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Bűncselekmény 

1. 

– Kérem, adja át a szolgálati fegyverét! 
Nyugodt hangon hangzott el ez a mondat a 

nyakkendős, öltönyös férfi szájából. A másik férfi 
rá sem nézett, automatikusan odament a piszto-
lyok tárolására szolgáló lemezkazettákhoz, kivette 
a kilenc milliméteres pisztolyt, ellenőrizte, aztán a 
lőszerekkel együtt átadta. Ebben a pillanatban 
változott meg minden. A férfi tudta, hogy innen 
már nincs visszaút. 

2. 

A volt rendőr elhagyta a Belügyminisztérium 
épületét, s lassan elindult a Duna mentén, a rak-
parton. Ezek után már nem látott esélyt arra, hogy 
méltányolják a kérését. Tudta, hogy meg kell vár-
nia a hivatalos, írásbeli értesítést a belügyminisz-
ter aláírásával. 

Nagy hibát követett el, katonai bűncselekményt, 
ami egész hátralévő életére kihat. Már régen lezaj-
lott az ügyének a tárgyalása. A fiatal katonai bíró 
együtt érző, emberi hangon beszélt a vádlottal. 
Végül ő jókora pénzbüntetést kapott, amit már a 
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bíróságon ki is fizetett. Ezzel automatikusan men-
tesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok 
alól. Magyarul: kaphat tiszta erkölcsi bizonyít-
ványt. 

– Kilenc kitüntetés és jutalom… soha össze nem 
számoltam – gondolta – ezek után mit érek vele? 
Mit számítanak az évek, ha az ember hibázik, és 
szerencséje sincs? 

A kollégái megértők voltak vele, de persze ők 
semmit nem tehettek érte. Mióta felfüggesztették 
a szolgálatból, hónapok teltek el. Megpróbált min-
dent, a méltányossági kérelmet magának a bel-
ügyminiszternek címezte. Ez olyan volt, mint egy 
kegyelmi kérvény szinonimája. Megmondták neki, 
ne számítson túl sokra. Nyilvánvaló, hogy példát 
akarnak statuálni, és nem vonják vissza a döntést. 
Hivatalosan úgy mondják: „a szolgálati viszony 
megszüntetése”. Drága volt a bor, amit szolgálat-
ban megivott. 

Most mosolyogva gyalogol és sétál a Duna mel-
lett. Már leadta a rendőri felszerelését. Sok sikert 
kívántak neki a polgári élethez. Nem tudta, hogy 
ez cinizmus volt-e, vagy őszintén gondolták. Való-
színűleg kötelező volt ilyesmit mondani. 

Kellemes nyári nap volt. Úgy döntött, gyalog 
megy a pályaudvarra. Zajos autók, csikorgó villa-
mosok mellett sétált, de nem vett tudomást a for-
galomról. Azon gondolkodott, hogyan tovább. 

Mire a patinás pályaudvarhoz ért, már csak le-
gyintett egyet. 
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Sötétszoba 

Nagyon megnyerő volt neki az osztályvezető, utá-
na a sötétséget érezte bántónak. Azt hitte, mellő-
zik és kihasználják, hogy elzárják valamitől. Aztán 
rájött, hogy egyszerűen a szükség törvényt bon-
tott, mert az idős fotós kolléganőjének sürgős 
csípőműtétre volt szüksége. A fájdalom nem en-
gedte dolgozni. Kormos Péter nemrég végzett a 
Rendőrtiszti Főiskolán, nem is rossz eredménnyel, 
ráadásul még egy belügyminiszteri dicséretet is 
kapott. Az évfolyama fegyverszobáját kezelte há-
rom évig, csont nélkül. 

Most a sötétkamra az otthona. Végül is otthon 
érzi magát benne, az előhívó és a fixíroldat szaga 
gyerekkora óta ismerős neki. 

Hobbi. Nagybátyja kispubi korában megtanítot-
ta neki a fekete-fehér fényképek kidolgozását. 
Napkeltéig fent maradt a besötétített szobájában, 
belemerült a fotók nagyításába. A Főkapitányságon 
eleinte baleseti fényképek kidolgozását kellett 
végeznie, ami nem volt felemelő feladat, mert vé-
gül is bűnügyi szakon végzett. De örült, hogy meg-
valósult gyermekkori álma, végre itt dolgozhat. 
Megkeresték az életvédelmi nyomozók, de ő in-
kább bűnügyi technikus akart lenni. A fiatal had-
nagyot nem az emberek érdekelték, hanem az, 
hogy miről mesél egy helyszín. 

Fixíroldat? Lakásbetörések? A helyszín olyan, 
mint egy lefotózott élet. 
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Vonat 

A mozdonyvezető szinte remegett. Ütött már el 
öngyilkost, fel volt készülve rossz dolgokra, de 
ekkora robajt még nem hallott. Az hitte, minden 
szétesik. 

 
„Igen, lehetetlen lett volna megállni. A tejszállító 

teherkocsi mögöttem rohant bele az első személy-
vagonba. Reméltem, nem ült ott senki. A sofőr lába 
az ütközés után kilógott a motorházból. A feje a 
mellére lógott, nem hittem, hogy túléli. Láttam, 
hogy a kormánykerék kiszakadt, de lehet, hogy a 
tűzoltók vágták ki később, hogy az autóvezetőt 
kihúzhassák a roncsból. Aztán, ahogy sikerült 
megállnom, egy vérző fejű fiatalember jött a ke-
reszteződésbe, egyszerre értünk oda. Kérdeztem 
tőle, hogy mi a fene volt ez, mert akkor még nem 
tudtam, mi történt, az mondta, hogy egy teherko-
csi nekirohant a vonatnak a mozdony mögött. 
Akkor láttam, hogy a forgózsámoly leugrott a sín-
ről, és csak a mozdony tömege tartotta meg, hogy 
ki ne boruljon.” 

 
Kormos Péter nagyon fáradt volt. Kezdő bűn-

ügyesként mindenféle helyszínre ki kellett vonul-
nia, és bizonyítania rátermettségét. Eleinte sze-


