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Zártkörű részvéttársaság

„Ha csak öt percig nem megyek az ötleteim után, egész jó 
gondolataim támadnak. Ha csak fél óráig nem figyelek oda a 
gondolataimra, egészen bölccsé válok. Ha két óráig csendben vagyok, 
és nem gondolok semmire, megnyugszom, és minden világossá válik. 
Csak sajnos egyikre sem vagyok képes” (Dr. Muszáj Dávid)

– Na, milyen volt?
– Elsőosztályú! Ahogy már a ruháikból is sejtettük, ezeknek tényleg 

van mit aprítani a Johnnie Walkerbe. A házuk berendezése is pazar. 
Egy fenséges lakoma után megismerkedtem az özveggyel és az apával. 
Szerintem ebből lehet valami.

Miazma egy pub mélyén társalgott Csavarral, csendesen, messze 
elhúzódva a többi vendégtől, habzó seritallal az asztalukon.

– Nem lenne szabad együtt mutatkoznunk. Megláthatnak minket. 
Ez veszélyes. Menjünk át hozzám vagy hozzád! – javasolta Csavar.

Hogy miért lett volna veszélyes, ha valaki együtt látja őket? Talán 
annyira ismert személyiségek voltak? Nem, dehogy. Vagy esetleg 
körözött bűnözők? Nem mondhatnám. De együttes látványuk 
meglehetős feltűnést keltett idegen szemlélőkben is – ugyanis 
ikertestvérek voltak. Ám elsősorban azért, mert ha olyasvalakivel 
futnak így össze, aki „hivatalból” ismeri őket, abból komoly 
bonyodalmak származhattak volna. 

Külsőre mindössze annyi különbség mutatkozott kettejük között, 
hogy Csavar befőttesüveg vastagságú szemüveget hordott. Ezzel 
szemben Miazma látása olyan éles volt, mint a sasé. Csavar egy 
megfázással induló, majd különböző szövődményekkel folytatódó 
súlyos betegség következtében kis híján elvesztette a szeme 
világát. Vastag szemüveggel vagy 8 dioptriás kontaktlencsével úgy-

ahogy látta legalább nagyjából a dolgok lényegét. (Színeket viszont 
egyáltalán nem látott.) Introvertált típus, elmélyedő, jól analizáló, 
de sokkal lassúbb temperamentumú, mint Miazma, és – bár annyira 
hasonlítanak egymásra, mint két tojás - mégis, ha öccsére néz valaki, 
az az első benyomása, hogy rendkívül vonzó személyiség, ellenben a 
Csavarra eső első tekintet valami megmagyarázhatatlan viszolygást 
kelt.

Az ikrek munkamegbeszélés céljából találkoztak. Foglalkozásukra 
nézve foglalkozásnélküliek voltak. Hogy még pontosabbak legyünk 
egy saját Zártkörű Részvéttársaság (, igen, nem elírás (!), nem 
részvény- hanem részvéttársaság) tulajdonosai és alkalmazottai – 
éppen csak ezt a céget elfelejtették bejegyeztetni, és az adóhivatallal 
sem tartottak fenn szoros kapcsolatot. Tevékenységi körüket tekintve 
szélhámosok voltak. Azzal keresték a kenyerüket és mindennapi 
whiskyjüket, hogy gazdag néhaiak temetésén - helyzettől függően – 
hol távoli rokonnak hol, rég nem látott barátnak adták ki magukat, 
és a legközelebbi hozzátartozók kegyeibe férkőztek, kihasználva 
labilis érzelmi állapotukat. Majd az adott szituációhoz alkalmazkodva 
ebből pénzt csináltak. Miazma bonyolította le a szellőhántás akció 
részét, neki ehhez voltak elsőrendű adottságai. Bátyjától eltérően 
improvizatív és extrovertált típus: attraktív megjelenés és kitűnő 
beszédkészség, talpraesettség, villámgyors felfogás és reakcióidő; de 
mivel egypetéjű ikrek voltak, Csavar bármikor beugorhatott helyette 
szükség esetén. Legfeljebb ilyenkor azt gondolta róla az „ügyfél”, 
hogy valami éppen nincs rendben vele – de az persze eszébe sem 
jutott, hogy 

egy másik személlyel áll szemben. Az ő feladata volt a kutatás, 
szervezés, és háttér-munka. Ő kereste meg az új áldozat-jelölteket, 
igyekezett begyűjteni az összes információt a rendelkezésre álló 
néhány nap alatt róluk és az elhunyt teljes kapcsolatrendszeréről; 
kiderítette a temetés helyét és időpontját; és beszerezte a szükséges 
eszközöket, kellékeket is. 
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Az akció ideje alatt elemezte és értelmezte a megtörtént 
eseményeket, ezeket megvitatta Miazmával, aztán együtt terveztek.

- Fiatalos az özvegy?
Ezt Csavar már saját nappalijában, íróasztala mögött ülve kérdezte. 

Miazma egy bőrfotelben terült el, és Malibut kortyolgatott. A 
sörözőben szétváltak és külön utakon mentek át az „idősebb” testvér 
lakására, hogy nyugodt körülmények között, a lebukás veszélye 
nélkül folytathassák a munkát. Csavar pontosan tudta – hiszen ennek 
kiderítése feladatai közé tartozott -, hogy az elhunyt vállalatigazgató 
méregdrága gyászruhát viselő özvegye negyven éves. Még azt is 
tudta, hogy hol, és mennyiért vette ezt a vadonatúj selyem holmit. 
(Horribile dictu: négymillió forintba került.) De hogy élőben milyen, 
arról egyelőre csak Miazmának voltak tapasztalatai.

– Csinos, nagyon csinos. Jól áll neki a fekete.
– Meddig jutottál vele?
– A sírnál odamentem hozzá, megérintettem a vállát, és 

megszólítottam. „Jó napot, asszonyom! Nagyon sajnálom, hogy ilyen 
körülmények között kell bemutatkoznom önnek: Dr. Muszáj Dávid 
vagyok, a férje ügyvédje.

– Te tisztára meghibbantál! Hogy találhattál ki ilyen hülye nevet? - 
dühöngött Csavar.

– Muszáj volt – mondta Miazma jót kacagva bátyja felháborodásán. 
– Nem tök mindegy? Valami könnyen megjegyezhetőt akartam, ami 
ráadásul elég bénán hangzik ahhoz, hogy bevegyék.

– Hasonló esetben legközelebb nem így fogunk eljárni. Egy 
létező idős és nagyothalló ügyvéd adatait fogod bemondani. Rögtön 
utána fog nézni, és látja, hogy nem szerepelsz az ügyvédi kamarák 
névjegyzékeiben.

– Na és? Sokan nem szerepelnek.
Szóval a csaj nem a névre figyelt, hanem azonnal rávágta, hogy 

„Nézze, nem tudom, hogy ön kicsoda, de én jól ismerem a férjem 

ügyvédjét!” „Ja, Tímár doktort? Persze, én is hallottam róla Zoltántól 
– nyugodjék békében!” 

– Ez gáz. Ha tényleg jól ismeri, rá fog kérdezni, hogy ő hallott-e 
rólad.

– Nem hiszem. Annál jobban el fogom bűvölni. Egyébként is, ahogy 
őt elnéztem, csak az fogja érdekelni, hogy általam több pénze lesz 
vagy kevesebb. Meg hát mi van, ha Tímár doktor nem „hallott rólam”? 
Szerintem semmi.

Szóval a csajszi nagyot nézett, hogy nem érti. „Mindent meg fog 
érteni, kedves asszonyom - mondtam neki -, de most nem akarom 
még jobban megzavarni a gyászában. Csak bizonyos okokból jobbnak 
láttam, ha nem telefonon keresem meg. A címüket pedig nem tudom. 
De – az ön érdekében – feltétlenül beszélnünk kell majd” 

– Ezt miért mondtad? Hiszen tudjuk a címüket…
– Igen, de valahogy meg kellett indokolni, hogy miért a temetőben 

szólítom le.
– Oké. Folytasd!
– Elég az hozzá, hogy mielőtt még visszafordult volna a pap felé, 

odavetette nekem: „Tudja mit? Jöjjön el a temetés után a halotti torra! 
Ott vagy utána majd válthatunk egy pár szót. Addig még van három 
órája. Ha akar, átöltözhet valami rendesebb ruhába – és gúnyosan 
végigmérte Miazma makulátlan öltönyét - Itt a címem” És átnyújtott 
egy névjegykártyát, amin csak az asszonyneve és a címe szerepelt. 
(Miazma nem mutatta ki, hogy ez fájdalmas veszteség számára, 
mert tudta, hogy ha ennél tökéletesebb öltönyt akar, azt most kell 
beszereznie, és komoly csapást jelent a pénztárcájára.) Jut eszembe: 
megvan már a doktorim? 

– Persze. Sőt, az egyetem nyilvántartásába is bekerültél. Pedig ez 
nem volt olcsó.

– Holmész?
– Igen, ő csinálta. 2016-ban végeztél. Várj, nézd meg!
– Annyira nem érdekel.
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– Agyalágy. Az utolsó betűig át kell tanulmányoznod, sőt kívülről 
megtanulnod.

– Nem elég, hogy jogi doktor vagyok, még a diplomámat is magoljam 
be?

– Muszáj! – mondta Csavar – és ezen most már mindketten 
nevettek, hiszen ezt a nevet fogja Miazma aláírni, és az okmány „név” 
rovatába is ezt hamisítják majd.

Aztán Miazmának hamarosan indulnia kellett, mert délután négy 
órakor kezdődött a halotti tor.

A tor

Dr. Vértessy Zoltán és Betty háza, azaz inkább kastélya a város 
közelében volt. Erdők között futott fel az út az enyhe domboldalra. 
Miazma begurult egy szélesre táruló hatalmas kovácsoltvas kapun. Az 
özvegy, a megboldogult apja, a gyászoló rokonság és ismerősök autói 
már ott parkoltak a parkban. Az épület legnagyobb termében terítettek 
meg nekik, eléggé ízlésesen; a berendezésnek sem volt parvenü 
jellege. Mindenhol gyertyák, mécsesek égtek; ha az ünnepélyesség 
nem lett volna, beillett volna a hely egy exkluzív éjszakai mulatónak. 

A vendégek letelepedtek a szétszórtan elhelyezkedő, kis kerek 
asztalokhoz, ki-ki azzal a néhány emberrel, akikkel együtt utazott. 
Miazma szándékosan téblábolt, mint aki nem találja a helyét. Betty 
észrevette; és ahogy az „ügyvéd” első benyomásai alapján számított rá, 
odavezette saját asztalukhoz, ahol a halott legközelebbi hozzátartozói 
ültek. Miazma azért számított erre, mert úgy vélte, hogy az özvegy 
nem kicsit pénzorientált, és meg is erősödött ez a feltevése, mivel 
már most, amikor még minden érzését a gyásznak kellett volna 
uralnia, már most nem hagyta nyugodni, hogy anyagi vonalon jóra 
vagy rosszra számíthat az ismeretlen „ügyvédtől”. Ezzel a húzásával 

azt is elérte, hogy Betty lépéskényszerbe kerüljön. Így majd neki kell 
a tárgyra térnie.

A fogásokat hadd ne soroljam. Mindegyik növényi vagy állati eredetű 
volt, és rendkívül ízletes. A szakácsművészet csodái. És nagyon sok: 
egyik a másik után – azért is nem sorolom, nehogy megfeküdjék a 
tisztelt olvasó gyomrát. Az italok mind folyékonyak voltak és szintén 
rendkívül jóízűek. A bortermelők, párlatkészítők és üdítőitalgyártók 
csodái. A rutinosabb halotti tor-vendégek mindenből csak egy picit 
szedtek vagy töltöttek maguknak, hogy gasztronómiai élményük 
minél színesebb legyen.

Frakkos pincérek és pincnökök hada nyüzsgött körülöttük.
Még a kaja kóma beállta előtt egy idősebb, ősz hajú, szikár és 

kissé rozoga úr megtörölte a száját az asztalra odakészített szatén 
szalvétával, nehézkesen hátratolta a székét, felállt, megköszörülte a 
torkát és villájával megkocogtatta poharát. A jelenlevők halk morajlása 
megszűntével beszélni kezdett.

– Nem tudom, kedves barátaim, hölgyeim és uraim, hogy ilyenkor 
szokásos-e, de kósztot, miket beszélek, tósztot szeretnék mondani. 
Nekünk nem ez az utolsó vacsoránk, de a mi kedves Zolinknak igen. 
Akarom mondani, ő utoljára van itt együtt velünk. Na, értik, mire 
gondolok, hogy őt most eltemettük, és rá gondolva étkezünk. De mi 
nem utoljára vacsorázunk, mint mondottam, tehát nekünk nem ez az 
utolsó vacsoránk. Illetve ebédünk. Lényeg, hogy nem az utolsó. Persze 
Zolinak sem, mert ő sajnos már nem lehet közöttünk. Na, ez az, erről 
akartam beszélni. Tehát fájdalommal vettük tudomásul, hogy búcsút 
kell intenünk, na, hogy is mondjam: el kell búcsúznunk a mi szeretve 
tisztelt Zoltánunk földi porhüvelyétől, illetve hamvaitól. Vagyis nem. 
Magától az embertől. Igen, mert elsősorban ember volt ő. Nem csak 
egy cég hatalmas igazgatója, akarom mondani: egy hatalmas cég 
igazgatója, nemcsak szerető férj és gyermek, mármint az apjának a 
gyermeke…, meg természetesen az anyjának is, na, értik, hogy mire 
gondolok, tehát ő is valakinek a gyermeke volt, nemcsak ember, úgy, 
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mint mi valamennyien… ugye… mi is emberek vagyunk, ezért most… 
izé… mit is akartam mondani? Na, értik, mire gondolok?! Hogy mi 
most búcsúzunk tőle, fájdalommal telt szívvel, és lélekkel és aggyal, 
szóval minden porcikánkban érezzük azt a nagy fájdalmat, az ő 
jelenlétét, ami már nincs. Vagyis a jelenlétének a hiányát, ami van. 
Legbelül. Hát csak ezt akartam mondani. Mély fájdalommal.

Néhány könnycseppet morzsolt szét a szemei körül, és 
visszaereszkedett a székére.

Ezt követően a nagy csendben egy másik úr emelkedett szólásra.
– Ez egy nagyon szép tószt volt, de most én is mondok egyet, egy még 

szebbet. Amikor Zolit megismertem, még nem volt vállalatigazgató, 
mert még csak három éves volt. Úgy, mint én. Csak én később sem 
lettem vállalatigazgató, mert utálok dolgozni, és elég pénzem van 
hozzá, hogy ne csináljam, ha nem akarom. Ezért én világ-életemben 
azt csináltam, amit akartam, vagyis soha nem dolgoztam. Inkább 
a hobbymnak éltem, hogy azért ne unatkozzam, azaz szemetet 
gyűjtöttem. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy lebecsülöm azokat, 
akik vitorlázni vagy golfozni járnak, nem. Én is kipróbáltam ilyen 
marhaságokat. De a szemét, az mégis más. Mára már két belvárosi 
lakásom van tele szeméttel, úgy, hogy alig lehet belépni. De – bár már 
elég régóta öregszem – a szemét gyűjtését a mai napig sem hagytam 
abba. Nagyon szeretem a szemetet. Persze ez nem Zolira vonatkozik, 
mármint amit elmeséltem, ez csak az én véleményem. A szemét a 
legszebb a világon. Az összegyűrődött papírmaradványok, különféle 
nejlon zacskók, műanyagflakonok – főleg, ha még egy kis maradék 
ital is van bennük -, ezek még mind jók lehetnek valamire; az eldobált 
cigarettacsikkek, amelyek még büdösek is, de nem akarom untatni 
önöket. A szemét nagyon szép. Főleg, ha változatos, és sok. Ezért 
most én is csatlakozom az előttem szólóhoz.

A csend mélyült, a kaja kóma erősödött a jelenlevőkben. Ez Bettyre 
nem vonatkozott, ő csak csipegetett az ételből, csak kortyolgatott az 
italokból, hogy vigyázzon kissé molett, de feszes alakjára. Úgy érezte, 

neki is muszáj valamit mondania, de apósa megelőzte. Robosztus, 
nagydarab ember, ősz kefefrizura és nagy, ráncos homlokú kockafej, 
benne szúrós kék szemek.

– Kedves egybegyűltek, rokonaim, barátaim, ismerőseim, és 
fiam ismerősei! Nagy veszteség ért bennünket, bár még pontosan 
nem tudjuk felmérni, hogy mekkora. Szeretett fiam eltávozott az 
élők sorából. Ahogy viccesen szoktuk mondani, ma már az örök 
teniszpályákon ütögeti a labdát. Én így gondolok rá, mert – mint 
mindannyian tudjuk – nagyon szeretett teniszezni. A volt kollégáiból 
is sokakat látok itt. Nem csodálkozom rajta, hogy ilyen sokan 
összegyűltünk, hiszen Zolit mindenki szerette. Mert milyen is volt 
ő? Kedves volt mindenkihez, akár érdekében állt, akár nem. Nem 
akarom magamnak vindikálni az érdemet, de már gyermekkorától 
erre tanítottuk, buzdítottuk. Később is gyakran emlékeztettem rá, 
hogy „fiam, legyél kedves mindenkihez, akár érdekedben áll, akár 
nem”! Nem akarom most sem a szemére vetni, hogy cserbenhagyott, 
itt hagyott bennünket (, pedig ez nem volt kedves tőle), hiszen még 
az sem bizonyosodott be, hogy valóban öngyilkosság történt. (Vagyis 
inkább felmerült az a gyanú, hogy nem az történt.) Egyelőre még 
lebénít a fájdalom. Ezt a hiányt, amit ő okoz nekem, semmi sem fogja 
pótolni. Soha, senkivel nem tudtam olyan őszintén és bensőségesen 
beszélni, mint vele. Ő volt az egyetlen, akire bátran rábízhattam 
minden titkomat, akivel bármit megoszthattam, ami a szívem mélyén 
volt. Ezért most csak annyit tudok mondani – az apa hangja elcsuklott 
-: Zolikám! Miért hagytál itt bennünket?! 

Idősebb Vértessy doktort ketten támogatták, hogy vissza tudjon 
ülni a székére, annyira rázta a zokogás. Bettynek most már beszélnie 
illett, bár semmi kedve nem volt hozzá.

– Mindnyájunknak nagy veszteség ez, barátaim – kezdte szépen 
csengő alt hangján. - Főleg nekem, a hűséges és odaadó feleségnek. 
Életem szerelmét, egyetlen szerelmét vesztettem el. A bánatomra 
nincs vigasz. Csak ennyit tudok mondani, bocsássanak meg, de 
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fojtogatnak a könnyek, nem érzem jól magam. És még annyit, hogy ha 
nem öngyilkosság volt, mint ahogy először gondoltuk, hanem valaki 
megölte, mi mindent elkövetünk azért, hogy a legjobb nyomozók 
dolgozzanak együtt a rendőrséggel, és megtalálják a gyilkost. Ha valaki 
elvette az én Zolim életét, nem ő dobta el magától, reméljük, hogy 
méltó büntetést kap. De most csak arra tudok gondolni, hogy milyen 
üres lesz az életem nélküle. Az édenkert sivataggá vált számomra. 
A boldog házasság magánnyá. Igazából nincs is miért tovább élnem.

Betty nagyot sóhajtott, mert tudta, hogy ez ideillik, és senki sem 
gondol arra, hogy azért teszi, mert letudott egy számára rendkívül 
terhes feladatot. Valóban senki sem gondolt ilyesmire, csak az éles 
szemű és eszű, cinikus Miazma. Amikor a társaság nagy nehezen, a 
sok gasztronómiai csodától, és a szokatlanul intenzív érzelmi élettől 
elnehezülten feltápászkodott, és beszélgető csoportokba rendeződött 
a teremben, rögtön odalépett Bettyhez.

– Asszonyom! Eddig még nem volt alkalmam kifejezni őszinte 
részvétemet – most megteszem. És hadd dicsérjem meg, ha nem 
veszi tolakodásnak, kitűnő ízlését, mert ez a gyászruha egyszerűen 
fenséges!

– Mit is mondott, uram, kicsoda maga? – kérdezte Betty, aki 
úgy tett, mintha nem emlékezne Miazma feledhetetlen nevére és 
foglalkozására.

– Bátorkodom megismételni: Doktor Muszáj Dávid vagyok, a férje 
ügyvédje.

– Igen, már emlékszem. És mit akar?
– Váltók vannak nálam a megboldogult aláírásával, amelyeket most, 

hogy meghalt, ki kellene fizetnie a jogosultaknak, ha nem akarja, hogy 
bepereljék. Ezért kerestem meg önt, miután értesültem Dr. Vértessy 
Zoltán haláláról.

– Mekkora összegről van szó?
– Ó, nem sok. Nem hiszem, hogy komolyabb gondot okozna önnek. 

De nem beszélhetnénk meg ezt az irodámban, négyszemközt, 

kényelmesebb körülmények között? Vagy ha nincs ellenére, szívesen 
meghívnám valahová egy csésze kávéra, és közben lenne alkalmunk 
megbeszélni.

– Mennyi? 
– Igazán nem sok, kedves Betty. Csak ötvenmillió forint. Akárhol 

is találkozunk legközelebb, a váltók másolatait természetesen 
bemutatom magának.

Betty eddig csak azért nem vágott közbe, mert nem kapott 
levegőt, amelynek a tüdőből való kiengedése, és vele a hangszálak 
megrezegtetése a beszéd elengedhetetlen feltétele. De ha befelé 
nem jön, kifelé sem tud menni. Az ötvenmillió forint ugyan alig 
több, mint tízszer annyi volt, mint amennyiért az özvegy a vélhetően 
egy alkalomra szánt gyászruháját vette, de ő a pénzt kapni és nem 
adni szerette. Vagy ha adni, akkor olyasmire, ami örömet szerez 
neki, nem pedig holmi váltókra, amelyekre viszont semmi szüksége. 
Elvörösödött, és csak a helyszín meg a szituáció miatt tartóztatta 
meg mediterrán temperamentumát egy nagyobb ordítástól. Amikor 
lélegzethez jutott – hatalmas önuralommal - alig emelte fel a hangját.

– Nézze! Én azt sem tudom, maga kicsoda. Szerintem maga egy 
szélhámos. Mint mondtam, jól ismerem a férjem ügyvédjét, és 
tudomásom szerint csak egy volt neki. Jó lesz, ha igyekszik igazolni 
magát, vagy feljelentem zsarolásért!

– Kérem, asszonyom! Kérem, nyugodjon meg! Természetesen 
a következő találkozásunkra el fogom hozni a férjével kötött 
szerződésemet. Addig is, még egyszer hadd fejezzem ki őszinte 
részvétemet. És ha nem veszi szemtelenségnek, hadd jegyezzem meg, 
hogy gyönyörű szemei vannak. Főleg most, hogy fájdalmas könnyek 
mosták ilyen ragyogóra. Ön még gyászában is sugárzóan szép. Hogy 
juthatott eszébe a férjének itt hagyni magát?! 

Betty úgy tett, mintha eleresztette volna füle mellett a bókokat, 
pedig a férfi búgó baritonja igencsak kellemesen hatott rá. Jobban 
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megnézte magának a szeme sarkából, és megállapította, hogy 
nemcsak jóképű és vonzó, hanem az alakja is eléggé sportos.

– Amint már többször is hallhatta: kétségek merültek fel az 
öngyilkosság tényével kapcsolatban. Mi úgy találtuk meg, ahogy az 
asztalára borult, kezében a revolverével, de a helyszínelők idegen 
ujjlenyomatokat találtak a dolgozószobájában. Ez csak most derült 
ki, ma reggel, mert egy hétig tartott, amíg mindenkiről ujjlenyomatot 
vettek, aki valaha is megfordulhatott nála. A pisztolyon ugyan a 
saját ujjlenyomatai voltak, de ez lehetett az aljas gyilkos hidegvérű 
trükkje is. Közelről fejbe lőtte, aztán a kezébe nyomta a fegyvert, és 
a testét a megfelelő pozícióba helyezte. És – amint hallotta - mi nem 
elégszünk meg a hivatalos rendőri nyomozással, magánnyomozókat 
is fogadtunk.

– Ebben, kérem, engedje meg, hogy felajánljam a segítségemet, ha 
senki nem ér el eredményt. Van szerencsém ismerni a legnagyobbat 
a szakmában. De most már búcsúzom. Ma még van egy hivatalos 
megbeszélésem, meg önt sem szeretném tovább elrabolni szeretteitől. 
Kezét csókolom, asszonyom. - És megtette. Miazma egyik trükkje az 
volt, hogy a kézfejet lágyan megfordítva a hölgy tenyerébe csókolt. 
Úgy hallotta, és hitte is, hogy ez érzéki vágyakat kelt a nőkben. 
Ráadásul ezért a mozdulatért nem lehetett illetlenséggel vádolni. 
Legfeljebb különcnek nézik, ami még fokozza a hatást. - Örülök, 
hogy megismerhettem – ha az alkalom ennyire szomorú is – mondta 
végül, és választ sem várva, hirtelen megfordult, és távozott. Igen-
igen elégedetten saját szereplésével.

Holmész

Holmész az Ikrek legjobb barátja és egyik munkatársféléje volt, bár 
üzleti kapcsolataik csak egy-egy megbízásra szóltak. Bárkinek bármit 
szívesen elvállalt, ami nem volt megerőltető és sok pénzt lehetett 

vele keresni. Az elvállalt munkáért minden esetben előre kérte a 
pénzt. Ha legalább a felét nem kapta meg, elköszönt a megrendelőtől. 
Abban az esetben, ha az ügyfele előre fizetett, az sem zavarta, ha a 
feladatát nem tudta végrehajtani, mert elég jól el tudott rejtőzni – 
szinte láthatatlanná tudott válni. Viszont bármennyire is képzett 
volt, és igen sok mindenhez értett, ez soha nem gátolta meg abban, 
hogy teljes magabiztossággal elfogadjon olyan megbízást, amelynek 
mibenlétét illetően halvány gőze sem volt. Mindebből el lehet 
képzelni, hogy Holmész meglehetősen rendezett anyagi körülmények 
között, mondhatni, jómódban élt; bár ennek bizonyos mértékig a 
jelleme látta kárát. De ő nem volt büszke típus, így ezzel nem sokat 
foglalkozott. A kapcsolatrendszere is károkat szenvedett, de jól elvolt 
egyedül, illetve néhány barátjával, akiket viszont soha nem vert át. 
Könnyen és tökéletesen tudott változtatni a külsején, ezért elég volt 
a mindenre kiterjedő óvatosság, nem kellett kifejezetten bujkálnia. 
Előfordult, hogy annyira sikeresen átalakította megjelenését, hogy 
egy néhány hónappal korábban becsapott kliense újra hozzá fordult. 
Jó emberismerő volt, és könnyen létesített kapcsolatot – szinte 
bárkivel. Ehhez megvolt megnyerő külseje és modora, magabiztos és 
a legkényesebb ízlést is bízvást kielégíteni tudó öltözködése és anyagi 
háttere; de ami még ezeknél is fontosabb, tökéletesen rá tudott állni 
partnere hullámhosszára. Személyleírást a korábban említettek 
miatt csak ilyenformán tudunk adni róla. Kb. 160-190 centiméter 
magas; kifejezetten sovány, normál, izmos illetve mackós testalkatú; 
szemüveges, kontaktlencsés illetve remekül látó, kék, zöld, szürke, 
barna, fekete illetve piros szemű; fekete, barna, világoskék illetve 
vörösesszőke jól fésült illetve rendezetlen hosszú göndör hajú; 
agyontetovált és testékszerezett illetve puritán külsejű; enyhén pisze, 
krumpliorrú; jól öltözött rongyos ember volt. A legjobb barátai is csak 
a hangjáról ismerték meg, amit három oktáv hangterjedelemben, és a 
legkülönbözőbb árnyalatokban szintén kitűnően el tudott változtatni 
– de ők néhány év alatt már valamennyi változatot hallották.
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Egy rendőrtiszt (vagy nagynéni?) váratlan látogatása

Csavar már alig várta, hogy Miazma, végre jelt adjon magáról. 
Megbeszélték, hogy mindenképpen ő fog jelentkezni, ha hazaért; 
bátyja csak akkor hívja, ha valami baj van. Közben valaki kopogott. 
Nem származott ijedős családból, de azért egy kicsit összerezzent. 
„Miért kopog, miért nem csönget? Egyáltalán miért pont most, 
amikor nem várok senkit”. Mint mindig, most is nagyon izgult 
Miazmáért, aki egy meggondolatlan lépésével mindkettőjüket – bár 
leginkább saját magát – komoly bajba sodorhatja. Ezért az akciók 
idején feszültebb volt a szokottnál. „Na, mindegy, lehet, hogy csak egy 
szomszéd” - nyugtatta meg magát-; és kényelmesen, de nesztelenül 
odasétált az ajtóhoz. Kinézett a kémlelőn, és látta, hogy egy magas 
rendőrtiszt áll odakint. „Hát ez nem jó előjel” – gondolta, gyorsan 
végigpörgette fejében a közelmúlt eseményeit, hátha valamilyen 
ok-nyomra bukkan. A másodpercek azonban csak teltek, döntenie 
kellett, hogy itthon van-e. Mivel a visszaemlékezés során nem talált 
olyasmit, ami miatt aggódnia kellene, a kíváncsiság győzött benne, és 
kiszólt.

- Ki az?
- Nagynénikéd!
Csavar már nyitotta is az ajtót. Nem azért, mert annyira örült, hogy 

nagynénikéje rendőrtisztnek állt, hanem mert azonnal felismerte 
Holmész hangját.

– Na, végre! Hoztad, amit megígértél?
– Köszönöm, jól. Kedves vagy, hogy megkérdezed – válaszolt 

Holmész. –
– Mindig ki tudod választani azt az időpontot, amikor a legkevésbé 

kellemes a megjelenésed – korholta Csavar.
– Kuss! Nem csevegni jöttem. Nem nagyon érek rá veled foglalkozni. 

Különösen nem az érzékeny lelkivilágoddal. 
– Egyébként ennél feltűnőbben már nem is nézhetnél ki!

– Tudom. Így lehet a legjobban elvegyülni a tömegben. Ha az ember 
nagyon feltűnő. Na, ha végre elállnál az ajtóból, adj valami erőset!

– Idehívjak neked egy súlyemelőt?
– Alkoholt, baszkikám. De szrázu zse! - (a.m.: azonnal, oroszul). 

(Orosz nyelvi elemek még általános iskolai műveltsége megszerzése 
során ragadtak meg Holmész aktív szókincsében.) - Mert nem 
találsz jó kedvemben. De így, ilyen elengedetten csak az ikrekkel 
beszélt. Másokkal, ahogy már említettük pillanatok alatt egy 
hullámhosszra került, és ez – nagy nyelvi tehetség lévén – azonos 
nyelvi kód használatát is jelentette, akár gyári munkással, akár egy 
diplomahalmozó entellektüellel társalgott. Ezek így együtt, tudat 
alatt olyan benyomást tettek leendő ügyfeleire, mintha egy rég nem 
látott baráttal találkoztak volna.

Holmész, igen - ha nem is hasonlított önmagára, ami nem volt 
meglepő, mert szinte azt lehet mondani, hogy semmi létezőre sem 
hasonlított -, ő volt a várva várt, mégis váratlan látogató; akinek az 
utolsó pillanatban mégiscsak sikerült – minden tehetségét latba vetve 
– legalizálnia Miazma jogi doktori címét, elindítva a bejegyeztetést 
a dékáni hivatalban. Abban állapodott meg a korrupt hivatalnokkal, 
hogy minden adatot megad, de az új jogi doktor nevét csak később 
fogja közölni. Az okirat hamisítás ehhez képest kispályásoknak való 
játszadozás volt. Ahhoz elég volt megkaparintania egy két évvel ezelőtti 
diplomát. De megtalálni egy jóismerőst, aki szoros kapcsolatban 
van egy komoly beosztásban lévő, de korrumpálható dolgozóval a 
jogi karon, utóbbinak bizalmába férkőzni, megfelelő mesét előadni, 
hogy miért van szükség erre a biankó diplomára, és ezt a lehető 
legolcsóbban megúszni – nos Holmésznak ez is csak gyerekjáték 
volt, és legfőbb erősségét, nyomozói képességét használhatta hozzá. 
De azért idő- és energiaigényes gyerekjáték, Ezért most az előre 
felvett kétszázötvenezer forintos előlegre ráadásnak még a tripláját 
követelte.
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– Kétszázötvenezer forint még a költségeimet sem fedezte, te 
barom! – mondta a maga higgadt és udvarias modorában.

– Csillapodj le, kérlek! – nyugtatgatta Csavar, és nagy adag gint 
töltött a poharába. – Mégis mennyit akarsz?

– Nem arról van szó, hogy én mennyit akarok. Hát nem fogod 
fel? Kétszázezret kellett adnom csak annak a hivatalnoknak, aki 
elvállalta a piszkos melót. Annak, aki az egészről semmit sem tud, 
csak összehozott vele, százat adtam, hogy befogja a pofáját. Eddig 
ötvenezer mínuszban vagyok a tőletek kapott előleggel. És ebben 
nincsenek benne az egy hétre járó napidíjaim, meg repi-költségeim. 
Adsz még hétszázötvenezret, és azt mondom, hogy frankók vagytok.

– Nézd, én megbízom benned, hiszen nálad megbízhatatlanabb 
ember talán az egész Földön nincsen. Ha ennyit mondasz, ennyit 
kapsz. Hacsak…

– Mit hacsakozol! – csattant fel Holmész.
– Hacsak nem akarsz még többet keresni.
– Hm. Hát arról lehet szó. Mégis mire gondolsz?
– Ez a mostani nagy fogásnak tűnik. És az öngyilkosságról, ami 

nekünk a halottat meg a munkát hozta, lassan kezd úgy tűnni, hogy 
gyilkosság. De igazából még semmi sincs kiderítve. A pasi, aki 
megboldogult, kőgazdag volt, úgyhogy most az özvegye meg az apja 
lettek kőgazdagok, akik eddig sem voltak szegények. A rendőrség 
bénázik, ezért nyomozókat bíztak meg, de azok – ha lehet – még 
bénábbak. És neked – javíts ki, ha tévedek – ez a legerősebb oldalad. 
Ha megelégszel az eredetileg megbeszélt félmillióval, akkor cserébe 
összehozunk velük, mint magánkopót. Persze ebben az esetben te 
tartozol nekünk a legombolt zsé felével.

– Nem hangzik rosszul – tűnődött Holmész. Nem kellett hozzá 
fejszámolóművésznek lennie, hogy ha amonnan csak tíz-húsz millát 
szakít le, máris sokkal többet hoz össze annál, mint amiről úgy 
gondolta, hogy jár neki.

Csavar átballagott a dolgozószobájába, majd visszajött, és kezébe 
nyomott egy köteg bankjegyet. Holmész – le sem téve italát –zsebébe 
gyűrte a pénzt.

Már többször is elhangzott, hogy Holmész legnagyobb erőssége a 
nyomozás volt. Ebben látta a legnagyobb fantáziát. Itt, ha valaki fizetett, 
nem sajnálta a nagy zsét. És ha végül a nyomozás semmi eredményre 
nem vezetett, nem lehetett felháborodva. Ehhez egy nagyon dörzsölt 
magánnyomozóval kellett volna nyomoztatni a magánnyomozója 
után. De ez ritkán fordul elő. Mivel ebben a munkában is szigorúan 
ragaszkodott veleszületett elveihez, pontosabban munka és munkadíj 
közötti kapcsolatról alkotott véleményéhez – sajnos egy kényelmes 
nyomozóirodát nem tarthatott fenn, mert itt az olykor némi joggal 
elégedetlen vevői könnyen rátaláltak volna. Hirdetéseket sem adhatott 
fel névvel, telefonszámmal, vagy bármilyen elérhetőséggel, ha azt 
akarta - és azt akarta a legjobban! -, hogy semmilyen körülmények 
között ne legyen elérhető. Tehát bármennyire is ügyes és eredményes 
volt – ha éppen nem szállt ki szó nélkül a buliból -, mégsem tehetett 
szert hírnévre, mert ahhoz egy névre lett volna szüksége. Az pedig 
már adat lett volna, aminek alapján valakit keresni lehet. Holmész 
azonban nem szerette volna, ha keresik, ezért – az ikrek, mint idősebb 
pályatársai módszerét követve - minden alkalommal, ha új ügyfele 
volt, frissen kitalált álnéven mutatkozott be. (Egyetértett az ikrekkel 
abban, hogy egymás anyakönyvezett nevét sem jó, ha ismerik, így 
még véletlenül sem tudják – adott esetben - bemártani egymást; 
természetesen a bizalmi köreiken kívüli összes ember sem tudhatta 
még a becenevüket sem.) Felmerül a kérdés, hogy akkor hogyan 
találták meg leendő ügyfelei? Természetesen sehogy. Holmész találta 
meg őket. Akinek pedig bármi nem tetszett a munkastílusából – nos, 
az tehetett neki egy szívességet.

Megszólalt Csavar mobilja.
– Szia, haver – szólt bele Miazma -, hogy ha esetleg lehallgatják 

őket, még annyi se derüljön ki, hogy testvérek. – Zseniális voltam 


