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I.
A vezető ügyész december elején leszögezte: tizedike után ne küldjenek neki befejezett bűnügyet,

mert  úgyse  fogják  feldolgozni  az  év  végéig.  Völgyi  is  előre  begyűjtötte  azokat  az  ügyforgalmi
statisztikai lapokat, amelyekről úgy gondolta, hogy még kellenek neki a decemberi eredmények
csinosításához, az meg eközben egyáltalán nem érdekelte,  hogy a nyomozók ténylegesen mikor
fejezik be a nyomozásokat, amelyekről ezek a statisztikai lapok szólnak. Mivel ezek után már senkit
se szorítottak a határidők, a társaság elkényelmesedett, és még január első teljes munkahetét is
ebben a kifejezetten nyugodt tempóban lazsálta végig.

Január közepéhez közeledve aztán lassanként beletörődtek, hogy komolyabban is bele kellene
fogni a nyomozói munkába, mert már ismét elkezdenek szorítani a határidők; de egyáltalán nem volt
könnyű az átállás. Még mindenki az előző három hét semmittevéseinek lázában égett…

Tizenharmadikán hétfőn Brodarics a bűnügyi aktáit rendezgette az asztalán, hogy kiválogassa
közülük a legsürgősebbeket…

– Lett egy közös ügyünk! – nézett fel az egyikből.

– Amennyiben? – kérdezte Fischer, miközben újabb strigulát húzott az operatív statisztikai lap
megfelelő rubrikájába, és lapozott egyet az ügynökdossziéban.

– A Völgyi ide írta nekem egy cetlire, hogy Brodarics elvtárs, Fischer elvtárs, beszéljük meg! –
mutatott fel egy féltenyérnyi papírdarabot. – Mikor megyünk hozzá?

– Akkor, ha előbb mi ketten már megbeszéltük, miről is lehet szó…

– Elolvastam a papírokat, azok szerint egy simlisnek tűnő, eleve halott ügyről. Tegnap volt kint a
Gyuri  Várfalván,  elcseszett  majdnem egy egész napot,  és a végére már körülbelül  ugyanannyit
tudott, mint az elején; aztán ezt a nagy semmit gondosan írásba is foglalta… Gondolom, abban bízott,
hogy így talán nem kapja vissza…

– És milyen igaza lett! – mondta Fischer. Gondosan betette a dossziéba a statisztikai lapot, hogy
akkor  is  tudja  majd,  hol  járt,  ha  az  közben  véletlenül  becsukódna,  és  hátradőlt.  –  Halljuk  a
részleteket!

– Összefoglalom röviden. Van a várfalvai ÁFÉSZ-nak egy Váczi Károly nevű anyagbeszerzője.
Több éve egyedül él, végig ugyanabban a bérelt, szoba-konyhás lakásban, mert a volt felesége talált
magának helyette egy perspektivikusabb pasast. Békében váltak el, a nő azóta két gyereket szült a
másik pasinak, tehát a volt feleség ezek szerint eleve kizárható a történetből.

–  Legalábbis remélhetőleg… mert gondolom, ezt  csak a Gyuri  semmivel  alá nem támasztott
megállapítása alapján mondod…

– Valahogy így… na szóval, hogy folytassam: a feljelentő egész vasárnap a papírjait rendezgette
az albérletében, mert hétfőn kellett volna elszámolnia az irodában a tavalyi év utolsó negyedévével.
Közben délben elment ebédelni a Kékoportó Vendéglőbe, utána otthon befejezte a munkát, az egész
kacatárét szépen összerakta egy kisméretű lemezkazettába, amelyik a szobájában az asztalon állt,
benne  a  kulccsal,  majd  visszament  vacsorázni.  Magányosan  üldögélt  az  asztalánál,  egy  kicsit
hallgatta a zenét, nézte a táncolókat, aztán hazament, lefeküdt, és reggel, amikor indult volna az
irodába elszámolni,  észrevette,  hogy  hiányoznak a  lemezkazettából  a  papírjai,  amelyek  alapján



nagyjából tízezer forint elköltését tudná igazolni, valamint hiányzik még közel hatvanezer forint
készpénz.  A  lakrészéhez  csak  neki  van  kulcsa.  Biztos  benne,  hogy  amikor  elment  vacsorázni,
gondosan bezárta az ajtót, és amikor visszaérkezett a vendéglőből, minden hibátlanul zárva is volt,
viszont akkor már nem nézte meg a kazettát! Mielőtt lefeküdt, belülről bezárta az ajtót. Egy ablakon
lehetne még bejutni hozzá, de azt már évek óta nem nyitotta ki… nem is lehet kinyitni, ezt a Gyuri a
helyszíni szemle során megpróbálta…

– Hány éves a kuncsaft? Mert a KISZ idén is hirdet mesemondó versenyt… ha nem nagyon
túlkoros, nyugodtan elindulhatna… ezzel a dumával lenne esélye!

– A Gyuri ugyanígy gondolhatta, mert nagyon alapos helyszíni szemlét tartott, sőt még írásba is
foglalta. Jobb ötlet híján kiszedte az ajtóból a zárat, hogy meg lehessen vizsgáltatni a szakértővel, és
a pasas lakrészében mindent összekent argentorát porral, aztán rögzített is egy tucatnyi ujjnyomot.
A jelentése szerint egyetlen furcsaságot vett  észre:  a lemezkazettán szinte egyáltalán nem volt
ujjnyom! Mintha nem sokkal korábban gondosan letörölgették volna…

– Ezt megtehette a pasas is, ha nem nagyon hülye! Ezzel erősítheti meg az ismeretlen elkövető
létezését… aki beosont a kulcslyukon, vagy bepréselte magát az ajtó alatti résen, felmarkolta a
cuccot, aztán, mondjuk, a kéményen keresztül osont ki, mert ahhoz már sok volt nála a cucc, hogy
ott menjen ki, ahol bejött. Biztos, hogy a pasas egyedül ment haza?

– Hát ez az! Érdekes módon ez a kérdés is felmerülhetett a Gyuriban, ezért amikor a káembén
minden írnivalójával végzett, elsétált a vendéglőbe érdeklődni.

– Vagy áldomást inni a nagy semmire… esetleg a kettő kombinációja…

– Inkább az utóbbira tippelek! Na szóval: a vendéglőben szerencséje volt, belebotlott abba a fiatal
pincérbe, aki az előző estén az emberünket is kiszolgálta, és a jelentése szerint a pincér szinte
mindenben alátámasztotta a feljelentő meséjét, kivéve egyetlen állítását: szerinte a pasas nemcsak
nézte a táncolókat! Felkért egy nőt egy népesebb, öt- vagy hatfős asztaltársaságból, akivel táncolt
egy vagy legfeljebb két számot, aztán visszakísérte az asztaltársaságához. Utána intett a pincérnek,
fizetett, és elment…

– Egyedül vagy a nővel?

– A pincér szerint biztosan nem a nővel ment el, mert az még utána is ott volt egy darabig, de ezt
nem állítja határozottan, mert annál az asztalnál másik pincér szolgált fel, neki pedig semmilyen oka
nem volt arra, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje őket.

– Tudjuk azt is, hogy ki volt a nő?

– Nem tudjuk. A Gyuri jelentése szerint idegen lehet Várfalván. A fiatal pincér közel egy éve
dolgozik a vendéglőben, és csak az utóbbi egy-két hétben látta.

– És mi a helyzet a nő asztaltársaságával? Azokat se látta korábban?

– Azok már pár hónapja rendszeresen oda járnak, általában hétvégeken. Szombaton esténként
kivétel nélkül mindig, de vasárnap is elég gyakran. A pincér nem várfalvai,  vidékről jár be, de
szerinte a csapat magját nehézfiúk alkothatják, akik nem várfalvaiak, sőt nem is környékbeliek, a nők
pedig folyamatosan cserélődnek a társaságukban. Összesen ennyi hasznos infó van a papírokban!

– Lehet, hogy az emberünk fel akarta szedni a csajt, de az nem állt kötélnek…



– Ez a papírokból nem derül ki. András! Szerinted a Völgyi veled mit akarhat megbeszélni ezzel
kapcsolatban?

– Lehet, hogy neki is büdös ez a történet… én meg örököltem a Kőröstől egy fülest a várfalvai
ÁFÉSZ-nél…  a  Völgyi  talán  abban  reménykedik,  hogy  ki  tudok  belőle  imádkozni  valami
használhatót…  esetleg  eleve  a  Gyuri  is  susoghatott  erről…

– Akkor megyünk hozzá?

– Essünk túl rajta!

Az osztályvezető idegesen tekintett fel az asztalán fekvő vaskos iratból:

– Mit akartok? De röviden, lényegre törően, mert nem érek rá!

– Írtad nekünk ezt a cetlit… – nyújtotta felé a papírt Brodarics.

– Ja, igen! András! Szedd fel az áfészes öreglányt, és beszélgess el vele! De okosan, megfontoltan,
célratörően, és közben…

– Ne folytasd, főnök, tudom – szólt közbe pimaszul a nyomozó. – Még véletlenül se hagyjam maga
elcsábítani, mert akkor a Kőrös elvtárs…

– Ezt most hagyjuk! – csapott az asztalra az osztályvezető. – Számomra egy kicsit túlzottnak tűnik
ez a nagy bizalom az anyagbeszerzővel szemben. Hogy a túróban őrizgethet otthon a lakásában
hatvanezer forint készpénzt? Ezt részletesen kitárgyalod az öreglánnyal, és ha kettecskén legalább
egy szignalizációra való óvatlanságot össze tudtok kaparni, amit az ÁFÉSZ szemére hányhatunk,
nyissunk egy operatív adatgyűjtőt a bűncselekmény alapos gyanújának a vizsgálatára egyfelől, meg
persze az ismeretlen tettes felderítésére is másfelől. Ez mindenképpen egy pozitív strigula lesz, mert
a Pista széleskörű adatgyűjtésével szinkronban elmaszatolgathatsz vele,  aztán ha megszünteti  a
nyomozást, te is lezárod az adatgyűjtőt a szignalizációs javaslattal. Egy rossz pont az ismeretlen
tetteses megszüntetésért, és mellé egy jó pont az eredményes adatgyűjtőért! Van még kérdés, vagy
így már minden világos?

– Hajtsunk rá az igazságra is, vagy azt hagyjuk a fenébe? – kérdezte Fischer.

Az osztályvezető bajusza fenyegetően kezdett rángatózni:

– András! Ne gyere megint azzal, hogy a feljelentő hazudik! Én se vagyok hülye, én is rájöttem,
hogy a történetben valami nem százas! Ha az öreglány ebben az irányban is tud segíteni, nem
bánom, de arról szó se lehet, hogy a szokásos módon, nyíltan elkapjátok a sértettet, hogy utána
hetekig erről beszéljenek Várfalván! Mert ha majd a nagy felhajtás ellenére se tudjuk bizonyítani,
hogy a pasas simlis volt, megint elindul a pártinfó felfelé: nem a bűnözőket üldöztük, hanem az
ártatlan feljelentőket basztattuk… aztán a kapitány magyarázkodhat a Domjánnak!

– De azért… legalább ezt a nagyon gyanús vasárnap estéjét… körbejárhatjuk egy kicsikét? –
próbálkozott óvatosan Brodarics is.

– Mit akarsz még körbejárni, Pista? – horkant fel Völgyi. – A Gyuri kihallgatta a pincért! Ha
nagyon sok a szabadidőd, idézd be, hallgasd ki még egyszer! Egy dolgot nem akarok meghallani: azt,
hogy elkezdtek az ügyből krimit csinálni! Világos voltam? Na, menjetek a dolgotokra, ebben a másik
aktában már úgyis  elment a  határidő!  –  az  osztályvezető lapozott  egyet,  és  elkezdte olvasni  a
következő iratot.



– Lezavarhatnánk ezt az egészet ma délután? – állt meg Fischer az ajtóban.

– Ha jobb dolgotok nincsen, nem bánom – nézett fel rá dühösen az osztályvezető –, de András!
Előbb  látni  szeretném  az  operatív  statisztikáidat,  mert  amíg  azokat  ide  nem  teríted  elém
hiánytalanul, addig szó se lehet róla!

A nyomozók a  gondolataikba merülve  ballagtak  visszafelé.  Már  az  irodájuk  ajtajához  értek,
amikor megszólalt Fischer:

– Van valamilyen fontos dolgod délutánra? Mert ha nincs, tényleg kiugorhatnánk Várfalvára. Én
megkeresném a fülest a munkahelyén, mert az ügy specialitásai miatt ezt kivételesen hivatalból
megtehetem,  utána  kettesben  elkapjuk  a  Mikics  Jani  bácsit,  hátha  van  az  öregnek  valamilyen
ötlete… De mindezek előtt természetesen összedobom a Völgyinek a statisztikákat, hadd örüljön!

– Az előbb figyelmeztetett, hogy ne csináljunk az ügyből krimit! – mondta vigyorogva Brodarics.

– Éppen ezért megyünk a káembéshez! Az öreg, ha akar, nagyon tud hallgatni, Várfalván pedig a
csecsemőtől az aggastyánig mindenkiről tud mondani ezt-azt… akár kapásból is…

★ ★ ★

 

Délután fél három lett, mire el tudtak indulni. Várfalván először a körzeti megbízotti irodába
próbáltak benézni, de az ajtó zárva volt. Már éppen továbbálltak volna, amikor Mikics kinézett az
udvar végén lévő lakásának ajtaján:

– Engem kerestek?

– Csak pár kérdésünk lenne Jani bácsi… – kezdett volna magyarázkodni Fischer, de az öreg
addigra már visszalépett, hogy rögtön utána tányérsapkával a fején, begombolt zubbonyban kerüljön
elő, kezében egy kulcscsomóval.

– Gyertek, fél óra múlva úgyis kezdődne a szolgálatom! Az előbb gyújtottam be az olajkályhába…
– invitálta a nyomozókat az irodába. – Melyik ügyben?

– Az anyagbeszerző… – kezdte volna Brodarics, az öreg azonnal közbeszólt:

– Tudom, a kollégám mesélte, hogy tegnap a Gyuri egész nap a faluban szerencsétlenkedett, ő
meg kísérgette mindenhová, hogy úgy szerepelhessen, mint a nagy nyomozó kis segédje. Meg is
lepett, hogy nem jött ki a teljes bűnügyes brigád, hiszen legalább hetvenezer forintról lenne itten
szó… na persze csak akkor, ha igaz!

– Miért ne lenne igaz? – kérdezte Fischer.

– Mert ez a Váczi az utóbbi időben olyan emberekkel kezdett barátkozni, akikből semmi jót nem
nézek ki,  mindezek mellé most még kijött  közéjük az Óvári  Zsuzsa is  a börtönből… – az öreg
keservesen felsóhajtott – hajjajjaj!

– Kicsoda ez az Óvári Zsuzsa, hogy ennyire odavagy miatta, Jani bácsi? – bámult rá kíváncsian
Brodarics.

– A Markovics Gyuri vébése. De szerintem az egész délvidék egyik legveszélyesebb bűnözője!



– És miket szokott elkövetni ez az Óvári Zsuzsa?

– Errefelé szerencsére semmit. Eddig mindig azért zárták be, amit máshol csinált. Aki itt él
Várfalván vagy a közelében, az nem áll le vele, mert pontosan tudja, hogy milyen. De ez a Váczi
szerintem eddig nem ismerte, mert amikor a Zsuzsa utoljára bekerült a börtönbe, még valahol
Debrecen környékén éldegélhetett…

– Amivel arra célzol, hogy a balhéban talán a Zsuzsa lehetett a hunyó? – kérdezte Fischer.

– Ezt én nem tudhatom – kezdett szabadkozni az öreg –, de egyben biztos vagyok: a Zsuzsa
akárkivel nem szokott táncolni. Egyszerűen nem az a típus!

– Azt mondod, hogy az anyagbeszerző vasárnap este a Zsuzsával táncolt a vendéglőben? Ez
egészen biztos?

– Ha mondom, akkor az… meg még az is biztos, hogy utána az öreg pincér még udvariasan
figyelmeztette is  ezt  a  Váczit,  hogy akármilyen jól  is  néz ki  mint  nő,  a  Zsuzsával  nagyon kell
vigyázni… mert nagyon veszélyes! Ez ugyebár nem az a pincér volt, akivel a Gyuri beszélt, mert a
Zsuzsát az se ismeri, hanem a másik, aki ugyancsak vasárnap este dolgozott…

– Kíváncsivá tettél, Jani bácsi! – jelentette ki Brodarics. Megfogta az egyik széket, odavitte az
olajkályha  közelébe,  leült,  és  az  öregre  nézett  –  mesélj  nekünk  erről  a  nagyon  jól  kinéző,
rettenetesen veszélyes nőről, aki mostanában jött ki a sittről!

Az öreg a nyomozó mellé húzott egy széket, és ő is helyet foglalt:

– A Zsuzsa egy országosan is jegyzett bűnöző családba született – kezdett bele megfontoltan. –
Azt  nem tudni,  hogy  az  apja  kicsoda,  mert  az  anyja  lányfejjel  szülte  meg.  Már  az  is  nagyon
szemrevaló nő volt, sőt talán még most is el lehet róla ezt mondani, hiszen alig tizenhattal idősebb a
lányánál, aki olyan huszonöt körül lehet. És az asszony is a férfiakból él… egészen fiatal korától
kezdve… de nem egészen úgy, mint a lánya! Ilyen szempontból, mondjuk, rendesebb… kialkudják a
pénzt, a pasas megkapja, amire vágyik, és fizet érte… ez egy tiszta üzlet! A lány sokkal jobban néz ki
az anyjánál, és a férfiakat is sokkal jobban szereti… de meg kell mondani: érti is a módját! Nagyon
érti! Egyszerűen fáradhatatlan! Ebben… mit mondjak… egy igazi professzor!

–  Ezt  tapasztalatból  mondod,  Jani  bácsi,  vagy  csak  úgy  hallomásból?  –  heccelte  óvatosan
Brodarics.

– Itten mostan nem én vagyok a napirend! – tért ki az egyenes válasz elől az öreg, rezzenéstelen
arccal.  –  Ha  ilyesmire  vagy  kíváncsi,  nem  nálam  kell  érdeklődni!  Kérdezd  meg  nyugodtan  a
Markovics Gyurit… meg az öregeket, akik már nyugállományban vannak. Akár hiszitek, akár nem,
volt  itt  Várfalván  olyan,  hogy  az  őrsparancsnok  este  az  eligazításon  kiadta  az  éjszakásoknak:
kimenni, előkeríteni a Zsuzsát akár a föld alól is, és behozni! Nem kérdezték, miért, mert a Zsuzsa
már tizenhat éves korától refes volt.  Az első büntetését még tizenöt évesen kapta! És azért se
kérdezték, mert tudták: az öreg otthon megint összekaphatott az asszonnyal, és olyankor mindig a
Zsuzsával vigasztalódott. Behozták neki, a Zsuzsa meg reggelre kifektette az őrsparancsnokot… meg
még utána a teljes szolgálatot is… akárhányan voltunk… mert a Zsuzsa ennyire szereti a férfiakat!

– Ezek után nem vagyok meglepve attól, hogy mindig a máshol elkövetett balhéi miatt zárták be…
– jegyezte meg Fischer, és ő is hozott magának egy széket a kályhához, mert elunta az álldogálást,
meg aztán az irodában elég hűvös is volt. – Arról még nem beszéltél, Jani bácsi, hogy milyen balhéi
voltak a Zsuzsának!



– Markecolások.  Szinte csak ilyesmiért volt  büntetve kislánykora óta.  Kinézett  magának egy
gazdag manust valamelyik szórakozóhelyen, akiről látta, hogy rendesen tele lehet pénzzel, mert
ehhez is nagyon ért, aztán addig itatta és bájolgott neki, amíg az el nem vitte a lakásába. Ott aztán
rendesen kidöglesztette a manust, de úgy ám, ahogyan csakis egy ilyen nőtől telik, utána szép
nyugodtan összeszedte az összes pénzét,  és lelépett vele.  És már másnap reggel eszeveszetten
vásárolni kezdett, így egy-két napon belül elszórta az összes pénzt. Ruhákra, meg ilyen mindenféle
drága női dolgokra. De mire megbukott valamelyik manus feljelentése miatt, már nyilván nem csak
azt az egyet szedte le! És a kollégák egy csomó balhéjára rá se jöhettek! Mert ugyebár melyik az a
vastagbukszájú manus, aki nagyon tele van pénzzel, aztán hagyta magát leszedni egy ilyentől, és
utána  még  el  is  dicsekszik  a  rendőröknek  a  hülyeségével?  Az  ilyen  inkább  kussol,  leírja  a
veszteséget, mert arra gondol, hogy ez a nő akkor is megérte neki… akármennyit bukott miatta…

– Azt mondod, mindig csak pénzt vitt el a pasiktól?

– Az első bukása után már tudta jól, hogy a pénz a legjobb zsákmány. Mert abból csak annyit
ismer el, amennyit rá tudnak bizonyítani, és ugye az nem könnyű! Tele van a szekrénye ruhákkal,
cipőkkel, meg mindenféle drága női holmikkal? Hát persze, hogy tele van! Na és akkor mi van?
Kinek mi köze hozzá? Ki fogja bebizonyítani, hogy melyik ruha milyen pénzből van? Azt mondja a
manus, hogy kápéban legalább húszezer volt a lakásán, a Zsuzsa meg azt állítja, csak kétezer volt az.
Aztán elkezdenek alkudni… a nyomozó a ruhák alapján megpróbálja belőni az összeget, de hát az
ugye nem egyszerű… mert a Zsuzsa keményen tud ám alkudni is! Az utolsó balhéjánál,  amiért
leültették,  amiből  most  szabadult,  a  tardonyi  kollégák direkt  ráküldtek egy pénzes  manust,  és
hagyták,  hogy  a  Zsuzsa  végigcsinálja  vele  a  műsorát.  Csak  akkor  kapták  el,  amikor  kifelé
settenkedett a lakásából egy nagy marék pénzzel… a manus azért volt boldog, mert a Zsuzsa nagyon
kidöglesztette, a kollégák meg azért, mert utána nem kezdhetett el összevissza beszélni: tudta jól,
hogy felesleges, mert simán bizonyítva van minden! Nagyon sokat kapott. Már abban kezdtem bízni,
hogy talán elérek a nyugdíjig, mire kikeveredik, erre tessék!

– Neked mi bajod volt miatta, ha mindig máshol csinálta a balhéit?

– Az volt a bajom, hogy a nyomozók jól ismerték, és tudták a módszerét is. Ha valahol a megyében
egy hasonlóról tett valaki bejelentést, és a Zsuzsa éppen szabadlábon volt, rögtön be kellett vinnem,
és csak a munka volt  vele!  Elszámoltatni,  de részletesen ám, körülnézni  a lakásán,  de nagyon
alaposan… és mindenért folyamatosan cseszegettek! Még olyanokért is, hogy miért nem veszem
észre, amikor elmegy valahová a hajnali vonattal vagy a busszal, és utána csak késő este ér haza…
mintha az lett volna a refhatározatában, hogy egyáltalán nem is léphet ki a házból, ahol az anyjával
lakik… mert ugye, amikor szabadlábon volt, mindig azonnal megkapta a refet… aztán mégis folyton
máshol kapták el…

– Azt mondtad, hogy a Markó vébése… akkor szerinted miért lehet az, hogy nem kapta el rögtön?
– kérdezte Brodarics.

– Ezt meg honnan tudjam? – vonta meg a vállát az öreg. – Erről inkább a Gyuritól érdeklődjél!
Vagy nem vette észre, hogy már ki kellett jönnie a börtönből, vagy észrevette, de hagyja kicsit
ficánkolni, mert még erősen élnek benne az emlékek…

– Ezt úgy érted, hogy időnként a Gyurit is kifektette?

– Teljesen mindegy, hogyan értem! A Zsuzsa kezdettől fogva a Gyuri vébése, és amikor korábban
szabadlábon volt, a Gyuri nagyon sűrűn ellenőrizgette. Többnyire éjjel, mert ugye refes volt a lány…
meg, ahogyan már mondtam, az anyja is egészen jól néz ki… és ugye állandóra ritkán tűrtek meg
maguk mellett férfiakat. De az asszony mostanában ezen is változtatott… már hónapok óta sűrűn jár



hozzá egy tardonyi manus… aki hétvégeken olykor-olykor ott is alszik nála. Talán azért alakulhatott
így, mert az asszony öregszik… vagy azért, mert a manussal együtt mindig jön egy fiatal is… amelyik
korban nagyjából inkább a Zsuzsához illene… így aztán mindjárt két férfi van kéznél, ha olyan kedve
támad… nem kell neki elutazni hozzájuk egy jó kamatyért…

– Az előbb azt mondtad, hogy a Zsuzsa eddig mindig ki tudta szúrni a pénzes pasasokat – szólalt
meg Fischer. – Szerinted ez a Váczi ilyennek néz ki, vagy esetleg ilyen híre lenne a faluban?

– Egy nagy túrót!  –  jelentette ki  az öreg szinte mérgesen.  –  Nem tud ez bánni  a  pénzzel!
Egyáltalán nem tud! Amióta a felesége kirúgta, aminek meg is van már vagy három éve, albérletben
él, vendéglőben kajál, takarítónő takarít nála, a ruháit úgy mosatja, időnként felszed magának egy
nőt. Szóval, amit megkeres, azt el is szórja…

–  Érdekes!  Azt  mondod,  nem  tud  bánni  a  pénzzel…  az  ÁFÉSZ  mégis  anyagbeszerzőként
alkalmazza, és tömi pénzzel. Nincs ebben valamilyen ellentmondás?

– Mindent én se tudhatok… talán van valaki az ÁFÉSZ-nél az irodában, aki vele vigasztalódik,
amikor a Kőrös elvtárs nem ér rá… de ne kérd, hogy ezt is elmagyarázzam, mert ha ebből nem
értetted meg, akkor felejtsd el, hogy mondtam eztet! A Kőrös mégiscsak a főnököm lett…

– Megértettem, amire céloztál, de vajon egészen biztos vagy ebben?

– Most mit vársz tőlem, András? Esküdjek meg rá? Még soha nem tartottam nekik gyertyát, de
ettől még fixen tudom, amit tudok!

– Azt mondtad: a manus albérletben lakik. Kik a lakás tulajdonosai?

– Ez miért érdekes?

– Esetleg elbeszélgetnénk velük…

– Nem lenne értelme. Akik abban a házban laktak, azok már évekkel ezelőtt  meghaltak, az
örökösök közben új házakat építettek a gazdagok között a fölső utcában, ezt az öreg házat meg el
szeretnék adni, de egyelőre nem találtak olyan vevőt, aki annyit fizetne, amennyit kapni szeretnének
érte…

– Megértettem! Jani bácsi! Ha a tiéd lenne ez az ügy, ezek után mit lépnél?

– Az öreg pincérrel kellene még egyszer elbeszélgetni, mert csak pár mondatot váltottunk… én is
siettem, meg ő is… utána rendesen elkapni a tökeit ennek a Váczinak, mert szerintem szart se ér az
a meséje, amit beadott a Gyurinak. Én főleg azt kérdezném meg tőle, tulajdonképpen mitől jutott az
eszébe felkérni a Zsuzsát. Nagyjából ennyi lenne először… aztán ha úgy érezném, hogy nagyon kell,
elkapnám egy körre a Zsuzsát is! – Amint meglátta, hogy Brodarics arcán ismét elterül a széles,
cinikus  vigyor,  egy  pillanatra  elveszítette  a  magabiztosságát.  –  Hiába  is  röhögsz,  nem  úgy
gondoltam, ahogyan te… szigorúan csakis az ügy kapcsán kapnám el!

Fischer előkotorta a céduláit a zsebéből, a körzeti megbízott gyorsan lediktálta a neveket és a
lakcímeket  részben  fejből,  részben  a  zubbonya  zsebéből  előhalászott  igazoltatató  lap  tömbben
kikeresgélve; aztán elköszöntek tőle.

– Szerinted? – kérdezte Brodarics az autóban.

– Munkahipotézisnek fogadjuk el a Jani bácsi elméletét! Az anyagbeszerző gyengéd kapcsolatot



ápol a főkönyvelő asszonnyal, és ez a Zsuzsa nyúlta le a pénzét. Ilyen alapon majdnem minden eddigi
kérdésre  van jó  válasz:  azért  lehetett  nála  a  sok  pénz,  mert  az  öreglány  ezzel  hálálja  meg a
szolgálatait, és miatta nem merte elmondani a Gyurinak a Zsuzsát, mert fél a haragjától. A többit
meglátjuk…

– Azért van itt még egy izgalmas kérdés, amire az öreg elmélete szerint nincsen válasz! Vajon mi
a büdös túróért vitte el a Zsuzsa a lemezkazettából azokat a papírokat is, amikből semmilyen haszna
nincs?

– Szerintem a papírokat az anyagbeszerző tüntette el, mert azokból kiderülhetett volna, hogy
tulajdonképpen mennyi készpénze maradhatott… majd meglátjuk!

Az öreg pincért a vendéglőben találták, és mivel még alig volt vendég, az étterem hátsó sarkában
lévő  asztalnál  nyugodtan  elbeszélgethettek  vele.  A  pincér  végig  mellettük  állt,  és  olyan
szolgálatkészen válaszolgatott a kérdéseikre, mintha a rendelésüket venné fel, de hiába kapacitálták,
nem fogadott el tőlük semmit, és még arra se volt hajlandó, hogy leüljön hozzájuk az asztalhoz.

Igen, mondta, valóban ő szolgált fel annál az asztalnál, ahol vasárnap este az Óvári Zsuzsa ült,
akit egészen kicsi korától kezdve személyesen ismer, és jól tudja róla, mivel foglalkozik, amikor két
börtönbüntetés közben pár hétig, vagy legfeljebb egy-két hónapig szabadlábon van. Az anyját is jól
ismeri,  viszont  azokat  a  férfiakat  nem,  akik  az  asszony  társaságában  az  utóbbi  hónapokban
hétvégenként  a  vendéglőbe  jártak.  A  beszélgetéseikből  elcsípett  mondatok  alapján  tardonyiak
lehetnek…

A Zsuzsa először szilveszterkor volt a társaságukban, tehát valamikor december közepén vagy
végén jöhetett ki a börtönből. Még a szilveszteri buliban is a szabadulását ünnepelték; ebből az
alkalomból  éjfélkor  az  egyik  férfi  egy  nagyon  értékes  nyakláncot  akasztott  a  nyakába.  Ehhez
hasonlót akkor látott utoljára, amikor az ötvenes évek végén, még kezdő pincér korában Tardonyban
dolgozott, a város legdrágább szállodájának az éttermében, ahová a színházi előadások után néha
betértek a gazdagok; az egyik idősebb dámának a nyakában pompázott egy hasonló. De a Zsuzsa is
csak a szilveszteri buliban viselte, utána többé nem látta rajta!

Az  áfészes  anyagbeszerző  évek  óta  az  állandó  vendégük.  Naponta  egyszer  biztosan  bejön
ebédelni vagy vacsorázni, de a hétvégeken mindig náluk eszik délben és este is. Szinte mindig
magányosan  üldögél,  a  helyiek  között  nincsenek  állandó  barátai  vagy  barátnői.  Ha  tánc  van,
időnként fel szokott kérni valakit, de olyanra nem emlékszik, hogy akár csak egy ilyen táncnak is az
lett a vége, hogy utána a nő átült volna az anyagbeszerző asztalához.

Nem volt tehát egyedi eset, hogy felkérte táncolni a Zsuzsát, habár a pincér szerint ezt biztosan a
nő provokálta  ki,  ugyanis  amikor  megjöttek a  társaságával,  direkt  úgy ültek az  anyagbeszerző
melletti asztalhoz, hogy a férfi szembe kerüljön vele. Ehhez még össze is kellett tolni két négyes
asztalt. Ezek után a Zsuzsa folyamatosan szemezett az anyagbeszerzővel… csak a hülye nem vette
volna észre, hogy akar tőle valamit… talán két számot, ha táncoltak, de ebben nem biztos, mert
voltak más vendégek is, akiket ki kellett szolgálni. A Zsuzsáékra csak azért figyelt oda jobban, mert
az  anyagbeszerző  valamilyen  szempontból  mégiscsak  kolléga,  hiszen  a  vendéglőt  is  az  ÁFÉSZ
üzemelteti.

A tánc után visszakísérte a Zsuzsát az asztalukhoz, megitta a maradék borát, fizetett, és elment
egyedül. A Zsuzsa még maradt legalább olyan fél órát, aztán ő is lelépett, kettesben azzal a fiatalabb
férfival,  akitől  korábban  a  nyakláncot  kapta,  és  vasárnap  este  már  nem  is  jöttek  vissza.  Az
asztaltársaság másik négy tagja pedig majdnem záróráig maradt.



Az  ÁFÉSZ  vezetői  természetesen  elsősorban  a  Kékoportóba  járnak,  hiszen  Várfalván  ez  a
legmenőbb vendéglő; igaz, hogy ennek megfelelően a legdrágább is, és igen, időnként a főkönyvelő
asszony is megjelenik ott. Egyedül vagy társasággal, de olyanra a pincér nem emlékszik, hogy egy
férfival kettesben jött volna, még valamelyik áfészessel se! Nem hallott arról a pletykáról, hogy a
főkönyvelő asszonynak közelebbi kapcsolata lenne valamelyik férfival az ÁFÉSZ-nél, habár lehetne,
hiszen férje vagy állandó férfipartnere nincsen!

Az anyagbeszerző lakása felé guruló autóban Brodarics megkérdezte:

– Mikor és hogyan lett füles a főkönyvelő csajból?

– Ha jól tudom, a kapitányság legrégebbi aktív fülese. Én a harmadik kapcsolattartója vagyok.
Gyakorlatilag azért ütötték be, mert kicsit lazábban vette a pénzkezelési szabályokat… időnként el-
elszedett kisebb-nagyobb összegeket az ÁFÉSZ-től, és azokkal kisegítette a haverokat…

– Ennek ellenére főkönyvelő maradt? Vajon miért? Olyan jó szakember?

– Bizony ám! És nemcsak pénzügyi szempontból! Azaz, mondhatnám: Várfalván nemcsak az Óvári
Zsuzsa képes arra, hogy kifektessen egy egész éjszakai szolgálatot az élen az őrsparancsnokkal…

– Így már világos… a Váczinál a szokásos felállást adjuk elő?

– Szerintem az elején legyünk mindketten jólelkűen segítőkészek, hiszen biztosan tudja, hogy
nagy szarban van… aztán majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok… de csak akkor váltsunk
stílust, ha nagyon kell!

Fischer a házszámokat figyelte a szürkületben, Brodarics a gyalogosokra koncentrált,  akiket
egyáltalán nem zavart a szinte lépésben haladó autó; időnként gondolkodás nélkül leléptek a fagyott,
csúszós útra, és átsétáltak előtte a másik oldalra, ahol még járda se volt.

A körzeti megbízott által lediktált címen egy ütött-kopott, régi parasztházat találtak elöregedett
deszkakapuval,  kissé  már  megdőlt  téglakerítéssel.  Brodarics  leparkolt  a  kapuval  szemben  a
kocsibejáróra, és az autóban maradt, amíg Fischer megnézte, nyitva van-e a kiskapu. Amikor intett,
Brodarics is kiszállt, gondosan bezárta az autót, és csatlakozott hozzá.

–  Mit  nézel  még mindig?  –  kérdezte  Fischertől,  aki  a  nyitott  kiskapuban guggolva  a  zárat
tanulmányozta nagy érdeklődéssel.

– Rendszeresen használja a zárat – emelkedett fel Fischer –, tehát ha bent van, szándékosan
hagyta nyitva, azaz vár valakit, mert csengőt vagy valamilyen hasonló szerkentyűt nem láttam sehol
a kiskapu körül…

– Vagy egyszerűen csak ez a szokása. Ha itthon van, nem zárja a kiskaput.

– Az is lehet… na, menjünk, nézzük meg belülről is!

– Nem valószínű, hogy a ház utcai végén lakna – mutatott fel Brodarics a mellettük a tornácon
szerteszét heverő száraz falevelekre.

– Ha így vesszük, akkor nem lakik itt senki – jegyezte meg Fischer a lába elé kerülő avarcsomókat
rugdosva. – A pasas nem lehet egy bigottan rendmániás…

– Viszont az biztos, hogy valaki van bent, ott hátul – mutatott Brodarics a tornác végén lévő



világosabb ablak felé, ahonnan villanyégő sárgás fénye szűrődött ki.

Belestek a masszív ajtó melletti ablakon. A belül eléje aggatott horgolt függönyön keresztül is jól
látták, hogy a hátsó fal előtt álló heverőn egy fiatal férfi fekszik hanyatt, felöltözve, cipő nélkül, a két
keze a feje alatt.

– Na ugye, hogy vár valakit! – suttogta elégedetten Fischer. – Ha nem így lenne, nyilván nem így
feküdne ott…

– Mert akkor szerinted mit csinálna? Tévét nem látok a szobában. Az asztalán talán egy Szokol
rádió áll; lehet, hogy azt hallgatja… viszont, ha tényleg várt ide valakit, akkor már el is csesztük az
estéjét…

– Merthogy?

– Merthogy, merthogy… mert leparkoltam a kapuja elé az autóval. Akit vár, az biztosan nem fog
bejönni az autó miatt, ha mostanában toppan ide…

– Reméljük, nem ez fog először a pasas eszébe jutni, ha meglát bennünket. Ha ugyanis maradunk
az eredeti munkahipotézisünk mellett, akkor csakis az öreglányt várhatja, akivel nyilvános helyen
eddig kínosan kerülték a találkozást. Magyarázatot kell neki adnia arra, hogy mi történt a pénzzel. A
pasas tehát szeretne majd minél hamarabb megszabadulni tőlünk, hogy a lelepleződéssel ne tetézze
a bajt, ezért mindent el fog követni, még talán azt is, hogy elsusogja nekünk az igazat…

– De szép lenne… akkor most mi legyen?

– A szobában úgy kellene elhelyezkednünk, hogy ha utánunk valaki ezen az ablakon keresztül
kukkolni kezd, ne láthasson meg bennünket. Tudsz úgy kopogni, mint egy nő?

– Hülye kérdés! Miért, szerinted hogyan kopog egy nő?

– Fogalmam sincs!

– Akkor tudok úgy kopogni!

– Na, próbáljuk meg. Én maradok az ablaknál, figyelem a reakcióit, te meg kopogjál, mint egy jó
negyvenes, magányosan élő, és titokban férfifaló főkönyvelő…

– A mellbőségét nem tudod véletlenül?

– Pista! Kopogsz végre?

Brodarics  bekopogott  középhangosan,  diszkréten,  ahogyan  szerinte  egy  magányosan  élő,  jó
negyvenes, férfifaló, áfészes főkönyvelőnő tenné, tetszőleges mellbőséggel. A férfi a szobácskában
felpattant a heverőről, belelépett a papucsába, és fürgén az ajtó felé indult:

– Máris jövök, szívecském! – mondta közben hangosan, és kitárta az ajtót, majd döbbenten állt
meg az elé lépő nyomozó előtt. – Hát maga meg kicsoda?

– Jó estét, Váczi úr! – köszöntötte Brodarics, és a férfi orra elé tartotta a szolgálati igazolványát.
Közben alig állta meg, hogy el ne vigyorodjon, amiért életében először szívecskémnek szólították. –
Brodarics alhadnagy vagyok, ez itt mellettem Fischer hadnagy. A feljelentése ügyében szeretnénk
néhány kiegészítő kérdést feltenni, ha nem zavarjuk nagyon.



– Tulajdonképpen… – férfin jól látszott, hogy a legszívesebben a pokolba küldené őket, aztán
inkább másként döntött – azonnal húzom a cipőmet meg a nagykabátot, és már mehetünk is…

– Hová menjünk? – kérdezte kíváncsian a nyomozó.

– Remélem, nem itt akarnak kihallgatni! Nem hinném, hogy a szobám erre alkalmas hely lenne.
Meg aztán írógépem sincs…

–  Nem  feltétlenül  akarunk  jegyzőkönyvet  írni.  Csak  néhány  kérdésünk  lenne.  Vagy  talán
zavarjuk?

– Miért is zavarnának?

– Akkor bemehetünk?

– Ja, persze… csak tessék! De csak két székem van!

– Nem baj. Maga majd legfeljebb leül a heverőre…

– Talán várt valakit? – szólalt meg a háttérben álldogáló Fischer.

– Nem, dehogyis – tiltakozott szinte ijedten a férfi még mindig a nyitott ajtóban állva. – Miből
gondolja, hogy vártam valakit?

– Semmiből, csak úgy kérdeztem. Nem baj, hogy teljesen kihűl a szobája, amíg a nyitott ajtóban
beszélgetünk?

– Ja, persze! – lépett végre hátrébb a férfi. – Tessék bejönni!

Brodarics elvette az asztal mellől az egyik széket, és hátrahúzódott vele az ajtó mellé, hogy
biztosan  bekerüljön  abba  a  holttérbe,  ahová  az  ablakon  keresztül  nem  lehet  belátni,  Fischer
becsukta maga mögött az ajtót, és belülről nekidőlt.

Brodarics kérdezte a férfit, de nagyon barátságosan ám!

– Leül a heverőre, vagy velem szemben a székre, az asztal másik oldalához?

– Teljesen mindegy… – bökte ki bizonytalanul a férfi, és idegesen a karórájára pillantott. – Én
addig akár állhatok is… kérdezzenek!

– Biztos, hogy nem vár valakit? – tért vissza Fischer az eredeti ötletéhez.

–  Azért  kérdezi,  mert  fel  vagyok  öltözve?  Ez  ugyanis  azért  van,  mert  amikor  bekopogtak,
tulajdonképpen már indultam volna a Kékoportóba vacsorázni… éppen a cipőmet húztam…

– És mielőtt kinyitotta az ajtót, kinek mondta, hogy máris jövök, szívecském?

– Ezt mondtam volna? Érdekes… talán el voltam gondolkodva, és azért…

– A vasárnap éjszakai vendégére gondolt talán? – nyájaskodott Brodarics.

– Melyik vasárnap? – kérdezte idegesen a férfi, és ismét a karórájára sandított.

– A tegnapelőtti vasárnap…



– Tegnapelőtti? Akkor este egyedül jöttem haza a vendéglőből!

– Az rendben van, de akkor is nyitva hagyta valakinek a kiskaput ugyanígy, mint ma este – szólalt
meg Fischer. – És tegnapelőtt este nem mi jöttünk, hanem az a valaki, akivel megbeszélte, hogy
meglátogatja magát. Meddig maradt az illető?

– Nem értem! Egyáltalán honnan veszik ezt maguk?

– Ha válaszolt a hadnagy úr kérdésére, elmagyarázzuk, de előbb kellene mondani valamit! –
figyelmeztette  továbbra is  barátságosan mosolyogva Brodarics.  –  Ki  meri  jelenteni,  hogy maga
vasárnap éjjel végig egyedül volt ebben a szobában?

A férfi  hátralépett, lassan leereszkedett a mögötte lévő heverőre, és szinte ijedten bámult a
nyomozókra.  Amikor  már  kezdett  túlságosan  hosszúra  nyúlni  a  csend,  Fischer  barátságosan
figyelmeztette:

– Ki fog hűlni a vacsorája a vendéglőben, Váczi úr! Szóval akkor: meddig is maradt itt a nő
tegnapelőtt éjjel?

– Melyik nő? – kérdezett vissza a férfi reménykedve.

– Az, akinek nyitva hagyta a kiskaput, amikor hazajött a vendéglőből.

– De nem is az jött! Illetve… nem… az egy másik vasárnap volt… teljesen összekevertem! Maguk
belezavartak ebbe az egészbe! Tulajdonképpen milyen nőről akarnak velem beszélni?

– Újból csak azt tudom javasolni Váczi úr, amit egyszer már mondtam – igyekezett a lehető
legkedvesebben tájékoztatni Brodarics. – Ha maga már válaszolt a hadnagy úr kérdéseire, utána mi
is válaszolunk magának. Fordítva elképzelhetetlen!

– Az a nő, akikre maguk gondolnak, az egyáltalán nem volt itt! – emberelte meg magát a férfi.

– Értem – bólogatott megértően Brodarics. – És mi a helyzet azzal a másikkal, amelyik eddig az
eszünkbe se jutott?

– Segítek magának – kapcsolódott Fischer is a barátságos csevelybe. – Kezdheti a választ azzal is,
hogy elárulja: maga szerint melyik nőre gondolhattunk. Mert ha jól értettem mindazt, amit eddig
előadott, akkor ugye az a helyzet, hogy tegnapelőtt éjjel volt itt egy nő, de nem az a nő volt itt,
amelyikre mi gondoltunk…

A férfi végigsimított az izzadó homlokán, nagyot sóhajtott, és kibökte:

– Jól van, hagyjuk! Tudtam, hogy ez lesz belőle. Hülye voltam, nem tudtam neki ellenállni. Igen,
jól  tudják!  Itt  volt.  Elég  sokáig.  És  biztos,  hogy  ő  vitte  el  a  pénzemet  a  kistrezorból.  Meg a
papírjaimat is, de semmi mást… Csak hát én ezt nem tudom ám bebizonyítani, mert senki se látta,
amikor idejött, és azt se, amikor elment!

– Nana! – szólalt meg Brodarics. – Valaki csak látta, ha már mi is tudunk róla! Árulja már el, hogy
tegnap a kollégámnak miért nem mondta el azt a nőt?

– Mert megsajnáltam, és arra gondoltam, hogy maguk úgyse fognak rájönni. De muszáj volt
feljelentést  tenni,  mert  az  ÁFÉSZ  pénzét  vitte  el,  meg  a  papírokat,  amikkel  el  kellett  volna
számolnom.  De  mást  egyáltalán  nem!  És  már  mondtam is  az  ÁFÉSZ-nél,  hogy  természetesen



visszafizetem a pénzet, ha az nem lesz meg, mert elismerem a hibámat. Merthogy nem itten kellett
volna azt a pénzet tartani, hanem bent az irodaépületben, az irodámban, csakhogy nekem tegnap
kellett volna leadni a negyedéves elszámolást,  és még vasárnap is ezen dolgoztam itthon… – a
gondolataiba merülve elhallgatott, és a semmibe bámult.

– Mondja csak, Váczi úr – szólalt meg Fischer a pillanatnyi szünetet kihasználva –, az hogyan
lehet, hogy magánál ilyen sok készpénz volt?

– Én anyagbeszerző vagyok, kérem! Az a dolgom, hogy vásároljak, ahhoz meg kell a pénz!

–  Én meg nyomozó vagyok,  és jól  ismerem a szabályokat.  Ennyi  készpénzt  nem szoktak az
anyagbeszerzők kezébe nyomni azzal, hogy majd három hónap múlva számoljanak el vele, addig
viszont arra használhatják, amire csak akarják.

– Az nem egészen úgy volt, kérem! Az a pénz, kérem, teljesen szabályosan volt nálam, erről
nyugodtan meg lehet kérdezni bárkit!

– Akár a főkönyvelő asszonyt is? – kérdezte a nyomozó, és óvatosan lenyomta a kilincset, majd
lassan nyitni kezdte maga mögött az ajtót, mintha azon befelé kezdene óvakodni valaki…

Amikor a férfi meglátta, hogy nyílik az ajtó, zavartan felpattant, és magyarázkodni kezdett:

– De az nem is úgy volt azzal a pénzzel… illetve nem annyi volt… azazhogy…

– Bocsánat! – mondta a nyomozó, és becsukta maga mögött az ajtót. – Véletlenül lenyomtam a
kilincset, és majdnem kiestem. Mit is akart a pénzről mondani?

A férfi rádöbbent, hogy a nyomozó átverte, ettől újból megmakacsolta magát:

– Az a pénz, kérem, igenis jogszerűen volt nálam! És számtalan esetben volt már nálam kétszer
annyi is, és azzal is mindig hiánytalanul elszámoltam! Utána lehet érdeklődni akárkinél! Még akár az
elnöknél is!

A nyomozó gyorsan témát váltott:

– Megértettem, Váczi úr, ezért inkább térjünk is vissza a tegnapelőtti estére: röviden, lényegre
törően foglalja össze, mi történt! De a meséket most már hagyjuk! Nekünk lejárt a munkaidőnk,
magának meg kihűl a vacsorája! Szépen, őszintén, aztán majd meglátjuk, mit tehetünk magáért,
hogy segítsük kikeveredni abból a szaroshordóból, amiben egyelőre még elég mélyen benne ül…

– Az úgy kezdődött, kérem, hogy szabályosan felkínálta magát nekem. Azt mondta, hogy egy
gyerekes butaság miatt sittre vágták, és most, hogy kijött, mindent be szeretne pótolni. Meglátott
engem, és valaki azt mondta neki, hogy magányos vagyok, ezért szívesen eljönne hozzám. Én meg
hagytam magam rávenni… de azt is mondta, hogy nem akar nekem rosszat, ezért menjek csak előre,
és készüljek fel, ő majd kicsit később jön utánam. És tényleg jött is, és tényleg olyan is volt, mint aki
mindent ezen az egy éjszakán szeretne bepótolni… úgyhogy nem is tudom, meddig bírtam, mert
amikor egyszer csak magamhoz tértem, már nem volt itt. Aztán reggel megláttam, hogy elvitte a
pénzt meg minden mást a kistrezorból.

– A minden más, az pontosan mit jelentsen?

– A papírokat! Már mondtam. A számlákat meg az összesítéseket. Mást nem!



– Honnan tudta, hogy hol lakik? Maga mondta el neki?

– Ez érdekes… most, hogy kérdezi… nem én mondtam meg neki, hogy hol lakok, de ezt nem is
kérdezte. Csak azt mondta, menjek előre, és majd jön utánam…

– Most hol van az a kistrezor? – nézett körül kíváncsian Brodarics.

– Természetesen bent az irodámban! Többet soha nem hozom haza!

– Maga szerint miért vitte el a papírjait is? – kérdezte Fischer.

– Hát tudom én, kérem, hogy miért? Talán gyorsan felmarkolt mindent, ami a kistrezorban volt,
begyűrte a ridiküljébe, és pucáj… vagy ki tudja?

– Semmi más nem hiányzik a lakásból, csak ami a kistrezorban volt?

– Minek kellene még hiányozni?

– Ugye nem arról akar meggyőzni, hogy a kistrezorban lévő pénzen kívül magának egyetlen
fillérje se volt itthon?

– Természetesen nem. A pénzem a tárcámban volt, ennek a zakómnak a belső zsebében, ami most
is rajtam van. Máma akkor raktam ki az asztalra, oda, ahol most is van, amikor hazajöttem, de
tegnapelőtt mindjárt levetettem a zakót, és így benne is maradt a zsebében… és tegnap reggel meg
is volt benne a pénz… négyezer forint meg az apró…

– Akkor térjünk vissza a kistrezorra! A számlákat hagyjuk, ha esze van, azokat úgyis eldobta. A
pénzről regéljen valamit! – biztatta Brodarics.

– Mit lehet mondani a pénzről?

– Azt mondta tegnap a kollégámnak, hogy hatvanezer forintról van szó. Milyen címletekben volt?

– Különféle papírpénzek… mindenfélék:  ötszázas,  százas,  ötvenes,  húszas,  tízes.  Nem tudom
felmondani, melyikből mennyi, mert az összesítő cédulát is elvitte!

– A papírpénzek között nem volt olyan, ami valamiért eltért a többitől?

– Ezt hogyan érti, kérem?

– Na, vajon hogyan érthetem? Maga többnyire papírpénzekkel dolgozik… ne mondja nekem, hogy
nem találkozott még olyan bankóval, amelyik szakadt volt, vagy meg volt ragasztva, egy szokatlan
gyűrődése volt, esetleg egy tintafoltja… ilyenekre gondolok…

– Most, hogy mondja… volt a pénzek között egy ötszázas, aminek az első oldalára oda, ahol az
Ady képe van, egy harminchatos szám volt ráírva tintával, vagy inkább golyóstollal. Egyszer láttam
ilyet korábban… amikor a postás asszony számolta a zárás előtt a pénzeit, és a legfölső bankóra ráírt
egy ilyen számot. Kérdeztem: minek csinálja? Azt mondta, azért, mert másnap már azt a köteget még
egyszer nem kell átszámolni. Ezen az ötszázason talán egy ilyen szám lehetett!

– Kapjon elő valahonnan egy papírlapot, és rajzolja le, hol, hogyan volt az a harminchatos azon az
ötszázason!

– Megpróbálhatom, de ne várja el, hogy majd csodát tudok tenni! Én sohase voltam egy nagy



rajzművész…

– És ha adok egy ötszázast, arra ceruzával rá tudja írni azt a harminchatost nagyjából a megfelelő
helyre? – nyúlt a zsebébe Fischer.

– Megpróbálhatom – nyúlt a bankóért a férfi. Felvett egy ceruzát az asztalról, és rövid töprengés
után nagy műgonddal rárajzolta a számot. – Nagyjából így nézett ki, de az golyóstollal volt írva, vagy
még inkább tintaceruzával… mert a postán még mostanában is azt használnak…

– Príma! – állapította meg a nyomozó, és elrakta a bankjegyet. – Más hasonlóra nem emlékszik? A
hatvanezer forint, az nagyon sok papírpénz, még csupa ötszázasból is!

– Hiába töröm a fejem… ez az egy is csak azért ugrott be, mert pont ez volt legfölül, és erről
eszembe jutott a postás asszony, ahogyan már mondtam is…

– Akkor már csak azt kellene megbeszélnünk, hogy mikor írjuk meg a jegyzőkönyvet, amiben
szépen, őszintén elmeséli a kalandját a lédivel…

– Milyen lédivel? – pislogott értetlen arccal a férfi.

– Na, vajon kire gondolhatok?

– A tegnapelőtt éjszakai nő? – kérdezett vissza a férfi.

– Na, ide figyeljen, Váczi úr! – mordult rá a beszélgetés kezdete óta első alkalommal Brodarics. –
Ne kezdje el itten előadni nekünk a hülyét, mert az én türelmemnek is van határa! Vajon ki a túróról
beszélgettünk egészen eddig?

– Jól van már, bocsánat! – kezdett riadtan szabadkozni a férfi. – Hirtelen nem értettem jól, hogy
pontosan kire gondolhatott a hadnagy elvtárs, de most már értem. Természetesen bármikor írhatjuk
azt a jegyzőkönyvet, mert mostanra én már eldöntöttem, hogy hibátlanul mondom az igazat.

– De a barátnőjének a szemébe is kell ám mondani, hogy itt járt a lakásban! – figyelmeztette
Fischer.

– Melyiknek?

– Az előbb már egyszer… – kezdte magát felmérgelni Brodarics, de a férfi azonnal javított:

– Bocsánat! Tudom, a tegnapelőtti látogatómnak. Természetesen… most már nincs mit tenni… de
aztat természetesen továbbra se állíthatom, hogy ő vitt el mindent, mert eztet én nem láttam…
mármint a papírokat meg a pénzt, mert más nem volt benne a kistrezorban! Amikor idejött, akkor
még  biztosan  megvolt,  és  nem tudom,  hogy  mikor  ment  el,  mert… szóval  nem tudom,  mert
egyszerűen elaludtam, mint a tök… és reggel, amikor felébredtem, nyitva volt az ajtó, és a kistrezor
üres volt. Ezt tudom neki a szemébe mondani! Ha ez maguknak elég…

– Rendben van – bólintott Fischer. – Kap majd egy idézést az alhadnagy úrtól, amikor be kell
jönnie Parlagvárra a jegyzőkönyv miatt. De lenne itt még valami… egy nagyon fontos dolog! Addig,
amíg az alhadnagy úr be nem hívja, maga nem dumál senkinek arról, hogy itt voltunk, és arról se,
hogy mi mindenről beszélgettük. Ha ez így lesz, segítünk magának, hogy senki se akarja felelősségre
vonni, amiért tegnap átverte a kollégánkat. De ha megtudjuk valahonnan, hogy bárkinek is elpofázta
ezt a találkozásunkat, akkor már mi is azért fogunk küzdeni, hogy elmeszeljék magát a hazugságáért
is! Elég világosan beszéltem?



– Tökéletesen világosan – bólogatott szinte boldogan a férfi, közben újfent az órájára sandítva.

– De ugye több hazugság már nem maradt? – kérdezte szigorúan Brodarics.

– Milyen értelemben? – nézett a férfi idegesen egyik nyomozóról a másikra.

–  Olyan értelemben,  hogy holnap megint  vissza kelljen jönnünk,  mert  bennünket is  átkefélt
valamivel.

– Nincsen több hazugság… egészen biztosan nincsen!

A  nyomozók  szótlanul  sétáltak  vissza  az  autóig.  Miután  Brodarics  beindította  a  motort,  és
kitolatott a kapubejáróból, Fischer szólalt meg:

– Abban a kurva kistrezorban kellett még valaminek lennie, amiről a pasas nagyon nem szeretne
nekünk beszélni!

– Miért gondolod?

– Mert túlságosan is hangsúlyozta, hogy a nő abból csak a pénzét meg a papírjait vitte el, és
semmi mást! Ezt többször is előadta. De az se stimmel, hogy a nő a kabátzsebében lévő tárcát meg
se nézte. A Jani bácsi szerint a Zsuzsa mindig gondosan átkutatta a pasasok lakását, és elvitt onnan
minden pénzt, amit csak megtalálhatott… itt miért nem azt csinálta?

– Majd kitaláljuk… akkor most… szerinted merre tovább? – kérdezte Brodarics, miközben lassú
tempóban a főút felé kormányozta az autót.

–  Szerintem  még  ma  este  le  kéne  kapcsolnunk  a  Zsuzsát.  Nincsenek  vérmes  reményeim,
egyáltalán nem hiszem, hogy megtaláljuk nála az ötszázast a felirattal, de ha legalább egyetlen olyan
félmondatot ki tudnánk csikarni belőle valahogyan, hogy tegnapelőtt járt a pasas lakásán, akár be is
vihetnénk… aztán bent majd…

– András! Álmodik a nyomor! Ilyen hamar elfelejtetted a Jani bácsi mélyről jövő sóhaját? Majd
pont mi fogjuk szóra bírni ezt a csajt, aki miatt még az öreg is neki van keseredve?

– Talán valamiért sietsz haza?

– Egyáltalán nem sietek! Csak nagyon kevés értelme van. Ha most felpiszkáljuk a csajt, és nem
jutunk vele semmire, utána felakaszthatjuk az ügyet a fogasra…

– Egy hét múlva mennyivel több esélyünk lesz? Legalább próbáljuk meg!

Brodarics hirtelen beletaposott a fékbe, mert közvetlenül előttük két egymásba karoló nő lépett
az autó elé, és átmentek az úton a vendéglő felé vezető oldalra.

– Hihetetlen! – jegyezte meg dühösen. – Ma este ez volt a harmadik olyan eset, amikor pár
lépésnyire a mozgó autó előtt pofátlanul átsétált valaki. Mintha az egész út végig egyetlen végtelenül
széles zebra lenne… ezeket is majdnem elütöttem! Ezt legközelebb meg is mondom a Jani bácsinak…
legalább a gyalogosokra jobban odafigyelhetnének!

– Nézd inkább a két nőt, akiket majdnem elütöttél! – figyelmeztette Fischer. – Éppen most értek a
következő lámpa alá… nem tisztára olyanok még így, nagykabátban is, mintha az egyik az anyuka
lenne, a másik meg a világszép leánykája?



– Nagyon beleélted magad, András! Komolyan azt hiszed, hogy a Zsuzsa meg az anyukája majd
pont elénk csámpázik az úton? Ekkora véletlen még egy ponyvaregényben sincsen!

–  De  ha  mégis  van  ilyen  ponyvaregény,  akkor  még  az  is  lehet,  hogy  éppen  most  fognak
megszabadulni az összefirkált Adytól a Kékoportóban!

– A kalapomat megeszem, ha igazad lesz!

– Nincs is kalapod!

– Akkor a rohamsisakot a riadózsákból!

– Így már van tétje a dolognak… szóval, akkor megnézzük őket?

–  Legyen neked gyereknap… –  Brodarics  engedelmesen bekanyarodott  a  vendéglő  néptelen
parkolójába, és leállította az autót. – Menjünk be mindketten?

– Felesleges – nyitotta az ajtót Fischer. – Beugrok, megkérdezem az öreg pincért, és intek neked
az ajtóból, ha mégis igazam lenne… ha nem, megyünk tovább a lakásukra.

A nők gondosan felakasztották a kiválasztott asztal közelében álló fogasra a ridikülöket, rá a
télikabátokat.  Elhelyezkedtek,  a  fiatalabbik  intett  a  pincérnek,  aki  megnyugtatta,  hogy azonnal
visszajön, majd kiment a söntésbe vezető ajtón, amin szinte azonnal két fiatal férfi lépett be.

– Vártok valakit, lányok? – kérdezte az egyik a nők asztalához érve.

– Miért kérdezed? – mérte végig a fiatalabb nő kíváncsian.

– Mert ha nem vártok senkit, akkor ideülnénk – a férfi otthonosan kihúzta magának a széket, és
leült a fiatalabb nővel szemben.

– És ha mégis várunk valakit? – kérdezte az idősebb nő.

– Akkor már lekésett az illető – jelentette ki a másik férfi, és ő is helyet foglalt az asztalnál. – Azt
hiszem, úri helyen úgy illik, hogy bemutatkozással kezdjük. – A belső zsebéből előhúzta a szolgálati
igazolványát, és kinyitva az idősebb nő elé tolta az asztalra.

– Zsaruk vagytok? – kérdezte a fiatalabb nő kíváncsian.

– Úgy tűnik – bólintott a vele szemben ülő Brodarics mosolyogva, és ő is kiterítette a szolgálati
igazolványát. – Most pedig az illemszabályok szerint ti következtek.

– Soha nem szoktam magammal hordani az igazolványomat, ha vacsorázni megyek! – mosolygott
rá magabiztosan a fiatalabb nő.

– És a barátnőd? – nézett a nyomozó a másik nőre.

– Az enyém itt van – az idősebb nő hátranyúlt, elővette a személyi igazolványát a fogason lógó
ridikülből, és Fischer felé nyújtotta.

– De neved azért csak van… – csevegett tovább Brodarics.

– Nagyon kíváncsi vagy rá? – kérdezte kacéran a fiatalabb nő.



–  Egyáltalán  mi  ez  az  egész?  –  kezdett  harciassá  válni  az  idősebb  nő.  –  Újabban  már  a
vendéglőben se hagyják békén az embert? Mit követtünk el, hogy nem vacsorázhatunk nyugodtan?

– Az a helyzet, hogy ha a kollégámnak csak egy kicsit is tompábbak a reflexei, akkor most már
egy mentőautó hordágyán heverészve törhetnétek a fejeteket a vacsorán – jegyezte meg Fischer a
személyi igazolványt lapozgatva.

– Ti voltatok azzal az autóval, amelyik majdnem elütött bennünket? – kapcsolt azonnal a fiatalabb
nő.

– Na, képzeld, babám! – mondta Brodarics. – Úgyhogy ebből az alkalomból nagyon szeretném
tudni, hogyan hívják azt, akit véletlenül nem ütöttem el.

– Balogh Erzsébet vagyok – mutatkozott be a nő.

– Azt akárki mondhatja!

– Akárki nem mondhatja, csak az, akit így hívnak!

– Tudod ezt valamivel igazolni?

– Majd a barátnőm igazolja! – nézett az idősebb nő felé. – Igaz, Marika?

– Ha muszáj… – kezdte volna kelletlenül a nő, de Fischer félbeszakította:

– Az nekünk kevés lesz! – összecsukta a személyi igazolványt, és a szolgálati igazolványával
együtt a zakója zsebébe süllyesztette, majd a fiatalabb nőhöz fordult. – A következőt fogjuk csinálni:
szépen visszaöltöztök a nagykabátokba, beülünk az autóba, amivel majdnem elcsaptunk benneteket,
és  elugrunk  a  lakásodra.  Ott  előkapod  az  igazolványodat,  megnézzük,  és  ha  tényleg  Balogh
Erzsébetnek  hívnak,  egye  fene,  kaptok  egy-egy  szóbeli  figyelmeztetést  a  közlekedési
szabálysértésért,  utána  visszahozunk  benneteket,  és  még  jó  étvágyat  is  kívánunk  a  vacsorához.

– Nekem is mennem kell? – kérdezte az idősebb nő immár elbizonytalanodva.

– Bizony ám, mert biztos,  ami biztos –  ragaszkodott  az ötletéhez a nyomozó.  –  Hátha te is
meglepődsz majd azon, hogy mi a valódi neve a barátnődnek… habár ezt kétlem, mert szerintem
tudod te azt nagyon is jól!

– Jól van, megmondom az őszintét – próbálkozott újabb ötlettel a fiatalabb. – Az igazság az, hogy a
személyi azért nincs nálam, mert elveszítettem. Éppen holnap készültem Parlagvárra menni, hogy
bejelentsem a rendőrségen…

– Annál inkább elmegyünk a lakásodra, hiszen akkor biztosan lesz ott valamilyen papír, amiből
kiderül, hogy te tényleg a Balogh Erzsébet vagy-e. Ilyenkor legalább egy anyakönyvi kivonat kell a
rendőrségen, amivel igazolod magad… és ez biztosan megvan otthon, ha holnap oda készültél…

– De nekem az sincsen!

– Akkor előbb ki kellene váltanod! Hol is születtél?

– Tardonyban.

– Ha ez tényleg igaz lenne, előbb be kellene utaznod érte Tardonyba. De vajon az anyád mit fog
erre mondani, ha megkérdezzük? Ő is úgy emlékszik majd, hogy te Tardonyban születtél? – csevegett



tovább Fischer, és közben az idősebb nő arcát tanulmányozta látványosan.

– Mi mást mondana? – kérdezte magabiztosan a fiatalabb.

– Például azt, hogy Várfalván születtél. Nem így van, Marika? – kérdezte immár az idősebb nőtől.

– Jól van, hagyjuk ezt, nincs tovább értelme – adta meg magát az idősebb. – A Zsuzsa tényleg a
lányom, és nem a barátnőm…

– Akkor nem is Erzsébet? – adta a meglepettet Brodarics.

– Sőt, nem is Balogh, hanem Óvári – bólintott Fischer, majd szinte sajnálkozva hozzátette. –
Úgyhogy törheted a fejed, hogy honnan szerzel egy másik rohamsisakot, miután megetted azt, ami
most még a riadózsákodban van…

– Zsuzsa! – nézett szigorúan a vele szemben ülő nőre Brodarics.  – Te tényleg megpróbáltál
átverni engem?

– Jól van na, hazudtam… – sóhajtott fel a fiatalabb nő, és zavartan gyűrögette maga előtt az
asztalterítőt.  – Csak annyi az igazság, hogy tényleg holnap mentem volna Parlagvárra. Azért is
jöttünk máma ide… még egyszer, utoljára… ez van! Hazudtam, de belátom, hogy most már tényleg
nincs  értelme.  Tavaly,  december  huszadikán  szabadultam,  és  jól  tudom,  ha  bemegyek  a
személyimért, azt már csak úgy kapom meg, ha újból benne virít a ref; ezért úgy döntöttem, előbb
megünnepelem a szabadulásomat…

– Láthatnám akkor legalább azt a szabaduló levelet?

– Ha annyira akarod… akarja…

– Maradjunk csak nyugodtan a tegeződésnél, engem nem zavar!

A nő hátranyúlt a fogashoz, leakasztotta a ridiküljét, belekotort, majd átnyújtotta a nyomozónak a
börtön értesítőjét.

–  Pénzed legalább van a ma esti  bulihoz? –  kérdezte a nyomozó,  miközben a nyomtatványt
tanulmányozta. – Mert az értesítő alapján a rabkeresményedből nem fogod degeszre enni magad…

– Mutassam a pénzemet?

– A legegyszerűbb az lenne, ha abból a szütyőből mindent kiborítanál ide az asztalra, aztán amit
már megnéztünk, azt visszarakhatod.

– Maga elfelejti, hogy hol vagyunk! – próbált újból beleavatkozni az idősebb nő. – Mit gondolnak
majd rólunk az emberek, ha ezt meglátják?

–  Csak  nyugodtan!  –  figyelmeztette  magabiztosan  a  nyomozó.  –  Mielőtt  bejöttünk  ide,
megállapodtunk a pincérekkel, hogy amíg ki nem megyünk, addig ez az egész étterem le van foglalva
rendőrségi  irodának.  Csakis  rajtatok  múlik,  hányan fognak a  végén a  söntésben várakozni,  és
megtudni, amikor kimegyünk, hogy ki miatt nem jöhettek be annyi ideig! Úgyhogy…

– Ne bonyolítsuk! – szólt közbe a fiatalabb nő, és az asztalra borította a ridikülje tartalmát.

A nyomozó maga elé húzta a rakásból a színes gyöngyökkel díszített zipzáras pénztárcát, és
mielőtt kinyitotta volna, megkérdezte:



– Nagyjából mennyi pénz van benne?

– Valamivel több, mint nyolcszáz forint – mondta a nő.

– Nem kérdezem, honnan van, inkább azt áruld el, hogy milyen pénzekből áll ez össze!

– Van egy ötszázas, egy százas, a többit pontosan nem tudom felmondani.

– Otthon ezen kívül van még pénzed?

–  Miért  lenne?  És  vajon  honnan?  Bankárnak  nézel?  Azt  a  kevés  értéket,  ami  van  nekem,
magammal szoktam hordani!

– Megmutatnád az ötszázasodat?

– Miért? Talán nem láttál mostanában ötszázast?

–  Nem azért  mondja  –  avatkozott  közbe magabiztosan Fischer.  –  Arról  van szó,  hogy több
mindenben is fogadtunk, mielőtt leültünk hozzátok. Az egyik fogadást már megnyertem, és a kedves
kollégám most abban bízik, hogy ezt a másodikat el fogom veszíteni, egálban leszünk, és nem kell
neki megenni a rohamsisakját, ami nem egy könnyű kaja, mert vasból van. Én azt mondtam, hogy
biztosan van nálad olyan ötszázas, amire valaki golyóstollal egy harminchatos számot írt a jobb felső
sarokba, az Ady képe fölé. Nagyjából így – elővette az ötszázas bankjegyét a zsebéből, és kisimította
az asztalra. – Lássuk tehát, hogy melyikünk nyert!

– Ez szerintem egy nagy hülyeség! – jelentette ki magabiztosan a nő, nyúlt a pénztárcájáért,
kivette belőle az összehajtogatott ötszázast, és a másik mellé dobta:

– Ott van, nézzétek meg!

– Én azt szeretném, ha te nyitnád széjjel – mondta Fischer –, mert már így is egy csomó ujjnyom
lehet rajta, az enyém egyáltalán nem hiányzik róla.

A  nő  odakapott,  és  magabiztosan  szétsimította  a  bankjegyet,  aztán  elkerekedett  a  szeme:
majdnem ugyanott volt rajta a kék színű, kézzel írt harminchatos szám, ahol a nyomozó pénzén a
ceruzával írt másik.

– Ezt te honnan tudtad? – bámult rá a nyomozóra.

– Előbb szépen tedd vissza, és rakd le a pénztárcádat az asztalra a többi holmid közé. Utána lesz
még néhány trükk, amivel meg foglak lepni…

Megvárta,  amíg  a  nő  összehajtogatja  és  visszateszi  a  bankjegyet  a  pénztárcába,  behúzza  a
zipzárt, és visszateszi az asztalra, csak utána folytatta:

– Azt mondtad az előbb a kollégámnak, hogy az értékeidet mind magaddal hordod. Nem látom az
asztalon azt a szépséges nyakláncodat, amit szilveszterkor kaptál a barátodtól…

– Nekem nincsen barátom, és semmiféle nyakláncról nem tudok! – jelentette ki határozottan a nő.
– Honnan veszel ilyen marhaságot? Ha ebben is fogadtatok, azt már simán el is vesztetted!

– Szomorú vagyok… de most már mindegy! – jelentette ki Fischer, de az arcáról egyáltalán nem
az látszott. – Most pedig, mielőtt visszapakolnád a ridikülbe a holmidat, írunk gyorsan egy jegyzéket
a  tartalmáról,  és  az  egészet  szépen  szabályosan  lefoglaljuk.  A  kollégám behozza  a  papírokat,



visszafelé  behívja  a  pincéreket  hatósági  tanúnak.  Legfeljebb tizenöt  perc,  és  végeztünk.  Utána
anyukád  maradhat  vacsorázni,  ha  van  kedve,  te  viszont  a  mi  vendégünk  leszel  legalább  egy
éjszakára…

– Erre nincs joguk! – próbálkozott még egyszer az idősebb nő.

– Sajnos van, Marika – mondta Fischer. – A kislánya ugyanis szerintünk alaposan gyanúsítható
lopás bűntettének elkövetésével, ezért őrizetbe fogjuk venni. Utána kihallgatjuk gyanúsítottként, és
vagy elengedjük három napon belül, vagy előzetes letartóztatásba kerül egy hónapra. Ezt azonban
már a főnökeink fogják eldönteni.

– Na, várjunk csak! Kitől is loptam én szerintetek? – kérdezte magabiztosan a fiatalabb nő. – Mert
ha arra a kis balfaszra gondoltok, akivel vasárnap este itt táncoltam, azt előre megmondom, hogy
tőle aztán nem loptam semmit! A pénze úgy került hozzám, hogy előbb sokáig bámult, aztán felkért
táncolni, és közben a kezembe nyomott két ötszázast. Azt mondta, menjek el hozzá egy-két menetre,
mert egyedül él, és nagyon megkívánt engem. Előresiet, én kicsit később kövessem, mert úgy nem
lesz feltűnő, és a lakásán találkozzunk. Szabadulni akartam tőle, ezért megígértem neki, mert már a
tánc közben is nagyon markolászott,  de utána basztam elmenni hozzá, mert egyáltalán nem az
esetem. Így maradt nálam a pénze! De azt önként adta nekem, mert azt hitte a kis balfasz, hogy
ennyiért majd elmegyek hozzá. Úgyhogy hiába is lelkesedik, nem fogom neki visszaadni!

– Világos… – bólogatott elégedetten Brodarics. – Mit mondott neked a kis balfasz arról, hogy
merre lakik Várfalván?

– Hogyhogy merre lakik?

– Ha a lakásán kellett volna találkoznotok, hogyan találtál volna oda?

– Nem akartam odatalálni sehogyan! Alig vártam, hogy vége legyen a számnak, mert a seggemen
még máma is meglátszottak a markolászásának a nyomai! Ha nagyon akarod, meg is mutatom
neked.

– Azt hiszem, ezekbe a részletekbe célszerűbb lesz a gyanúsítotti jegyzőkönyv megírása közben
belebonyolódni – szólt közbe Fischer. – Ne tartsuk már fel annyi ideig Várfalva éhes lakosságát.
Menjél, Pista, hozd a papírokat, és utána húzzunk Parlagvárra! Ott majd folytathatjuk…

– Különben meg mondta… – szólalt meg Zsuzsa elgondolkodva, miközben Brodarics kifelé indult.
– Azt magyarázta, hogy valahol abban az utcában lakik, amelyikből kifelé jöttetek az autóval… de
hogy pontosan hol, azt nem is figyeltem, mert akkor már nagyon rühelltem a nyomulását…

– Zsuzsa! Duguljál el gyorsan! – állt meg az ajtóban Brodarics. – Az ügy az enyém, ezért majd
csak akkor beszélj, ha visszajöttem! Vagy akkor se. Inkább egyelőre gondold szépen végig, aztán
majd bent a jardon megdumáljuk a részleteket is.

A Zsuzsa megvárta, amíg Brodarics kimegy, aztán Fischerhez fordult:

– Most akkor hogyan lesz tovább?

– Ha szépen kitartasz az előbbiek mellett, szembesítünk a kis balfasszal, és annak az eredménye
alapján a főnökeink eldöntik. Az őrizet ugyebár legfeljebb hetvenkét órát tarthat… és ha az ügyész
ezalatt belemegy, hogy bíróság elé állítás legyen belőle, akkor a héten már tárgyalás is lesz…

–  Csakhogy  ahhoz  előbb  bizonyítani  kellene,  hogy  elloptam  ezt  a  pénzt!  –  figyelmeztette



öntudatosan a nő. – Mert a tettenéréstől ugyebár elég messze vagyunk már… beismerni meg nem
fogom, hiába is erősködik a kis balfasz… mert akármit mond, kitartok mellette, hogy a tánc közben
nyomta a kezembe a két ötszázasát a marhája… mert úgy is volt! Alig tudtam feltűnés nélkül bedugni
a bögyömbe… mit gondoltak volna rólam az emberek, ha meglátják a kezemben?

– A szabad idődben bejárhatnál a kezdő nyomozókhoz tanácsot adni…

– Most ezt mér'? – villant a szeme. – Talán rosszul mondtam valamit?

– Ellenkezőleg! Ilyen felkészültséggel még ügyvédre sincs szükséged…

– De majd úgyis kirendelitek, mert muszáj, ha fogva leszek – szögezte le magabiztosan, majd
rövid gondolkodás után stílust váltott. – Kérhetek tőled valamit, amíg a kollégád visszajön?

– Kérni bármit lehet – bólintott engedékenyen a nyomozó.

– Mégis csak haza kellene menni, mielőtt bevisztek. Átöltöznék, hogy ne ebben a szerelésben
kerüljek a fogdába, mert kár lenne érte… és összekapnék gyorsan néhány váltóruhát, alsóneműt,
ilyesmit… Néha-néha megfordultam már rendőrségi fogdában, tudom milyen… ha pár napig tart,
még akkor is!

– Ha már voltál fogdában, azt is tudod, hogy nem vonulhatsz be a zárkába egy teli  bőrönd
ruhával…

–  Nem  is  így  gondoltam!  A  cuccot  otthagynám  nálatok  az  irodában,  és  amikor  felvisztek
kihallgatni, gyorsan átöltözök…

– Rajtam nem múlik, de a kollégámmal kell megbeszélned – hagyta rá a nyomozó, és nagyon
igyekezett palástolni a meglepetését az eddig még soha fel nem merült ötlet hallatán. – Ahogy az
előbb már hangsúlyozta: ez az ügy az övé, és az üggyel együtt te is az övé vagy! Addig hadd
kérdezzem: valóban célszerű tartalék ruhát vinni magaddal? Az őrizet legfeljebb hetvenkét óra…

– Lesz az tízszer annyi is! – vágta rá határozottan.

– Ez neked miből jön ki?

– Ha bíróság elé állítás lesz, az máris legalább a duplája! – kezdte magyarázni lendületesen. – Na
persze, ha az ügyész be meri vállalni a vádindítványt, mert lesz neki hozzá egy állítása meg egy
tagadása… De legyen: az ügyész bevállalja! A bíró azonban biztosan vissza fogja vágni, mert neki ez
kevés lesz. Arról ugyanis nem hallottam még az utóbbi években, hogy valahol egy papírpénzről levett
ujjnyom alapján hoztak volna ítéletet. Ezután az előzetes letartóztatás jön, és az máris tízszer annyi!
Márpedig az előzetes jönni fog, mert az ügyésznek ebben semmi kockázat nincsen: földig ér a
priuszom csupa vagyon elleni balhéval, ezért különös és többszörös visszaeső vagyok. Az első fokon a
bíró a hat hónapot még akkor is simán ki fogja szabni, ha nem jön az ügyhöz semmi más… aztán a
másodfokon majd meglátjuk… na, ehhez mit szólsz, nagyokos?

– Tényleg jöhetnél továbbképzést tartani… – mosolyodott el a nyomozó. – El is intézem neked, ha
még egy kérdésemre jól felelsz! Mit gondolsz, mit fog mondani a kollégám, mert ugyebár az övé
vagy, ha felveted neki, hogy hazamennél átöltözni?

– Ha arra gondolna, hogy átöltözés közben valamit titokban magamhoz vennék, vagy esetleg el
akarom dugni azt, ami most még nálam van, erre azt mondanám neki: én aztán nem bánom, ha végig
ott áll mellettem, és lesi minden mozdulatomat. Sőt! Ha nagyon akarjátok, én már itt a vendéglőben



is levetkőzök nektek pucérra!

– Okos válasz… de vajon mit fog erre a kollégám mondani?

– Nyilván azt, hogy ezt nem kockáztatná meg, mert utána simán feljelenthetném. Nőt ugyanis
csak nő motozhat… – elhúzta a száját – megfogtál, belátom! De legalább abba menjetek bele, hogy az
anyám összekészítse a holmimat, és majd bent a rendőrségen átöltözhessek, ahol lesz női motozó!

– De előbb gondosan átvizsgáljuk ám a holmidat, és csakis utána kaphatod meg a táskát, amibe az
anyád pakolt!

– Jaj, már! Ki volt az a nagyon óvatos zsaru, aki ennyire elvadított benneteket tőlem? Csak nem a
Markovics?

– Honnan ismered a Markovicsot?

– A talpától a feje búbjáig, meg vissza… így is érted, vagy részletezzem?



II.
– Ki az ágyból, hétalvó, a reggeli tálalva van!

– Nem vagyok éhes… – a férfi még egy kis időt próbált nyerni a lustálkodásra.

– Hányszor mondjam neked, hogy reggeli nélkül nem lehet dolgozni? – figyelmeztette a nő a
konyhából. – Ne felejtsd el, hogy engedelmességet ígértél nekem, amikor könnyelműen feleségül
vettél. Akkor viseld is el az elhamarkodott döntésed következményeit, úgyhogy ki az ágyból!

– Mert mi lesz, ha nem? – morgott az elhamarkodottan ígérgető ifjú férj, de azért kikászálódott a
takaró alól. – Talán verni is fogsz, ha nem engedelmeskedek?

– Ha nagyon rossz fiú leszel, Andriskám, drágám, akkor arra is sort kerítünk. Ugye nem kell
téged emlékeztetni: ha nagyon muszáj, bármikor be tudom neked bizonyítani, hogy én vagyok az
erősebb?

– Tudom, tudom, te kis vadmacska… de szerencsére azt se kell bizonyítanod, hogy ha akarsz,
tudsz úgy is dorombolni, mint egy aranyos cicuska…

– Ne kezdjél udvarolni, drágám, annak nem most van itt az ideje!

A férfi a konyhaajtóban álldogált az ajtófélfának támaszkodva, de egyelőre még úgy, ahogyan az
ágyból kibújt: teljesen meztelenül. Elnyomott egy ásítást, a faliórára nézett, amit nászajándékként
kaptak a bűnügyi osztály teljes kollektívájától, és felháborodott hangon jegyezte meg:

– Elnézted az órát, szívem! Még csak hat óra van. Én rendesen hétkor szoktam kelni, mert még
úgy is bőven beérek fél nyolcra…

– Nem néztem el az órát! – figyelmeztette mosolyogva az asszony. – Szokd meg szépen, hogy a
legényéletnek  vége.  Egy  hónapja  hivatalos  írásod  van  arról,  hogy  beköltözhettél  ide  a  főbérlő
házastársaként, tessék betartani a házirendet! Megbeszéltük, hogy akármeddig is tartott az éjszaka,
reggel időben felkelünk…

– Te könnyen vagy – próbálkozott a férj –, téged a Zsuzsa motozása után hazahoztalak, de nekem
még vissza kellett menni!

– És amikor utána, fél kettőkor beestél, én talán aludtam már? Nem aludtam, téged vártalak.
Úgyhogy  folytatnám  ott,  ahol  közbeszóltál:  reggel  nem  kapkodunk,  szépen  nyugodtan  rendbe
szedjük magunkat,  te minden nap gondosan megborotválkozol,  nem úgy, mint régen, mert egy
nyomozónak egyszer se illik borostásan bemenni, és indulás előtt megreggelizünk. A napirend első
pontja tehát: időben felkelni! Én vállaltam, hogy ebben minden nap az első leszek, hogy elöl járjak a
jó példával… és ha már vállaltam, be is tartom… még most is, amikor nekem nem kell bemenni!
Értettem, hadnagy elvtárs?


