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– Ez a hónap bizony nagyon zűrösen kezdődik a kapitánynak! – je-
gyezte meg a feleségének Fischer, amint a rendőrségi épület bejárata
előtt felfedezte az indulásra kész vezetői szolgálati autót, benne a
gépkocsivezetővel. – Már a múlt hét közepén figyelmeztettem a
Gyurit, és próbáltam felkészíteni, hogy az utóbbi hetek eseményei-
ből mivel lenne célszerű eldicsekedni, mit lesz kénytelen bevallani,
és mennyi mindent kéne bölcsen elhallgatnia, hogy a főnök a hévízi
ivókúrák után csak fokozatosan szokjon vissza a mindennapi életbe,
mert az egyszerre rázúduló nagy terhelés túlságosan meg szokta vi-
selni. Aminek a következményei mindenki számára kellemetlenek
lesznek… lesz megint ordibálás, asztalcsapkodás, kettesével szívott
cigaretták, és hajnalig tartó feszültségoldás a klubban, sok-sok bor-
ral, aztán bágyadt másnaposság, majd minden kezdődik elölről…

– De, gondolom, a Lala egyáltalán nem volt kíváncsi a bölcs tanácsa-
idra, és habozás nélkül rá is öntötte az összes keserveit – vélte az
asszony.

–  Meg nyilván átadta ezekhez a főkapitányi értekezlet ránk nézve
lesújtó megállapításokat tartalmazó előterjesztését, az augusztus
havi bűnrossz bűnügyi ügyforgalmi statisztikánkkal egyetemben.



Amivel aztán kapásból annyira kiakasztotta, hogy péntek déltől
kezdve nem is csinált mást, mint ezeket tanulmányozta, és megpró-
bálta kitalálni az értekezletre a legokosabb védekezési taktikáját…

–  Miért gondolod, hogy unalmas papírokkal töltötte az egész
hétvégéjét?

– Azért, szívem, mert pénteken délután elvileg én referáltam volna
neki a présházbetörők ügyéről. Arról egyelőre elvileg szinte semmit
se tud a Visky, és a Markovicsot se avattam be abba, amiben a Franci
bácsival egyeztünk meg. Amikor ezért ebéd után benéztem volna
hozzá, a Márti azt mondta: fél tizenkettőkor összecsomagolta az asz-
talán szerteszét heverő papírokat, mindet belevágta az aktatáskájába,
és egy határozott majd jövök, ha ezekkel végeztem ígérettel távozott az
irodából. Ezek után vártam is becsületesen a hivatali munkaidő vé-
géig, hátha végez az olvasással, és tényleg visszajön. Aztán hazaug-
rottam bekapni pár falatot, utána a Gyuri bozsányi akciójára gyúr-
tunk, és amikor szombaton hajnalban visszaértünk Bánfalváról, még
mindig nem járt a kapitányságon… majd szombaton, és vasárnap
sem rendelt be, hogy beszámoljak… mindezt összefoglalva: a titkár-
nőnél kinyilatkoztatott terveinek megfelelően nyilván az egész hét-
végét a papírok tanulmányozásával kellett töltenie…

– Ha csak felületesen ismernéd, azt hinném, hogy merő naivitásból
beszélsz róla ilyeneket… így viszont: cinikus vagy, mint mindig!

– Csak te vegyél engem komolyan, szívem! – figyelmeztette a férfi, és
nyitotta neki a bejárati ajtót. – Abból indultam ki, hogy már most,
korán reggel ordibálás lesz, és ennek az okait próbáltam
elmagyarázni!

Az asszony belépett az ajtón, és a küszöbön megállva visszafordult:



– Próféta voltál, drágám… megint egyszer, és nem először! – ugyanis
már ott állva is jól lehetett hallani, hogy az emeleten, a párnázott aj-
tókkal hangszigetelt legbelső parancsnoki irodában véresen komoly
tanácskozás folyik. A kapitányságvezető üvöltve feltett kérdései kö-
zötti hosszabb-rövidebb időre beálló feszült csend arra utalt, hogy
valakik bátortalanul válaszolgatni próbálhatnak… – Legkésőbb ne-
gyedóra múlva vége lesz az egyoldalú eszmecserének… – pillantott
az órájára az asszony. – Főbenjáró bűn lenne, ha elkésne egy ilyen iz-
galmas napirenddel kecsegtető főkapitányi értekezletről…

–  Legkésőbb délutánra pedig kihal az egész bűnügyi osztály, mint
minden hasonló értekezlet után – sorolta tovább a próféciákat a férfi
magabiztosan. Becsukta maga mögött a bejárati ajtót, és pár lépés
után megállt a lépcsők előtt, az asszony mellett. – Te maradsz, mert
tele vagy idézettekkel; szokás szerint a Juli, akinek nincs igazán jó
dumája arról, hogy hová tűnhetne el; és sajnos én se léphetek le,
mert rengeteg a dolgom. Legkésőbb két órára visszaér az értekezlet-
ről, már nagyon-nagyon szeretné leverni a mérgét valakin, amiért a
kapitányság vagyonvédelmi munkájáról szóló, kifejezetten szerény
statisztikai adatok miatt nem dicsérték meg. Azonnal hátranyargal a
folyosón, hogy alkalmas áldozatot találjon, és…

– Jobb híján megint te leszel a valakije – fejezte be a gondolatmenetet
az asszony –, mert a Julinak biztosan nem fog siránkozni, mint a sze-
rencsétlen Mile szokott, vele nincsenek olyan viszonyban. Arra azon-
ban kíváncsi leszek, hogy a Tündér Lala a nagy egójával milyen du-
mával tapos le előle. Merthogy ő se fogja megvárni, arra mérget
vennék…

– Elárulom ezt is: nyilván ellenőrizni fog valahol – mondta a férfi. –
Minél messzebb, annál jobb! Hiszen, mint tudjuk: az eredményes pa-
rancsnoki munka legfontosabb eleme a rendszeres, mélyreható ellen-



őrzés. Ebédig majdcsak kitalálja, kit, hol, milyen tevékenysége köz-
ben kell haladéktalanul ellenőriznie. Vagy ha ez mégse jönne össze,
körbeviszi a két újoncot a területen, mondván: minél előbb legyenek
képben az egyes települések bűnügyi jellemzőiről, elvégre a haté-
kony nyomozói munkának meg a széleskörű tájékozottság az alapja!

–  Komolyan azt hiszed, hogy a Tuskó benyelne tőle egy ilyen
dumát?

– Csak kapásból soroltam két ötletet, amik éppen az eszembe jutot-
tak… de kicsi a valószínűsége, hogy a Viskynek magyarázkodnia
kellene. Holnap reggelig a Tuskó régen elfelejtette a mai mérgét, és ki
tudja, mi minden történik még addig, ami már mind sokkal fonto-
sabb lesz!

– Értem… meg azt is, hogy ma megint nem együtt megyünk haza…

– Hacsak nincs kedved végigülni a Tuskó következő pszichoterápiás
foglalkozását a klubban, amit megint én leszek kénytelen
celebrálni…

– Inkább elmegyek az Anikóért az oviba! A jövő hónaptól úgyis szin-
te teljesen a mamára marad szegény… habár, ma reggel egyáltalán
nem látszott rajta, hogy emiatt túlságosan bánkódna, olyan határo-
zottan jelentette ki, hogy ő mostantól már mindig a mamával megy.
De legalább egyszer azért elkísérhetnél bennünket; ha egyszer vala-
miért véletlenül neked kell majd elhozni, ne kelljen előtte hosszasan
kérdezősködnöd, amíg megtalálod a lányodat!

– Ezek szerint idén nem ugyanoda kell menni, ahová eddig jártunk?
Nagyon jó, hogy figyelmeztettél, szívem, de a mai nap erre biztosan
alkalmatlan lesz!



– Mondd csak, Andris, de kérlek, most kivételesen komolyan – lépett
hozzá egészen közel az asszony, és mélyen a szemébe nézett. – Ilyen-
kor se jut eszedbe soha, hogy bolondot csinálsz magadból, ha to-
vábbra is itt maradsz?

– Bevallom, szívem, ezen már többször is elgondolkodtam. Ajánlot-
tak is egy nyugis állást, még a jogi egyetemet is folytathatnám
mellette…

–  Tudom… ilyenkor kezded a járási KISZ-bizottságot emlegetni,
ami…

– Na, ugye! Ha nagyon akarnám, máshol is csinálhatnék magamból
bohócot!

– Jól van, hagyjuk, értem én: itt akarsz maradni, ezért akár azt is el-
tűröd, hogy fát vágjanak a hátadon. De azt legalább véglegesen el-
döntötted már, hogy pontosan hogyan próbálnál további balhékat
kiprovokálni a két gyanúsítottból? Mert én továbbra is ragaszkodom
a véleményemhez: jogszerűen csak akkor lehet őket szembesíteni va-
lamire, ha a már meglévő, dokumentált vallomásaik között van el-
lentmondás. Az biztosan nem jogszerű, amit vasárnap délután nagy
arccal előadtál erről!

–  Ez kétségkívül így van, szívem, viszont sokkal eredményesebb
lesz, mint ha előbb külön-külön mindkettővel végigjátszanám a
meccseket, hogy azokból egymásnak ellentmondó, dokumentált val-
lomások legyenek! Sokkal hatékonyabb, ha mindjárt az elején össze-
ugratom őket valamivel, és egy darabig hagyom, hogy mérgükben
olyan balhékat is egymás fejéhez vágjanak, amikről eddig nem esett
szó. De ha már szóba hoztad, meg is kérlek: ha meghallod, hogy már
nagyon nagy nálam a hangzavar, gyere át, és hívj ki a folyosóra!



– Jól van, nem bánom, de ugye tudod, hogy mi a nagy szerencséd?

– Szívem! Ne kezdd újra a kirendelt védők passzivitását emlegetni,
vasárnap délután már ezt is alaposan kitárgyaltuk!

– Tényleg hagyjuk – lépett fel az első lépcsőfokra az asszony –, mert
ha elölről kezdjük, túl sokáig tartana! Inkább igyekezzünk kikerülni
a tűzvonalból, mielőtt késő lesz!

Az ügyeletes ablakpárkányán gyorsan kikeresték a kulcsdobozaikat,
aláírták az átvételt, és fürgén szedték a lábukat, hogy mielőbb az iro-
dáikba érjenek. Vészesen közeledett ugyanis az időpont, amikor ki-
vágódik a vezetői titkárnő irodaajtója, kivágtat rajta a kapitányság-
vezető, ledübörög a lépcsőn, és az épület előtt bevágja magát a járó
motorral, indulásra készen várakozó szolgálati autójába… hogy utá-
na délutánig csend honoljon az épületben… az a bizonyos vihar előt-
ti, feszült csend…

★ ★ ★

Fischer a fogdakikérőket töltötte ki, amikor Markovics belépett az
irodába:

–  Tele a tököm ezzel a két fasszal! – jelentette ki dühösen, és leült
vele szemben, Brodarics helyére.

–  Pont kapóra jöttél, főnököm! – tolta felé Fischer a negyedíves la-
pocskákat –, írjál alá gyorsan, és már hozom is fel a két aduászomat,
mert délig végeznék a szembesítésekkel, hogy aztán…

– Mondom: tele van a tököm ezzel a két faszival! – ismételte maka-
csul Markovics, mintha meg se hallotta volna.



–  Mindenkinek megvannak a maga gondjai, főnököm – bólogatott
megértő arcot vágva Fischer, és a golyóstollát is áttolta a papírok
mellé. – Én például ezerrel szembesítenék, ha kegyeskednél végre
aláfirkantani…

– Szombaton hajnalban nem azt rebegted az autóban, miután kiszállt
mellőled a nagyseggű, hogy gyakorlatilag már végeztél a szembesí-
tésekkel is, csak a lopott holmik begyűjtése és visszaosztása maradt,
aztán nekifogsz az összefoglaló jelentésnek? Amibe a kipontozott he-
lyekre majd akkor írod be az okozott és a megtérült károkat, ha meg-
jött a becsüs-szakértő véleménye, aztán…

– Te már csak ilyen vagy, főnököm – dünnyögte Fischer bosszúsan,
és elhúzta a száját. – Amíg kell a segítsége, addig kedves elvtársnő,
amikor már nem kell, attól kezdve simán csak nagyseggű… neked
még az se számít, ha két hétvégéjét is önzetlenül elcseszte egy olyan
ügy miatt, amelyik kizárólag a tiéd…

– Jól van már, kispofám, elfelejtettem! Úgyhogy te is felejtsd el gyor-
san, hogy megint nagyseggűt mondtam! De különben is: nem ez volt
a kérdés! Hanem az, hogy akkor most végeztél a szembesítésekkel,
vagy nem végeztél?

– Szombaton hajnalban még úgy gondoltam, hogy végeztem, de utá-
na aludtam rá egyet. Aztán vasárnap, az ünnepi ebéd után még
egyet, és közben arról álmodtam, hogy az utóbbi években volt a vá-
rosban meg a környéken néhány olyan betörési kísérlet, aminél meg-
zavarták a tetteseket, akik ezért a helyszínen felejtettek ezt-azt. Még
olyan balhék is akadtak ezek között, amelyeknél két tettest láttak el-
szaladni. Ezért amikor felébredtem, elbeszélgettem a feleségemmel,
és mivel ő is emlékezett ilyen ügyekre…



–  Nem tudnád rövidebbre fogni? – kérdezett közbe ingerülten
Markovics.

– Tudnám rövidebben is, de abból talán nem értenéd meg a lényeget.

– Azért csak próbálkozzál vele, mert hátha mégis! Most akkor van-e
még olyan vallomásuk, amiben egymással ellentmondásba kerültek,
vagy nincsen? És vajon mi a tökömre szembesítenéd őket, ha nin-
csen, ahogyan ezt szombaton hajnalban nagy arccal előadtad, miu-
tán kiszállt a nagys… na, jól van, ezt nem mondom még egyszer, le-
gyen ezután nagyságos elvtársnő…

–  Na, látod! Ez mindjárt jobban hangzik. Ezért el is mondom rövi-
den, hogy mi a tervem. Ma reggel először is kikértem az irattárból
ezeket a régi ügyeket, amelyekre emlékeztünk, aztán körülnéztem a
bűnjelkamrában, és kihoztam onnan pár ígéretes bűnjelet. Most pe-
dig, ha leszel szíves végre aláfirkantani a fogdakikérőket, felhozom a
két gyanúsítottat, és kipróbálom, működik-e az, ami a majdnem
ügyész feleségem szerint abszolút törvénytelen, ám szerintem na-
gyon praktikus. És ha ebből csak egyetlen újabb balhéjuk derül ki, az
is hoz egy újabb eredményes Bélapot!

– Telhetetlen vagy, kispofám! Csak bele ne fulladjál a végén a nagy
igyekezetedbe! – figyelmeztette szigorúan Markovics, még mindig
semmi jelét sem adva, hogy aláírni készülne, helyette tovább kérde-
zett. – Remélem, tisztában vagy azzal, hogy te csak ideiglenesen úsz-
tad meg a ma reggeli ordítozást! Délután az lesz az első dolga, hogy
végre téged is elszámoltasson a présházbetörők ügyéről.

– Hála istennek! Amióta megjött a szabadságáról, még úgyse volt le-
hetőségem tájékoztatni. Pedig az egész péntek délutánomat itt az
irodában csesztem el, mivel a Márti azt mondta, hogy ebéd után



vissza fog jönni… utána meg az éjszakám nagy részét egy olyan ügy
miatt, amelyik kizárólag a tiéd…

– Meg arra is számítsál – folytatta Markovics, mintha meg se hallotta
volna a heccelődést –, hogy máris kitalálta: semmit se változtatott a
statisztikai eredményeinken az osztály szétválasztása a két
csoportra!

– Ezek szerint a rózsakerti tolvaj ügyét meg se említetted neki?

–  Egyszerűen nem volt rá lehetőségem… – kesergett Markovics –,
csakis a kérdéseire lehetett válaszolni… illetve még azokra se, mert
nem hallgatott végig, csak üvöltött!

– És akkor mi a helyzet a Bánfalván, a Zénó bácsi házában hagyott
rengeteg lopott holmival? Szombaton hajnalban, az autóban hazafelé
nem azt magyaráztad óriási lendülettel, hogy ma reggel az első dol-
god lesz megbeszélni vele a teherautót, amit majd az értekezlet után
megszerez nekünk a megyei gazdasági igazgatótól?

– Most ismételjem magam, vagy anélkül is tudod, hogy mi újság volt
vele?

– De legalább azt miért nem mondtad el, hogy az új felállás szerint
hivatalosan csak szeptember elseje óta működünk, ami máma van.
Pár óra alatt lehetetlen csodát tenni, bármennyire is szeretné!

– Ezeket majd mindet elmondod neki te!

–  Ami, ugye, még véletlenül se azt jelenti, főnököm, hogy a régi
rossz szokásod szerint megint a legegyszerűbb megoldást
választottad?

– Mire gondolsz, kispofám?



– Na, vajon mire gondolhatok ezek után, főnököm?

– Azt, amire gondolsz, nem én mondtam neki, hanem a Visky! – sza-
badkozott Markovics. – Ezért vele hőbörögjél!

– De a csoportvezetői pótlék, amit elintéztem neked, az ugye jól jött?
– taposott bele az érzékeny pontjába Fischer.

– Most egyáltalán nem erről van szó, kispofám! – szögezte le Marko-
vics; végre felkapta az asztalról a golyóstollat, gyorsan aláfirkantotta
a papírokat, és felállt. – Ha keres valaki, ki kellett ugornom a város-
ba, hogy felvadásszam a Kasza egyik elbitangolt fülesét.

–  Nyugodtan várhatsz ezzel ebéd utánig, addig úgyse ér vissza! –
húzta maga elé a lapokat meg a golyóstollat Fischer.

– Ki mondta, hogy én azért…

–  Ne etessük egymást, Gyuri! A Kaszának Parlagváron sohase volt
fülese!

– Akkor meg Bozsányba mentem, ugyanezért…

– Csakhogy a Kaszának ott se volt fülese! De ha már úgyis oda ké-
szülsz, megemlíteném, hogy neked viszont van ott egy sztárfülesed,
és nagyon-nagyon időszerű lenne, ha végre egyszer őt szeretnéd
felvadászni!

– Mi bajod neked az én bozsányi fülesemmel?

– Nekem semmi a világon, de neked hamarosan lesz, ha igaz, amit
megtudtam róla! Mert előbb vagy utóbb ugyanezeket a csúnyaságo-
kat fogja róla mesélni a kapcsolattartójának a megyei társtulosok va-
lamelyik embere. Vagy, ami még ennél is kellemetlenebb: a határőrö-



ké vagy a politikásoké tesz erről jelentést, akik aztán gondolkodás
nélkül, boldogan le is fogják írni, és… mondjam tovább?

–  Aztán vajon mit mesélhetnének róla? Az ugyanis biztosan nem
igaz, hogy a lengyel csibészek neki adják el a feltört német autókból
kilopott holmikat! Meg az se, hogy az egyik legnagyobb valutázó
Bozsányban! Mert ezeket mind ellenőriztem!

– Gondolom, széleskörűen, ahogy ilyenkor szokásos: szigorúan meg-
kérdezted, ő meg lelkesen tagadta. Tán még azt is, hogy a Bozsány-
ban lebzselő megyei társtulos nyomozóknak is ő szokta olcsón be-
szerezni a német márkát, ha jugóba készülnek… hogy arról említést
se tegyek, amire egyszer már figyelmeztettelek: újabban a Szocsóval
üzletel, méghozzá nagyban! És nem is akárkinek szerzett nyugatné-
met márkát a közvetítésével!

– Ezt meg honnan veszed, kispofám?

– Tudod jól, hogy nem fogom elmondani, és most már nincs is erre
több időm. Egyelőre maradjunk annyiban, hogy ha ebéd után nem
jössz vissza, és nagyon keresne valaki, hazudok valami hihetőt az
érdekedben.

Markovics szó nélkül kisétált az irodából, Fischer felmarkolta a két
fogdakikérőt, de a folyosóra már nem tudott kilépni. Az ajtóban Bro-
daricsba ütközött, aki eléggé megkésve ért be. Így jár, aki immár Tar-
donyból startol reggelenként, és még nincsen jól bevált
menetrendje…

– Mázlid van! – lépett vissza Fischer, és leült a helyére. – A Gyurinak
fel se tűnt, hogy lejárt a szabadságod, és az utolsó hónapodat kezded
Parlagváron. Mesélj! Minden rendben ment?



Brodarics hamar végzett a maga beszámolójával: átköltöztek a tardo-
nyi lakásba, berendezkedtek, aztán üdültek, és kipihenték a költözés
fáradalmait. És ha már az elmúlt hetek eseményei kerültek szóba,
Fischer is elmondta, hogy ők is átköltöztek, de utána azt is el kellett
mesélnie, mi minden történt a rendőrségen.

Visky Szentmargiton előadott helyszíni parancsnoki alakításával
kezdte, alaposan kidomborítva a megyei nyomkövető kutya zajos
sikerét, amit a betörők által hátrahagyott kézikocsin átbukó járőr le-
leplezésével aratott. Utána összefoglalta a halastó körüli kalandjukat
Markoviccsal, és végül részletesen beszélt a hosszú éjszaka utáni na-
pon talált hullával kapcsolatos elméleteiről is.

A kissé hosszúra nyúló beszámolót a péntek éjszakai rózsakerti ka-
landjukkal fejezte be, amivel egy újabb bűncselekmény-sorozat Bél-
apjaival lesz gazdagabb a Nyomozó Csoport.

– A vén csibésszel mire jutottál? – váltott témát Brodarics. – Téged is
leiskolázott a gulágból, ahogyan a nagyeszű parancsnokainkkal
tette?

–  Megpróbálta, de rajta vesztett: én iskoláztam le – mosolyodott el
Fischer. – Kiderült, hogy hozzám képest szinte semmit

se tud az egykori lágerbéli állítólagos ismerősének, a lelkesen emle-
getett Szolzsenyicinnek az élettörténetéről. Fogalma se volt például
arról, hogy az illető egyik könyvét magyarul is kiadták, így aztán,
amikor a kezébe nyomtam, csak vaksin pislogott… mire megkapta a
szemüvegét, hogy jól lássa, sőt, azt is megengedtem neki, hogy oda-
lent a fogsziban elolvassa…

– Ezek szerint haladtatok az ügyben is…



–  Méghozzá tempósan! A jegyzőkönyveid alapján tételesen feldol-
goztuk a Szepi által elmondott összes balhét, ezek közül néhányra
még le is szembesítettem őket, és pillanatnyilag már előnyben va-
gyok veletek szemben, mert le van írva néhány olyan is, amiről ne-
ked szerényen hallgatott a Szepi. Ezeket az öreg jegyzőkönyveiben
külön meg is jelöltem…

–  Majd ledumálom vele… – ígérte magabiztosan Brodarics. – Nem
lesz probléma, mert végig prímán egyetértettünk, és nagyon igyeke-
zett… nyilván csak néhány kisebb, jelentéktelenebb balhé lehet…
ezeket talán elfelejthette szegény…

– Akadhat közöttük olyan is… de ha már beszélünk róla: emlékszel a
paplakba történt betörésre, itt, a szomszédságunkban?

– Közben annak is meglettek a tettesei?

– De meg ám! Egy ideje már lent pihiznek a fogdában…

– Amivel, ugye, nem azt akarod mondani, hogy… – meredt rá gya-
nakodva Brodarics.

– Hogy ráéreztél máris! – bólogatott elégedett arccal Fischer. – És mit
tippelsz: az öreg szerint kinek az ötlete volt?

–  A valagát rúgom szét a trógerjának! – tört ki Brodaricsból a
felháborodás.

– Csak nyugi, Pistikém, minden oka megvolt szegénynek arra a bal-
héra! Féltékeny, mert a felesége lett az új pap házvezetőnője…

– Ettől én még belerúghatok a valagába! Máma ez lesz vele az első
dolgom!



– Inkább találj ki magadnak valamilyen másik első dolgot, mert dél-
előttre nekem kellene! Felhozom az öreggel együtt, és megpróbálom
őket összeugrasztani, hátha a veszekedés közben kikotyognak még
néhány olyan balhét is, amit eddig egyikük se mondott. Ha sikerül, a
Szepi megy vissza a fogdába, én meg leírom az öreg verzióját. Utána
majd elkezdheted részletesen kitárgyalni a Szepivel, azokkal együtt,
amikről eddig nem beszélt neked…

– És hogyan akarod őket összeugratni?

–  Végleges tervem még nincsen, csak ötleteim… majd
kísérletezgetek.

– Jól van, nekem még úgyis lenne pár elintéznivalóm a városban az
itteni lakásunkkal kapcsolatban, ezeket délig lerendezem… megszer-
zem hozzá a Viskytől az ügyintézőt, úgy hamarabb végzek – mond-
ta, aztán ismét témát váltott. – Az ügyeletes említette, hogy rövide-
sen megjön Tardonyból a két sastojás, akik most szerelnek fel. Mit
tudsz róluk?

– Nem sokat – vonta meg a vállát Fischer. – Mindketten némi politi-
kai hátszéllel, szívességi alapon, vagy ha úgy jobban tetszik, protek-
cióval lettek BM-tartisok, és törzszászlósként szereltek le, ezt a rend-
fokozatot hozzák magukkal. A Takács Csaba Várfalván lakik, anyu-
kája pedagógus, apukája meghalt, van egy fiútestvére, és mint min-
den rendes, törvénytisztelő elvtárs, már kora gyermekkora óta kitar-
tóan rendőr szeretett volna lenni…

– Azzal kezdted, hogy nem sokat tudsz róluk!

– A Csabáról azért tudok többet, mert az anyukája nemcsak a tartira
protezsálta be, utána nekem is üzent, mint úttörő az úttörőnek, aki,
ugyebár, ahol tud, segít. Amúgy látásiból a srácot is ismerem egy



csermelyvölgyi úttörőtábor óta: ott jó pár éve az ifivezetők között je-
leskedett. Az emlékeim szerint nagy sumák a lelkem… egy darabig
olyan, mint aki egy szót se tud szólni, aztán váratlanul rácáfol a lát-
szatra. És még valami rémlik vele kapcsolatban: nagyon könnyen
meg tud sértődni, akár nevetséges kicsiségeken is, utána pedig
hosszasan és látványosan duzzog…

– Ezzel itt nálunk nem sok babér jut neki… kapásból el tudom kép-
zelni az első igazán penge találkozását az ideges Viskyvel…

– Az nem kunszt – legyintett vigyorogva Fischer. – Próbáld meg el-
képzelni ugyanezt egy nyugodt Viskyvel! Mondjuk, amikor azt taná-
csolja neki, hogy tépje ki a lapot a könyvből, amin azt írták, amivel a
Lala nem ért egyet… utána hetekig búskomor lesz!

– És mi jót tudsz a másikról?

– A nevét: Vincze József. Meg azt, hogy bükkösi, és a Visky szerint az
apja a bükkösi ÁFÉSZ-nél boltvezető, akit ő jól ismer. Ha viszont tör-
ténetesen annak a boltvezetőnek a fia, akire a név alapján én is em-
lékszem, és csak egy kicsit olyan a stílusa, mint az öregé, vele is egy
izgalmas kollégával leszünk gazdagabbak. Az öreg első blikkre egy
nagyon bölcs, megfontolt bácsinak látszik, aki csak ritkán szól, aztán
amikor jobban megismered, kiderül: ez az egyetlen érdeme, mert
jobb lenne, ha soha nem is mondana semmit. Hála az égnek, az isme-
retség okán a Visky már kinézte magának a Jóskát, úgyhogy a Nyo-
mozó Csoport csak a Csabával lesz gazdagabb és színesebb. Ha
visszaérnek Tardonyból, rögtön meg is beszélem vele, hogy magunk
mellé vesszük, és visszük mindenhová, hogy minél hamarabb meg-
tanulhassa az alapokat. Aztán ha egy hónap múlva Tardonyba mész
a Völgyihez csoportvezetőnek, egyedül folytatom a betanítását… de
addig is… – Fischer felállt, kezében a fogdakikérőkkel, ám ekkor egy



egyenruhás rendőr jelent meg az irodaajtóban: Tóth Márton törzsőr-
mester, a szentmargiti körzeti megbízott, akinek még majdnem fél
órája volt a kilenckor kezdődő szokásos havi káembés eligazítás
kezdetéig…

– Bejöhetek? – fékezett le a küszöbön.

– Naná, hogy bejöhetsz, barátom! – biztatta barátságosan Fischer. –
Foglalj helyet itt mellettem, és mondjad gyorsan: mi a problémád!

– Csak azért zavarnék, mert megbeszéltük, hogy amit a boltbetörők-
kel kapcsolatban… szóval, hogy előbb mindent szóban, és kizárólag
neked… – kis szünet, óvatos oldalpillantás Brodarics felé –, és abból
te majd eldöntöd, hogy mit írjak le… de tulajdonképpen más ügyben
is jöttem volna… ami nem is biztos, hogy…

– Ne cifrázzad, Marci! – szakította félbe mosolyogva Fischer. – Bát-
ran vágjál bele a közepébe, a Pista pedig ne zavarjon!

– Na, szóval… azzal kezdeném, hogy tárgyaltam a battyáni kollégá-
val, ahogyan huszadikán megbeszéltük, és nincs kifogása az ellen,
hogy hármasban folytassuk, úgyhogy egyeztetnünk kellene egy idő-
pontot meg helyet a találkozóra. Ezért mindjárt meg is kérdezném:
szerdán délután ráérsz?

– Fogalmam sincs.

– Ez kicsit részletesebben mit jelentene?

–  Marci! Azt kérdezted, hogy két nap múlva ráérek-e. Én meg azt
sem tudom neked biztosra megmondani, hogy két óra múlva mit fo-
gok csinálni. Mert mi lenne, ha ráérnék szerdán délután?

– Találkozhatnánk valahol, mert a battyáni kolléga is éppen délutá-
nos lesz, mint én. Mindketten kettőkor kezdünk.



– Jól van, akkor egyezzünk meg a következőben. Neked a szolgálat
kezdetekor úgyis be kell jelentkezned ide az ügyeletre… hagyok ne-
ked üzenetet az ügyeletesnél. Ez kétféle lehet: vagy az, hogy jövök,
vagy az, hogy tárgytalan. Ha azt mondja az ügyeletes, hogy jövök,
várjál meg az irodádnál, és amíg odaérek, dumáld le valahogyan a
battyáni kollégával, hogy hol fogunk találkozni. Így jó lesz?

– Jónak tűnik…

– Akkor egy utolsó kérés ezzel kapcsolatban: kettőnkön kívül senki
másnak nem kell tudnia a részleteket a találkozónkról!

–  Értettem – bólintott katonásan, aztán megint futólag Brodaricsra
pillantott, elvigyorodott, és megjegyezte – én már nem is fogom
továbbadni…

–  Az előbb már mondtam, hogy a Pista előtt nyugodtan beszélhe-
tünk – figyelmeztette komoly arccal Fischer.

–  Ezt is megértettem, csak úgy megjegyeztem… akkor mondanám
tovább. Múlt héten szombatra összehívtam a három faluból az ön-
kéntes rendőreimet a szentmargiti kocsmába… mert, ugye, ahogyan
te is tudod: nagyon kicsi az irodám, és valahol meg kell nekik tartani
az eligazítást… de eleinte nincsen ám szeszelés!

–  Figyelj ide, Marci – állította le újból barátságosan Fischer –, nem
vagyok a főnököd, nekem ilyeneket ne mondjál! A Pistával időnként
mi is egy kocsmában szoktuk megbeszélni a hivatalos ügyeinket.
Annyi a különbség, hogy azt a kocsmát elegánsan rendőrklubnak
hívják, és mi már eleinte is szeszelünk. Mindezzel csakis azt akartam
mondani, hogy kanyarodjál bátran a lényegre!

– Megbeszéltem velük a legutóbbi két betörést, erre az egyik kőris-
falvi önkéntes rendőröm mondott egy nagyon érdekes dolgot… az-



azhogy… az a baj, hogy nem vagyok benne biztos, jól emlékszem-e!
Nekem úgy rémlik, mintha a Markovics elvtárssal azt mondtátok
volna, hogy hajnalban Löszfalva felől jöttetek az autóval a kőrisfal-
vai bolthoz, és amikor odaértetek, az már fel volt törve…

– Én meg úgy emlékszem, hogy ez így konkrétan fel se merült – szólt
közbe gyorsan Fischer, mert máris biztos volt benne, hogy előre tud-
ja a kellemetlen poént. – Miért lényeges, hogy mikor és melyik irány-
ból értünk a bolthoz?

– Mert az önkéntes rendőröm szerint a betörők akkor szaladtak el a
bolttól, amikor meghallották egy autó közeledését.

– És szerinte honnan közeledett ez a bizonyos autó?

– Hát ez az, hogy merről jött! Lakik ugyanis egy öreg mama a kas-
téllyal szemben, az utca másik oldalán, pont ott, ahonnan prímán rá
lehet látni arra a földútra, ami a halastó felől a kastélypark mellett
vezet ki a műútra. A mama egyedül él, rosszul alszik, minden egyes
napon már kora hajnalban ébren van, és kint pücskörészik az ut-
cán… söpörget, gazol, meg csupa ilyesféle felesleges dolgokat mű-
vel, hogy jobban múljon az ideje, amíg felébrednek a szomszédjai,
akikhez elmehet pletykálni. Na, már most! Azon a hajnalon is az ut-
cán volt, de először még nem vette észre a betörőket, mert a kastély
felé egy terebélyes árokparti bokor, meg egy nagy meggyfa takarja a
kilátását. Azt viszont jól látta, hogy a földúton közeledik egy autó,
aminek messzire világítottak a lámpái, mert még nagyon hajnal volt.
És amikor az autónak már a hangját is meghallotta, észrevette, hogy
a kastély felől két alak szalad Löszfalva irányába a műúton, aztán
futás közben az egyik a földhöz vág valamit…

– Biztos, hogy két alakot látott, és nem hármat? – kérdezte Fischer,
csak a rend kedvéért.



– De mennyire, hogy biztos! – vágta rá határozottan a körzeti megbí-
zott. – Amikor azok ketten elszaladtak előtte, nem lehettek messzebb
tőle, mint legfeljebb húsz lépésre! Elöl egy fiatal gyerek loholt, utána
meg egy idősebb, testes krapek szaporázta. De még nem is ez az ér-
dekes! Hanem az autó, amelyik a mama szerint kijött a kastélypark
mellett a földúton, és nem utánuk kanyarodott, Löszfalva felé, ha-
nem a másik irányba, a bolthoz, pedig a benne ülőknek is látni kel-
lett a két futó alakot! És szerinte biztosan meg is láthatták őket, mert
még lassítottak is, hogy azok ketten nyugodtan el tudjanak szaladni.
Mivel a mama hallotta, hogy az autó valahol a kastély előtt áll meg,
kíváncsiságból kicsit kijjebb settenkedett, egészen a bokor széléig,
ahonnan már a meggyfa se takarta el előle a boltajtót, de mivel öreg,
és elég lassan haladt, mire odalátott, az autó már el is ment tovább,
Károlykút felé. Viszont ott maradt belőle egy fiatal férfi az utcán… a
mama meg nagyon megijedt, hogy majd az a férfi is észreveszi őt a
bokor mögött, és ezért belekeveredik valamilyen hatósági dologba.
Ezért gyorsan visszaosont a házába, alaposan bezárkózott és oda-
bent izgult egészen tíz óráig. Csak akkor mert megint kimenni az ut-
cára, de addigra a kastélynál már nem volt senki…

–  Értem… – bólintott Fischer. – Remélem, nem azért mondtad el
mindezt, mert nagyon nem értesz valamit, és szeretnéd, ha
megmagyaráznám!

–  Tulajdonképpen… amikor az önkéntes rendőr elmondta ezt, elő-
ször meglepődtem… de aztán végiggondoltam azokat, amikről ket-
ten beszéltünk a bolt előtt, és ezért nem kell megmagyaráznod. Buta-
ság lett volna elkapni őket, mert azt a boltot csak falból nyomták
föl… igazam van?

– De mennyire! – bólintott elégedetten Fischer. – Remélem, nem árul-
tad el az önkéntes rendőreidnek, hogy kik lehettek azzal a bizonyos



autóval!

– Hogy képzeled? – kerekedett el a körzeti megbízott szeme. – Nem
ettem meszet! Ami nem tartozik rájuk, azt sohase mondom el nekik.

– Helyes! Rajtam kívül még kinek beszéltél erről?

– Természetesen senkinek! – sietett leszögezni a körzeti megbízott. –
Ott, a többiek előtt csak annyit mondtam, hogy ez egy nagyon fontos
információ, amit továbbítani fogok a nyomozóknak, és természete-
sen megdicsértem az önkéntes rendőrt. Meg azt is mondtam a csa-
patnak, hogy egyelőre senkinek se meséljenek róla, mivel nem tud-
hatjuk, hogy a nyomozás szempontjából pontosan mit érhet ez az
információ.

– Na, és mamikával mi lesz? Aki reggelente alig várja, hogy felébred-
jenek a szomszédok, akikkel pletykálgatni szokott!

–  De nem erről! Az önkéntes rendőrömnek is csak azután mesélte,
amikor az már megesküdött, hogy soha senkinek nem árulja el, kitől
hallotta.

–  Akkor ezzel rendben is volnánk. És mi az, amiről egyelőre nem
tudtad eldönteni, hogy az ügyünkhöz tartozik-e, avagy nem?

–  Amikor huszadikán délután először kimentem a Markovics elv-
társhoz a hatósági tanúkkal, én is jó alaposan megnéztem magam-
nak a hullát a híd mellett, a patak töltésén… na, persze csak tisztes
távolságból… de nem azért, mert félek a hulláktól, hanem hogy vé-
letlenül össze ne zavarjam az esetleges nyomokat! Szóval megnéz-
tem, és nagyon ismerős volt! Ezért aztán utána otthon átlapoztam az
igazoltatólap-gyűjteményemet… nem tudom, el kell-e magyaráz-
nom neked, hogy…



–  Nem kell, Marci! – állította le Fischer. – Okos káembés minden
egyes igazoltató lapból spájzol magának egy másolatot, hogy legkö-
zelebb ne kelljen feleslegesen zaklatnia azt, akinek az adatai már
úgyis megvannak nála…

– Erről van szó! – derült fel ismét a körzeti megbízott arca. – Szóval
elővettem ezt a gyűjteményt, mert mint az előbb is mondtam, a ha-
lott nagyon ismerősnek tűnt. Nem is elsősorban az arca, hanem úgy
összességében a pasas… de a legkülönösebben a derékszíja azzal a
nagyon-nagyon hülyeforma csattal…

– Az miért volt feltűnő számodra? – kérdezte kíváncsian Fischer.

– Mert tavaly én már láttam azt a derékszíjat – vágta rá azonnal, az-
tán ugyanolyan hirtelen el is fogyott az önbizalma, és akadozva foly-
tatta – azazhogy… nem biztos, hogy pontosan ugyanazt, vagy csak
egy nagyon hasonlót… vagy esetleg mégis egy olyat, mint

a múlt szombati… szóval zavaros ez nekem, de nagyon! Mert a múlt
szombatin a szíj pontosan olyan széles volt, mint a csat, ez egészen
biztos, ezt külön is megnéztem, alaposan… de viszont a hullánál
mintha keskenyebb lett volna, viszont neki nem volt bajusza…
ugyanúgy, mint tavaly, amikor még élőben láttam a hullát, de akkor
bajusszal…

–  András! Te értettél ezekből valamit? – kérdezte kíváncsian
Brodarics.

– Egyelőre még én se, de legyél türelmes, mert tud ám a Marci na-
gyon értelmesen is magyarázni – nézett barátságosan a körzeti meg-
bízottra Fischer.

– Az a baj, hogy elég hosszú, amit mondanom kellene – kezdett za-
vartan magyarázkodni a körzeti megbízott –, és nem biztos, hogy



végzek vele addig, amíg az eligazításom megkezdődik…

–  Azért csak vágjál bele nyugodtan – biztatta Fischer. – Ha esetleg
tényleg elkésel, nyugodtan hivatkozzál arra, hogy én tartottalak fel a
boltbetörők ügyében, én meg utóbb majd hazudok valamit a Kőrös
elvtársnak! Nem először életemben, úgyhogy egyáltalán nem lesz
neki szokatlan…

– Na, szóval, akkor kezdem az elején – ült vissza megkönnyebbülten
a nyomozó melletti székre. – Tavaly, június elsején, szombaton is ér-
tekezletet tartottam az önkéntes rendőröknek, ugyanott, Szentmargi-
ton, a kocsmában. Éjjel tizenegy körül, amikor már a hivatalos rész
vége felé tartottunk, bejött a kocsmába egy csitri lánynak kinéző nő,
egy kicsit idősebbnek tűnő, nagybajuszú pasas társaságában. A nő
olyan termetű volt, mint egy általános iskolás, akinek ugyebár olyan-
kor már régen az ágyban lenne a helye a hajas babája mellett, nem
pedig a kocsmában, különösen egy nála majdnem kétszer magasabb
pasas társaságában…

– Viszont szép pár lehettek… – jegyezte meg mosolyogva Fischer.

– Inkább azt mondanám, hogy egy kabaréba illő pár voltak. Az egyik
önkéntes rendőröm rögtön mondta is, hogy azt a kislányt haza kéne
zavarni, úgyhogy nem tehettem mást, odamentem hozzájuk, hogy
igazoltassam őket. Ami, ugye, úgy kezdődött, hogy köszöntem, fel-
mutattam nekik az igazolványomat, mert önkéntes rendőri eligazítás
ide vagy oda, az ember egyenruhában nem ül be kocsmázni…

– Bölcs mondás – dünnyögött félhangosan Fischer –, ezt az alosztály-
eligazításon az idősebb szakiknak is elmondhatnád egyszer. Aztán
ha megfogadták a jótanácsodat, fegyelmisként mindjárt kevesebb
dolgom lenne!



–  Na, szóval… – vigyorodott el újból elégedetten a körzeti megbí-
zott, jelezvén, hogy prímán megértette a célzást – felmutattam nekik
a rendőrigazolványomat, és kértem: igazolják magukat! Mire a pasas
azonnal felkapta a vizet, és kikérte magának az egészet, hogy aszon-
gya: mi van, talán rendőrállamban élünk, ahol az ember nem ülhet be nyu-
godtan a kedvesével egy kocsmába, mert mindjárt ott terem a helyi fakabát,
és igazoltatja őket? Na, erre már jobban megnéztem magamnak, és ak-
kor láttam meg azt a hülyeforma derékszíjcsatját is…

– És békésen eltűrted a sértését? – szakadt ki a felháborodott kérdés
az addig hallgatag Brodaricsból.

– Még szép! Ott ültek a hátam mögött az önkénteseim, nem mutat-
hattam nekik rossz példát. Nincs igazam, András?

– De mennyire, hogy igazad van! – bólogatott Fischer. – A kocsmá-
ban ilyenkor nem szabad opciskodni, mert utána a fegyelmi ügyed-
ben túl sok lesz ellened az összevissza beszélő tanú. Majd lerende-
zed vele legközelebb, amikor kettesben vagytok, nincs a környéken
senki más, és ha utána feljelent, még az a hivatkozás is nagyon jól jö-
het, hogy hazudik, hiszen amikor a kocsmában kikezdett veled, ak-
kor is bölcs mértékletességet tanúsítottál…

–  Na, ugye? – nézett egy győztes mosolyával Brodaricsra a körzeti
megbízott. – Egyáltalán nem tettem neki szóvá, hogy fogja már
vissza magát, hanem álltam békésen, és írtam kifelé az adataikat az
igazolványukból, közben csak néha pillantottam fel, hogy jól megje-
gyezzem magamnak. Így aztán két nagyon jellegzetes dolgot szúr-
tam ki. A derékszíjat, amit az előbb már mondtam, meg a nagy du-
rung fekete bajuszát, mert ugyanis az igazolványképén meg viszont
egyáltalán nem volt neki bajusza. Ezért aztán alaposabban is meg-



néztem magamnak az arcát, és egyszerűen muszáj volt megkérdezni,
hogy mióta van a bajusza.

–  Miért volt muszáj ezt megkérdezni? – érdeklődött kíváncsian
Fischer.

– Azért, mert akinek olyan nagy durung bajusza nő, mint amilyen a
pasinak volt, annak máshol is nőni kell az arcán a szőrnek! Nem
mondom, hogy legyen borostás, habár este volt, és az ember, ugye-
bár, általában reggel borotválkozik, de legalább annak látszania kell
az arcán, hogy szokott borotválkozni! Annál a pasinál meg nem lát-
szott semmi ilyesmi. Olyan sima és szőrtelen volt a pofikája, mint
egy fiatal nőnek! És nem is örült a kérdésemnek, nagyon nem örült,
mert megint rögtön elkezdett hőbörögni, hogy talán tiltja valamilyen
törvény a bajuszt, ezért inkább ráhagytam…

– Az övcsatja miért volt feltűnő? – kérdezte Fischer.

–  Nem az alakja miatt, habár az se volt semmi azzal az ágaskodó
ezüstszínű lóval, hanem a mérete zavart… azt a csatot egy kétszer
olyan széles szíjhoz találták ki, mint amilyenre rá volt szerelve!

– Értem. Igazoltattad őket, aztán mi történt?

– Aztán elnézést kértem tőlük a zavarásért, ők zsörtölődve elhúztak,
én meg visszamentem az önkénteseimhez, és mondtam, hogy a nő is
elmúlt tizennyolc. Ezzel a téma nálam le is került a napirendről, elő-
ször egészen most, augusztus huszadikáig, mert ugye, előtte láttam
a halottat a híd alatt… de akkor is csak az igazoltató lapokat néztem
meg, és annyi! Azt gondoltam, majd legfeljebb neked megemlítem a
furcsaságokat, és megkérdezem: lehet-e vajon valamilyen jelentősége
ezeknek. Na, és ezek után a múlt szombaton este jött a nagy
meglepetés!



– Miféle meglepetés?

– Megint önkéntes rendőri eligazítás volt, és nagyjából ugyanabban
az időben, este tizenegy körül, beállított a szentmargiti kocsmába
ugyanaz a párocska… illetve ebben azért már nem vagyok ennyire
biztos, de az irataik alapján ezt kell mondanom. Amikor megpillan-
tottam őket, először azt hittem, nem jól látok! Pedig nyilvánvaló volt,
hogy ez bizony ugyanaz az alacsony termetű, fiatal nő, és ugyanaz a
pasas, a nagy durung fekete bajusszal, és ugyanazzal a hülyeforma
övvel. És arra is rögtön emlékeztem, hogy tavaly mennyire fel volt
háborodva a pasas, amikor odamentem hozzájuk igazoltatni, tehát
előre tudtam, hogy majd alaposan meg kell indokolnom neki ezt az
újabb igazoltatást. Ám miközben ezen rágódtam, eszembe jutott a
battyáni kollégámmal folytatott beszélgetésünk is a kislányok elleni
támadásokról, amik kapcsán felmerült ennek az alacsony termetű
nőnek a valamilyen szerepe, ezért nem haboztam tovább. Odasétál-
tam hozzájuk a pulthoz, felmutattam a rendőrigazolványomat, és
rögtön ért is az első meglepetés: a pasas egyáltalán nem volt olyan
ellenséges, mint tavaly! Sokkal inkább a nő kezdte volna magát fel-
pörgetni, ám a pasas őt is azonnal leintette, mondván: a törzsőrmester
elvtárs csak a dolgát végzi. Azzal elővette a személyi igazolványát, és
átnyújtotta. Kinyitottam, ekkor ért a második meglepetés: egy baju-
szos fénykép volt benne!

–  Ugyanabban a tavalyi igazolványban? – kérdezte Fischer
izgatottan.

– Nem – rázta a fejét a körzeti megbízott –, az már első ránézésre lát-
szott, hogy ez egy új, legfeljebb pár hónapos személyi, tehát azóta ki
lett cserélve. Nem is ez volt azonban a legfurcsább, hanem a pasas-
nak az arca, ami már egyáltalán nem volt olyan sima és nőies, mint
tavaly, és úgy tűnt, hogy jóval idősebb is a tavalyinál. A név azonban
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