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I.
A  Magyar  Népköztársaságban  a  Fegyveres  Erők  Napja  1951  óta  esett  szeptember

huszonkilencedikére,  ezzel  állítva  emléket  az  1848-as  szabadságharc  kiemelkedő  csatájának,  a
pákozdi ütközetnek. A kezdetekben, amikor a Minisztertanács még csak a Néphadsereg Napjává
nyilvánította  a  jeles  napot,  a  rosszmájúak,  akik  nyilvánvalóan  az  akkori  néphatalom  még  élő
ellenségei voltak, arról suttogtak, hogy az időpont kiválasztásakor a nemzeti büszkeségre méltán
okot adó győztes csatánál sokkalta súlyosabb érvként merülhetett fel, hogy ezen a napon ünnepelte
névnapját a nagyhatalmú honvédelmi miniszter, Farkas Mihály, aki e fontos tisztséget 1948-tól 1953-
ig töltötte be. Talán a rosszízű szóbeszéd cáfolataként, talán más megfontolásból, néhány évvel
később a Minisztertanács kiszélesítette az ünnep kereteit, és az összes fegyveres erők és fegyveres
testületek napjának rangjára emelte a szeptember huszonkilencedikei ünnepnapot.

Ha már kijelöltetett egy ünnepnap, a következő feladat az ehhez méltó ünnepelés módozatainak a
kialakítása. Mindig az első a nehéz, a következő évben már van mire építeni; meg kell tartani az
előző évi rendezvény sikeres elemeit, és ezeket újakkal kiegészíteni. Ha módszeresen, minden évben
így járnak el a szervezők, akkor egy évtized múltán az ünnepelés koreográfiája a népszerű, sikeres,
látványos elemekkel immár hagyományossá nemesedik.

Parlagváron és környékén a Fegyveres Erők Napja két évtizeden keresztül szinte kizárólag az
egyenruhások ünnepe volt, ebből a civil társadalom úgyszólván teljesen kirekesztődött, mígnem a
hetvenes  években  meredek  fordulatot  vettek  az  események.  A  FEN-túra  elnevezést  viselő
rendezvény  keretében  ettől  kezdve  egyre  szélesebb  körben  a  civilek  is  bekapcsolódtak  az
ünneplésbe, és ezzel új hagyomány teremtődött a parlagvári járásban. A FEN-túra őse egy sikeres
őszi iskolai kirándulás volt, amit a parlagvári iskolák 1965-ben, eredetileg a felszabadulás huszadik
évfordulójáról  történő  méltó  megemlékezés  jegyében  szervezetek  meg közösen,  és  amelyen  az
általános iskolától  a gimnáziumig a tanulók és a pedagógusaik vettek részt,  a  sportpályától  az
egykori mészégető sziklakatlanjáig vezető erdei ösvényeken végigbarangolva.

Az élelmes szervezők a Magyar Honvédelmi Szövetség helyi szervezetétől kértek támogatást a
rendezvényhez, hogy az addigra már egyhangúvá vált számháború mellett egy kis céllövészettel is
feldobják a tanulókat. Mivel a tervezett túra éppen szeptember huszonkilencedikére esett, és nem
kevésbé azért, hogy valamivel majd meg lehessen indokolni a terven felüli lőszerfelhasználást, az
MHSZ elnökének javaslatára kihirdették,  hogy a kirándulás egyben a népköztársaság fegyveres
erőinek méltó megünneplését is szolgálja majd.

A következő évben az MHSZ mellé a kirándulás támogatói közé invitálták a határőrséget, amely
évtizedek  óta  igen  nagy  létszámmal  képviseltette  magát  a  településen,  és  amelynek  agilis
parancsnoka lelkesen segített. Unatkozó katona volt bőven, nemes közösségi célra pedig mindig
akadt egy kis tartalék üzemanyag is.

Az iskolai kirándulás keretében kezdetben osztályok közötti versenyt hirdettek. Később, amikor a
sikeres rendezvénynek már híre ment, bekapcsolódtak a környező települések iskolái. Pár év múlva
tehát iskolák közötti akadályversennyé nemesedett a fegyveres erők ünnepe.

A versenyzőknek a túra útvonalán a  különböző állomásokon az ifjúság honvédelmi  nevelése
körébe sorolható komoly és komolytalan ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk, a kötélmászástól
a gázálarcban történő versenyfutáson keresztül a céllövészetig. Elmaradhatatlan volt a szellemi totó,
amelyben minden évben legalább az egyik kérdésében szükségszerűen szerepelt a pákozdi csata is,
és az egész rendezvény már a FEN-túra nevet viselte.



A szervezésébe egymás után egyre több rendező szerv kapcsolódott be: a városi sporthivatal, a
városgazdálkodási  vállalat,  néhány  helyi  üzem,  a  KISZ  parlagvári  járási  bizottsága,  a  járási
úttörőelnökség.  Az  egyre  nagyobb  tömegeket  vonzó,  immár  járási  szintűvé  terebélyesedő
rendezvényt természetesen gondosan figyelemmel kísérte a járási pártbizottság is, hiszen a járás
iskolái  mellett  egyre  nagyobb  létszámmal  vettek  részt  azon  a  felnőttek  is.  A  szeptember
huszonkilencedikéhez legközelebb eső hétvégén vasárnap reggel a futballpályáról a járás kisebb-
nagyobb  településeinek,  valamint  mezőgazdasági  és  ipari  üzemeinek  csapataiban  fiatalok  és
idősebbek indultak neki az útnak a diákok mellett, hogy aztán délre az egykori mészégető területén
több százan gyűljenek össze.

Amíg a bográcsokban főtt  a  krumplipaprikás,  a  versenyzők az alkalmi  szabadtéri  színpadon
megtekinthették a szervezők által összegründolt kultúrműsort, majd a verseny eredményhirdetése
előtt,  amikor  már a  présházak között  elkóborolt,  kissé  kapatos  hangulatú utolsó  versenyzők is
beértek a célba, elhangzott az ünnepi beszéd: az erre az alkalomra autóval a helyszínre szállított
öltönyös-nyakkendős előadó elvtárs méltó módon megemlékezett a fegyveres erők ünnepéről.

Mivel a túrák évek óta változatlan formában bonyolódtak, a versenykiírásban csak az évszámot és
az  aktuális  dátumot  kellett  módosítani,  valamint  a  sértődések  elkerülése  érdekében  gondosan
pontosítani a szervezőbizottság névsorát, ami minden évben a túrát támogató szervek és szervezetek
erre kijelölt, funkciójuk okán tiszteletre méltó illetékeseinek a nevéből állt össze. A szervezőbizottság
tagjai, ha már bekerültek ebbe a névsorba, hónapokkal a verseny időpontja előtt ülésezni kezdtek, és
az üléseken pontról pontra haladva újra meg újra sasszemmel vizsgáltak meg minden egyes olyan
kérdést, amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolatos lehetett a rendezvénnyel. Az üléseket rendre a
névsorban  következő  rendező  szervnél  tartották,  hogy  a  versenyig  lehetőleg  mindenki  sorra
kerülhessen.

Az  összejövetel  fontosságának  és  komolyságának  megfelelő  környezetben  az  ülés  kezdetén
mindig volt az asztalon pogácsa, legalább kétféle bor, sör, üdítő, és némi rövidital is. Később, ha az
ülés esetleg elhúzódott, mert valamilyen probléma megoldásához többféle, egymással nem teljesen
azonos tartalmú javaslat is felmerült, amiket meg kellett vitatni, valahonnan lila hagymás zsíros
kenyér is került az asztalra, ami a közhiedelem szerint nagyobb mennyiségű szesz elfogyasztása
közben és utána is jót tesz a gyomornak. De legalábbis nem árt!

Pár héttel a rendezvény előbb, mintegy a tevékenységének utolsó aktusaként, a szervezőbizottság
testületileg  útvonalbejárást  tartott,  azaz  felkerekedett,  hogy  a  helyszínen  személyesen  is
megvizsgálja a tervezett túraútvonal megfelelőségét. Ehhez a feladathoz a bizottságból két csoport
alakult. Az egyik, a néhány tagból álló kisebb, a szó legszorosabb értelmében gyalogtúrával ért el a
célba, hogy ott beszámoljon tapasztalatairól a másik, nagyobb létszámú csoport tagjainak, akiket
autókkal szállítottak e fontos, utolsó tanácskozás helyszínére: a járási pártbizottság első titkárának,
Domján Dánielnek a présházához.

A szervezőbizottság gyalogtúrázó tagjai  se voltak azonban annyira elszántak,  hogy az egész
tervezett  utat  végigcaplassák,  és  közben gondosan megvizsgálják,  hogy vajon tényleg a  célnak
megfelelő  helyükön vannak-e  az  útjelzések;  ehelyett  a  kijelölt  főútról  egy  erre  hagyományosan
alkalmasnak  bizonyult  ösvénynél  lekanyarodtak,  mert  ezen  juthattak  leghamarabb a  párttitkári
szőlőültetvényhez. A szervezőbizottság elvi irányításától többnyire teljesen függetlenül többen is
dolgoztak azért, hogy a túraverseny fennakadás nélkül lebonyolítható legyen. E szürke eminenciások
közé tartozott Fischer is, aki 1975-ben, mint a járási KISZ-bizottság kultúrfelelőse kapcsolódott be a
versenyek előkészítésébe és lebonyolításába,  amikor ifjú  titánként  a  verseny szervezőbizottsága
azzal bízta meg, hogy a célban végezze el a verseny értékelését. Mint általában minden feladatát, ezt
is igyekezett komolyan venni, ezért mindjárt az elején alaposan belekavart az akkor már évtizedes
múltra  visszatekintő  szervezés  állóvízébe.  Elsősorban  ragaszkodott  ahhoz,  hogy  a



versenyszabályokat előre, pontosan, írásban rögzítsék, és minden versenyző csapat részére tegyék
hozzáférhetővé, mert ezzel elkerülhetők lesznek az értékeléskor a felesleges viták.

A szervezőbizottság öreg rókái mosolyogva hallgatták végig a tejfölösszájú újonc aggodalmait,
legyintettek, majd ittak még egy pohárral, és csak utána mondták el neki, hogy a szabályok évek óta
nem változtak, mindenki jól ismeri azokat, kár ezzel foglalkozni! Ha meg esetleg mégis vita lesz az
értékelés kapcsán, mert vita mindig is szokott lenni, majd a versenybizottság eldönti. A fiatalember
erre feltett néhány kérdést a szabályokkal kapcsolatban, és nyomban bebizonyosodott, hogy az öreg
rókáknak igaza van: parázs vita alakult ki arról, hogyan is kell azokat értelmezni. Legott bölcs döntés
született: megbízták az újoncot, dolgozza ki a szabályzatot!

Ha már úgyis változtatunk a szabályokon,  javasolta gyorsan Fischer,  akkor dobjuk sutba az
összes olyan butaságot, ami eddig csak megterhelte a szervezőbizottságot! Felejtsük el a feladatok
közül a kötélmászást, a zsákban futást, a gázálarcos menetet, és minden más olyan feladatot, amiben
az állomásvezetők szubjektív döntése további vitákat generálhat, azaz legyen végre túraverseny a
túraverseny!  A szervezőbizottság tagjai  gondosan újratöltötték a poharakat  és  ittak,  hogy ettől
megfrissüljön az elméjük, majd testületileg bölcsen bólintottak: legyen így! Azzal a feltétellel, hogy
ebben  az  esetben  a  túraverseny  technikai  részleteiről  ettől  kezdve  a  javaslattevőnek  kell
gondoskodnia, ebbe a munkába a szervezőbizottság a jövőben nem is kíván beleavatkozni.

A harmadik újítás, ami Fischer nevéhez fűződött, merthogy három a magyar igazság, a korrekt
útjelzések felfestése, és minden verseny előtti ellenőrzése, szükség szerinti pótlása volt. Amikor ezt
felvetette, a szervezőbizottság régi tagjai gondolatban összegezték a korábbi évek tapasztalatait, és
még  egy  újabb  pohár  ital  elfogyasztása  nélkül  is  nyomban  belátták:  ebben  is  igaza  lehet!
Természetesen  újfent  csakis  abban  az  esetben,  ha  erről  is  minden  évben  a  javaslattevő  fog
személyesen gondoskodni.

A túraútvonal kijelöléséhez addig egyszer használtak festéket: 1970-ben, amikor az úton néhány
vastagabb törzsű fára és nagyobb sziklára stílszerűen huszonötös számot festettek vörös festékkel,
ilyen módon is méltóképpen megemlékezve a felszabadulás évfordulójáról. Ezt követően négy éven
át az útelágazásoknál piros kartonból kivágott nyilacskákat rajzszögeztek fel a fákra, ezzel jelölve a
helyes utat azoknak, akik előtte még soha nem járták végig azt. Mindig volt azonban néhány pajkos
humorú versenyző, aki poénból elforgatta, vagy egyszerűen más fára helyezte át a nyilakat, hogy
ezzel megtréfálja az utána jövőket. Egyik évben olyan jól sikerült a vicc, hogy a szervezőknek egy
tardonyi  csapatot  késő  estig  kellett  keresni  a  környéken,  míg  végre  az  egyik  jólelkű
présháztulajdonosnál rátaláltak az addigra már igen magas fokú alkoholos befolyásoltság alá került
versenyzőkre…

A túraverseny  megszervezéséhez  és  az  útjelzések  felfestéséhez  Fischer  elsőrangú partnerre
talált: Horváth Sándorra, a parlagvári iskola földrajztanárára, akivel még általános iskolás korában
ismerkedett  meg.  A  pedagógus  amúgy fiatal  korától  kezdve  lelkes  természetjáró  volt,  aki  már
Parlagvárra kerülése óta tervezgette a turistautakat a környező erdőkben, dombokon, és évek óta
ehhez a munkához keresett társat magának.

Életükben először a csermelyvölgyi úttörőtáborban futottak össze a tanárral, ahová vezetőképző
tanfolyamot  szervezett  a  megyei  repülőmodellező  szövetség,  és  ahová  Fischer  a  klubvezető
helyetteseként utazott, a Tornyosiban működő modellező klub küldötteként. Amikor a klubvezető
előzetesen  megbeszélte  a  tanfolyam  szervezőjével,  hogy  a  helyettesét  küldi  maga  helyett  az
egyébként kizárólag felnőttek részére szervezett továbbképzésre, gondosan elfelejtette megemlíteni
a helyettes korát,  aki  azon a nyáron fejezte be sikeresen az általános iskola hetedik osztályát,
méghozzá tiszta kitűnővel, és a bizonyítványában már szerepelt a tantestület döntése, mely szerint a
nyolcadik osztályba léphet.



Mivel a klubvezető jó pedagógus volt, bölcsen arra is ügyelt, hogy a helyette utazó kisdiáknak se
mondja meg az igazságot, nehogy ezért annak már az elutazás előtt kisebbségi érzése támadjon. Azt
azért  gyanította,  hogy  a  vállalkozás  esetleg  kudarcba  fulladhat,  de  könnyelműen  bízott  a  vak
véletlenben,  és  a  repülőmodellező  társadalom  tagjai  többségének  közismert  nagylelkűségében.
Amikor a suhanc besétált a tanfolyam erdő szélére kijelölt helyszínén középen felállított hatalmas
sátorba, hogy jelentse, megérkezett, a kinti tűző napsütés utáni átmeneti félhomályban egy szakállas
fiatalembert látott, aki lombfűrésszel egy nagy tábla rétegelt lemezből farigcsált ki valamit.

– Szevasz, komám! – mondta neki barátságosan a szakállas, egy keveset még farigcsált, majd
felnézett, és megkérdezte az öntudatos már majdnem nyolcadikost, hogy mi járatban van arrafelé.

– Szevasz! – köszönt habozás nélkül a kissé még káprázó szemű ifjú, és tájékoztatta a szakállast,
hogy a modellező vezetőképző tanfolyamra érkezett, a tornyosi repülőmodellező klub képviseletében,
mint klubvezető-helyettes. Horváthnak, aki akkor már évek óta Tardonyban tanított, megtetszett a
kétségkívül  vakmerőnek  tűnő,  magabiztos  fiúcska,  és  később  meggyőzte  a  megyei  szövetség
dühöngő főtitkárát, aki első haragjában haza akarta küldeni a kölköt: nem válik hátrányára senkinek,
ha az ifjú klubvezető-helyettest befogadják maguk közé.

Ezt  követően ismertették vele  a  speciálisan rá vonatkozó játékszabályokat:  mindenben részt
vehet,  amiben  a  többiek  is,  kivéve  az  alkoholfogyasztást,  a  cigarettázást,  valamint  a  közeli
úttörőtábor fiatal tanárnőinek társaságába tervezett esti és éjszakai programokat, mert klubvezető-
helyettes ide vagy oda, mindennek van határa! A fiatalember nem felejtette el az első találkozásukat,
és bár hetvenötben még Bükkösön dolgozott, harminc kilométernyire Parlagvártól, a közben már oda
áthelyezett  Horváth  kedvéért  többször  is  beutazott  a  kisvárosba,  hogy  együtt  mehessenek
útjelzéseket  festeni.  Ezért  arra  is  hajlandó  volt,  hogy  hajnalban  és  késő  este  egy-egy  órát
zötykölődjön a vonaton, mert a buszjárat Bükkösről vasárnap reggel nagyon későn indult Parlagvár
felé, délután pedig túl korán vissza.

Ezen  az  augusztus  végi  szombaton  kíváncsiságból  harmadikként  Rafi  is  csatlakozott  az
összeszokott pároshoz. A nem túlságosan embert próbáló feladat egyetlen hátránya az volt, hogy
kétszer kellett végigjárni a közel nyolc kilométernyi utat: odafelé a fehér téglalapokat festették fel a
szükséges helyekre, fatörzsekre, sziklákra, kerítésoszlopokra, visszafelé pedig annak a közepére a
kék színű sávot.

Dél lett, mire az egykori mészégetőhöz értek, ahol megpihentek, haraptak valamit; és délután fél
három felé járt az idő, amikor a visszaúton egy finom ecsetvonás után Fischer előre mutatott:

– Ez itt egy nevezetes ösvény torkolata – magyarázta Rafinak. – Ez az ösvény egyenesen a Domján
elvtárs apósának a présházához vezet. A magas szervező bizottság útvonalbejáráskor lentről eddig
szokott jönni,  aztán itt  lekanyarodnak a túraútról,  és mennek oda a többiekhez jelentést tenni.
Amúgy meg is kellene fontolnunk, Sanyi bácsi – fordult hátra a mögöttük baktató tanár felé –, hogy
egyik évben ezt az ösvényt is ellássuk útjelzésekkel.

– Nem rossz gondolat, barátom – fújtatott ütemesen a tanár. – Habár a természetjáró szövetség
által elfogadott útjelzések között a vörös csillag nem szerepel… de valamit majd csak kitalálunk! Mit
javasolsz, milyen jelzéssel lássuk el az ösvényt?

– A színe nem lehet kérdés: csakis piros lehet!

– Mellesleg, ha kimegyünk a fák közül, talán innen a legszebb a panoráma. Lelátni egészen a
Dráváig, tiszta időben jól látszanak a hegyek a jugoszláv oldalon. Ha másért nem is, már ezért is
megérné. – Rafira nézett – Marianna, te jártál már errefelé? Mert ha még nem, akkor azt mondom,



legalább a panorámát érdemes innen megnézned!

– Akkor nézzük meg! – egyezett bele a nő, és elindult kifelé a fák között a kis ösvényen. – Innen
fölülről úgysem láttam még Parlagvárt…

A férfiak lerakták a festőfelszerelést egy bokor alá, Fischer gondosan rátette a fedelet a kék
festékes dobozra, kinyitotta az ecsetmosó oldószeres dobozt,  párszor belenyomkodta az ecsetet,
rongyba csavarta, visszazárta ezt a dobozt is, aztán elindult a társai után.

– Sok elhagyott, düledező présház van erre… – hallotta elölről Rafi hangját. – Ezek gazdátlanok,
vagy egyszerűen csak elhanyagoltak?

– Ilyen is, meg olyan is akad közöttük – dörmögte a tanár elgondolkodva. – Van olyan, amelyiket a
tulajdonosa évek óta nem látta még lentről se, mert elköltözött Parlagvárról, de némelyik mellett
időnként látok dolgozni  embereket.  Ha közelebb mész,  te  is  láthatod,  hogy melyikhez jár  ki  a
tulajdonos. Ott össze van szedve nemcsak a dió, a többi gyümölcs is; évente metszik a szőlőtőkéket,
sőt veteményeznek. Azt gondolom, talán azt fogadhatjuk el fő szabálynak, hogy amelyik présházon
még zárva van az ajtó, azt használják…

– Ott lejjebb van egy nagy pinceház – mutatott  előre a nő –,  az valamikor talán a környék
legnagyobb présháza lehetett. Most meg egy hatalmas lyuk tátong a tetején. Kár érte! Azt már
biztosan nem gondozza senki…

– Igazad lehet. Azt mondják, egy épület akkor kezd el haldokolni, amikor már beázik a teteje.
Ezekre a vályogépületekre ez hatványozottan igaz lehet. Ha a vályog elkezd elázni, kikel rajta a gaz,
a gyökerek tovább mállasztják…

– Megnézzük közelebbről? – nézett kérdőn a tanárra Fischer. – Csak a kíváncsiság miatt… habár
kissé távolabb van az ösvénytől, úgyhogy talán…

– Én ráérek, András, ez a nap végül is erre van szánva. Különben sincs sok dolgunk már innen
visszafelé. Ha jól emlékszem, olyan tíz helyen kell még felfesteni a kéket. Ha ezt most nem csináljuk
meg, és csak az üres fehér alap marad, még akkor is pótolhatjuk, amikor majd felkísérjük eddig a
bizottságot – elgondolkodva babrált a szakállában. – Tudjátok, mit? Tulajdonképpen hazamehetünk
erre is. András, menj vissza a festékekért, mi addig elindulunk lefelé. A lyukas tetejű présháznál
megvárunk, ha előbb nem érsz utol bennünket…

A beszakadt tetejű présház új korában valóban a környék dísze lehetett, de azóta az idő vasfoga
sokat rágott rajta, és a gyűjtögető kedvű emberek is sűrűn látogathatták. A faragásokkal ékesített
bejárati ajtajának az egyik szárnya ferdén lógott egy elrozsdásodott zsanéron, a rácsos ablakának
már csak a tokja maradt a falban. A tetőn lévő lyukon keresztül az eget látták, alatta a padlón heverő
agyagos törmelékrakáson kikelt a gaz, de a padlás ezen kívül is több helyen beszakadt. Szemben a
bejárattal, a présház hátsó falán a félig nyitott, egykor masszív pinceajtó elkorhadt az őt évek óta
áztató esőtől, mögötte sötéten tátogott a pincelyuk bejárata.

– Hatalmas pincéje lehet – mutatott előre a tanár. – Láttátok, hogy milyen messze volt a présház
mögött a szellőzőnyílás teteje?

– Az volt a szellőző teteje? – csodálkozott Rafi, aki nem volt falusi lány. – Azt hittem, hogy talán
valamilyen földalatti helyiségnek a kéménye…

– Megnézem közelebbről a pincét! – jelentette ki Fischer, aki az utolsó mondatokra futott be a
festékes dobozokkal. Mindent leejtett maga mellé, és választ se várva bement, hogy átmásszon a



törmelékrakáson.

– Csak óvatosan, drágám! – szólt utána aggódva a nő. – Ki tudja, milyen mély az a pince? Ha
beleesel, hogyan fogunk kihúzni? Még lámpánk sincs…

– Ne félj, szívem, tudok én magamra vigyázni – szólt vissza a férfi immár a korhadt pinceajtó
mellett állva, és lefelé kémlelt a sötétbe. – Valaki már a szemetét is idehordja – állapította meg
szomorúan.

– Kötve hiszem! – mondta a nő továbbra is a tanár mellett, a bejárati ajtónál állva. – Lentről ez a
présház még elég messze van. Miért mászna fel ide valaki a szemetével, ha egyszerűen a domb alján
is ledobhatja egy bokor tövébe?

–  Már  pedig  itt  van  egy  teli  műanyag  zsák  gondosan  bekötözve  –  erősködött  a  férfi  a
pincelejárattól. – Ezt pedig csak felcipelte valaki. Nyilván nem a kincseit akarta ide elrejteni, hanem
a szemetjét. Ti nem így gondoljátok?

– András! Hagyd a fenébe azt a zsákot, és gyere vissza – korholta már a tanár is. – A végén még
tényleg beleesel nekem a pincébe!

– Már miért hagynám? – a férfi megmakacsolta magát. – Ha valaki vette a fáradságot, hogy
felhozza ide ezt a zsákot, annak komoly oka lehetett rá. Az ok pedig nyilvánvalóan a zsákban van.
Van egy bicskád, Sanyi bácsi?

– Hogy kérdezhetsz ilyet, barátom? Olyan még soha nem volt, hogy én zsebkés nélkül jöttem fel a
hegyre. Íme, parancsolj! – a tanár felmászott a törmelékre, és nyújtotta a kést. – Csak vigyázz,
nehogy a zsák elinduljon lefelé a lépcsőn, ha megpiszkálod, mert magával ránthat. Ha érzed, hogy
csúszik lefelé, inkább engedd el!

A  férfi  nem  sokat  szöszmötölt,  felül  belebökte  a  műanyag  zsákba  a  kést,  és  egyszerűen
körbevágta középen a csomó körül.  Ahogy aztán szétnyílt  a  zsák,  az abból  áradó szagtól  és a
látványtól  majdnem  beszédült  a  pincébe.  Bizonytalan  léptekkel  kászálódott  kifelé,  elbotlott  a
törmelékhalmon, a kés kirepült a kezéből, és a tanár lábához esett. Feltápászkodott. Úgy szívta be a
levegőt, mintha hosszú percek után a tenger mélyéről bukkant volna fel.

– Mi bajod? – kérdezte a tanár döbbenten, mert látta, hogy milyen sápadt. – Rosszul lettél?

– A zsákban… egy oszló hulla van… – nyögte ki a férfi.

– Ne hülyülj már, Andris! Ez rossz vicc! – figyelmeztette a nő.

– Nem hülyülök! – bizonygatta a férfi mélyeket lélegezve. – Elég kicsi lábai vannak… nő lehet
vagy gyerek… Ha nem hiszed, menj oda, és nézd meg!

– Majd én megnézem – ajánlkozott a tanár. – Ha tényleg hulla, akkor nem nőnek való látvány!

– Azt gondolod, Sanyi bácsi, hogy nem láttam még hullát? – kérdezte a nő, miközben óvatosan
felkapaszkodott a törmelékre gondosan a lába elé nézve. – Nem mostanában hozhatták ide… az
Andris nyomain kívül nincs itt friss nyom. Megkockáztatom, hogy legalább egy éve nem mászkált itt
senki… vagy még több is…

Egy  lécdarabbal  felhajtotta  a  félig  felvágott  zsákszájat,  egy  másikkal  óvatosan  benyúlt,  és
széthúzta a műanyagot.



– Két meztelen láb maradványa – kommentálta a látványt. – Valóban kis lábak… én inkább nőnek
gondolom, mint gyereknek, bár nagyon elváltozott már rajta minden… Horrorfilmbe illő látvány… és
nagyon büdös…

– Most mi lesz? – kérdezte a tanár, aki tanácstalanul kapaszkodott a ferde bejárati ajtószárnyba.

– Lemegyünk a városba, és beszólunk az ügyeletre – a nyomozó máris tettre kész volt. – Kijön a
megye, a többi már az ő dolguk. Sanyi bácsi! Voltál már tanú?

– Hajjaj! Évekig a Révai Karcsi ifjúságvédelmi önkéntes rendőre voltam. Mindig engem cipelt el
magával hatósági tanúnak. Többször is ültem bent nála, amikor fiatalkorú gyanúsítottakat hallgatott
ki…

– Azt gondolod, Andris, hogy a megyeiek simán kijönnek? – kérdezte a nő, aki visszaért melléjük,
és  mély  levegőkkel  igyekezett  száműzni  orrából  a  hullaszagot.  –  Én arra  tippelek,  hogy előbb
megpróbálják majd a piszkos munkát a helyiekkel elvégeztetni. Emberölés… kérdezik majd… na, és
mi erre a bizonyíték?

– Általában valóban így szokott lenni, de ezt most nehéz lesz kikombinálni – vitatkozott vele a
férfi. – Olyan öngyilkost nehéz ép ésszel elképzelni, aki előbb megöli magát, aztán beköti a saját
hulláját egy zsákba. Az se jó, hogy öngyilkossági szándékkal bebújt a zsákba, utána bekötötte a
száját, hogy megfulladjon, mert a kötés kívül van.

– Na és arra mit lépsz – folytatta magabiztosan a nő a kötözködést –, hogy természetes halállal
halt meg, de a hozzátartozó nem akarta rendesen eltemettetni, mert nem volt rá pénze, ezért ide
hozta? Ez már nem megyei hatáskör!

– Roppant nehéz elképzelni!

– És ha külföldi volt? Meghalt, a szállásadó meg akart szabadulni tőle, összecsomagolta…

– Hé, emberek! – háborodott fel a tanár. – Normálisak vagytok? Ő itt a pincelépcsőn, a zsákban,
egy ember volt valamikor!

Ezzel  véget  is  ért  a  két  rendőr  vitája.  Erőltetett  menetben,  szó  nélkül  vonultak  a
rendőrkapitányságig. Fischer megnyomta a kapucsengőt, és türelmetlenül vártak a bejárat előtt, míg
végre bent lépések zaja közeledett, majd kinyílt a kitekintő ablak.

– Jó napot, főtörzsőrmester elvtárs! – köszöntötte Fischer a rendőrt. – Egy hullát találtunk a
hegyen. Ki a helyszínes nyomozó?

– Hadnagy elvtárs, jelentem, a Markovics őrnagy elvtárs a helyszínes – mondta az ügyeletes. – Fél
órája vittük haza, mert strandi lopás volt Bozsányban…

–  Szar  ügy!  –  állapította  meg  a  nyomozó.  –  Ha  megtudja  a  hírt,  nem fog  megszakadni  a
röhögéstől. Mellesleg szerintem ismeretlen tetteses emberölés történt, és egyelőre az áldozatról se
tudunk semmit, úgyhogy a megyét is be kellene avatni a dologba, mert ez az ő hatáskörük.

– Akkor tényleg szar ügy, méghozzá nagyon szar! Intézkedni kell a forró nyomon üldözésről. – Az
ügyeletes  idegesen  sorolni  kezdte  a  rá  váró  feladatokat  –  mindenekelőtt  jelenteni  kell  a
kapitányságvezetőnek, a bűnügyi osztály vezetőjének; lehet, hogy majd riadót is kell elrendelni.

– Csak nyugalom, főtörzs elvtárs! – fékezte le a lelkesedését Rafi. – Ennyire mégsem borzasztó a



helyzet! Azt javaslom, először is engedjen be bennünket, ne itt az ajtóban beszéljük meg a további
teendőket!

– Nyitom már… – kulcs fordult a zárban, retesz csattant, az ajtó azonban még mindig nem nyílott,
helyette kiszólt a rendőr – az elvtárs kicsoda?

– Az elvtárs a felfedező tanú – nyugtatta meg Fischer.

Végre bemehettek. A rendőr gondosan visszacsukta az ajtót, és felszólt a lépcső tetején álldogáló
váltásparancsnoknak, aki csak töredékeket hallott a bejárati ajtó előtti beszélgetésből:

– Emberölés. Ismeretlenes.

– Ki  biztosítja a helyszínt? –  kérdezte a váltásparancsnok,  aki  más szemszögből közelített  a
problémához: gondolatban már azt számolgatta, hány egyenruhás rendőrre lesz majd szüksége.

– Senki – legyintett Fischer.

– Szabálytalan – állapította meg a zászlós szigorúan. – A szabályzat szerint egyiküknek ott kellett
volna maradni a holttest mellett.

– Felesleges – nyugtatta meg Fischer. – A néhai elég régen ott lehet magányosan egy teljesen
elhagyott, düledező pincében, egy nejlonzsákba kötözve. Ha ennyi ideig kibírta, ezt a pár órát, amíg
kiér a megyei bizottság, már elviseli egyedül.

– És ha addig az elkövető megváltoztatja a helyszínt? – vitatkozott a zászlós.

– Zászlós elvtárs! – avatkozott bele Rafi is. – A hulla szerintünk legalább egy éve ott van. A végére
kiderülhet, hogy lehet az ennél több is. Kicsi a valószínűsége, hogy a tettes azóta is folyamatosan
figyeli, megtalálta-e valaki, hogy utána gyorsan változtathasson valamit a helyszínen.

–  Biztos,  hogy  emberölés  történt,  hadnagy  elvtársnő?  –  kérdezte  a  zászlós,  majd  gyorsan
hozzáfűzte – a megyei ügyeletes is ezzel fogja kezdeni!

– Na, látod, Sanyi bácsi – fordult a tanárhoz Fischer –, így megy ez nálunk…

– Majd én beszélek a megyei ügyeletessel – ajánlotta közben a nő.

– Szabálytalan… de nem bánom, próbáljuk meg… – törődött bele megkönnyebbülten a zászlós. –
De előbb mindenképpen a bűnügyi osztályvezetővel kellene közölni…

Ettől kezdve a két nyomozó felváltva, húsz percen át folyamatosan jelentett, érvelt, magyarázott,
győzködött  a  telefonba,  amíg  végre  minden  szinten  megszületett  a  döntés:  a  megyei  rendőr-
főkapitányság  bizottsága  vasárnap  reggel  kilencre  érkezik  Parlagvárra  a  rendőrkapitányság
épületéhez, ahol találkozik a felfedező tanúkkal, és a kapitánysági helyszínes nyomozóval. Addig
maradjon minden úgy, ahogyan van…

★ ★ ★

 

– Hallod… csengettek! – mondta a nő. Mint mindig, ő aludt éberebben.

– Csak csengessenek! – morgott a férfi. – Te se vagy szolgálatban, és én se… minden nyomorult



vasárnapom azzal kezdődik, hogy valaki kora hajnalban ott áll abban a kurva ajtóban, és nyomja azt
a nyüves csengőt…

– Jól van na, ne morogjál már korán reggel… – kászálódott ki a könnyű takaró alól a nő, és felült. –
Úgyis lassan ki kell mászni az ágyból… fél nyolc van… most mondjam még azt is, hogy eddig mindig
én mentem először az ajtóhoz, hogy ott kiderüljön: téged keresnek?

– Inkább ne mondjál semmit, szívem! Csak hadd csöngessen! Ha megunja, majd elmegy… – a férfi
továbbra is csukott szemmel, mozdulatlanul feküdt.

– Nagyon nyűgös vagy, drágám? – kérdezte kedvesen a nő. – Ne legyél már kora reggel ilyen!
Amúgy is nehéz napunk lesz…

A csengő ismét felberregett. A nő magára kapta a köntösét, és indult az ajtóhoz, a férfi azonban
megmakacsolta magát; az álláig húzta a nyári takarót, de azért fülelt. Az előszobában olyan halkan
beszélgettek,  hogy  semmit  se  hallott  belőle,  csak  a  suttogást,  aztán  az  ajtón  lévő  kisablak
csukódását, amit nem követett a szokás szerinti ajtónyikorgás; tehát aki csengetett, az el is ment.

Várta, hogy Ria visszajöjjön a szobába, de nem jött. A konyha felől edénycsörömpölés hallatszott,
és  lassan újra elszenderedett,  majd a kávéfőző szörcsögő hangjára riadt  fel.  Végre elhatározta
magát: kibújt a takaró alól, kisétált a konyhába.

– Szép dolog! – mérte végig mosolyogva a nő, aki éppen kitöltötte a friss kávét a poharakba. –
Kijössz  ide  a  szokásos  hálóruhádban,  egy  szál  semmibe  öltözve… és  ha  beengedtem volna  a
vendéget, most mit mondanál?

– Ki volt az?

– Na, ki volt? Ki szokott vasárnap reggel jönni?

– A határőr? Mit akart már megint?

– Hozott neked egy igazoltató lapot. Azt hazudtam, hogy alszol még, ezért nem is jött be, még egy
kávéra se… pedig pálinkát is ígértem mellé! A lap alapján megvan a juhászbojtárunk, a Csatári… él
és virul…

– Hol van a szemétláda?

– A határőrök igazoltató lapja szerint biztonságos távolban Rigócától. Nyugatra Szárfától, a Dráva
partján őrzi az ottani birkákat. Az már az okorvári járás területe. A rendőreink sohase találták volna
meg, mert arra csak külön engedéllyel járhatnak.

– Kár, hogy nem jött be… meg kellett volna köszönni neki…

– Én megköszöntem helyetted is. Kész a kávé, meg a reggelid is! Nem akarsz legalább egy gatyát
magadra húzni ebből az alkalomból? Lassan úgyis mennünk kellene befelé… Jön a hulla ügyében a
nagy megye!

★ ★ ★

 

Szabó alezredes kapta a feladatot a megyei bűnügyi osztályvezetőtől, hogy vezesse a helyszínelő
csapatot,  amelyik  kimegy  Parlagvárra  a  zsákban  talált,  egyelőre  ismeretlen  holttest  szemléjét



megtartani. Amikor este kilenckor a telefonban meglepte a jó hírrel, és röviden összefoglalta neki
mindazt, amit addig megtudott, Szabó nem vitatkozott vele; miért is tette volna? Az eltelt évek során
jól megtanulta: teljesen felesleges ilyesmivel húzni az időt! Amit a főnök egyszer eldöntött,  azt
eldöntötte; nincs olyan érv, amivel a beosztott ennek felülvizsgálatára bírhatná.

Szó nélkül végighallgatta az osztályvezetőt, és a végén csak annyit kérdezett: kik jönnek vele? Azt
is jól tudta ugyanis, hogy bár az osztályvezető csak a parancsnokig ereszkedik le, a keze ügyében
valahol ott hever a szokásos cédulácska, amire szálkás betűivel gondosan felírta a tervezett kis
csoport névsorát. A többieket majd a megyei ügyeletvezető fogja kiértesíteni, és gondoskodik arról
is, hogy az indulás tervezett időpontjára beszállítsák őket a főkapitányságra.

Másnap reggel, amikor Szabó bekanyarodott az autójával a parkolóba, a csoport már hiánytalan
létszámmal toporgott az udvarban, és fegyelmezetten várta a parancsnokot. A kijelölt szolgálati
autót előkészítették, bepakolták a helyszíni szemléhez szükséges felszerelést, és amikor meglátták az
alezredes autóját a sorompónál, be is ültek, így a csoportparancsnoknak csak át kellett szállnia, és
indulhattak. A munkatársai körében közismert volt, hogy Szabó szeret autót vezetni; még az ülést is
beállították neki. A köszönésen kívül senkinek semmi mondanivalója nem volt. Szabó indított: irány
Parlagvár! Már elhagyták a várost, amikor az alezredes törte meg a csendet:

– Palika! Te hiszel a csodákban?

– A csodákban? – lepődött meg Sass Pál főhadnagy, aki mellette ült, és akit az osztályon mindenki
csak Palikának hívott, mivel ő volt a legfiatalabb. Tűnődve nézett előre: mit is lehet erre mondani? –
Miért kérdezed, Pista bácsi?

– Mert kíváncsi vagyok a válaszodra.

– Akkor mondom: nem hiszek a csodákban.

– Nagyon helyes! Én se hiszek. Akkor azt mondd meg nekem, ha te se hiszel a csodákban, meg én
se, akkor mi ketten vajon mivel tudhatnánk megmagyarázni, hogy két kezdő parlagvári nyominger,
akik turistaútjelzéseket mázolnak az erdőben,  a Parlagvár körüli  elhagyott,  düledező présházak
közül  egyszer  csak  miért  pont  azt  az  egyetlen  egyet  akarják  megnézni  belülről,  amelyiknek a
pincéjébe egy nejlonzsákban hullát rejtett el valaki?

– A véletlennel magyaráznám… – bökte ki rövid töprengés után Sass, mert még mindig nem tudta,
hová akar kilyukadni Szabó.

– A véletlennel… Na jól van, legyen! Véletlen, az bizony időnként tényleg elő szokott fordulni.
Mondom: időnként! No de mondd csak, Palika, szerinted miért lehet az, hogy az ilyen véletlenek az
utóbbi egy évben mindig pont a két szóban forgó parlagvári nyomingerrel történnek? Tán mégiscsak
hinnünk kellene a csodákban?

– Nem tudom, Pista bácsi… sőt, egyelőre azt se tudom, hogy kikre gondolsz?

– A Raffael-Fischer párosra gondolok. A két parlagvári ifjú titánra…

– Raffael? Ez az a cigánylány, aki a parlagvári ifjúságvédelmis?

– Bizony ám!

– Őt személyesen is ismerem. Tavasszal, amikor a bűnügyes okítás volt, jót dumáltunk… nekem
szimpatikus volt, és azt hiszem, hogy én is neki…



–  Csak  te  vigyázz  ezeknek  a  szimpátiáknak  a  hangsúlyozásával,  Palika,  mert  ha  nagyon
belemelegszel, a végén még nyakon vág valaki hátulról!

– Nem értem, Pista bácsi!

–  Akkor  elmagyarázom:  a  neked olyannyira  szimpatikus  cigánylány  vőlegénye  pont  a  hátad
mögött ül!

– Csak a volt vőlegénye! – szólalt meg kelletlenül Kenyeres doktor, aki valóban Sass háta mögött
ült az autóban. Rövid csend után hozzáfűzte még – sajnos… csak volt a vőlegénye…

– Ezt nem is tudtam… – pillantott hátra futólag Szabó. – Kirúgott a csaj?

– Én rúgtam ki! – mondta önérzetesen az orvos.

– Miért mondod, hogy sajnos, ha te rúgtad ki?

– Mert hülye voltam, amikor megtettem. De beszéljünk inkább másról!

– Miből gondolod, Pista bácsi, hogy az utóbbi egy évben csodaszámba menő véletlenek történtek
velük? – kanyarodott vissza Sass az eredeti témához.

– Mondok neked párat ezekből a csodákból: tavaly nyáron ismeretlen tettesek szétkúrták, és
utána egy autóval halálra gázolták a cigánylány barátnőjét,  egy fiatal tanárnőt,  majd a hulláját
kidobták  az  autóból  a  veresfai  kanyarban.  Én  kaptam  meg  az  ügyet.  Az  elején  semmilyen
támpontunk nem volt… beraktunk ugyan a pandóba egy fickót… egy tanút. Mindenki tudta, még a
Benkő  is,  hogy  az  a  fickó  nem lehet  a  tettes… De valakit  be  kellett  raknunk,  hogy  legalább
felmutassunk valamit, mert a nép között nagy volt a felháborodás… aztán elkezdtek jönni a csodák
egymás után!

– Milyen csodák?

– A veresfai kanyartól vagy harminc kilométerre, egy illegális szeméttelepen előkerült az áldozat
összes hiányzó cucca. Minden, a bugyija kivételével! Egy csavargó találta meg a holmit, ezt-azt el is
csent belőle. A rendőri jelentés szerint, amit a cigánylány meg az öreg Révai írt alá, a csavargó nekik
részletesen elmesélte, hogy a cuccot egy világos színű autóval két fickó vitte oda, sőt azt is, hogy
pontosan mikor történt ez. Én viszont hiába nyűztettem utána a pasast napokig, nekem csak azt
hajtogatta, hogy semmire se emlékszik, mert akkor nagyon részeg volt…

– Ez talán még hihető is lehet… – vélte Sass.

–  Jól  van,  legyen így!  Néhány hónap múlva ismeretlen tettes a bozsányi  parkban késő este
megbicskázta az egyik parlagvári nyomozót, és elvitte a pisztolyát. Mit gondolsz, egy órán belül ki
találta meg véletlenül az ismeretlen tettest?

– A cigánylány?

–  Egy  fenét!  Ez  a  Fischer  nevű nyomozó,  a  cigánylány  állandó tettestársa.  Aki  akkor  még
próbaidős volt… A Markovics Gyurival pont oda mentek, ahol a tettes a rendőröket várta a frissen
szerzett, töltött pisztollyal a kézben, és amikor bekopogtak hozzá, először is szitává lőtte az ajtót,
végül a saját fejét is.

– A rendőrök megsérültek?



– Jó a kérdés! Ha ott álltak volna az ajtó előtt, és úgy kopognak be, őket is szitává lövi… de nem
álltak ott! Oldalt álltak, és egy gereblyével zörgették meg az ajtót… Azért nem mentek az ajtó elé,
mert a fiatal nyomozó valahonnan megsejtette, hogy bent éppen a tettes üldögél…

– Hogy függ ez össze a te ügyeddel, Pista bácsi?

– A következő csodával! Mit gondolsz, hogy egy névtelen levélíró kinek hívta fel a figyelmét arra,
hogy a megbicskázott rendőr és a gyilkosa voltak azok, akik megerőszakolták és megölték az én
sértettemet?

– A cigánylánynak?

– De bele vagy szerelmesedve! Nem neki! Ennek a Fischernek írtak levelet.

– Nem lehet, hogy a lövöldöző mondott valamit nekik, mielőtt megölte magát?

– Nem lehet! Olvastam a rendőri jelentést. Ha mondott volna valamit, azt a Markovics Gyuri is
hallja, mert végig együtt voltak a Fischerrel. De mondok még valamit! Tudod, honnan jött a levél?

– Honnan jött? Parlagvárról?

– Egy frászt!  Nyírbátorról,  az ország másik végéből.  Ne szólj  semmit,  nincs igazad,  a levél
valóban onnan jött, ezt gondosan leellenőriztük…

– Nem semmi!

– Mondjak még csodát?

– Még mindig van?

– Tudod, hogy milyen autóval szállították az áldozatot az elkövetők?

– Gondolom, talán a később megölt nyomozó által vezetett ügyintéző autóval.

– Bizony ám! És tudod, hogy a Mezei alezredes, a megyei technika főnöke véletlenül pont milyen
autón tartott oktatószemlét a parlagvári közlekedési rendőröknek egy nappal a balhé után, hogy
bemutassa  a  gyakorlatban  is,  hogyan  vizsgálják  majd  a  gázolással  esetleg  számításba  vehető
autókat?

– Ne mondd! Ezen az autón?

– Naná! Azt talán már meg se kell említenem, hogy ennek a mintaszemlének a jegyzőkönyve az
összes  szabályosan  rögzített,  és  gondosan  elcsomagolt  nyomokkal  együtt  kinek  a
páncélszekrényében  lapult  addig,  amíg  egyszer  csak,  hipp-hopp,  nem  lett  rá  szükség?

– Nyilván kettőjük közül az egyiknél.

– Eltaláltad! A Fischer alhadnagy őrizte az egészet, mert hogy, hogy nem, véletlenül ő is részt
vett azon a bizonyos szemlén. De ha jól gondolom, akkor a mögötted lapító Kenyeres doktor is
mesélhetne neked ezzel az üggyel kapcsolatban legalább egy véletlenről…

– Engem csak hagyjál ki ezekből a találgatásokból, Pista! – tiltakozott fürgén az orvos. – Nekem
ezekhez a dolgokhoz semmi közöm sincsen!



– Na, ne mondd, doktor! Palika! Szerinted az csoda, vagy véletlen,  hogy egy majd harminc
méteres autófeljárón valaki pont azon az egy helyen kezdi rugdalni a kavicsokat, ahol tizenöt centivel
mélyebben vérmaradványok vannak? Nem ám fél méterrel feljebb vagy lejjebb, nem jobbra és nem
balra, hanem pont ott rugdossa a kavicsokat.  Csak úgy, unalmában. Egészen addig rugdossa a
kavicsokat, amíg ezt a tizenöt centis lyukat ki nem mélyíti. És akkor, csodák csodája, mit lát? –
Hirtelen hátrakapta a fejét – nem így volt, Bélám?

– Így volt – szólalt meg az orvos helyett a negyedik utas, a mellette ülő bűnügyi technikus. – Ott
álltam vele együtt, és én láttam meg, hogy ott van a beszáradt vértócsa…

– Na látod, Pista! – tromfolt nyomban az orvos. – Nem én láttam meg!

– De te már előtte tudtad, hogy ott van! Kitől tudtad meg, Bélám?

– Már mondtam, hogy hagyjál ki engem a találgatásaidból!

– Tudom. Te is kussolsz, mert jól tudod, hogy ilyet nem lehet csinálni. Jelentést kellett volna írni
arról, hogy mit tudtok, és nem összevissza keverni. – Dühösen csapott a kormánykerékre – mert ti
azt hiszitek, hogy mindenki olyan hülye, mint amilyennek ti szeretnétek…

Senki se válaszolt neki, az utastársai a saját gondolataikkal voltak elfoglalva. Felértek az utolsó
dombra, a távolban feltűntek a parlagvári templomtornyok.

– Nézzetek körül! – mutatott előre Szabó – Elhagyott présházak mindenütt… van vagy ötven…

– Mi lesz a menet, Pista bácsi? – kérdezte Sass.

– Először is elmegyünk a kapitányságra, és felszedjük a civil felfedező tanút, aki a két rendőrrel
volt, és aki megmutatja nekünk a helyszínt. A nyomozókat nem visszük ki, hátha a civil tanú a
távollétükben őszintébb lesz velünk. A Markovics már odarendelte a helyi hullaszállítókat a tepsivel,
ők beviszik a hullát Tardonyba, az orvosi egyetem hullakamrájába. A proffal a Benkő megbeszélte:
holnap ott fogjuk lehelyszínelni a hullát a szakértők jelenlétében, aztán mindjárt meg is boncolják,
ami még megmaradt belőle. Ha tényleg olyan régi, amilyennek az ifjú titánok mondták, akik állítólag
csak a hulla lábát látták egy sötét pincelyukban… de már abból tudni vélik, hogy a hulla egy fiatal
nő, aki legalább egy, de inkább két éve ott van… Ha véletlenül így igaz, az egy újabb csoda lesz a
sok-sok csoda sorában…

– Akkor mi miért jöttünk? – kérdezte a Szabó mögött ülő bűnügyi technikus.

– Azért, fiam, hogy becsületesen átkutassuk a pincét, a présházat, meg a környékét, miután
elvitték a hullát. Aztán pedig lemegyünk a kapitányságra, és a Palikával alaposan megszutyongatjuk
a két nyomingert. Hátha újabb csoda történik…

– Ha már így tervezted, engedd meg, hogy a cigánylánnyal én tárgyaljak, négyszemközt! – kérte
Sass.

– Ahogy gondolod, Palika… De előre szólok: nagyon vigyázz vele! Lehet, hogy sokkal több esze
van annál, mint ami elsőre kinéz belőle. – Hátrapillantott – rosszul mondom, Bélám?

– Már kértelek, Pista, hogy ezzel kapcsolatban hagyjál engem békén! – durcáskodott az orvos
kitartóan…

★ ★ ★



 

A parlagvári kapitányságon aztán véletlenül összefutottak. Rafi Sasst várta Markovics irodájában,
mert a világért se szeretett volna találkozni a volt vőlegényével, ezért is egyezett meg Markoviccsal:
ideiglenesen cseréljenek irodát. Az orvos meg Szabót kereste, és pont abba az irodába nyitott be.

– Szervusz, Anni… – nyögte ki, amikor meglátta a nőt. Kicsit tétovázott, aztán mégis belépett, és
becsukta maga mögött az ajtót. Útközben, amíg a hátsó ülésen gubbasztott az autóban, végig azon
töprengett:  ki  kellene  találnia  valamit,  hogy  beszélhessen  a  volt  menyasszonyával!  Valamilyen
ürügyet, ami miatt mintegy véletlenül összefuthatna vele… de igazán jónak tűnő ötlet nem jutott az
eszébe. Most, hogy úgyszólván ölébe hullott a lehetőség, mégis megszeppent.

A nő az egyik asztalnál ült, oldalra pillantva végigmérte, és azonnal nagyon ellenséges volt:

– Nem téged vártalak! – figyelmeztette.

– Nagyon haragszol rám? – kérdezte bártortalanul az orvos a csukott ajtó előtt állva.

– Nincs miről beszélnünk egymással! Ha esetleg a gyűrűdért jöttél volna, mondd gyorsan, már
megyek is, és hozom neked…

– Az a gyűrű már örökre a tiéd, Anni. Ezt az Andrással is megüzentem…

– Megüzented, mint az eljegyzés felbontását is! Én meg, kis hülye, elhittem, amikor azt olvastam
a  lányregényekben,  hogy  az  úriemberek  nem ilyen  üzenetekkel  szokták  ezt  elintézni,  ha  már
mindenképpen meg kell történnie. De gondolom, ezt eddig nem tudtad, mert ezek a lányregények
talán nem is divatosak azokban az úri körökben, amelyekben te vagy otthon. Azt is olvastam egy
ilyen lányregényben, hogy vannak olyan országok, ahol nem az szokta felbontani az eljegyzését, aki
megcsalta a másikat, hanem a megcsalt másik… Tényleg! Hogy van az új kedvesed?

– Nekem nincsen új kedvesem… – tiltakozott erőtlenül a férfi.

– Legalább ne hazudjál! Nekem ne! – szólt rá szigorúan a nő. – Már elfelejtetted, hogy tavaly
szilveszterkor az Andrisnak is hoztál üzenetet? Az ő egykori kedvesétől, aki ezek szerint ugyanúgy
gondolja ezeket a dolgokat, mint te… nyilván ő se ugyanazokat a lányregényeket olvasta, mint én, de
ez már nem is lényeges…

– Azóta már nem egészen úgy van, ahogyan akkor volt, mert… – próbálta megmagyarázni a
helyzetet a férfi, de a nő nem hagyta:

– Talán akkor is hazudtál már, amikor az üzenetet hoztad az Andrisnak? Tudod mit? Inkább ne is
válaszolj! Kímélj meg az újabb hazug történeteidtől!

Mielőtt a férfi megszólalhatott volna, nyílt az ajtó… és a nagy lendülettel érkező Sass majdnem
fellökte az előtte álló orvost.

– Bocsánat – hallatszott az ajtó másik oldaláról –, zavarok talán?

– Nem zavarsz! – válaszolt fürgén a nő. – Gyere nyugodtan, a doktor úr éppen menni készült.
Nincs már itten semmi dolga. És eddig se volt!

Az orvos beljebb lépett a nyíló ajtó elől, aztán szó nélkül kiment Sass mellett.

– Veszekedtetek? – kezdte a fiatalember, mert nem lehetett nem észrevenni.



A nő még az előző látogatóra volt hangolva:

– Csakis ezt szeretnéd megbeszélni velem? – kérdezte villogó szemmel.

– A világért sem! – tiltakozott mosolyogva a fiatalember, és leült vele szemben. – Az üggyel
kapcsolatban lenne pár kérdésem.

– Talán a jelentésünkben nem volt világos valami? – kérdezte még mindig ellenségesen a nő. –
Leírtunk mindent! Pontosan úgy, ahogyan történt.

– A tanár is pontosan azt mondta, amit leírtatok. Szinte szó szerint. Ami nagyon gyanús… a Pista
bácsi szerint legalábbis…

– Mi a nagyon gyanús? Az, hogy mindhárman ugyanúgy emlékszünk a tegnap történtekre? Talán
háromféle sztorit akartatok volna, sok kis ellentmondással?

–  Velem  most  miért  veszekszel?  –  kérdezte  a  fiatalember  a  lehető  legszelídebben,  némi
sértődöttséggel a hangjában. – Bántottalak én bármikor is? Így viszonyultam én hozzád a tavasszal?
Eddig azt hittem, olyan kollégák vagyunk, akik egy irányba igyekeznek húzni az igát…

– Jól van na, ne haragudj már… feleslegesen felhúztam magam az előbb…

– Van már vonaldossziéd a kurvák ügyeire?

– Még nincs. Sőt, úgy néz ki, hogy nem is lesz. Elmondtam a Völgyinek, amit tőled hallottam, és
lebeszélt  róla.  Azt  mondta:  csak  még  egy  felesleges  regény  lenne  belőle,  azokból  meg  ilyen
vonaldossziék nélkül is van elég bőven.

– A Szabó megígérte, hogy ezt az ügyet a halottal én fogom megkapni. Tudnál nekem valamivel
segíteni?

Rafi  gyanakodni kezdett:  miből gondolhatja a Palika, hogy segíteni tudna ebben az ügyben?
Óvatos lett, és nagyon megfontolt.

A fiatalember figyelmét nem kerülte el, hogy a nő gondolkodóba esik, hagyta hát egy kicsit. Nem
beszélt Szabónak arról, ami eszébe jutott, amikor kint a szőlők között, a helyszínelés után még
egyszer végiggondolta az autóban folytatott eszmecseréjüket a csodákról meg a véletlenekről. Csak
arra hagyatkozhatott, amit Szabótól hallott, aki végig arra célozgatott, hogy valamiféle összefüggés
lehet az elmúlt évi ügy, és a mostani zsákos halott között.

Az autóban még fel sem figyelt valamire… a lényeges információ csak úgy elszállt a füle mellett!
Mit is mondott Szabó? A megölt nőnek mindene megkerült, a bugyija kivételével! Raffael hadnagy
pedig tavasszal egy olyan pasasról kérdezgette, akinek az a hülyéje, hogy bugyikat gyűjt… használt
női bugyikat… Akkor még képet is adott neki arról a bizonyos pasasról…

– Min töröd a fejed? – szólt rá hirtelen a nőre.

– Azon gondolkodok, hogyan tudnék neked segíteni, de egyelőre még semmire se jutottam.

– Kár! De azért beszélgethetünk erről az ügyről? Mint kolléga a kollégával… mondjuk, ha te
kapnád meg az ügyet, mivel kezdenél hozzá?

–  Megvárnám a boncolást… abból  sok  minden kiderülhet.  Talán az  is,  hogyan ölték  meg…
Olvastam valahol, hogy ha megfojtanak valakit, azt bizonyos esetekben a szakértő sokkal később is



meg tudja állapítani… No persze, ez nagyon régi hulla, legalább két éves… ha nem három…

– Miből gondolod ezt?

– Belenéztem a zsákba…

A fiatalember már majdnem megkérdezte, hogy a sötét pincelyukban a hulla alig látszó, oszlóban
lévő lábai alapján miből tudta megsaccolni, mennyi ideje lehetett ott, de még időben észbekapott, és
inkább nem vette észre ezt a magas labdát. Folytatta a gondolatmenetet, miközben az összekarcolt
asztallapot tanulmányozta:

– Mondjuk, megvan a boncolás, de nem derül ki semmi lényeges, amiből el lehetne indulni. Még
az se, hogy kinek a hullája, mert a zsákban nincs mellette semmi, sőt teljesen meztelen, nincs ruhája,
még egy bugyija sincs… – hirtelen felnézett a nőre.

Attól,  amit  meglátott,  elégedettség  öntötte  el.  Már  majdnem elvigyorodott,  amikor  hirtelen
észbekapott.  Fegyelmezetten visszafogta  magát,  arcizma se  rándult,  és  továbbra is  várakozóan
nézett rá.

Rafi nem számított ilyen alattomosságra, ezért a bugyi szó hallatán összerezzent, és azonnal
rájött: tavasszal a tisztán kollegiális beszélgetés során hibázott, aminek most issza meg a levét! Már
csak az a kérdés: barát ül-e vele szemben vagy ellenség? Mert ha barát, akkor úgy is meg fogják
érteni egymást, hogy közben semmilyen konkrétum nem hangzik el.

Induljunk ki egyelőre abból, döntötte el, hogy nem ellenség az illető.

– Én elsősorban átnézném a körözéseket – mondta a nő, mintha közben semmi lényeges nem
történt volna. – Ez a hulla valamikor élt, hozzátartozói voltak, akiknek azóta is hiányzik. Hátha tettek
bejelentést az eltűnéséről. Ha már a bugyit említetted, és mondjuk tényleg nő az illető, mert ugye ezt
most még csak feltételezzük, akkor felvenném a kapcsolatot a hálózatokkal is… lehet, hogy egy
prosti volt, akitől esetleg így szabadult meg a futtatója…

– Ezt inkább tőled kérhetném majd, hiszen neked Bozsányban a prostik között két fülesed is van.
Nekik meg biztosan vannak régebbi kapcsolataik… olyan két vagy három évvel ezelőtti időkből…
ahogy az előbb említetted is…

– Nem mindegy ám, hogy kettő vagy három év!

– Szerinted melyik a valószínűbb? – a fiatalembernek egyre inkább úgy tűnt, a nő segíteni akar,
de nem fog mindent elmondani abból, amit tud, legalábbis számon kérhető módon semmi esetre se.
De az, hogy ő is szóba hozta a bugyit, meg utána megemlítette a prostikat, jelzi, hogy vette a lapot…

– Úgy érzem – gondolkodott hangosan a nő –, hogy elsősorban a két évvel ezelőtti nyár végi
eltűnéseket kellene végignézni. Amiket Tardonyban jelentettek…

– Miért pont Tardonyban?

A nő egy pillanatra töprengeni látszott, aztán kivágta a választ:

–  Ha véletlenül  tényleg prosti  volt,  nem lehetett  környékbeli.  Itt  a  kis  falvakban nehéz azt
elkonspirálni, hogy valaki miből szerzi Bozsányban a mindennapi betevőre valót… elmegy valaki a
faluból fürödni, vagy a lengyelpiacra vásárolni, meglátja a szomszédlányt a strand körül kurvásan
kiöltözve,  és  máris  bukás  van.  Ha  viszont  Tardonyból  jön  ide  egy  kezdő  prosti,  például  egy



sokemeletes panelházból, akit még a vele egy lépcsőházban lakók közül se ismer mindenki, az más…
Otthon talán nem is tudják, mivel foglalkozik a lánykájuk nyáron a fürdőhelyen… Mondjuk, úgy
tudták, hogy nyári munkán van valamelyik szállodában… talán éppen a Békében…

– Miért pont ott? Rengeteg más szálloda is van…

– Furcsákat tudsz kérdezni, Palika! Mi most találgatunk… te is mondod, ami az eszedbe jut, meg
én is… Talán azért a Békében, mert elsőre ez jutott az eszembe… de ettől még mondhatott otthon
másikat is…

– Nálatok itt Parlagváron ki foglalkozik a körözésekkel?

– Markovics őrnagy.

– Akkor biztosan gyűjti a géptávírós körözéseket egy dossziéban! Nem tudnánk gyorsan elkérni
tőle? Gondoltam, együtt megnézhetnénk…

– Ne játsszuk ezt tovább! – nézett rá szigorúan a nő. – Ha visszamentek, egyedül is meg fogod te
azt találni! Meg aztán: ha van körözés, ilyen régi körözés, akkor biztosan akad egy körözési dosszié
is az eltűntről, ami biztosan nincs Parlagváron… talán Tardonyban a városi kapitányságon kellene
érdeklődnöd… a Kovács alezredesnél… úgy tudom, ő a körözési előadó…

– Ha Bozsányban tűnt el, miért lenne Tardonyban az a dosszié?

– Talán azért, mert ott jelentette be a lány eltűnését valamelyik családtag…

– Biztos vagy ebben?

– Ebben határozottan biztos vagyok!

– És ha már megvan a körözési dosszié… te mit tennél utána?

– Elolvasnám… Abból már nem lesz nehéz elkapni a tetteseket…

– Többen vannak?

– El tudod képzelni, hogy azt a zsákot valaki egyedül fel tudta cipelni a domb közepéig? Legalább
kétemberes mérkőzés lesz ez…

– Én arra gondolok, hogy az egyik talán már nem is él… – blöffölt egyet a fiatalember az autóban
a Szabótól hallottakra alapozva, ám a nő már nagyon figyelt; az arca meg se rezzent:

– Nem értem! Ki nem él? – kérdezte kíváncsian.

– Az egyik tettes a kettő közül…

– Ez meg miből jutott az eszedbe? – mosolyodott el.

– Csak úgy találgatok… – vonult vissza gyorsan, nehogy a nő elnémuljon. – Nem ezt mondtad az
előbb? Beszélgetünk, találgatunk…

Rafi  természetesen észrevette,  hogy  a  kolléga  megpróbálta  ügyesen befűzni,  és  ettől  ismét
elbizonytalanodott: barát-e vagy ellenség? Mert ha barát, akkor megkönnyíti a dolgát. Egy fiatal
megyei kolléga, aki egy reménytelennek tűnő ügyben ér el sikert az ő súgásával… mintha csak



magától  jönne rá… hosszú távon ez jó befektetés! Andrissal  ugyan azt tervezték,  hogy délután
Bozsányban  a  Muslinca-soron  megkeresik  a  Pozsgai  Bálintot,  aki  tavaly  egy  szeméttelepen
megtalálta  Anikó  retiküljét  meg  a  lány  többi  holmiját,  és  megbeszélik  vele,  hogy  néhány
nagyfröccsért ismét találjon már valamit azon a szeméttelepen. Szépen összekészítenek neki egy
csomagot, kiviszik oda, megbeszélik vele, kinek kellene a talált dolgokat átadnia. Ha erre nem lenne
szükség, délután nem kellene Bozsányba menni, és ami még ennél is fontosabb: nem kellene egy
újabb bizonytalanságot belekalkulálni a folyamatba…

– Ezt a változatot már ismerem – szólalt meg végre. – Ez a menő Köves megyei főkapitánysági
módszer: sikeresen felderítettük a tettest, aki közben sajnos már meghalt. És mivel a halott már nem
büntethető, nem is tehetünk mást: megszüntetjük az eljárást…

– Én csak az egyik tettesről beszéltem – figyelmeztette elégedetten a fiatalember. – A másik még
biztosan él…

– Miből gondolod?

– Na, hallod! Kirendelt védők hozzánk, a megyére is járnak néha… még ügyvédjelöltek is…

Ez megint csúnya volt, állapította meg magában Rafi. A kolléga türelmetlen, biztosan siet, ezért
nem akarja sokáig húzni… ezt a mondatát azonban nem lehetett félreérteni. Jó nyomon van, már
csak meg kell ebben erősíteni… Hátradőlt a széken, mintha hosszabb mesére készülne:

– Volt nekem egy öreg kollégám, a Révai Károly bácsi. Mindig arra figyelmeztetett bennünket:
szart se ér, ha mi már tudjuk az igazságot, de nem tudjuk, hogyan fogjuk azt bebizonyítani…

– Nagy igazság! Egy ilyen régi hulla esetében bizony nem nagyon szokott olyan tárgyi bizonyíték
maradni, ami alkalmas arra, hogy a tettest annak alapján meg lehessen vádolni…

– Legfeljebb egy bugyi egy gyűjteményben – a nő bemutatta, hogy ő is képes csúnya mondatokra.
– Szépen felcímkézve, hely, idő, egykori tulajdonos, körülmények… mint a szagbankban az Ágnes-
pelenkás üvegeken… ennél jobb bizonyítékot álmodni se lehetne…

– Azon gondolkodom, hogy ha nekem ilyen gyűjteményem lenne, vajon hol tartanám… mert akkor
a tettesnél is egy ilyen helyen kellene keresnem…

– Szerintem nincs jobb hely erre, mint a hálószobában lévő ruhásszekrény. Közvetlenül a gatyáid
alatt  lévő titkos fiókban.  Fölül  a cipők,  alatta a gatyák,  legalul  a titkos fiókban a felcímkézett
bugyik…

Sass felállt. Már biztos volt benne, hogy a nő mindent pontosan tud ezzel az üggyel kapcsolatban,
de abban is, hogy azonnal le fogja tagadni, ha konkrétan rákérdez.

–  Azt  hiszem,  jó  kis  találgatás  volt… –  mondta  elgondolkodva.  –  Szóval  akkor  mégse  lesz
vonaldossziéd?

– Mondtam már az elején! A Völgyi szerint haszontalan dolog… akkor meg miért? Van még
valamilyen kérdésed?

– Azt hiszem, nincsen… és nagyon köszönöm a beszélgetést…

– Ugyan már! Hiszen csak találgattunk… Bárcsak igazunk lett volna!



– Majd talán kiderül, ha végigmegyek azon az úton, amit tanácsoltál… Adhatok két puszit?

– Adhatsz, de hazafelé a doktor úrnak ne dicsekedjél vele! Még félreértené…

– Semmivel se fogok meggondolatlanul dicsekedni! Se neki, se másnak! – ígérte határozottan a
fiatalember, és elégedetten indult, hogy haladéktalanul jelentse Szabónak: nem jutott semmire a
cigánylánnyal! Pedig mindent bevetett… Próbálta szépen, csúnyán, de lepergett róla… megverni
meg ugye mégse lehet egy kollégát! Különösen akkor, ha még nő is az illető kolléga! Arról nem
beszélve, hogy a szóbeszéd szerint nagyon verekedős amazonról van szó…

★ ★ ★

 

Hétfőn alig ért az irodába, máris felharsant a háta mögött a kiáltás: „Fischer hadnagy!” Ledobta
az asztalra a kulcsdobozát és indult visszafelé. Látásból ismerte a Völgyinél a fotelben üldögélő,
vékony testalkatú, fekete hajú, jávorbajuszos, jellegzetes mosolyú, középkorú férfit, akivel többször
is találkozott a járási pártbizottság épületében, ahol régi bútordarabnak számított. Amikor belépett,
a férfi felállt, kezét nyújtotta a nyomozó felé:

– Szervusz, Fischer elvtárs! Azt hiszem, nem kell bemutatkoznom…

–  Szervusz  –  parolázott  vele  a  nyomozó,  és  nem  tette  hozzá:  De  igen,  nem  ártana,  ha
bemutatkoznál, mert nem tudom, hogy hogyan szólítsalak majd.

– Ülj le! – mutatott az osztályvezető a referáda asztal melletti belső székre, amivel egyben azt is
jelezte: más is jöhet még az irodába, a pártbizottsági elvtárs melletti fotelt annak tartaná fenn…

A nyomozó beoldalazott a kijelölt székre, leült,  és az osztályvezetőre nézett.  Nyilván ő fogja
kezdeni,  hiszen  ezért  hívta… de  tévedett!  A  pártbizottsági  elvtárs  szólalt  meg,  mintha  csak  a
bemutatkozást folytatná:

– Bizonyára azt is tudod rólam, hogy én szoktam összeállítani a járási pártbizottság információs
jelentéseit, amiket aztán továbbküldünk a megyének…

A nyomozó ezt se tudta az elvtársról, de teljesen felesleges lett volna ilyesmivel húzni az időt,
ezért inkább bólintott.

– A Domján elvtárs elvárja tőlem – folytatta a jávorbajuszos –, hogy mielőtt ebbe az összesített
jelentésbe valami fontosat beleírok, előzetesen tájékozódjak, és ha kérdezi, akkor őt még az aláírás
előtt a szükséges mértékig részletesen tájékoztassam… ha esetleg valamiféle olyan jellegű dolog
merül fel valahol, ami… szóval amolyan nem mindennapi dolgokra gondolok…

A  nyomozó  az  osztályvezetőre  nézett  kérdőn:  neki  mi  köze  lehet  ehhez  az  egészhez?  Az
osztályvezető azonban tüntetően kizárólag a jávorbajuszosra figyelt, aki nem zavartatta magát a
nyomozó értetlen pillantásaitól; magabiztosan folytatta, mintha betanult szöveget mondana fel:

– Vannak ugye azok a tüzek Löszfalva környékén, amikről most már egy ideje folyamatosan
jönnek  hozzánk  az  információk.  Ezekben  a  jelentésekben  eleinte  az  emberek  idegességéről
számoltak  be  az  információs  felelősök,  mert  mindenki  attól  tartott,  hogy  a  gyújtogató  ott  él
közöttük… aki  egy  beteg ember… és  a  rendőrök tehetetlenek vele  szemben… tehát  újra  csak
gyújtogatni fog… méghozzá ki tudja, hogy hol és mit… Aztán legutóbb már elismerő vélemények
jöttek!



A nyomozó már sejtette, miről lehet szó, és azon töprengett, vajon a jávorbajuszos elvtárs először
mondja végig a meséjét, vagy a Völgyi már hallhatta egyszer…

– Én most tulajdonképpen azért jöttem, hogy megerősítést vagy cáfolatot kapjak tőletek – fordult
a  jávorbajuszos  az  osztályvezető  felé,  amivel  mintegy  válaszolt  a  nyomozó  gondolatban  feltett
kérdésére. – Arra várok tehát választ, hogy valóban véglegesen pontot tettetek-e az ügy végére. Mert
ha most azt mondjátok, hogy igen, akkor ezt továbbítom a Domján elvtársnak, ő aláírja a jelentést, én
meg továbbküldöm a megyére. De ha ezzel szemben ti most azt mondanátok, hogy ez azért nem
egészen így van, akkor viszont nem küldjük még tovább ezt a jelentést…

–  Te  mit  szólsz  erre?  –  az  osztályvezető  olyan  hirtelen  fordult  a  nyomozó  felé,  hogy  az
összerezzent.

– Nem kellene továbbküldeni a jelentést! – mondta határozottan a nyomozó.

Mielőtt az osztályvezető bármit reagálhatott volna erre, megszólalt helyette a jávorbajuszos:

– Fischer elvtárs! Ismered te a rigócai párttitkárt? – kérdezte, és közben látszólag ábrándozva
nézett a világba.

– Még a fiát is jól ismerem… – válaszolta a nyomozó, és közben arra gondolt: milyen kellemetlen,
hogy az elvtárs még a nevét is jól tudja, neki pedig fogalma sincs, hogyan szólítsa meg.

– Milyen embernek tartod a Mészáros elvtársat? – kérdezte a jávorbajuszos.

A nyomozó egyre biztosabb volt abban, honnan fújhat a szél, és hogy az egész eddigi bevezető
csak a látszat fenntartását szolgálta. Miután megsejtette, hogy itt és most valamiféle számonkérés
fog következni, régi rossz szokása szerint máris kezdte felhergelni magát. Neki ugyanis ez az elvtárs
nem a főnöke, ő még a pártnak se tagja! Hogyan jön ez akkor ahhoz, hogy őt számon kérje? Az első
gondolata az volt, hogy cinikusan közli: nagyfejű embernek ismerem a párttitkárt, ezért is hívják a
faluban Fejenagynak, de egyelőre inkább visszafogta magát. Visszakérdezett, hátha ettől megnyílik
az elvtárs, és további köntörfalazás nélkül előadja, mit is akar tőle:

– Milyen értelemben gondolod?

–  Olyan  értelemben,  hogy  a  Mészáros  elvtárs  vajon  egy  bűnöző-e,  avagy  inkább  egy
köztiszteletnek örvendő vezetője a falunak?

– Az ugye attól függ, hogy milyen szempontból vizsgáljuk a Mészáros elvtársat! – mondta a
nyomozó talányosan, mert eddigre már eldöntötte: ezután nem fogja vissza magát, ő aztán nem fog
ennek gazsulálni!

– Hogyan érted ezt, Fischer elvtárs? – kapta fel a fejét a jávorbajuszos. – Kifejtenéd ezt nekem
bővebben?

A nyomozó ismét az osztályvezetőre nézett  kíváncsian: tulajdonképpen ki  a főnök, ebben az
irodában? Az osztályvezető azonban az előtte heverő dosszié címlapját tanulmányozta elmerülten,
mintha más nem is lenne az irodában…

– Ha komolyan gondolod, én szívesen kifejtem – kezdett bele a nyomozó –, csak nehogy a végén
cirkusz legyen belőle!

– Miért lenne ebből cirkusz? – kérdezte gyanakodva a jávorbajuszos, majd hozzátette – az őszinte



véleményt mi, a pártnál, mindig is nagyra becsültük. Még akkor is, ha nem feltétlenül értettünk azzal
egyet mindenkor. Mondd csak nyugodtan!

– Hát jó, de te akartad! Előbb még hadd kérdezzek valamit!

– Kérdezzél bátran!

– Szerinted… – de kellemetlen,  hogy nem tudom a nevét,  állapította meg magában ismét a
nyomozó – … szerinted milyen ember az, aki gondolkodás nélkül arra ad utasítást az őt vakon
kiszolgálóknak, hogy üssenek agyon egy ártatlan embert csak azért, mert abban a pillanatban úgy
véli, hogy az illető megérdemli?

– Csakhogy az nem úgy volt! – tiltakozott nyomban hevesen a jávorbajuszos.

– Már hogyne lett volna úgy? – horkant fel a nyomozó, miközben elégedetten nyugtázta, hogy
sikerült kizökkentenie a kenetteljes stílusából. – Ha azon a bizonyos éjszakán nem érünk oda időben,
akkor bizony agyonverték volna…

– Állj! Ti most miről is beszéltek? – szólalt meg az osztályvezető, és ekkor mintegy varázsütésre
nyílt az ajtó, és belépett rajta a kapitányságvezető.

– A löszfalvi tűzről beszélünk – tájékoztatta a nyomozó. – A legutolsóról…

– Ki akart ott agyonveretni valakit? – nézett értetlenkedve az osztályvezető.

– Mondom, hogy az nem úgy volt – replikázott kitartóan a jávorbajuszos.

– Én meg azt mondom, hogy úgy volt! – ragaszkodott a maga igazához a nyomozó. – A Mészáros
elvtársnak a tűznél nyilván megjelent a túlvilágról Lenin, megsúgta neki, hogy ki volt a gyújtogató,
ezért az elvtárs haladéktalanul intézkedett:  utasította a seggnyalóit,  hogy pillanatnyi késedelem
nélkül üssék agyon a tettest.

– Mi van? – horkant fel a kapitányságvezető az ajtóban állva. Nézett jobbra, nézett balra, bámulta
a felpaprikázott vitatkozókat, és nem értett semmit…

– Kit akartak agyonverni? – vette át a kihallgatás vezetését az osztályvezető.

– A Csatárit – válaszolt a nyomozó. – Ezért is hoztuk be azon az éjszakán, és ezért tartottuk itt egy
ideig, hogy lenyugodjanak a kedélyek.

– Én erről az iratokban miért nem olvastam semmit? – kérdezte szigorúan.

– Azért, mert az iratokban nincs róla semmi.

– És miért nincs?

– A Csatári nem akart feljelentést tenni ellenük, mert elmagyaráztam neki, hogy a Mészáros
emberei nagyobb ruhát kaptak, mint ő, tehát gyakorlatilag egál van.

– Hányan voltak?

– Öten.

– És ki verte el őket?



– Fogalmam sincs. Ismeretlen tettesek lehettek…

– Te nem voltál ott?

– De ott voltam. Én a Kaszával együtt a Csatárit mentettem ki a rakásból.

– Akkor tudod, hogy ki verte el a többieket.

– Honnan tudnám? Nagyon sötét volt… Nem lehetett jól látni…

– Ki volt még veletek?

– A Brodarics alhadnagy és a Raffael hadnagy… de ők ugye egyáltalán nem verekedősek… pár
napja a Brodaricsot ezért külön meg is dicsérted, a Raffael hadnagy meg ugyebár egy gyenge nő…

Az osztályvezetőbe beleszorult a következő kérdés annyira meghökkent ettől a pimaszságtól.

– Fischer elvtárs! – szólalhatott meg végre a pillanatnyi csendet kihasználva a jávorbajuszos, aki
eddig  csak  kapkodta  a  fejét  ide-oda,  akár  csak  a  közben  a  másik  fotelbe  mellé  telepedő
rendőrkapitány. – Mi az igazság abból, hogy te azzal fenyegetted meg a Mészáros elvtársat, hogy
megbilincselve fogod végigkísérni a falun? Azon a falun, ahol évek… mit évek, évtizedek óta ő a
párttitkár…


