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A fűzfa
Április viccelte az embereket, reggel még dermesztően hideg szele megcsípte a

munkába igyekvők arcát, délben pedig már lekerült az emberekről a kabát.

Axel pontosan délben hagyta el az őrszobát, az ügyeletesnek átadta a szolgálatot.
Hazasietett,  megebédelt,  majd  péntek  lévén,  úgy  határozott,  hogy  a  délutánt
túrázással tölti.

Jól ismerte már a környező vidéket, a zegzugos ösvényeket, a mohával borított
sziklákat, a magasra nőtt, öreg fákat. Hátizsákjába friss vízzel teli palackot tett, a
többi – kirándulásnál nélkülözhetetlen dolgok – mindig benne voltak. A szokásos utat
járta be, gyönyörködött az erdő napsütéstől rózsaszín avarszőnyegében, jól tudta,
hogy  ezt  csak  tavasszal  lehet  látni,  mert  később  a  fák  hatalmas  lombkoronái
eltakarják  a  földtől  a  napot.  Agyát  megtisztította  a  gondolatoktól,  csak  a
környezetére,  a  fákra,  a  madarakra  és  az  illatokra  figyelt.

Egy fél órányi gyaloglás után az idill tetőzött, amikor az erdő közepén elterülő
tisztáshoz érkezett. Kisétált a rétre, karjait széttárta, homlokán a ráncok kisimultak,
miközben beszívta a természet édes, fűszeres illatát. Szeme a megszokott fatönköt
kereste, ahol le szokott telepedni, megpihenni. Néhányszor előfordult, hogy a rét



másik oldalán vadnyulakat látott, sőt, párszor néhány keresgélő őzike is került már
eléje. Kényelmesen elhelyezkedett és tekintetével a jól ismert területet pásztázta. A
rét túloldalán még mindig megvolt a vén fűzfa, nyáron sűrű fátyolként nyújtott hűs
rejtekhelyet.

Ott valami nem volt rendben! Axel felállt,  kicsit tétovázott,  aztán úgy döntött
megnézi,  mi lehet az. Ahogy közeledett,  tudomásul kellett vennie, hogy kellemes
erdei sétája véget ért. A fa tövében összekuporodva, fekete fejkendőben és piros
kötött  kardigánban  valaki  a  földön  feküdt.  Már  tízméternyi  távolságból  furcsa,
émelyítő, édeskés szag lengte körül, Axel sejtése beigazolódott. A mellényzsebéből
előkotorászta mobiltelefonját, bekapcsolta és azonnal a helyszínelő kollégákat hívta.



– 65 év körüli nő, a halál pontos időpontját még nem tudom, hónapok óta halott
lehet már. A többit a boncolás után – mondta Mónika.

– Köszönöm, keresni foglak – szólt Axel, közben a helyszínt vizsgálta a többiekhez
hasonlóan.

Az idős nénit a fa törzsétől kissé jobbra magzatpózba kuporodva találta meg. A
terület  egy hegyoldal  lejtőjének közepén helyezkedett  el.  Az előző ősz rendkívül
csapadékos volt,  az  erdő több forrásának és  patakjának medre átrendeződött,  a
talajba mély barázdákat vájt a víz. A néni láthatóan egy vízfolyás irányában feküdt és
Axel ennek mentén haladt felfelé.

Az  út  egyre  meredekebb  terepen  vezetett,  ezért  lassan  lépkedett,  közben
igyekezett szabályosan venni a levegőt,  nehogy kifulladjon. Így is fárasztó volt a
felfelé-menet. Már egészen felért a domb tetejére és most egy fának támaszkodva
igyekezett szapora szívverésén úrrá lenni. A dombtetőn magasra nőtt fák között sűrű
bokrok sorakoztak, s az egyik bokor tövében valami felkeltette a figyelmét. Közelebb
lépett, egy fekete táskát talált. Megpróbálta kinyitni, de a cipzárt nehezen lehetett
kihúzni, kissé berozsdásodott. A táskában agyonázott papírok voltak, így nem merte
kiszedni,  nehogy megsérüljön. Az oldalzsebben viszont ott  volt  egy igazolvány, a
kemény plasztik nem ázott el.  A képen egy idős hölgy. Axel egy óriási műanyag
tasakot  húzott  elő hátizsákjából  és a fekete táskát  belesüllyesztette,  majd sietős
léptekkel indult vissza a helyszínre.



–  Nénikém!  Számtalanszor  elmondtam  már,  be  kell  menni  a  kórházba!
Naphosszat  csak  üldögél  szótlanul,  nincs  étvágya,  kedvetlen.  Majd  az  orvosok
helyrehozzák a lelkiállapotát.



– Megmondtam! Nem megyek sehova! Nekem van otthonom, jön a tél, befűtök,
megleszek – mondta Éva néni.

– Az sem jó,  hogy a pénzét itthon tartja! Sok a csavargó errefelé,  elég csak
egyszer ajtót nyitni és már kész is a baj! Kirabolják, agyonütik, vagy ki tudja mi
minden történhet még.

– Mi törődsz te ezzel! Tudok én magamra vigyázni, sejtem én, hogy a pénzre fáj a
fogad neked is meg a drágalátos férjednek is. A törődés nálad kimerül abban, hogy
bedugsz egy kórházba, aztán meg jól elfelejtesz! Hagyjatok engem békében!

Azzal  bement  a  szobába  és  az  ajtót  jól  becsapta,  de  annyira,  hogy  az
ablakpárkányról egy virágcserép piros muskátlival a földre ugrott. Kati mérgesen
csörtetett ki a kertkapun, beszállt az autójába és útnak indult. Szabad kezével a
táskájából előkotorta telefonját és a férjét hívta:

– Mondtam, hogy nem fog kötélnek állni. Egyszerűen hallani sem akar a kórházról
– mondta feldúltan.

– Szívem! Ha kell, erővel vitetjük be. Amíg otthon van, nem tudunk kutatni, az
öreg  Pali  bácsi  jól  elrejtette  azokat  a  kötvényeket,  csak  a  néni  tudja  hol  van,
márpedig én a pénzt akarom – mondta Karcsi.



– Már harmadszor jön ezzel a kórházba menéssel – morfondírozott magában Éva.

– Tudom, hogy mit akarnak mindketten, a pénzéhes férjével együtt. De abból nem
esznek. Én az egész pénzt Zsuzsikára fogom hagyni, még jó, hogy azzal a miskolci
ügyvéddel hivatalos végrendeletet írattam, így a pénz biztonságban van. A kötvények
akkor sem kerülhetnek ennek a boszorkánynak a kezébe, még a végén kisemmizi ezt
a jóravaló gyermeket. Ő legalább mindig jó volt hozzám, ápolt is nyáron, amikor a
lábam eltört. Jövőre, ha végez az egyetemen jól fog jönni neki a pénz. Bezzeg Kati,
míg gipszben feküdtem, ide se dugta az orrát. Még jó, hogy úgy hiszik Palim rakta el
a kötvényeket, fogalmuk sincs az igazságról, főleg meg a végrendeletről.



Axel a fűzfa körül sétálgatott, miközben azon morfondírozott, vajon miért érzi az
egész ügyet ilyen különösnek. Szeme arra a helyre szegeződött, ahol korábban az
idős néni holtteste feküdt, majd a talajt kémlelte, ahol utat vájt magának a víz. Jól
kirajzolódott a folyás iránya.



– Lehet, hogy a néni nem is itt halt meg? – töprenget hangosan. Miért találta
olyan messzire a táskáját, mert abban majdnem biztos volt, hogy a fekete táska a
nénié.

Sietős léptekkel a faluba indult és rövidesen már a felső utcán járt.

– Axel nyomozó! Hahó!

Az egyik kerítés előtt ott üldögélt Mariska néni, ő szólította meg.

– Szép, jó estét Mariska néni – mondta, majd letelepedett mellé a padra.

– Édes fiam! Hallom megtaláltátok. Már az egész falu beszéli,  én is láttam a
halottaskocsit itt elmenni a kapu előtt.

– Falun a hír gyorsan szárnyal, honnan tetszik tudni kit találtunk? – kérdezte Axel.

– Ó! Már hogyne tudnám, hiszen édes szomszédasszonyom volt a Vicus. Hát,
nincs már köztünk. Hanem az unokahúga a Kati, igen gonosz teremtés ám! Vicám
sokszor emlegette, hogy be akarja dugni valami elfekvőre, oszt csak a pénze kell neki.

–  Mariska  néni  nagyon  jól  informált  –  jegyezte  meg  Axel.  –  Éva  nénit  már
novembertől eltűntként tartjuk nyilván, a keresés óta nincs róla semmi hír. Nem
gondoltam volna, hogy itt a közeli erdőben találunk rá – folytatta.

– Hát igen! Azon az estén mikor utoljára láttam a Vicát akkor épp itt volt Kati,
ugyanitt üldögéltem, mint most. Kati kirohant a kapun és elhajtott a kocsijával. Nem
sokra rá kicsörtetett Vicám is, hóna alatt a fekete táskájával, nem nézett az se jobbra,
se balra. Az erdő felé igyekezett, azóta se láttam. Hanem Laci, ő biztos többet tud
mondani, még kereste is barátokkal.



Éva néni a sparhelt mellett ült és azon töprengett mi tévő legyen. Egyszer csak
felpattant, berohant a szobába és a szekrény mélyről előbányászta a fekete táskáját.
A második polcon, a vasalt ágynemű alatt ott voltak az értékpapírok, gondosan egy
műanyag zacskóba csomagolva. Óvatosan kiszedte és a fekete táskába süllyesztette.
Kapkodva húzta magára vastag piros kardigánját, kendőt kötött és sietve útnak indult.
A kapu hangosan csapódott mögötte észre sem vette, hogy Mariska ángyi ott üldögél
a  kispadon.  Hamarosan  már  az  erdő  sűrűjében  lépkedett,  a  nagy  tisztás  felé
igyekezett.

– Pont jó lesz, még nincs sötét, de szürkül, így el tudom rejteni. Senki nem fogja



észrevenni – annyira örült, hogy szinte mosolygott magában.

– Sietnem kell!  Egyre hidegebb lesz,  bár  ez  a  november most  igen enyhe –
gondolta.

Elérte a tisztást és a túloldalon már látta a fűzfát. Gyors léptekkel vágott át a
réten, hogy még a sötétedés előtt odaérjen.



Kati nagyon feszült volt. Jól tudta, hogy meg kell szereznie a pénzt, mert különben
igen nagy bajba kerülnek. Úgy tervezte, hogy a falu szélén leparkol a bozótos mögé
és  visszalopakodik  a  házhoz,  hátha  ki  tudja  lesni,  hová  rejtette  a  papírokat  az
öregasszony. Már lement a nap, de még nem volt teljesen sötét, mire a kertek alatt
visszaosonva látta, hogy nénje épp kisiet a szobából, majd hallotta, hogy becsapódik
mögötte a kapu. Eljött az ő ideje! A veranda felől ment be a házba. A szobában
kezdte a kutatást, minden fiókot kihúzott, minden polcot óvatosan végigtapogatott,
vigyázott, nehogy észre lehessen venni, hogy ott járt. Lámpát nem mert kapcsolni, a
kulcstartóján volt egy kis piros led, azzal világított. Már egy óra is eltelt, de semmit
nem talált. Csalódottan vette tudomásul, hogy ez a terve csődöt mondott. A sötét
éjszaka most jó barátja volt, igyekezett gyorsan elhagyni a házat, nem vette észre a
szomszéd ház előtt üldögélő Mariska nénit.



Hamar  beesteledett,  így  Axel  az  őrszoba  felé  indult.  Az  ügyeletes  örömmel
üdvözölte, elmondta, hogy Éva néni ügyét leszámítva semmi különös nem történt.
Axel bement az irodájába és a fiókjából elővett egy aktát. Az akta borítóját ez állt:
„Nagy  Pálné  ügye  2010.  november  13.”,  nagy  betűkkel  alatta:  „ELTŰNTNEK
NYILVÁNÍTVA”

Szórakozottan  lapozgatott  az  iratok  között.  Emlékezett  rá,  hogy  tavaly
novemberben a  Pandák  Laci  jelentette  Éva  néni  eltűnését.  Akkor  kihallgatta  az
unokahúgát is Katit, de a nyomozás eredménytelen volt. Éva nénit nem találták meg
az országos körözés és a fényképe közzététele ellenére sem. A falu rendkívüli módon
összefogott, csoportok alakultak, akik a közeli erdőkben keresték a nénit, de hiába,
nem találták. November végén Vécséről valaki telefonált, hogy látta buszra szállni.
Akkor megkereste a buszsofőrt is, ő pedig emlékezett rá, hogy Telkibányán felszállt a
buszra piros kardigánban egy néni és Göncruszkánál már sietve le is szállt. Axel
akkoriban bejárta a környéket, végigment a földúton egészen le a Hernád partjáig. A
folyó mellett végig horgásztanyák sorakoznak, de ott egy lélek sem volt, ez a nyom
sem vezetett eredményre.





Szürke  reggel  volt,  a  november  kellemetlen,  ködös  időt  hozott.  Laci  ennek
ellenére úgy határozott, hogy társaival együtt mégis Éva néni keresésére indulnak. A
falu  végén találkoztak öten.  Pötyikét,  a  kutyáját  is  vitte,  aki  már számtalanszor
bebizonyította, hogy kicsi termete ellenére milyen jó a szimata. Ősszel együtt jártak
gombázni, ilyenkor a kutya mindig jelezte, ha őzike, vagy róka volt a közelben. Hajnal
volt és nyirkos hideg, de a kis csapat mégis elindult.  Az erdőbe vezető szekérút
hamar keskeny ösvénnyé soványodott. A férfiak csendben haladtak, benéztek minden
bokor alá, szemükkel a fákat, bokrokat kémlelték, valami jelet keresve. Elérték a
tisztást és ekkor Pötyike hangos vakkantással nekiiramodott, a másik oldalon álló
fűzfához rohant, és izgatottan szimatolt, szemét a fára szegezte és egyre csak ugatott.
Laci elsőként ért a fához, körbejárta nézegette, de nem látott semmit sem. A kutya
egyre dühödtebben ugatott. A férfiak gondosan átkutatták a tisztást, egyikük egy
zsebkendővel a kezében rohant a fához.

– Lehet, hogy ez Éva nénié? – kérdezte Laci.

A zsebkendőt a kutya elé tartotta, aki hosszasan szimatolta az anyagdarabot, majd
sarkon fordult és az erdő felé futott. A férfiak igyekeztek, nehogy szem elől tévesszék.
A  keresés  folytatódott,  Laci  többször  úgy  érezte,  mintha  valamelyik  fa  mögött
leselkedne az öregasszony, és egyáltalán nem akarja, hogy rátaláljanak.



Éva néni kutyaugatást hallott. Izgatottan szedte a lábait, a Potácsház épülete felé
igyekezett a holmijáért. Azt kell, hogy higgye mindenki, hogy nyoma veszett, még az
este végiggondolta, hogy mit fog tenni. A pici Zsuzsika soha nem kapná meg a pénzt,
mert  Kati  mind  elszedné  tőle.  Elhatározta,  hogy  itt  tölti  az  éjjelt  és  hajnalban
továbbindul. Úgy ismerte az erdőt, mint a tenyerét, jól tudta, hogyan tud elrejtőzni.
Mégis túl hamar felfedezték, hogy nem ment haza este, ezt nem vette számításba és
azt sem, hogy Laci, ahogy ígérte eljön reggel a kút emelőjét megjavítani. Igyekeznie
kellett, hogy jó messzi eltávolodjon, mire a keresők a házhoz érnek. Magához vette
holmiját és gyors léptekkel útnak indult. Már jó pár órája gyalogolt az erdőben a szűk
ösvényeken, a fák és a bokrok jótékonyan eltakarták. Hosszú út áll előtte, így valahol
ennivalót  kell  vennie.  A  sűrű  bozótnak  hirtelen  vége  szakadt  és  már  látta  az
aszfaltozott utat, ami a szomszéd faluba, Telkibányára vezetett.

– Sikerült átejteni a keresőket – gondolta diadalittasan.

A kisbolt már nyitva volt, így bement innivalót és egy kis elemózsiát vásárolt.

A falu szélén a buszmegálló teljesen néptelennek tűnt, nemsoká jönnie kell  a
busznak. Ez elviszi egészen Encsig. Mivel elmúlt már 65 éves, így nem kell jegyet
sem venni. A hátsó ajtónál fog felszállni, kis szerencsével a buszsofőr sem fog rá
emlékezni, aztán meg valahogy majdcsak eljut Miskolcig.





Pötyike  szaporán  csóválta  a  farkát,  amikor  a  Potácsházhoz  ért.  Izgatottan
téblábolt,  már alig várta,  hogy gazdája utolérje és kinyissa végre a kaput,  hogy
berohanhasson, tovább kereshesse a zsebkendő tulajdonosát. Laci zilálva közeledett.

– A kutya nagyon izgatott! Lehet, hogy mégis megtaláltuk Éva nénit? – kérdezte
Bandi.

– Remélem igen – mondta Laci, majd szélesre tárta a kaput és benyomakodott
rajta.

Odabenn néma csend honolt. A férfi körbejárta az aprócska helyiséget, valamiféle
nyom után kutatva, amiből láthatja, hogy Éva néni itt járt. Az egyik sarokban régi
faágyon egy pokróc hevert, a vaskályhán egy alumíniumbögre. Az ágy alatt valami
megcsillant. Közelebb ment, hogy megnézze: csak egy öt forintos érme. Ebből nem
lehet tudni, hogy Éva néni hagyta-e el. Nagyot sóhajtott és leroskadt az ágy szélére.
Mi történhetett vajon? Szegény asszony miért, és ki elől menekült el?

Pötyike  gazdájához  hasonlóan  szintén  felderítette  a  terepet,  mindent
végigszimatolt,  utolsóként az ágyról  lelógó takarót,  melytől  olyan izgalomba jött,
hogy hangos ugatásba kezdett.

– Kiskutyám mit akarsz mondani? – nézett kíváncsian Laci az izgatott kutyusra.


