsgázott. És a vizsgát abban a reményben tette le, hogy egy szép napon 

megkapja azt a Wartburgot, amelyet a felesége rendelt meg. 

Simosch ebéd után meglátogatta Lamprechtnét. 

A Mélyépítő Vállalat személyzeti osztálya és szakszervezeti irodája egy barakképületben volt. Távfűtés, 

a folyosókon futószőnyeg. 

Simosch délelőtt telefonon bejelentkezett, úgyhogy Lamprechtné már várta, A, szobáját frissen főtt kávé 

illata töltötte be. 

Lamprechtné fehér blúzban és az alakját karcsúsító, tökéletes szabású kötényruhában volt, Simoschhoz 

lépett, és odanyújtotta neki gyűrűkkel megrakott, ápolt, húsos kezét. Simosch csak a gyűrűket látta. Középső 

ujján aranygyűrűt viselt, tenyésztett gyöngyökkel, a gyűrűsujján borvörös ruhájával azonos színű követ 

fogott körül az aranykarika. Vajon zöld ruhához zöld köves gyűrűt visel? Simoscht eddig sohasem érdekelte, 

hogy egy nő valódi ékszert vagy utánzatot visel-e, és hogy az illik-e az öltözékéhez. De amióta tudja, milyen 

gyűrűt vásárolt Lück Berlinben, gondosan szemügyre veszi a nők ujját. 

Már telefonon jelezte, hogy Schiffel igazgatóról és egy Andreas Bieleke nevű gépkocsivezetőről szeretne 

felvilágosítást kérni, Lamprechtné íróasztalán azonban csak egyetlen vékony dosszié volt. Maga elé húzta, és 

kinyitotta. 

— Andreas Bieleke. Amikor a káderanyagát elolvastam, eszembe jutott az a nap, amikor felvettük. 

Körülbelül két évvel ezelőtt történt. Gépkocsivezetőket kerestünk személy- és teherautóra. Bieleke 

személyesen jelentkezett nálam. Elmondta, hogy kitanulta a karosszérialakatos mesterséget, de nem akar a 

szakmájában dolgozni. Azt mondtam neki: ,,Bieleke úr, magának remek szakmája van, sok fiatal irigyelheti 



érte. Miért akarja szögre akasztani?” Erre azt felelte, hogy megvan valamennyi fokozatra a vezetői 

jogosítványa, és inkább az országutakat akarja járni. Akinek nem bizsereg minden tagja, ha meglelt egy 

országutat meg egy teherautót, az nem is értheti meg. 

Megbeszéltem a gépkocsiosztály vezetőjével, aki egy személygépkocsit akart rábízni. Tehergépkocsihoz 

még fiatalnak és tapasztalatlannak tartotta. Akkor látta volna Bielekét, főhadnagy úr! Úgy viselkedett, mintha 

a „Lohengrin" címszerepére jelentkezett volna, és azt mondták volna neki, hogy csak a kulisszák mögött 

állhat, és végighúzhatja a hattyút a színpadon. Egyébként szeret énekelni, ha nem is éppen Wagnert.   

Lamprechtné felállt, kávét töltött a csészékbe, és az egyiket odanyújtotta Simosch-nak. A főhadnagy 

megköszönte. 

— Ez tehát azt jelenti, hogy mégis rábíztak egy teherautót. Megbánták? 

— A fiatalember némi morális kényszert alkalmazott — vallotta be mosolyogva Lamprechtné. — A 

fiatalság lehetőségeiről beszélt, meg hogy mi felelősséggel tartozunk, és ilyesmit. Meglehetősen sokat beszél. 

Szinte be nem áll a szája. Amikor pedig nem beszél, akkor énekel. A képzelete is rendkívül élénken 

működik. — Lamprechtné belelapozott a káderanyagba, azután így folytatta: — De kiváló gépkocsivezető. 

Megbízható, mindig, lehet rá számítani, és minthogy elvégezte a karosszérialakatos szakmát, ha megsérül a 

kocsija, ő maga meg is javítja. Már többször kapott prémiumot, és a brigád, amelynek tagja, már többször 

elnyerte a szocialista brigád címet. 

— Tud valamit arról, hogy kikkel érintkezik? 

Lamprechtné kortyolt egyet a kávéjából, egy szalvétával megtörölte az ajkát, miközben a fejét rázta. — 

Ezt inkább az osztályvezetőjétől vagy a munkatársaitól kérdezze meg. 

A főhadnagy Schiffel igazgatóra terelte a szót. Közben megszólalt a telefon, Lamprechtné felemelte a 

hallgatót, aztán többször is elismételte: — Csodálatos... igazán nagyszerű — majd kijelentette, hogy erre az 

alkalomra kiveszi a háziasszonyoknak járó szabadnapot, és szinte diadalmas tekintettel tette le a hallgatót. 

— A Chippendale-bútor — magyarázta Simosch-nak. — Elnézést kérek, hogy ilyen izgatott lettem, de 

sikerült megszereznem egy Chippendale-szobát. Az embernek nincs túlságosan nagy esélye, ha 

újsághirdetésre jelentkezik, de sikerült. 

— Hát ez nagyszerű — mondta Simosch, és azon töprengett, mennyi ideig takarékoskodhatott ez az 

asszony arra a drága bútorra. 

Úgy látszott, Lampiechtné kitalálta a gondolatait, mert így szólt: 

— Nézze, én nem dohányzóm, nem iszom, és sajnos nincs gyerekem. De három dologért megőrülök: a 

stílbútorokért, a szép selymekért és szövetekért és a jó ételekért. 

Simosch maga előtt látta Sabina Lamprechtet, amint munka után, kétségtelenül jó] végzett munka után, 

méretre készült öltözékben ott ül egy gazdagon megterített asztalnál. Egyedül a Chippendale-bútorok között. 

Ebből áll az élete? 

— Még Schiffel igazgatóról is akart hallani valamit, ugye? — kérdezte ekkor az asszony. 

Simosch bólintott. 

— Fölösleges kinyitnom a káderlapját, mi ketten együtt nőttünk fel. Szomszédok voltunk. Igaz, egy ideig 

nem találkozhattunk. Justus tizennégy éves korában tüdőbajt kapott. Akkor ez még veszélyes betegség volt. 

Majdnem két évet töltött kórházakban és szanatóriumokban, de végül tökéletesen meggyógyult. Arról a két 

évről nem szeret beszélni. Amikor hazaengedték, magántanulóként pótolta, amit az iskolában elmulasztott, 

leérettségizett, és beiratkozott az egyetemre. A kettőnk útjai mindig keresztezték egymást. Ha mindketten 

otthon voltunk, nagyon jól éreztük magunkat együtt. Olyankor mindjárt helyreállt a régi meghitt kapcsolat. 

Justus később feleségül vett egy szép, fiatal, finomlelkű teremtést. Gyerekük nem született. Hosszú ideig 

külön éltek, s az asszony nemrégiben benyújtotta a válókeresetet... Én magam egyébként mindent megtettem 

azért, hogy Justus legyen az igazgató itt a kombinátban, hiszen szakmailag kiváló, megszállottja a munkának, 

és jól ismeri az embereket. Ami viszont magánéletét illeti, arról nem sokat tudok. Nem ismerem az 

életmódját. Valószínűleg egyszerűen azt csinálja, ami éppen eszébe jut. 

Simosch maga előtt látta Schiffelt, amint keleti kényúr módjára elnyújtózik a heverőn, és kiszolgáltatja 

magát a szép Fraukéval. És ez az életmód jóval természetesebbnek tűnt számára, mint az asszony magányos 

élete a Chippendale-bútorok között. 

— Schiffel úr beteg? 



— Igen. Nem olyan súlyos betegségről van szó, mint a tüdőbaj volt annak idején. Artrózis. Úgyszólván 

mozdulni sem tudott. Ketazon-injekciókat kapott, és egy hónapig minden áldott este Fango-pakolással a 

vállán, takarókba burkolózva ült egy karosszékben. Természetesen időnként meglátogattam az egykori 

pajtásomat... 

Justus Schiffelt szaggató fájdalom gyötörte. Óvatosan, vállát mereven tartva szállt fel a villamosra. Bent 

a kocsiban támaszt keresve kapott a fogantyú után. Összeszorította a száját, hogy fel ne kiáltson fájdalmában. 

Egy vörösesszőke, szép fiatal lány ült előtte. Olvasott. Nem lehetett több tizenhét évesnél. Szinte áttetszően 

finom volt a bőre, egyáltalán, volt valami megható abban a fiatal lányban. Valószínűleg csak a könyveken jár 

az esze, gondolta Schiffel, a szerelem dolgában még bizonyára járatlan. Az első férfi emléke sohasem múlik 

el nyomtalanul. A nők mindig hozzá mérik a többit. 

A lány hirtelen becsukta a könyvet, amelyet olvasott. Miközben felállt, kissé elpirult. 

— Tessék leülni — mondta, és a felszabadult ülőhelyre mutatott. 

Schiffel szinte megdermedt a fájdalomtól. Vagy a csalódástól? Attól a lesújtó felismeréstől, hogy egy 

fiatal lány csak a szenvedő, öregedő embert látja benne? Lassú, gyötrelmes mozdulattal leült, csöndesen 

köszönetet mondott, és szörnyen nyomorúságosán érezte magát. Egyre fokozódó félelem töltötte el. 

Számára tehát már vége az életnek? Már az öregség küszöbén áll? Hiszen ő még nem olyan öreg, hiszen 

ezt a kort nevezik a legszebb férfikornak! 

Minden erejét összeszedte, hogy megfékezze félelmét. Nem, azért sem adja meg magát. Ugyan, hol van 

ő még attól, hogy félreálljon, hogy lemondjon az életről! Talán más módszerekhez kell folyamodnia, hogy 

meghódítsa a nőket. Körülnézett, tekintetével a lányt kereste. Az egyik kezével egy ülés támlájába 

kapaszkodott, a másikkal a könyvet tartotta, és álltában olvasott. Justus Schiffel könnyedén megérintette a 

karját. 

— Bocsásson meg, egy szívességet szeretnék kérni magától. A következő megállóban le kell szállnom. 

Nem lakom messze a megállótól, de pillanatnyilag nem érzem magam valami jól. Megtenné, hogy leszáll 

velem és hazakísér? 

— Hogyne, természetesen — mondta a lány, beletette a könyvet a táskájába, fölsegítette Schiffelt, 

támogatta leszállás közben, és odalenn belekarolt. Lassan, óvatosan hazakísérte. 

— Most mindkettőnknek jólesne egy kávé, ugye? Vagy túlságosan igénybe veszem az idejét? — 

kérdezte Schiffel. 

— Ugyan, dehogy. A könyvtár estig nyitva van. Üljön csak le, majd én fölteszem a kávét, csak mondja 

meg, hol találom. 

Schiffel órákig el tudta volna nézni a lányt. Szinte lenyűgözte az a természetes báj, amely minden 

mozdulatában megnyilvánult. 

— A könyvtárba indult? — kérdezte kávézás közben. — Valami izgalmas könyvet keres, 

unaloműzőnek? — Rákacsintott a lányra, aki elnevette magát. 

— Dehogy! Mostanában csakis szakirodalmat olvasok. 

— Maga egyetemre jár? — kérdezte Schiffel ügyesen adagolt tisztelettel. 

— Az orvosira. Első félév. 

— Csodálatos. De mondja, nem volna egyszerűbb, ha megvenné a könyveket, hogy mindig kéznél 

legyenek? 

— Egyszerűbb volna, de sokszor nem kapható, amire szükségem van. Ami pedig kapható, az túl drága a 

diákoknak. Ha állásban leszek, az lesz az első, hogy megveszem magamnak a szakkönyveket. 

— Az lesz az első — jegyezte meg Schiffel barátságosan kételkedő hangon —, hogy férjhez megy a 

fiújához, szögre akasztja a hivatását, és veszekszik a férjével, ha esténként szakkönyveket olvas. 

A lány zöldes szeme felcsillant. — Nem. Én hiszek az ember elhivatottságában — mondta. 

— Ez a fiatalság előjoga. Csak hogy manapság nem sokszor váltják valóra. 

A lány megígérte, hogy máskor is meglátogatja a könyvtárba menet. És amit megígért, meg is tartotta. 

Justus Schiffel közben megvette számára a legfontosabb könyveket. 

— Én tisztelem azokat a fiatalokat, akik az eszményeik szerint élnek. 

— Nyilván magának is vannak eszményei — mondta megindultan a lány —, különben nem tenné ezt. 



Azon a napon nem voltak olyan erős fájdalmai Schiffelnek. Érezte, hogy a nagylelkűsége mellett 

megváltozott, fiatalos külseje is hatott a lányra. 

Nem siette el a dolgot. Türelmes volt a lánnyal. Előadásokra jártak, múzeumokba, hétvégi 

kirándulásokra, antikváriumokban böngésztek, és többnyire egész halom szakkönyvvel megrakodva távoztak 

onnan. Schiffel megejtő volt és nagyvonalú, élvezte a lány fiatalságának és ártatlanságának báját. Úgy érezte, 

még előtte az élet. 

Három hónap múlva megismerkedett a tizenkilenc éves Frauke Hohsteinnel, a mutatós, csinos 

jégheggyel, ahogy magában nevezte. Frauke méltó tárgya volt Schiffel csábítási művészetének. 

— Schiffel az unokahúgának mondja Frauke Hohsteint — jegyezte meg Simosch. 

Elnéző mosoly jelent meg Lamprechtné szája szöglete körül. 

— Majdnem magam is bedőltem ennek, de aztán megértettem, hogy az olyan férfinak, mint ő, meg kell 

őriznie a látszatot. 

— Még most is gyötri az artrózisa? — kérdezte Simosch. 

Lamprechtné bólintott. 

— Az ilyen betegségből sohasem lehet egészen felgyógyulni. A beteg minden időváltozásra érzékeny, és 

kíméletes életmódot kell folytatnia. Schiffel kolléga a múlt héten is kénytelen volt betegállományba vétetni 

magát. 

— Meglátogatta, asszonyom? 

— Igen. Péntek este. 

— Hány órakor? 

— Arra már igazán nem emlékszem, 

— Próbáljon emlékezni, kérem. Nagyon fontos, számomra is, Schiffel úr számára is. 

— Tehát alibiről van szó?... Attól tartok, nem szolgálhatok alibivel. Amikor én odaértem, Creuzmann 

kolléga már ott volt, a villanyt szerelte be a fürdőszobába... Ezek szerint Justus egy ideje már otthon volt. 

Aznap egyébként is meglehetősen elővette a betegsége. 

— Mit gondol, asszonyom, elképzelhető, hogy Schiffel úr aznap autózott egy kicsit, vagy esetleg 

villamossal és gyalogszerrel elment valahová? Például az Elba-partra? 

— Amikor fájdalmai vannak, ki se tud egyenesedni — jelentette ki Lamprechtné. — Kérdezze meg a 

biztonság kedvéért az ortopédorvosunkat, aki Justust kezeli. 

— Van önnek tudomása arról, hogy a pénteket megelőző napokon otthon tartózkodott-e Schiffel úr? 

Vagy elutazhatott-e valahova? 

— Biztos vagyok benne, hogy legfeljebb csak az orvoshoz tudott elmenni — felelte Lamprechtné. 

A fiatalember, miközben a teherautót mosta, énekelt. Ha az angol szöveggel nem boldogult, csak dúdolta 

a dallamot. A főhadnagy köszönt neki, és bemutatkozott. 

— Bieleke úr? — kérdezte aztán. 

— Nevetnem kell — felelte a fiatal férfi, lecsavarta a tömlőt a vízcsapról, és fejét a tenyerébe támasztva, 

a teherautó oldalának támaszkodott. — Nem azon, hogy én vagyok az a bizonyos Bieleke úr, akit keres, 

hanem azon, hogy egyáltalán idejött. Már a többieket is beidézték a rendőrségre. Csakhogy én nem voltam 

benne a buliban, amikor a srácok lepisálták a parkban a Thalmannt, de ha nekem is kellett volna, én is inkább 

a talpazata mögött intéztem volna el. mint hogy bemenjek abba a bűzlő kloákába, amit illemhelynek 

neveznek... Én mondom magának, a fiúk semmi rosszra nem gondoltak. Legalábbis semmi politikai dologra. 

Csakhogy a.maguk emberei iszonyúan fölfújták azt az ügyet, az őrszobán is, meg a kapitányságon is. No 

persze, ha nem pont a Thalmann lett volna ... Öt méterrel odább áll a Zille. Talán inkább őt kellett volna ... 

Édes jó istenem! De az senkinek nem jutott eszébe, hogy rendbontásért megbüntessék a fiúkat. Ha 

legombolnak fejenként tíz márkát a tanoncpénzből, én mondom magának, még egy szellentést se hagynak 

többé a parkban. 

— Köszönöm szépen a részletes utasítást — vágott a szavába Simosch. — Alkalomadtán majd 

továbbadom az illetékeseknek. Én Olaf Lück meggyilkolása ügyében nyomozok. Gyilkossági osztály. 

— Csak nem hagy nyugton! — dünnyögte Bieleke, leült a kocsija küszöbére, félrehúzódott, és hellyel 

kínálta Simoscht. — Tessék, ha megfelel — mondta. 



A főhadnagy csak az egyik lábát tette a küszöbre, és szótlanul nézte Bielekét. Meglehetősen alacsony 

növésű fiú volt, és Simosch arra gondolt, hogy alacsony termetét igyekszik a nagyszájúságával ellensúlyozni. 

Középen elválasztott haja eltakarta a fülét. Nyugodtan, zavartalanul nézett fel a főhadnagyra. 

— Olaf Lückről akar hallani valamit? Halottakról vagy jót, vagy semmit. Márpedig Olaf Lück az én 

szememben egy nagy nulla volt. 

— Hogyhogy? 

— Nézze, mindenkivel előfordul, hogy kirúg a hámból, vagy faképnél hagy egy lányt meg ilyesmi. De 

hogy valaki megnősül, aztán elhúzza a csíkot, és összeáll egy másikkal, az én szememben nem ember az 

ilyen. Egy nagy nulla. 

— És maga mégis barátkozott vele, sőt meg is látogatta a lakásán. 

— Na és, akkor mi van? Mert átjátszottam nála egypár slágert a kazettámra? 

— Hol ismerkedett meg Olaf Lück-kel? 

— A „Söröskorsó"-ban. Egypáran mindig ott vannak közülünk. 

— Ismeri Dirk Creuzmann-t? — Azt se tudom, ki az. 

— Lück barátja. Fiatal, sötétbarna hajú, erős testalkatú, ö is itt dolgozik, villanyszerelő. A legtöbben 

Creuzernek hívják. 

— Még most se tudom, ki az. 

— Ismeri Lück sógorát, Wolfram Götenbachot? 

— Nem. Mondtam már, hogy nem voltam kebelbarátja Lücknek! Mindössze kétszer mentem föl hozzá a 

kazettalejátszómmal. 

— De Schiffel igazgatót ismeri. 

— Az ötös üzemből? Amikor én jártam vele, még nem volt igazgató, de ismerem. 

— Találkozott vele a múlt héten, itt vagy másutt? Napközben vagy este? 

— Hónapok óta a színét se láttam. 

— Maga hol tartózkodott az elmúlt hét csütörtökjén és péntekjén? 

— Pillanat — mondta a fiú, és előhúzta farzsebéből a jegyzetfüzetét. — Csütörtökön Berlinben voltam. 

— Lück-kel? 

— Lück-kel? Ne nevettessen! Ezzel itt — mondta Bieleke, és a kocsijára csapott. 

— Olaf Lück is Berlinbe készült. Nem kérte magát, hogy vigye fel? 

— Nem csináltam volna meg. A privát szívesség, az más, de így ... 

— Hol szállt meg Berlinben? 

— Foglalt szobám volt a „Beroliná"-ban, de lemondtam. A fiúknak kellett az anyag péntek reggel, 

úgyhogy még éjjel hazajöttem. Pénteken tizenegyig aludtam, délután meg volt egy fuvarom Pirnába. 

— És este? 

— Bementem egy pofa sörre a „Söröskorsó"-ba, de pár perccel tíz után már eltettem magam másnapra. 

— Hány órakor ment be a vendéglőbe? 

— Mondja, miért kíváncsi maga az én alibimre?... Különben nyolc órakor mentem a csehóba. 

— És hol tartózkodott tizennyolc harminc és húsz óra között? 

— Na, tessék! Képzelje, otthon voltam anyámnál, de anyám a „Serpicó"-ban volt. A maga amerikai 

kollégái miatt. Szóval nincs alibi. 

Simosch hallgatott. 

— Az újságban azt írták, hogy Lück telkén történt a dolog. Azt se tudom, hol van az a telek. A maga 

helyében inkább a szeretőjénél kopogtatnék. Kétszer jártam ott, de mind a kétszer összekaptak. Lück a 

második alkalommal még le is kent egyet a lánynak. 

— Hát aztán? — mondta Manuéla Sanitz. — Ha lekent nekem egypárat, biztosan megérdemeltem. Mi 

így szoktuk elintézni, ha valami nézeteltérés támadt köztünk. 

— És mi volt az oka azoknak a nézeteltéréseknek? — kérdezte Simosch. 

A lány elfordította a fejét. — Most már nem érdekes — mondta. 

— A mi számunkra érdekes. Tehát? 



— Semmi komoly. — A lány megtörölte a szemét a keze fejével... — Komolyan sose vesztünk össze. 

Előfordult, hogy nem volt olyan tökéletes rend, mint ahogy Janánál megszokta, és ha olyankor azt mondta, 

hogy slampos vagyok, hát én is kinyitottam a számat, ő meg lekent nekem egy pofont. 

— A barátja időnként magánál töltötte az éjszakát, időnként a feleségénél. Nem volt féltékeny, Sanitz 

kisasszony? 

— Dehogynem, csak nem akartam, hogy észrevegye. Olaf engem szeretett, de nem akart fájdalmat 

okozni Janának. Pedig ő elég szoros pórázon tartotta Olafot. 

— Elvégre a felesége volt — utasította rendre Simosch a lányt —, maga pedig a fiatalokra jellemző 

kegyetlenséggel feldúlta a házasságukat. 

— Úgy látszik, idősebb korban másképp kegyetlenek az emberek. Janának nem volt joga hozzá, hogy a 

jó élettel meg a sok szép holmival magához édesgesse és magához kösse Olafot! 

— Akkor is nézeteltérés támadt maguk között, amikor a barátja visszajött Berlinből? 

— Miért támadt volna? Olafnak jókedve volt, és hamarosan indult is, ki a telekre, hogy utánanézzen a 

dolgoknak. 

— És maga? 

— Hogy én?... hát én itt maradtam... Rohadt egy éjszakám volt. Az a várakozás. 

— Miért nem ment utána? 

A lány hitetlenkedve nézett a főhadnagyra. 

— Minek mentem volna? Én soha nem ellenőriztem Olafot, nem is kémkedtem utána. Amikor láttam, 

hogy nem jön haza, először dühös voltam, aztán aggódni kezdtem miatta. 

— Talán azért nem ellenőrizte, mert tudta, hogy más nőkhöz is eljár. Csakhogy azon az estén nem nőkről 

volt szó, hanem pénzről, éspedig sok-sok pénzről. 

— Most megint azzal a mesével jön, hogy Olaf ütötte le és rabolta ki azt a postatisztviselőt — mondta 

ingerülten a lány. — Felőlem akár egész álló nap mesélheti, akkor se hiszem el. 

— Én nemcsak arról a néhány ezer márkáról beszélek, ami a postarablásból származik. Én a hatvanezer 

márkáról beszélek. Amit a barátja Berlinből' hozott magával, tehát nála kellett lennie akkor este, amikor 

megölték. 

— Hatvanezer? — kérdezte a lány, és mintha Simosch valami illetlen viccet mesélt volna, felháborodva 

kiáltotta: — Honnan lett volna olyan sok pénze? 

A főhadnagy felelet helyett újabb kérdést intézett a lányhoz: 

— Miért ment a barátja Berlinbe? 

Manuéla fáradt mozdulattal feltápászkodott, az ajtó felé indult, és azt mondta: 

— Főzök egy kávét. 

— Itt marad! — utasította ellentmondást nem tűrő hangon Simosch. — Nem kávét akarok inni magánál, 

hanem őszinte és határozott választ akarok hallani a kérdésemre. 

— Maguk folyton azt kérdezik tőlem: Miért ment Olaf Berlinbe? Én meg mindannyiszor azt mondom: 

Nem tudom. És ez az igazság. 

— Az igazság az, hogy Olaf Lück egyik postahivatalból a másikba ment Berlinben, és összesen 

hatvanezer márkát vett fel. 

— Hogyhogy felvett? Honnan vette fel? — kérdezte gúnyosan a lány. 

— A saját csekkszámlájáról, amelyre csak ötven márkát fizetett be. 

— És ezt még higgyem is el magának! — Manuéla gyanakvó tekintettel mérte végig a főhadnagyot. — 

Ha netalán ezzel a hülyeséggel akar kiszedni belőlem valamit... vegye tudomásul, hogy nem tudok semmit. 

— Odament a szekrényhez. — Most pedig szükségem van egy korty italra. Kér maga is? 

Simosch a fejét rázta. Manuéla egy hajtásra kiürítette a poharát. 

— Olaf azt mondta, valami jó üzletre van kilátása Berlinben. Hogy ötezer leesik neki belőle. 

— Gondolkodjon csak tovább. Talán eszébe jut, hogy miféle üzletről volt szó. 

A lány ide-oda forgatta az üres poharat, és elgondolkodott. Azután letette a poharat az asztalra, Simosch 

szemébe nézett, és azt kérdezte: 

— Hatvanezer? Biztos? Simosch bólintott. 

— Én már az ötezret se hittem el neki. 



— Hogy annyit keres majd Berlinben? 

— Mielőtt elindult, azt mondta: „Valami szívességet teszek valakinek, és nekem leesik ötezer." 

— Folytassa. 

— Nincs folytatás. Akkor én a szemébe nevettem, és azt mondtam: „Csak meg ne erőltesd magad." És 

erre ő is nevetni kezdett. 

— A barátja hatvanezer márkával jött vissza Berlinből. Maga valószínűleg tudott róla, és utánament a 

csónakházba. 

Manuéla Sanitz megint a konyakosüvegért nyúlt, de aztán visszatette. 

— Fel tudja maga egyáltalán fogni, hogy szerettem Olafot? Másképp mint Jana. de szerettem. Semmiért 

nem tettem neki szemrehányást, nem sajnáltam önmagamat, nem gondoltam arra, hogy meghalok, ha egyszer 

vége lesz köztünk a dolognak. Ha tudtam volna, hogy ki akarja rabolni azt az embert a postáról, 

megakadályoztam volna benne. És ha tudtam volna, hogy az a szívesség, amiről beszélt, hatvanezer márkás 

disznóság, abban is megakadályoztam volna. Nekem nem volt rá okom, hogy megöljem, se egy másik nő 

miatt, se hatvanezer márkáért. Egyszerűen vele akartam élni még egypár évig. 

Hirtelen a karjára hajtotta a fejét, és zokogva azt mondta: 

— A rohadt pénz. Ez a rohadt élet. 
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A menekülés útját minden valószínűség szerint sikerült felderíteni., A gyilkos a folyó felől érkezett, de 

nem a folyón át, ahogy eleinte feltételezték, hanem a part mentén. A fűzfák és bokrok oltalmában közelítette 

meg Lück telkét, a stégnél kikötötte a csónakot, és kiszállt. Vajon tudta-e Lück, hogy jönni fog? Vagy 

odabent volt a csónakházban, és nem vette észre? 

Amikor Lück holtan feküdt az őszikikerics-ágyáson, a gyilkos újra csónakba szállt, és mintegy ötszáz 

métert evezett felfelé. Ott kiszállt a csónakból, léket vágott bele, és elsüllyesztette. A bűnügyi rendőrség 

emberei emelték ki. Az még nem tisztázódott, hogy a tettes onnan a Nefelejcs utcához futott-e, hogy 

beszálljon abba a Trabantba, amelyet néhányan láttak a telepen lakók közül. 

Amennyiben ez az elmélet helyes, és a nyomozásban részt vevő technikai munkatársak esküdni mertek 

volna rá, hogy az, akkor Creuzmann, Gotenbach és Seiffartné aligha lehetett a tettes. Creuzmann az utca felől 

ment be a kertbe, különben nem láthatta volna Gotenbachot. Seiffartné Randolf kertjébe menekült. Nem 

valószínű, hogy utána visszafordult, odament a stéghez, beszállt a csónakba, és fölfelé evezett a folyón. 

Hárman maradnak tehát a gyanúsítottak listáján: Manuéla Sanitz, Andreas Bieleke és Justus Schiffel. 

A főhadnagy harmadszor is meglátogatta az igazgatót. Vagy ki kell zárnia a gyanúsítottak köréből, vagy 

valami nyomós adatra kell bukkannia, amelynek alapján Schiffelre összpontosíthatja a nyomozást. Már kint a 

folyosón hallotta a sírást, egy fiatal nő féktelen zokogását. 

Amikor becsengetett, Schiffel nyitott ajtót, szürke öltönyben, mint aki elmenni készül. A nappaliba 

tessékelte a főhadnagyot, és konyakkal kínálta. Azután rákacsintott, és így szólt: 

— Bocsásson meg egy pillanatra. Az unokahúgom nem valami jól érzi magát. 

Átment a másik szobába, és Simosch hallotta, ahogy csillapító hangon a lelkére beszél a lánynak. De az 

így kiáltott: 

— Egy női hang szólt bele a telefonba! És én hittem neked! 

Mialatt Schiffel igyekezett megnyugtatni a lányt, a főhadnagy körülnézett a szobában. A szekreter 

mellett útiholmival félig telerakott táska állt, rajta egy sebtében rádobott törülköző. Tehát csomagolás közben 

zavarta meg Justus Schiffelt. A nyitott szekreteren egy vonatjegyet pillantott meg. Felállt, nesztelen léptekkel 

odament, és szemügyre vette. Moosdorfig szólt a jegy. Simosch hasztalan törte a fejét, ez a helységnév nem 

mondott neki semmit. 

A másik szobában csend lett. Aztán léptek hallatszottak az előszoba felől, becsapódott az ajtó. A 

főhadnagy még éppen visszaért a helyére és kezébe vette a konyakospoharat, amikor Schiffel belépett. 

Az igazgató leült Simosch-sal szemben, megfogta a poharát, és azt kérdezte: 

— Mit tehetek önért? 

Simosch felelet helyett megjegyezte: 

— Az unokahúga nagyon ragaszkodik önhöz, ugye? 



Schiffel szívből, felszabadultan fölnevetett. 

— Tudja, hogy már régóta tisztában van a helyzettel. Frauke végtelenül büszke, és csak azért nem 

utasított vissza, mert valósággal istent látott bennem. És most rájött, hogy nekem is megvannak a kis emberi 

gyengéim. 

— Azt tervezték, hogy összeházasodnak? 

— Ő legalábbis azt hitte, hogy rajta kívül senki más nem létezik számomra. Csakhogy én nem akarom 

még egyszer lekötni magam. 

— Mindenesetre igazán jól mutatott volna még ennek a hosszúlábú szépségnek az oldalán — jegyezte 

meg Simosch. 

— Ez hízelgő rám nézve. De én már túlságosan sokat tapasztaltam ahhoz, hegy hazudjak önmagamnak. 

Nem is a korkülönbség a döntő, hanem az a gondolat, hogy vállaljam a kötöttséget, hogy folyton tekintettel 

legyek valakire, ahelyett hogy kedvem szerint élném az életemet. Én nem vagyok hajlandó erőszakot tenni az 

érzelmeimen, de ahhoz sincs kedvem, hogy szüntelenül figyeljem a partneremet, és figyelmeztessem arra, 

ami nem tetszik a magatartásában. 

— Ez meglehetősen pesszimista vélemény. 

— Az lenne, ha nem tanultam volna a tapasztalataimból. De nekem eddig még mindig sikerült a magam 

elképzelése szerint berendezni az életemet. 

— Nem túl fárasztó ez, időben, anyagilag és az idegei szempontjából? — kérdezte Simosch. 

Ittak. Az igazgató újra töltött. Simosch érezte, hogy Schiffelből kikívánkozik valami. 

Talán igazolni akarja magát a lánnyal kapcsolatban, akinek minden körülményeskedés nélkül kitette a 

szűrét. Talán az a lehetőség is csábítja, hogy egy idegen, egy kívülálló előtt kifejtheti a nézeteit. Elmondhatja 

mindazt, amiről sem a fiatal lányoknak, sem a munkatársainak nem beszélhet. Lamprechtné pedig, aki 

nagyon szívesen megosztaná vele a magányát, szinte jobban ismeri őt, mint saját maga. 

— Egyáltalán nem fárasztó — felelte Schiffel —, inkább izgalmas, érdekes! Számomra az egyhangúság 

maga a halál. A munkában is, a magánéletben is. A munkámban el tudom kerülni, rögtönzésekkel, különböző 

ötletek megvalósításával, újabb meg újabb döntésekkel, no meg azzal, hogy mindennap dolgom van azzal a 

bizonytalansági tényezővel, amelyet úgy hívnak, hogy ember. De a házasságban? Az ember ismeri a másik 

minden mozdulatát, minden érzelmi rezdülését. Minden az előírásoknak megfelelő sínen halad, és az ember 

tudja, hogyan állítsa át a váltót. Sőt a váltók többnyire automatikusan működnek. Nincs lehetősége a 

képzelet, a romantika, a kaland számára. És akkor megismerkedik az ember egy fiatal lánnyal, aki még 

önmaga számára is rejtély. Higgye el, nem mindennapi élmény, ha segítünk neki abban, hogy felismerje a 

saját természetét — és hogy annak megfelelően éljen. Ami az ehhez szükséges időt illeti, azzal kapcsolatban 

ön is másként gondolkodna, ha annyi időt veszített volna el valami betegség miatt, mint én. Annyi értékes 

időt! Ha heteken és hónapokon át ágyhoz vagy karosszékhez lett volna kötve. Amennyi időm még van, azt 

azzal szeretném eltölteni, hogy megfejtsem azt a rejtélyt, amelynek asszony a neve. 

Felemelte a poharát, koccintottak. 

— Hogy megterheli az idegeket... no persze, ha nem szadista az ember, elrontják a hangulatát a női 

könnyek. De mi ez egy féltékeny feleséghez képest! Hanem most elég. Bizonyára nem azért jött, hogy 

meghallgassa az élettel kapcsolatos elveimet. 

Tulajdonképpen azért jöttem, gondolta Simosch, de neked nem kell róla tudnod. Csak az a kár, hogy nem 

kaptam feleletet minden kérdésre. 

A főhadnagy jól sejtette: Creuzmann-nak nem volt nyugta. A szobája már rendben volt, minden oka meg 

lett volna arra, hogy elégedett legyen. De Lück halála óta szüntelenül valami nyugtalanság gyötörte. Minden 

egyéb, ami nem függött össze a gyilkossággal, közömbös volt számára. 

Már a ,,Söröskorsó"-ba se járt el, egyre csak otthon gubbasztott, és töprengett. Elgondolkodott 

önmagáról, az életéről, amelyben semmi izgalmas esemény nem történt mindaddig, amíg egy este Olaf Lück 

zsarolással rá nem vette, hogy alibit igazoljon számára. Olaf Lück megzsarolta, pedig nem volt semmi, 

amivel a markában tarthatta volna. 

Rövid, erőteljes léptekkel szelte át Creuzmann a szobáját, két kezét a hátán görcsösen egymásba 

kulcsolva, a fejét előrenyújtva, mintha a falat akarná áttörni. Tulajdonképpen miféle ember ő? A munkájáról 

könnyen megállapíthatja, hogy ér-e valamit. De a magánéletben Olaf Lück-höz szegődött. Évek hosszú során 



át a barátja volt. Tudta, hogy Lück Jana pénzén él, látta, hogy az asszony halála után is sokkal többet költ, 

mint amennyit keres, de nem kérdezett semmit, még csak nem is csodálkozott. 

Nem tudom megkülönböztetni a bárányt a báránybőrbe bújt farkastól, gondolta. Hogyan találjam meg azt 

az embert, aki még Lück-nél is dörzsöltebb, kegyetlenebb? 

Neki mindenki cimborája, aki barátságosan szól hozzá, elvégzi a munkáját és esténként megiszik vele 

egy korsó sört. Sok cimborája van. Hogy mi rejtőzik a felszín alatt, ő azzal sohasem törődött. 

A bűnügyiek kétségtelenül sokkal ravaszabbak, mint ő, de még most se tudják, ki ölte meg Lücköt. Még 

mindig a sötétben tapogatóznak. Creuzmann attól félt, hogy letartóztatják, akit elsőnek megkaparintanak. 

Felhívta a figyelmüket Gotenbachra. Erre azt mondták: ő nem ölhette meg a sógorát, az a néhány perc nem 

lett volna elég a gyilkosságra, mialatt ő, Creuzmann szem elől veszítette. Öt magát, aki barátja volt Lück-nek, 

nem engedik ki a kezük közül, mert őt megzsarolta Lück, mert ő csalódott benne és meggyűlölte, mert meg 

akarta ölni Lücköt. 

Márpedig ki kell szabadulnia a markukból, bármi áron. 

Reggel hat óra volt. Még sötétség borult a városra. A tovaszáguldó autók fényszórói végigtapogatták a 

kövezetét. Helyiérdekű vonatok érkeztek dübörögve a pályaudvari csarnokba, mikrofonon távolsági vonatok 

érkezését mondták be. A szokásos pályaudvari lárma, hangzavar. Creuzmann kilépett a csarnokból, kis ideig 

az érkező és induló taxikat figyelte, aztán gyalogszerrel indult az Alexander Platz felé. A hűvös reggeli 

levegő áthatolt a ruháján. Szemerkélt az eső. Creuzmann feltűrte a kabátja gallérját, kezét a zsebébe 

süllyesztette. Mehetett volna a gyorsvasúttal is az Alexre, hogy ott átszálljon a földalattira, de volt még ideje 

bőven. Az a férfi, akivel találkozni akart, nem járt el otthonról reggelenként, nem volt rendszeres munkája. 

Egyre sűrűbben esett. Creuzmann az Alexen lement a földalattihoz, és két megállót ment Pankow 

irányába. Onnan gyalog folytatta az útját, befordult a Sredzki Strasséba, elhaladt a Berlini Bútorpiac mellett. 

Néhány házzal odébb megállt, körülnézett. Csaknem néptelen volt az utca. A szomszéd ház kapuján két 

asszony lépett ki, szidták a rossz időt, kinyitották az esernyőjüket. A szemközti oldalon egy hórihorgas férfi 

ténfergett, fedetlen fejét mélyen a válla közé húzva. 

Creuzmann lenyomta a kilincset, és belépett a házba. Fölötte, az első emeleten becsapódott egy ajtó. A 

lépcső felől léptek hallatszottak. Creuzmann a hátsó kijárathoz ment, és elrejtőzött a szemeteskukák között. 

Amikor csend lett, felment a harmadik emeletre, megnyomta a villanykapcsolót, és látta, hogy annak a neve, 

akit keres, második névként rajta van a névtáblán: Willi Dahl. 

Felment a negyedik emeletre, onnan figyelte az ajtót, de sokáig nem történt semmi. Fél nyolckor valaki 

megforgatta a kulcsot belülről annak az ajtónak a zárjában, amely mellett Creuzmann állt. A férfi, aki kilépett 

az ajtón, gyötrelmesen köhögött. Creuzmann rohant lefelé a lépcsőn. Az öregember nem láthatta meg! De 

lent, az utcán, feléje indult, zsebkendőjét szájára szorítva. Creuzmann elrejtőzött egy átjáróban. A köhögéstől 

rázkódó férfi is arrafelé tartott, de hirtelen, Creuzmann-t egyetlen pillantásra sem méltatva, eltűnt a 

következő kapualjban. Amikor a kapu becsapódott mögötte, Creuzmann észrevette a táblát: Körzeti orvosi 

rendelő ... 

Nyolc órakor megint felment Dahl lakásához, és becsengetett. Odabent becsuktak egy ajtót. Minthogy 

semmi egyéb nem történt, Creuzmann még egyszer megnyomta a csengő gombját. Ekkor kiszólt egy 

férfihang: — Egy pillanat türelmet! Mindjárt! — Hallatszott, hogy valaki megrántja a vécéöblítő láncát, 

utána léptek közeledtek az ajtó felé. 

Egy hatvan év körüli férfi nyitott ajtót. Őszülő haj, petyhüdt, redőkkel teleszántott arc. Egy fáradt 

öregember, akit kirángattak az ágyból. 

— Mit akar? — kérdezte a férfi, kezét a szája elé, tartva, mert nem tudta elfojtani az ásítást, miközben 

rosszkedvűen nézett Creuzmann-ra. 

Ez a tekintet éberségre ösztönözte Creuzmann-t. Ezzel az emberrel résen kell lennie. Nem lehet elég 

óvatos ezzel az éber, sokat tudó, ravasz szempárral szemben. Ez a tekintet meghazudtolja az arcán látható 

fáradtságot. 

— Dahl urat keresem — mondta Creuzmann. 

— Ilyen korán? — kérdezte a másik, de a hangjában nem volt szemrehányás, csak csodálkozás. 

— Már nyolc óra van. 

A másik összehúzta a reggeli köntösét, mintha fázna. 



— Na ne mondja! Már nyolc óra van. Oldalra húzódott. A félhomályos előszobában Creuzmann ökölbe 

szorította a kezét. 

— Dahl úrhoz van szerencsém? — kérdezte. 

— Maga még nem mutatkozott be — mondta felelet helyett az öregedő férfi. 

Creuzmann az ösztöneire hallgatva azt mondta: 

— Olaf Lück vagyok. 

A férfi bólintott, és az egyik ajtóra mutatott. 

— Itt megvárhatja. Dahl úr minden percben itt lehet. Többnyire nyolckor jön, 

— És maga kicsoda? 

— A lakás tulajdonosa. Lehmann. Ott a nevem az ajtón. 

— Majd később visszajövök — mondta Creuzmann, és indulni készült. 

— Lehet, hogy akkor már nem lesz itt. Mindig nyolcra jön, de nem hiszem, hogy már annyi az idő. 

— Higgyen, amit akar. Creuzmann megragadta a kilincset. 

— Miért  olyan  izgatott,  fiatalember? 

Mindjárt megoldjuk a dolgot. Felhívom a pontosidő-szolgálatot. 

Az öregember eltűnt az egyik szobában, az ajtót résnyire nyitva hagyta. 

Creuzmann hallotta a tárcsa halk surrogását. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer ... Ekkor feltépte az 

előszobaajtót, és lerohant a lépcsőn. A ház előtt egy magas, sovány férfiba ütközött, aki mélyen a válla közé 

húzta a fejét. Túlságosan bő kabátjából — amelyről hiányzott egy gomb — csavarni lehetett volna a vizet. 

— Átkozott madárijesztő! — morogta Creuzmann, miközben félre akarta tolni az útjából azt az embert. 

Ekkor azonban enyhe fájdalom nyilallt a vállába, és szinte földbe gyökerezett a lába — a magas, sovány férfi 

hátracsavarta mindkét karját. 

— Jó reggelt, Creuzmann úr — mondta az ösztövér férfi, miközben szorosan fogta. — Olbricht hadnagy 

vagyok a bűnügyi rendőrségről. Most elviszem magát Simosch főhadnagyhoz. És semmi cirkusz, ha 

megkérhetem. 

— Az az ember ott fönt, az is maguknak dolgozik? 

— Útban Drezda felé elbeszélgethetünk az időjárásról vagy a labdarúgásról. Föltéve, hogy nem mond túl 

sok rosszat a Drezdai Dynamóra. 

Creuzmann mohón felhajtotta azt a pohár vizet, amelyet Simosch adott neki. A sok beszéd szokatlan volt 

számára. Egészen kiszáradt a torka. És mégis beszélni akart. Túlságosan nyomta a teher, amelyet magára 

vállalt azáltal, hogy elhallgatta az igazságot. 

— Én csak a pénzt akartam megszerezni — mondta Lück —, de bántani nem akartam senkit. Először 

minden a tervem szerint ment ... 

— Olaf — vágott a szavába Creuzmann —, ne meséld el ezt nekem. Az ilyen vallomás elég fárasztó. 

Takarékoskodj az erőddel. 

— Úgy érted?... 

- Ugyan, csak nem ment el az eszem... 

— Az az ember halott, akár akartad, akár nem. 

— Teljesen értelmetlen volt a halála — mondta Lück. — Nem akarom, hogy az életem is olyan 

értelmetlen legyen. Elismerem, hegy kutyaszorítóban vagyok, de majd megoldom valahogy, hidd el. 

Egyszerűen el kell tűnnöm. 

— Megtalálnak. 

— Ha segítesz, nem találnak meg. Neked van egy berlini címed. 

— Az nem megoldás. 

— Az az egyetlen megoldás. 

— Én nem ismerem azt az embert. Csak hallomásból. Ez így teljesen bizonytalan. 

— Ha itt maradok, akkor bizonytalan. 

— De hát az nem is az ő címe. Az az ember odaát lakik, csak látogatóba jár át... 

— És mindig magával visz valakit, amikor visszamegy. 

— Valószínűleg egyetlenegyszer megkockáztatta valakiért, aki közel áll hozzá. De idegenekért... 

— Aki ilyet csinál, annak ez már a foglalkozása. 



— Felejtsd el, hogy beszéltem róla. 

— Rendben van. De akkor mind a kelten fizetni fogunk a postarablásért. És te még külön megfizetsz 

annak az embernek a meggyilkolásáért. Láttam, amikor leütötted, érted, öregem? És persze azt is úgy 

intézem majd, hogy a pénzt, ami a postarablásból származik, nálad találják meg. 

— Tehát nemcsak az alibiért zsarolta magát, hanem azért a berlini címért is — jegyezte meg Simosch. 

— Azt mondta, ötezret fizet a névért és lakáscímért, vagy följelent a rendőrségen, hogy én öltem meg azt 

az embert. 

— Lück azon az estén, amikor megölték, a pénzzel várta magát kint a telken? 

Creuzmann bólintott. 

Abból a hétezer márkából tehát, amit a csónakház fölötti szobában találtunk, ötezret Creuzmann-nak 

szánt. Kétezret Seiffartné adott neki. 

— Maga meg akarta adni neki azt a berlini címet? 

— Én meg akartam ölni Lücköt. Vagy megadni neki a címet. De igazán egyiket se akartam. Csak 

beszélni akartam vele. Egyszerűen nem fért a fejembe, amit csinált, és az sem, amit még csinálni akart. 

— Miért ment tegnap Berlinbe? 

— Maga azt mondta, hogy Lück hatvanezer márkát vett fel fedezet nélkül a számlájáról. Minek kellett 

neki a pénz? Hogy odaadja annak az embernek, aki segít neki a szökésben, így gondoltam. Csakhogy az az 

ember még nála is dörzsöltebb és kegyetlenebb volt, és megölte. Azért mentem Berlinbe, hogy kiderítsem, 

így történt-e. 

— Maga túlságosan sok mindent akart nélkülünk kideríteni, Creuzmann úr, ezt már Gotenbach szállodai 

szobájában is megpróbáltam megértetni magával. Miért csak a felét mondta el nekem az igazságnak a Lück 

zsarolási kísérletéről? 

— Nem jó, ha ilyen címeket tud az ember. 

— Nem jó, ha a rendőrség ellen dolgozik az ember egy gyilkossági ügyben. Maga azt állítja, hogy Lück 

zsarolta magát annak a berlini embernek a címéért, a következő mondatával meg azt állítja, hogy Lück az ő 

számára szerezte meg azt a pénzt, és az az ember megölte Lücköt. Honnan tudta Lück annak az embernek a 

nevét és a címét, ha maga nem mondta meg neki? 

— Amikor Lück azt mondta nekem, hogy vagy megmondom neki a nevet és a címet, vagy én vagyok a 

gyilkos, lóhalálában Berlinbe mentem, hogy megtudjam, létezik-e még egyáltalán az a cím. És hogy lehet-e 

üzletet kötni azzal az emberrel. Magától tudom, hogy Olaf körülbelül ugyanakkor járt Berlinben. Olaf 

szörnyen dörzsölt alak volt, most már tudom. Arra gondoltam, hogy utánam jött, és így tudta meg a címet. 

Egy bizonyos pontig elfogadhatónak tűnt Creuzmann vallomása, és beleillett abba a képbe, amelyet 

Simosch alkotott magának a dologról: Lück el akarja hagyni a Német Demokratikus Köztársaságot, hogy 

elkerülje a büntetést a rablógyilkosságért. Csalással felvesz a csekkszámlájáról hatvanezer márkát, hogy 

legyen mit felajánlania annak az embernek, aki majd segítségére lesz a szökésben. — Csakhogy itt már sántít 

a dolog. Dahlt ugyanis rövid idővel Lück meggyilkolása előtt letartóztatták. A lakását mindenesetre 

megfigyelés alatt tartották. Dani tehát nem lehetett a gyilkos. De miért vette fel Lück a hatvanezer márkát, ha 

nem ismert senkit, aki vállalta volna, hogy átszökteti? Vagy túl későn szerzett tudomást Dahl 

letartóztatásáról? De hova lett a pénz? Annál az embernél van, aki vele volt Berlinben? Ki az az ember? Még 

mindig ugyanazok a kérdések. Még mindig ugyanazok a gyanúsítottak. 

— Micsoda őrült, micsoda vakmerő ötlet, hogy valaki befizet ötven márkát a csekkszámlájára, és felvesz 

hatvanezret — mondta Simosch. — Mit gondol, ez Lück ötlete lehetett, vagy valaki másé? 

— Magam is folyton ezen töröm a fejem. Valaki tényleg beszélt valami ilyesmiről. De az csak olyan 

fantáziálás volt, mint ahogy azt mondja az ember: Meg kell nyernem a főnyereményt a lottón, vagy 

örökölnöm kell egy nagyobb összeget. Annak az embernek különben sem volt semmi köze Lückhöz... azt 

hiszem. 

— Hogy hívják azt az embert? 

— Nem tudom. Csak futólag ismerem. De akkor ott ült a ,,Söröskorsó"-ban. Többször is láttam ott. 

— Tehát felismerné? 

— Hát persze. 

— Lück is gyakran járt a „Sörőskorsó"-ba? 



— Elég gyakran. Mielőtt megnősült, és egy idő múlva újra. 

— Ma este odamegyünk együtt. És ha kell, minden áldott este elmegyünk, amíg föl nem fedezi azt az 

embert. 

— Akkor néhány nap múlva már csak mi ketten leszünk ott — jegyezte meg vigyorgó ábrázattal 

Creuzmann. 

— Hogyhogy? 

— Akik odajárnak, azok mindjárt kiszimatolják, ha zsaru van a közelben. De ha maga ilyen jólfésülten, 

élesre vasalt nadrágban megjelenik ott, akkor még szimatolni se kell. 

— Kitalálhatunk valamit — mondta Simosch. 

— Csakhogy más baj is van. Én ma éjszakás vagyok. És az az ember, akit keres, a legkülönbözőbb 

időkben jár oda. 

— Köszönöm a felvilágosítást. Hány órakor nyitnak? 

— Tizenegykor. 

Olbrichtnak kell odamennie Creuzmann-nal. No persze, szörnyen büszke lesz rá, hogy hanyag 

öltözködése egyszerre hasznosnak bizonyul. Simosch kivezettette a szobájából Creuzmann-t, és felhívta a 

hadnagyot. 

Olbricht néhány perc múlva megjelent. Világoskék ing, szürke-vörös csíkozású nyakkendő, szürke zakó. 

Élesre vasalt fekete nadrág. Tükörfényes cipő. Égy tetőtől talpig gondosan öltözött, ápolt polgár. Még a 

mosolya is tartózkodóbb volt, mint máskor. Simosch keservesen felsóhajtott. 

— Én Olbricht hadnagyot rendeltem ide. 

— Parancsára megjelentem. 

— De én arra az Olbrichtra gondoltam, aki mindig kitérdesedett nadrágban jár, és akinek olyan a 

pulóvere, mintha egy nehézsúlyú birkózótól kérte volna kölcsön. 

— Az már megszűnt létezni. 

— Mármint a pulóver? 

— Mármint Olbricht hadnagy. 

— Mi történt magával? — kiáltotta kétségbeesetten Simosch. 

— Mindjárt megmagyarázom —, mondta szokatlanul komoly hangon a hadnagy. — A főhadnagy úr 

sokszor figyelmeztetett, hogy ne járjak olyan hanyagul, de én nem törődtem vele. Azt gondoltam, csak az a 

fontos, hogy az embernek legyen elég sütnivalója és szívvel-lélekkel végezze a munkáját. De, ma, amikor 

Creuzmann-t elkaptam, olyan megvető tekintettel nézett rám, és madárijesztőnek nevezett. 

— Ez hivatali közeg megsértése... 

— Ez az igazság — vágott a főnöke szavába Olbricht. — Márpedig , nem fajulhat odáig a dolog, hogy 

egy bűnügyi tisztviselőt valaki joggal madárijesztőnek nevezhessen. — Olbricht megigazította a 

nyakkendőjét. — Ha a kígyó úgy érzi magát az új bőrében, mint én, akkor nem valami jól érzi magát — 

ismerte be. — De hiába, ha egyszer így kell lennie. 

— Most az kell, hogy előkaparja valahonnan a régi pulóverét. Vegye le a nyakkendőjét, és húzza fel az 

inge fölé a pulóverét. Ennyi elég lesz. 

Mialatt Olbricht elment a pulóverért, Simosch azon tűnődött, milyen különös hatása van a jóindulatú 

figyelmeztetésnek és a meg-vetően odavetett sértésnek. 

A harmadik napon maga Simosch ült Creuzmann-nal a „Söröskorsó"-ban. A második korsó sör után 

megjegyezte: 

— Eszébe ne jusson, hogy a mi költségünkre néhány kellemes napot csinál magának. 

— Maga szerint ez kellemes? A még hátralevő szabadságomat a Türingiai erdőben akartam eltölteni, 

nem itt, ebben a sarki kocsmában. 

Ekkor két férfi lépett be az ivóba. A főhadnagy felismerte Andreas Bielekét. A fiatalember is fölfedezte 

Simosch-t, odament az asztalukhoz, és kezet nyújtott neki. 

— No nézd csak — mondta csodálkozva. 

— Pszt — figyelmeztette Simosch. — Egy apró titkot csak meg tud őrizni? 

— Azért érdekelne, hogy gyilkosokra vagy parkba hugyozókra akar-e lecsapni ebben a szent 

csarnokban? 



— Néha magam sem tudom biztosan — felelte a főhadnagy. 

Bieleke átment a szomszéd asztalhoz. 

— Tudja, meglehetősen leszarva érzem magam — jegyezte meg dühösen Creuzmann. 

— Miért, mi baja? 

— Egyszerűen képtelen vagyok megérteni, hogy már három napja idehurcolnak, hogy megtaláljak 

maguknak valakit, akit maga jobban ismer, mint én. 

— Ő az? — kérdezte Simosch, aki csak nagy keservesen őrizte meg a nyugalmát. 

— Akkor én a söntésnél álltam, mert csak le akartam önteni egy sört, és a söntés melletti asztalnál ült ez 

a srác. Csudára szereti járatni a száját. Az egyikük két márka nyolcvanat nyert a lottón, és rettenetesen 

ugratták vele. Ez az alak meg közben előadta, micsoda nagyszabású ötlete támadt. Hogy csekkszámlát 

kellene nyittatni, befizetni rá húsz márkát, és amint megkapná a csekkfüzeteket, jó nagy összegeket fölvenni, 

egyiket a másik után. Akkor az egyik azt mondta: „Mire hazaérsz avval a kalap pénzzel, a rendőrség már ott 

ül nálad a karosszékben." Mire ez a hapsi azt mondta: „Olyan gyorsan azért nem megy. Legalább egy 

éjszakára vastag lennék. Talán még másnap is, a postánál ugyanis nem sietik el a dolgot." Az utolsó 

mondatot már énekelve mondta. Egy biztos, hogy senki nem vette komolyan azt a hülyeséget. Ő maga se. 

— És hol ült Olaf Lück azon az estén? — kérdezte a főhadnagy. 

— Ő nem volt itt. Ez holtbiztos. 

— Menjen haza. De ha harmadszor is megpróbál belekontárkodni a mesterségembe, úgy sittre vágom, 

hogy csak úgy nyekken. 

— Számomra akkor most vége az ügynek? 

— Senki számára sincs vége. Ha tiszta a lelkiismerete, akkor nem kell nyugtalankodnia. 

— Hát akkor ... jó estét kívánok — mondta Creuzmann. és az ajtó felé indult. 

A főhadnagy intett a pincérnek, két sört rendelt, és átült Andreas Bieleke asztalához. 

— Kétféle elképzelésem van a dologról — magyarázta Simosch a hadnagynak. — Az egyik: Olaf Lück 

tudatosan állított ki összesen hatvanezer márka értékű, tehát fedezetlen csekket az ötvenmárkás 

csekkszámlájára, éspedig azért, mert át akart menni a határon. A másik: Olaf Lück nem tudta, hogy csalást 

követ el, mert azt hitte, hegy hatvanezer márka van a számláján. De miért szedte rá ilyen módon az a másik? 

Hiszen mindenki tudja, hogy a csekkszámlával elkövetett csalás hamar kiderül. 

— Ezért kellett megölnie Lücköt — jegyezte meg Olbricht. 

— Tehát előre megfontolt gyilkosság. Indíték: nyereségvágy. 

— Csak az a kérdés, hogy miért fizetett volna valaki hatvanezer márkát Olaf Lück-nek? — kérdezte 

csodálkozva a hadnagy. 

— Lück nyilván zsarolta az illetőt. 

— Ilyen hatalmas összeggel? — kérdezte hitetlenkedve Olbricht. 

— Elképzelhető. Lück a felesége halála után anyagi szempontból szorult helyzetbe került. Nem volt más 

választása: vagy szerényebben él, vagy törvénytelen úton szerez pénzt. Postarablást követett el, megölt egy 

tisztviselőt, és megpróbálta a legjobb barátja nyakába varrni a dolgot — ha nem segít neki a disszidálásban. 

Hiszen a feleségébe is azért kapaszkodott, mert sejtette, hogy le fog csúszni a lejtőn, ha lemond a „kellemes 

életről". 

A hadnagy a karórájára pillantott. 

— Egy óra múlva Berlinbe indulok, Görner kisasszonyhoz. Ma érkezik haza Szocsiból. Remélem, 

emlékszik még arra a napra, amikor Lück meghívta az ékszerüzletben, hogy vacsorázzon vele. 

— Remélhetőleg akar emlékezni rá. Miután két hetet töltött Szocsiban a vőlegényével. 

— Majd csak támad valami jó ötlete az agyafúrt Olbrichtnak. — A hadnagy felállt, begombolta a 

zakóját, és lepöccintett egy pihét a nadrágjáról. — Igazán megszoktam már — jelentette ki hamiskás 

mosollyal az arcán. 

Amíg Olaf Lück halálának körülményei nem tisztázódtak, Simosch valamennyi gyanúsítottat 

megfigyelés alatt tartotta. 

Manuéla Sanitz végezte a munkáját a postán, nem hívott vendégeket, és csak akkor ment ki az utcára, ha 

vásárolt vagy a kutyát sétáltatta. Sovány volt, sápadt és szomorú, szája szögleténél megjelentek az első redők. 



Justus Schiffel kirándulásra használta fel a betegállomány utolsó napját. Utána megint erélyesen és 

körültekintően vezette a Mélyépítő Vállalat iparracionalizálási üzemét. 

Creuzmann életmódjában nem volt semmi feltűnő. 

Seiffartné szemmel láthatóan feléledt, amióta a rendőrség csak távolból figyelte. A férje bizalmatlansága 

is megszűnt. 

Valószínűleg sohasem jön rá, kinek köszönheti, hogy apa lett. És ez így van jól, gondolta Simosch 

főhadnagy. 

Andreas Bieleke énekelve, fecsegve járta az autópályákat és távolsági forgalmi utakat. Egy-egy útja 

végeztével közhírré tette ötleteit a „Söröskorsó"-ban. 

 

A tolmács búcsút vett az angol turistacsoporttól, és egy délután a berlin-schörefeldi repülőtéren holland 

turistákat fogadott, akik csak két napot töltöttek Drezdában. Gotenbach utána Plauenba készült, hogy a 

családjával töltsön egy estét és tiszta ruhaneműt rakjon a bőröndjébe. 

Élték a maguk mindennapi életét. Valamennyiüket, akik Lück gyilkosaként számításba jöhettek, a 

környezetük tagjai több-kevesebb szeretetben és megbecsülésben részesítettek. Egyikük sem viselt a 

homlokán Káin-bélyeget. És egyiküknek mégis viselnie kellett a tisztes életmód máza alatt. 

Amikor megszólalt a telefon, a főhadnagy azt hitte, Olbricht hívja Berlinből. Ám Olbricht helyett az 

ügyeletes altiszt szólalt meg: 

— Egy Andreas Bieleke nevű fiatalember keresi a főhadnagy urat. 

— Küldje fel — mondta Simosch. Sapkáját a kezében fogva sétált be Bieleke a főhadnagy szobájába. Az 

íróasztal előtt megállt. — Tiszteletem — mondta, és kezet nyújtott a főhadnagynak. 

— Üljön le — mondta Simosch. 

— Annyi időm nincs. Tulajdonképpen már úton vagyok. Csak úgy gondoltam, beiktatok néhány perc 

szakszervezeti szünetet, mivel maga annyira odavan azért, hogy megtudja, kinek árultam el a fantasztikus 

pénzszerzési ötletemet. Ügy igazából csak ott a csehóban dumáltam róla. Utána el is felejtettem az egészet. 

De most eszembe jutott, hogy tulajdonképpen mikor támadt az az ötletem. Amikor felvettek a vállalathoz, két 

hétig vezető urakat kellett kocsikáztatnom, mielőtt rám bízták a teherautót. Egyszer Schiffel kartársat vittem 

valahova, azt, aki most igazgató, akiről maga is kérdezett tőlem egyet és mást a napokban. Szóval akkor, 

azon az úton világosodott meg előttem, hogy miféleképpen lehet egykettőre meggazdagodni, és persze 

mindjárt el is kellett mondanom. 

— És az utasának mi volt a véleménye? 

Bieleke elfogulatlanul nevetett. — Az, ami minden józan embernek — mondta. — Tréfának fogta fel. 

Újra megszólalt a telefon. 

— Ennyi az egész. Alászolgája — mondta Bieleke, és az ajtó felé indult. 

Simosch kezével eltakarta a hallgatót, és utánaszólt: 

— Arra kérem, senkinek ne szóljon erről a beszélgetésről. 

— Jó, rendben — mondta Andreas Bieleke, és kiment. 

Dohányzástól rekedt, mély női hang szólalt meg a vonal másik végén: 

— „Newa"-szálló. 

Simosch maga előtt látta a sima arcot, a hűvös szemeket. 

— Ma el kellett volna utaznia. 

— Úgy van — mondta Simosch. 

— Nem utazik el. Megjött a felesége. 

— Váratlanul? 

— Nyilván. Viharos a levegő. 

— Fent vannak a szobában? 

— A férfi elment a kocsival. 

— Hogyhogy kocsival? 

— A felesége a világoskék Trabanttal jött. 

— A, persze, nagyon köszönöm ;— mondta Simosch, és letette a hallgatót. 



Azonnal kocsiba ült, és a ,,Newa"-szállóhoz hajtott. A portáspult mögött álló lány alig észrevehetően 

feléje bólintott. Simosch beszállt a liftbe. 

— Mi az? — kérdezte egy bosszús női hang, amikor bekopogott Gotenbach szobája ajtaján. 

Simosch belépett. Az asszony egy karosszékben ült, lábát a szemközti heverőn pihentetve, fejét 

előrehajtva. Hellyel kínálta Simosch-t, de csak akkor emelte fel a fejét, amikor megszólalt: — Pokolian 

fáradt vagyok. — Úgy látszott, csöppet sem csodálkozik Simosch látogatásán. 

Mivel Simosch hallgatott, Gotenbachné végigmustrálta álmos szemével. 

— Lück miatt, ugye? Éppen az előbb hallottam a férjemtől. 

— Asszonyom, milyen volt a kapcsolata Lück-kel és a feleségével? 

— Egyiküket se tartottam valami sokra. 

— Miért nem? 

— Nem volt bennük semmi rokoni érzés. 

— A sógornője nyugodt családi életre vágyott. 

— Akkor miért nem jött el soha hozzánk? A férjem imádta. Össze is költözhettünk volna. Akár 

Drezdában, akár Plauenben. Akkor lett volna családja, és nem kellett volna a pénzét arra a léha fráterra 

pazarolnia. 

Inkább fektette volna a házatokba, egészítette ki magában a főhadnagy. 

— Tudna valamit mondani Olaf Lück-ről, amivel a segítségünkre lehetne a nyomozásban? Valamit, ami 

gyanús volt önnek, hogy volt-e ellensége, vagy valaki, aki megfenyegette... 

Gotenbachné a fejét rázta. 

— Csak azt tudom, hogy mindvégig Jana pénzén élt. Jana végül már olyan elkeseredett volt, hogy inkább 

a halált választotta. 

— Voltak komoly viták az örökség miatt a férje és Lück között? 

— A férjem mindent elmondott önnek. Az én dolgom már csak annyi, hogy kiigazítsam a hangsúlyokat. 

Én voltam az, aki megpróbált túljárni Lück eszén. Mi többet ajánlottunk fel neki a telekért, mint a másik 

vevő, de úgy terveztük, hogy nem utaljuk át neki az átírás után. Lehet, hogy ez morálisan nem egészen 

kifogástalan, de ha meggondoljuk, hogy mit művelt Janával... 

— Miért mondta ezt el nekem? 

— Mert én tudom, hogy mennyi kétszer kettő. Nem úgy, mint Wolfram, őt szörnyen megzavarták az 

utóbbi napok eseményei. Maguk Lück gyilkosát keresik, és azt gondolják, hogy olyanvalaki volt, aki sok 

pénzt ígért neki, de nem fizette meg. Csakhogy Lück nem fogadta el az ajánlatunkat. Nyugodtan ellenőrizheti 

az összes iratokat, egyiken sem találja ott a nevünket. 

Ez mind igaz lehet, de talán csak arra szolgál, hogy hitelesítse a vallomásukat. Tény, hogy Gotenbachék 

adósságba verték magukat, és rövid idő alatt nagyobb összeget kell szerezniük. És hogy Gotenbach gyűlölte a 

sógorát. 

— Hol van most a férje? — kérdezte Simosch. 

Az asszony levette a lábát a heverőről, és a papucsa után tapogatózott. Közben kurta pillantást vetett 

Simosch-ra. 

— Schiffel igazgatónál. 

— Ismerik egymást? 

— Olaftól tudtuk, hogy meg akarja venni a telket a csónakházzal. 

Valami nesz hallatszott az ajtó felől. Gotenbachné elhallgatott. Wolfram Gotenbach lépett a szobába. 

Amikor a főhadnagyot megpillantotta, szinte önkéntelenül azt mondta: 

— Nocsak? 

— Úgy volt, hogy ön ma elutazik. Megbeszéltük, hogy eljön hozzám, mielőtt Plauenbe indul. 

— Most akartam felhívni. 

— A feleségétől tudtam meg, hogy Schiffel úrnál járt. 

— Hiszen ő küldött oda — mondta Gotenbach, fáradtan leereszkedett a heverőre, amely megreccsent a 

súlya alatt. — A feleségem rendkívül gyakorlatias észjárású, ő mindig arra gondol, ami a legkézenfekvőbb 

— állapította meg csöppet sem szemrehányó hangon Gotenbach. 

— És hogyhogy most ez volt a legkézenfekvőbb? 



— Meg akartunk győződni róla, hogy most, Olaf halála után is érdekli-e még a telek. 

— Tessék?... Hiszen önök mindenáron maguknak akarták megszerezni azt a telket. Hiszen az önök 

számára csak mint emlék volt értékes. 

Gotenbach ideges mozdulattal a hajába túrt. Kerülte Simosch tekintetét. 

— Amióta Lück meghalt, az a telek nem vita tárgya... Nyilván igaza van a feleségemnek, amikor úgy 

gondolja, hogy el kell adnunk. 

— Mert pénzre van szükségük — tette hozzá Simosch —, éspedig elég sok pénzre. Egyszer már 

érintettük ezt a kérdést... Tulajdonképpen melyikük ötlete volt, hogy házat vegyenek? 

Gotenbach lehajtotta a fejét, mint egy iskolás fiú, akit éppen megszidnak. Az asszony felállt, és férje 

vállára tette a kezét, mintha meg akarná védeni. 

— A férjem ötlete volt. De hogy pénz is kell hozzá, arra nem gondolt. Én meg ostoba módon 

beleegyeztem. Most van egy szép házunk, amilyenről mindig álmodozott, és megpróbálunk belekapaszkodni 

ebbe az álomba. A férjem elég érzelgős ahhoz, hogy Jana telkét is megvegye. Neki nincs semmi üzleti 

érzéke. Nekem kell egy kicsit egyensúlyban tartanom a dolgokat. 

— Miben maradtak az igazgatóval? — fordult Gotenbachhoz a főhadnagy. 

— Meg akarja venni a telket, amint a rendőrség lezárja a nyomozást és felszabadítja a telket. 

— Asszonyom, mióta tartózkodik ön Drezdában? 

— Körülbelül két órája. 

— Közvetlenül Plauenből jött ide? 

— Nem. Egy fárasztó hivatalos út után. Már odafelé menet is meg akartam látogatni a férjemet, de nem 

volt itt, úgyhogy továbbmentem. 

— Mikor volt ez? 

Gotenbachné megnevezte a napot. Azon az estén volt, amikor Lücköt megölték. 

— Tudja ön, hol tartózkodott akkor a férje? 

Gotenbachné vállat vont. 

— A sógora telkén. Abban az órában, amikor megölték. 

Az asszony fáradt mozdulattal megfogta a férje kezét. — Elismert tolmács és idegenvezető vagy — 

mondta. — Miért kell minden más dologban ilyen szerencsétlen flótásnak lenned? 

Simosch köszönt, és elment. 

A hivatali szobájában egy cédulát talált az íróasztalán: O. hadnagy telefonált. A nő csak az esti vonattal 

érkezik. O. holnap reggel újra jelentkezik. 

Még egy bizonytalanságban eltöltött éjszaka. Schiffel vagy Gotenbach — egyikük hazudik az életéért. 

 

20. 

Hat óra tájban megszólalt a telefon. Simosch felriadt kusza álmából. 

— Jó reggelt. Sajnálom, hogy ilyen korán zavarom. 

— Fő, hogy elért valamit — mondta Simosch, elnyomva egy ásítást. 

— Pech az egész vonalon — jelentette Olbricht. — Itt valóságos orkán tombol. 

— Az időjárás-jelentést a rádióból is megtudhatom. Ki volt a második ember? 

Olbricht a torkát köszörülte, azután megszólalt: 

— Mint az időjárás-jelentésből tudja, főnök, tegnap nem szállhattak le a gépek a schönefeldi repülőtéren. 

Az a gép, amelyen Corner kisasszonynak kellett volna megérkeznie, Prágában szállt le. A hölgy onnan 

vonattal jött Berlinbe, és csak késő este érkezett meg. Azért még föltettem neki a szükséges kérdéseket, de 

kiderült, hogy nem ment el a Lück által javasolt találkozóra. Nem lett volna éppen kedve ellenére, de aztán 

aggályai támadtak. Mivel éppen vidéki vendége volt, a tizenhat éves unokahúga, végül ő ment el helyette. 

— Egyedül ment el a találkozóra? Egy falusi lány Berlinben? És az unokanővére beleegyezett? 

— Ugyan már! A mai világban! — felelte Olbricht. — Egyébként én magam is kétkedve hallgattam, de 

Corner kisasszony azt mondta, azt a kislányt csak a karakteres fejű férfiak érdeklik. Festőművésznek készül, 

pontosabban portréfestőnek, és megvan á tehetsége hozzá. Ezért döntött úgy, hogy megnézi magának azt a 

fiatal férfit, akiről az unokanővére beszélt. 

— Hogy hívják azt a lányt? 



— Angelika Keim. Most az a kérdés, rászánjam-e magam egy vidéki kirándulásra, aminek talán csak 

annyi lesz az eredménye, hogy Keim kisasszony lefesti a karakteres fejemet. Ha csak Lück-kel találkozott, és 

a másik embert nem látta, semmivel sem leszünk okosabbak. 

— Azért csak látogassa meg. Talán észrevett valamit, aminek hasznát vehetjük. Hol lakik az a lány? 

— Egy Moosdorf nevű, isten háta mögötti fészekben, félúton Berlin és Drezda között. Tehát... 

— Egy pillanat! — kiáltotta Simosch. A Moosdorf név különös nyugtalanságot keltett benne. Hol 

találkozott ezzel a névvel? 

— Van még valami? — kérdezte Olbricht. 

— Van. Az ördögbe is. De nem jut eszembe, ha nem tudok egy percig nyugodtan gondolkodni! 

Moosdorf. Egyre a fejében keringett ez a szó, aztán hirtelen megjelent előtte egy vonatjegy — azon látta. 

Schiffel szobájában. A másik szobából áthallatszott Frauke Hohstein zokogása. 

— Halló! Itt van még? 

— Csupa fül vagyok — mondta Olbricht. 

— Menjen azonnal Moosdorfba, és hozza ide Angelika Keimet. Elég, ha megmutat neki egy fényképet... 

a Justus Schiffelét. És el ne felejtse megkérdezni tőle, megvan-e még a gyűrűje. Lück ugyanis egy gyűrűt 

vásárolt a barátja barátnőjének. 

Mielőtt még a hadnagy megpróbálhatott volna kérdezni, Simosch letette a hallgatót. Bement a 

fürdőszobába, lezuhanyozott, felöltözött, megreggelizett, anélkül hogy e megszokott reggeli tevékenységei 

bármelyikének is tudatában lett volna. Megette, ami a keze ügyében volt. A felesége szótlanul figyelte. 

Simosch gondolatai Schiffelnél jártak, pontosabban Schiffelnél és Lück-nél. A gyilkosnál és az 

áldozatnál. Tulajdonképpen mi történt? Már az első találkozáskor némi rokonszenv ébredt benne Justus 

Schiffel iránt, kissé könnyelmű életmódja ellenére is. Lehetséges, hogy ez a rokonszenves ember 

módszeresen eltervezte a gyilkosságot? Hogy mások számlájára akart költséges életmódot folytatni? Úgy 

látszik, Olaf Lück mesterére akadt benne. 

Simosch-ban egyszerre elmúlt minden zavar, minden bizonytalanság. Fölkereste az államügyészt, és 

letartóztatási parancsot és házkutatási engedélyt kért tőle. Hogyan kerülhetett ez a művelt, öntudatos ember 

olyan kényszerhelyzetbe, amelyből csak gyilkosság révén próbálhatott kiszabadulni? Vagy az öntudatos 

fellépés csupán valódi énjének leplezésére szolgál? Talán beteges pénzsóvárság nála az, amit ő, Simosch 

gyakorlatias észjárással párosult életkedvnek vélt? De miért dúlja fel ennyire, hogy Justus Schiffel 

gyilkosnak bizonyult? Ha egy másik gyanúsítottról derül ki, hogy gyilkos, most higgadtabban fogadná? 

Alapjában véve mindig megdöbbenti, hogy milyen mélységesen el tud tévelyedni az ember. 

Déltájban megérkezett Olbricht. — Felismerte — mondta diadalmas ábrázattal, és letette Simosch 

asztalára Schiffel fényképét. — De nem Schiffelnek hívják, és nem a Mélyépítő Vállalatnál dolgozik. 

— Hanem? 

— A lánynak Richárd Waldheim néven mutatkozott be, és azt mondta, hogy szabadúszó fotóművész. 

— Miféle lány ez? — Akár egy Madonna a szentképeken. 

— Egy Madonna, akit lépre csal egy élvhajhász alak. 

— Éppen ez a tragikus a dologban, hogy az a Madonna-arcú tizenhat éves lány valójában egy ostoba 

liba. 

— Fogalmazhatna finomabban is... 

— Majd meglátja, főnök. Behozzam? 

— Egy pillanat. Nála van a gyűrű? 

— Csak volt. Schiffel-Waldheim néhány nappal ezelőtt meglátogatta, és rávette, hogy odaadja neki. 

Azzal az ürüggyel, hogy valami kis igazításra van szükség. 

— Micsoda ravasz róka ... Na, hozza be a lányt. 

Olbricht kiment, és behívta. Angelika Keim szinte nesztelenül lépett be Simosch szobájába. Legfeljebb 

százhatvan centiméter magas lehetett, rendkívül karcsú, csillogó fekete haja egyetlen lágy hullámban omlott 

a vállára. A bőre hófehér volt, de nem látszott betegesnek. 

Simosch bemutatkozott neki, és hellyel kínálta. 

A lány állva maradt, és azt kérdezte: 

— Mi történt Waldheim úrral? 



Nyugodt és komoly volt a hangja. Az egyetlen, ami nem tetszett rajta Simosch-nak, az a gyermeteg, 

szinte rajongó tekintete volt. 

— Majd beszélgetünk róla — felelte —, amint helyet foglal. 

A lány leült, formás, karcsú lábait egymáson keresztbe vetve. 

— Mikor és hol ismerkedett meg ezzel az emberrel? — kérdezte Simosch, megkerülte az íróasztalt, és 

odaadta a lánynak Schiffel fényképét. 

A lány figyelmesen szemügyre vette a képet. Szája sarkában apró mosoly jelent meg. Csakugyan, 

valóságos Madonna-arc. Simosch elképzelte Schiffel karjában. Buta liba, mondta Olbricht. 

— A barátjának már mindent elmondtam 

— felelte a lány, még most is Schiffel képmásának szemlélésébe mélyedve. 

Olbricht, aki ezúttal is az ablaknál levő fűtőtestnek támaszkodott, a torkát köszörülte. 

— Azért csak mondjon el nekem is mindent. Tudja, én volnék itt a főnök. 

A lány föltekintett, felemelte hosszú, fekete szempilláit. 

— Én akkor látogatóban voltam Berlinben az unokanővéremnél. Tudnia kell, hogy a portréfestészet a 

hobbim. Később majd a hivatásom lesz. Moosdorfban már mindenkiről készítettem portrét vagy vázlatot, 

akiről érdemes volt, és rettenetesen örültem a nagyvárosi arcoknak, tudja, az egyik csupa élet, a másik 

agyonhajszolt vagy magányos, meg minden. — Kérdő tekintettel nézett Simosch-ra. — Ezért mentem el arra 

a találkozóra, amit az unokanővérem beszélt meg azzal a fiatal férfival, akivel megismerkedett. 

— Hol találkozott vele? 

— A „Hotel Stadt Berlin" előcsarnokában. Egyszerre csak ott állt mellettünk. — A lány a fényképre 

pillantott. 

— Folytassa — mondta sürgető hangon Simosch. 

Schiffel elvegyült egy turistacsoport tagjai közé, akiknek a bőröndjeit éppen lehozták az előcsarnokba. 

Még nem döntötte el, hogy egyedül tölti-e az estét, vagy annak az ismeretlen lánynak a társaságában, akit 

Olaf Lück hajtott fel az ő számára. Latolgatta a mellette és az ellene szóló érveket. A lány egy kis 

szállodában lakik. Ha sikerül észrevétlen belopóznia a szobájába, nem kell aggódnia az elkövetkező órák 

miatt. Ö maga sehol nem jelentkezett be. Senki nem bizonyíthatja rá, hogy Berlinben járt. 

Meglehetősen valószínűtlen, hogy rábukkannak a lányra. Hiszen az hamarosan visszatér abba az isten 

háta mögötti fészekbe, a többi meg már rajta, Schiffelen múlik. Egyébként is, ha Berlin utcáin sétálva tölti az 

éjszakát, vagy elrejtőzik valamelyik parkban, egyáltalán nincs biztonságban a rendőrjárőröktől. Még egy 

éjszakai- mulató félhomályában is felfedezheti valaki, ha úgy hozza a véletlen. 

A döntés akkor született meg benne, amikor megpillantotta a lányt. Odalépett hozzá, miközben 

bólintással jelt adott Lück-nek, megfogta a fiatal lány keskeny, fehér kezét, és lassan a szájához emelte. 

— Richárd Waidheim. Csatlakozom csodálói seregéhez — mondta. Egy ideig még a kezében tartotta a 

lány kezét, és mélyen a szemébe nézett. 

Angelika nem szokott hozzá ilyesféle bókokhoz. Schiffel mindjárt látta, hogy máris mély benyomást 

keltett benne. Most még gyorsan megtetézi valamivel, azután jelt ad Lücknek a visszavonulásra. 

Remélhetőleg felfogta, hogy mi a teendője. 

— Irigylem magát, Olaf... Találkozunk holnap a reggelinél? 

— De Richárd — mondta csodálkozó hangon Lück —, miért nem marad velünk? 

— Ugyancsak csábító ajánlat, de... 

— Semmi de. Jöjjön, a Grillben vacsorázunk. Valami rostonsültet, egy pohár pezsgőt. 

— Köszönöm, de már vacsoráztam — mondta Schiffel, könnyedén meghajolt, és hátralépett. 

Megállapodtak Lück-kel, hogy nem vacsoráznak együtt, és nem állnak hosszabb ideig egymás mellett. 

A lány eközben alaposan szemügyre vette mindketten ükét. Amikor Schiffel sajnálkozó tekintettel el 

akart búcsúzni tőle, gyorsan megszólalt: 

— Én is vacsoráztam már. 

— Akkor talán sétálhatnánk egy kicsit. Jót tesz az emésztésnek. 

— Még nem is ismerem Berlint. 



— Hadd legyek én a kalauza. Jöjjön, Olaf. Lück elhárító mozdulattal nyújtotta előre mindkét kezét. — 

Csak nem akarja, hogy éhen vesszek? — kérdezte humorosnak szánt rémülettel. Aztán a lányhoz fordult: — 

Menjenek csak. Tudom, hogy jó kezekben van. 

— Hát akkor, a viszontlátásra — mondta Schiffel. — De csakugyan nem haragszik rám? 

Lück nevetve rázta a fejét, és elindult a Grill-bár felé. Schiffel kilépett a lánnyal az utcára. Angelika a 

kabátja zsebébe süllyesztette a kezét, és betartotta az illő távolságot. Valószínűleg hirtelen inába szállt a 

bátorság. Az Elektromos Készülékek Háza előtt Schiffel elmagyarázta neki a kirakatban látható optikai 

készülékek, kamerák, teleobjektívek és nagylátószögű lencsék működését. 

— Értek valamicskét ezekhez a dolgokhoz — mondta. — A foglalkozásom miatt. 

— Maga fényképész? 

— Igen. Szabadúszó. 

— Nagyon érdekes lehet. 

— Most is azért jöttem Berlinbe, hogy elvállaljak egy nagyobb megbízást, és megvegyem a szükséges 

anyagokat. 

Kis ideig még szakmai dolgokról beszélt a lánynak, éppen csak annyit, hogy a lány érezze: számára a 

munka mindennél fontosabb. Angelikában lassan oldódni kezdett az elfogódottság. 

— Nekem is hasonló hobbim van — mondta. — Portrékat festek. Később az lesz a hivatásom. 

— Hát nem csekélység, amire elszánta magát. 

— Nem tudja elképzelni rólam? — kérdezte kissé csalódottan a lány. 

— Dehogynem. Nem így értettem. Csak arra gondoltam, hogy a maga hivatása idealizmust követel, 

akárcsak az enyém. Nem olyan, hogy az ember reggel nyolckor belép egy irodába, és elkezd pénzt keresni. 

Nekünk tanulmányoznunk kell az embereket, és a portréjukon ki kell fejeznünk azt is, ami a tudatalattijukban 

rejlik. Nem könnyű munka ez. 

— Moosdorfban senki se beszélt így velem. — A lány megállt egy utcai lámpa alatt, szorosan Schiffel 

mellé lépett. — A legszívesebben megfesteném a portréját. 

Schiffel kilépett a lámpa fényköréből. 

— Ebben én afféle csudabogár vagyok — mondta. — Remélem, nem érti félre, de olyan embernek, 

akinek a munkáját nem ismerem, sohasem engedem meg, hogy lefessen. 

— Értem — mondta lelkesen a lány. — Én is mindig nemet mondok, ha idegenek akarnak 

lefényképezni... De ... nem akarná megnézni néhány vázlatomat? 

— Sajnos holnap reggel már el kell utaznom. 

— Van nálam egypár a szállodában. 

— Akkor irány a szálloda! Vagy fáradt? 

— Ugyan, dehogy. És maga? 

— Két művész, az éjszaka két szerelmese! Erre mindketten nevetni kezdtek. 

A portás nem vette észre, hogy Schiffel felment a lány szobájába. 

Angelika vázlatai tehetségről tanúskodtak. De mindegyik arcról valamiképpen a saját naivitása 

tükröződött. 

— Bámulatos, hogy máris mire képes, de úgy látom, maga inkább belekölt valamit ezekbe az arcokba, 

ahelyett hogy feltárná, ami mögöttük rejlik. És miért? Azért, mert maga fél attól, hogy érzelmeket ábrázoljon. 

Érzelmeket, amelyeket maga is elfojt ... 

Reggel Schiffel a lánynak ajándékozta a gyűrűt. Eredetileg Fraukénak szánta. 

— Emlékül — mondta. — De nem búcsúajándék. Amint az időm engedi, meglátogatlak, és ha a 

körülmények lehetővé teszik, magammal viszlek Drezdába. 

— A múlt héten meglátogatta — jegyezte meg Simosch. — De nem magát hozta el Drezdába, hanem a 

gyűrűt. Miért? 

— Azt mondta, megszűkítteti. 

— Maga kérte rá? 

— Az ilyesmit ő magától is észreveszi. 

— De tulajdonképpen jó volt magának az a gyűrű, ugye? 

A lány zavartan hallgatott. 



— Sajnálom — dünnyögte Simosch —, igazán nagyon sajnálom, de le kell rombolnom az illúzióit. 

Kisasszony, felejtse el azt az embert. 

— De miért? 

— Először is nem Richárd Waldheimnek hívják, és nem fényképész. — Simosch a lány kezébe nyomta 

Lück fényképét. — Ki ez? 

— Lück úr, aki bemutatott Waldheimnek. 

— Lück úr halott. Magának valószínűleg tanúsítania kell majd a bíróság előtt, hogy találkozott vele meg 

az állítólagos Waldheim-mel a „Hotel Stadt Berlin"-ben. Amint megtaláljuk a gyűrűt, magának azonosítania 

kell azzal a gyűrűvel, amelyet Schiffel úrtól kapott. 

A lány értetlenül nézett rá. 

— Schiffel úr az a férfi, aki magának Richárd Waldheim néven mutatkozott be — magyarázta Simosch. 

— Lück meghalt? 

— Megölték. — Simosch habozott, de azután így szólt: — Minden jel szerint Schiffel volt a gyilkosa. 

Rémület ült ki a lány arcára, elűzte róla a jámbor ártatlanság kifejezését. A szája elkeskenyedett. Kiabálj 

csak, gondolta Simosch, kiabálj vagy sírj, ugorj fel, és csapkodj, törj össze valamit. 

A lány kezdett lecsúszni a székről. 

Olbricht odaugrott hozzá, még idejében elkapta, hogy ne üsse meg magát. Simosch behívta az őrmestert, 

vizet kért tőle, és utasította, hogy hívja oda az orvost. A sarokban összetolták azt a két karosszéket, 

amelyekre Simosch a vendégeit szokta ültetni, és lefektették az eszméletlen lányt. 

— Szerencsétlen kis teremtés — mondta Olbricht. — Már csak ezért is szeretném rács mögé dugni azt a 

gazembert. 

— Mit mondott a szüleinek? 

— Hogy egy fontos ügyben tanúként szeretnénk kihallgatni. 

— Maradjon itt mellette. Én addig elintézem Schiffel letartóztatását. Ha tagadja, hogy Berlinben volt 

Lückkel, szembesítenünk kell őket! Remélem, képes lesz rá a kislány. 

A Mélyépítési Kombinátban közölték Simoschsal, hogy Schiffel igazgató fontos megbeszélésen vesz 

részt. Termelési tanácskozás. Simosch habozott egy pillanatig. Azon tűnödött, hívassa-e ki egyik emberével a 

megbeszélésről, vagy beszéljen előbb a személyzeti osztály vezetőjével. Ha Lamprechtné hívja ki Schiffelt, 

nem lesz olyan feltűnő. 

— Szerencséje van, hogy még itt talál — mondta az asszony, amikor Simosch a szobájába lépett. — Meg 

kellett beszélnem egy új felvételt, különben már magam is régen a termelési értekezleten lennék. — 

Lamprechtné ezen a napon ibolyakék kosztümöt viselt. Bal kezén ott ragyogott a borvörös köves gyűrű. — 

Fölteszek egy kávét, helyes? Úgy jobban megy a beszélgetés. 

— Ma nincs időnk kávézásra, asszonyom. — Simosch még mindig az ajtóban állt. — Két dologra kell 

megkérnem: Hívja ki, lehetőleg feltűnés nélkül, Schiffel igazgatót az értekezletről, aztán jöjjön velünk a 

lakására. Szeretném, ha tanúként jelen lenne a házkutatásnál. 

Lamprechtné karjával az íróasztalra támaszkodott. 

— Nem értem ... 

Simosch néhány szóval elmagyarázta, miről van szó. Lamprechtné képtelen volt azonnal felfogni, amit 

hallott. 

— Nézze, Justus könnyelmű ember, szeret nagy lábon élni, de nem gyilkos. Különben is beteg volt, nem 

mehetett Berlinbe. 

— Azon a néhány napon szimulált. Valójában olyan kitűnő egészségnek örvendett, hogy egy tizenhat 

éves diáklányt fölfedezett a festőművészet számára. Éjszaka, a lány szállodai szobájában. 

— Szóval megint elfogyasztott egy kis pipihúst! — kiáltotta felháborodva Lamprechtné. 

Kivette a szekrényből a kabátját, Simosch rásegítette, és közben az a gondolat járt a-fejében, hogy ez az 

asszony még most sem hajlandó elfogadni a valóságot, még most is csak a szívrabló Don Juant látja 

Schiffelben. 

— Mennyire reménykedtem, hegy egyszer mégis megjön az esze, és úgy él majd, ahogy az állásához és a 

korához illik! 



— Értse már meg, asszonyom, most nem a szerelmi kalandjairól van szó. Justus Schiffel megölt egy 

embert. 

Lamprechtné még most is kétkedő tekintettel nézett Simosch-ra. 

— Pénzre volt szüksége, sok pénzre, minél idősebb lett, annál többre. Már nem tudta csak az egyénisége 

varázsával elbűvölni és elcsábítani a fiatal lányokat, pénzt kellett szereznie, hogy ajándékokkal halmozza el 

őket. Megölte Olaf Lücköt, és elvett tőle hatvanezer márkát. 

Lamprechtné lerogyott egy székre. Kabátja, amelyet még nem gombolt be, a padlót súrolta. 

— Hagyjon, kérem — mondta —, én nem tudok magának segíteni. — De amikor Simosch indulni 

készült, azt kérdezte: — És minderre már bizonyítékuk is van? 

— Ami bizonyítékra még szükségünk van, azt megtaláljuk Schiffel lakásán. 

Lamprechtné nagy keservesen feltápászkodott. 

— Jól van, magukkal megyek. Mondja meg, mit csináljak. 

A főhadnagy ismét arra kérte, hogy lehetőleg feltűnés nélkül hívja ki Schiffelt az értekezletről. 

Amikor Schiffel kilépett a folyosóra, Simosch utasítására két rendőr őrizetbe vette. Schiffel csodálkozva 

nézett Simosch-ra. Bűntudatnak nyoma sem látszott rajta. — Magyarázatot kérek, főhadnagy úr — mondta. 

Simosch közölte vele, hogy mivel gyanúsítják. 

— Ez elképesztő — mondta Schiffel, de szó nélkül tűrte, hogy elvezessék. Útközben hátrafordult, a 

másik kocsit nézte, amelyben Sabina Lamprecht követte őket, és azt kérdezte: — Miért jön utánunk 

Lamprechtné? 

— Tanúként lesz jelen, amikor házkutatást tartunk önnél. A szomszédságban majd szerzünk még egy 

tanút. 

— Ettől megkímélhették volna — jegyezte meg szenvtelen hangon Schiffel. 

Simosch csak annyi időre engedte be Schiffelt a lakásba, amíg a szükséges holmit becsomagolta 

magának. Az egyik szomszéd hajlandó volt tanúként jelen lenni, így aztán csakhamar elkezdték a 

házkutatást. Simosch éppen indulni akart Schiffellel, amikor meghallotta az egyik rendőr felháborodott 

kiabálását a nappali szobából. Schiffelt az őrmester gondjaira bízta, és berohant a szobába. 

— Mi történik itt? 

— Ez a nő megpróbált eltüntetni valamit. Nem maradhat itt tovább tanúként. 

Az őrmester Lamprechtnéra mutatott, aki holtsápadtan állt Schiffel szekreterje mellett. Szégyenkezve 

sütötte le a szemet. Két karja lecsüngött, mintha két különálló tárgy lenne, amelyekkel nem tud mit kezdeni. 

— Ezt akarta elrejteni a hátam mögött. 

Az őrmester egy összehajtogatott papírdarabot adott át Simosch-nak. Elismervény volt több ezer márka 

kifizetéséről egy Chippendale-szoba berendezésért, Justus Schiffel nevére. 

— Szerezzen még valakit a szomszédok közül — rendelkezett Simosch, azután Lamprechtnéhoz fordult: 

— Jöjjön velem. 

Az asszony fáradt léptekkel követte Simosch-t a folyosóra, ott állt az őrmester Schiffellel. Lamprechtné 

lehajtotta a fejét, nem nézett Schiffelre. A főhadnagy Schiffel elé tartotta a nyugtát. 

— Maga vásárolta a Chippendale-bútort? 

— Talán csak nem tilos. 

— Justus — szólalt meg Lamprechtné. Még most sem emelte fel a tekintetét, a hang is nehezen jött ki a 

torkán. — Honnan szerezted a pénzt? 

— Eddig még sohasem jutott eszedbe, hegy megkérdezd. Sabina. — Schiffel hangjában nem volt 

szemrehányás, inkább mintha kissé szórakoztatta volna a dolog. — Te akartad a Chippendale-bútort. 

Tartoztam vele neked. Tudtam, hogy ez az ajándék növeli majd az önbecsülésedet. Könnyítettem vele a 

lelkiismeretemen, neked pedig lehetővé tettem, hogy könnyebben elviseld, hogy nem tudtad rám 

kényszeríteni a házasság édes kötelékeit. 

Az asszony most fölvetette a tekintetét. 

— Te ölted meg Lücköt, Justus? 

— Ugyan, Sabina! Nem kell mindjárt rémüldözni. Majd tisztázódik minden. 

Az asszony elfordult tőle, és kirohant a házból. 

— Várjon, kérem — kiáltott utána Simosch. — Visszavisszük a kocsival. 



— Nem, köszönöm. Igazán nem szeretném — mondta Lamprechtné és meggyorsította a lépteit. 

— Akkor indulhatunk — mondta Simosch, és a rendőrök a kocsihoz vezették Schiffelt. 

Justus Schiffel tagadott. Nyugodtan és higgadtan tagadott. Mintha meg se értette volna, amivel vádolják. 

Nem járt Berlinben, sejtelme sem volt arról, hogy Lück fedezetlen csekkeket váltott be, és nem ölte meg 

Lücköt. 

A főhadnagy behívatta Angelika Keimet. A lány határozott léptekkel ment oda Schiffelhez. 

— Ezzel az emberrel találkoztam a „Hotel Stadt Berlin" előcsarnokában, Olaf Lück is vele volt. 

— Miért jöttél ide? — kérdezte tőle Schiffel. 

A lány szótlanul állta a férfi tekintetét. Simosch fellélegzett. Attól félt, hogy Schiffel letagadja, hogy 

ismeri a lányt. Tekintettel arra, hogy Lück volt az egyetlen, aki együtt látta őket, nehéz lett volna 

rábizonyítani. Az egyetlen bizonyítékot, a Moosdorfba szóló vonatjegyet nem találták meg. 

— A többitől megkímélhetjük a tanút — mondta Simosch, és elvezettette a lányt. 

— Maga Angelika Keimnek ajándékozta azt a gyűrűt, amelyet Olaf Lück fedezetlen csekkre vásárolt 

Berlinben. 

— Nos, rendben van, jártam Berlinben, és megismerkedtem a lánnyal. Semmi okot nem láttam arra, 

hogy az orrára kössem, főhadnagy úr. Olaf Lücköt nem láttam, és nem tüdők semmiféle gyűrűről meg 

csekkfüzetről. 

— Tulajdonképpen miből akarta kifizetni a telek árát? 

— Családi örökségből. 

— Szó sincs semmiféle örökségről. 

— Csak nincs róla írás. Annak idején formaságok nélkül intéztük el a dolgot. 

Bármit kérdezett is tőle a főhadnagy, mindig kéznél volt nála a válasz, többé-kevésbé elfogadható, 

sohasem egyértelműen megcáfolható. Simosch két óra hosszat tartó kihallgatás után elvezettette Schiffelt. 

Alighogy magára maradt, megszólalt az íróasztalán a telefon. Olbricht hadnagy 'volt, aki a házkutatást 

vezette. 

— Megtaláltuk — mondta. — Kereken ötvenezer. A hiányzó tízezret már biztosan elverte. A gyűrű is itt 

van. 

— Hova rejtette? — kérdezte Simosch. 

— A falba. Szó szerint befalazta. Szépen beragasztotta tapétával, és egy képet akasztott rá. 

— Köszönöm — mondta Simosch. — Foglaljon le mindent, amit kell, pecsételje le a lakást, és jöjjön ide. 

A siker nem szerzett örömet Simoschnak. Most, hogy a nyomozás véget ért és az elmúlt napok 

feszültsége feloldódott, kimerültnek érezte magát, és undor töltötte el. Meg-, várta, míg Olbricht megérkezett 

és a lefoglalt pénzt meg a gyűrűt letette az íróasztalra, azután újra elővezettette Schiffelt. 

Schiffelnek hirtelen krétafehér lett az arca. Mintha az idő múlásának másféle törvényei hatnának rá, 

percek alatt éveket öregedett. Hátrafelé tapogatózott a szék után, amelyet Olbricht odatolt neki. 

— Amit az egyik ember elrejt, a másik megtalálhatja — mondta Simosch. — Olyan bizonyítékok vannak 

itt, ezen az íróasztalon, amelyek minden bíróságot meggyőznek, függetlenül attól, hogy beismerő vallomást 

tesz-e vagy sem. 

Schiffel lassan leereszkedett a székre. 

— Amióta fiatal koromban elbocsátottak a szanatóriumból, attól félek, hogy elmulasztok valamit az 

életből. Valósággal sóvárogtam az életre, de minél többet élveztem belőle, annál mohóbban vágytam rá. 

— Hogyan vette rá Olaf Lücköt, hogy olyan hatalmas összeget vegyen fel a fedezetlen csekkszámlájáról? 

— Lück annyira pénzsóvár volt, hogy könnyűszerrel meg tudtam valósíttatni vele azt az ötletet, amelyet 

egyszer egy fiatal gépkocsivezetőtől hallottam, aki maga se gondolta komolyan. A véletlen folytán 

ismerkedtem meg Lück-kel. A fodrászom megbetegedett, és Lücköt ajánlották helyette. Élelmes fiatalember 

volt, de nem elég dörzsölt ahhoz, hogy át ne láttam volna rajta. Bár semmit sem tudtam róla, mindjárt 

éreztem, hogy kutyaszorítóba került. Hogy nagyobb összegű pénzre van szüksége. Talán éppen ő az, akit 

keresek, gondoltam. A tudtán kívül érdeklődtem felőle, és kiderült, hogy a felesége, aki anyagi szempontból 

mindennel ellátta, két évvel ezelőtt öngyilkosságot követett el, és hogy Lück most egy postatisztviselőnővel 

él együtt, egy jelentéktelen teremtéssel, akinek a keresete is jelentéktelen. Érthető volt, hogy Lück-nek idővel 

nehézségei támadtak. 



Amikor legközelebb elmentem a „Figaro"-szalonba, érzékeltettem vele, hogy én magam is hasonló 

nehézségekkel küzdők ... 

Lück-nek el kellett tűnnie. A postatisztviselő, akit leütött, belehalt sérüléseibe. Jana halála óta 

leáldozóban volt a szerencsecsillaga. A legjobb barátja nem akarta megadni neki annak az embernek a címét, 

aki segíthetett volna a szökésben. Gondoskodnia kellett tehát arról, hogy Creuzmann ne tagadja meg a 

kérését. Tudta, hogy sokat kell majd fizetnie annak az embernek, aki átviszi a határon. Egyébként Manuélát 

sem akarta pénz nélkül itthagyni. Magával természetesen nem vihette. Egy napon új vendég ült le a székébe: 

Justus Schiffel. Igazi világfinak látszott. Barátságos volt és közlékeny. De Lück nem tudott eligazodni rajta. 

Úgy látszott, a pénz nem jelent problémát számára, a célzásaiból viszont kiderült, hogy anyagi nehézségei 

vannak. Természetesen csak finoman célozgatott erre, hiszen Lück a fodrásza volt. Talán csak azért mondta, 

mert hirtelen nem talált más témát, hogy a közvetlenségét bizonyítsa, vagy egyszerűen csak annyit akart 

mondani vele, hogy mindenkinek megvan a maga keresztje. 

Lück mindenesetre úgy vélte, érdemes lesz többet is megtudni erről az emberről. Bizonyos esetekben 

előnye származik az embernek abból, ha tudomást szerez mások nehézségeiről. Szimatolni kezdett... 

Schiffel meghívta magához Olaf Lücköt, de amikor vendégül látta, nem volt jó formában. Megint kínozta 

az artrózisa, ő azonban minden erejét összeszedte, hogy elbűvölje a vendégét. 

— Hiába, nincs kellemesebb egy ízlésesen berendezett, kedélyes otthonnál — jegyezte meg Lück. 

Fájdalmasan gondolt vissza Jana lakására. A korabeli bútorokat már régen pénzzé tette, s a pénzt 

elherdálták Manuélával. 

— Nekem sem ismeretlen ez a téma — jegyezte meg Schiffel. — A feleségem... tudja, mi külön élünk... 

azzal fenyeget, hogy ha elválok tőle, igényt tart a vagyonom felére. Még szerencse, hogy nem tudja pontosan, 

mennyi van a birtokomban. No persze egy jó ügyvéd segítségével megtudhatja. 

— Az ügyvédekkel szemben is megőrizheti az ember a maga kis titkait — mondta Lück. 

— Hát igen, de ahhoz idegenek segítségére van szükség. Sajnos. 

— Nem, csak idegeneket ne avasson be az ember a magánügyeibe — mondta Lück, mintha nem értette 

volna meg, mire célzott Schiffel. — Ilyenkor csak a barátaihoz fordulhat az ember, valakihez, aki 

megbízható, és akinek alkalomadtán viszonozhatja a szívességét. 

— Még akkor is kínos, mondhatnám, rendkívül kínos, hogy az embernek ennyire ki kell szolgáltatnia 

magát. Másrészt viszont felháborító igazságtalanságnak tartom, hogy mindazt, amiért keményen 

megdolgoztam, megosszam egy asszonnyal, akit nem szeretek. 

— Ez tökéletesen érthető. Higgye el, tudom, mit mondok, amikor biztosítom róla, hogy tökéletesen 

megértem. Ennek ellenére meggyőződésem, hogy mindenre akad megoldás. 

— Remélem, nem a túlzott optimizmus beszél magából. A lehetőségeim persze nem korlátlanok. 

Ötezernél többet nem fordíthatok erre a dologra. 

— Az anyagi kérdések sokszor nagyon kellemetlenek, de nem feltétlenül a legfontosabbak. Én például 

szeretném jó áron eladni az Elba-parti telkemet, csónakházzal és motorcsónakkal, de nekem az is fontos, 

hogy jó kezekben tudjam. Hogy olyan vevőt találjak rá, aki szereti és gondozza a kertet meg a csónakházat, 

úgy, ahogy mi gondoztuk és szerettük a feleségemmel. 

— Egy vízparti telek! Kedves Lück úr, hiszen az valóságos kincs! Ilyesmit nem ad el az ember. 

— Nekem hamarosan nem lesz módom rá, hegy használjam. 

Schiffel felfigyelt erre a megjegyzésre. 

— Maga el akar menni erről a vidékről? Meg akar válni a gyönyörű Elbától? 

— Akad más folyó is Németországban. 

— Akkor hagyja egy-két évig kihasználatlanul a telkét. Hogy bármikor visszatérhessen. 

— Nem — mondta Lück —, úgy döntöttem, hogy végleg megválók tőle. 

Schiffel minden igyekezetével azon volt, hogy el ne árulja túlságosan, mennyire érdekli ez a téma. 

Rosszul értelmezné Lück szavait, vagy csakugyan egy bizonyos irányba mutatnak? Végleg meg akar válni a 

telkétől. Németország más folyói mellett akar élni... 

— Adott már fel hirdetést a telekeladás ügyében? 

— Úgy gondolom, nem volna helyes, ha ennyire közhírré tenném a dolgot. 

— Segítene magán, ha azt mondanám, hogy vevő vagyok a telekre? — kérdezte kis szünet után Schiffel. 



— Az nagyon szerencsés megoldás lenne. 

— De annak az a feltétele, hogy rendelkezhessem az egész vagyonommal. 

— Vevő és eladó mindig megtalálják a megegyezés módját, ha mindkettőjüknek fontos üzletről van szó 

— jegyezte meg Lück. 

Schiffel most úgy érezte, hogy még egy lépéssel előbbre merészkedhet, és feltárhatja Lück előtt a tervét. 

— Amint mondtam, a feleségem nem tudja, mennyi pénzem van. Arra gondoltam, hogy keresek valakit, 

akinek a csekkszámlájára átutalhatok egy bizonyos összeget, amit később majd visszakapok tőle. 

— Ez valóban bizalmi ügy. 

— És éppúgy titokban kell maradnia, mint a telekvásárlásnak.. Képzelje el, hogy a feleségem még a 

válás előtt megtudja, hogy telket akarok venni az Elba partján. Már így is félek, hogy valamiképpen 

kifürkészi a kettőnk kapcsolatát. Ezentúl senki nem láthat együtt bennünket. 

— Hiszen nekem nem is a vendégem az igazgató úr. Csak helyettesítettem a kollégámat. Nevetséges 

volna, ha ötezer márkával nem tudnánk megoldani a problémáját. 

Ha ráharap, gondolta Lück, egykettőre megkeresem azt a pénzt, amit Creuzmann-nak ígértem a címért. 

Schiffel viszont tudta már, hogy Lück-nek sürgősen pénzre van szüksége. És hogy amint megkapja, 

eltűnik. 

— Én mindig állom a szavamat — jelentette ki, ügyelve, hogy a hangjával némi rosszallást fejezzen ki. 

Hogyan is kételkedhetik valaki Justus Schiffel szavában! — És azt javaslom, hogy a barátja, Dirk 

Creuzmann, aki nálam dolgozik, mutasson be egymásnak bennünket. Majd célzást teszek neki arra, hogy 

ismerőseim számára vízparti telket keresek. 

— Csakhogy van itt még egy kis bökkenő — mondta Olaf Lück. — Nekem ugyanis nincs folyószámlám. 

- Akkor nyisson egyet. Éspedig posta-takarékpénztári csekkszámlát. És kérje mindjárt a csekkfüzeteket, 

ez nagyon fontos. — Schiffel kivett egy százmárkást a levéltárcájából. — Fizesse be a felét, és közölje velem 

a csekkszámlája számát, hogy mindjárt befizethessem a hatvanezret. 

— Amilyen gyorsan csak lehet, mert utána mindjárt el akarom intézni a magam dolgát. 

— Maga pontos határidőhöz van kötve? 

— Nem, de tudja, hogy van ez, néha elhúzódnak a dolgok, néha meg minden összetorlódik. 

— Miért ment fel Lück-kel Berlinbe? — kérdezte Simosch. 

— Azt akartam, hogy minden elintéződjék egy délután. Ahhoz pedig kocsira volt szükség. Lücknek 

szinte semmi gyakorlata nem volt a vezetésben, úgyhogy én vezettem. Egyébként... hatvanezer márka 

könnyen kísértésbe hozhat valakit, féltem, hogy esetleg eldisszidál vele, hiszen az volt a szándéka. 

Mindenesetre nem voltam nyugodt ebben a tekintetben, és nem akartam szem elől veszíteni. 

— Miért ölte meg? 

— Nem akartam megölni. Higgye el, igazán nem akartam. De ő mindig arról beszélt, hogy azonnal 

eltűnik, amint megkapta a pénzt. De rájöttem, hogy még nem is volt kapcsolata a megfelelő emberekkel! Ezt 

csak útközben szedtem ki belőle, amikor visszafelé jöttünk Berlinből. Neki pedig sejtelme sem volt arról, 

hogy csupa fedezetlen csekket írt alá, és hogy néhány napon belül le fogják tartóztatni. Valósággal páni 

félelem fogott el. 

Lück attól a perctől kezdve veszélyt jelentett számomra. Olyan veszélyt, amely az egész létemet 

fenyegeti. 

— Ez a veszély kezdettől fogva fennállt. Maga nem Berlin és Drezda között döbbent rá, hogy esetleg a 

végső lépésre is el kell szánnia magát. 

— Ha Lück lelépett volna, nem lett volna semmi baj! 

— Schiffel úr — mondta éles hangon a főhadnagy —, Olaf Lück könnyelmű ember volt, de maga nem 

az. Maga kezdettől fogva számító volt. Maga attól félt, hogy nem veheti ki eléggé a részét az élet örömeiből, 

és ezért olyan gyakorlatra tett szert, hogy mások (számlájára élvezhesse az életet, de úgy, hogy mindig el 

tudta hárítani maga felől a kockázatot. És még ha Lück-nek meg is lett volna az embere, aki átszökteti, az 

olyan ember, mint maga, azt is számításba vette volna, hogy az ilyen alakok egyik óráról a másikra 

lebukhatnak. És azzal is számolnia kellett, hogy Lücköt elfogják a határon. Az egyetlen lehetősége arra, hogy 

Lücköt mint kockázatot jelentő tényezőt kikapcsolja, az volt, hogy megöli. 

Schiffel előrehajolt, fejét tenyerébe hajtotta. 



— Vannak gondolatok, amelyeket egyszerűen nem lehet végiggondolni. 

— Maga mindent végiggondolt. 

— Közben valamikor megvilágosodott előttem, hogy sebes örvényekkel teli folyóba ugrottam, de akkor 

már nem tudtam kiszabadulni, nem tudtam a partra úszni, akkor már folytatnom kellett. 

 

A következő kihallgatáson Simosch főhadnagy a gyilkosság részleteire vonatkozó kérdéseket tett fel. 

Schiffel elismerte mindazt, ami a nyomozás során összeállt a részletekből. Egykori Trabantjával az Elba 

partjára hajtott, a folyó felől felment Lück telkére, és elrejtőzött a bokrok mögött. Lück elmondta neki, hogy 

aznap este kimegy a telekre. Amikor Lück a bokrok közelébe ért. Schiffel egy vasrúddal hátulról leütötte. A 

kocsihoz a csónakkal ment vissza, elsüllyesztette a csónakot, és hazahajtott. A vasrudat útközben bedobta 

egy szemetes-konténerbe. Amint hazaért, vállára tette a gyógypakolást, elhelyezkedett a karosszékben, és 

most először megjátszottá, hogy artrózisos fájdalmak gyötrik, amelyek már oly sokszor rémületbe ejtették. 

Amikor Simosch elmondta neki, hogy Lücköt meggyilkolták, valóban megrémült, ha nem is attól, hogy 

megölték, hanem attól, hogy valaki elásta a kertben. 

A főhadnagy valamennyi kérdésére nyugodtan, higgadtan felelt. Csak a szeme árulta el a 

szerencsejátékos kétségbeesését, aki mindent egy lapra tett fel, és veszített. 
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