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I.
A parlagvári Sokác-klub a rendőrkapitányság épületének szomszédságában, az utca túloldalán,

egy málladozó vakolatú  téglaépület  emeletén volt.  A  helyiség kopottas  bútorzata,  a  repedezett
meszelésű,  valamikor  hófehér  falak,  a  szakadozott,  elkoszolódott  függönyök,  a  söntéspult
horpadásai,  a  fényét  veszített  hatalmas  presszógép  már  csak  a  jó  képzelőerővel  rendelkező
vendégnek  jelezték,  hogy  egykor  bizony  a  városka  korszerűen  felszerelt  klubja  működött  itt.
Legalábbis a kor szokásaihoz mérten korszerűen, hiszen a WC a hosszú földszinti folyosó végén, kint
az udvar szélén volt, ám két fülkével, amelyek ajtaján ütött-kopott, de még felismerhető faragott
fejek jelezték, hogy azok melyik nem tagjai számára állnak a rendelkezésre. A két fülke mögött arra
az esetre, ha pusztán az elkövetkezendő további söröknek kellett gyorsan férőhelyet biztosítaniuk, a
férfiembereknek  további,  ajtó  és  tető  nélküli,  alul  betonvályúban  végződő,  derékmagasságig
kátránnyal bemázolt, kétméteres falakkal határolt speciális építmény dukált.

 

A  falusiasan  egyszerű  megoldáshoz,  a  korszerűség  által  kikövetelt  higiéniai  követelmények
teljesítésének  biztosítására,  a  biológiai  kényszer  diktálta  műveletek  befejezése  utáni  kézmosási
lehetőségről  is  gondoskodtak az  egykori  építtetők.  Erre  a  WC-ajtók  közelében,  de  már  bent  a
folyosón, egy falikút szolgált hideg folyóvízzel, mellette jobbról-balról fejmagasságban a falba vert
kampósszögeken egy-egy koszos törölköző lógott. Ezeket már jó ideje senki se cserélte…

Délután  három  előtt  pár  perccel  a  klubhelyiség  bejárata  előtt  a  vaskos  téglaoszlopokkal
szegélyezett emeleti folyosón beszélgető nyomozók a nőket várták. Mivelhogy március nyolcadika
volt,  amely  ünnepnap  széles  e  hazában,  üzemben  és  termelőszövetkezetben,  hivatalban,  sőt
kátéesznél  is.  Az  ünnepnap pedig azért  van kitalálva,  hogy azon méltó  módon ünnepeljenek a
dolgozók. Esetleg egy nappal előtte vagy utána, ám csakis abban az esetben, ha a naptár szeszélye
folytán  a  jeles  ünnepnap  történetesen  éppen  vasárnapra  esik.  Mert  a  vasárnap,  az  még  a
szocializmus építése közben is megszentelt nap volt, az a bizonyos hetedik, amelyen még a Teremtő
is  megpihent.  Vasárnap az egész heti  alkotómunkát kellett  kipihenni,  ezen a napon tehát  nem
lehetett munkahelyi összejövetel, mindenkinek lehetőleg családi környezetben volt a helye. Kivéve a
szolgálatban lévőket.

A munkahelyi ünnepeken családtagok csak kivételesen lehettek jelen. Ezek az összejövetelek
természetüknél fogva nem a családtagok szórakoztatását voltak hivatva szolgálni, sokkal inkább a
csapatépítést. A parlagvári rendőrök is elsősorban ezzel a fennkölt céllal magyarázták, hogy miért
kell havonta legalább egyszer valamilyen murit rendezni.

Évekkel azelőtt még működött a településen a rendőregylet, pedig akkoriban Parlagvár még csak
nagyközség volt; a jeles történelmi múlttal büszkélkedő település a városi rangot csak hetvenhat
tavaszán nyerte el ismét. A Parlagvári Rendőregylet külön klubbal rendelkezett a település szívében,
ahol az egylet saját zenekara játszott. Ha végre kellemesre fordult az időjárás, szombatonként a klub
udvarában kialakított betonplaccon táncestet rendeztek, ahová szerény belépődíj ellenében bárki
elmehetett, ha erre támadt kedve, és mersze is volt ilyen körben szórakozni.

A betonplacc mellett tekepálya, ahol a vállalkozó szellemű suhancok némi zsebpénzért vagy egy-
egy  pohár  hűvös  nagymálnáért  állítgatták  a  mesteri  gurításokkal  letarolt  kuglibabákat,  majd
gyakorlott mozdulattal a golyót is visszaküldték a pálya oldalfala mellett a következő dobónak. A
tekézők fogadásokat kötöttek, esetenként akár egy-egy dobás várható eredményére is, és a nyertes
időnként még a bábukat kezelő fiúcskának is juttatott nyereményéből egy fagylaltra valót.



Aztán az egylet feloszlott, és a működtető egylet híján a klub is bezárt. Az épületet az ÁFÉSZ
kapta meg, hogy ott presszót nyisson. Akkoriban azt beszélték: érdektelenség miatt oszlott fel az
egylet,  holott  az  igazság  egészen  más  volt.  A  megyei  rendőr-főkapitányság  bölcs  vezetése  új
kapitányságvezetőt küldött az immár várossá nyilvánított Parlagvárra, szigorú utasítással: csináljon
rendet a rendőrkapitányságon! És az egylet lett a rendcsinálás első áldozata klubostól, zenekarostól,
mindenestől…

A rendőr azért van, hogy rendet tartson, méghozzá keményen, férfiasan, és nem azért, hogy
urizáljon – hirdette ki az új kapitány szigorúan, majd egy évi szolgálat után, amikor már kezdett
kialakulni az általa elképzelt Új Rend, visszatért a megyére osztályvezetőnek. Parlagvárra újabb
kapitányt küldtek, hogy folytassa a rendcsinálást, de befejezni ő sem tudta, mert egy év elteltével
újfent üresedés volt valamelyik megyei osztály élén. Így alakult aztán, hogy a rendőregylet feloszlása
óta Nagy János alezredes már a negyedik volt a parlagvári kapitányságvezetők sorában, akit azért
helyeztek ebbe a felelős beosztásba, hogy valaki végre befejezze az Új Rend kialakítását.

Az első rendteremtő kapitányságvezető idejében a szakmai értekezletek és a párttaggyűlések
kivételével közösségi rendezvényről még beszélni se volt szabad, de utána, ahogy múltak az évek és
cserélődtek az első számú vezetők, egyre nagyobb lett az igény arra, hogy a rendőrök a sok-sok
vörös terítős asztal melletti szakmai értekezlet és párttaggyűlés után időnként fehér asztal mellett is
összejöjjenek  valahol.  Más  megoldás  híján  ezekre  az  összejövetelekre  valamelyik  nyilvános
szórakozóhelyen  került  sor,  ebből  azonban  mindig  baj  lett.  A  rendőrök  alkoholos  italokat
fogyasztottak, ezek hatására páran a civilek szeme láttára kerültek megbotránkoztató állapotba, sőt
utána éjszaka az utcán is fel-felbukkant egy-két dülöngélő, akadozva beszélő, nyilvánvalóan részeg
rendőr, aki ugyan nem uniformisba öltözve öntött fel a garatra, de a kisvárosban mindenki ismerte.

Ezeket  a  felháborító  eseteket  aztán valamelyik  sasszemű,  éles  nyelvű párttag szóvá tette  a
városka egyik-másik pártalapszervezetének a gyűlésén, az információs felelős pedig alattomosan
beleírta a havi jelentésébe, mint olyan hírt, amely széles körben foglalkoztatja a város párttagjait. Az
információ ezután elpihent a járásnál, a megyére soha nem jutott tovább, ám onnan mégis soron
kívül  érkezett  a  dörgedelem a rendőrkapitányságra,  amit  vizsgálat,  igazoló jelentések,  fegyelmi
eljárások követtek… valamint az, hogy ilyen fenyegető társadalmi környezetben egy ideig ismét nem
akadt olyan bátor rendőri  vezető,  aki  akár csak egy bólintással  is  felvállalta volna a nyilvános
szórakozóhelyen történő, csoportos lerészegedéssel járó közösségi rendezvény kockázatát. Még úgy
sem, hogy a kiszemelt szórakozóhelyen a civilek távoltartása érdekében erre az alkalomra előzetesen
kiteszik a bejárati ajtóra a táblát, amely arra figyelmeztet, hogy a rendezvény szigorúan zártkörű.

Mert egy olyan kisvárosban, mint Parlagvár, mindig is akadtak páran, akiket az ilyen táblák és
feliratok nem állítottak meg, vagy ha mégis, akkor csakis arra a röpke pillanatra, amíg eldöntik, hogy
dafke az ellenkezőjét fogják tenni annak, amit a mindennapok egyszerű emberének a finom utalást
tartalmazó szöveg sugallt. És ha már eldöntötték, akkor nem is haboztak a tettek mezejére lépni…

Így kerültek a rendőrség közösségi rendezvényei végül, jobb híján, az erősen lepusztult Sokác-
klubba.  A  Sokác-klubot  a  működési  szabályzata  szerint  csak  a  klubtagok  és  a  vendégeik
látogathatták, csakhogy a hetvenes évek végére kikoptak belőle a névadók: egyre kevesebb olyan
család  élt  már  Parlagváron,  amelyik  annyira  vállalta  volna  a  nemzetiségi  hovatartozását,  hogy
rendszeres  és  aktív  látogatója  legyen a  klubnak.  Tagsági  díjat  még csak-csak fizettek,  hogy a
helyiség fennmaradjon, de hogy oda el is járjanak, arra egyre kevésbé hajlottak. A rendőrök ajánlata
tehát kapóra jött, mert ezzel a fizető klubtagok száma újból felduzzadt, és az új tagokkal látszólag
újjászületett a klubélet is.

A  rendőrök  zenés  rendezvényein  évek  óta  Galiba  Józsi  bácsi  szolgáltatta  a  zenét
tangóharmonikával.  Az  öreg  erre  az  ünnepségre  este  nyolcig  dobost  is  hozott  magával,  aki  a



bálterem  sarkában  nagy  csörömpölések  közepette  éppen  a  felszerelését  rakta  össze,  közben
időnként leült, rávert valamelyik dobra, vagy megcsörrentette a cintányért, miközben Józsi bácsi a
pultnál hangolt, természetesen fröccsel. Ahogy korosodott, egyre kevesebb volt már a fogyasztása,
legalábbis az önmaga iránt tanúsított végtelen nagylelkűségében ezt mondogatta, nem törődve a
kevésbé  nagylelkű  rajongói  véleményével,  akik  szerint  az  öreg  már  négy-öt  deci  fröccs  után
félrenyomja a harmonikán az ütemet. Azt meg egyenesen meg se akarta hallani, amit a nagyon
gonoszok terjesztettek róla, hogy már pár pohár fröccsel is képes pillanatok alatt macskarészegre
inni  magát,  amely  stádiumban,  mint  közismert,  az  alany  már  olyan  valószerűtlenül  puha  és
hajlékony, hogy még a legmeredekebb pincelépcsőn legurulva se üti meg magát komolyan: ha leér,
feltápászkodik, mintha talpra esett volna, mint egy macska, majd nyomban újból inni kér…

A rendőrkapitánysági nőnapi ünnepségre azért hívtak zenekart, mert ez a rendezvény abban
különbözött a többi hasonló jellegű itatástól, hogy a rendőrségen dolgozó valamennyi nő megtisztelte
jelenlétével. Mivel csak kevés ilyen igazán fontos ünnep akadt az évben, és nemkülönben azért, mert
a párttitkár, Kőrös alezredes szerint ennek Parlagváron sok éves hagyománya van, az újdonsült
kapitányságvezető sem gördített akadályt a három órás kezdés elé, ami még egy órányi időre a
hivatalos munkaidőn belülre esett. Ez a bölcs döntés így a biztosítéka lett annak is, hogy a nők közül
senki  se  tudjon  távol  maradni  valamiféle  más,  fontosabb  elfoglaltságára  hivatkozva,  kivéve  a
takarítónőket, akiknek a munkaideje valamikor hajnalban kezdődött, és legkésőbb kettőig tartott. A
hölgyek részére a munkaidőn belüli hivatalos rendezvényen való részvétel értelemszerűen szolgálati
kötelesség, különösen akkor, ha őket készülnek megünnepelni; nem így a férfiembereknek, akik
közül csak azok jöttek el, akik előzetesen befizették a párttitkár által kikalkulált részvételi díjat.

A hetvenes évek végi Magyar Népköztársaságban, a rendőrségen, hivatásos rendőri beosztásban
elvétve fordult elő nő, ezzel szemben a polgári alkalmazottnak nevezett foglalkoztatási csoportot
túlnyomó többségében a gyengébb nem képviselői alkották. Parlagvár ebben sem tért el az országos
átlagtól.  Ezekbe  a  beosztásokba  se  kerülhetett  be  azonban  akárki:  a  polgári  alkalmazottak
megbízhatósága rendkívül fontos szempont volt a kiválasztásuk során, és nem ok nélkül! A csak
meghatározott  időre felvett  szerződéses,  és  a  határozatlan idejű  munkaszerződéssel  rendelkező
kinevezett polgári alkalmazottak sokkal több titkot megtudtak a mindennapi munkájuk közben, mint
általában a férfi munkatársaik nagy része.

A nők közül a legfontosabb beosztásban a segédhivatal vezetője volt a kapitánysági ügykezelés
boszorkánykonyhájának főszakácsaként, aki szinte minden papírba beleláthatott. Az operatív munkát
végző  nyomozóknál  és  a  bűnügyi  osztály  vezetőjénél  külön  páncélszekrényben  rejtőző,  igazán
szigorúan titkos iratok kivételével minden akta tőle indult el, mert be kellett iktatni; majd előbb-
utóbb  nála  pihent  meg  az  általa  kezelt  és  felügyelt  irattárban,  ideiglenesen  vagy  végleg,  a
selejtezéséig. Az akták nagy többségének a sorsa a szabályzatban meghatározott idejű tárolás után
következő selejtezéssel megpecsételődött: szám és téma szerint még egyszer gondosan lajstromba
vették,  majd  elnyelte  a  kapitányság  alagsorában  a  kazán,  hogy  hamuvá  válva  végleg  és
visszavonhatatlanul  egy  másik  létformába  kerüljön  azokkal  a  titkos  és  nem  titkos  adatokkal
egyetemben, amelyeket addig gondosan tárolt.

De titkok tudói voltak a gépírónők és ügykezelők is, hiszen a férfiember nem arra született, hogy
az írógépek billentyűzetén kalandozzanak a vaskos ujjai. Egyszerűbb diktálni, és a gépírónő, mintha
sorozatlövő fegyvert kezelne, villámgyorsan papírra veti a nagyszerű, zömében szolgálati, ritkábban
államtitkot képező adatokat, meg az ezekkel kapcsolatos bölcs, férfiúi gondolatokat.

Még a takarítónők is átestek a felvételük előtt egy ellenőrzésen, hiszen a felelőtlen férfiemberek
soha  nem  zárták  el  gondosan  a  titkokkal  teli  papírjaikat,  hiába  volt  időnként  az  éberségi
ellenőrzésnek nevezett cirkusz, amelynek végén a parancsnokok mindig kiosztottak néhány fenyítést
a munkaidő után elzáratlanul az asztalon hagyott aktákért, nyitva felejtett lemezszekrényekért…



A nők kettes-hármas csoportokban érkeztek, és letelepedtek sorban egymás mellett a fő helyen,
az  ünnepi  asztalnál.  Amikor  teljes  lett  a  női  létszám,  Kőrös  alezredes,  a  párttitkár  emelkedett
szólásra, és egy zakózsebéből előhalászott,  gyűrött papírlapról felolvasta a köszöntőt.  Miközben
ünnepélyes, fennkölt szavakkal igyekezett méltatni a lányokat, asszonyokat, anyákat, nagymamákat,
akik nélkül nincs élet, és akik hiányában a férfiember cél nélkül, tétován teng és leng a világban,
innen-onnan tiszteletlen hangnemben csipkelődő megjegyzésekkel kommentálták az előadását.

A párttitkár egy ideig fegyelmezetten tűrte ezeket,  majd hirtelen megfordította a papírt,  és
felolvasta a köszöntő utolsó gépelt mondatát: Virágot kiosztani! Ezután akkurátusan összehajtogatta
a papírt, visszarakta a zsebébe, hiszen jövőre is lesz nőnap, és körülnézett: a teremben senki se
mozdult, a cserepes virágok továbbra is háborítatlanul árválkodtak a bejárati ajtó melletti széken, a
vékony falécekből és deszkákból összetákolt gyümölcsös rekeszben.

Hogy jó  példával  járjon  elöl,  kikászálódott  a  helyéről,  a  hosszú  asztal  mögül,  felkapott  két
cserepet, és a hozzá legközelebb ülő, utoljára érkezett két idős takarítónőt köszöntötte fel, majd
megállt az asztal előtt, szigorú arccal végignézett a férfitársakon, és mivel látta, hogy senki se követi
példáját, mérgesen kifakadt:

– Elvtársak! Én osszam ki az összes virágot? Fischer elvtárs! Te vagy a legfiatalabb, legalább te
aktivizálhatnád magad…

Az alhadnagy a hosszú asztal másik végénél, a sarokban, Révai alezredes mellett ült. Kelletlenül
felállt,  az ajtóhoz ballagott.  Szándékosan húzta az időt,  hátha más is megmozdul,  ám tévedett.
Óvatosan kivett két cserepet, és az ajtótól legmesszebb ülő nőkhöz indult, hogy ezzel további időt
nyerjen. Mivel Juli és Juci érkeztek elsőként, ők kerültek az asztal belső végére.

– Gratulálok, Fischer elvtárs! – rikkantotta a kapitányságvezető. – Látom, megvan a magához való
esze. A legfiatalabbakat választotta. Aztán el ne feledje, hogy bevasalja tőlük a virágért mindazt, ami
jár. Itt, előttünk, egyelőre csak a puszikat…

–  Szeretettel  gratulálok  a  nemzetközi  nőnap  alkalmából  –  darálta  közben  az  alhadnagy  a
párttitkártól hallott sablonszöveget, és átnyújtotta a nőknek a virágot.

– Jól  van, kisfiam! – dicsérte meg a Juli.  – Majd hálából veled fogok először táncolni,  úgyis
szeretném  kicsit  jobban  megismerni,  hogy  milyen  kemény  pöcsű  legény  lettél,  amióta  nem
találkoztunk.

– Legyen szerencsém… – mondta zavartan, kicsit sután az alhadnagy.

– Julikám, drága – szólalt meg nyomban a közelben Buga –, az első táncot nekem ígérted, szívem.
Hát már elfelejtetted?

– Az akkor volt, Jakab, mert még nem tudtam, hogy itt lesz az új fiú. Különben is! Kaptam tőled
virágot? Nem kaptam. Akkor viseld a következményeket!

– Elvtársak! Én hordjam szét az összes virágokat? – méltatlankodott újból a párttitkár, mivel már
a harmadik körét tette meg. – Azt hiszem, a nők többet érdemelnének mindenkitől…

– Mit ugrálsz annyira, Zoli? – állt fel nyújtózkodva Völgyi. – Éppen indultam volna, hogy segítsek,
de ha jól látom, már csak egy virág van a ládában. Azt meg igazán átadhatod te is, hiszen van már
ebben elegendő gyakorlatod.

–  Elvtársnők,  elvtársak,  a  hivatalos  résznek  vége:  zenét!  –  adta  ki  a  parancsot  a



kapitányságvezető,  miközben  teletöltötte  a  poharát.

– És hölgyválasz! – állt fel a Juli, hogy a többiek háta mögött kioldalazzon a terem közepére. –
Hallottátok, pinások! Hölgyválasz van egész este, mert nőnap van!

A nők egyelőre csak a virágokat rakosgatták maguk előtt az asztalon. A férfiak közül páran
Völgyihez csatlakoztak, aki a söntéspulthoz ment, és sört rendelt.

Juli megállt Fischer előtt, a kezét nyújtotta felé:

– Szabad, kisfiam? – Aztán hátraszólt a zenészekhez, akik éppen nekiveselkedtek a munkának. –
Józsikám, drága! Egy szép hosszú, bújós, lassú számot szeretnék, mert fel kell avatnom az új fiút!

A tánc közben az alhadnagynak Révai figyelmeztetése jutott az eszébe: bújik, mint a macska. Juli
teste szorosan tapadt hozzá, fejét a vállára hajtotta. Némán, kicsi lépésekkel mozdultak a tánc lassú
ütemére. Az alhadnagy nagy zavarban volt, mert látta, hogy a terem közönsége vegyes érzelmekkel
figyeli őket: a nők megvető arccal, a férfiak irigykedve.

– Mire gondolsz? – súgta neki Juli.

– Arra, hogy vajon mit tenne veled a férjed, ha most látna…

– Megmondom neked, ha kíváncsi vagy rá: semmit se! Még le se kérne, ugyanis hölgyválasz van.
Ami rossz neked, mert az öreg Jocó ezt a számot nagyon sokáig szokta húzni, és még nincs is annyira
berúgva. Mi a férjemmel megbízunk egymásban: én tudom, hogy nem csal meg, és ő is tudja, hogy az
ilyen munkahelyi bulikon is csak egy bizonyos határig megyek el. Ami nálam nem az ágyban van!

– Azon is töprengek, vajon mit gondolhatnak ilyenkor a kolléganőid? Habár nincs min töprengeni:
a válasz az arcukra van írva…

– Na, látod, kisfiam, ez az, ami engem egyáltalán nem érdekel! Majd ha lesz egyszer valaki
közülük, aki jobban elvégzi a munkát, mint én, annak a véleménye érdekelni fog. Most tudtommal
még nincs ilyen. A fiúk meg szeretnek…

– És a feleségek?

–  Szerintem  a  szívük  mélyén  a  feleségek  is  szeretnek.  Mert  én  egy  ilyen  bulin  rendesen
felpumpálom nekik az apit. Abból meg csak nekik lesz hasznuk, ha az api nem rúg be nagyon, mert
körülöttem legyeskedik, aztán hazaviszi az anyunak mindazt, ami felgyűlik benne eközben, és otthon
könnyít magán…

– Te Juli! Jól érzem én, hogy te hol matatsz éppen? – kérdezte az alhadnagy, és megpróbált
szabadulni, de a nő egy karral is határozottan szorította magához.

– Nyugi! Ne ficeregjél ilyen feltűnően, mert már tudom, amire kíváncsi voltam.

– Ne mondd! És mire voltál kíváncsi?

– Hogy tényleg olyan szent ember vagy-e, akire még én se vagyok hatással.

– Miért gondoltad, hogy szent ember vagyok?

– A Révész Mari szerint azért hagytad ott, mert szent ember lettél…



– Annyira azért nem lettem szent ember… amint magad is tapasztalhatod. De nem miattad! A
barátnőmre gondoltam. Utoljára ő ölelt így… ilyen szenvedélyesen…

– Aztán mit csinál most az a barátnő?

– Tanul… egyetemista – egy darabig gondolataikba merülve, csendben táncoltak. – Tényleg, Juli,
mi van a Révész Marival?

– Történelem-magyar szakos tanár lett. Tanár férjjel és már három gyerekkel. Most éppen a
legkisebbel van otthon.

– Mondd, Juli:  arra mit lépnél, ha ezek után én kezdenék fél kézzel kalandozni rajtad, hogy
felderítselek.

– Ne próbáld meg, kisfiam, nagyon nem ajánlom! Mert rögtön az első kísérletnél egy hihetetlenül
nagy pofonnak lennél a gazdája… azt meg inkább ne akard! Áruld el inkább, hogy mikor voltál
utoljára Sárkertesen?

– Elég régen… de miért fontos ez?

– Tegnap a buszon találkoztam a nővéreddel… tőlem érdeklődött utánad…

Az alhadnagy akaratlanul  is  megtorpant egy pillanatra,  kiestek a zene ritmusából,  majd kis
toporgás után visszazökkentek. Juli szólalt meg továbbra is súgva, mintha csak szerelmet vallana:

– Mondd, András! De komolyan: mikor akarod otthon megmondani, hogy te már rendőr vagy, és
nem Bükkösön dolgozol?

– Remélem, nem buktattál le?

– Mit képzelsz te énrólam?

– Akkor a nővérem vajon honnan vette, hogy tőled kell érdeklődni?

– Szerintem a körzeti megbízott mesélhette valakinek. Tudod, ilyenkor kátézás van, körbenézik a
családot is, lehet, hogy annak során…

– Majd elmegyek a hétvégén…

Józsi  bácsi  tényleg sokáig húzta  az  első  számot,  hátha valaki  csatlakozik  hozzájuk.  Némán,
egymáshoz simulva táncoltak, de senki se csatlakozott.

– Juli! Az öregnek igaza van. Valaki egyszer félre fog téged érteni, és pórul jársz – szólalt meg az
alhadnagy.

– Te csak ne féltsél engemet, András! Én csak a haverokkal szemben vagyok ilyen. Itt nem lehet
baj, idegenek közt pedig egy szűzike leszek. Itt csak egy embertől tartok… a Tuskó fiától…

– A kapitány fia is rendőr lenne? Ezt eddig nem tudtam…

– Dehogy rendőr! Egy link tróger. És egy brutális állat. Pincér a Koronában. De ott is csak az apja
miatt tartják.

– Miért gondolod?



–  Három  hete  itt  volt  a  farsangi  buliban,  őt  küldték  a  pörkölt  mellé  felszolgálni.  Amikor
meghozták a kaját, éppen a Jaksival táncoltam, és azt hitte, neki is az jár, amit látott, ezért felkért
táncolni.  Nem  lehettem  paraszt  a  főnök  fiával,  nem  utasíthattam  vissza.  Először  megpróbált
magához szorítani, eltoltam. Erre olyat markolt a fenekembe, hogy még most is csupa kék vagyok…

– Aztán?

– Aztán hátraléptem, és úgy vágtam orron – súgta ábrándosan Juli –, hogy azonnal eleredt az orra
vére. Azóta tartok tőle.

– Az apuka mit szólt az egészhez?

– Mellém állt.

– Hogy csinálta?

– Adott a fiacskájának az orrba verés mellé két igazán méretes pofont ott  a nyílt  színen, a
táncparkett közepén. Egyet jobbról, egyet meg balról, hogy egyensúlyban maradjon.

– És mindez itt történt, a farsangi buli alatt?

– Mit gondoltál, hol máshol? Talán sétálni vitte, amíg véget ér a bál?

– Hááát… mit mondjak? Elég sajátságos lehet errefelé a rendőrségi farsang…

Az ünnepségre előre megrendelt vacsora hat órakor érkezett a vendéglőből, ezt még mindenki
megvárta.  A férfiak azért,  mert fizettek érte,  a nők meg azért,  mert ingyen volt.  A rendőrségi
nőnapra óvatosságból egy pincérnőt küldtek felszolgálni, a kapitányságvezető fia csak fél nyolckor
jelent meg, hogy segítsen a kolléganőjének összeszedni az edényeket és az evőeszközöket. Ezután a
dobosnak  asszisztált  a  pakolásban,  mert  az  nyolctól  már  a  szállodában  verte  a  ritmust,  egy
orgonistát és a raccsoló basszusgitáros énekest kísérve, hogy ettől kezdve így alapozzák meg a
vendég számláján a zenés felárat.

– A kapitány nem tagadhatná le a kölykét – jegyezte meg megvetően Révai, és hosszan kifújta a
pipafüstöt a mennyezet felé.

– Valóban nagyon hasonlít – bólogatott egyetértően Fischer. – Kicsit talán magasabb, nyurgább,
nincs bajusza, haja viszont még van.

– És pofátlanul magabiztos, mert maga mögött tudja az apja hatalmát. Már röpke két hónap alatt
a városi aranyifjak is befogadták maguk közé… pedig… becsületére legyen mondva, az apja igyekszik
keményen fogni. Csak hát, nem most kellene észrevenni, hogy mi lett a csemetéből – bölcselkedett
az öreg. – Egy húsz éves embert már nem lehet alapvetően megváltoztatni.  Ha eddig mindent
megtehetett, ezután is elvárja, hogy joga legyen hozzá… meg pénze…

– És mit szól mindehhez a kedves mama?

– A kedves mama már nagyon régen semmit. Meghalt… lehet olyan tíz éve… a fiú az apjával lakik.
Állítólag van egy lánytestvére is, aki már elmenekült tőlük az ország másik végébe, valahol ott él…

A vacsora végeztével a nők nagy része elment, a távol lakókat rendőrautó szállította haza. Galiba
Józsi bácsi, akinek immár egyedül kellett kiszolgálnia a megrendelők zenei igényeit, bizonytalan
léptekkel imbolygott jobbra-balra a teremben, a hangosan danászó rendőrök között megrendelőre



vadászva.  Időnként pár taktus erejéig megpróbált  bekapcsolódni valamelyik dallamba, de egyre
nehezebben sikerült  összestimmelnie  a  dalosokkal.  Mivel  a  kéretlen  közreműködése semmit  se
javított  a  zömében üvöltve elszavalt  nóták dallamán,  tapasztalt,  öreg bárzenészként  lemondóan
legyintve diszkréten visszavonult. A söntéspulthoz imbolygott, és fröccsöt rendelt. Felhajtotta az
italt, és kissé megtántorodott, mert valamitől elfogyott a levegője, ezért lehuppant a közeli székre, az
ölébe ejtett harmonikára támasztotta az állát, és minden átmenet nélkül álomba szenderült.

Révai és Fischer kettesben maradtak a sarokban, beszélgettek, nem csatlakoztak a hosszú asztal
másik  végénél  mulatókhoz.  Nagy  és  Völgyi  a  fő  helyen,  középen,  egymás  mellett  ültek,  és
módszeresen ittak: egyik poharat a másik után, aztán újratöltés, majd elölről.

Az énekesek berekedtek, kicsit még iddogáltak, aztán feltűnés nélkül elszállingóztak, egyik a
másik után. Éjfél körül már csak hatan maradtak a füstös teremben. A pult mögött az alkalmi csapos
a poharait rendezgette, a zenész békésen aludt a harmonikára borulva, a kapitányságvezető kipirult
arccal,  hadonászva  bizonygatott  valamit  Völgyinek,  aki  kiabálva,  időnként  az  asztalra  csapva
vitatkozott vele.

– Ilyenkor már vigyázni kell velük, mert ha be vannak ütve, mindketten agresszívek. Most pedig
már van bennük nyomás rendesen – oktatta Fischert az öreg, miközben szedelőzködtek, fizettek, és
ők is menni készültek. – Ilyenkor szoktak elindulni az éjszakába, hogy hajnalig végigigyák a még
nyitva  tartó  kocsmákat  –  folytatta  Révai  a  vezetők működési  leírásának ismertetését.  –  Hamar
egymásra találtak. Még az a szerencse, hogy ezt kettesben szeretik csinálni. A vége az lesz, hogy
hajnalban az elsőként nyitó talponállók valamelyikében János-áldásként letolnak még egy utolsó
felest, aztán vagy két napig nincs gond rájuk…

– Menjünk! Holnap is nap lesz – indult kifelé az alhadnagy.

– Fischer elvtárs! Hozzám! – bődült fel hirtelen a kapitányságvezető.

– Muszáj  menni,  de csak nyugodtan, jövök veled – mondta csendesen Révai.  –  Így nagyobb
esélyünk lesz minél előbb lelépni.

–  Parancs,  alezredes  elvtárs!  –  mondta  katonásan  az  alhadnagy,  és  megállt  az  asztalnál  a
kapitányságvezetővel szemben.

– Leülni! – utasította a kapitányságvezető.

– Értettem.

– Öreg! Gyere csak ide te is! Te se vagy feketeseggű! – szólt rá Révaira.

– Jövök már, jövök. Csak hát én már nem vagyok olyan fürge…

– Mit isztok?

–  Jelentem,  én  eddig  sört  ittam  –  igyekezett  menekülni  az  alhadnagy  a  keményebb
következmények elől.

– Nem baj! Most majd bort fogsz inni! – döntött a kapitányságvezető.

–  Sörre  bort!  Mindenkor!  –  rikkantott  Völgyi  az  asztalra  csapva.  A  kapitányságvezető
megmarkolta a kancsót, és két-két decit töltött az előtte sorjázó kétes tisztaságú poharakba, majd
áttolta eléjük. Felmarkolta a sajátját és koccintásra nyújtotta. – Szervusztok! Egészségünkre!



– Egészségünkre – emelte a poharat az alhadnagy.

– Nem hallottam a szervuszt! – bődült fel a kapitányságvezető.

– Szervusz, alezredes elvtárs…

– Na látod! Csókot azért ne várjál! Hé! – észrevette, hogy az alhadnagy csak belekortyolt a
pohárba és letenni készül. – Fenékig, mert pertunál úgy illik! Na, így… és most mesélj: hogy smakkol
a rendőrség egy hét után?

– Megalapozottan most még nem mondhatok sokat… tanulom a szakmát…

– Na, akkor most egy nagyon fontos szabályt én is megtanítok neked! –Megragadta a kancsót és
ismét teletöltötte az alhadnagy poharát. – Ha már úgyis tanulsz… Ez talán a legfontosabb szabály itt
a parlagvári rendőrkapitányságon… ezért ezt nagyon jól tanuld meg, és soha el ne felejtsed: itten,
Fischer elvtárs, itten inni kell!  Ha pedig már úgy érzed, hogy nem bírod tovább, mert menten
belehalsz, hát még akkor is: inni kell! Egészségünkre! Fenékig!

Ittak. Fenékig. És a kapitányságvezető ismét felbődült.

– Pista! Üres a kancsóm!

–  Hozom már,  alezredes  elvtárs,  máris  hozom –  készségeskedett  a  csapos  a  következő  teli
kancsóval.

– Aztán a nyulat szereted-e? Te… te alhadnagy! – rikkantotta Völgyi.

– Nyulat? – kérdezte gyanakodva az alhadnagy. – Milyen nyulat?

– Hát a házinyulat,  ecsém! – kontrázott a kapitányságvezető. – Remélem, azt tudod, hogy a
házinyúlra nem lövünk…

– Igen…

– Hanem előbb megvadítjuk… – csapott az asztalra Völgyi –, és csak utána. De akkor aztán durr
bele, keményen a közepibe! Na! Sose iszunk, emberek?

– Bocsánat, hogy közbeszólok – szólalt meg Révai és felállt. – Az előbb éppen brunyálni indultunk.
Én már nem bírom tovább visszatartani, nem tudom, András fiam, te hogyan vagy ezzel. Helyet
kellene csinálni a következő adagnak. Na, jössz?

– Ha nem baj – az alhadnagy a kapitányságvezetőre nézett –, én is mennék…

– Hát menjetek, baszd meg! Én nem mehetek helyettetek… Nehogy má' ide brunyáljatok az asztal
alá! Aztán siessetek vissza!

– Sietünk – nyugtatta meg Révai, és valóban sietősen mentek kifelé. Az ajtóban az alhadnagy
előre engedte az öreget.

– Nem lesz baj abból, ha nem megyünk vissza? – kérdezte, amikor a lépcső aljánál Révai nem a
WC, hanem a kapu felé kanyarodott.

– Mi baj lenne? Ezt az estét már nélkülünk is eredményesen be tudják fejezni. Sőt! Azt mondom
én neked, András fiam: egy idő után már csak zavarnánk őket…



– Károly bácsi! Szerinted miért isznak a rendőrök?

– Hogy miért isznak? – állt meg egy pillanatra. – Hát azért, mert szomjasak.

– Komolyan kérdeztem…

– Komolyan? – Az öreg megállt, kicsit bizonytalanul imbolyogva, már látszott rajta az ital hatása. –
Na, ha valóban komolyan kérdezted, akkor megpróbálom komolyan elmagyarázni.  Ez egy olyan
szakma, András fiam, ahol az ember állandó feszültségben él. Munkaidőben is, meg azon kívül is.
Mert most már az életed végéig bármikor berendelhetnek, előzetes bejelentés nélkül sehová se
mehetsz, még a szabadságod ideje alatt se. A gyengébb idegzetűek nem bírják sokáig a feszültséget,
ami ezzel a hivatással együtt jár. Kell nekik valami, amivel időnként ki tudják magukból kapcsolni,
hogy kicsit pihenjenek, mert különben belehülyülnének. Akár azt is mondhatnám: azért isznak, mert
arra a rövidke időre, amíg részegek, legalább elfelejthetik, hogy hol dolgoznak. Aztán másnap jön a
keserves  kijózanodás… na,  jó  éjszakát!  –  az  öreg hirtelen bekanyarodott  a  sarkon és  eltűnt  a
homályban.

 

★ ★ ★

– Szervusz, Papi!

– Szervusz, Endi. Már éppen ideje volt, hogy hallassál magadról – az öregember szokása szerint a
televízió előtt ült. – Mert visszajött a lap Bükkösről. A postás visszahozta. Hogy a címzett ismeretlen.
Az anyád írta neked a születésnapodra…

Az nagy baj, hogy a postás visszahozta a lapot, jutott eszébe azonnal. Azt a lapot neki a Mariska
nénitől,  az  egykori  szolgálati  lakásának  a  gondnokától  kellett  volna  megkapnia  Parlagváron,  a
rendőrségen, hiszen ebben egyeztek meg az asszonnyal… hogy minden levelet utána küld… ezért
pénzt is hagyott nála! Vajon mi történhetett? Nyilván az, hogy Bükkösön körbeért a pletyka, és már a
postás is tudja, hogy nem dolgozik ott, tehát automatikusan visszairányította a lapot a feladónak… és
akkor Sugi levelét is vissza fogja küldeni… várhatja ítéletnapig… de ami ebben a legborzasztóbb
lenne: mit gondol majd Sugi? Címzett ismeretlen? Azt fogja hinni, hogy eleve becsapta, csak játszott
vele, hazudott a címről, vagy máris talált valaki mást helyette… Amint visszaér, azonnal telefonálni
kell Ibolyának, az igazgató titkárnőjének, hogy intézkedjen!

– Már nem lakok Bükkösön – bökte ki a rövid csend után.

– De nem is dolgozol az intézetben! – pirított rá az öreg komolykodva, a jobb kezével fenyegetve.
–  Apád  telefonált,  mert  az  anyád  nem  hagyta  békén…  Be  kellett  menni  a  tanácsra,  hogy
telefonáljon…

– Az baj.

– Baj bizony! – bólogatott az öregember. – Baj, mert ott meg egyenesen azt hazudták neki, hogy
te beálltál rendőrnek. Ilyen szemét emberek vannak…

– Nem hazudtak, Papi!

– Egyre rosszabbul hallok – zsörtölődött. – Most például azt hallottam, hogy azt mondod: nem
hazudtak.



– Jól hallottad, valóban rendőr vagyok. Nyomozó. Már második hete…

– Aztán hol? Mert a nővéred meg azt mondta, Parlagváron biztosan nem. Beszélt valakivel a
buszon, amikor Várfalvára ment, a patikába. Egy nővel beszélt, aki a nyomozóknál dolgozik. Az azt
mondta neki, hogy nem is hallott rólad…

– Mert nem volt szabad megmondani neki.

– Én mondtam, hogy ne csinálják a cirkuszt. Ott is emberek vannak. A rendőröknél. Lehet köztük
egy-két  rendes  ember  is.  Mint  mindenhol.  De  hiába.  Csak  cirkuszoltak.  Majd  kapsz  tőlük,  ha
megjönnek!  Hallom,  ugat  a  kutya,  az  anyád lesz  –  az  öregember a  televízióhoz csoszogott,  és
feltekerte a hangerőt. – Menj ki elébe! Kint veszekedjetek, mert kezdődik a híradó…

A fiatalember kilépett a küszöbre, a kicsi üvegezett ajtót behúzta maga mögött. A félméternyi
széles  küszöbön kívül,  oldalt,  a  masszív,  keményfából  készült  külső  ajtóhoz  támaszkodva várta
anyját. Az ajtót nézte közben, amin alul és felül vaskos reteszek voltak. Az egész kis ház egy mini
erődítmény,  jutott  eszébe  hirtelen.  Vastag,  vert  falak,  kicsi,  rácsos  ablakok,  kívülről  fatáblás
zsalugáterek, vaskos ajtók. Ha gondosan bezárkóztak, nyugodtan alhattak. Kellett  is itt  a határ
mellett.  Erőszakkal  bejutni  több  órás  kemény  munka  árán  lehetne  csak,  de  észrevétlenül
semmiképpen…

A házikó már sokat megélt. Átélte az első világháborút, a szerb megszállást, aztán a másodikat:
németek, szovjetek, bolgárok, Tito partizánjai, utána a hisztéria a jugók ellen, magyar menekülők
ötvenhat után, majd aknaszedés a határ mentén. Talán most már vége a viszontagságoknak, és béke
jön… a házra meg a vidékre is…

– Endi? Hála a jó Istennek! – vette észre az asszony. – Már nagyon aggódtunk érted!

– Szervusz. Nem tudom, hogy miért. Már régen észrevehettétek volna, hogy nem vagyok gyerek…

– Attól még megérdemeljük, hogy tudjuk, hol vagy, és mi van veled!

– Azért jöttem haza.

– Mi van veled? Gyere, menjünk be, ne álljunk itt az ajtó előtt!

– A Papi a híradót akarja nézni…

– Attól még bemehetünk!

– Csak akkor, ha nem kezdesz el veszekedni!

– Édes jó Istenem! Hát mondd már, mi van veled? – az asszony az ajtó kilincsét fogta, a fiú nem
mozdult.

– Beálltam Parlagvárra rendőrnek.

–  Jóságos Istenem! Miért  sújtasz engemet? –  kiáltott  fel  az asszony úgy,  mintha valamilyen
váratlan tragédia szakadt volna a családra. – De hát miért? Mondd meg, hogy miért csináltál ilyet!

– Figyelmeztetlek, hogy a Papi híradót akar nézni! És azért se kiabálj, mert összeszaladnak az
emberek az utcán. – A fiú igyekezett halkan, nyugodtan beszélni, de anyjával szemben ez a terápia
nem ért semmit.



– Jaj, jaj, jaj! Most jutnak eszedbe az emberek? Hát mit gondolsz te, mit fognak mondani?

– Nem érdekel engem, mit mondanak rólam a faluban, eddig se érdekelt…

– Nem! Mert nem neked mondják! De nekem mit fognak mondani? Hát ezért dolgoztunk, mint az
állatok, hogy tanulhassál? Hogy egyetemre mehessél. Ezért?

– Azt gondolom, hogy az én egyetemi tanulásom nem került nektek annyiba, mint a nővérem
háza.

– És előtte? Az talán ingyen volt?

– Ami előtte volt, azt ti akartátok! Elsősorban te! Én Parlagvárra készültem a gimnáziumba. Az
lényegesen olcsóbb lett volna…

– Olcsóbb? Meg ócskább is! Megmondta a plébános úr: onnan soha nem jutottál volna be olyan
könnyedén az egyetemedre!

– Hogy oda én milyen könnyedén jutottam be, arról azért tudnék mesélni ezt-azt a plébános
úrnak! De amit ott megtanultam, azt senki se veheti el tőlem…

Az asszony kifogyott a szuszból. Dühösen legyintett, és elindult a kert felé. Megállt, és az ajtóra
támaszkodva benézett a disznóólba, tovább ment, bezárta a mellette lévő tyúkól ajtaját, átfutott az
istállóhoz,  felkapcsolta  a  villanyt,  oda  is  benézett,  majd  becsukta  a  kétrészes  istállóajtó  felső
szárnyát, és lekapcsolta a villanyt.

A fiú mozdulatlanul álldogált az ajtónak támaszkodva. Emlékezett rá, hogy anyja mindig is ezzel a
körúttal vezette le a mérgét, ha összekapott valamin az apjával. Kirohant, disznók, baromfi, istálló,
vissza. Ha igazán nagy volt a mérge, kapát ragadott és lerohant a kertbe, mintha valami azonnal
elvégzendő rendkívül sürgős kapálnivaló jutott volna eszébe. De most már este volt, sötétben még a
hátsó udvarba se mert kimenni, nem ám a kertbe!

– Gyere be, egyél valamit! – ért vissza az asszony lihegve.

– Figyelmeztetlek, a Papi híradót néz…

– Gyere csak. Nem fogok kiabálni. Most már úgyis hiába…

A fiú csendesen kanalazta a csirkegulyást, anyja mellette ült az asztalnál, és nézte a fiát. A
televízióban a híradó véget ért, az öregember szó nélkül behúzódott a szobájába. Biztos, ami biztos…

– A lány miatt van? – kérdezte váratlanul az asszony.

– Mi van a lány miatt? – nézett anyjára a fiú csodálkozva.

– Hát, hogy otthagytad a munkahelyed?

– A lánynak semmi köze ehhez. És ne kezdjél előre lázítani! Nem is ismered…

– De hát akkor miért? Mondd meg, hogy miért?

– Azért, mert az intézetből elegem lett.

– Eleged lett, jól van. De semmi mást nem találtál? Semmit a világon? Csak pont a rendőrséget? A



tornyosi tanácstitkár felesége azt mondta a nővérednek a hét elején, hogy nem is hallott rólad
mostanában! Akkor miért mondta ezt?

– Mert nem mondhatott mást… és mert én akartam megmondani nektek… de eddig nem értem
ide… Na, jól van, ettem, most elmegyek aludni.

– Édes jó Istenem! – sopánkodott már megint az asszony. – Mit mondjak az apádnak, ha hazajön?

–  Lehetőleg  az  igazat,  hogy  holnapig  aludhasson  rá  egyet… és  eszetekbe  ne  jusson  ezért
felébreszteni! – mondta a fiú határozottan, aztán bemenekült Papihoz.

– Ott is  emberek vannak – motyogott az öregember félálomban – mondtam én nekik,  ott  is
emberek vannak…

 

★ ★ ★

– Nyomozók! Hozzám! – harsan fel Völgyi kiáltása a folyosón.

Az alhadnagy abbahagyta a gépelést és felállt az asztaltól:

– Menjünk, Károly bácsi! Vajon mit akarhat?

– Megmondom én neked – az öreg előkotorta a jegyzetfüzetét az asztalfiókból. – Eligazítást fog
tartani, mert jön a március tizenötödike.

– Közösen fogunk ünnepelni?

– Ja! Közösen. Nyomozóportya, razzia, meg fokozott szolgálat. Körülbelül ezek lesznek az ünnepi
műsorban. Az úttörők verset szavalnak a negyvennyolcas szobornál, mi meg a közelükben valahol
feltűnés nélkül lessük az ellenséget.

– Ellenséget? Hát ki akarná megzavarni ezt az ünnepet?

– Itt, Parlagváron, biztosan senki, András fiam. Nem úgy, mint a fővárosban!

– A fővárosban miért?

– Miért? Gondold csak végig, hogy miről is szól ez az ünnep! Hát a függetlenségről. Lehet abban
az országban függetlenséget ünnepelni, ahol idegen katonák állomásoznak? Na ugye…

– De hát kit zavarnak az idegen katonák az ünneplésben?

– Kit zavarnak? Hát azokat, akik úgy gondolják, hogy ha már nem lennének itt az oroszok, akkor
ők is részesedhetnének a hatalomból. Mert akkor szabadság lenne és demokrácia, mint nyugaton…
Menjünk, mert elkésünk!

– Megjegyzem – lépkedett szaporán az öreg után –, Nyugat-Németországban amerikai katonák
állomásoznak. Ott ők is idegenek, akkor ott sincs még demokrácia?

– Azok már demokratikus katonák – jegyezte meg az öreg cinikusan. – Azért vannak ott, hogy a
demokráciát védjék. Elsősorban tőlünk… Az oroszok meg nálunk a diktatúrát védik… nekünk. Ez
van! De mi majd most,  az ünnepen keményen odafigyelünk,  hogy továbbra is  minden rendben



menjen. Majd meglátod!

Utolsónak értek a terembe, a többiek már jegyzetfüzettel a kézben ültek.

– Figyelmet kérek, olvasom! – kezdett a mondókájába az osztályvezető. – A rendőrkapitányság
vezetője nyomozóportya szolgálatot rendelt el március tizennegyedikén este nyolctól éjjel kettőig.
Cél: a márciusi ünnepek kapcsán a rendszerellenes meg-mozdulásokra utaló jelenségek feltárása, az
erre  utaló  információk  gyűjtése,  és  soron  kívüli  jelentése.  A  nyomozóportya  szolgálatot  három
csoportban  hajtjuk  végre.  Egyes  csoport:  feladata  Parlagvár,  Bozsány  és  Várfalva  térségének
ellenőrzése,  különös  figyelemmel  a  kisszentlászlói  cigánytelepre.  Parancsnok:  Révai  Károly
alezredes,  beosztva  Fischer  András  alhadnagy,  az  AH  56-65  forgalmi  rendszámú  ügyintéző
gépkocsival, hívónév: egyes…

Mindenki gondosan jegyzetelt. Kőrösnek Bugával Zsáromfa és térsége jutott a zsáromfai körzeti
megbízotti csoport UAZ autójával, Markovicsnak Schneiderrel a bükkösi terület a kapitányságvezető
autójával és gépkocsivezetőjével.

–  Velem mi  lesz?  –  kérdezte  Félegyházi,  ahogy  szokta:  óvatosan,  állandóan  rosszat  sejtve,
sértődésre készen. – Eddig mindig ööö… én mentem a Mögrével…

– Te most megúszod, tartalék leszel – nyugtatta meg az osztályvezető. – Már ha szerencséd lesz!
Mert ha jól tudom, pont te vagy a helyszínes nyomozó. Ha lesz valami balhé, az egyenruhások
visznek ki a helyszínre, mert több autó nincs.

– Az miért van – horkant fel ingerülten Kőrös –, hogy megint nekünk jutott az UAZ? Az öreg
kényelmesen az ügyintéző autóval, a Markovicsot sofőr szállítja…

– Elég legyen! Nem párttaggyűlés van! – csattant fel az osztályvezető. – Ti is gépkocsivezetővel
mentek.

– De az mégiscsak egy UAZ…

– Csak azt  ne  mondd,  hogy hideg van!  Megjött  a  tavasz,  rügyeznek a  fák,  csicseregnek a
madarak… nektek ez jutott, és kész! Megengeded, hogy folytassam?

– Ez akkor sem fair, mert a múltkor is… – próbálkozott tovább Kőrös, de hiába.

– Hagyd már végre abba, unom az örökös kifogásaidat! – intette le határozottan az osztályvezető,
és azonnal folytatta a felolvasást. – Tehát: a felszerelés az ilyenkor szokásos. Pisztoly, gumibot,
bilincs,  zseblámpa,  jegyzetfüzet,  vébémutató,  személy  és  tárgykörözési  mutatók.  A  refesek  és
kitiltottak  naprakész  jegyzékét  az  igrend  elkészítette,  itt  van.  A  végén  mindegyik  csoport
parancsnoka vigyen egyet… és használjátok ki a nagyszerű lehetőséget! Végigjárni a vébéseket, a
refeseket,  készüljön feljegyzés a dossziékba,  felszedni  a füleseket;  ha véletlenül  valamelyik tud
valami  érdemlegeset,  azt  soron kívül  ellenőrizni  és  jelenteni  nekem.  Én végig  itt  leszek  bent,
rádióközelben.  Jut  eszembe:  minden  csoportnál  legyen  egy  Marosbé;  ha  kiszálltok  a  kocsiból,
vigyétek magatokkal.

– De hát miért, főnököm? Bükkösről már úgyse lehet vele forgalmazni. Szar az egész készlet –
morgott Markovics.

– Akkor is vigyétek magatokkal! Akármilyen szar. Legalább mutassátok a jó szándékot. Ha már
szóltál, Gyuri, akkor neked külön is mondom: nem berúgni! Hangsúlyozom: itt leszek bent, amikor
visszajöttök, mindenkit látni akarok. Van kérdés?



Nem volt kérdés, mindenki mehetett a dolgára.

– Még sokat kell tanulnom – ült vissza az alhadnagy az írógép elé –, ebből az eligazításból egy
csomó dolgot nem értettem…

– Miért nem kérdezted meg, András fiam? A Völgyi felajánlotta a lehetőséget…– az öreg a pipáját
tömködte nagy műgonddal.

– Mert nem akartam, hogy velem szórakozzanak…

– Na, akkor mondjad, mit értettél meg. Menjünk sorban!

– Azt sejtem, hogy a Marosbé nevű valami egy kézi rádió lehet…

– Így van. Egy rádió adó-vevő. Elvileg – bólintott az öreg, és szipákolva pipára gyújtott – aminek…
ugye…  az  lenne  a  rendeltetése…  hogy  akkor  is  tudjunk  kapcsolatot  tartani…  mondjuk,  az
ügyeletessel… ha nem vagyunk az autóban.

– Miért mondod, hogy elvileg?

– Mert a gyakorlatban inkább csak egy vevő. Egy-két év használat után annyira meggyengülnek
az  akkumulátorok,  hogy  fél  órán  belül  lemerül  a  szerkezet.  De  a  tereptárgyak  már  vadonatúj
állapotban is nagyon zavarják. Majd meglátod: az ügyeletes ordít, te még hallod, de hiába próbálsz
válaszolni. Akkor majd jönnek azok a trükkök, hogy nyomja meg az adógombot egyszer, ha hall
engem…

– Elhangzott egy csomó mutató neve.

– Azokat meg is fogod még unni – az öreg tenyérnyi méretű, ormótlanul vastag, sárga és szürke,
papírkötésű könyvecskéket  pakolt  az  asztalra  a  jobb oldali  fiókjából.  –  Ezek a  személykörözési
mutatók, ezek meg a tárgykörözési mutatók.

– Kezelhetetlenül vastagok. Ennyi embert keres a rendőrség?

– Frászt! Amikor ezt a könyvet kiadták, itt a dátum rajta, akkor éppen ennyi ember ellen élt a
körözés.  Vagy  azért,  mert  még  tényleg  keresték,  vagy  azért,  mert  elfelejtették  a  körözését
visszavonni. Hozzánk olyan negyedévente-félévente érkezik az új kötet, akkor ugye a régit ki kell
dobni…

– És ha az igazoltatáskor valakiről kiderül, hogy ebben szerepel, behozzuk?

– Be bizony! Kivéve, ha olyan egyenruhás rendőr van szolgálatban, aki haver… – az öreg fújt egy
kövér füstkarikát, és azon keresztül huncut szemekkel nyugtázta: sikerült ismét zavart keltenie a
fiatalember gondolataiban.

– Miért… akarom mondani, akkor mi történik? Ha haver van szolgálatban…

– Szólunk neki.

– Hogy segítsen behozni?

– Egy frászt! Inkább mi segítsünk neki. Na, mi lehet a megoldás, András fiam? Annyira már
ismered a rendőrséget, hogy erre magadtól kell rájönni…



Az  alhadnagy  végiggondolta  az  öreg  szinte  mindig  cinizmusba  hajló  magyarázatait…  vajon
melyiket lehet a helyzetre alkalmazni? Talán…

– Statisztika? – kérdezte bizonytalan hangsúllyal.

– Na látod, megy ez! Szuperszonikus… de mit is mondok? Egyenesen kozmikus sebességgel
tanulsz! No, mit gondolsz, hogy jön ide a statisztika?

– Talán úgy, hogy minél több az elfogás, annál nagyobb az eredmény.

– Na, jó-jó, de akkor miért szólunk az egyenruhás havernak?

– Azért, mert egyenruhás?

– Kérdezed vagy mondod?

– Mondom… mert neki nyilván az elfogás az ő személyes statisztikájában jó pontnak számít, a
nyomozónak meg nem… így lenne logikus…

– Milyen szót is használtál véletlenül? – csapott le az öreg.

– Bocsánat! Tiltott kifejezés volt… vegyük úgy, hogy nem mondtam a logikust! De bizonyára
igazam van!

– Bizonyára. Persze nekünk is van hasznunk a dologból: nem mi vacakolunk a papírmunkával,
hanem az egyenruhás kolléga…

– Szabad mégis vitatkoznom?

– Velem… András fiam… velem szabad… – szívogatta az öreg a pipát.

– Nem mindegy a rendőrségnek, hogy ki fogja el a keresett személyt?

– A rendőrségnek végül is mindegy lenne. De valamilyen okból csak az egyenruhásoknál van
olyan statisztika, amiben az elfogások szerepelnek…

– De hát… a közvetlen parancsnokok előtt az ilyet nem lehet titokban tartani! Ők is tudják, hogy
mi történt a valóságban…

– Hát  persze,  hogy  tudják,  annyira  nem hülyék.  De  van  ám a  közvetlen  parancsnoknak  is
parancsnoka,  meg  annak  a  parancsnoknak  is  van,  egészen  a  csúcsig.  Ez  a  csúcs  a
Belügyminisztériumban az Országos Rendőr-főkapitányság. És a pártról még egy szót se szóltunk,
azt  most  hagyjuk  is!  Ezek  mind-mind  eredményt  várnak.  A  pozitív  tartalmú  mutatószámok
folyamatos emelkedését és a negatívak folyamatos csökkenését…

– Már megbocsáss, de hogy jön ide a párt?

– Nagyon mérgesen, ha nem jók a statisztikák… – az öreg elégedetten bólogatva nyugtázta, hogy
sikerült  poént  mondani.  –  Gondolod,  András  fiam,  hogy  pont  a  rendőrségnél  nem működik  a
pártirányítás meg a felügyelet?

–  Nem  veszélyes  dolog  az,  Károly  bácsi,  ha  minden  szinten  hazudnak?  Hol  kisebbet,  hol
nagyobbat…



– Kinek lenne veszélyes, András, kinek? Csak arra kell vigyázni, hogy a számok át ne csapjanak
nyilvánvalóan lehetetlenbe. Azért már a legjobb parancsnokot is megszólják, ha nagy buzgalmában a
napi huszonnégy óra helyett  véletlenül huszonnyolcharminccal számol… Ilyenkor aztán szorul a
gépírónő!

– A gépírónő? Neki ehhez mi köze lenne?

– Mi köze, mi köze? Az a köze, hogy valakinek ilyenkor is el kell vinni a balhét. Teljesen hihetőnek
hangzik,  ha a  parancsnok így védekezik:  bocsánat,  az  a  figyelmetlen gépírónő elírta!  De majd
leteremtem érte. Aztán az élet megy tovább…

– De hát… senki nincs, aki ilyenkor utánanéz a dolognak? Nincs egy beosztott, aki beolvas a
parancsnoknak az irracionális adatok hajszolása miatt?

– Nincsen! Nagyon nincsen! És ha esetleg ilyen vágyaid támadnának, időben szólok: ne is legyen!
Tanuld meg, fiam, már most,  a legelején egy életre:  parancsnokot nem bírálunk! Akármekkora
gazember az illető, akkor sem! Legfeljebb csendben, egymás között, vagy esetleg… de csak akkor,
ha már nagyon, de igazán nagyon muszáj, akkor a párttaggyűlésen. De ott is csak óvatosan, finoman
utalgatva  bizonyos  dolgokra.  Mert  lehet,  hogy  nem  fog  visszaszólni,  mert  jól  tudja:  ott  nem
célszerű… csakhogy egyszer minden párttaggyűlésnek vége lesz…

Hallgattak egy sort. Az alhadnagy egy szürke NÉVMUTATÓ feliratú könyvecskét pöckölgetett
maga előtt az asztalon, melynek a jobb felső sarkában SZIGORÚAN TITKOS! felirat állt.

– Szabad ezt nekem látni? – kérdezte, és belelapozott. A könyvecskében ábécésorrendben nevek,
adatok sorakoztak egymás alatt, nagyon apró betűkkel. Név, születési hely, idő, anyja neve.

– Már láttad is – mondta az öreg.

– De hivatalosan…

– Szerintem szabad, mert esküt tettél arra, hogy megőrzöd az államtitkot meg a szolgálati titkot.
Ez a kicsi szürke könyvecske a vébémutató. Akik ebben a könyvben fel vannak sorolva, azok az erre
vonatkozó belügyminiszteri parancs szerint hivatalosan is bűnözőnek vannak nyilvánítva. Méghozzá
veszélyes bűnözőnek! Még sok bajod lesz velük: a hónap végén az alapfokú vizsgád után kapsz majd
tőlem vagy tíz dossziét, amelyek egy-egy ilyen emberről szólnak.

– Ha ilyen veszélyes bűnözővel találkozunk, elfogjuk?

– Csak akkor fogunk el valakit, ha a körözési mutatóban is szerepel.

– Akkor mit csinálunk a veszélyes bűnözőkkel?

– Először is igazoltatjuk. Mindenkit igazoltatunk, aki gyanús, így aztán őket is.

– Honnan lehet tudni, hogy ki a gyanús?

– Bonyolítod, édes fiam, bonyolítod, de engem nem fogsz meg! Egy nyomozóportya során az a
gyanús, aki szembe jön. Meg aki velünk egy irányba halad, előttünk vagy mögöttünk. Mert a végén le
kell adni az igazoltató lapokat… statisztika…

– Mi lesz ezekkel az igazoltató lapokkal? Megnézi valaki?

– Általában nem. De darabra meg kell lennie! Egyeznie kell azzal a számmal, amit a jelentésbe le



fogunk írni. Hazudni sajnos nem lehet, mert időnként a nyilvántartóban megnézik, hogy valós adatok
szerepelnek-e a papírokon.

– Csak nem feltételezi valaki, hogy…

– Nem feltételezi! Mindenki tudja! Pár éve néhány marha kiment a temetőbe, és a sírokról írt le
neveket  költött  adatokkal,  hogy  meglegyen  nekik  az  elvárt  számú igazoltatás.  Mert  felszedtek
valahol  egy kurvát,  aki  hajlandó volt  elmenni  velük,  ezért  másra nem volt  idejük.  Aztán olyan
büszkék voltak a nagy eszükre, hogy el is pofázták… Azóta néha ellenőrzik a lapokat… De térjünk
vissza a veszélyes bűnözőkre!

– Rendben. Ott tartottunk, hogy igazoltatjuk, megnézzük a mutatót, és kiderül, hogy veszélyes
bűnöző. Ezután mi lesz?

– Kikérdezzük, és felírjuk az adatai mellé, amit mond. Hol volt, hová megy, miért, kivel, és így
tovább. Aztán, ha nem tudunk azonnal valamilyen konkrét balhét a nyakába varrni, elengedjük. A
macerásabb dolog ezután jön…

– Amennyiben?

– Először is jelentést kell írni, és el kell juttatni annak a rendőrnek, aki az illető veszélyes bűnöző
folyamatos  ellenőrzését  feladatul  kapta.  Ha  a  mi  területünkön  lakik,  egyszerűen  leadjuk  az
osztályvezetőnek  vagy  odaadjuk  az  illetékes  nyomozónak.  Ha  nem itt  lakik,  akkor  hivatalosan
azonnal meg kell küldeni a jelentést a bűnöző lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságra, hogy
tudják: az emberük erre kevert. Hülye rendőr ezt így is tenné, mert így írja a szabályzat…

– Ezzel szemben? Mert hát hülyék ugye nem vagyunk…

– Mielőtt könnyelműen elküldenénk a jelentést, előbb priuszt kérünk róla. Ebből megtudjuk, hogy
milyen  bűncselekmények  miatt  volt  már  büntetve  –  az  öreg  széles  gesztusokkal  magyarázott,
kezében a füstölgő pipával. – Mert ha véletlenül, mondjuk, pont olyan bűncselekmények miatt volt
büntetve, amilyeneket itt a mi területünkön is elkövetett valaki, és még nincs meg a tettesünk, akkor
nyertünk! Megyünk a lakására, akár a világ végére is, mi fogjuk el, mi számoltatjuk el részletesen,
mi kutatjuk meg a lakását. Ha ugyanis tényleg sáros a pasas néhány dologban, de az a kapitányság,
ahol a bűnöző lakik, megelőz bennünket, akkor biztosan elviszik a mi eredményes Bélapjainkat is.

– Megbocsáss! – az alhadnagy, aki hetek óta olvasgatta a szabályzatokat, alkalmat vélt találni
arra, hogy frissen szerzett tudását fitogtassa. – A nyutban azt olvastam, hogy a nyomozást ott kell
lefolytatni, ahol azt elkövették. Hogyan viheti el a mi ügyünket a másik kapitányság?

– No, ha már a nyomozati utasításra hivatkozol: azt is olvastad-e benne, hogy az nyomoz az
ügyben, aki megelőzésben van? Aki előbb intézkedett…

– Igen, olvastam. Az a szabály, hogy oda kell egyesíteni az ügyeket, ahol az első nyomozást
megkezdték…

– Na látod…

– De ha csak nálunk követett el ilyen bűncselekményeket, akkor a szabályzat szerint nem vihetik
el az ügyeket…

– Édes fiam! Téged a becsületesség visz majd a sírba… meg a hit abban, hogy ami le van írva, azt
be is kell tartani!



– Értem! Tehát ebben is van valamilyen trükk…

– Hát persze, hogy van! Mert ha a leírt szabályok szerint ilyenkor könnyelműen, soron kívül
megküldenénk a jelentésünket, a másik kapitányságon gondolkodóba esnének: mit is kereshetett az
ő veszélyes bűnözőjük nálunk? Lehet, hogy végigbűnözte a területünket? Ez bizony nincs kizárva!
Akkor viszont először is keresni kell náluk egy nagyon régi ismeretlenes ügyet, ami még biztosan
azelőtt  keletkezett,  mielőtt  a  csibész  a  területünkre  jött  volna.  Abban  gyorsan  kihallgatják
gyanúsítottként, és bármit is mondott, azt nem kötik az orrunkra, hanem felszólítanak bennünket:
tegyük át hozzájuk az összes olyan ügyünket, amiben az emberük elkövető lehet. Iratokat, helyszíni
nyomokat, bizonyítékokat, mindent, ami az ügyekhez tartozik. Mi kénytelenek vagyunk áttenni, mert
ezt írja a törvény meg a szabályzat. Ezután ők elnyomozgatnak békésen, majd a végén megtartják,
amit bizonyítani tudnak, mert az nekik eredményes Bélap lesz, hiszen ők derítették fel. A többit, a
szart, visszakapjuk, köszönettel. Övék a tejföl, a miénk a savó…

– De hát… ez pofátlanság!

– Az angolkisasszonyok intézetében bizonyára… – bólogatott az öreg nagy komolyan –, de ez itten
a Magyar Népköztársaság Rendőrsége, András fiam!



II.
A nyomozóportya napján, a Vörös Csillagban kettesben elfogyasztott ebéd után, a kapitányságon

az ügyeleti helyiség mellett toporgó Markovicsba botlottak. Nagy, ezüstszürke, szögletes láda volt az
egyik kezében, fekete, ütött-kopott bőrtáska a másikban.

– Ebédeltetek? – kérdezte Markovics.

– Ebédeltünk – válaszolta Révai, és a lépcsőház ajtaja felé indult; az alhadnagy a nyomában.

– Alhadnagy elvtárs! – szólt utánuk Markovics. – Mi volt a terve délutánra?

– Szabályzatok… – fordult vissza az ajtóból az alhadnagy.

– Na, az nem olyan sürgős! Élő hullát látott már?

– Ne haragudjon, őrnagy elvtárs, hogy szóvá teszem, de én eddig úgy gondoltam, hogy a hulla, az
attól hulla, hogy már nem él. Mert ha él, akkor nem hulla. Ezért az élő hulla mint olyan…

– Na, jól van, okostojás, ezt majd máskor! – szólt közbe az őrnagy, és az alhadnagy felé nyújtotta a
szürke ládát meg a bőrtáskát. – Fogja meg szépen a fotófelszerelést, a másik kezével ragadja meg a
helyszínes táskát, de tempósan ám, mintha élne. Hullához megyünk.

– Írógépet nem visztek? – kérdezte Révai az ajtóból.

– Majd bemegyünk a zsáromfai káembére, és ott megírjuk a szemlét – az őrnagy kifelé indult, az
alhadnagy fegyelmezetten követte, kezében a felszereléssel.

– El ne felejtsd, Gyuri, hogy nyolctól nyomozóportya van! – szólt utánuk Révai. – Az András
mellém van beosztva, nem szívesen mászkálnék éjszaka egyedül…

– Engem te ne figyelmeztessél, Karcsi, ezt mondd nyugodtan a főnöknek – az őrnagy nagyon
nyűgös volt. – Én is ezzel kezdtem, mert a Félegyházi a helyszínes, de neki állítólag most került elő
valami kurva fontos gyanúsítottja…

Az épület előtt álló, felül ponyvás karosszériájú UAZ mellett két egyenruhás rendőr várakozott.

– Ki vezet majd? – kérdezte tőlük az őrnagy.

Az  autóhoz  közelebb  álló,  idősebb,  közepes  testalkatú,  nagy,  fekete,  lelógó  bajuszú
főtörzsőrmester  szólalt  meg:

– Jelentem, én?

– Akkor a tizedes ül az alhadnagy mellé a cuccal – intézkedett az őrnagy.

Fischer átadta a fiatal rendőrnek a táskákat, bekászálódott a lehajtott jobb első ülés mögött, a
tizedes beadogatta neki a felszerelést, aztán ő is bemászott. Az őrnagy a helyére döntötte az ülést,
beült, és kiadta a parancsot:

– Zsáromfa!

Az autó motorja egyenletesen duruzsolt, a jármű ide-oda billegett a kátyús úton, a helyszínelő



felszelés hol az egyik, hol a másik oldalon lökte oldalba a mellette ülőket.  Parlagvárt elhagyva
néhány kilométernyit tehettek meg egyenletes sebességgel, amikor az őrnagy megszólalt:

– Nyomjad neki, Józsikám, mert soha nem érünk oda!

– Értettem, őrnagy elvtárs – mondta fegyelmezetten a főtörzsőrmester, ám a kocsi sebességén
nem lehetett  észrevenni,  hogy a parancs tudomásulvételén túl  a rendőr bármit  is  tenne annak
végrehajtása érdekében.

Ismét mentek vagy három kilométert.

– Nyomjad neki, Józsikám! – szólt ismét határozottan az őrnagy.

–  Értettem,  őrnagy  elvtárs  –  válaszolt  fegyelmezetten  a  főtörzsőrmester,  az  autó  azonban
továbbra se gyorsult.

Félúton lehettek Parlagvár és Zsáromfa között, ismét megszólalt az őrnagy:

– Nyomjad, Józsikám, mondtam már vagy hússzor. Soha nem érünk oda!

– Értettem, őrnagy elvtárs – válaszolt a főtörzsőrmester ismét fegyelmezetten.

– Értetted, a büdös picsát értetted! – fakadt ki az őrnagy. – Fél órája ríjok neked hiába, hogy
menjünk  gyorsabban!  Nézem  a  kilométerórát,  nem  vagyok  vak!  Negyvennél  gyorsabban  nem
mentünk még…

– Őrnagy elvtárs, jelentem, az autó bejáratós – a főtörzsőrmester úgy beszélt, mintha mesét
mondana: szépen, gondosan formálva a szavakat, komótosan, türelmesen. Zsáromfáig van idő bőven.
– Jelentem továbbá, hogy ha az autó bejáratós, akkor a Suba alezredes elvtárs utasítása szerint nem
lehet vele negyvennél gyorsabban menni, és lehetőleg egyenletes sebességgel kell haladni…

– Eddig ezt miért nem mondtad? Hagytál engem feleslegesen rimánkodni.

–  Jelentem, végig azon gondolkodtam, hogy a szabályzatnak megfelelően,  az utoljára kapott
parancs szerint kell-e eljárnom.

– Na és hogyan döntöttél ennyi gondolkodás után, Józsikám?

– Őrnagy elvtárs, jelentem, mindent mérlegre téve úgy döntöttem, hogy maga nekem nem a
főnököm – közölte a rendőr, és nem növelte a sebességet.

– De hát így a büdös életben nem fogunk odaérni! Ránk esteledik. Nyolctól ki vagyunk írva
portyára, a hulla meg egy fáskamrában lóg, méghozzá láncon – dühöngött az őrnagy.

– Jelentem, a Suba alezredes elvtárs parancsa szerinti sebességgel pontosan húsz perc múlva oda
fogunk érkezni – a rendőr előre nézett,  a vezetésre és az egyenletes sebességre koncentrált.  –
Megjegyezném továbbá, őrnagy elvtárs, hogy ha láncon lóg a hulla, akkor neki már amúgy is teljesen
mindegy, hogy húsz perccel előbb vagy később szedik le…

– Csöpörög az eső, korábban fog sötétedni – méltatlankodott tovább az őrnagy –, félhomályban
akarsz majd kaparászni egy sötét fáskamrában?

– Én ugyan nem! Én hullának a közelébe nem megyek. Nekem az nem a dolgom, én csak mezei
gépkocsizó járőrvezető vagyok. Majd a Pista bátyám… ő a káembés Zsáromfán…



– Hagyjuk! Reménytelen eset vagy… – az őrnagy hirtelen hátra fordult, mintha valamilyen fontos
dolog jutott volna az eszébe. – Mi volt az ebéd, alhadnagy?

– Gulyásleves, túrósbukta.

– Aztán nem szeretném ám viszontlátni…

– Mit, őrnagy elvtárs?

– Hát az ebédjét!

– Nem értem…

– Első hulla? – kapcsolódott a beszélgetésbe a főtörzsőrmester.

– Nekem az első lesz – válaszolt az alhadnagy a háta mögül.

– Hát akkor majd először egy jó nagy levegőt kell venni… a szag miatt… akkor ugyan azonnal
nagyon rossz lesz, de utána már nem annyira… aztán ha elsőre esetleg nem hányja el magát az
ember… utána már ki lehet bírni – tanácsolta a rendőr. – Merthogy akkor már nem érzi annyira a
szagot. Azt mondják, így kell…

– Köszönöm a jó tanácsát! – mondta az alhadnagy. – A civil életemben sokat voltam vegyszerek
között,  voltak köztük nagyon büdösek is.  Úgy gondolom, engem a szagok biztosan nem fognak
zavarni…

– Na, azt majd hazafelé megbeszéljük – ígérte sokat sejtetően az őrnagy. – Ha egyszer az életben
hazaérünk még ilyen csigatempó mellett…

Mire Zsáromfa határába értek, az eső már nem csöpörgött. Esett folyamatosan. Nem egy gyorsan
múló tavaszi zápor volt, hanem nyúlós, nyálas, hideg eső, abból a fajtából, amelyik napokon keresztül
képes szakadatlanul áztatni a földet. Májusban aranyat érne, de még csak március közepe volt.

Az egykori grófi uradalom cselédházsora mellett álló fáskamrához a málladozó vakolatú, egykor
csillogóbb időket megélt intézői udvarház mellett vezetett az út. Ahogy a műútról a már felázott,
földes útra kanyarodtak, és az autó csúszkálni kezdett, a főtörzsőrmester előre nyúlt, kapcsolt.

–  Csak nem beraktad neki  a  felezőt,  Józsikám? –  kérdezte  az  őrnagy,  miközben két  kézzel
kapaszkodott, hogy az ülésen maradjon.

– Biztos, ami biztos, őrnagy elvtárs. Utálnám, ha ebben az időben elakadnánk valamiért, azt' ki
kellene szállnom…

Az autó elcsúszkált az udvarház előtt, majd meredeken balra kanyarodott volna, a jobb hátsó
kerék azonban hirtelen lezöttyent az útról,  a kocsi megbillent, lelassult,  felbőgött a motor. Egy
darabig egy helyben csúszkáltak jobbra-balra, aztán visszafaroltak az útra.

– Na látja! – kommentálta elégedetten a főtörzsőrmester. – Ha most nem négykerékhajtással
megyünk, máris ki lehetne szállni, aztán tolni, ami belefér…

Egy hulladék deszkákból összetákolt, düledező bódé felé közeledtek. Félig leszakadt lécajtajánál
egy esőköpenybe burkolózott egyenruhás rendőr állt.

– Meggyüttünk végre – jelentette ki elégedetten az őrnagy. – Józsikám, csak minél közelebb a



helyszínhez, mert így is szarrá ázunk majd.

– A fáskamrába azért ugye nem kell behajtanom, hogy a kocsiból nézhesse a hullát? Mondtam
már: nem megyek közel hozzá…

– Alhadnagy – fordult hátra az őrnagy –, adja ide a fényképezőgépet meg a vakut a fotóstáskából!

Az alhadnagy kinyitotta a szürke ládát, kivette a fényképezőgépet: EXA-500-as, széles látószögű
objektívvel,  állapította  meg  magában…  nem  rossz  gép…  és  mekkora  vakuval!  A  vaku  és  az
akkumulátora foglalta el a bordázott fekete habszivaccsal bélelt láda belsejének felét. Egyenként
adogatta előre a felszerelést, az őrnagy rászerelte a fényképezőgépet a markolattal ellátott hatalmas
vaku alján lévő sínre, rácsatlakoztatta a vakura az akkumulátort, majd villantott vele egyet.

– Ne szórakozz velem, Gyuri, mert visszalövök – szólt rá a bódé előtt álldogáló rendőr. – Hol a
fészkes fenében voltatok eddig? Több mint két órája biztosítom nektek a helyszínt, már a tökömön is
folyik a lé…

– Mondtam én az öcsédnek, hogy nyomja a gázt, de hát bejáratósak vagyunk – magyarázta az
őrnagy a csukott kocsiból, ahonnan nem nagyon akarózott neki kiszállni. – Mit tudunk eddig?

– Eddig azt tudjuk, hogy már jó két órája szóltam az ügyeletre rádión, aztán kijöttem ide, mert
biztosítani kellett a helyszínt. Azóta ázok itt. Ugye nem a kocsiból fogsz helyszínelni?

– Előbb felírnám a fontosabb dolgokat. Az itt bent jobban megy, itt nem esik. Alhadnagy – fordult
hátra –, adja ide a helyszínes táskából a dossziémat!

– Na, jól figyelj rám, Gyuri! – hördült fel a szétázott rendőr dühösen. – Nekem elegem volt a hideg
fürdőből, én most elmegyek haza, és száraz ruhát húzok. Majd ha végeztél, gyertek a káembére, ott
elmesélek mindent. Gondolom, a papírmunkát úgyis ott akarod megcsinálni…

– Várjál már, Pistukám! Legalább azt áruld el: orvos látta már?

– Az orvos még előttem itt volt, mert rosszul lett az öregasszony, aki megtalálta, különben meg itt
lakik az egyik lakásban. Az orvost hozzá hívták. Aztán, amikor a doktor magához térítette, az asszony
kibökte, hogy mi a baja: elment fáért, mert fázott, és beleütközött a hullába. Cigányasszony, retteg a
halottaktól… Akkor az orvos idejött, megnézte. Ő szólt nekem. Olyan egynapos lehet…

– Hatósági tanúk? Remélem, nem nekem kell hatósági tanúkat keresgélnem! Te vagy itthon… – az
őrnagy csak nem akart még kiszállni.

– A legszélső lakásban laknak, itt mindjárt, a fáskamrához legközelebb. Megbeszéltem velük, az
adataik megvannak, ha gondolod, nézzél be hozzájuk.

– Miért? Szerinted majd ők is onnan a lakásból nézik, hogy mit csinálunk?

– Gyuri! Arról ne is álmodjál, hogy idejönnek. Olyat itt a telepen nem találsz, aki idejön neked
nézni, amíg a hullát buzerálod. Különösen ilyen időben…

– Hozzátartozók?

– Senki se tud hozzátartozóról. Az öreg egyedül élt, innen a szélétől a harmadik lakásban. Majd
nézzetek be oda is, én nem voltam ott…

– Ki viszi el a hullát? Mert addig őrizni kell ám!



– Ha arra gondolsz,  hogy én visszajövök ide hullát  őrizni  az után,  hogy átöltöztem végre a
szárazba, hát jó előre mondom, felejtsd el! Hozzátartozó nincs, a tanács dolga lenne, de te is tudod,
milyenek. Annyit teszek még érted, hogy befelé menet beszólok az erdészethez, és megbeszélem
velük, vigyék ki a hullaházba. Ennyi volt, és most már tényleg mentem! Azt már ne kérd, hogy a
pelenkádat is én cseréljem! – A rendőr tisztelgésszerűen legyintett egyet az arca előtt a jobb kezével,
majd elcsúszkált a sárban a lakóépületek felé.

– Na, alhadnagy, jöjjön, nézzük meg! – Az őrnagy óvatosan lelépett a sárba, és előrehajtotta az
ülést. – Tizedes, te is gyere, mert a hullát le kell szedni!

– Én se szeretnék a halott közelébe menni – szabadkozott a fiatal rendőr, miközben kisegítette az
alhadnagyot az autóból.

– Majd akkor mondjál ilyeneket, édes fiam, ha már te is főtörzsőrmester leszel – korholta az
őrnagy. – Csak nem gondolod, hogy majd a Gyuri bácsi fogja a fájós derekával leemelni a hullát a
láncról?


