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Tatár Viktor: 
Konrad főfelügyelő utolsó esete 

1. 

Konrad főfelügyelő mindennap hazavitt valamit az irodájából. A 
nyugdíjazására készült. Apránként rendet tett a szekrényében, 
fiókjában. Mikor számára kedves tárgy akadt a kezébe, kicsit el-
gondolkodott a történetén, némelyiket betette a táskájába örök 
emlékeként egy-egy felderített nyomozásnak. Harmincöt évi 
munka után sok emléke akadt Konrad Bergernek. Az őszülő hajú, 
még mindig sportos, erős alkatú főfelügyelő ezt a harmincöt évet a 
müncheni rendőrségnél töltötte. Végigjárta a ranglétrát, pályáját 
még a háború alatt kezdte, a hatvanas években tanított is a rend-
őr-akadémián, most pedig főfelügyelőként hamarosan nyugállo-
mányba vonul. Családja nincs, eddigi élete a munkája volt. Nincs 
is olyan eset, amit nem derített volna fel. Igaz, a bűnösséget nem 
mindig sikerült bizonyítani. Néha előfordult, hogy bár tudták, ki 
az elkövető, a bíróság futni hagyta, mert nem talált elég bizonyíté-
kot ellene. Arra is akadt példa, hogy mire összeállt fejében a tör-
ténet, a körözés kiadása felesleg volt, mert a bűnös már rég a ten-
geren túlra menekült. Az ilyen esetek azonban nem keserítették el, 
inkább még gyorsabb, tökéletesebb munkára ösztönözték. Ő nem-
csak a bűnös megbüntetéséért küzdött, de erős késztetést érzett 
egy-egy titok felderítésére is. Igazi sakkjátékos volt, ha ügynök-
nek, kémnek áll, nagy karriert futhatott volna be. Ő azonban a 
másik oldalt választotta. Most pedig azon töpreng, mit fog kezdeni 
a nyugdíjazása után. 
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2. 

Szórakozottan kihúzta az íróasztala legalsó fiókját. Átlapozta az 
aktákat, mielőtt átadta volna az utódjának. A legalsó, megsárgult 
dosszién megállt a tekintete. Igen, ez az. Az egyetlen kudarc életé-
ben. Még pályája kezdetén történt, az első önálló feladata volt. Az 
akta átvészelte a bombázásokat is, s máig ott lapult a fiók alján. 
Nemcsak az bosszantotta, hogy a bűnös nem került rács mögé, 
hanem az is, hogy még csak nem is sejtette, ki követhette el a kéj-
gyilkosságokat. Háború volt, zaklatott idők, zilált közigazgatási, 
politikai viszonyok. Ez kedvezett a bűnözőknek. Konrad főfelügye-
lő ezt a kopott, vékony kis aktacsomagot nem adta oda utódjának, 
visszacsúsztatta a fiókba, majd a kolléga távozása után az aktatás-
kájába tette. „– Tehát, ezt fogom csinálni nyugdíjazásom után” – 
gondolta magában, mikor este a fotelben ülve felkapcsolta az álló-
lámpát és olvasni kezdte a régi nyomozati iratokat. 

3. 

Még a negyvenes években történt. Brutálisan meggyilkoltak egy 
prostituáltat. Abban az időben a háború, a csapatmozgások miatt 
igen megszaporodott az utcalányok száma. A megszállt területek-
ről, Ausztriából, Csehországból, Lengyelországból is átjöttek a 
családfő nélkül maradt lányok, fiatal asszonyok jobb megélhetést 
remélve. A szigorú hadigazdálkodás miatt kevés volt az élelem, 
használati és élvezeti cikk a boltokban, sok mindent csak jegyre 
lehetett kapni. Ezek a lányok a háború civil áldozatai voltak. A 
katonákkal kötött „üzletekkel” húskonzervhez, kávéhoz, cigarettá-
hoz, italhoz, harisnyához s más hiánycikkekhez juthattak. Ezekből 
néha haza is küldtek, hogy az otthoniak értékesíteni tudják, vagy 
elcseréljék élelmiszerre. 

Egy Lengyelországból átjött szőke, tengerkék szemű, alig húsz-
éves lány feldarabolt holttestét találta meg a szobáztató asszony 
egy délelőtt. Még előző este meggyilkolták. Konrad főfelügyelő jól 
emlékezett rá, akkor látott először ilyen kegyetlen gyilkosságot. A 
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lány az ágyon feküdt. Hasát az ágyékától a melléig felhasították, a 
belső szerveit szétroncsolták. Keze és lába szétfeszítve, kikötve a 
vaságy rácsához. Az egész szoba feketéllett a megalvadt vértől, 
bűzlött a gyorsan bomló szervek és béltartalom miatt. Néhány 
megriadt légy röppent fel az ágyról, mikor betakarták a tetemet. A 
fiatal Konrad felügyelő aznap nagyon berúgott. Másnap reggel 
kissé még fájó fejjel végigkérdezte a ház lakóit, a mozaikokból 
azonban nem tudott összerakni semmit. Minden emeleten lakott 
egy-két szobáztató, idősebb nő, akiknél igen nagy volt a forgalom, 
visszatérő vendég ritkán akadt. A tanúvallomások arra sem voltak 
elegendőek, hogy elinduljon valamilyen irányba a nyomozás, így 
az ügyet hamarosan a süllyesztőbe tették, elvégre csak egy lengyel 
prostituált volt az áldozat. A felügyelő emlékezett rá, hogy később, 
de még a háború alatt több hasonló esetről írtak a lapok. Egy szin-
tén szőke prostit Párizsban, egyet Bécsben, egyet pedig a Balká-
non öltek meg hasonló módon. De mit számított akkor egy-két 
kurva, amikor a harmadik birodalom katonái a fronton véreznek. 
Konrad is ebben reménykedett. Azt gondolta, amit az igazságszol-
gáltatás nem tudott elvégezni, talán megteszi a történelem. Iga-
zolni látta gyanúját, amikor a háború után abbamaradtak a kéj-
gyilkosságok. „– Talán elesett a fronton” – gondolta. 

4. 

A főfelügyelő korán ébredt. Megszokta a korai kelést, a napokig 
tartó virrasztást. Bárhol, bármikor el tudott szenderedni pár perc-
re vagy órára, de néha 40 órát is fenn volt egy-egy forró nyomos 
eset kapcsán. Igaz, ha lezártak egy ügyet, 14-16 órát is át tudott 
aludni egyvégtében. Most gondolkodott rajta, hogy fölkeljen-e 
vagy visszaaludjon még egy kicsit. Aztán mégis a felkelés mellett 
döntött. A friss kávé után lement az utcára, hogy bevásároljon. 
Élvezte, hogy nem kell sietnie. A sarki gyorsbüfében bekapott egy 
szendvicset, majd lassan, sétálva haladt a piac felé. Útközben át-
ment a lakásával szemben lévő parkon. „– Milyen szép ez a japán-
birs, amikor virágzik!” – gondolta magában. Évtizedek óta lakott 
itt, de csak most vette észre a kis fát. Aztán a páfrányfenyő évszá-
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zados törzsénél rágyújtott egy könnyű cigarettára. Megcsodálta a 
hatalmas lombkoronát, ernyőként borult rá a kora nyári napsü-
tésben. „– Tökéletes a természet! Ennek a fának a levele gyógyító” 
– gondolta, mert emlékezett rá, hogy valahol olvasott erről, de azt 
már nem tudta, mire is használható. Amikor átért a piac bejáratá-
hoz, megállt az újságos bódé mellett. Végigfutott szeme a reggeli 
lapok címoldalán. Hirtelen visszaugrott a tekintete az egyik bul-
várlap vastag betűs címsorára. „Kéjgyilkosság a vigalmi negyed-
ben!” Azonnal megvette, s mellé még néhány napilapot, talán a 
többi hírlap is ír valamit az esetről. A bevásárlásról is megfeledke-
zett, ott helyben belelapozott az újságba, s izgatottan olvasott bele 
a cikkbe. Aztán gyorsan zsebébe gyűrte a lapokat, és végigsietett a 
piaci standok előtt. Szinte mindenből vásárolt, mint aki nagy útra 
készül. Tej, szeletelt kenyér, felvágott, vaj, sajt, gyümölcs, kávé, 
cigaretta, s végül kedvenc italából, a Campariból is vett egy üveg-
gel. Szatyrot persze nem hozott. Nagy, barna papírzsákba csoma-
golták neki a holmit, ezt-azt pedig a zakója zsebébe tett. Sietve 
indult haza. Otthon aztán a bevásárolt holmit betette a jégszek-
rénybe, leült a fotelbe, és gyorsan olvasni kezdte a lapokat. Mind a 
három napilap tudósított az esetről, de mind – a nyomozás érde-
kére hivatkozva – kerülte a részleteket. Annyi azonban kiderült, 
hogy a mulatónak álcázott nyilvános házairól ismert városne-
gyedben brutálisan meggyilkoltak egy utcanőt. Konrad Berger első 
gondolata az volt, hogy bemegy az irodájába, s elkéri az eset jegy-
zőkönyvét. Aztán eszébe jutott, hogy ő már nem főfelügyelő, s 
mint nyugdíjas, hivatalosan nem kaphatja meg az iratokat. Ekkor 
eszébe jutott kollégája, akivel csaknem egy időben kezdte a mun-
kát, ugyanaz volt a mesterük, de ő majd csak egy fél év múlva 
megy nyugdíjba. Úgy gondolta, felhívja Stephan Müllert. 

– Halló, Stephan! Én vagyok, Konrad! – kezdte a beszélgetést 
Berger. 

– Már vártam a hívásodat! – hallatszott a válasz a vonal túlsó 
végéről – Szóval, már olvastad a lapokat? 

– Tudom, Stephan, hogy nem mondhatsz semmit, ne is mondj, 
majd én beszélek, te pedig csak igennel válaszolj! Tehát, kezdem. 
Az eset hasonlít ahhoz a háború alattihoz? 

– Igen – hangzott a válasz. 
– A nőt ugyanúgy kibelezték, kikötötték a végtagjait? 


