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Július huszonnyolcadikán, hétfőn reggel Fischer főhadnagy és a fele-
sége kényelmes tempóban, kézen fogva ballagtak a rendőrség épüle-
te felé a kastélyparkon keresztül.

–  Kellemes volt ez a két hét a gyerekekkel… minden évben el
tudnám viselni – mondta ábrándos arccal az asszony. – Különösen a
második, amikor Györökön már csak négyesben voltunk…

– Észrevetted, hogy mennyire összetartanak a gyerkőcök? – kér-
dezte a férfi. – Mintha édes testvérek lennének… és érdekes módon
az Anikó a vezér…

–  Ezt csak te hiszed így, drágám, mert eddig túl keveset voltál
együtt velük! – figyelmeztette mosolyogva az asszony. – Pontosan
tudják, hogy melyikünknél kell próbálkozni, ha nagyon akarnak va-
lamit. Ha nálad szeretnének elérni valamit, az Anikó körbeudvarol,
mert ő a kedvenced, neki még a legőrültebb ötletükre is rábólintasz,
ha pedig az én segítségem kell nekik valamihez, azaz remélik, hogy
én majd meggyőzlek, a Zdenkó hozzám bújik, és előadja.

– De hát én ugyanúgy szeretem a Zdenkót is, mint az Anikót! –
sietett leszögezni a férfi, amire az asszony kétkedve ingatta a fejét:

–  Lehet, hogy te így gondolod, a Zdenkó mégse így érzi! Neki
hozzám van nagyobb bizalma. Ezt különösen azóta érzem, amióta az



anyja elutazott Amerikába. Néha már a mama helyett is inkább tő-
lem kér segítséget vagy tanácsot. Úgyhogy amikor kitalálnak vala-
mit, először megtanácskozzák, melyikünknél kellene próbálkozni,
aztán indul az akció. Párszor már kihallgattam őket, amikor ezekről
a dolgokról tárgyaltak; nagyon nagy élmény volt! Úgy tervezgetnek,
mérlegelnek, mint a komoly felnőttek… büszkék lehetünk a gyereke-
inkre! Nagyon meglepődnél, ha egyszer titokban végighallgathat-
nád, milyen mély érzésű fiatalember a fiad, akivel már szinte min-
denről komolyan el tudok beszélgetni… az Anikó hozzá képest még
nagyon gyerek… mondja a magáét, a félelmet nem ismerő, öntuda-
tos óvodás vakmerőségével…

– Hát igen… a Zdenkóval végül is a pici kora óta nagy haverok
vagytok…

– Irigy vagy rám ezért?
– Néha igen… nekem valahogy nem megy ez a barátkozás. Min-

denesetre a gyerekeknek biztosan a hasznára fog válni, ha ősztől egy
házban lakunk…

– Meg nekünk is… te is többször találkozol a fiaddal meg a ma-
máékkal, nemcsak elvétve, havonta egyszer-kétszer, mint eddig… és
a mamának is lesz végre egy kislánya, mert szerinte egy kislánnyal
nagyobb gyakorlata van, mint a fiúval… Máris kikötötte, hogy ősztől
ő viszi az óvodába, amire a fruska is lelkesen bólogatott…

– Tudod jól, szívem, hogy eddig se azért voltam kevesebbet a csa-
láddal, mert… – próbálkozott volna a férfi, de az asszony azonnal
közbevágott:

– Ne folytasd, drágám! Inkább használjuk ki még ezt a pár percet,
mielőtt belépünk a rendőrségre! Gondoljunk az elmúlt két békés hét-
re! Nézz körül! A nap ragyogóan süt, de nincs még nagyon meleg; a
kastélypark békés, vidám madárkák csicseregnek a fákon, maradt
egy kis hűvös szellőcske a hajnaliból…



– Igazad van, szívem… legalább mi ne szomorkodjunk! Annak az
előttünk lépkedő pasasnak biztosan több oka lehet rá…

– Miért gondolod?
– Szerintem nyilvánvaló. A sötét, szinte fekete színű öltönyében

nyilván temetésre megy, hiszen ebben a meleg nyárban mi másért
öltözött volna így…

– Ne mondd már, hogy nem ismertél rá arra az öltönyös pasasra!
– torpant meg egy pillanatra az asszony.

– Miért? Te talán ráismertél? – fordult felé kíváncsian a férfi.
– Andriskám! Egészen az agyadra ment ez a két hét? Vagy még

mindig csakis a Melinda csábos alakja lebeg a szemed előtt, és min-
den mást homályosan látsz? Ott előttünk az a sötét öltönyös pasas a
Kasza Gyula, teljes életnagyságában.

Mintha meghallotta volna, hogy róla beszélnek, az előttük hala-
dó, sötét öltönyös férfi megállt a következő hatalmas fa árnyékába
érve, a zakója oldalzsebéből zsebkendőt húzott elő, és gondosan
megtörölgette izzadó homlokát. Pedánsan összehajtogatta a zseb-
kendőt, visszarakta a zsebébe. Közben a házaspár pár lépésnyire ért
hozzá.

– Temetésre készülsz, Gyuszi? – kérdezte barátságosan Fischer.
–  Arra – mondta Kasza, és továbbindult anélkül, hogy bevárta

volna őket.
– Ki halt meg? – szólt utána az asszony.
– A parlagvári bűnügyi osztály – dünnyögte alig hallhatóan Ka-

sza. – Ma lesz a temetése. Pontosan tizenegykor.
– Elmagyarázhatnád ezt kicsit bővebben is! – indítványozta Fis-

cher. – Meg se vársz bennünket?
– Nem biztos, hogy jó lenne nekem, ha együtt látnának veletek…

– jelentette ki Kasza, és továbbra se lassított.



–  Sokat törted a fejed ezen a poénon, vagy csak akkor jutott az
eszedbe, amikor megláttál bennünket? – kérdezte mosolyogva az
asszony.

– Csak ti ne tegyetek úgy, mintha nem tudnátok semmiről! Vagy
inkább azt mondjam, hogy távozz tőlem, sátán? – szaporázta tovább
előttük a lépteit.

– Állj meg, Gyula, mert utánad sietek, és nyakon váglak! – figyel-
meztette az asszony immár komolyan.

– Jól van – fékezett le végre –, de kizárólag a fenyegetés hatására!
És csakis a kastélypark kijáratáig vagyok hajlandó mellettetek men-
ni, mert jobb a békesség!

– Áruld már el, Gyuszi: mitől lettünk nálad ennyire feketeseggű-
ek! – biztatta Fischer, mikor mellé értek.

–  Tudjátok ti azt nagyon jól! Nehogy már nekem kelljen
elmesélni!

–  Ha azonnal nem kezdesz el értelmesen beszélni, esküszöm,
hogy tényleg nyakon váglak! És nemcsak egyszer! – figyelmeztette
az asszony. – Akármit is gondolsz, egyelőre vegyük úgy, hogy mi
nem tudunk róla semmit!

–  Jól van, nem bánom. Nekem tulajdonképpen mindegy, engem
ez a cirkusz már csak egy hónapig érint, mert megvan a biztos állá-
som: szeptember egytől megyek a megyére!

–  Van végre üres hely a tanult szakmádban, az igazgatásrendé-
szeten? – kérdezte kíváncsian Fischer.

–  Annál is jobb! – jelentette ki büszkén Kasza. – Rendőrségi
összekötőnek megyek, főkapitánysági beosztásban, a megyei KISZ-
bizottságra vezényelve. Egy határőr kollégával közösen egész Köves
megyében újjászervezzük az Ifjú Gárda mozgalmat.

– Meglep, hogy erre a feladatra pont téged találtak meg… eddig
nem túl sokat jeleskedtél a KISZ-ben…



– Megvannak a kapcsolataim… kiváló ajánlóm volt… családilag!
–  Értem. És hogyan tovább, ha majd látványosan kudarcot

vallottatok?
–  Az még nem holnap lesz! Szerintem beletelik legalább egy

évbe, mire mindenki rádöbben a nagy igazságra. Utána természete-
sen visszajövök, mert addig talán itt is visszazökken az élet a normá-
lis vágányra. Egészen a közelmúltig ugyanis nagyon jól éreztem itt
magam, és nem is ezért megyek átmenetileg ifjúgárdázni…

–  Térjünk a lényegre, Gyula! – figyelmeztette az asszony. – Me-
séld el szépen, mi történt itt az elmúlt két hétben, amitől ennyire
megvadultál!

–  Óriási vérengzés volt! – vágott bele végre Kasza. – Pont két
hete, hétfőn reggel, amikor ti már messze jártatok, lecsapott ránk a
megye: vizsgálóbizottság jött, előzetes bejelentés nélkül. Az új me-
gyei bűnügyi osztályvezető, vele a Szabó alezredes, és még egy pa-
sas a megyei tétéről. Tételes lista alapján mindenkitől begyűjtötték
az összes minősített iratát, és elvonultak velük a tanácsterembe…

– Honnan volt ehhez tételes listájuk? – kérdezte Fischer.
– A tököm tudja, honnan volt nekik! De az biztos, hogy egy na-

gyon érdekes tételes listájuk volt. A bűnügyesek közül mindenki
szerepelt rajta, csak ti ketten nem! Úgyhogy, amikor a Mile lelkesen
felajánlotta, hogy a távollévők páncéljának a felnyitására bizottságot
alakít, szóltak neki, hogy a ti páncéljaitokat nem kell kinyitni…

– Mert, gondolom, rajtunk kívül nem is volt távol senki.
– Rosszul gondolod, kisbarátom! Ugyanis előtte éjjel valakik gon-

dosan kirámolták a nagyhegyesdi új kocsmát, amiben az a volt hajós
a főnök, aki tavaly jött haza a tengerekről, ezért a Pista meg a Gyuri
ott voltak helyszínen. Az ő páncéljaikat bezzeg ki kellett nyitni bi-
zottságilag, és kiszedni belőlük minden minősített iratot. Tulajdon-
képpen ebből derült ki a tételes lista is… ugyanis a Gyuri néhány tit-



kosnak minősített irata természetesen megint az íróasztalában volt,
különféle helyeken.

– A zöme nyilván szorosan a pisztolya mellett…
– Ebben nagyot tévedsz! A helyszínre ugyanis valamikor hajnal-

ban mentek ki, olyankor pedig a Gyuri mindig viszi magával a pisz-
tolyt. Csak a tartalék tárat hagyta az asztalfiókban, tele lőszerekkel…

– Ez ugyanaz a balhé kicsiben, de mindegy is… aztán mi történt?
–  Késő délutánig lapozgatták a dossziékat meg az iratokat, és

utána úgy mentek el, hogy senkinek nem mondtak semmit. Mehet-
tünk a tanácsterembe, vihettük vissza a dossziékat meg a többi kaca-
tot a páncélokba. És már akkor elkezdődött a találgatás, hogy ez va-
jon mire volt jó, meg ki szervezhette úgy, hogy pont ti ketten marad-
jatok ki belőle. És ebből azonnal adódott is a megoldás…

– Nyilvánvaló… – bólintott komoly arccal Fischer – tehát mi szer-
veztük. Ez minden?

– Korántsem! – rázta a fejét lelkesen Kasza. – Ez ugyanis csak a
vérfagyasztó nyitány volt. Másnap reggel visszajött a bizottság, de
akkor a tétés nyomozó helyett a megyei vizsgálatról volt a harmadik
tag. Megint tételes lista alapján szedték be az összes bűnügyi aktát,
meg minden más olyan papirost, ami nem volt minősített. Még azok-
tól is, akik aznapra valamilyen kihallgatást terveztek valamiben!
Igaz, az övékét nézték át először, hogy utána dolgozni tudjanak…

– És megint volt szekrénynyitás is, bizottságilag?
– Kedden már nem kellett bizottság, mert rajtatok kívül még min-

denkit bent találtak, és a névre szóló, tételes listájuk természetesen
megint náluk volt. Délután pedig, amikor mehettünk a tanácsterem-
be, és hordhattuk vissza a cuccost, már egyre többen gyaláztak ben-
neteket, amiért ilyen szar helyzetbe hoztátok a társaságot. Utána egy
nap szünet, és csütörtök délutánra berendelték a Milét meg a Tuskót
a megyére, a főkapitány-helyetteshez, majd pénteken osztályértekez-



let volt, amin végighallgathattuk a Tuskó ordítozását és fenyegetőzé-
sét, meg a Mile közel fél órás nyöszörgését arról, hogy világbajnok
szarok lettek a féléves bűnügyi statisztikai eredményeink. Ezután ja-
vaslatokat szerettek volna hallani arról, hogyan lehetne eredménye-
sebbé tenni a bűnügyi munkát, de erre csak a Viskynek voltak falrob-
bantó szintű baromságai. Szerintem azokat előtte részletesen ki is
tárgyalhatta a Milével, aki lelkesen bólogatott, miközben az alvezére
beszélt. A többiek meg lapítottak. Mindenki attól tartott, ha megszó-
lal, azonnal a fejére olvassák a bűneit, hiszen mindenki tudta, hogy
az ellenőrzött minősített meg nyílt iratok miatt jó vastag sara van…
hogy a Gyuri pisztolytárát már meg se említsem… és mindenki arra
számított, hogy az értekezlet végén, mintegy mellesleg, testületileg
fel leszünk szólítva, hogy mindenki írja meg az igazoló jelentését a
megyei ellenőrzés által feltárt bűnei miatt. A legvérfagyasztóbb
azonban az volt, hogy erről az ellenőrzésről egyetlen árva hang se
hangzott el…

– Ezzel elment az első hét. Mi volt a következőn? – kérdezte az
asszony.

– A Tuskó és a Mile írták az előterjesztésüket a mai értekezletre,
az utóbbi természetesen a Viskyvel megerősítve. Ezzel küzdöttek
szerdáig, akkor egyszer bevitték a főkapitány-helyetteshez az okos-
ságaikat, és miután visszajöttek, csütörtöktől az egészet elkezdték
újraírni. Hogy mi került a végső változatba, az szigorúan titkos,
majd nyilván a mai értekezleten adják elő.

–  Már csak azt áruld el, Gyula, hová készülsz ebben a sötét
öltönyben!

– Hülye kérdés, Rafikám! Az értekezletre az előírt öltözék: öltöny,
ing, nyakkendő, nekem meg ez az egyetlen öltönyöm van. Figyel-
meztetlek, hogy a nőknek meg az alkalomhoz illő öltözet van meg-
határozva – folytatta immár kaján vigyorral –, így aztán majd te is jól



le leszel cseszve ezért a frivol nyári ruhácskádért. Úgyhogy, ha vélet-
lenül még sincs benne a kezetek ebben a cirkuszban, jobb, ha vissza-
siettek, és gyorsan átöltöztök. A késés miatti lecseszés még mindig
kisebb lesz, mint a Tuskó szigorú parancsának a látványos semmibe-
vétele. Én meg most már gyorsan vissza is fordulok. Egyrészt azért,
mert arra beljebb, a hátunk mögött, láttam egy roppant érdekes bok-
rot, azt megnézném még egyszer, meg aztán rögtön a park kijáratá-
hoz érünk, és nagyon nem szeretném, ha véletlenül valaki meglátna
veletek…

– Várj egy kicsit! – szólt rá Fischer. – Még azt áruld el, szerinted
hogyan sikerült bennünket ilyen masszívan minden baj okozójának
kikiáltani!

– Szintén hülye kérdés, András! Te is tudod: ha a tévében minden
esti mese előtt a gyerekek ugyanazt a lökött reklámot látják, két hét
múlva már az óvodások is gondolkodás nélkül úgy köszönnek egy-
másnak, hogy bontott csirkét, bontott csirkét, bontott csirkét, pedig fo-
galmuk sincs arról, hogy mit beszélnek… magyarázzam tovább,
vagy ennyiből már te is megértetted? – kérdezte, de nem várt vá-
laszt; fürgén bemutatott egy majdnem szabályos menet közbeni hát-
ra arcot, és ballal katonásan kilépve elindult visszafelé, hogy még
egyszer megvizsgálja azt a roppant érdekesnek tűnő bokrot, ami oly-
annyira felkeltette a figyelmét…

– Ennyit a hajnali hűvös szellőcskéről, amelyik már itt a parkban
virgoncan elfújta az elmúlt két szép hetünk emlékeit… – nézett utá-
na mormogva a férfi.

– Úgy tűnik, szárba szökkenhettek a magocskák, amelyeket a leg-
utóbbi beszélgetésetek során elhintettél a főkapitány-helyettesnek –
jegyezte meg az asszony elgondolkodva.

– Ha ez sarjadt ki azokból a magocskákból, akkor bizony nagyon
fertőzött talajba hullottak! – állapította meg a férfi. – Viszont óriási



szerencsénk, hogy összefutottunk a Gyuszival, így nem teljesen hü-
lyén lépünk az aknamezőre…

Az asszony az órájára pillantott:
–  Nem kellene visszafordulni? – kérdezte. – Ha kicsit sietünk,

gyorsan átöltözhetnénk, és utána tényleg alig késnénk pár percet.
–  Le akarod buktatni a Gyuszit, aki azért fordult vissza botani-

kuskodni, hogy még a találkozásunkat is letagadhassa?
– Igazad van. Akkor viszont: kalandra fel! Lássuk, milyen izgal-

makat tartogat nekünk ez a július végi hétfő!
Miközben az ügyeleti helyiség belső ablakpárkányán a kulcsdo-

bozaikat keresgélték, kijött az ügyeletes, és figyelmeztette Fischert:
menjen azonnal a kapitányságvezetőhöz, mert nagyon akar vele
beszélni!

A nyomozó bólogatott, és mintegy magának jegyezte meg, hogy
nyilván azért, mert egy marékra való fegyelmi üggyel lesz gazda-
gabb. A lépcsőn felfelé a felesége vitába szállt vele, mondván: kicsi
ennek a valószínűsége, ha eddig senkivel sem írattak igazoló jelen-
tést. Meg azután borzasztó kevés értelme lenne az egész osztály el-
len fegyelmi eljárást indítani…

–  Igazad lehet, szívem – fékezett le ideiglenesen a férfi a kapi-
tányságvezető ajtaja előtt. – Ha ugyanis az egész osztály ellen kelle-
ne fegyelmi eljárást indítani, nem maradhatna ki a megbízott osz-
tályvezető se, hiszen a rendszeres parancsnoki ellenőrzés az egyik
legfontosabb vezetői feladat. Ha pedig minden nyomozó megsértette
a szabályokat, és ezt egy megyei vizsgálóbizottságnak kellett észre-
venni, akkor bizony a parancsnoki ellenőrzés elhanyagolása miatt
elsősorban a Milét kell elmeszelni… csakhogy én vele szemben nem
folytathatok eljárást, mert a jelenlegi helyzetben a parancsnokom!
Akkor meg vajon miért kell haladéktalanul lejelentkeznem a
kapitánynál?



– Bátorság, drágám – indult tovább az asszony –, most már ha-
marosan megtudod…

Fischer halkan kopogott, és nyomban be is nyitott. A jobbra, a
belső irodába nyíló párnázott ajtó felé pillantott: az egyik szárny
nyitva. A szemöldökét felhúzva, fejbiccentéssel kérdezte a vele
szemben az íróasztala mögött ülő titkárnőtől: mi újság? A gépírónő
megvonta a vállát, és rázta a fejét, jelezvén: fogalma sincs arról, hogy
mit akarhat tőle a kapitányságvezető. A nyomozó a két kezét széttár-
va lapozást mímelve, újabb szemöldökfelhúzós fejbiccentéssel kér-
dezte: újságot olvas? A gépírónő bólogatott, és két ujját kinyújtva a
szája elé emelte, majd csücsörített, mintha a cigarettafüstöt fújná ki.
Eddig jutottak a pantomim-beszélgetésben, amikor a nyitott ajtó-
szárny mögött, a belső irodában felrikkantott a kapitányságvezető:

– Márta! Ki jött be?
A gépírónő továbbra se szólt semmit, a nyomozó az ajtóhoz sie-

tett, gyorsan kopogtatott az ajtófélfán, és belépett a kapitányságveze-
tő irodájába:

– Jelentkezem! Jelentem, két hét szabadság letelte után munkára
jelentkezem.

– Mi tartott ennyi ideig a két ajtó között? – kérdezte szigorú arc-
cal a kapitányságvezető.

– Jelentem, gyorsan meg kellett igazítanom a ruházatomat, az in-
gem ugyanis kicsúszott a nadrágból, amit csak akkor vettem észre,
amikor beléptem a Mártihoz – hazudott kapásból a nyomozó, és fu-
tólag végighúzta a jobb kezét elöl a nadrágszíján, mintha még egy-
szer ellenőrizné: helyén van-e végre az a rakoncátlan ing.

– Komolyan azt hitted, elvtársam, hogy rád nem is vonatkozik a
mai értekezletre előírt öltözék? – mérte végig gyanakvó tekintettel a
kapitányságvezető. – Ott azért még nem tartunk!



–  Jelentem, most, tőled hallom először, hogy ma értekezlet lesz,
így az előírt ruházatról se értesülhettem.

– Na, ne mondd, elvtársam! – vonta össze a szemöldökét a kapi-
tányságvezető. – Ez már a múlt héten, csütörtökön ki lett hirdetve
mindenkinek! Ma tizenegy órakor bűnügyi értekezlet a Belügyi
Klubkönyvtárban, utána munkaebéd a Vörös Csillag Szálló pincéjé-
ben. A ruházat: öltöny, ing nyakkendő, nőknek alkalomhoz illő
öltözet…

– Jelentem, én a múlt héten csütörtökön még a Balatonnál üdül-
tem családostul, ahol a fürdőzők közül senki se említette ezt az érte-
kezletet… és mindenki az alkalomhoz illő ruházatban volt: a férfiak
fürdőnadrágban, a nők bikiniben… az idősebbek egybe részes
fürdőruhában…

–  Viccelődünk, elvtársam? Viccelődünk? – jegyezte meg gúnyo-
san a kapitányságvezető, és egy váratlan mozdulattal oldalra hajolva
becsapta az ajtót. – Miért nem ülsz le? – kérdezte, és a vele szemben
álló fotelre mutatott, aztán maga elé húzta a Népszabadságon heve-
rő cigarettáscsomagot. Kivette a következő Munkást, és rágyújtott,
hosszan kifújta a füstöt a fotelba telepedő nyomozó felé, majd a még
égő gyufaszálat beleejtette a kinyitott újság közepén álló, máris félig
teli hamutartóba.

A nyomozó csendben ült, várta a folytatást. Ebből a nyitányból
egyelőre nem tudta kitalálni, vajon miért hívhatta ennyire sürgősen a
kapitányságvezető.

– Nagyon szar lett az első félévi bűnügyi eredményességünk. A
gépi statisztika alapján még annál is rosszabbul állunk, mint amire
az ügyforgalmi adatok alapján előzetesen számítani lehetett… – kez-
dett bele a kapitányságvezető, majd hosszan bámult a nyomozó kö-
zömbös arcába, mivel pedig a nyomozó megint tovább bírta a hall-



gatást, mint általában mindig is, végül elunta a csendet, és megkér-
dezte. – Nem is szólsz ehhez semmit?

– Jelentem, már április végén figyelmeztettelek erre, amikor még
két teljes hónapunk volt, hogy javítsunk valamit a helyzeten. Akkor
azt mondtad, hogy majd leülsz a megbízott bűnügyi osztályvezető-
vel, és elbeszélgetsz vele ezekről a dolgokról…

– Erre nem emlékszem!
–  Abból az alkalomból beszélgettünk erről, hogy a Félegyházi

azon törte a fejét: megfenyíti a Békési főhadnagyot, amiért nem haj-
totta végre a szakszerűtlen, barom parancsát, meg engem is, mert
arra bujtogattam, hogyan ne készítsen gépírásmintát a városi taná-
cson lévő összes írógépről… később a nyomozásba alkalmi gépírás-
szakértőként még a Domján elvtárs is bekapcsolódott…

– Ne mondd tovább, innen már emlékszem! De akkor azt is meg-
beszéltük veled, hogy néhány kisebb súlyú bűncselekmény-sorozat-
tal javítani lehetne az áldatlan statisztikai állapotokon!

–  Így van! – bólintott elégedetten a nyomozó. – Pontosan erről
kellett volna elbeszélgetned a kiváló megbízott osztályvezetőddel.
Ha akkor ezt elég határozottan megteszed, talán nem kezd egyre
több ismert tetteses, tiszta vizsgálati ügyet osztani azoknak a nyomo-
zóknak, akik az ismeretlen elkövetők felderítésével foglalkoznak, így
több időnk maradt volna néhány ilyen sorozat felderítésére. Mert ez
a kiválóság nem nagyon lát tovább az orránál…

– Álljunk meg egy elvtársi szóra! Ezt előbb fordítsd le magyarra,
hogy én is megértsem, mert már megint nem tudom, miről beszélsz!
Mint általában mindig…

– Akkor induljunk a kályhától, mint máskor is! – sóhajtott nagyot
a nyomozó, aztán belekezdett a magyarázatba… mint általában. –
Az egyik nyomozónál van öt ismeretlen tetteses ügy, és kap még
mellé öt olyat, amiben ismert elkövető van. A másiknál van tíz is-



mert tetteses, tiszta vizsgálati ügy. Ez látszólag azt jelenti, hogy egy-
formán vannak leterhelve munkával. Csakhogy az ismert tetteses
ügyeket idebent, seggen ülve, eredményesen be lehet fejezni, míg az
ismeretlen tettes felderítésére ugyanannyi idő alatt szinte semmilyen
esély nincs, hiszen a nyomozónak ki kellene menni oda, ahol a csi-
bész elkövette a bűncselekményt, és ott kellene megtalálnia. Ez lé-
nyegesen több időbe kerülne, csakhogy közben a nyomozónál lévő
tiszta vizsgálati ügyekben is mennek a határidők, amikkel az
ügyésznek el kell számolni. Mi lesz ebből? A nyomozó magasról le-
szarja az ismeretlenes ügyeket, olyannyira, hogy amelyikben túl so-
kat kellene mennie, azzal egyáltalán nem is foglalkozik, hiszen annyi
üres ideje nincsen, tehát amikor letelik az első hónap, simán meg-
szünteti benne a nyomozást, hogy legalább a túllépett határidő miatt
ne csesszék le. Így már érted, alezredes elvtárs?

– De hát, ha nagyon sok olyan bűnügy van, amit szét kell osztani,
akkor nem lehet azt megcsinálni, hogy bizonyos nyomozók csak
mászkálgatnak ide-oda a területen arra hivatkozva, hogy az ismeret-
len tettest keresik, amíg a többiek itt bent megszakadnak a munká-
ban! – jelentette ki a kapitányságvezető szigorú arccal.

– Ezek szerint mégiscsak elbeszélgettél a Félegyházival, aki meg-
győzött arról, hogy neki van igaza – állapította meg rezignáltan a
nyomozó. – Ezért aztán már pusztán annyit tudok neked javasolni,
hogy csak így tovább! Sőt! Van még valami, amivel alá lehetne vágni
a felderítőknek; ezt is ki lehetne próbálni a végleges nagy halál előtt!
Írasson a Félegyházi minden ismeretlenes ügyre nyomozati tervet a
nyomozókkal, és hetente számoltassa be őket a terv időarányos vég-
rehajtásáról; ezzel is rengeteg időt elcseszhetnek majd ahelyett, hogy
az ismeretlen tettest hajtanák. A bölcs parancsnok viszont igazolhat-
ja, hogy ő aztán minden elképzelhetőt megtett a siker érdekében. Vé-
gül is attól nem kell tartani, hogy a bűnügyi statisztikai eredményes-



ségünk mínuszba fordul, mert az matematikailag nem
értelmezhető…

–  Honnan a túróból tudod, elvtársam, hogy mit fog javasolni a
megbízott osztályvezető a mai értekezleten a bűnügyi munka haté-
konyságának a javítására, ha két hétig szabadságon voltál? – mére-
gette gyanakodva a kapitányságvezető, és haladéktalanul rágyújtott
a következő Munkásra.

– Onnan, alezredes elvtárs, hogy elég régen húzom itt az igát, ki-
ismertem már a Félegyházi-félék gondolkodásmódját is, így nem
volt nehéz kitalálni, milyen ökörségek jöhetnek még ezek után – fe-
lelte a nyomozó, aztán pillanatnyi gondolkodási szünet után még
hozzáfűzte. – Csak azt nem veszitek komolyan, amire április végén
szintén figyelmeztettelek: ha a nyomozók belefásulnak ebbe az értel-
metlen hadakozásba, fogják a kalapjukat, és békésebb vizekre evez-
nek! Különösen azok a fiatalok, akik még nem horgonyoztak le túl-
ságosan ezen a kapitányságon, illetve ebben a kisvárosban. Pedig
pont ők azok, akiktől leginkább elvárható lenne az ismeretlen tette-
sek felderítése, mert ők még tudnának lelkesedni. Tudom, erre
megint azt mondanád, amit tavasszal: majd jön helyettük más, nincs
pótolhatatlan ember! Csakhogy egy újonc nyomozó akkor fog önál-
lóan ismeretlen tettest felderíteni, ha már tud nyomozni. Azzal meg
remélem te is tisztában vagy, hogy még a rendőrtiszti főiskoláról ér-
kező, frissen végzett bűnügyi szakost is hónapokig kell erre tanítgat-
ni. Ha tehát pár hónap alatt mind elmennek a fiatalok, akik az utóbbi
években az igát húzták a felderítésben, be lehet csukni a boltot. Utá-
na a bűnügyi statisztikánkkal pár évig alulról fogjuk nézegetni a
béka seggét, de olyan messziről ám, hogy a rendszeresített szolgálati
gukkerrel látni se fogjuk, ahhoz már egy jobbfajta csillagászati távcső
kell!



– Ezek után meg se kérdezem, elvtársam, hogy szerinted mi len-
ne a jó megoldás, mert már azt is elmondtad nekem, csakhogy azt
meg nem lehet megcsinálni! – figyelmeztette a kapitányságvezető, és
ismét feléje fújta a füstöt. – A megye sohase járulna hozzá, hogy ezt a
bűnügyi osztályt két csoportra válasszuk szét! Itt soha nem lesz
olyan, hogy vizsgáló csoport, meg felderítő, vagy nyomozó cso-
port… mindegy is, hogy minek hívnánk! Ezt én biztos forrásból
tudom…

– Értettem. Akkor már nincs is más megoldás: minél előbb be kell
szerezni azt a csillagászati távcsövet! – javasolta ugyanolyan komo-
lyan a nyomozó.

–  Meggyőztél, elvtársam! – jelentette ki elégedetten a kapitány-
ságvezető, és elnyomta a félig égett cigarettát. – Jól sejtettem én,
hogy legutóbb is hiába koptattam a számat, nem tudtalak meggyőz-
ni, ezért is hívtalak be ma reggel. Hogy figyelmeztesselek: szigorúan
elvárom, elvtársam, hogy a bűnügyi értekezleten ezt az elméletedet
még érintőlegesen se vezessed elő, mert abból egy hosszan elnyúló,
teljesen felesleges vita lesz, amire itten senkinek sincsen szüksége
meg ideje se! Csak felpiszkálnád vele az indulatokat, és ezért utána a
Félegyházi elvtárs még az eddiginél is ingerültebben folytatná a
munkáját. Mert akár még az is lehet, hogy igazad van, elvtársam, de
hiába is lenne igazad! Értsd meg: októberig várni kell, amíg a Schnei-
der elvtárs visszajön! Addig a Félegyházi elvtárs a megbízott osz-
tályvezető, őt kell elviselni, kerül, amibe kerül, ezen már nem tu-
dunk változtatni! De ha majd a Schneider elvtárs itt lesz, esetleg még
ezt a kérdést is újratárgyalhatjuk…

– Megértettem, csak nehogy akkor már túl késő legyen! És meg-
ígérem: kussolni fogok erről. Kizárólag ezért hívtál, alezredes elv-
társ, vagy van még valami?
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