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I.

Az éjszakai órában a bozsányi körzeti megbízotti irodából csak az
ideiglenes ügyelet helyiségének ablakán szűrődött ki némi fény. Fis-
cher főhadnagy óvatosan nyomta le a kilincset a bejárati ajtón, hogy
ne csapjon túl nagy zajt. Belépett a keskeny, pár lépés hosszú folyo-
sóra, és bekukkantott az ügyeleteshez. Az olvasólámpa lefelé irányí-
tott fényében is jól látta: az asztalra borulva alszik. Ezek szerint a kö-
zelben nem lehet folyamatban valamilyen egetverően fontos rendőri
intézkedés, és egyelőre az ügyintéző autó se hiányzik senkinek.

Kiosont, behúzta maga mögött az ajtót, az autóhoz sétált, be-
szállt, és a lehető legkisebb zajjal igyekezett kitolatni az udvarból.
Parlagvár felé kanyarodott, és mivel még legalább tíz perce volt a lá-
nyokkal megbeszélt találkozóig, bekanyarodott a víkendtelepre. Las-
sú, kényelmes tempóban végigautózott a szélső soron lévő házak
mellett. Jobbra-balra tekintgetve megállapította, hogy a víkendtele-
pen mindenütt szezonvégi hangulat van. A házikók legalább felében
már nem laknak, az ablakok sötétek, az udvarokon nem állnak au-
tók. Nyaralók csak néhány teraszon üldögélnek, csendesen beszél-
getve, borozgatva. Céltalanul csellengő, nézelődő alakokat sehol sem
fedezett fel.



A víkendtelep másik végénél ért vissza a műútra, jobbra kanya-
rodott, a lakott terület végét jelző tábla előtt pár méterrel lehúzódott
az útpadkára, megállt, leállította a motort, kikotorta a kesztyűtartó-
ból az autó menetlevelét, és nekilátott az adminisztrációnak; ha a ka-
pitányságon beáll a garázsba, már csak az érkezési időt és a kilomé-
tert kell beírnia.

A visszapillantó tükörben a lányokat már attól kezdve figyelte,
amikor a túloldali arborétum szélén vezető sétaútról az árkot átugor-
va kijöttek a műútra; Irena kezében egy fehér műanyag szatyor,
Dana nyakában továbbra is ott lóg a fényképezőgép. Rögtön szapo-
rázni kezdték a lépteiket, mintha akkor pillantották volna meg az út
szélén álló autót, és a továbbiakban is pontosan úgy viselkedtek,
ahogyan előzőleg a parkban elmagyarázta nekik: Dana bekopogott
az ablakon, letekerte az üveget, rövid alkudozás kezdődött, de olyan
komolyan ám, mintha ezen az estén először látnák egymást. Egy pil-
lanatra Melinda jutott az eszébe: vele az úttörőtáborban ugyanilyen
komolyan rögtönözték az előzetesen csak nagy vonalakban megbe-
szélt szerepeket. Végre megegyeztek: Dana előre ült, Irena a hátsó
ülésre, és máris indultak.

– Néhány dolgot még meg kell beszélnünk – szólalt meg a mel-
lette ülő lány felé pillantva. – Az én szerepem véget ér, amint átad-
tam az illetékeseknek az információkat, a további eljárást a tardonyi
kollégáim fogják lefolytatni. Rólatok természetesen egyetlen árva
szót se mondok senkinek, az Irenát ennek ellenére biztosan meg fog-
ják keresni, hiszen az eltűnése előtt együtt élt a Sándorral legalább
egy hónapig. De teljesen az se zárható ki, hogy téged is kihallgatnak,
mivel három évig közelről ismerted a tanár urat. A megyei rend-
őröknek természetesen azt mondhattok, amit csak akartok, de lenne
néhány jó tanácsom…



– Például a veled való találkozásunkról egy árva szót se mond-
junk – előzte meg a folytatást a lány lelkesen.

– Valóban ez lett volna az első javaslatom – bólintott a főhadnagy.
– Ha ugyanis elkezdtek rólam beszélni, azzal egyben azt is elismeri-
tek a kihallgatónak, hogy tulajdonképpen ti buktattátok le a tanár
urat, akinek nagyon sok befolyásos ismerőse van, akik esetleg még
ezek után is segítenek neki. Ha másban nem, esetleg abban, hogy he-
lyette állnak bosszút rajtatok. De ezen túl, általában is akkor jártok a
legjobban, ha mindenről a lehető legkevesebbet mondjátok. A nyil-
vánvaló dolgokat persze butaság letagadni, mert azért rátok szállhat
a rendőr, arra gondolva, hogy titkoltok valamit…

– Miközben tényleg… – mosolygott cinikusan a lány.
– Az Irenának feltétlenül el kellene mondania – folytatta a főhad-

nagy, mintha a közbevetett kaján megjegyzést meg se hallotta volna
–, hogy márciusban együtt élt a Sándorral, aki április harmadikán
tőle indult a tanár úr présházához a pénzéért, amivel a tanár úr tar-
tozott neki, azóta nem látta, és nem tud róla semmit. Arról azonban
nem kellene beszélnie, hogy pontosan milyen pénzről is volt szó, mi-
ért tartozott a tanár úr, hiszen erről vagy mesélt valamit a Sándor,
vagy nem! Jobb, ha abban maradunk, hogy nem mesélt róla. Azt vi-
szont megint csak el kellene mondania, hogy a múlt héten, szerdán
beszélt a Rudival, aki utána szintén a tanár úrhoz ment valamilyen
találkozóra. De nagyon fontos, hogy a kihallgatás elején határozottan
jelentse ki: ragaszkodik a lengyel-magyar tolmácshoz, mert nem be-
szél jól magyarul! Nehogy becsapják, például azzal, hogy nem azt
írják bele a jegyzőkönyvébe, amit elmondott, vagy beleírnak valami
olyat is, ami el se hangzott!

– Irena megértett! – jelentette ki a háta mögött a nő határozottan.
– Te, Dana, legfeljebb meg tudod erősíteni, amit az Irena elmond

nekik, mert ezeket neked is elmesélhette. De, hogy a tanár úr mit csi-



nált a présházban a Sándorral meg a Rudival, azt nem tudod, és ar-
ról se tudsz semmit mondani, hogy a Sándor miért volt bezárva.
Roppant fontos, hogy fogalmad sincs a pornóképekről, a filmről és a
magnókazettáról! Ha ugyanis valóban igaz, amit eddig megtudtunk,
vagy tudni vélünk ezekről, akkor tényleg egy nagyon befolyásos,
nagyhatalmú ember rejtőzik a háttérben, aki azonnal bele fog avat-
kozni az ügybe, ha értesül arról, hogy a féltett titka kiderülhet. En-
nek az lehet a következménye, hogy a tanár urat a hallgatásáért cse-
rébe kimentik az egészből, azaz a Sándor korábbi ügyéről mindent
nyugodtan letagadhat, így aztán a nyomozás végére megállapítják,
hogy a gyilkosságokban nem lehet bizonyítani a bűnösségét. Ti vi-
szont jó mélyen benne maradtok a bajban, hiszen semmivel se tudjá-
tok bizonyítani, amit állítottatok róla…

– És akkor mi lesz azzal a cuccal, amit kiloptam? – bámult rá kí-
váncsian a lány.

– Ha hivatkozni fogsz rá, az ugyanolyan, mintha elkezdenéd me-
sélni, amit a Sándortól tudtok: át kell adnom a vizsgálóknak, azzal
végleg el is búcsúzhatunk a bizonyítékoktól. Neked talán nem is kell
külön elmagyarázni: a film elveszik, a negatív tönkremegy, a magnó-
felvételt véletlenül letörlik, és a végén megint csak te maradsz a baj-
ban! Azzal a cuccal addig kell várni, amíg a tanár urat az emberölé-
sek miatt jogerősen elítéli a bíróság, hogy azt már sehogyan se lehes-
sen visszacsinálni… úgyhogy: bízzatok bennem!

– Ha nem bíznánk benned, szóba se álltunk volna veled! – lelke-
sedett a lány.

– A biztonság kedvéért még valamiben egyezzünk meg: ha úgy
alakul, hogy valamiről beszélni szeretnétek velem, vagy nekem len-
ne még kérdésem, a Szilvia közvetítésével üzenünk egymásnak. A
Szilvia régi jó ismerősöm, és a piacon elég gyakran szoktam vele ta-



lálkozni. No, meg az Irena úgyis hamarosan odaköltözik a Hubertus-
házba – futólag hátrapillantott –, ha jól tudom…

– Igen… – helyeselt Irena, és gyorsan hozzáfűzte – költöz oda, ha
te nem mond Szilviának, hogy Luca meg Igor van Polszka!

–  Nem mondom neki – ígérte a főhadnagy, és elmosolyodott.
Nem buta nő, azóta rádöbbent, hogy véletlenül elszólta magát! – Ak-
kor, azt hiszem, mindent megbeszéltünk. Már csak abban kell megál-
lapodnunk, hol, hogyan, és miért kerültetek az autómba. Hogy ha
valaki véletlenül meglát benneteket kiszállni, és megkérdezi, ne ke-
veredjetek bele a válaszba. Maradjunk talán abban, hogy stoppolta-
tok… mondjuk a tardonyi útelágazásnál… én pedig felvettelek
benneteket…

A két nő szó nélkül bólogatott, nem volt ellenvetésük. Amikor a
távolban feltűntek Bozsány fényei a főhadnagy leállt az út szélére az
autóval, elkérte Irenától a szatyrot, kiszállt, betette a csomagtartóba,
majd visszaült, és elmagyarázta, miért:

– Bent a faluban már nem lehet pakolászni, mert olyan valaki is
megláthatja, akinek nem kellene… meg aztán bármikor kaphatok
egy hívást a rádión, hogy mennem kell valahová, vagy valahol fel
kell vennem egy rendőrt az autóba… ha észrevenné, hogy kaptam
tőletek valamit, az nagyon nagy hiba lenne! Apropó: hol szeretnétek
kiszállni?

– Az albérletemnél… ott, ahol az út elágazik a fürdő felé – mond-
ta a mellette ülő lány.

–  Csak nem a Kovács néninél laksz albérletben? – kérdezte a
főhadnagy.

– Talán ismered a helyet?
– Mondhatjuk… – egy pillanatra elmerengett, mondja-e, vagy ne

mondja, aztán döntött, és folytatta – kezdő nyomozó koromban az
életem első gyilkosát ott akartuk elkapni… de nem sikerült. A tornác



hátsó végén, az utolsó szobában várt bennünket, töltött pisztollyal a
kezében… de szerencsére számítottunk rá, ezért egy gereblyével zör-
gettük meg az ajtaját, kicsit messzebb állva tőle… azonnal lőtt is kife-
lé, négyszer egymás után… ha bekopogunk, ahogy illik, most bizto-
san valaki mással tárgyalnátok…

– És miért nem sikerült elkapni?
–  A hullaszállítókra maradt a feladat, hogy kihozzák a szobájá-

ból… az ötödik golyót ugyanis a saját fejébe küldte…
– Ezt nem is tudtam… – borzongott meg a lány. – Szerencsére az

enyém a mellette lévő… de azok a szobák nagyon egyformák… üve-
ges ajtó, hogy legalább nappal bejöjjön egy kis fény, és ne kelljen ál-
landóan égetni a lámpát… bent egy ágy, egy szekrény, kis asztal, két
szék… nem drága, de tényleg csak arra jó, hogy valahol aludjon az
ember. Mostanában már nem is lakik ott más, csak én… üres az
egész ház, még a házinéni is elutazott: a fia jött érte, és elvitte egy
hétre Pestre. – A falu közepén lévő útelágazáshoz közeledve előre
mutatott. – A buszmegálló után meg tudsz állni az út szélén…

A főhadnagy lehúzódott az útpadkára, megállt, és várta, hogy a
nők kiszálljanak, helyette azonban Dana szinte remegő hangon
megszólalt:

– Félek, András…
– Mitől félsz? – fordult feléje meglepődve a főhadnagy.
– Az ott – mutatott a lány riadt arccal az út másik oldala felé –, a

tanár úr autója! Oda még sohase állt vele. A műterme az innenső ol-
dalon van, kicsit lejjebb. Lehet, hogy bent vár a tornácon… talán ész-
revette, hogy hiányoznak a kincsei, és engem gyanúsít…

–  Ez butaság! – rázta a fejét a főhadnagy. – Miért gyanúsítana
téged?

–  Irena megy veled – ajánlotta készségesen a barátnője a hátsó
ülésről.



–  Várjatok! Előbb én megyek be, és körülnézek. – A főhadnagy
kinyitotta a kesztyűtartót, zseblámpát kotort elő. – Engem valószínű-
leg nem ismer. Ha tényleg ott áll valahol, megkérdezem, van-e kiadó
szobája, és meglátom, mit reagál. Maradjatok az autóban, amíg
visszajövök!

–  Várjál! Adom a szobakulcsomat! – nyújtotta felé a lány a
kulcsot.

A főhadnagy kiszállt, a zsebébe csúsztatta a kulcsot, becsapta az
ajtót, mint akinek nincsen semmilyen titkolnivalója, átsétált a mű-
úton, el az Opel mellett, közben futólag, mintha csak véletlenül ten-
né, megtapintotta a motorházának a fedelét, csak ezután lépett be az
udvarba. Emlékezett rá: öt éve a kerítéssel leválasztott hátsó udvarba
egy rozoga léckapun keresztül lehetett átjutni… felvillantotta a zseb-
lámpát, a sárgás fénycsóvában nem látta a kerítést; ezek szerint el-
bontották. Lassú kézmozdulat balra: a lakóházat a hátsó résszel
összekötő, hosszú tornácra épített fal is hiányzik…

Rögtön az első, háromfokú, téglákból rakott lépcsőnél fellépett a
tornácra, végigvilágított rajta: sehol senki! Lassú léptekkel indult
hátrafelé… már pár lépés távolságból jól látta: az utolsó előtti ajtó
üvegén keresztül halvány fénycsík szűrődik ki. Dana azt mondta, az
a szobája! Lehet, hogy a tanár úr titokban leutánozta a lány trükkjét:
ő is kulcsot másoltatott a lány albérletének ajtajához?

Ha tényleg bent van, és a lányra vár, még mindig nyugodtan elő-
adhatja neki a késő éjjel ide toppanó, szállást kereső idegen mesé-
jét… de csak óvatosan! Lehet, hogy ez a tróger tényleg felfedezte a
régi kedves emlékeinek az eltűnését, és azért jött ide, hogy kiverje a
lányból ennek a magyarázatát… mivel pedig biztosan meghallotta a
zajokat az utca felől, ott lapulhat az ajtó mögött, akcióra készen…

Megállt, és még egyszer végiggondolta az egészet.



Ha minden úgy volna, ahogyan elsőre felötlött benne, több nyil-
vánvaló baki lenne a tanár úr akciójában! Elsősorban máshol kellett
volna leparkolni az autóját… aztán lekapcsolni a szobában a lám-
pát… habár… ez azért nem is olyan nyilvánvaló! Ha a lány felejtette
felkapcsolva, amikor elment… véletlenül vagy szándékosan… pon-
tosan az lett volna a hiba, ha lekapcsolja!

A kapu előtt álló autójára azonban továbbra sincs elfogadható
magyarázat!

Elég a töprengésből, döntötte el végre, és óvatosan lépkedve in-
dult tovább. A zseblámpa gyenge fényét a lába elé irányította, ne-
hogy véletlenül felrúgjon valamit, amivel akaratlanul is zajt csapna.
Már csak pár lépésre volt a céltól, amikor észrevette az ajtó előtt he-
verő hosszúkás valamit, amiről kicsit alaposabb vizsgálat után meg-
állapította: egy méretes tőrkés bőrtokja lehet… a kés nélkül, amit a
szobában, az ajtó mögött várakozó tanár úr szorongathat a
markában!

Egyáltalán nem valószerűtlen feltételezés! Aki már legalább egy
embert eltett láb alól, annak, ugyebár, nincsen mit veszíteni! Talán
óvatosságból ezt az ajtót is megint egy hosszú nyelű gereblyével kel-
lene megkocogtatni?

Úgy látszik, ez már csak egy ilyen ház marad, amíg le nem
bontják…

Mozdulatlanná válva fülelt, hátha meghallja a rejtőzködő férfi iz-
gatott zihálását, helyette azonban egyenletes, ütemes horkolás hal-
latszott az ajtó mögül…

A zseblámpa fénykörét lassan felfelé mozdítva a résnyire nyitva
álló ajtót kezdte vizsgálni… felért a kilincsig, és jól látta, hogy a zár
körüli részen roncsolódott a keret, az ajtófélfából félig kilóg a zárle-
mez: az ajtó fel van feszítve…



Egyet előrelépett, és belesett az ajtó üvegét belül takaró függöny
széle melletti keskeny nyíláson. Az ágy mellé húzott kisasztalon álló
olvasólámpa ferdén az asztal lapjára világít, az oválissá nyúló fény-
pászma széle a padlón folytatódik, ezért jól látszik, hogy az ágy előtt
férfi ruhadarabok hevernek szétszórva: a nadrág alól kilóg két szan-
dál orra, kicsit távolabb egy ing, mellette egy fehér alsónadrág…

Az ágyon hanyatt fekvő, horkolva alvó férfit nem takarja semmi,
a gyenge fényben is jól látszik: teljesen meztelen… ám az arca kívül
esik a lámpa fénykörén…

Óvatosan beakasztotta a zseblámpa fogantyúját az ajtó kilincsé-
be, és lassan nyitni kezdte, hogy a nagyobb résen benézve alaposab-
ban szemügyre vehesse a szobát. Mielőtt belekezdett, elhatározta:
amint megnyikkan a zsanér, azonnal abbahagyja, ám szerencséje
volt: az ajtó hang nélkül mozdult meg.

A jó arasznyi nyíláson keresztül előbb a padlót vette szemügyre.
A küszöbtől fél lépésnyire felfedezte a bőrtokba illő tőrt… tényleg
méretes darab! Kiakasztotta a kilincsből a lámpa fogantyúját; az ajtó
nem mozdult.

Sarkon fordult, és hangtalan léptekkel kiosont az udvarból, köz-
ben végiggondolta, milyen jogszerűnek tűnő magyarázattal lehetne
a tanár urat a lány szobájából egy parlagvári, sokkal jobban őrzött,
ámbár kétségkívül kényelmetlenebb fekhellyel rendelkező másik há-
lóhelyre áttelepíteni…

Ez a cselekmény itten első blikkre, ugyebár, egy éjjel, felfegyver-
kezve, dolog elleni erőszakkal elkövetett magánlaksértésnek minő-
síthető, ami három évig terjedhető börtönbüntetéssel fenyegetett
bűntett. De a jogszerű rendőri intézkedéshez szükség lesz a szobát
bérlő lány magánindítványára! Amit azonnal előterjeszthet szóban,
viszont utána haladéktalanul írásba kell foglalni! Haladéktalanul,



azaz majd akkor, ha a hatóság jeles képviselőjének nem lesz más, en-
nél sürgősebb elfoglaltsága…

Utána alapból egy magánvádas eljárás következne… ám az
ügyész akár át is veheti a lánytól a vádképviseletet… különösen ak-
kor, ha az eljárás során kicsit alaposabban megvizsgálják azt is, hogy
tulajdonképpen milyen további szándékkal követhette el a tanár úr
ezt a magánlaksértést! Ami aligha lehet kérdéses! Tudnia kellett, ki-
nek a szobájába tört be, kinek az ágyába feküdt meztelenül… ha na-
gyon-nagyon muszáj, a lány a feljelentésében akár még azt is meg-
említhetné, hogy a tanár úrnak korábban volt már egy hasonló kísér-
lete a műteremben, amiért akkor nem jelentette fel!

És a tettenérésre hivatkozva őrizetbe is lehetne venni… aztán a
magánlaksértésért akár a bíróság elé is állítható… de fennállhat még
az előzetes letartóztatás egyik előfeltétele is: megalapozottan tartani
lehet attól, hogy a szabadlábon hagyása esetén megkeresi a lányt…
Ha másért nem, azért mindenképpen, hogy a feljelentése visszavo-
nását kikönyörögje… vagy kikényszerítse, azaz: újabb bűncselek-
ményt követhetne el!

És akkor a két gyilok alapos gyanújáról még meg se
emlékeztünk!

Mégse lesz tehát olyan rövid ez a ma esti kirándulás… ez már
biztos!

És ami ebben a legkellemetlenebb: a továbbiakat egyedül nem is
tudja elintézni! Nemcsak azért, mert már évek óta nem hordja magá-
val a bilincsét, aminek a kulcsát réges-régen elveszítette, és soha nem
is érezte a szükségét annak, hogy újat kérjen helyette; egyedül még
bilinccsel a kézben se célszerű elkezdeni a birkózást a delikvenssel…
erre a feladatra a legcélszerűbb két egyenruhás rendőrt idecsalni!

Visszament az autóhoz, beült, behúzta maga mögött az ajtót; nem
csapta be.



– Ha nem tévedek nagyot, a tanár úr az ágyadban fekszik, és al-
szik – fordult a mellette ülő lányhoz, és nyújtotta felé a kulcsát. – Az
ajtó fel van feszítve, előtte a tornácon egy tőrkés bőrtokja fekszik,
bent a küszöb előtt a padlón a kés, az ágy melletti asztalkán az olva-
sólámpa fel van kapcsolva. Most először is mind a hárman odame-
gyünk, de nagyon csendesen! Körülnézel, utána ugyanolyan halkan
visszajövünk az autóba, és megbeszéljük a továbbiakat. Közben a
biztonság kedvéért ne fogjatok meg semmit… az autó ajtóit majd én
csukom be!

– Utána jössz aludni hozzám – szólalt meg Irena.
– Mit csinált volna velem, ha egyedül vagyok otthon? – suttogta

riadtan Dana.
–  Csak nyugodtan, tündérem! Most még nem törhet ki rajtad a

hiszti! – simított végig gyengéden a karján a főhadnagy. – Még kicsit
erősnek kell lenned, és segítened kell nekem! Amíg együtt vagyunk,
biztonságban vagy… és gondoskodni fogok arról is, hogy utána a
tanár úrnak jó pár évig ne legyen módja meglepni valahol téged.
Mire kiengedik a börtönből, öregember lesz, ha egyáltalán élve kike-
rülhet. De előbb biztosnak kell lennem abban, hogy tényleg ő fekszik
az ágyadban. Mehetünk?

A lány tétován bólintott, és nyitotta az ajtót…
A nyomozó ment elöl, utána Dana, a sort Irena zárta. A felfeszí-

tett ajtóhoz érve mindhárman jól hallották a bentről kiszűrődő,
egyenletes horkolást, Irena az ajtó előtt heverő bőrtokra mutatva
megszólalt:

–  Enyém! – súgta, mire a nyomozó azonnal figyelmeztetően a
szája elé emelte a mutatóujját; a nő bólintott, és nem szólt többet. A
nyomozó az ajtón belül a padlón heverő tőrkésre mutatott, Irena is-
mét bólintott…



A nyomozó várt, hogy Dana nyugodtan végignézhessen min-
dent, aztán intett: indultak vissza…

– Ráismertél? – kérdezte, amikor megint az autóban ültek.
– Ő az! A tanár úr… – jelentette ki Dana, de úgy, mintha valami

nagyon undorító dologról beszélne.
– Miről ismerted meg? Mert az arca nem látszott az ajtóból…
– Nyugodj meg, nem a kukacáról, mert azt most láttam először! –

jelentette ki indulatosan a lány. – A szandáljáról ismertem meg…
mert ilyen ocsmány holmija Bozsányban csak neki van… mégis
egész nyáron abban flangál… mezítláb, zokni nélkül!

– Akkor hivatalosan meg kell kérdeznem: kéred-e a hatóság eljá-
rását vele szemben, és a megbüntetését, amiért betört az
albérletedbe?

– Természetesen, kérem, sőt követelem!
– Irena – fordult hátra a főhadnagy –, az mit jelent, hogy a tőrkés

a tiéd?
– Apukám vadász… volt – keresgélte a szavakat óvatosan a nő. –

Apukám kése… volt. Emlék tőle… nekem. Adtam Rudinak… szer-
da… vigyázni magadra!

– Biztosan ez volt az a kés, amit a Rudinak adtál?
– Van név írva rajta… apukám név… Jacek Hlasko, ötven…
–  Rendben van, akkor gyorsan szerzek valahonnan segítséget…

de ahhoz előbb kicsit messzebb kell gurulnunk, nehogy a rádió
hangja felverje a madárkát!

A kapitánysági ügyeletes kapásból lehangoló hírrel lepte meg a
főhadnagyot:

– Minden járőr foglalt, még a közlekedési helyszínelő is baleset-
nél van! A zsáromfai öngyilkoshoz már a bozsányi járőrrel kellett ki-
küldenem a bűnügyest…



– Kár… – sóhajtott a főhadnagy, és gyorsan eldöntötte: átmeneti-
leg ismét figyelmen kívül kell hagynia a szigorú rádióforgalmazási
szabályokat. – Egy elfogásról lenne ugyanis szó – kezdte magyaráz-
ni, mintha kettesben beszélgetnének az ügyeletessel, egy elhagyott
helyen, ahol senki más nem hallhatja őket. – Szívesen átengedtem
volna valamelyik járőr kollégának, de ha nincs szabad járőr, hát
nincs, kénytelen leszek magam elbíbelődni vele…

Alig engedte el a hívógombot, az ügyeletest megelőzve máris je-
lentkezett a közlekedési helyszínelő:

– Én máris végeztem! Hová kell menni?
Kicsit kivárt a válasszal, hátha más is ráharap a csalira, és nem

hiába:
– Merre vagy, kispofám? – reccsent Markovics hangja a rádióból.
– Ott, ahol gereblyével szoktunk kopogni… – válaszolta talányo-

san, hogy a túlságosan lelkes önkénteseket távol tartsa.
– Öt perc, és odaérünk!
– A kapu előtt várok rátok! De könyörgöm, Gyuri: semmi sziréna

meg kékfény, mert azzal elugrasztanátok a madárkát… és nem visító
gumikkal megállni!

– Lábujjhegyen jövünk, kispofám! – ígérte lelkesen Markovics.
A főhadnagy válasz helyett azonnal lekapcsolta a rádiót, és a

mellette ülő lányhoz fordult:
– Nyugodtabb vagy már kicsit?
–  Te nyugodt tudtál lenni, amikor rádöbbentél, hogy hajszálon

múlt az életed? – kérdezett vissza remegő hangon a lány.
– Egy darabig… aztán persze rajtam is kitört a hiszti. Ezért javas-

lom: üljél szépen a hátsó ülésre, az Irena mellé, és hagyjad, hogy
anyáskodjon. Indulás!

A lány hátraült, Irenához bújt, a vállára hajtotta a fejét, a nő ma-
gához ölelte…



– Így már jó lesz – nézte őket elégedetten a főhadnagy. – Gyorsan
megint módosítanunk kell a mesénket, egy kicsikét… benneteket
ugyan én foglak kihallgatni, ha nagyon kell, mégse árt, ha pár kér-
désre másnak is ugyanazt válaszoljátok. Irena! Te mostantól kezdve
alig tudsz magyarul! Csak azt, hogy igen, meg nem, de főleg azt,
hogy nem értem jól…

– Így lesz! – ígérte a nő mosolyogva – igen, nem, és nem értem jól…
– Kilenctől sétáltatok a faluban; amikor az előbb visszaértetek a

Dana szobájához, láttátok, hogy egy meztelen férfi fekszik az ágyon.
Megijedtetek, kiszaladtatok az utcára segítségért, én meg éppen erre
jöttem az autóval a strand felől, integettetek, megálltam, elmondtá-
tok, mi történt, bementem, körülnéztem, utána rádióztam…

– Az nem lényeges, hogy a tőr az Irenáé? – kérdezte Dana.
– Ne bonyolítsuk ennél jobban! Erről majd később…
– Az se lényeges, hogy a tanár úr autója áll a kapu előtt?
– Az se… és most lassan megyek is az út másik oldalára, mert rö-

videsen ideérnek a rendőrök. A tanár urat majd elviszik az egyenru-
hások bilincsben… utána a kollégámmal ide fogunk átülni, ti mind-
végig maradtok az autóban. Az új helyzet miatt, ha idegen is hallhat-
ja, magázódunk, hiszen csak pár perce találkoztunk, szinte semmit
se tudunk egymásról! Dana, te majd nézd meg még egyszer, hogy
biztosan a tanúr úrról van-e szó! Nagyon nem szeretném, ha ebben
tévednénk!

– András! Nem vagyok hülye, csak ideges! – fortyant fel a lány. –
Biztos, hogy ő fekszik az ágyon!

–  Jól van, tündérem… – mondta olyan gyengéden a főhadnagy,
mintha egy rakoncátlan gyereket akarna megnyugtatni. – Egyáltalán
nem azért mondtam, mert azt hinném, hogy hülye vagy… nyugodjál
meg szépen, és kezdjed kiengedni a gőzt a kuktafazékból!

– Utána mi lesz velem? – kérdezte a lány.



– Jössz hozzám! – jelentette ki határozottan Irena, és még szoro-
sabban ölelte magához. – Pakolunk össze holmid, jössz hozzám!

Előttük távolabb, a parlagvári útelágazásnál, Zsáromfa felől nagy
sebességgel, felkapcsolt reflektorokkal bekanyarodott egy rendőrau-
tó. A főhadnagy átsietett a másik oldalra, és megállt az Opel mögött.
Ötven méternyire a járőrautó lassítani kezdett, és tényleg a lehető
legcsendesebben állt meg a főhadnagy előtt, aki azonnal beült a hát-
só ülésre, a gépkocsivezető mögé, behúzta az ajtót, és kérdezett:

– Ismeritek azt a két nőt az ügyintéző hátsó ülésén?
– A fiatalabb a fényképész kislány a strandról, a mellette ülő egy

lengyel, az Irén. Régen itt van Bozsányban, kicsit beszél magyarul…
– válaszolt kapásból a mellette ülő fiatalabb körzeti megbízott, majd
némi tétovázás után megkérdezte. – Mit követtek el?

– A világon semmit! A kislány a sértett. Azt is tudod, hogy kié az
előttünk álló Opel? – faggatta tovább a főhadnagy.

– Tudom, a…
– A neve már nem is lényeges! – szakította félbe gyorsan a főhad-

nagy. – Az autó tulajdonosát kell bevinnetek az előállítóba, megbilin-
cselve. Amíg a Gyurival kikísérjük, itt maradtok az autóban, utána
beviszitek a kapitányságra, és berakjátok az előállítóba, a többi a mi
dolgunk… de az elfogást természetesen elszámolhatjátok magatok-
nak, később szállítom hozzá az adatokat, sőt, ha mindent nagyon
szabályosan csináltok, még az elfogásáról szóló jelentést is megírom
helyettetek. Cserébe viszont: először is kapok egy bilincset, mert
gondolom, hogy a Gyurinál sincs, hiszen egy öngyilkos már nem
szorul rá az ilyesmire, és másodszor: az úton Parlagvár felé az égvi-
lágon semmiről se beszélhettek vele! Mintha megnémultatok volna a
döbbenettől. Ha kérdez valamit, azt kell mondani: a nyomozók min-
denféle választ megtiltottak. Ezt ne csesszétek el, mert ilyen fogás
minden tíz évben egyszer van errefelé!



– Kispofám! Kiböknéd végre, miről van szó? – jutott végre szóhoz
Markovics.

– Kellene néhány nejlonzacskó, meg egy fényképezőgép vakuval
– folytatta válasz helyett a főhadnagy.

–  Egy marékra való zacskó van a zsebemben, de szagrögzítésre
nem jók! A fényképezőgép meg ott van melletted, ha nem ültél rá! A
negatívon van még legalább tíz üres kocka… öngyilkostól jövünk
ugyanis… – magyarázta Markovics.

– Príma! Akkor mehetünk – kapta fel Fischer a fényképezőgépet,
és kiszállt.

– Miről van szó? – kérdezte újból Markovics, miután rácsukta az
ajtót a két egyenruhásra, mert rájött, hogy előttük Fischer nem akart
beszélni.

– Először is tapogasd meg ennek az Opelnak a motorházát! – mu-
tatott a mellettük álló autóra Fischer. – Szerinted is meleg még egy
kicsit?

Markovics rátenyerelt a motorház tetejére, aztán megvonta a
vállát:

– Legfeljebb egy órával ezelőtt állhatott le… korábban semmikép-
pen… legalábbis szerintem. De tényleg bökd már ki, miről van szó!

– Te fogsz fényképezni, én mondom, hogy mit, és ha hagysz en-
gem kibontakozni, azaz lehetőleg nem szólsz közbe, hamar végzünk.
Arról van szó, hogy egy pasas erőszakkal meg akarta dugni a fény-
képészlányt, ezért példásan felfeszítette az albérleti szobája ajtaját,
de mivel a lány még nem volt itthon, munkaruhára vetkőzött, befe-
küdt az ágyába, és elaludt. Ebből számomra az következik, hogy
piás lehet. A lány a lengyel barátnőjével ért haza, meglátták a mezte-
len pasit, kirohantak az utcára segítségért, és pechemre pont engem
kaptak el, mert egyikük felismerte az autót…

– Tulajdonképpen mit akarsz csinálni a pasassal?



– Felébresztjük. Megkérem, hogy öltözzön föl, közben mesélje el,
hogyan jutott be, és voltaképpen mi a túrót keres a kégliben. Ha fel-
öltözött, megbilincseljük, és bevitetjük a rendőrökkel.

– És utána mi lesz vele?
– Majdcsak kitaláljuk… de most már menjünk, mielőtt még vélet-

lenül felébredne!
– Jól van, akkor mondd, hogy mit kell fényképeznem!
– Először az ajtó előtt heverő bőrtokot, ami egy vadásztőrhöz tar-

tozik. Aztán a feszítési nyomokat az ajtózár környékén és az ajtófél-
fán, majd a vadásztőrt bent a küszöb előtt, a padlón, és végül egy át-
tekintőt a szobáról, amin feltétlenül legyenek láthatók a padlón he-
verő ruhadarabok, meg az ágyon fekvő meztelen pasas… aki a sok
villámlástól addigra biztosan magához tér, de ha véletlenül mégse,
felrázom, és miközben felöltözik, kicsit eldumálgatok vele. Te köz-
ben zacskózod a vadásztőrt, meg külön a tokját, de úgy, hogy később
a te ujjnyomaidat ne találják meg rajtuk…

– Kispofám! Szerintem te ennél megint sokkal többet tudsz, csak
ezeket egyelőre nem akarod nekem elárulni! – állapította meg rezig-
náltan Markovics.

– Igazad van, Gyuri, mint mindig – bólintott elégedetten Fischer
–, mert ez már csak egy ilyen ház. De előbb vagy utóbb a többit is el
fogom neked mesélni, ahogyan máskor is szoktam. Most azonban
menjünk végre, mert tényleg felébred a pasas, és elszalad… az életed
nagy lehetőségével együtt! – figyelmeztette, és máris indult befelé.

Amikor Markovics az ajtó előtt fényképezni kezdett, a meztelen
férfi még mindig kitartóan horkolt, sőt még akkor se hagyta abba,
amikor már a közelében, a szobában villogott a vaku, végül tényleg
Fischernek kellett felrázni. Miközben ébredezett, Markovics egy al-
kalmi vegyész-szakértő biztonságával fejtette ki a szakvéleményét:

– A szagok alapján mindenféle pia lehet benne, és nem is kevés!



Fischer egy pillanatra a férfi arcára fordította a lámpát:
– Jó estét! Rendőrök vagyunk. A kollégám Markovics őrnagy, én

meg Fischer főhadnagy. Maga kicsoda?
– Bíró Péter… doktor Bíró Péter ügyvéd… Budapestről… – mo-

tyogta álmosan a férfi. – Mit akarnak tőlem?
–  Először is egy személyi igazolványt, cserébe ezért – tartotta a

lámpa elé a szolgálati igazolványát Fischer.
–  Ellopták… – legyintett bágyadtan a férfi, továbbra is álmosan

hunyorogva, és tétova mozdulatokkal kezdett feltápászkodni. – Ki-
csit többet ittam a vacsorához, útközben visszafelé leültem egy pad-
ra pihenni, és már ott is elbólintottam. Mire felébredtem, egy piszkos
csirkefogó elvitte az autóstáskámat. Szinte mindenem benne volt…
igazolványok, pénz, még ennek a szobának a kulcsa is. Kénytelen
voltam felfeszíteni az ajtót, hogy be tudjak jönni…

– Mivel feszítette fel? – faggatta tovább Fischer.
–  A tőrkésemmel – intett lagymatag mozdulattal az ajtó felé. –

Vadászember vagyok, ez a kedvenc tőröm. Évekkel ezelőtt vettem
Pesten, a vadászboltban… nagyon hozzám nőtt… mindig nálam
van, de ezt szerencsére nem raktam az autóstáskába… ahová ugyan
bele se nagyon fért volna. A nadrágzsebemben volt…

–  Ez biztosan a maga szobája? – szólalt meg Markovics a félig
nyitott ajtójú szekrény előtt állva.

– Ki másé lenne? – kérdezett vissza szinte sértett hangon a férfi.
– Egyedül lakik ebben a szobában? – folytatta Markovics.
–  Ki mással laknék itt? Ez egy egyszemélyes szoba, tíz napra

kibérelve!
–  Érdekes… – Markovics benyúlt a szerkénybe, és a hátpánt

egyik végét két ujjal fogva kiemelt belőle egy melltartót. – Ezt példá-
ul mire szokta használni?



– Ja, az? – bámult feléje a férfi, mintha gondolkodnia kellene a vá-
laszon. – Azt biztosan az egyik kurva hagyta itt tegnap, vagy teg-
napelőtt. Pontosan már nem is emlékszem, melyik…

– Ezt is? – emelt ki a másik kezébe tartva egy bugyit is Marko-
vics, és meglobogtatta a melltartó mellett.

– Úgy látszik… nyilván azt is… – bólintott fáradtan a férfi. – Nem
emlékszem…

– Az nem lehetséges, hogy zavarában véletlenül másnak a szobá-
jába tört be? – kínált neki álságos mentőövet Fischer.

–  Most, hogy mondja… – kapott a lehetőségen töprengő arcot
vágva a férfi – bizony még az is lehet… a szomszédomban egy fiatal
lány lakik… és ha ez véletlenül nem az utolsó szoba a tornácon… de
akkor természetesen megtérítem a kárát!

–  Addig is: nem kezdene el öltözködni? – kérdezte elégedetten
Fischer. – Meztelenül mégse vihetjük be a rendőrségre. Még meg-
szólna bennünket valaki…

–  Miért vinnének a rendőrségre ilyenkor, éjszaka? – kérdezte a
férfi. – Majd holnap besétálok… hogy feljelentést tegyek a kistáskám
ellopása miatt…

– Az előbb azt mondta, hogy ügyvéd! – kapcsolódott be újfent a
disputába Markovics. – Ha tényleg az, akkor prímán tudnia kell,
hogy nem tehetünk mást. Itt találtuk egy feltört szobában, ami nem a
maga bérleménye, a személyazonosságát nem tudja igazolni semmi-
vel, a büntető eljárási törvény kilencvenegyedik szakasza pedig ho-
gyan is szól?

– Na, hogyan szól? – kérdezte tanáros szigorral a férfi. – Mondja
maga!

– A hatóság tettenérés esetén a terheltet őrizetbe veheti, ha a sze-
mélyazonossága nem állapítható meg – szavalta Markovics. – Így
van, vagy nem így van?



– Jól mondta, tényleg így írja a törvény – bólintott a férfi, és öltöz-
ködni kezdett.

–  Azzal is előbbre lennénk, ha legalább a lakcímét elárulná… –
javasolta újfent álságosan Fischer.

–  Második kerület, Csalogány utca öt, első emelet három… pár
lépésre a Batthyány téri metrómegállótól… – hagyta abba az öltözkö-
dést a férfi az alsónadrág után. Visszaült az ágyra, és a nyomozóra
bámult. – De mennyivel lennének ezzel előbbre?

– Innen Bozsányból feltelefonálunk a BRFK illetékes kerületi ka-
pitányságára; kiugrasztják a járőrt a lakására, és a hozzátartozók in-
formációi alapján mindjárt könnyebb lenne a személyazonosságának
a megállapítása – magyarázta Fischer.

– Reménytelen… – legyintett lemondóan a férfi, és az ágyon ülve,
előrehajolva az inge után kotorászott a padlón. – Nincs otthon sen-
ki… az asszony a két lánnyal görögben van, egy IBUSZ-társasúton.
Ezért is jöttem le egy hétre Bozsányba… mert eredetileg tardonyi
lennék… ott születtem, ott jártam középiskolába, csak utána kerül-
tem Pestre… helyesebben, ugye, Budára…

–  Akkor viszont a személyi adataira lenne szükségünk, mert a
nyilvántartó csak azok alapján tudja igazolni, hogy valóban létezik-e
ilyen nevű személy Magyarországon – folytatta kitartóan a fűzőcskét
Fischer.

– Születtem Tardonyban… ahogy már mondtam is… – kezdte so-
rolni a férfi, miközben suta mozdulatokkal végre belebújt az ingébe.
– Ezerkilencszázötvennégy, március huszonhárom. Anyám Szabó
Matild… a lakcímet már mondtam, az igazolványszámot nem
tudom…

–  Így már jó lenne… – bólintott elégedetten a nyomozó, és egy
papírszeletet, meg egy golyóstollat nyújtott felé –, ha lenne szíves



ezeket leírni, nehogy valamilyen félreértés miatt összekeveredjenek a
dolgok…

A férfi elvette a papírt és a tollat, átült az asztalhoz, írni kezdett.
– Addig is elmondom, hogyan lesz tovább – folytatta Fischer. –

Az egyenruhás kollégáink beviszik Parlagvárra, mi pedig innen,
Bozsányból, telefonon felvesszük a kapcsolatot a központi nyilván-
tartóval. Remélem, mire beérünk Parlagvárra, megérkezik a vissza-
jelzés… mondjuk, nem ártana, ha még valamilyen adattal megerősí-
tené, hogy tényleg az, akinek mondja magát… például ha lenne egy
autója, ami a nevén van…

– Van autóm! Egy Mercedes… – nézett fel lassan a férfi –, de ide
nem azzal jöttem! Vonattal Tardonyig, onnan busszal…

– Nekem nem az autója kellene, hanem annak a rendszáma! Ha a
nyilvántartó megerősíti, hogy az autó ugyanazon személy nevén fut,
akkor talán…

– Írjam ide a rendszámot is?
– Ha megtenné…
– De ha kérhetem, ne húzzuk már reggelig ezt a cirkuszt! – for-

tyant fel Markovics. – Ezer más dolgom lenne még! Például, addig
még aludhatnék pár órát!

–  Írom már… – mormogott sértetten a férfi, és máris nyújtotta
Fischernek a cédulát. – Tessék! Húzom a nadrágot, bújok a szandál-
ba, és mehetünk…

–  De előbb a bilincset! – tartotta felé Markovics szigorú arccal,
amikor a férfi immár felöltözve kifelé indult volna.

– Feltétlenül muszáj ezt? – húzta el a száját kelletlenül.
– Szolgálati Szabályzat is van a világon, ügyvéd úr! – figyelmez-

tette Markovics. – Akit őrizetbe vesznek, annak bizony jár a bilincs!
– Késő van már, alig járnak az utcán… nem nagyon látja senki…

– igyekezett vigasztalni Fischer megértően –, de sajnos a szabály, az



tényleg szabály…
Miközben a két egyenruhás rendőr elporzott az őrizetessel, Fis-

cher odasietett az ügyintéző autóhoz, és bekopogott az ablakon:
– Dana! Határozottan felismerted a tanár urat?
– András! Már egyszer mondtam, hogy nem vagyok hülye! – for-

tyant fel újra a lány. – Igenis, határozottan felismertem!
– Irena! Hol van ebben a tőrben az írás? – nyújtotta a nő felé a nej-

lonzacskóba csomagolt tőrt a nyomozó.
–  Nem késben! – rázta a fejét a nő. – Tartóban… hátul… Jacek

Hlasko, ötven!
–  Nagyszerű! Akkor máris mehettek pakolni! Utána a lámpát

kapcsoljátok le, az ajtót hagyjátok úgy, ahogyan van, és gyertek
vissza. Ha a csomagolás közben esetleg találtok valamit a szobában,
ami nem a Danáé, azt is hozzátok ide!

– Mit találhatnánk? – nyitotta az ajtót a lány.
– Az Opel kulcsát. Az ágyban, vagy alatta, esetleg máshol, de ott

kell lennie valahol! Öltözködés közben dughatta el, mert a végén
nem láttam a nadrágzsebében.

– Utána mi lesz velünk?
–  Elviszlek benneteket az Irenához, és nektek mára véget ért a

műsor, alhattok. Ha kell még valami, majd holnap jövök, és megke-
reslek benneteket…

Mire Markovics a fényképezőgéppel és a vadásztőr tokjával a ke-
zében az autóhoz ért, a két nő már az udvarban ment hátrafelé a
sötétbe…

–  Na, kispofám, itt a ragyogó alkalom, hogy mesélj nekem ezt-
azt, amíg a csajok visszajönnek – állt meg Fischer mellett.

– Előbb döntsük el, hogy szeretnél-e autót vezetni, mert én nem
nagyon…



– Jól van, mostantól kezdve vezetek, de máris kapjál bele a törté-
netbe, mert reggelig tényleg szeretnék még pár órát aludni… holnap
jön a nagy megye! Először is áruld el végre: tulajdonképpen mit
akarsz ettől a pesti ügyvédtől, akit kizsebeltek, és részegségében
még az albérleti szobáját is elnézte!

– Tudod, ki ez a pesti ügyvéd, drága főnököm? Ő az, akit délután
ígértem neked: aki kinyírta a Drávából kihalászott pasast…

–  Na, ne már! – hördült fel Markovics – Ezt a dumát a megye
nem fogja nekem bekajálni… még ha legalább nem egy ügyvédről
lenne szó, akkor talán… na, de így? Így aztán biztosan nem!

– Fordítsd meg azt a bőrtokot, főnököm, amit még mindig a ke-
zedben szorongatsz! – javasolta Fischer nagy komolyan. – Bele van
írva, vagy inkább préselve a bőrbe, hogy Jacek Hlasko, ötven?

Markovics megfordította a bőrtokot, az utcai kandeláber fénye
felé fordult vele, alaposan megszemlélte, aztán bólintott:

– Eltaláltad! Mikor vetted észre?
– Én még nem láttam… egy ismerősöm említette, hogy ez a va-

dásztőr annál a pasasnál volt, aki szerdán délután meglátogatta a
bozsányi fényképészt. Teljesen egyedi darab, ugyanis ez a bizonyos
Jacek az ötvenedik születésnapjára kapta a vadásztársaitól, Lengyel-
országban… ezért van a tokban a felirat, vagy mi a túró…

–  Na, várjál csak, mert teljesen összezavarsz! Hogy került ide
most hirtelen a bozsányi fényképész?

– Azzal az Opellal, ami ott áll a kapu előtt – intett Fischer lazán
az út másik oldala felé –, de nem most hirtelen jött, hanem nagyjából
legfeljebb egy órája, ahogyan az imént a motorháztető hőmérséklete
alapján megszakértetted, nagyon bölcsen… és azóta már el is vitték a
bozsányi kollégák…

– Az egy pesti ügyvéd volt! – jelentette ki Markovics elbizonyta-
lanodva. – Vagy nem az volt?



– A fényképészlány, akit meg szeretett volna dugni, határozottan
felismerte – mondta Fischer.

– Akkor hogyan is hívják?
– Kakas Jánosnak. De itt a faluban mindenki csak művész úrként

ismeri.
– Te meg simán hagytad, hogy előadja nekünk a pesti ügyvédet,

akinek ellopták az autóstáskáját? Hogy felírja az adatait, sőt még az
autója rendszámát is! Miért?

– A komoly ellenfelet nem szabad lebecsülni, főnököm! – magya-
rázta elégedetten Fischer. – Az ilyennel szemben nincsen helye a tü-
relmetlenségnek, mert megmakacsolja magát, aztán küszködhetsz,
amíg kiszedsz belőle valamit. Ezek után, ha beértünk, udvariasan el
fogom neki mondani, hogy gyorsan írok egy jegyzőkönyvet arról,
amit eddig elmondott, aztán ha továbbra is kitart mellette, hogy Bíró
Péter pesti ügyvéd, és ezzel a névvel a végén alá is írja, azzal máris
lesz egy hamis vádja a két rendbeli emberölése mellé… ettől szerin-
tem gondolkodóba fog esni. Vagy ha még ettől se, kirakom eléje az
Opeljának a kulcsát, amit biztosan eldugott valahová a szobában; a
lányok éppen most keresik. De ha még az autókulcsa se hatja meg,
jönnek az iratai, amiket nyilván az Opelban hagyott: személyi iga-
zolvány, jogosítvány, forgalmi… mert ezek nélkül biztosan nem
ment le a határátkelő mellé, a hajós szülinapi bulijára, ahol benyo-
mott, mint egy homályökör…

– Na, várjál már, ne kapkodjál ennyire! – emelte fel a kezét Mark-
ovics, mintha védekezne. – Honnan veszed, hogy a határátkelőnél
volt?

– A hajós barátod mesélte, hogy meg van oda hívva. Fényképez-
ni, meg enni. És gondolom, mivel elég zsíros volt a birkapörkölt, arra
kicsit innia is kellett…



– Csak azt ne akard nekem beadni, kispofám, hogy a hajón a Jós-
ka felsorolta neked az összes vendéget, akit meghívott!

– Az összeset nem, de a fényképészt elmondta… mert rákérdez-
tem, azért!

– Jól van, azt már hagyjuk is, hogy miért pont erre voltál kíván-
csi! Inkább arról rebegjél valamit, hogy miért két rendbeli a gyilok.
Ki a másik?

– Az, akinek már ismerjük a szig-számát. Ez a pasas pedig, akit
ma – az órájára pillantott –, azaz sajnos immár tegnap kihúztunk a
Drávából, az elsőnek az unokatestvére. Kolompár Rudolfnak hívják,
a tardonyi lakcíme ugyanaz…

– És mivel tudod majd ezeket bizonyítani?
–  Ez már a megye dolga lesz, nekem a présházbetörő öregurat

kell kihallgatni!
– Azért csak susogjál még ezt-azt kispofám, mielőtt visszajönnek

a lányok! Kezdjük a tőrkéssel! Kitől kapta ez a Kolompár Rudolf?
– Attól a lengyel nőtől, aki márciusban együtt élt a Bársony Sán-

dorral, és akitől április harmadikán délután azért ment fel a fényké-
pész présházába, mert valamilyen korábbi üzleti ügyük kapcsán
némi pénzzel tartozott neki a művész úr. Aki azonban a suska átadá-
sa helyett belemártotta a fejét egy kétszáz literes vizes hordóba, és
addig tartotta benne, amíg meg nem fulladt. Utána becsavarta egy
régi, kopott szőnyegbe, amit összekötözött valamilyen kötéllel, aztán
valószínűleg a túloldalon álló Opellal levitte a Dráva partjára, és víz-
re bocsátotta. A csomag április hetedikén, hétfőn, a délelőtti órákban
vízi úton hagyta el Magyarország felségterületét… paszport nélkül,
ahogyan voltál kedves említeni vasárnap estefelé, a buszmegállónál.

– Erről is dumáltál a hajóssal? De akkor… előtte már tudnod kel-
lett valamit!



– Eltaláltad. Ez is azt bizonyítja, hogy nem véletlenül vagy a fő-
nököm… de arról a hulláról, amelyiket a vízből húztunk ki, akkor
még nem tudtam semmit… csak gyanítottam, ki lehet… illetve nem
is ezt, inkább azt, hogy őt is a művész úr nyírta ki. Azóta viszont
már biztosan tudom, hogy a múlt héten, szerdán este, sötétedéskor
történt a gyilok, ugyanabban a présházban… de a módszer valószí-
nűleg más lehetett! Talán leitatta, aztán fejbe vágta valamivel…
ugyanis van egy szemtanú, aki látta, hogy a présház padlóján von-
szolja a magatehetetlen testet! Na persze, a szemtanúnak még arra
panaszkodott, hogy együtt mulattak, és ettől lett piás az illető. Mivel
régi szőnyege már nem volt, utána pokrócba kötötte, és nyilván az
egyszer már jól bevált módszer szerint másnap reggel vízre bocsátot-
ta… ám a délutáni vihar kibabrált vele: besodorta a hullát a sziget-
hez, ahol felakadt… na, ugye, milyen jól döntöttünk, amikor szépen
biztonságba helyeztük azt a kurva pokrócot is! Lesz, aki határozot-
tan rá fog ismerni…

– Ki a szemtanú?
–  A művész úr szőlőszomszédja, a Lajos bácsi… itt lakik Boz-

sányban, évek óta műveli a szőlőjét, ezért mindent jól ismer a prés-
házában, és az utóbbi fél évben sok furcsaságot vett nála észre… az
április harmadikán éjszaka rejtélyes okból vízzel megtöltött, kétszáz
literes vashordót, a hiányzó szőnyeget, a vonszolás nyomát a hordó-
tól egy autónyomig, és így tovább. Napközben általában a szőlőhe-
gyen, a pincéjében hűsölget, és imád mesélni, tehát csak okosan kell
kérdezni. Sajnos, a teljes nevét nem tudom… hiába: két gyilok alapos
felderítéséhez még nekem is nagyon kevés egy fél nap…

– Na, persze! Egy fél nap. Én se vagyok annyira hülye, hogy ezt
bevegyem! – figyelmeztette ingerülten Markovics.

– De remélem, a megyések nem lesznek olyan okosak, mint te, és
hisznek a véletlenben – válaszolta elégedetten vigyorogva Fischer. –



Te meg szépen elmondod nekik, mintha neked jutott volna az eszed-
be, hogy először is gondosan át kellene kutatni a művész úr préshá-
zát… a pincétől a padlásig. A padlás, az nagyon fontos, mert ott biz-
tosan lesz még ez-az a bizonyításhoz! Például az eszköz, amivel a
Rudolfot vágta fejbe… és mivel a tőrkéstől se szabadult meg, néhány
személyes holmi is maradhatott ott valamelyik áldozattól. Szívesen
mennék én is, de nekem ugye az öreget kell kihallgatni, mert annak
az ügynek is intéződnie kell… mert rengeteg Bélap van benne, és az
mind a miénk lesz!

– De remélem, kispofám, hogy ma éjjel már nem akarod a pasast
kihallgatni! Ezt inkább hagyd meg tisztán a megyének!

– Így lesz, főnököm… gyanúsítottként nem fogom kihallgatni. De
azt ugye megengeded, hogy kicsit elbeszélgessek vele… mert ha hol-
nap ész nélkül nekirohannak a megyei tudorok, amint máskor is
szokták, biztosan meg fogja makacsolni magát! Ezzel szemben, ha
már előbb elsusogott nekem ezt-azt, azt nem lesz érdemes
letagadnia…

–  Bánom én! Beszélgessél vele, de nélkülem! És mi lesz az
őrizetével?

– Arra gondoltam, kicsit megsértjük a törvényt, és ezt az örömet
meghagyjuk a nagy megyének. Arra hivatkozva, hogy nem tudtuk
hitelesen megállapítani a személyazonosságát… vagy valami hason-
ló hazugsággal… reggelig majdcsak kialakul! No, de máris jönnek a
lányok, gyorsan beszéljünk másról!

★ ★ ★

Az asszony hatkor ébredt, mint évek óta minden reggel. Óvato-
san kibújt a vékony nyári takaró alól, és kiosont a fürdőszobába,
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