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ELSŐ FEJEZET

Mata Hary halálbüntetést kér, mire enyhén szólva kivezetik 

– Nagyon helyes, hogy a tetemet már előkészítették a boncoláshoz.
Örülök, hogy végre rend van a kórházban. Fogjunk hozzá uraim. 
A lelet szerint ez itt egy negyvenöt év körüli anaemiás egyén, causa 
mortalis: előrehaladott atrophia… 

A kórboncnok felemelte kését, lehúzta a leplet, ám ekkor legna-
gyobb csodálkozására a halott felült, és mutatóujját figyelmeztetően 
kinyújtva, így szólt: 

– Pardon, a boncolás előtti illem előírja, hogy bemutatkozzam.
A tanár szigorúan összevonta két szemöldökét, és a meghökkent 

kórházi szolgára nézett. 
– Marcel! Hogy kerül ide egy jól nevelt női hulla, a középkorúnak

jelzett negyvenöt év körüli egyén helyére. Uraim! – És az orvosok-
hoz fordult, választ sem várva: – Iménti kijelentésemet visszavo-
nom: a kórházban még sincs rend. 

– Nem is szólva az ablakokról – jegyezte meg egy tetemtől
szokatlan, szemrehányó hevességgel a halott –, amelyeket legalább 
két hete nem pucolt senki. Nevem Prücsök, mely titkos megjelölés 
nemzetközi kémnők számára. 

– Hogy kerül ön a boncolóasztalra? – kiáltotta a kórházi szolga.
– Belopóztam, kérem, éjszaka, mivel hírhedt kémnő vagyok, és

fontos hadititkokat akartam itt kilesni. Ez kötelező, mert megbízóm, 
akinek rém vastag a szemöldöke, miszter Iksznek hívják, olykor 
kacag, mindenkit megölet, és egy feltűnően tuskólábú illető, beteg 
rokonaim révén zsarol.

– Még mindig nem értem – mondta az orvos kollégáinak. – Úgy
tudom, hogy a katonai ügyészség kórházának nincs elmeosztálya.

– Lehet, hogy más helyről szökött el.
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Közben Marcel, a szolga telefonált az őrségre. A boncolásra szánt 
halott természetesen ott volt a helyiség sarkában, egy koporsó mé-
lyén, csakúgy, mint máskor. Ez a leány egyszerűen a helyére feküdt. 

– Kérem, tessék elhinni, hogy én az ágyúgyártás vegyi receptjéért
lopóztam be… – állította türelmetlenül, kissé siránkozva a jól nevelt 
tetem.

– Feltéve, hogy a legfelsőbb katonai körök valami rejtélyes oknál
fogva a hullakamrában őrzik fontos irataikat – felelte szigorúan 
a tanár –, mondom, még ebben az érdekes esetben is ragaszkodnom 
kell ahhoz, hogy ön nyomban elhagyja a boncolóasztalt, hátborzon-
gató tervét későbbre halassza és egyedül vagy ápolójának kíséreté-
ben távozzék.

– Juszt sem – felelte a halott, és kiöltötte a nyelvét az orvosok felé,
ami helyénvaló, ha valaki lázas, vagy gyomorrontásáról szeretne vé-
leményt, de a kislány nem volt lázas, és gyomorrontásban sem szen-
vedett. Az orvosok egyhangú villámdiagnózisa szerint itt egy igen 
súlyos, „előrehaladott neveletlenség” csúf kísérő tünete lépett fel. 

A káplár kíséretében sietve jött az őrség. Az ijedt szemű, fekete lány 
csüggedten lesodorta magáról halotti leplét, és kiderült, hogy kopott 
és rongyos fekete ruhát visel, továbbá legalábbis negyvenötös számú, 
kiselejtezett férficipőt. E férficipőt bizonyára játékkártyákkal tette 
vízhatlanná, mert a talp egy lyukas részén a vörös király tekintett ki 
mélabúsan, mint a héttoronyba bebörtönzött uralkodó, valamelyik 
történelmi dráma nyíltszíni változásában.

A tanár nem szívesen állt ott, mert idegenkedett az olyan jelene-
tektől, amikor az őrség megbilincseli és elhurcolja a kémnőt, akit 
hibbantsága sem óvhat meg a biztos golyó általi haláltól. Ezért kissé 
elfordult. 

Igen meglepődött azonban, amikor a vörös hajú káplár így kiáltott 
dühös hangon a nemzetközi kémnő felé: 

– Na, megállj, te taknyos! Hát még ide is bejöttél?
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– Kérem – hebegte ijedten a kémnő –, én a repülőgépgyártás 
vegyi képletét akartam ellopni, és az angol szerviz tagja vagyok. 
Fogassanak el, és hallgassanak ki… Tudom a halálsugár titkát… 
A Zöld Kacaj vagyok…

A káplár azonban rögtönítélő önbíráskodással és azon a recsegő, 
könyörtelen hangon, amellyel a vincennes-i erőd udvarán tüzet 
vezényelnek az elítélttel szemben, így kiáltott: 

– Kirúgni a pimaszt!
…És az ítéletet nyomban végrehajtották. Az elítélt számos utolsó 

kívánságot sikoltozott, de ezeket nem teljesítették. 
Azért lehet, hogy magától is teljesedni fog némelyik, hiszen nincs 

kizárva, hogy egy porkoláb kötelességteljesítés közben szélütést kap. 
Ez esetben cipőben hal meg, ami nagyjában, de nem részleteiben 
egyezett volna a halálraítélt utolsó kívánságaival.
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MÁSODIK FEJEZET

A Zenélő Patkány, a Zöld Prücsök és az Álmos Elefánt 

A világhírű kémnő elsősorban keservesen bőgni kezdett. 
Úgyszólván bömbölt, mint valami megfenyített, komisz gyerek, 
és az emberek, akiknek sejtelmük sem volt, hogy ez a kócos 
kamaszlány világhírű kémkedéssel foglalkozik, hatalmas cipőjében 
egy titkos vörös királlyal, kíváncsian megálltak arramenőben, hogy 
szemügyre vegyék a kidobott egyén bömbölését, a vörös káplár 
élettartalmával kapcsolatos hátborzongató jövendölését, ruhájának 
gépies porolgatása közben. Erre a járókelők felé kinyújtotta a nyelvét, 
szintén híjával a láz vagy gyomorrontás megfelelő indítóokainak. 

Szerencsére odalépett a lányhoz egy bronzarcú, vállas egyén, 
akit Szivar néven jól ismert mindenki a kikötőben, és halkan, 
megnyugtatóan odasúgta a híres kémnőnek: 

– Te egy nagy ló vagy, Prücsök, és gyere, mert képen ütlek! 
Megjegyzem, ez a Szivar két év előtt úgy fejbe ütötte Honoluluban 

a vámházraktárnokot egy iratszekrénnyel, hogy ez az ember azóta 
percenként csuklik, amiről különben a stockholmi orvosi szemle 
húsvéti számában igen mélyenszántó értekezést írt egy Nobel-díjas 
tudós. De áttekinthetetlen mindazok számára, akiknél különleges 
kísérő tüneteket okozott, ha Szivar egy vagy más okból fejbe ütötte 
őket, anélkül, hogy az illetőről később tudományos szakmunkát 
tettek volna közzé, aminek legfőbb oka a világon megjelenő orvosi 
folyóiratok aránylag korlátozott száma. 

A lánynak, úgy látszik, e komor jassz teljesítményei nem impo-
náltak, mert még harsányabban bőgött és apró öklével belevágott 
a bronzarcú széles mellkasába. 

– Semmi közöd hozzá! Eredj a fenébe! 
Miután már több járókelő érdeklődve nézte a toprongyos hírszerző 

sivalkodását, Szivar, régtől fogva az egyszerű megoldások híve, 
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felkapta a lányt, és a sértegetések özönének fittyet hányva elvitte egy 
közeli sikátorba, a talpára helyezte, és roppant tenyerét felemelve 
rámordult: 

– Most már elég legyen, mert megjárod!
Mivel erre a lány apró kezével úgy vágta pofon, hogy csak úgy 

csengett, Szivar elhatározta, hogy felhagy a terrorral. Azért, ameny-
nyire egy pofon után ez lehetséges, zord fensőbbségét megőrizve, 
ezt kérdezte. 

– Mit bőgtél, mi?
– Kirúgtak.
– Azt látszott messziről is. – Mentek szótlanul.
Lejtősödő sikátorok deltájában mind szélesebbre tágult a hatalmas 

kikötő panorámája, mozdulatlan hajórengetegével, ahogy álmosan 
feküdt a déli napsütés csillogó, sárga mezőjében. 

– Azért volt – szipogta a leány –, mert Mathias mondta, hogy 
itten olyan nagy ügyészségi kórház van, ahol kémeket gyógyítanak.  
Azt mesélte: lehajtott fejjel jól öltözött urak és finom dámák mennek 
a fegyőrök között, de nem szabad nekik semerre sem nézni, csak 
a földre. Nem is beszélhetnek, csak éppen megoperálják őket, és 
plombálják a fogukat, mielőtt a kivégzés kezdődik.

– Ez marhaság!
– Én is úgy gondoltam. De ez a Mathias mégiscsak szakmunkás 

a rabegészségügyben, mert úrvezető.
– Sofőr?
– Nem. Sofőr, az taxit vezet, viszont ő ügyészségi halottakat szál-

lít a fekete autón, amin nincsen taxamérő óra, és nem is teherautó.  
Tehát, aki ott sofőr, az úrvezető. De a fontos az, hogy ért a fegyházhoz. 
És ő mondta, hogy aki ide belopódzik, az haditörvényszék elé ke-
rül. És hogy ott a pincében tartják a fát és a szenet. Akkor már 
a főkapus többször is kidobott, egy ronda, vörös káplár. Erre elha-
tároztam, hogy bemászok a pincébe. Én ugyan a fához akartam, 
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esetleg a szénhez, de hát úgy adódott, hogy a boncolási kórterembe 
kerültem.

– Te miket csinálsz? – hüledezett Szivar, a gondolatra is megbor-
zadva. 

– Már trancsíroztak volna, ha nem szólalok meg. Mert egy le-
pedő alá feküdtem valamelyik asztalon. És akkor mondtam, hogy 
hírhedt kémnő vagyok, aki a kórház hadititkait akarom kilesni. 
Erre ahelyett, hogy kihallgatni vittek volna, és akkor megmondom 
a vizsgálóbírónak, amit akarok, inkább megfogtak és… 

– Kirúgtak. Innen ismerem az esetet. Meglátod még bajod lesz, 
mert úgy bezárnak ilyesmiért, hogy megemlegeted.

– Az is mindegy nekem. Beszélni muszáj a vizsgálóbíróval. 
A papámat nem hagyom. Te talán hagynád a papádat, ha bezárnák?

Szivar kissé elgondolkodott a feltett kérdésen. 
– Volt ilyen eset a családban. És hagynom kellett.
– De az enyém ártatlan. Én bizonyíték nélkül is tudtam. De most 

van bizonyítékom. 
– Azonban nem tárgyi. Csak egy tetem. Illetve, amit ez a tetem 

vallott. Márpedig halála után nem lehet vallomására megesketni 
még egy tetemet sem, tehát ez a bizonyíték nulla. Illetve hulla.

– Ha tehát nem hiszel benne, eredj a fenébe, Szivar. Nem vagy 
a barátom. 

– Hülye vagy. Én hiszek a papád ártatlanságában. De hol a hivatali 
tekintély, melynél fogva felmenthetem? Nekem a bíróságnál csak 
mint vádlottnak jutott döntő szerep. 

Így ültek. A komor jassz megvakarta a fejét, amitől sapkája tarkóig 
csúszott. Aztán elővett a füle mellől egy cigarettát, és rágyújtott.

– Már nekem megint van tervem – szólt felcsillanó szemmel 
a leány.

– Ajjé – jegyezte meg borúlátóan Szivar, ez az amúgy is komor 
jassz. – Neked olyan terveid vannak, hogy hidegrázást kap az ember. 
Talán megint elfogatod magad? 


