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Sima, rövid haj, színtelen arc, szürke szem, vértelen ajkak. Az ódivatú, bő, barna kosztüm úgy állt rajta,
mintha  vállfára  akasztották  volna.  Még  csak  sejteni  sem  lehetett  alakjának  formáját.  Közel  járhatott  a
harminchoz.  Nem  használt  sem  púdert,  sem  festéket,  így  a  szarkalábak  kendőzetlenül  virítottak  a  szeme
sarkánál. Karján hatalmas táska lógott. A századosi rangot viselő ügyeletes tiszt elkapta tekintetét a nőről.

- Tehát a kerületi rendőrkapitányság irányította hozzánk - mondta megjegyzésképpen.

- Az mondták: a főkapitányság ügyeletén majd foglalkoznak a dolgommal.

- Milyen ügyben kíván panaszt tenni?

- A kerületben azt mondták: az eltűnést itt kell bejelenteni.

- Kinek az eltűnését kívánja bejelenteni? - kérdezte a százados. A nő megnyalta vértelen ajkait.

- Szántai Józsefét - mondta.

- A férje?

- Nem voltunk megesküdve, pedig már két éve, hogy együtt vagyunk. Később talán...

A százados egy kézmozdulatával félbeszakította.

-  Előbb  azt  tisztázzuk,  hogy  pontosan  mikor  tűnt  el  az  élettársa?  Mikor  találkozott  vele  utoljára?  -
kérdezte.

- Pontosan egy héttel ezelőtt.

- Azóta nem látta, nem hallott felőle, és nem tudja, hol van, hol tartózkodik - sorolta gépiesen a százados.
Tudta, mi a teendője. Az a hét nap, ami már elmúlt, bőven átlépte az ilyen esetekben szokásos türelmi időt.
A többi a  hatóságra tartozott. -  Előfordult már, hogy  élettársa  minden  előzetes  bejelentés  nélkül  hosszabb
ideig nem ment haza?

- Tudja, milyen egy férfi - mondta a nő lemondóan.

- Nem tudom, milyen egy férfi - tagolta a  szavakat a  százados, és egy árnyalattal emelte hangját.  -  Ki
ilyen, ki olyan. Főként azt nem tudom, milyen ember az ön élettársa, pedig ez érdekelne engem  leginkább.
Ön szerint milyen ember volt Szántai József?

- Mit mondjak?

- Az igazat.

A  nő  körbenézett  a  szobában,  mintha  tartana  attól,  hogy  más  is  meghallhatja  szavait,  aztán  a
mennyezetre függesztette szemét, és megszólalt:

- Négy évvel fiatalabb nálam.

- Ez önmagában semmit sem mond.

A nő visszahozta tekintetét a mennyezetről, és összepréselte vértelen ajkait.

- Maga a családi életemre kíváncsi, vagy arra, hogy eltűnt az élettársam - sziszegte a  fogai között. Úgy
szorította az ölében levő táska fülét, hogy ujjai elfehéredtek.

- Asszonyom! Ezek a kérdések szorosan az ügyhöz tartoznak. Az csak természetes, hogy az ön családi
élete  és  körülményei  összekapcsolódnak  eltűnt  élettársának  életével,  körülményeivel.  Ebből  következik,
hogy nem lehet a két dolgot egymástól elszakítva, külön-külön vizsgálni.

A nő szemében változatlanul ott lapult a bizonytalanság.

- Két évvel ezelőtt, amikor Jóska hozzám költözött, azt hittem, a köztünk levő korkülönbség, az a  négy év



nem számít. Később észre kellett vennem, hogy ez a  négy év bizony döntő lehet a  továbbiakban. Jóska az
utóbbi  időben  megváltozott,  sűrűn  kimaradozott,  és  csak  reggel  érkezett  haza.  Valamit  evett,  és  ment
dolgozni. A Büfé vállalatnál volt kocsikísérő.  Azért mondom, hogy “volt", mert  éppen  tegnap  tudtam  meg,
hogy egy hete kilépett, azóta nem látták. A munkakönyvét is bent hagyta. Pedig amikor kilépett, azt mondta,
másnap  bemegy  majd  a  munkakönyvért.  Ez  ijesztett  meg  engem.  Így  nem  helyezkedhet  el  sehol  se,  hát
akkor mit csinál?

A százados elnyomta a cigarettáját.

- Rokonainál, szüleinél kereste őt? - kérdezte.

- Rokonai nincsenek, legalábbis nem tudok róla - mondta a  nő.  -  Jóska eltűnését követő második napon
írtam a  szülőknek.  Arra  gondoltam,  hogy  Jóska  valami  miatt  hirtelen  elment  hozzájuk.  Megtehette,  mert
motorja van, azzal ment munkába, ott meg felült a kocsira, amivel az árut hordták a különféle helyekre. Bár
az is igaz, hogy Jóska soha nem ment úgy le a  szüleihez, hogy nekem előzőleg ne szólt  volna.  -  Könyékig
beletúrt a nagy táskába, és egy levelezőlapot emelt ki. -  Tegnap érkezett a  válasz - nyújtotta át az íróasztal
felett. - Nem tudnak semmit sem Jóskáról.

A százados átfutotta a lapra írt sorokat, majd visszaadta a nőnek. A lap eltűnt a táska mélyén.

- Volt az élettársának női kapcsolata? - kérdezte.

- Nem tudom biztosan, de annyi fiatal nő dolgozik a büfékben. Jóska pedig sok helyre szállított árut. Ezt
is be kell venni a jegyzőkönyvbe?

A százados bólintott. 

- Ezt is figyelembe kell vennünk.

A nőnek megnyúlt az arca, közel állt ahhoz, hogy elsírja magát.

- Az utóbbi időben olyan furcsán viselkedett...

- Miben nyilvánult ez meg?

-  Csak  hallgatott  otthon.  Ült  vagy  feküdt  a  díványon,  és  a  plafont  bámulta...  A  maszek  munkáját  is
elhanyagolta,  pedig  az  nagyon  érdekelte.  Még  a  kamrát  is  átengedtem  a  cuccainak.  Ő  ott  berendezte  a
műhelyét, én meg a konyhába helyeztem át a spejzot.

- Mi volt ez a maszek munka?

-  Riasztóberendezéseket  fabrikált  autókhoz.  Azt  mondta,  ezekből  hiány  van.  Egy  évvel  ezelőtt
másodállásban kiváltotta az ipart, és  ilyen készülékeket csinált. Jöttek is a  maszek autósok a hirdetésre, és
Jóska  a  ház  előtt  szerelte  be  azokat  a  dobozokat  a  kocsikba...  Jól  jött  a  pénz,  elég  szépen  keresett.  Az
elmúlt hetekben aztán már ez sem érdekelte. Hiába jöttek a kuncsaftok, azt mondta nekik, nem ér rá.

A százados feljegyezte ezt.

- Pontosan mikor látta a férjét utoljára az elmúlt héten? - kérdezte.

- Kedden reggel. Hazajött, evett, és máris ment.

- Éjjel nem volt otthon?

- Nem... Éjfélig vártam rá, fent voltam, mostam. Nem jött. Lefeküdtem, és eloltottam a villanyt. Reggel
öt órakor futott be.

- Motorral ment el?

- Mindig azzal járt.

- Milyen gyártmányú motorkerékpárja volt? És mi volt a rendszáma? A nő ismét a mennyezetet nézte.

- Emzé - tért vissza pillantása fentről. A rendszámot is tudta. A százados gondosan feljegyezte.

- Tehát motorkerékpárral együtt tűnt el – mondta megjegyzésképpen.



- Igen. Ezért gondoltam arra az első pillanatban, hogy baleset érte. De hiába érdeklődtem a kórházaknál,
nem tudnak róla. Azt sem értem, hogy miért lépett ki a  munkahelyéről?  És  erről miért  nem  szólt  nekem?
Azelőtt mindig megmondta, ha valami fontosabb dolog történt vele. Most nem tette. Nem tudom elképzelni,
mit akart csinálni? Otthagyni egy munkahelyet. Miért?

- Biztos megunta és máshová akart menni dolgozni - mondta a százados, mert más nem jutott hirtelen az
eszébe.

A nő a fejét rázta.

- Szerette ezt a kocsikísérő munkát és soha nem volt baja a vállalatnál - mondta.

- Ezt csak ő tudhatta és a vállalat.

- A vállalata nem tudta, miért lépett ki - makacskodott a nő. – Amikor bementem, tőlem tudakolták, hogy
Jóska vajon miért lépett ki olyan váratlanul és magyarázat nélkül.

- Nem indokolta meg nekik?

- Semmit sem mondott, csak kilépett és másnap be sem ment. Pedig azt mondták nekem,  nagyon  meg
voltak elégedve a Jóskával. Ő  soha sem nyúlt semmihez, nem  fogyasztott  titokban  az  ételekből, pedig...  -
hallgatott el hirtelen a nő, mintha torkára forrt volna a szó.

A századosnak felszaladt a szemöldöke.

- Folytassa csak - mondta bátorítóan.

- Semmi, csak beszéltem mindenről.

- Minket minden érdekel. Mit akart  mondani?  Mi  az  a  pedig?  A  nő  aprókat  moccant,  mintha  kályhán
ülne.

- Nos? - mondta a százados.

- Jóska már egyszer bajba került.

- A rendőrséggel?

- Igen - bólintott a  nő megkönnyebbülten. - Négy-öt éve történt már, és azóta Jóska semmiféle dologba
nem keveredett bele.

- Mi volt az? 

- Jóska nagyon fiatal volt, nem tudta mit csinál, így aztán megtörtént vele a baj. Néhányszor autózott más
kocsiján.

- Tehát gépkocsikat lopott.

A nő úgy rázta a fejét, mintha víz ment volna a fülébe.

- Jóska azt mondta, ez nem volt lopás, csupán kocsikázás. Nem tudom ezt pontosan kifejezni.

A százados mélyet bólintott.

- Jogtalan használat - mondta tömören.

- Valami ilyesmi.

- Akkor még jogtalan használatnak minősült valóban. Ma már lopásnak könyvelik el.

- Ez volt a régi bűne. Ezt viszont tudták a vállalatnál is. Megmondta, amikor belépett.

A százados jegyzettömbje fölé hajolt.

- Ezt nem mint fiatalkorú követte el – mormolta megjegyzésként.

- Nem - mondta határozottan a nő. - Amikor Jóska ezeket az autózásokat csinálta együtt élt egy nővel, a
Mancival.



- Hátha visszament az élettársa ehhez a korábbi kapcsolatához.

-  A  Manci  csak  egy  folt  volt  Jóska  életén,  kész  -  hadarta  a  nő.  -  Egy  folt,  semmi  egyéb...  Mióta
megpattant tőle, nem találkozott vele.

- Hány éves most az élettársa?

A nő fújtatott néhányat.

- Huszonöt éves - mondta. Látszott rajta, hogy a kérdés érzékeny  ponton  érintette.  -  Most  februárban
volt a születésnapja. Kapott tőlem egy öltönyre valót, együtt választottuk ki a szövetet. Nagyon tetszett neki,
de még a szekrényben hever, nem vitte szabóhoz.

A  százados  felállt  és  az  iratszekrényhez  lépett.  Nyomtatványt  vett  elő.  Jó  időbe  telt,  míg  felvette  a
jegyzőkönyvet és egy sor kérdést igyekezett tisztázni Kelemen Arankával, a bejelentéstevővel.

- És most mi lesz? - kérdezte a nő, miután aláírta a jegyzőkönyvet.

- Keresni fogjuk és megtaláljuk.

A nő lesimította szoknyáját és menni készült.

- Ugye, kapok majd értesítést? - kérdezte halkan.

- Természetesen.

- Köszönöm - rebegte a nő, és csendesen kiment a szobából.

A  százados  cigarettára  gyújtott  és  átolvasta  a  jegyzőkönyvet,  majd  lebélyegezte  és  bevezette  az
iktatókönyvbe.  Miután  végzett,  hirtelen  gondolattól  vezérelve  felvette  a  telefont  és  a  nyilvántartót  kérte.
Bemondta  Szántai  József  adatait  és  azzal  a  megjegyzéssel  tette  le  a  kagylót,  hogy  sürgősen  adják  meg
priuszát.  Bár  ez  nem  volt  feladata,  de  furdalta  a  kíváncsiság,  hogy  mikor  is  követte  el  Szántai  a
kocsikázásokat.

Ezt  követően  feltelefonált  az  eltűnési  ügyekkel  foglalkozó  csoportnak,  hogy  küldjenek  valakit  a
panaszirodába a friss jegyzőkönyvért.

Éppen  elnyomta  cigarettáját,  amikor  az  egyik  oldalajtón  egy  nyomozó  lépett  a  helyiségbe.  Alacsony,
középkorú férfi volt kerek fejjel, rövidre nyírt hajjal. Alakja, akár egy gömböc, zakójának gombja pattanásig
feszült a hasán.

- Szervusz, Laci - gurult az íróasztalhoz. - Nincs kuncsaftod?

- Elengedtem. Sima ügynek ígérkezik, nem láttam értelmét, hogy itt tartsam. 

Bűncselekményre utaló eltűnési  esetekben  vagy  zavaros  ügyekben  szokásos  volt,  hogy  a  jegyzőkönyv
felvétele után a szakcsoport is részletesen kihallgatta a bejelentőt.

A  nyomozó  aláfirkantotta  nevét  a  könyvben,  aztán  kezébe  vette  a  jegyzőkönyvet  és  átfutotta  a
tényállást.

- Ez meglépett a munkahelyéről is - mondta, majd a fényképet tanulmányozta. - Biztos szert tett valami
új pipire és annál dekkol... Na majd én előkaparom.

- Te kaptad az ügyet?

A kövér férfi elhúzta a száját.

- Kaptad? - mondta rezignáltán. - Kéznél voltam, és kész. Akit leküldenek az ügyiratért, biztos tipp, hogy
nyakán marad az eset.  Ez nálunk a szokás. Pont most kéznél voltam. Nem ez az  első  eset,  hogy  pechem
van. Sorrendben ez a negyedik ügyem ebben a hónapban és döntetlenre állok velük.

- Hogyhogy?

- Két nő, két férfi.



- De ez még nincs meg.

- Meglesz ez is komám, meglesz.

Csengett  a  telefon.  A  százados  felvette  a  kagylót.  A  bűnügyi  nyilvántartó  jelentkezett.  A  százados
feljegyezte az értesítést és miután a helyére tette a kagylót, a másikhoz fordult:

- Megkértem ennek a Szántai Józsefnek a priuszát.

- Sáros volt a fickó?

- Négy évvel ezelőtt négy esetben bizonyították  Szántaival  szemben  a  jogtalan  használatot,  akkor  még
nem minősült gépkocsilopásnak az eset.

- Tehát furikázott. Nem vitt el semmit a felnyitott gépkocsikból, csak furikázott.

- Ennyi az egész, nem tudom, érdekes-e a részedre?

- Ha előkerítem a fickót gondom lesz arra, hogy alaposabban körülszimatoljam, hátha olykor-olykor még
hódol régi szenvedélyének. Bár igaz, hogy motorkerékpárja van, azzal is furikázhat, de ki tudhatja,  a  kocsi
kényelmesebb. Persze, ez a motor megkönnyíti a melómat.

- Elrendeled a körözését?

- A fickónak is, a motornak is - emelte magasba az ügyiratot a kövér férfi.

- Kíváncsi lennék, melyik jön be hamarabb...

-  Elsődlegesen  a  motorkerékpár  köröztetéséhez  fűzök  több  reményt  -  vélekedett  a  szakcsoport
nyomozója. - Itt nincs sok kecmec...  Mostanában  amúgy  is  egymást  érik  a  közlekedésben  az  igazoltatási
kampányok, az  ellenőrzések.  Főként  vidéken.  Jóllehet  két  legyet  ütök  egycsapásra:  megkerül  a  motor  és
nyergében megkerül Szántai is. Hogy a fene egye meg a fickót - fakadt ki tréfásan -, legalább egy pár sort
hagyhatott volna a nőnek az asztalon, hogy hová is megy.

Alighogy eltávozott a kollégája, ismét kopogtattak, a küszöbön Kelemen Aranka állt.

- Talán elfelejtett valamit, asszonyom? - kérdezte a százados. A nő mélyet lélegzett.

- Nem tudom, mit tegyek az előlegekkel - mondta.

A százados kelletlenül lépett az íróasztalhoz és az iktatókönyvvel babrált.

- Milyen előlegekről van szó? - kérdezte anélkül, hogy a nőhöz fordult volna.

-  Élettársam  előleget  vett  fel  azoktól,  akik  riasztódobozokat  rendeltek  nála.  Nem  tudom  mit  tegyek...
Esetleg, ha írást kapnék, megkönnyítené a dolgom.

- Miről?

- Hát, hogy az élettársam eltűnt.

- Mennyiben könnyítené meg a helyzetét egy ilyen írás?

- Hát, hogy én nem tudom visszaadni az előlegeket. Mert csak Jóska tudná, hogy kitől mennyi pénzt vett
fel.

- Élettársa nem vezetett nyilvántartást? A nő a fejét rázta:

- Nem vezetett az semmiféle nyilvántartást. Felvette az előleget, megcsinálta a  készüléket és beszerelte.
Akkor kapta a többi pénzt.

A százados óvatos lett.

- Nézze, asszonyom - kezdte. - Én nem tudom, hogy önnek mit kell és mit nem kell visszafizetnie. Ebben
a kérdésben nem tudok semmi tanácsot adni. A legjobban teszi, ha ügyvédhez fordul...

- Ügyvédhez?



- Az ilyen jellegű tanács az ügyvédek dolga...

- Én azt hittem, elég egy írás, hogy élettársam eltűnt.

- Forduljon ügyvédhez, majd az megmondja mit tegyen és  mit  ne  tegyen.  A  nő  reményt  vesztve  állt  a
szoba közepén.

- Mit tehet egyáltalán egy ügyvéd? - nyöszörögte. - Ha nekem nem adnak írást, hogy élettársam eltűnt,
miért adnának egy ügyvédnek?

-  Azt  nem  állítottam,  hogy  egy  ügyvédnek  adunk  írást  az  ön  bejelentéséről.  Az  ügyvéd  viszont
hivatalosan megkeresheti az illetékes szakcsoportot ebben az ügyben.

- Pénzt dobjak ki az ablakon?

- Ha pénzkidobásnak veszi mindezt.

- Köszönöm - rebegte és kiment.

A százados esküdni mert volna, hogy a nő nem azzal a szándékkal jött vissza, hogy tanácsot kérjen. S ez
a gondolat még későbben sem hagyta nyugton.
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A  Vegyipari  Kutatóban  a  büfé  a  földszinten  volt,  közvetlenül  a  tanácsterem  mellett.  Ezt  a  helyet  a
tervezők eredetileg ruhatárnak szánták. Később  azonban  az  épület  gazdái  rájöttek,  hogy  ruhatárra  semmi
szükség,  átalakították  és  berendezték  büfének.  Ennek  hasznossága  főként  a  reggeli  és  a  kora  délelőtti
órákban mutatkozott meg. Ebédidőben is fellendült a  forgalom, de ezt követően  alaposan  megcsappant.  A
délutáni zárásig aztán már csak ritkán érkezett vendég.

Azon a napon Balassa Péter ilyen ritka vendég volt. Senkit sem talált a  büfénél. Az ismerős lány a pult
mögött  ült  és  egy  füzet  fölé  hajolva  elmélyülten  számolt.  Látszott,  ez  nem  az  erős  oldala.  Rövid  fehér
köpenye alig fedte tomporát. A combja vastag volt, a lába formátlan, a térde akár a cipó.

Balassa pontot tett bámulására és a pultra könyökölt.

- Jó napot, Gizike!

A  lány  összerezzent,  mintha  hátba  vágták  volna  és  felkapta  a  fejét.  Még  jóindulattal  sem  lehetett
csinosnak nevezni. Az arca akár a nyúlé. Vastag felső ajka képtelen volt eltakarni két hatalmas szemfogát,
amely előreállt, mint a rohamra induló markológép kanalának villája.

- Jaj, de megijesztett a mérnök úr - mondta a lány.

Balassa  már  jó  néhányszor  szóvá  tette,  hogy  nem  vegyészmérnök,  csupán  laboráns,  de  mindez
hiábavalónak bizonyult. A lány minden fehérköpenyest mérnöknek titulált, válogatás nélkül.

- Egy kávéért jöttem - közölte Balassa.

- Szerencséje van, pont most akartam leereszteni a gőzt.

- Ne gőzölje fel... Csak simán kérem.

Gizi felállt és a  géphez billegett. Nem volt benne  semmi  természetesség,  minden  mozdulata,  rezzenése
mesterkéltség látszatát keltette. Még a fiatalságra jellemző báj is, mintha kiszorult volna belőle. Miközben a
géppel bíbelődött, Balassa megszólalt:

- Mi van az amorózójával?

A lány félrefordítva fejét megmerevedve nézett, mintha nyakon vágták volna.

- Kivel mi van? - dadogta. Balassa észbe kapott.



- Hát azzal a barkós... Illetve pajeszos fiúval, aki az árut hordja - mondta.

A lány erősen megrántotta a kávéfőző gép karját. Annak tetején összekoccantak a poharak.

- Nem komoly ember ez a Józsi - mondta.

- Azt maga tudja...

- Szeret bolondozni, ennyi az egész. Különben is van neki olyan nő, akit bolondíthat. Engem  aztán  nem
vett lapátra - és a kifolyt kávét két pohárba töltötte. Egyiket a pultra tette. - Parancsoljon...

Balassa cukrot tett a kávéba és elkavarta.

- Azt ma már nem tudja eladni - intett szemével a másik pohár kávéra. - Legyen a vendégem.

- Köszönöm - mondta a lány. Egy csomó cukrot rakott a poharába, pillantásuk találkozott.

- Én csak egy cukorral iszom.

- Én sokkal - vihogott a lány. - Nagyon édesszájú vagyok, de nem tehetek róla.

- Ha jól emlékszem - évődött Balassa -, az a Józsi is sok cukorral itta a kávét.

- Jóska nem az esetem - tért ki a lány. - Tudja kivel él együtt?

- Ugyan honnan tudnám?

- Egy banyával!

- Banyával - hitetlenkedett. A lány a vállát mozdította.

- Különben is, nincs már nálunk - mondta.

- Biztos jobb helyet talált...

- Ezt csak az Ági tudná megmondani.

- Ez az a banya? - kérdezte.

A lány kidugta nyelve hegyét és megnedvesítette előreugró szemfogát.

- Tudja mérnök úr hol van a Csipcsup eszpresszó? - kérdezte. Balassa a fejét ingatta.

- Budán a Duna-parton, a hídnál - folytatta a lány. - Néhány lépcsőt le kell menni. Őszintén szólva vacak
kis hely. Igaz, zongora is van, de csak délután kalimpál rajta egy öreg, kopasz férfi. Ági ott dolgozik. Kávét
főz vagy esetleg pultos, mert ott az a  divat, hogy váltják egymást. Jóska ott érdekelt. Ági az esete.  Láttam
már  őket  sustorogni.  De  ha  Jóska  élettársa,  a  banya  megszimatolja  egyszer,  helybenhagyja  az  Ágit,  az
szentség. Ha kíváncsi a mérnök úr Ágira, ott megláthatja. Az a cafka minden nadrágra mereszti a  szemét.
A haját is azért növesztette a derekáig, hogy minél jobban feltűnjön és harapjanak rá...

Balassa kelletlen arcot vágott.

- Nem vagyok én kíváncsi erre az Ágira, semmi közöm az egészhez - mondta közömbösen és  elővette
pénztárcáját.

- Csak elmondtam ezeket... Hat nyolcvan. Balassa egy tizest tett a pultra.

- A többi a magáé - mondta.

A  lány  szeme  hálásan  rebbent,  beseperte  a  pénzt  és  a  két  üres  poharat  a  mögötte  lévő  mosogatóba
ejtette.

- Az viszont igaz, hogy jó szeme van a mérnök úrnak - mondta a lány.

- Akaratlanul történt mindez. Azt is láttam, hogy  délutánonként  néhányszor  Jóska  itt  lebzselt  az  épület
körül. Várta a zárást.

A lány úgy nézett a férfira, mintha most látná először.
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- Jóska? - kérdezte nagysokára.

- Igen... Azt hiszem, akkor éppen leltároztak maguk.

- Ezen csodálkozom - rázta fejét a  lány. - Én soha nem találkoztam itt az épület előtt Jóskával. Miután
bezárom a büfét, máris húzom a csíkot... Biztos, hogy Jóska volt az? 

Balassa kelletlenül bólintott.

- Úgy vélem, két hete lehetett.  Esett  az  eső.  Megismertem  őt,  hiszen  már  nemegyszer  láttam  itt.  Azt
hittem, magát várja.

- Engem ugyan nem várt soha.

Balassa Péter  órájára  nézett.  Éppen  kettő  volt.  Elbúcsúzott  a  lánytól  és  visszament  a  laboratóriumba.
Négy órakor végzett. Szeszélyes áprilisi szél fújt, szemerkélt az eső.

Balassa az épület mellett lévő parkolóhelyre ment. Egy régi Zastavája volt. A kocsi eredetileg fehér volt,
de  az  idő  vasfoga  és  a  felcsapódott  sár  szürkére  varázsolta.  Látszott  rajta,  hogy  gazdája  nem  sok  időt
szentel karbantartására. Ellentétben a külsővel, belül a kocsi ragyogott a  tisztaságtól, egyetlen porszem sem
volt található a műszerfalon.

Balassa Pestre tartott. Lépésben áthajtott a délutáni csúcsforgalomban a zsúfolt Margit-hídon és később
a Váci útra kanyarodott. Egy félóra múltával Angyalföld egyik mellékutcájában fékezett. A kocsit lezárta és
két  utcasarkot  gyalogolt,  majd  befordult  egy  szűk  utcába.  Lelassította  lépteit  és  szinte  andalogni  látszott,
mint akinek semmi sürgős dolga.

Balassa  egy  italboltnál  állt  meg.  A  nyitott  ajtón  át  zsibongás  szűrődött  ki.  A  járda  mellett  üres
szeneskocsi vesztegelt, a lovak türelmesen áztak az esőben.

Az áporodott szagú helyiségben vágni lehetett a  füstöt, az emberek kis csoportokba verődtek, poharukat
szorongatták. A pult előtt állandó pozícióharc folyt. A vékony dongájú csapos, egy beesett arcú fiatalember
fáradhatatlanul szorgoskodott.

Balassa egy pohár sört  kért.  Miután  italáért  megvívta  a  pult  előtti  harcát,  félrehúzódott  az  útból.  Úgy
helyezkedett, hogy az utcára nyíló ablakhoz kerüljön. Az üvegen át látni lehetett a szemben lévő kétemeletes
házat. Régi, kopott épület volt, még a század elején épülhetett. Lerítt, hogy a házkezelőség egy huncut vasat
sem költött rá. Az esőcsatornát foghíjasra marta a rozsda, mindenütt mállott a vakolat. Úgy tűnt, hogy a ház
bármelyik pillanatban összedűlhet.

- Kilátás a villanegyedre - szólalt meg valaki. A hangja olyan volt, mintha rozsdás láncú kútból egy vödör
vizet húztak volna fel.

Balassa kíváncsian oldalt nézett. Egy ráncos arcú kisöreget látott, aki a hóna alatt elfért. Olyan volt, mint
a  nagy családnál a  legkisebb  gyerek,  akinek  már  az  sem  jutott,  hogy  megnőjön.  Rövid,  ősz  haja  kócosan
tapadt zsíros homlokához. Kezében egy korsót billegetett, amelyben leülepedett sör lötyögött.

- Nem akar lakást cserélni velem? - recsegte vidáman a kisöreg. - Ott lakom szemben, a  vizes falért és
a poloskákért semmit sem kérek.

Balassa nevetett.

- Jól néznék ki - mondta. Amaz kihúzta magát.

-  Ahogy  én  nézek  ki...  Csak  azért  bátorkodtam  ajánlatot  tenni,  mert  láttam,  hogy  mustrálgatja.
Gondoltam, hátha valami csereajánlaton töpreng... Van egy cigarettája az úrnak?

Balassa elővette dobozát és lenyújtotta a kisöregnek.

- Kösz  -  mondta  az  idős  ember.  Két  ujjával  kicsippentett  egy  cigarettát,  majd  elhúzta  az  orra  alatt.  -
Szimfónia - lehelte áhítattal.

- Rá van írva...

-  Csakhogy  én  nem  látom  ezeket  az  apró  betűket  -  mondta  amaz.  Nyelvének  hegyén  végighúzta  a



cigarettát és hagyta, hogy tűzzel is megkínálják.

Balassa is rágyújtott és ivott.

- Elég löttyedt, mi? - húzta el a száját a kisöreg.

- Az a baj, hogy nem hideg.

-  Azt  hiszi  az  úr,  hogy  van  ideje  a  sörnek  itt  lehűlni?  Arra  itt  nincs  idő,  annyi  a  szomjas  torok,  hogy
hűtésre kár az időt vesztegetni. Nem mondom, máshol, finomabb környéken ráér a  sör még megposhadni is
a hosszú állásban, de itt bizony nem.

- Régóta lakik itt? - intett szemével Balassa a szemközti házra.

-  Hajaj,  uram,  Ferenc  József  még  szakaszvezető  volt,  amikor  én  betoltam  egy  kétkerekű  kocsin  a
batyumat abba a házba. Talán keres valakit az úr?

Balassa mélyet szívott cigarettájából és bólintott egyet.

- Várok valakit.

Az idős ember pislogott néhányat, aztán felnézett.

- Az én házamban lakik? - reccsentette.

- Igen, csak lesem, mikor ér haza, mert nem akarom otthon zavarni.

- Játsszunk... Balassa értetlenül nézett.

- Mit csináljunk? - kérdezte.

- Játsszunk - ismételte amaz. - Mint a televízióban... Rákérdezhetek? Ballassa mosolyogva bólintott.

- Előbb álljon meg a menet - lökte magasba mutatóujját a  kisöreg. - Ha már játszunk, friss  söröcske  is
lehetne ebben a korsóban - emelte meg a poharat és egy hajtásra kiitta.

- Én még egyszer sorba nem állok - mondta Balassa. Elővett a zsebéből egy húszast. -  De ha maga érte
megy, nem bánom. Tessék a pénz.

Az alacsony ember mint a csík eltűnt a tömegben. Egy pillanat, máris a  pénztárnál volt, aztán felbukkant
a  pultnál. Akár az ismerős vadász a dzsungelban, tudta az ösvényeket és röpke idő alatt megjárta  az  utat.
Még  csak  nem  is  lihegett,  amikor  visszatért.  A  kezében  lévő  korsóban  frissen  habzott  a  sör.  Az  aprót
azonban  elfelejtette  visszaadni.  Egy  huncut  kacsintást  vetett,  meghúzta  a  korsót  és  keze  fejével  letörölte
ajkáról a habot.

- Ez aztán jólesett - áradozott. - Tehát rákérdezhetek... A Jóskát várja.

- Igen...

- Akkor maga is készülékes... Balassa ivott a söréből és bólintott.

- Olyasmi.

- Nem maga az első, aki Szántai Józsival akar beszélni. Egypáran már keresték őt a  készülék miatt, amit
felvállalt, hogy beszerel a  kocsiba.  Ott  virít  a  cégtáblája  a  kapunál.  Amikor  kitette,  sejtettem,  hogy  ebből
csak probléma lesz... Magának is elvállalta, hogy beszerel riasztókészüléket a kocsiba?

- Igen, már két hete ennek.

Az idős ember néhányszor megszívta tövig égett cigarettáját, majd a földre dobta a csikket. 

- Azt ugyan várhatja - mondta. - Ha arra a készülékre vár, akkor az életben nem fog megszólalni.

- Ugyan miért?

- Mert Jóska megpattant.

- Megpattant? - nézett érthetetlenül Balassa.



- Mondhatnám úgy is, hogy eltűnt, mint szamár a ködben.

- Tehát nincs itthon.

- Úgy legyek én Panyec András... Beláthatóan nem is lesz itthon.

Nem azért pattant meg, hogy mihamarabb hazaérjen. Ha kiváncsi a  véleményemre elmondhatom, hogy
ehhez a nőhöz, akivel élt, az életben még  egyszer  nem  tér  vissza.  Már  amikor  összeálltak,  csodálkoztam.
Jóska egy stramm kiállású srác, a nő meg amolyan kóró, akiben kevés az élet. Kuporgató, az igaz, de bivaly
típus. Tudja, mit akarok ezzel mondani. Az ilyen elhúzza a hátán a Gellérthegyet. De minek, uram? Inkább
ne  bírjon  húzni,  de  legyen  kiállása,  mint  a  jegenyének...  Na  de  mindegy,  ez  már  nem  Panyec  Andrásra
tartozik.  Még  szerencse,  hogy  Jóskának  csupán  az  élettársa,  összeálltak,  akár  a  cigányok.  Legalább
megspórolták a válást... Mennyi előleggel úszik a Jóska magának? Balassa tétova arcot vágott.

- Adott neki előre dohányt a készülékért? - tudakolta a kisöreg.

- Hát persze...

- Három darab százast adott, mint a többiek - állapította meg amaz.

- Hát igen...

Az idős ember szájához emelte a poharat és annak fenekére nézett.

- Várjon - mondta és nagy sietve eltűnt. Kisvártatva már jött is vissza, tele pohárral. -  Ami  az  apróból
megmaradt - mentegetődzött. - Nincs kedve megmutatni a cigarettáját?

Balassa mosolyogva ismét megkínálta.

- Vasalja be a dohányt - folytatta. - Most mindjárt, késedelem nélkül.

- Vasaljam be?

- Kérje most melegében az előleget a  nőtől. Földszint négy, egyet csengetni - magyarázta, majd  ujját  a
mennyezetnek bökte figyelmeztetően.

- Nehogy kettőt csengessen, csak egyet...

-  És  miért  ne  kettőt  csengessek,  ha  már  csengetek  -  élcelődött  Balassa.  Amaz  eltátotta  a  száját  és
nyerítve nevetett.

- De csúnyán röhögsz, Bandi - szólt át többek feje felett egy szikár férfi. A szemén látszott,  hogy  már
többet nyakalt be, mint amennyire hitelesítve volt. - A Pejkóm nyerített valaha így... Milyen jó szódásló volt
pedig.

A  kisöreg  egy  szemvillanás  alatt  dühbe  gurult.  Néhányszor  felágaskodott,  hogy  meggyőződjön  a
szesztársáról, aztán recsegni kezdett:

- Fogd be a pofád, mert belemászok. Te kutyapecér...  Szar  sintér  -  magyarázta  Balassának.  -  Mindig
túlissza magát... Hol is tartottunk, uram? - nézett maga elé mereven.

- Nehogy kettőt csengessek...

- Ne bizony, mert a  Jóska mindig kettőt csengetett.  A nő még azt hiszi, Jóska jött vissza, és egyenest a
maga nyakába ugrik vagy kést vág a hasába. Az ilyeneknél nem lehet tudni. Ezek a nagyon ragaszkodó nők
kiszámíthatatlanok.

Balassa gondolkozni látszott.

- Ne töprengjen, ha akarja látni a  dohányát -  folytatta  makacsul  a  kisöreg.  -  Kérje  vissza.  Akik  eddig
jöttek, mind a pénzüket követelték.

- És visszakapták?

Amaz elhúzta száját.



- Ezt már nem tudom, de gondolom, visszakapták, mert elmentek - mondta.

Balassa kinézett az ablakon a házra és a lehetőségeit mérlegelte.

- És ez a Jóska miért pattant meg? - hozakodott elő a régóta bujkáló kérdésével Balassa.

-  Uram  -  emelte  a  füstös  mennyezetre  tekintetét  az  idős  ember.  -  Képzeljen  el  egy  tenyészbikát  a
karámban és egy sovány, keszeg, mondhatnám savanyú tejű  tehenet.  A  karámon  kivül  pedig  ott  ténfereg
egy  csomó  formás,  nagy  tőgyű  tehén.  Riszálják  a  hátsó  felüket,  mélán  bőgnek  és  szemüket  meresztik  a
fiatal bikára. Az egy darabig ugye csak bámul, bámul, majd utolsó pillantást vet a  horpadt oldalú tehenére,
aztán megindul. Megindul? Az nem kifejezés. Nekilódul, áttör karámot, falat, mindent, ami az útjába áll, és
utána mi van?

- A motorkerékpárját is elvitte?

-  Naná,  azt  majd  itt  hagyja,  nem?  Azon  a  reggelen  is  motorral  ment  el.  Ha  az  idő  engedte,  mindig
motorral járt. Nem lehetett arról levakarni.

A ház kapualja erős penészszagot árasztott. Hátul széles udvar terült el, körben lakások voltak. A jelzett
lakás  előtt  a  kövön  nagy  összevisszaságban  olajfoltok  tarkállottak.  Ez  elárulta  a  motorkerékpár  korábbi
pihenőhelyét.

A csengetésre máris nyílt az ajtó, fáradt tekintetű, sápadt nő állt a küszöbön.

-  Elnézést  a  zavarásért,  Szántai  urat  keresem  -  mondta  halkan  Balassa.  A  nő  riadtan  körülnézett  és
félreállt.

- Jöjjön be kérem...

Az egyszerűen berendezett konyhában tisztaság uralkodott. Balassa mélyet sóhajtott.

- Asszonyom!  Jelenleg  nem  az  előleg  érdekel.  Azt  majd  tisztázom később  Szántai  úrral  személyesen.
Engem más érdekel. Mivel  Szántai  úr  nem  készítette  el  részemre  a  megrendelt  készüléket,  és  arra  nagy
szükségem van, kénytelen voltam egy másik szakembert keríteni. Találtam is egyet és az vállalja. Azonban
szükségem van arra a kis műszerre, amit Szántai úrnak adtam, hogy építse be a készülékbe. Ezt a  műszert,
ami a tulajdonom, szeretném most megkapni, hogy annak a másik szakembernek átadjam. Gondolom, nincs
semmi akadálya... A műszerre sürgősen szükségem lenne.

A nő bizonytalan lett.

- Nincs akadálya, de én nem ismerem a műszaki dolgokat. Ha segítene nekem, talán megtalálhatnánk a
műhelyben.

- Persze, hogy segítek.

A nő a konyha végében levő barnára festett ajtóhoz ment.

- Ez itt az alkalmi műhely - mondta. Kinyitotta az ajtót és felkattintotta a villanyt. - Eredetileg spejz volt.

A kis helyiségben egy használt asztal hevert a fal mellett, rajta két satu. Körben a falon mindenütt polcok
húzódtak  különféle  szerszámokkal,  alkatrészekkel.  A  nő  felgyújtotta  az  asztalon  levő  lámpát  is,  hogy
világosabb legyen.

- Tessék, fáradjon be és nézzen szét - invitálta a férfit. Balassa belépett a szűk helyiségbe.

-  Valahol  itt  kell  lennie  -  mondta  határozottan  a  nő  az  ajtóból.  -  Jóska  mindent  itt  tartott  a  lakásban,
máshol nincs semmi ilyen dolog.

- Nem tudom, kotorászhatok-e itt? Persze, csak vigyázva. Nem akarok összeforgatni semmit. 

- Nyugodtan nézze át a polcokat.

A nő egy darabig szótlanul bámulta, aztán megszólalt:

- Ne haragudjon, de készülődnöm kell, mert éjszakai műszakban vagyok.



- Pedig szeretném, ha nézné kutatásomat. Nem akarom, hogy valami félreértés legyen később.

A nő már a konyhában matatott, onnan szólt vissza:

- Nincs ott semmi értékes dolog, csak keresse nyugodtan azt az alkatrészt.

Balassa Péter ezt követően megtáltosodott. Előbb kikészített egy újdonat kondenzátort az asztal sarkára,
aztán  gyors  mozdulatokkal,  de  rendszerezve  átnézte  a  polcokon  levő  műszerek,  alkatrészek  sokaságát.
Kisvártatva észrevette, hogy az asztalnak fiókja is van. Kihúzta a  fiókot és beletúrt annak tartalmába. Két
darab gyufásdoboz nagyságú pléhdoboz akadt a  kezébe.  Kinyitotta  az  egyiket,  aztán  a  másikat.  A  szeme
kerekre  tágult.  Felegyenesedve  alaposan  megnézte  a  dobozokat  és  hirtelen  ötlettől  vezérelve  a  zsebébe
süllyesztette.

A  fiók  mélyén  azonban  más  meglepetés  is  várta.  Három  karikára  fűzött  kulcscsomót  talált.  Kivétel
nélkül  különböző  márkájú  személygépkocsik  indítókulcsait  tartotta  kezében.  Mindhármat  óvatosan
visszatette a fiók mélyére.

Ezt követően ismét a polcokra fordította figyelmét. Hallotta, hogy a nő kint a  konyhában tesz-vesz, aztán
bemegy a szobába, majd ismét kijön.

- Nem tud ajánlani nekem egy lakatost? - szólt ki a konyhába Balassa.

- Lakatost? - kérdezte vissza a nő.

- Gondolom a férjének volt ilyen ismerősei. Vagy a riasztókészülék dobozait is a férje csinálta?

A nő kíváncsi szemmel megjelent az ajtóban. 

- A dobozokat nem ő csinálta, hanem egy Gábor nevű ember - mondta.

- Szükségem lenne egy lakatosra... Talán a munkatársa ez a Gábor?

- Nem tudom...

- Majd kerítek magamnak egy lakatost.

-  Lehet,  hogy  ez  a  Gábor  a  Büfé  Vállalatnál  dolgozik.  Nagy  darab,  vörös  hajú  férfi.  Egyszer  volt  itt,
akkor láttam. Valahol Budán lakik, mert Jóska odajárt a dobozokért esténként.

Éles  hangon  megszólalt  a  csengő.  A  nő  máris  ment  ajtót  nyitni.  Balassa  hallotta,  hogy  valaki  nevén
szólítja a nőt, majd belép a konyhába.

-  Rendőr-főkapitányság...  Tompai  nyomozóhadnagy  -  mondta  az  érkezett.  Olyan  hangja  volt,  mint
amikor fűrészt húznak végig egy lábason.

Balassa megmerevedett és kezébe vette a kikészített kondenzátort.

- A bejelentés ügyében jöttem, néhány felvilágosításra lenne szükségem.

- Igen - lehelte a nő.

- Élettársának volt rokona vagy ismerőse a Dunakanyarban, Tahi környékén?

- Tudomásom szerint Jóskának nincs ismerőse abban a községben.

- És a környéken? A Duna-kanyarban - tagolta a férfi.

- Tudomásom szerint a környékén sincs ismerőse.

- Rokona?

- Az meg pláne nincs... Semmilyen rokona nincs a szülein kívül. Ezt már a jegyzőkönyvbe is bediktáltam.

- Olvastam - jött a rezignált válasz.

- Akkor miért kérdezi, ha olvasta?

A falon át hallani lehetett, hogy a szomszédban evőeszközök csörömpölnek.



- Mert újabb körülmények merültek fel asszonyom - mondta érdesen a férfi. Lehetett érezni, hogy olyan
erővel fékezi hangját, mintha nehéz kamiont akarna megállítani a meredek lejtőn.

-  Ugyanis  megtaláltuk  élettársának  a  motorkerékpárját  -  folytatta  -,  és  ez  merőben  más  körülményt
jelent, mint amivel számolni lehetett bejelentésének időpontjában.

A nő meglepett hangokat hallatott.

- Akkor Jóskát is megtalálták...

- A motorkerékpárt a  Dunában találták meg...  Gyerekek  vették  észre,  mert  a  víz  leapadt  és  a  partról
látni lehetett a hátsó kereket. Tahi község alatt történt ez.

- És Jóska? - remegett a nő hangja. A férfi ismét krákogott néhányat.

- Őt egyelőre nem találtuk meg - mondta.

-  Belefulladt  a  Dunába,  biztos  belefulladt  -  mondta  a  nő  elcsukló  hangon,  aztán  sírni  kezdett.  -  Ott
motorozott és megcsúszhatott.

- Ott nem lehet motorozni, asszonyom. Az egy bokros partszakasz még csak ösvény sincs ott.

Balassa Péter kezdte kellemetlenül érezni magát. Egyik lábáról a  másikra állt és hirtelen nem tudta, mit
is tegyen. Aztán elszánta magát és kilépett a konyhába.

- Megtaláltam - mondta és  felemelte  a  kezében  tartott  kondenzátort  -  A  nyomozóhadnagy,  egy  kövér
férfi, a meglepetéstől szólni sem bírt.

Dermedten állt, mintha lába földbe  gyökeredzett  volna,  a  tekintete  üveges  volt.  Egy  szemvillanás  alatt
azonban már magához tért.

- Maga kicsoda? - reccsentette. - És mit keres itt?

Mielőtt Balassa válaszolhatott volna, mérgesen ráripakodott a könnyeit törülgető nőre:

- Miért nem mondta, hogy más is van itt? Bizalmas dolgokat tárok fel maga előtt és  egy szót sem szól,
hogy nincs egyedül a lakásban.

- Nem kérdezte - nyögte a nő.

A kövér nyomozó Balassához fordult.

- Kicsoda maga? - kérdezte.

- És ön kicsoda, ha szabad kérdeznem?

A kövér férfi eltátotta a. száját, akár a partra vetett hal, kapkodta a levegőt.

- Mintha nem hallotta volna, hogy bemutatkoztam, mikor beléptem - harsogta.

- Szófoszlányokat hallottam, de nem figyeltem a beszélgetésükre.  Az  érdekelt,  hogy  megtaláljam  ezt  a
kondenzátort.

A férfi, kövérségét meghazudtoló fürgeséggel, a zsebébe nyúlt, széthajtott igazolványt vett elő.

-  Tompai  nyomozóhadnagy,  főkapitányság  -  mondta.  Egy  mozdulattal  összecsukta  az  igazolványt  és
zsebre vágta.

Balassa bemutatkozott.

- Óhajtja, hogy igazoljam magam?

A kövér nyomozó csak nézett, akár a gyári rendész a kapun kilépőre. Kisvártatva megszólalt:

- Nem szükséges... Távozhat.

Az udvar sötét volt, sápadt villanykörte égett a  kapualjban. Kint az utcán egy alacsony árnyék vált el a
faltól. Az ajkánál cigaretta parázslott. A kisöreg volt az, akivel Balassa szót váltott az italboltban.



- A pufók varga ott érte magát - nyekeregte és elpöccintette a  csikket. A piros pont egy félkört írt le a
levegőben és kihunyt. Balassa Péter a kocsijához irányította lépteit.

3

Bana Dénes ezredes, az elhárítás vezetője összehajtotta  az  előtte  heverő  dossziét,  és  mély  sóhajtással
hátradőlt székén. Az arca elégedetlenséget tükrözött. Fáradt  mozdulattal  megnyomkodta  halántékát,  aztán
összetépte a papírokat és a szemétkosárba vágta.

A dosszié, amely az ezredes kedvét szegte, a 4/a számozást viselte.

Bana felállt íróasztalától és kinyitotta szobájának ablakát. Friss tavaszi levegő öntötte el a  helyiséget és
szétoszlatta a cigarettafüstöt.

Váratlanul nyílt az ajtó, köpcös termetű, bajuszos férfi lépett be.

- Ezredes elvtárs, jelentkezem - mondta.

Bana elfordult az ablaktól és egy pillanatig elgondolkozva nézett beosztottjára.

Pintér  Béla  alezredes,  a  felderítő  osztály  vezetője  gyors  pillantást  vetett  a  széles  íróasztalon  levő
hamutartóra, amely púpozva volt végigszívott cigarettákkal. Ismerte jól főnökét és számára a hamutartó volt
a fokmérője a munkatempónak.

Az ezredes becsukta az ablakot és a kényelmes fotelokra mutatott.

-  Reggeltől  a  négy  per  a  ügyet  tanulmányoztam.  Készítettem  néhány  feljegyzést,  de  az  egészet
papírkosárba vágtam.

- A vegyipari kutató témája...

Az ezredes elhúzta a száját, aztán rágyújtott.

- Ismered teljes részletességgel? - kérdezte. Pintér a fejét rázta.

- Csak annyit, amit dolgoztunk benne. A többi már Gábor asztalára tartozik. Nem tudom, ők mit végeztek
ebben  az  ügyben  -  célzott  az  elhárítás  egy  másik  fontos  osztályára,  amelyet  Beleznay  Gábor  őrnagy
vezetett.

Az ezredes hosszan maga elé fújta a füstöt.

- Akkor mindent tudsz, mert Gáborék semmi újat nem produkáltak - mondta.

- Tehát egy helyben topogunk a négy per a ügyében.

- Állunk! - fakadt ki az  ezredes.  -  Holtpontra  jutottunk.  Ebben  az  egész  nyomorult  dossziéban  -  intett
szemével a  páncélszekrényre - nincs egy piciny kapaszkodó, amely kirántana minket  a  mozdulatlanságból.
Nincs egy rés, amelyen át tágíthatnánk az ügyet, hogy valamennyire is világosabban lássunk.

Pintér töprengve nézett maga elé. Ismerte a 4/a dosszié fontosabb tartalmát, de hirtelen maga sem tudott
semmit sem mondani.

Fél éve az elhárító szervek értesítést kaptak,  hogy  a  Vegyipari  Kutatóból  fontos  információk  jutnak  ki
egy bizonyos nyugati kémszervezethez: Gyártási titkok, vegyipari termékek receptjei, amelyek kivétel nélkül
szigorúan bizalmas bánásmódot igényelnek.

Az  elhárítás  igyekezett  felderíteni  a  titkok  kiszivárogtatójának  kilétét,  az  intézkedések  azonban  nem
vezettek eredményre.

Az ezredes gyors egymásutánban megszívta cigarettáját.

- Legalább behatároltuk volna, hogy melyik  munkaterületről indulnak  el  a  szálak  -  elégedetlenkedett.  -



De csak tétlenkedünk. Olyan érzés ez, mintha az egész Kutató egy hatalmas  szivacs  lenne,  és  ahol  ezt  a
szivacsot megnyomják, kiadja magából azt, ami benne van.

- Kész eljárások kerültek ki - vetette közbe Pintér.

-  De  ezek  kikerülhettek  a  laboratóriumi  munkák  során,  a  dokumentáció  elkészítésénél,  az  ellenőrző
vizsgálatok során és a  próbaeljárásoknál - sorolta az ezredes egy szuszra, aztán  egy  mozdulattal  elnyomta
cigarettáját a hamutálban.

Az alezredes néhányszor megsimította bajuszát.

- Mindez fél éve megy így - mondta halkan.

- Akkor épülhettek be - célzott az ezredes az ismeretlen informátort mozgató kémszervezetre. - De az is
lehet,  hogy  már  sokkal  előbb  megtörtént  a  beépülés,  csak  most  kezdtek  hozzá  a  konkrét  kémfeladatok
elvégzéséhez.

Pintér alezredes tekintete kerülte főnökének pillantását.

- Tudom, mire gondolsz - jegyezte meg az ezredes.

- Hódra...

-  Így  lett  volna  öt  találatom  a  lottón  -  mondta  epésen  az  ezredes,  aztán  első  ízben  ezen  a  napon
elmosolyodott.

Az  ellenintézkedések  egyike  az  volt,  hogy  az  elhárítás  egyik  legügyesebb  tisztjét,  aki  Hód  fedőnéven
tevékenykedett, késedelem nélkül elhelyezte a  Vegyipari Kutatóban. Az elhárítótiszttel  maga  Bana  Dénes
ezredes tartotta a kapcsolatot. Hódnak az volt a feladata, hogy nyitott szemmel tevékenykedjen a helyszínen
és adott körülményeket kihasználva igyekezzen gyanúra utaló jelzésekre bukkanni.

- Hódtól nem érkezett érdemleges jelzés? - tudakolta Pintér.

-  Összesepert  néhány  értékesnek  látszó  adatot,  ezek  ellenőrzése  és  vizsgálata  azonban  sok  időt  vesz
igénybe. Még dolgoznunk kell rajta, hogy hitelt érdemlően megállapítsuk, érdekesek-e...  Ráadásul most még
az hiányzik, hogy az ismeretlen beseperje Palásti mérnök új eljárását. Pedig ez legalább annyira  izgatja  őt,
mint minket a kiléte.

- Hallottam erről az új vegyszerről, amely kis híján forradalmasítaná a korrózióvédelmet.

Bana mélyet bólintott.

-  A  lényege,  hogy  az  új  vegyszer  tízszerte  tartósabban  megóvja  a  fémet  a  korróziótól,  mint  az  eddig
ismert eljárások - mondta.

- Nem csoda, hogy rendkívüli az érdeklődés.

Bana elgondolkozva nézett maga elé, majd megszólalt:

- Erre az új eljárásra kell összpontosítanunk. Ha megfelelő óvatossággal mozgunk, és gyorsan reagálunk
a felmerülő gyanús mozzanatokra, akkor  nemcsak  csatát  nyerhetünk,  hanem  az  egész  négy  per  a  számú
háborút megnyerjük.

Az ezredes cigarettára gyújtott, majd így folytatta:

-  Az  ismeretlen  kém  igyekszik  majd  megszerezni  ezt  az  eljárást.  Talán  nem  elégszik  meg  azzal,  amit
eddig tett, és  erre az új feladatra koncentrál. Igyekezetében  azonban  követhet  el  olyan  apró  lépéshibákat,
amelyek felkelthetik a mi gyanúnkat. Az a lényeg, hogy minden eszközünkkel nyomon kövessük az új eljárás
folyamatát, és felfigyeljünk a mozzanatokra.

Pintér a torkát köszörülte.

- Hódnak mi a véleménye a kém kilétének behatárolásáról? - kíváncsiskodott. Emlékezett, hogy mintegy
fél éve milyen vita előzte meg Hód küldetését az elhárítás vezérkarában.

A vita azon folyt akkoriban, hogy a titkok  kiszivárgása  beépült  kémnek  vagy  pedig  felelőtlen  fecsegés



folyamatának  a  következménye-e.  Az  elhárítófönök  meghallgatva  az  érveket,  afelett  tört  pálcát,  hogy
mindez szorgos kémtevékenységnek köszönhető, ennélfogva az illető a Vegyipari Kutatóban dolgozik.

Bana mélyet sóhajtott, és arcára ismét kiült az elégedetlenség.

-  Hód  megfelelő  helyen  van,  de  az  az  érzésem,  hogy  egy  másik  vágányra  tért  rá.  Olyan  vágányra,
amelynek nincs semmi, de semmi összefüggése a minket érdeklő dologgal. Igaz az is, hogy elsősorban Hód
tudja, mire és milyen irányba terjessze ki érdeklődését. De legutóbbi jelentése arra indít, hogy leállítsam ezen
a másik vágányon járó szimatolását.

- Volt valami konkrét alapja Hódnak, hogy erre a másik vágányra jusson?

Bana megvonta vállát.

-  Konkrétum  semmi,  csupán  érzése  volt.  Legalábbis  ezt  közölte  velem.  Pintér  Béla  az  orra  alatt
mosolygott. Mindez nem kerülte el az elhárítófőnök figyelmét.

- Azt sem tudod miről van szó - csattant fel az ezredes -, de látom hajlasz arra, hogy letedd a voksodat
Hód pillanatnyi megérzése mellett. Helyeseld csak, hogy más vágányon tapogatódzik.

Az alezredes nevetett.

- Ismerem Hódot, és tudom, hogyan viselkedik, ha csak megérzések vannak a tarsolyában - mondta.

Bana is tudta, hiszen már nem egyszer tapasztalta, hogy a fiatal elhárítótiszt mindaddig “megérzésekről"
beszélt, amíg konkrét tények nem voltak a kezében.

-  Tisztában  vagyok  Hód  észjárásával  -  vetette  közbe.  -  Nem  is  állítom  le  ezt  a  más  irányú
tapogatódzását.  Látszólag  korholtam,  de  ezzel  az  volt  a  célom,  hogy  serkentsem.  Sokat  várok  tőle,  a  mi
részünkre előnyös helyzetben van ott.

- Ehhez a más irányú tevékenységhez nem tudok hozzájárulni valamivel? Bana a fejét ingatta.

- Amit Hód célba vett, arra vonatkozóan semmiféle anyagod nem lehet, mert látszólag nem volt és nincs
is összefüggésben a Vegyipari Kutatónál történő munkával - mondta.

- Tehát teljesen új szempont...

- Igen. Konkrétan arról van szó, hogy Hód feltűnő érdeklődést tanúsít egy olyan személy iránt, aki csak
alkalmanként fordult meg a Kutató épületében... Ez az illető árut szállít az épületben levő büfének, többször
lebzselt az épület körül a délutáni időben, amikor feltehetően végzett a munkájával.

- Mikor van találkozótok?

- Este hétkor...

- Hód soha nem végzett felesleges munkát. Bana tréfásan emelte ujját magasba.

- Csak védjed őt, Béla, védjed - mondta.

- Nem kell őt védem. Biztos vagyok benne, hogy időben megfelelő magyarázatot ad mindenre.

Néhány folyamatban  levő  intézkedést  tárgyaltak  meg,  majd  az  elhárítófőnök  ismét  visszatért  az  égető
problémához.

- Nem hagy nyugton az, hogy a kém Palásti Endre mérnök szűk munkahelyi környezetében húzódik meg
- mondta, de hangjában bizonytalanság csengett.

- Hódnak is ez a véleménye?

- Neki nincs erről még véleménye. Az mondta,  hogy  egyelőre  húzza  a  hálót  az  egész  folyón,  és  majd
meglátja, a víz mely pontján rezdül meg.

-  Tehát  nincs  más  lehetőségünk,  csak  az,  hogy  nyitott  szemmel  és  ugrásra  készen,  ébren  várjunk  -
állapította meg Pintér alezredes.



- Sajnos, ez van… 

A köpcös férfi ezt követően engedélyt kért, hogy távozhasson, mert egy sor elintézésre váró ügye volt.
Távozása után Bana Dénes sokáig mozdulatlanul ült a  fotelban. Az elhárítás esélyeit latolgatta a  4/a szám
alatt jelzett ügyben.

Banát a gondolat egész délután nem hagyta nyugton. Nem is tudott koncentrálni egyéb ügyekre. Nagyon
is tisztában volt azzal, hogy milyen súlyos kárt okoz, ha az új eljárás illetéktelen kezekbe kerül.

Türelmetlenül várta az idő múlását, hogy mielőbb beszélhessen Hóddal. Nem tagadta: sok reményt fűz a
fiatal elhárító tiszt titokban folytatott tevékenységéhez. Fél hét tájban hagyta csak el hivatalát.

Az est kellemesnek ígérkezett. A felhőtlen ég csillagos  volt.  A  bolondos  áprilisi  szél,  amely  egész  nap
fújt, most alábbhagyott.

Fekete Mercedesén kényelmesen a Margitszigetre hajtott. A  Nagyszálló  parkolójában  hagyta  a  kocsit,
és  gyalog folytatta útját a  sziget pesti oldalán levő sétányon. A kihalt  úton  még  csak  szerelmespárok  sem
voltak. Jöttére a sétány egyik padjáról árnyék magasodott fel.

- Ezredes elvtárs jelentkezem - mondta halkan a várakozó. Bana Dénes kezet rázott beosztottjával.

- Jó estét - mormogta. - Remélem, pontos voltam. Balassa Péter megnézte világító számlapú karóráját.

- Öt perc hiányzik a megbeszélt időhöz - közölte.

Az ezredes begombolta felöltőjét.

- Sétálgassunk - javasolta.

- Túlságosan gondterheltnek látom - válaszolt a fiatalember. Lassan megindultak a Margithíd irányába.

- A helyemben maga sem csattanna ki az örömtől... Mi a helyzet magánál?

- Semmi figyelemre méltó...

- Na látja!... Ennek örüljek talán?

Balassa engedélyt kért, hogy cigarettára gyújtson. Az elhárítófőnök bólintott, és  maga  is  cigarettát  vett
elő. A fiatalember az öngyújtóját kattintotta.

Az ezredes mohón leszívta a füstöt.

- Hogyan állnak a kísérletek ezzel az új eljárással? - kíváncsiskodott.

- Két hónap, és elkészülnek.

- Sikerülni fog?

- A legteljesebb mértékig.

- Ha ez kicsúszik a markunkból, és kijut külföldre, jól nézünk ki - mondta kesernyésen az ezredes. 

- Még van időnk rendezni sorainkat.

Bana a magabiztos válaszra felkapta fejét.

- Még mindig azt az áruszállító férfit szimatolja? - tudakolta rezignáltán. - Egyáltalán mit csinál ez a  férfi,
hogy ennyire felajzotta magát?

- Jelenleg itt pihen valahol a Duna mélyén - intett fejével Balassa a folyó sötét víztükrére.

Bana megtorpant.

- Ez mit jelentsen?

- Egy a százhoz, hogy meghalt, de a  holttestét még nem fogták ki  a  vízből.  A  motorkerékpárja  viszont
már előkerült Tahinál a folyóból. Egy hete, hogy nyoma veszett.



- Ezt honnan tudja?

Balassa  mélyet  lélegzett,  és  miután  ismét  megindultak  a  sétányon,  pontosan  beszámolt  főnökének
délutáni útjáról: látogatásáról Szántai József alkalmi műhelyének átkutatásáról és a  nyomozó megjelenéséről
a lakásban. A két gyufadoboz nagyságú pléhkazettáról azonban nem tett említést.

- Igazoltatta magát ez a nyomozó? - kérdezte az ezredes.

- Nem... Nem tartotta szükségesnek, mert elfogadta a magyarázatomat.

- Egyáltalán mi szükség volt arra, hogy kockáztasson megjelenésével? Hátha ez a Szántai éppen abban a
pillanatban toppan be, és ráismer magára. Hiszen ő hordta oda az árut a  büfébe, lehet, látta már magát az
épületben, és ráadásul nem is volt a kuncsaftja neki.

Balassa a fejét ingatta.

- Tudtam, Szántai nem fog hazajönni, hiszen már  egy  hete  nem  szállított  árut.  Különben  is  a  szemben
levő kocsmában felvilágosítottak, hogy egy hete eltűnt. Ezért döntöttem úgy, hogy bemegyek, és átnézem a
kóceráját.

- De mi indította arra, hogy számításba vegye ezt a Szántait?

- Ecseteljem a gyanúmat részletesen?

Bana elmosolyodott.

- Meggyőzően ecsetelje - intette. - Olyannyira, hogy engem is meggyőzzön, mert egyáltalán nem értem
az  összefüggést  a  minket  érdeklő  üggyel.  Sőt  azt  sem,  miért  tűnt  el  ez  a  Szántai,  és  hogyan  került  a
motorkerékpárja a Dunába.

- Ez utóbbira még nem tudok konkrét választ adni.

- Adjon konkrét választ az előbbire.

Balassa Péter eldobta a cigarettáját.

- Onnan kezdődött,  hogy  ez  a  fiatal  férfi  az  épület  körül  lebzselt  néhányszor  -  kezdte  beszámolóját.  -
Ugyanis sok esetben, ha tehettem, munkaidőm alatt figyeltem a parkolóhelyet az ablakon át.  Ott állt többek
között Palásti gépkocsija is. Opel Record. A  lakáskulcsát  mindig  a  kocsiban  hagyta.  Ennyi  volt  az  egész,
ami  arra  indított,  hogy  figyeljem  az  Opelt.  Otthon  lezárható  garázsa  van...  És  Szántai  feltűnt  a
parkolóhelyen. Ismertem őt látásból, hiszen árut szállított a büfébe. Eleinte azt hittem, a  büféslányt várja, de
nem azt tette, csak lődörgött, és be-benézegetett néhány kocsi ablakán, így többek között Palásti gépkocsiját
is  szemrevételezte.  Ez  nekem  elég  volt,  hogy  felkeltse  az  érdeklődésemet.  Egy  délután  észrevétlenül  a
nyomában maradtam, és követtem őt, amint motorkerékpárjával elhajtott. Így tudtam meg, hol lakik és azt,
hogy  riasztókészülékek  készítésére,  beszerelésére  váltott  ki  ipart  másodállásban.  Elhatároztam,  hogy
körülszimatolom. És ekkor elmaradt. Ennek okát kutattam ma, amikor elmentem a  lakhelyére,  de  előzőleg
megtudtam a büféslánytól, hogy egy hete kilépett a munkahelyéről...

Balassa nagyot sóhajtott, és ez elég volt Banának a közbeszólásra.

- Miért került a motorkerékpárja a vízbe? - kérdezte.

Az elhárítótiszt megvonta a vállát.

- Ezt még nem tudom, és azt sem, miért tűnt el Szántai József. Élettársa sem tud bővebbet. Egyszerűen
elment reggel, és kész, azóta nem látták. A motorja most meg előkerült a Dunából. Feltételezem, a teteme is
ott van valahol. Ha ez beigazolódik, akkor kénytelenek vagyunk tudomásul venni, hogy Szántai valahogyan
kapcsolódhatott a minket érdeklő ügyhöz. Sőt azt is, hogy egyik résztvevője volt.

Bana intően emelte ujját a magasba.

-  Nono  -  mondta.  -  Ne  szaladjunk  túl  a  dolgokon...  Milyen  szerepe  lehetett  volna?  Hajlok  arra,  hogy
semmilyen. Azt már tisztáztuk, hogy az informátor, aki szellőzteti a  titkokat a  Kutatótól  nyugatra,  kém,  ha
úgy tetszik, bent van, és bentről tevékenykedik. Hogyan kapcsolódhat ehhez egy külső személy, mint például



Szántai...  Kulcsokat  megszerezni  Palásti  kocsijából,  lakáskulcsokat?  Ezt  megszerezheti  maga  a  kém  is
odabent, sőt még könnyebben, mint egy külső személy. Ért engem?

- Nem értem ezredes elvtársat...

Bana meghökkenve nézett, és ismét megtorpant.

- Nem ért? - fordult szembe a fiatalemberrel. Amaz makacsul rázta a fejét.

- Jelentem, nem értem ezredes elvtársat - szögezte le határozottan. - Nem biztos, hogy  a  kém  bent  az
épületben  megszerezhette  volna  Palásti  lakásának  kulcsait,  feltéve,  ha  konkrétan  arra  fájt  a  foga,  mert
Palásti mindig a kocsijában tartotta, nem hozta be a munkahelyére.

- A másik  dolog  -  folytatta  -,  nem  biztos,  hogy  ennek  a  kulcsnak  a  megszerzésére  törekedett.  Lehet,
hogy másra.

Bana azonnal észrevette a hangsúlyeltolódást.

- Maga tud valami mást is, Hód - mondta, aztán ismét megindult. Balassa lépést tartott főnökével.

- Csak ma tudtam meg ezt a mást - mormogta. - Még nem konkrétum ugyan, de erős a gyanúm.

- Mi az?

A  fiatalember  a  zsebébe  nyúlt,  és  nyitott  tenyerén  felmutatta  a  két  kis  fémdobozt.  Megálltak.  Az
elhárítófőnök kezébe vette az egyiket, és alaposan megnézte.

- Nyissa ki, ezredes elvtárs - mondta Balassa.

- Hogyan kell ezt kinyitni?

- Mint a gyufaskatulyát...

A  nyitott  doboz  aljában  valamilyen  kulcs  tollazatának  benyomata  látszott.  A  másikban  ugyanilyen
benyomat volt más mintájú kulcsról.

- Gittbe nyomva rögzítették - mondta az ezredes, majd feltekintett beosztottjára. - Ezeket honnan vette?

-  Szántai  kócerájában  bukkantam  rájuk...  Azonnal  tudtam,  hogy  igen  fontos  a  részünkre.  Ez
megmagyarázza Szántainak a kapcsolódását a minket érdeklő ügyhöz.

- Minek a kulcsáról készítették ezt a lenyomatot?

Balassa hangja közömbösen csengett, amikor megszólalt:

- Az egyik Palásti irodájának ajtókulcsáról készült, a másik pedig a lemezszekrény kulcsáról.

Bana a meglepetéstől megdermedt.

- A lemezszekrény tele van fontos iratokkal.

- Persze... Palásti ott tartja az összes dokumentációt ehhez az új eljáráshoz.

Bana merően nézte a tenyerében levő fémdobozokat, mintha választ várna azoktól.

-  Mit  kereshetett  ez  Szántainál?  Miért  éppen  nála  volt?  Ő  szerezte,  vagy  mástól  kapta,  hogy  ennek
alapján készítsen másolati kulcsokat? - kérdezte.

- Ezek a nagy kérdések számunkra...

Egy vontatógőzös úszott el mellettük. Lefelé tartott  a  folyón,  az  erős  hullámok sisteregve  csapódtak  a
partot  szegélyező  kövekhez.  A  zaj  elnyomta  a  futva  feléjük  közeledő  lépteket.  Csak  akkor  riadtak  fel,
amikor valaki nekik ütődött és kis híján felborította őket.

A hosszú hajú fiatal lány zavartan mentegetődzött.

- Elnézésüket kérem - dadogta, aztán kuncogva nekiiramodott.



A bokrok közül éles rikkantásokat hallatva egy fiú ugrott ki a  sétányra, elzúgott mellettük, és a  távolodó
lány után vetette magát. Kisvártatva viháncolásuk még távolról is visszatért.

- Itt a tavasz - állapította meg az ezredes. Zsebébe rejtette a két fémdobozt. - Ezt elviszem.

Balassa bólintott.

- Remélem, sikerült ezredes elvtársat meggyőznöm, hogy nem volt hiábaváló a szimatolásom - mondta.

- Meg kell tudnunk, mi okból  tűnt  el  ez  a  Szántai,  és  kik  tartoztak  baráti  köréhez.  Fel  kell  derítenünk,
milyen kapcsolata volt a büféslányon kívül az épületben... Aztán itt van ez a balesete.

- Balesete? - csodálkozott a fiatalember.

- Lehet, hogy a motorjával bukott a vízbe...

- Ma ön a második, aki ezt feltételezi.

- Ki volt az első?

Balassa néhány lépést tett előre, az elhárítófőnök követte.

- Szántai élettársa...

- Ez olyan lehetetlen?

- Igen, mert a kövér nyomozó azt mondta, hogy ahol a motorkerékpárt megtalálták, nem lehet motorozni.
Ott még csak ösvény sincs a parton.

Bana bólintott.

- Ezek szerint a motort bedobták a vízbe - mondta.

- Igen...

- Akkor pedig Szántainak befellegzett. Ez arra mutat, és joggal, hogy eltették láb alól. Hiszem,  hogy  itt
gyilkossággal állunk majd szemben.

- Hacsak ezt az egészet nem Szántai kreálta és gondolta ki - vette át a  szót a  fiatalember -, hogy ezzel
magyarázatot adjon eltűnésének.

- Ennek csak akkor lenne részéről valami értelme, ha  időt  akarna  nyerni,  vagy  ha  sejtette  volna,  hogy
fény derül esetleg törvénybe ütköző cselekedetére. 

- Ez majd elválik, ha előkerül Szántai. Még akkor is, ha a  Dunából fogják ki. A boncolás választ ad arra
a  kérdésre,  hogy  gyilkosság  történt-e  vagy  véletlen  dolog.  Véleményem  szerint,  szó  sem  lehet
öngyilkosságról... Szántai nagyon is életvidám, ficánkoló természetű volt.

Közel jártak a folyót átívelő Margit-hídhoz, amely a sziget  végét  jelentette.  Egyszerre  fordultak  meg  a
sétányon és indultak vissza a Nagyszállóhoz.

- Intézkedem, hogy Pintérék vegyék a kezükbe ennek a  Szántainak  az  ügyét,  derítsék  fel  kapcsolatait,
ismeretségi  körét,  barátait  -  vélekedett  az  ezredes.  -  Hátha  kibukik  valami  kapcsolata  a  Vegyipari
Kutatóhoz.

- Ezredes elvtárs helyében hagynám,  hogy  a  főkapitányság  eltűnési  csoportja  foglalkozzon  továbbra  is
Szántai ügyével - vetette közbe a fiatalember. - Az a kövér nyomozó rámenősen szimatol,  az  érdeklődése
pedig nem feltűnő, hiszen Szántai valóban eltűnt... A csoporthoz befutó jelentéseket  viszont  tanulmányozni
lehet, aztán majd elválik, melyik az érdekes részünkre.

Bana kis ideig töprengve nézett.

-  Igaza  van  -  mondta.  -  Csak  akkor  veszünk  át  valamit,  ha  a  várható  eredmény  illeszkedik  az
elképzelésünkhöz.

- Én megpróbálok annak a lakatosnak a nyomára jutni, aki Szántainak dolgozott. Az az érzésem, hogy ez



a lakatos látta Szántainál a két kis pléhdobozt. Ezért vissza is kérném ezeket ezredes elvtárstól pár napra.

Bana a zsebébe nyúlt.

- Gondolja, Szántai másra bízta a másolat elkészítését? - kérdezte.

-  A  logika  ezt  diktálja...  Minek  vesződjön vele  maga,  még  ha  ügyes  is,  amikor  van  egy  lakatosa,  aki
máskülönben is dolgozik neki.

Bana cigarettát vett elő, és beosztottját is megkínálta.

- Igaza lehet - hagyta helyben. - Van valami támpontja ehhez a lakatoshoz?

- Melák termet, vörös haj... Valahol Budán lakik.

- Gratulálok, ha ennek alapján megtalálja. Annyi, mint a Duna vizét gyűszűvel meríteni.

- Lehet, hogy a kövér nyomozónál fut majd be ez a  lakatos. Valószínű, ő is kutatja ezt  a  vonalat,  hogy
Szántai nyomára találjon. Ha pedig Szántai gyilkosság áldozata lett, akkor még fontosabb lesz előkeríteni ezt
a  lakatost... Ezredes elvtárs tehát könnyebb helyzetben van, mert megkaphatja esetleg tőlem ezt az adatot
vagy pedig a főkapitányságtól. Valamelyikünktől biztos beérkezik.

Egy ideig szótlanul ballagtak, aztán Bana megtörte a csendet:

- Azt azonban egy pillanatra se hagyja figyelmen kívül, hogy maga kicsoda... Balassa Péter, laboráns a
Vegyipari Kutató dolgozója. Annak a kémnek, aki ott tevékenykedik, elég egy villanásnyi gyanú. Nyomban
fogja sejteni a veszélyt, ha rájön, hogy maga kutatja Szántai nyomát és kapcsolatát. Tisztában van ezzel?

Balassa bólintott és néhányszor sebesen megszívta cigarettáját.

- Bárcsak ott tartanánk, ezredes elvtárs, hogy ez a kém meggondolatlan lépésre kényszerülne.

Bana körbelesett a kihalt sétányon, és kissé megemelte a hangját.

- Maga ott nem csalétek - mondta. - Lépéselőnyét meg kell őrizni, hogy a felderítést elősegítse.

- Nem is érzem magam csaléteknek... De ha sikerülne valamilyen módon zavart okozni ennek a kémnek,
az nagyban megkönnyítené a helyzetünket és a leleplezést is.

Bana nem mutatott lelkesedést az elképzeléshez.

- Egy-két intézkedéssel, mint például éberségi szigorításokkal felkelthetnénk a kém gyanúját, de ez nem
rettentené vissza attól, hogy megszerezze ezt a  fontos eljárást - vélekedett. -  Sőt,  inkább  arra  ösztönözné,
hogy  mindenre  jobban  vigyázzon,  és  ne  kövessen  el  semmi  ballépést...  Abban  a  pillanatban,  ha
megszimatolná  érdeklődésünket,  egy  sor  akadállyal  kellene  szembenéznünk.  Hagyjuk  csak  abban  a
hiszemben, hogy sem a vegyipar illetékesei, sem mások nem fogtak gyanút, és  megy  minden  úgy  a  maga
útján, mint eddig ment... Magát pedig arra kérem, Hód, és ezt vegye utasításomnak, hogy minden lényeges
ténykedését megelőzően jelentést tegyen. Tudja, mit értek lényeges ténykedésen?

Balassa a fejét biccentette.

- Mint például a mai volt - mosolygott orra alatt.

- Csakhogy erről most értesültem... A történtek után és nem előtte...

- Lényegtelen, apró mozzanatnak látszott... Csak akkor derült ki, hogy lényeges a  mi részünkre, amikor
megtaláltam  ezt  a  két  kis  pléhdobozt.  Tehát  sokszor  csak  a  helyzet  után  dől  el,  milyen  értékelésről
beszélhetünk.

Bana figyelmeztetően emelte mutatóujját a magasba.

-  Ne  csűrje-csavarja  a  dolgokat,  nagyon  is  jól  tudja,  miről  van  szó,  és  mit  követelek  -  mondta,  de
hangjában nem volt korholás.

- Értettem...



Hallgattak, a csendet csak a lépteik alatt megcsikorduló kavicsok törték meg.Távolban a fák terebélyes
lombjai között feltűntek a Nagyszálló fényei.

- Pedig az a  kém ott tevékenykedik Palásti környezetében - törte meg a csendet az ezredes. - De  egy
parányi gyanúra sem bukkantunk. Hiába szimatolunk, hiába  kutatunk.  Pedig  minden  jel  arra  utal,  hogy  az
illető ott tevékenykedik. Most az motoszkál bennem, ha ez így van, milyen célt szolgál az a  másolati kulcs,
amelyre ez a Szántai kapott megbízást. Ha elfogadom azt a  feltevést, hogy a kém ott tevékenykedik a szűk
környezetben, miért van szüksége másolati kulcsra...

- Ez valóban ellentmondásnak látszik - jegyezte meg a fiatalember.

-  Annak  bizony...  Aki  pedig  Palásti  szűk  környezetében  dolgozik,  minden  gyanú  nélkül  bejáratos  az
irodájába,  sőt  a  lemezszekrénybe  is  benyúlhat  anélkül,  hogy  ez  bárkinek  is  feltűnne...  Miért  akkor  ez  a
kulcshistória? Miért lehet szüksége másolati kulcsokra? Az egyik feltevés ellent mond a másiknak. Valami
nem stimmel itt... Lehet, hogy a feltevésünk?

- Azt hiszem, türelemre van  szükségünk.  Nem  lehet  minden  dologra  elfogadható  magyarázatot  találni.
Kialakulnak majd a tények, amelyekből aztán helyes következtetéseket tudunk levonni.

A Nagyszálló közelében megálltak. Az elhárítófőnök megismételte intelmeit.

-  Azonnal  felvesszük  a  kapcsolatot  a  főkapitánysággal  Szántai  eltűnése  ügyében  azzal,  hogy  a
továbbiakban folyamatosan tájékoztatást kapjunk - mondta.

- Ezredes elvtársnak nem ismerős a Kollman név?

- Ki ez?

Balassa elgondolkozva nézett.

- Gondoltam, hátha ismerős mint a Vegyipari Kutató egy volt törzstagja - mondta.

Bana a pesti oldalt bámulta. A rakpart lámpái vékony gyöngysorként csillogtak.

- Kitüntetett kutatóvegyész? - kérdezte.

- Az nem tudom... Két éve ment nyugdíjba, igen  jó  neve  van,  és  koponya  volt  a  szakmában,  ahogyan
említik.

Bana tekintete visszatért, és hosszú pillantást vetett beosztottjára.

- Azt hiszem, ez az a  Kollman, de nem vagyok benne biztos. Mindenesetre utánanézek... Annyit tudok,
hogy egy kitüntetett kutatóvegyész nyugdíjba ment onnan nem is olyan régen. Az iratokból tudom. Biztos ő
lesz az... Mennyiben érdekes ez?

-  Palásti  ismeri  az  öreget,  és  tudomásom  szerint  gyakran  összejárnak.  De  nemcsak  ők,  hanem  a
Kutatóból még mások is.

Bana nem árult el különösebb érdeklődést.

- Annyit tudok, hogy amikor ez a kitüntetett kutatóvegyész ott dolgozott, és  tevékenyen irányított egy sor
jelentős eredménnyel zárult munkát, hiszen ezért is kapta a  magas  kitüntetést,  soha  semmi  probléma  nem
volt - magyarázta. - Szinte biztos vagyok benne, hogy ez a Kollman volt az, akiről most maga beszél.

- Az pedig természetesnek tűnik -  folytatta  -,  hogy  Palásti  és  még  néhány  ember  a  Kutatóban  olykor
felkeresi ezt a  Kollmant... Az ilyen emberek  nem  szakadnak  el  egymástól,  gondolom,  megbeszélik  a  napi
munkát, a jelenleg folyó kísérleteket és...

Bana váratlanul elharapta szavait, mintegy hirtelen ötlettől vezérelve.

- Igen, igen - bólintott serényen -, erre az előbb nem gondoltam... Nézzük csak, mi is a helyzet.

-  A  helyzet  az,  hogy  Palásti  és  még  mások  gyakran  összejönnek  Kollmannal,  kikérik  tanácsát,  ezt
konkrétan tudom - vetette közbe a fiatalember. - Ha pedig kikérik a tanácsát, akkor pontosan és részletesen
megtárgyalnak mindent, az egész kísérletet, a  részeredményeket, és még sorolhatnám tovább, hogy milyen



munkákat...

Bana megrázta fejét.

- Kollmanhoz kétség nem férhet, ezt verje ki a fejéből - mondta.

-  Nem  is  róla  lehet  szó,  hanem  másról.  Elvégre  beszélgetésüknél  mások  is  jelen  lehetnek,  sőt
feltételezem, vannak is.

- Ebben igaza van, és ez nekem is szöget ütött a fejembe. Ezt a  tényt alaposan figyelembe kell vennünk.
Igyekezzen valahogy megtudni, kik járnak Kollmanhoz, főként akkor, amikor  Palásti  is  meglátogatja.  Mert
nekünk ez a  legérdekesebb. Mindenesetre magam is utánanézek ennek az új fejleménynek... Megmondom
őszintén, erre nem is gondoltunk korábban.

- Magam is túlságosan arra koncentráltam, hogy a titok nyitja a kutatóban rejlik...

- Ez még nem zárja ki ezt - vetette közbe az ezredes.

- Nem zárja ki előbbi feltevésünket, de felvillant más lehetőséget is...

- Próbáljon tényeket találni, amely gyanút támaszthat.

- Azon leszek.

Néhány közömbös szót váltottak, majd az elhárítófőnök kezet rázott beosztottjával és indult a  kocsijához.
Balassa Péter hosszan nézett utána. Akkor még ő sem sejtette, hogy az események rövid időn belül milyen
fordulatot vesznek.
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Balassa Péter éppen egy bonyolult számítással bíbelődött, amikor valaki megérintette a vállát. Kis Mária,
egyik laboráns állt mögötte.

- Jössz ebédelni? - tudakolta.

- Már dél lenne?...

-  A  többiek  már  húzzák  is  a  csíkot  -  mutatott  körbe  a  lány.  A  kísérleti  laboratóriumban  már  csak
néhányan voltak, azok is készülődtek.

- Hogy elszaladt az idő - csodálkozott Balassa.

A lánynak közepes termete, formás alakja volt. Hosszú barna haját befonva viselte, és ettől nem tágított,
hiába próbálták lebeszélni. Ezért aztán ráragasztották a copfos jelzőt. A fél vállalat így titulálta, még azok is,
akik tudták a nevét. A lányt azonban ez a legkevésbé sem zavarta, szabályos kerek arca mindig vidámságot
tükrözött. Húszegynéhány évével egyik erőssége volt a helyi röplabdacsapatnak.

- Nos, jössz ebédelni, Péter fiam? - anyáskodott a lány.

- Megyek, csak elrakom a cuccokat...

- Rakjad... Addig előremegyek, és foglalok neked is helyet.

Balassa eltette a számításokat, és indulni akart, amikor felbukkant Palásti Endre.

- Nagyon éhes ma, Péter?- kérdezte.

- Parancsoljon velem...

- Éhes vagy nem éhes?

- Ráérek később is lemenni. Palásti beletúrt bozontos üstökébe.



-  Akkor  segítsen  nekem.  Adunk  pontosan  öt  perc  forrást  egy  kotyvaléknak.  Maga  figyeli  a
hőmérsékletet, én pedig az időt mérem. Rendben?

Balassa bólintott.

Palásti szikár, csontos férfi volt, negyven körül járhatott. Erős szálú haját nemigen tudta lesimítani, ezért
aztán úgy festett, mintha éppen az ágyból kelt volna ki. Csontos arcán feszes volt a  bőr, szeme mélyen ült.
Égő  tekintete  nyughatatlan  vérmérsékletéről  árulkodott.  Ha  dolgozott,  és  elmerült  a  munkájában,  szinte
vibrált minden mozdulata, olyan volt, akár az ugrásra készülő oroszlán.

A mérnök máris jött egy nagy lombikkal.

- Nem hagy nyugton ez a  kotyvalék - mondta, aztán gyors mozdulatokkal előkészítette a  lombikot, és a
láng fölé helyezte.

- Most - indított. - Mérem az időt.

- Soroljam az emelkedő hőt?

- Nem szükséges, majd ha szólok, akkor diktálja be... Az öt perc egy órának tűnt.

- Vége - csattant a mérnök hangja.

- Háromszázhuszonkilenc... Palásti elzárta a lángot.

- Nagyon jó... Most már mehet ebédelni, Péter - mondta.

Balassa már kifelé tartott a laboratóriumból, amikor a mérnök utána szólt.

- Egy pillanatra várjon még - kérte.

-  Azt  szeretném  közölni  magával,  hogy  jövő  héttől  kezdve  csak  nekem  fog  segítem  -  folytatta.  -
Meggyorsítom a munkát, mert már sürgetik az eredményt a minisztériumból. Érthető, ők is égnek a vágytól,
hogy  minél  előbb  tisztán  lássanak.  Hiába  hangoztatom,  hogy  ezt  már  készpénznek  vehetik,  a  szemükkel
akarják látni az eredményt.

- Köszönöm a bizalmát...

Palásti gyengén hátba vágta a fiatalembert.

- Semmi köszönet. Apropó! Ráér holnap este? - tudakolta.

- Igen, nincs semmi előzetes programom.

- Nem munkáról van szó - mosolygott a mérnök. - Legalábbis most nem.

Balassa Péter várakozóan nézett.

- Egy kis házibulit tartok otthon a kollegák részére, és szeretném, ha maga is eljönne - mondta.

- Megtisztelve érzem magam...

- Jaj, Péter, hagyja már ezeket az udvarias formákat... Számíthatok magára?

- Igen...

- Tudja, hol lakom?

- Csak annyit tudok, hogy Zugligetben.

- Béla király út negyvennégy. Ósdi, sárga épület. Már messziről szembeötlik... Kocsival jön?

- Igen, azzal megyek. Palásti legyintett.

- Akkor nem részletezem az autóbuszvonalat... Tehát számítok magára, és várom este hétre. Csinálunk
egy kis szalonnasütést a kertben és miegymást...

- Pontosan ott leszek.



Balassa  Péter  már  nem  találta  ott  a  lányt.  Tésztát  tálaltak,  ezt  nem  szerette,  így  aztán  lemondott  az
ebédről, és lement a földszinti büfébe. Kis Mária egy nagy pohárból kólát ízlelgetett.

- Gyönyörű egy gyerek vagy te - fogadta lemondóan a fiatalembert. -  Ott szobrozok a lefoglalt székkel,
te meg kényelmeskedsz.

Balassa két szendvicset vett.

- Nem tehetek róla, Palásti elkapott, és egy mérést csináltunk... Azt mondja, fokozni kell a tempót.

- Beszélik, a minisztérium tűkön ül már. Vincze legalábbis erre esküdött.

Vincze Márton mérnök egyike volt Palásti segítőinek a kísérleti  laboratóriumban.  Sokan  nem  szerették
nagyképűsége  és  finomkodó  modora  miatt.  Azt  beszélték,  hogy  inkább  reprezentálni  szeret,  tárgyalni,
értekezleteken részt venni, mint keményen dolgozni.

- És Vincze honnan veszi ezt?

- Palástitól. Tudod, mennyire szereti a jól értesültet adni - mondta a lány.

Balassa  a  büféslányt  nézte.  Amaz  észrevette  őt,  és  erőteljes  mosolyt  vetett.  Kis  Mária  összehúzta
tatárvágású szemét.

- Mi a szösz - állapította meg. - Ez a lapátfogú érdekel?

- Ugyan...

- Látom, hogy villogtatsz rá.

Balassa gyorsan felfalta szendvicseit.

- Nagyon megromlott a szemed - mondta rezignáltan.

A lány hátat fordított a büfének, és oldalról gyors pillantást vetett a fiatalemberre.

- Megkértelek volna egy szívességre, de nem teszem - jegyezte meg.

Balassa  félretolta  a  kerek  étkezőasztalon  levő  üres  papírtálcáját,  és  kíváncsian  nézett  a  lány  arcába.
Nagy mélybarna szemet látott, telt ajkat és kissé pisze orrot. Néhány szeplőt is felfedezett.

- Ne kéresd magad - figyelmeztette tréfásan. Kis Mária halványan elmosolyodott.

- Ha ennyire unszolsz, nem bánom, megmondom - sóhajtott. - Arról van szó, hogy hatkor meccsünk van,
de nekem előtte el kell ugranom egy fontos dolog miatt. Igaz, pár perc az egész, de messze van a pályától,
és nem érek oda. Gondoltam...

-  Hogy  elviszlek  kocsival  -  vette  át  a  szót  Balassa  -,  és  miután  elintézted  a  rettentő  fontos  dolgodat,
eldoblak a pályáig.

- Péter fiam, te gondolatolvasó vagy - csapta össze kezét a  lány. - Szinte kezdek félni tőled, hogy belém
látsz, és illetéktelenül titkokat tudsz meg... Azért megteszed nekem ezt a szívességet, ugye?

Balassa fontoskodó arcot vágott, mintha az egész délutánja foglalt volna.

- Hát...

- Ígérem, ha egyszer autóm lesz, és megkérsz valamire, nem hagylak cserben.

- Ahhoz nem kell kocsi.

- Nem kacérkodunk, Péter fiam - incselkedett a lány. Balassa bólintott.

- Rendben van... Elviszlek arra a fontos dologra, aztán a pályára is. Kis Mária szeme hálásan csillogott.

- Kösz... Ha majd nagy leszek, meghálálom.

Délceg  járású,  fiatal,  barna  nő  ment  el  mellettük.  A  fehér  köpeny  szinte  megpattanni  látszott  formás
alakján.  Különösebben  nem  volt  csinos,  de  vonzotta  a  férfiszemet,  és  ezzel  maga  is  tisztában  volt.



Köszönésüket szívélyesen viszonozta, aztán a büfépulthoz lépett. Sonkát kért és egy pohár szódát.

Balassa  csupán  látásból  ismerte.  Tudta,  a  nő  is  laboráns,  de  az  előkészítőben,  nem  pedig  a  kísérleti
laboratóriumban,  ahol  Kis  Máriával  együtt  dolgoztak.  Különösebben  persze  nem  érdekelte  a  nő.  Sokan
próbálták csapni neki a szelet, de senki sem tudta bizonyosan, hogy a vállalatnál ki a favoritja.

Kis Mária követte a fiatalember pillantását.

- Tetszik? - kérdezte, de hangjának nem volt éle. Balassa megvonta vállát.

- Nem rossz, de nem szeretek sorban állni - mondta.

- Benne van a férjhez menésben, de még szelektál.

- Hány éves?

- Huszonöt már, és kinéz annyinak - mondta a lány.

- Már? - csodálkozott Balassa. - Még...

- Már huszonöt... Bizony elmúlik az idő a szép Edina felett is.

- Edinának hívják? A lány bólintott.

- Berec Edina - mondta. - Egy időben azt kezdték suttogni, hogy nála Palásti a  titkos ász. No meg azt,
hogy odavette volna magához, csak nem akarta a  pletykát... Persze, mindez marhaság.  Palásti  nem  olyan
ember. Talán azért viselkedik másként Edinával, mert gyakran összejárnak társaságban. A nő ugyanis távoli
rokona egy öreg krampusznak, aki fej volt a vállalatnál, de aztán nyugdíjba ment.

Balassa kibámult a széles üvegablakon az utcára.

- Te nem is figyelsz rám - méltatlankodott a lány -, pedig kidumálom a cuflámat.

- Ugyan, ugyan - tért vissza Balassa pillantása az elszórt szeplőkre. A lány témát váltott.

- Tehát akkor számíthatok a fuvarodra délután?

- Számíthatsz...

Visszaindultak  a  laboratóriumba.  Gyalog  mentek  fel  a  harmadik  emeletre  anélkül,  hogy  szót  váltottak
volna. Balassa Péter cigarettára gyújtott amikor felértek, és a lányra mosolygott.

Kis Mária a fejét ingatta.

- Nem tetszel nekem, Péter fiam - szögezte le.

- Ez a szerencséd...

-  Nem  tetszel,  mert  néha  nagyon  fura  vagy.  Mintha  túlzottan  szórakozott  lennél,  vagy  mifene...
Elbámulsz, aztán, ha magadhoz térsz, olyan a  tekinteted,  mintha  idegen  helyre  kerültél  volna.  Mindez  egy
villanás, de észrevenni ezt.

Balassa még szélesebbre húzta a száját, és a lány mélybarna szemébe nézett.

- Szerencséd, hogy nem tetszem neked, mert ha igen, már régen felfaltalak volna.

- Látod, Péter fiam, most meg hősködsz... Csak tudnám, miért teszed, amikor tudom jól, nem vagyok az
eseted.

A lány állta a pillantását.

- Hátha...

- Nem,  nem...  Ha  az  eseted  lennék,  nemcsak  felvillanásaid  lennének  irányomban.  Te  egyáltalán  nem
hajtottál rám, és miért? Mert nem vagyok az eseted.

Balassa megszívta cigarettáját, és a füstöt hosszan a mennyezetnek fújta.



- Bezzeg az edző - mondta Balassa. Élcnek szánta, de azon nyomban megbánta.

A lány elkapta a tekintetét.

- Ez övön aluli ütés volt - mondta halkan. - Nagyon jól tudod, hogy semmi közöm Pistához. Fűzni akart,
ennyi az egész. Eligazítottam őt, azóta nem hozza fel a  mókát... Mindezt tőlem tudod, én mondtam el. Nem
kellett volna ezt a labdát visszadobnod.

- Nem akartalak megbántani - mentegetődzött  Balassa.  -  Ez  a  te  dolgod.  Arról  beszéltünk,  hogy  nem
vagy az esetem. Így kezdődött, de bennem nem volt rossz szándék. Felejtsd el.

A lány felemelte tekintetét a földről, és bólintott. Szemének villanása azonban nem volt meggyőző.

A munkaidő végeztével Kis  Mária  hatalmas  sporttáskával  jelent  meg  az  épületnél  levő  parkolóhelyen.
Balassa eltátotta a száját.

- Erről nem volt szó, csak rólad - intett fejével a táskára. A lány megtorpant, érthetetlen arcot vágott.

- Miről nem volt szó?

- Ekkora behemót cuccról - mondta Balassa, és úgy tett, mintha aggodalmaskodna.

- Majd az ölembe veszem - döntött a  lány, és felmérte a  kocsi belsejét. -  Különben elfér a  hátsó ülésen
is, mit marháskodsz.

- Az egész csapat szerelését te cipeled?

- Ez mind az enyém...

Beültek a kocsiba. A lány térdére helyezte a táskát, és görcsösen fogta kezével.

- Tedd csak hátra - unszolta Balassa.

- Itt jól van...

Balassa a vállát rándította, aztán indított.

- Merre van az a sürgős dolgod? - kérdezte.

- Attila körút száztizennégy...

Csúcsforgalom  volt,  olykor  csak  lépésben  haladhattak.  A  Budapest  szállónál  jártak,  amikor  a  lány
megszólalt:

Mindegyik  lánynak  ennyi  cucca  van.  Dressz,  nadrág,  tornacipő  és  a  tisztálkodási  dolgok.  A  melegítő
puffasztja meg a táskát, de mit csináljak, ha az is kell. Soha nem lehet tudni, milyen lesz az idő.

- Tedd hátra az ülésre.

A lány szó nélkül engedelmeskedett, aztán lesimította szoknyáját, és ölbe tett kézzel nézett előre.

- Az a nagy sárga ház - mutatta később, amikor az Attila körútra értek. Balassa leállt a jelzett ház előtt.

- Nagyon sietek - mondta a lány és kiugrott a kocsiból. Egy szemvillanás alatt eltűnt a ház kapujában. 

Balassa Péter  cigarettára gyújtott, és  kikönyökölve a lehúzott ablakon, várt. Már a  második cigarettáját
szívta, amikor felbukkant a  lány, és villámgyorsan beszállt a  kocsiba. Bűnbánó arccal nézett a  cigarettával
bíbelődő fiatalemberre. Jó félórát töltött a házban.

- Ne haragudj, Péter  fiam, de elhúzódott a  dolog  -  mondta.  Balassa  indított,  és  a  Lánchídnak  vette  az
irányt.

- Annyira fontos volt, hogy meccs előtt lehetett csak megoldani? - tudakolta.

- Nagyon fontos volt nekem...

- Ebben biztos vagyok, mert jó sokáig intézted. A lány a karórájára vetett egy pillantást.



- Azért volt szükségem ma a segítségedre, hogy ezt is lebonyolítsam. Így kényelmesen kiérek a meccsre
is.

- Neked valami autós pacák kellene...

A lány Balassa arcélét nézte, és nem szólt semmit.

-  Talán  nincs  igazam?  -  folytatta  Balassa.  -  Nem  kellene  cipelned  akkor  ezt  a  behemót  táskát,  ha
meccsed van. Ráadásul kényelmesen lebonyolíthatnál egy csomó dolgot.

A lány meg sem mukkant. Előreszegezett fejjel mereven ült, mintha nyakon vágták volna.

-  Még  csak  az  hiányzik  -  magyarázta  Balassa  -  hogy  megsértődj.  Ma  valahogy  túl  érzékeny  vagy.
Különben elárulhatnád, hol van a pálya.

A Lánchíd előtt voltak. Dönteni kellett, Budán maradnak-e, vagy Pestet válasszák.

- A Kisstadionban játszunk - mondta a lány.

- A Keleti pályaudvar mögött...

- Igen.

Húsz perc is eltelt, míg végighaladtak a zsúfolt Rákóczi úton. Balassa egészen a Kisstadion parkolójáig
hajtott.  A  szabadtéri  pályákat  szegélyező  drótkerítés  kapujánál  egy  tucat  lány  várakozott.  Mindegyik
kezében degeszre tömött sporttáska lógott.

Kis Mária szeme hálásan csillogott.

-  Köszönöm  a  fuvart  -  mondta.  Lendült  volna,  hogy  kimásszon  a  kocsiból,  de  Balassa  kézmozdulata
megállította.

-  Nagyon  zavarna,  ha  megnézném  a  meccseteket?  -  kérdezte.  A  lánynak  szétnyílt  az  ajka,  és  csak
bámult.

- Meg akarsz nézni minket? - hitetlenkedett.

- Igen... Főként rád vagyok kíváncsi. A mozgásod érdekel, ha úgy tetszik.

- Ez nem igaz - csapta össze kezét a lány.

- Látod, milyen könnyelmű vagyok... Melyik pályán játszotok?

A lány a drótkerítés távoli pontjára mutatott, ahol fasor szegélyezte az utat.

- Ott a jegenyésnél... A harmadik röplabdapálya innen a bejárattól - mondta. Az arca örömet sugárzott. -
Hű, de fognak ájulni a csajok. Arra számíthatsz, hogy már holnap kidumálnak.

Balassa kibámult a csivitelő lányokra. Kivétel nélkül ismerte őket látásból. Csak az edző nem dolgozott a
vállalatnál, ő viszont nem volt a várakozók között.

- Mit számít, ha sustorogni fognak? - legyintett. A lány kuncogott.

- Azt hiszik, hogy te meg én...

- Téged zavar?

A lány kihúzta magát, mintha kitüntetésre várna.

- Engem ugyan nem zavar - mondta. - Legalább meglesz a heti témájuk. Utána majd elcsendesednek.

- Majd ráteszünk egy-két lapáttal még.

- Nicsak, hogy megbátorodtál, Péter fiam.

- Bátorságról egyelőre szó sincs, csak óvatos lépésekről -  mosolygott  Balassa.  -  Mit  szólnál  ahhoz,  ha
mérkőzés után meghívnálak valami frissítőre?



A lány a fejét ingatta.

-  Micsoda  csábításnak  vagyok  kitéve  -  mondta,  aztán  mélyet  bólintott.  -  Szívesen  elfogadom,  de
figyelmeztetlek,  sokba  fog  kerülni  ez  neked,  mert  legalább  két  üveg  kólát  kivégzek,  de  az  is  lehet,  hogy
három lesz belőle.

- Állok elébe... A mérkőzést követően itt foglak várni a kocsinál.

- Sietek majd - mondta a lány, és kiszállt a kocsiból, maga után húzva nagy csomagját.

A csapat nagy ovációval fogadta. Balassa észrevette, amint néhányan összesúgtak, aztán felé bámultak.
Hagyta,  hadd  menjenek  be  a  kapun.  Miután  a  lányok  eltűntek  a  közeli  épületben,  lezárta  a  kocsit,  és
beballagott a pályára. A jelzett helyen egyetlenegy kíváncsiskodó sem volt. Kisvártatva megérkezett néhány
családtag és három fiatal fiú, akik a lányoknál voltak érdekeltek.

Balassa Péter  számára a mérkőzés nem  volt  egyéb,  mint  időtöltés.  Kis  Mária  a  pillanatnyi  szüneteket
kihasználva  nem  mulasztotta  el  az  alkalmat,  hogy  mosolyt  vessen  felé.  Látható  volt,  hogy  a  lány  talán  a
szokottnál is nagyobb ambícióval játszott. Balassa a  rávillanó kutató tekintetekből arra következtetett, hogy
Kis Mária lelkes játéka ittlétének köszönhető.  Olykor rajtafelejtette szemét a  lányon, és bár akaratlanul, de
felmérte nőiességét. Meglepve tapasztalta, hogy milyen formás és arányos alakja van a lánynak, amit eddig
egyáltalán nem vett észre. Az edző gyakran bámulta őt. Lerítt róla, hogy  még  nem  mondott  le  Kis  Mária
ostromlásáról, inkább csak rendezte sorait a vesztett csata után, hogy erőteljesebben nekilendüljön.

Balassa Péter  a  mérkőzés végeztével cigarettára gyújtott, és  kocsijához ment. A  lány  sokkal  korábban
érkezett, mint ahogy várta. Az arca üde volt és piros a játéktól, a kellemes izgalomtól.

- Ugye hamar jöttem? - kérdezte, és beült, majd egy mozdulatával a hátsó ülésre dobta táskáját.

Balassa kipöccintette a csikket az ablakon, és indított.

- Talán nem volt meleg víz?

- Jaj, de utálatos vagy... Nemhogy örülnél, amiért siettem.

- Azt hittem nem volt meleg víz.

- Miattad siettem - csattant fel a lány. Balassa a Városligetnek hajtott.

- Hová megyünk? - tudakolta a lány minden kíváncsiság nélkül.

-  Leitatlak  kólával.  Ismerek  egy  presszót  Budán,  de  még  nem  voltam ott,  csak  kívülről  láttam.  Most
megnézem veled belülről is.

- Nagyszerű lesz... Mit szólsz a meccsünkhöz? Balassa az utat figyelte.

- Az a lényeg, hogy nyertetek - mondta. Kis Mária értetlenül nézett.

- Hogy nyertünk?

- Igen, ez a lényeg...

A lány durcásan félrefordította fejét, és hallgatott.

- Most mi bajod van? - tudakolta Balassa.

- Azt mondtad, az a lényeg, hogy nyertünk...

- Így van... Ez baj?

- Igen, baj. Baj, mert nem is nyertünk. Te nem figyelted a meccset, mert ha figyelted volna, most tudnád,
hogy nem nyertük meg, hanem kikaptunk.

Most Balassán volt a csodálkozás sora.

- Akkor mi a fenének örültetek annyira, mikor lefújták a mérkőzést?

-  Nem  annak,  hogy  vesztettünk.  Annak  örültünk,  hogy  nem  három  nullra  kaptunk  ki,  hanem  három



egyre... És ez az egy nyert játszma a körmérkőzéseknél sokat jelenthet majd a részünkre. Hát csak ennek
örültünk.

Balassa a fejét ingatta.

- Még ilyet... Vesztett meccsnek örülni, egymás nyakába borulni.

- Én meg azt hittem, érdekesnek találtad - jegyezte meg a lány rezignáltán.

- Előrebocsátottam, hogy engem a mozgásod érdekel - mondta Balassa, de hangjában  nem  volt  semmi
meggyőző.

Hosszú  csend  telepedett  közéjük.  Balassa  a  forgalommal  volt  elfoglalva,  a  lány  pedig  gondolataiba
mélyedt. Az Árpád-híd derekán jártak, amikor a lány megszólalt:

- Hogy hívják azt a presszót?

- Csipcsup. Elég hülyén hangzik, de így hívják. Tudod hol van? A lány a fejét rázta.

- Még csak nem is hallottam róla.

- Mindjárt ott leszünk... Addig felkészülhetsz lelkileg rá, ha netán valami reprezentatív helyre gondoltál.

A lány az utat nézte, aztán kisvártatva megszólalt:

- Tudod, mi benned a hiba, Péter fiam?

- Újabb erényt fedezel fel bennem...

-  Az  a  hiba  benned,  hogy  nemcsak  másokkal,  hanem  magaddal  is  játszol,  és  az  utóbbi  szinte
megbocsáthatatlan. Akár egy kelekótya építész.

- Építész? - nevetett Balassa.

- Kelekótya építész - hangsúlyozta a lány.

- Az meg milyen?

- A kelekótya építész természetesen csak légvárakat épít. Játszik a  gondolattal, és  úgy  tesz,  mintha  az
komoly lenne. Ez még csak hagyján, de a blikk most következik...

- Micsoda? - vetette közbe Balassa.

- A blikk - nyomta meg a szót a lány, és a nyomaték kedvéért ujjával a fejére bökött.

- A blikk az - folytatta -, hogy mielőtt ez a kelekótya építész befejezné a légvár felépítését, gondol egyet,
és az egészet durva módon lerombolja, felrobbantja, porrá zúzza... Az egészet. És itt van a blikk. Mert miért
nem építi fel teljesen a légvárát? Miért nem gyönyörködik benne? Hiszen ez egyedül az övé, senki sem látja
ezt a légvárat, senki más nem gyönyörködhet benne. És mégis lerombolja.

- Ebből következik - magyarázta -, hogy nem véletlenül blikkes ez a  kelekótya építész. Azért rombolja le
légvárát  a  befejezés  előtt,  mert  saját  maga  is  megijed  ettől  a  légvártól.  Eleinte  szép,  ahogyan  építgeti,
gyönyörködik  benne,  eljátszadozik  a  gondolattal,  mint  minden  gondolatával,  aztán  megijed,  és  fuccs  az
egésznek... Később kezdi más formában elölről, de soha nem jut  a  végére,  ezt  is  porrá  zúzza.  Nos,  ezért
blikkes ez az építész... Nekem az a véleményem róla, hogy ez az építész nem az  eredetit  adja,  valamiféle
szerepet játszik, és fél még magától is. Fél a felépült légvárától, hogy ez kizökkenti a  szerepjátszásból, ezért
rombolja le befejezés előtt... Lehet, hogy mindezt te nem érted, de nem is kell értened.

Balassa a járdához irányította a kocsit, és megállt. A lány szinte észre sem vette, tekintete a  fiatalember
arcát kutatta és tovább beszélt:

- Csak azt nem értem, miért engedsz engem bepillantani az összetört légvárad  romjára?  Ha  eltitkoltad,
hogy építed, miért mutatod meg porrá zúzva... Csakhogy magadat nyugtasd: íme, sajnos, ez van, de én mást
akartam... Mindezt úgy teszed, mintha akaratodon kívül más döntötte volna le az elképzelésedet.

A lány előbb mélyet sóhajtott, aztán csendesen annyit mondott:



- Túljátszod magad, és hogy miért, az a  te dolgod. Balassa  fürkészően  nézett.  A  csendet  ismét  a  lány
törte meg:

- Most olyan idegen vagy, de olyan idegen, Péter fiam, hogy nem is tudom, miért vagyok veled - mondta,
de hangjából hiányzott a jellemző játékoskedv.

Balassa kimutatott a kocsiból.

- Az ott a Csipcsup.

- Ez valami skanzen lehet még a múlt századból - vélekedett a lány.

- Remélhetően a kólájuk eredeti lesz.

Kívülről nem sok jót árult el az üzlet vendégcsalogató felirata. Négyemeletes öreg épület aljában volt. A
bejárat két oldalán hatalmas festett üvegtáblák díszelegtek. Az üveg alatt  az  idő  vasfoga  alapos  pusztítást
végzett. A festék felpattogzott, a színes cikornyás betűk hámlani látszottak. Néhány lépcsőfok vezetett le a
bejárati ajtóhoz. Az erős szürkületben az üzlet úgy beleolvadt a kopott bérházba, mint viseltes gúnyán a folt.

Az eszpresszó mindennek volt nevezhető, csak tisztának nem. A keskeny és hosszú szuterénhelyiségben
diszkrétnek tűnő fényt árasztottak a sápadt égőjű falikarok. Kerek asztalok sorakoztak a fal mellett támlás
székekkel.  Egy  fényét  vesztett  pianínó  árválkodott  a  sarokban.  A  bejárattal  szemben  levő  pultnál  ósdi
kávéfőzőgép mögött nyúlánk fiatal nő tétlenkedett. Mélyen kivágott fehér blúza, amely pattanásig feszült a
mellén,  elárulta:  van  mit  mutatnia.  Hosszú,  fekete  haja  a  derekát  verdeste,  amely  ha  hirtelen  mozdult,
elkésve lebbent utána, akár a fátyol. Feltűnő jelenség volt az elhanyagolt helyiségben.

Balassa olyan helyet választott, amely  közel  volt  a  pulthoz.  Két  kávét  rendelt  és  kólát.  A  helyiségben
kevesen  voltak.  A  felszolgálónő  jobbára  a  pénztárban  pöffeszkedő  kövér  nővel  trécselt,  aki  a  körmét
reszelte.

Kis Mária jóízűen meghúzta poharát, és mosolyogva nézett körbe.

- Elképzelem itt a törzsközönséget - mondta. - Egyáltalán mi vonzott ide?

- A kíváncsiság... Néhányszor eljártam itt, és megragadta a figyelmemet az a hülye név: Csipcsup.

- Nem a névvel van a baj, hanem a szereléssel - bámult ismét körbe a lány.

Balassa  feketéjét  kavargatta,  miközben  lapos  pillantásokat  vetett  a  pult  felé.  A  nyúlánk  nő  a  pultra
könyökölve  előredőlt,  és  a  kolléganők  beszélgetését  figyelte.  Váratlanul  felemelte  fejét,  tekintetük
összevillant. A nő erre felegyenesedett,  ajkán  halvány  mosoly  jelent  meg,  aztán  elfordította  fejét,  és  üres
poharakat kezdett felrakni a kávéfőzőgép tetejére.

- Már a kanál is elolvad - jegyezte meg Kis Mária. Balassa cigarettát vett elő.

- Rágyújtasz? - kérdezte.

- Tudhatnád, hogy nem dohányzom.

- Honnan tudnám?

- Onnan kellene tudnod, hogy még soha nem láttál cigarettázni. Balassa megvonta a vállát és rágyújtott.

- Elhatároztam, hogy a jövőben jobban figyelek rád - mondta mentegetődzésképpen.

- Köszönöm, lenyűgöző vagy.

Balassa megitta kávéját, majd közelebb húzta székét a lányéhoz.

- Hogy hívták azt az öreg krampuszt, aki nyugdíjba ment a vállalattól? - kérdezte.

Kis Mária megrázta fejét és érthetetlenül nézett.

- Kiről van szó?

- Berec Edina rokonáról.



- Értem  -  derült  fel  a  lány  arca.  -  Micsoda  váltásaid  vannak...  Valami  fura  neve  van,  úgy  hallottam.
Akkor még én sem dolgoztam itt.

- Kollman?

A válasz Kis Mária arcára volt írva.

- Honnan tudtad? - kíváncsiskodott. - Ismerted?

- Csak hallottam róla...

- Azt beszélték, hogy Edina ennek az öreg fickónak távoli unokahúga.

- Tehát annak idején Kollman hozta a vállalathoz Berec Edinát - állapította meg Balassa.

A lány a fejét ingatta.

- Nem hozta, ugyanis Edina csak azután jött a  vállalathoz mikor  már  nyugdíjba  ment  Kollman.  Persze,
lehet az öreg közbenjárására történt mindez, elvégre nagy a tekintélye még mindig a fejesek körében.

- Biztos Kollman szólhatott Palástinál is a lány érdekében, hogy vegye magához.

- Miért érdekel ez téged ennyire? - kérdezte a lány felhúzott szemöldökkel.

Balassa közömbös arcot vágott.

- Csak úgy eszembe jutott - mondta.

Megszívta  cigarettáját  és  a  nyúlánk  nőre  nézett,  aki  a  pult  mögött  éppen  kávét  főzött.  Amaz  ismét
viszonozta a pillantását.

- Érdekel Edina? - kérdezte a lány. Hangsúlyán érezhető volt, hogy csak erőlteti a közömbösséget.

- Ejnye, ejnye - ingatta fejét Balassa.

- Mi az az ejnye, ejnye?

- Most meg Edina?

- Volt más is?

Balassa szembefordult a lánnyal és könnyedén legyintett.

- Hát az a  lapátfogú ott a  büfében, az mi volt? - kérdezte szemrehányóan. - Elsőnek azzal hoztál volna
össze, még rá is kérdeztél, hogy érdekel-e... Most meg Edina. Ki lesz a legközelebbi?

Kis Mária egy villanásnyi ideig késlekedett a válasszal, aztán kibökte:

- Az ott a pult mögött.

- Kicsoda? - adta az értetlent Balassa, de nem nézett a pult irányába.

-  Az  a  hosszú  hajú  tünemény...  Úgy  bámul  erre,  mintha  fehér  lovon  érkeztél  volna  ide,  egyenesen  a
kívánságára.

- Benned egy boszorkány lakozik.

- Lehet, de nem vagyok csak játékszer.

Balassa  megszívta  cigarettáját,  aztán  elnyomta  a  csikket  a  hamutartóban.  Tekintetük  összevillant  az
asztal felett. Balassa mély, barna szemet látott.

- Nem a hosszú hajú lesz  a  következő  -  mondta  csendesen,  és  szemét  nem  vette  le  a  lány  arcáról.  -
Vértezd fel magad, állj készen a küzdelemre... Te leszel a következő. Kivetem rád a hálómat, és elcsábítlak.
Érted?... De többet ne kérdezd, ki a következő.

A  lány  arcán  az  elszórt  szeplők  izzani  látszottak.  A  tekintete  mintha  menekülni  akarna  Balassa
pillantásának bűvköréből, olykor megrezzent, aztán beletörődően megnyugodott.



- Most, most miért lettél ilyen meredek egyszerre? - dadogta.

- Meredek vagyok?

- Nagyon meredek vagy.

Balassa hátradőlt a széken, de tekintetét nem vette le a lányról.

- Máskor is szeretnélek kivinni a mérkőzésre - mondta. Kis Mária szemében fény gyúlt.

- Ezt komolyan mondod?

- Komolyan...

- Akkor nagyon örülök.

Balassa karját a lány székének támlájára tette.

- Különben a nőt ismerem - intett fejével a pult irányába. - Semmi egyéb, csupán ismeretség.

- A te dolgod... Nem érdekel egy cseppet sem. Az előbb is csak...

- Hagyjuk az előbbit - szakította félbe Balassa. - Egy szót sem az előbbiről.

- Rendben - mondta beleegyezően a lány.

- Később majd beszélek Ágival, mert valamit tisztázni akarok vele, ha már itt vagyok.

- Ezért jöttünk?

Balassa lapos pillantást vetett az asztal felett.

-  Nem  ezért  jöttünk  -  tagolta  a  szavakat.  –  Csak  kihasználom  az  alkalmat,  hogy  egy  régi  dologról
megkérdezzem.

- Nyugodtan, Péter fiam - mondta a lány megértően. - Nem harapásnak szántam kérdésemet. Különben
az sem érdekel, ha azért jöttünk volna ide... A lényeg, hogy itt vagyunk.

Lassan szállingózni kezdtek a vendégek, mind nagyobb lett a  forgalom. Egy idős, alacsony, kopasz férfi
lépett a zongorához, és rendezgetni kezdett.

- Ez fog kalimpálni? - bámult a lány.

- Azt hitted, Illés érkezik majd ide?

- Azt nem, mert attól a  zenétől leesne itt a  vakolat, de ilyen öreg krampuszra nem számítottam. Mit fog
ez egyáltalán játszani?

Lomha mozgású, nagydarab férfi lépett a  helyiségbe. Sötétkék munkásruhában volt, és  ez elárulta, hogy
nem  érkezhetett  messziről.  Üstöke  akár  a  stoplámpa  virított.  A  pénztárnál  blokkot  vásárolt,  aztán
megtámasztotta a pultot. A hosszú hajú nő áthajolva a pulton élénk suttogásba kezdett az érkezővel.

Balassa figyelmét nem kerülte el izgatottságuk.

- Nem tudom mit fog kalimpálni az öreg, de nem lehet rossz muzsikus, ha még mindig szükség van rá -
mondta a lánynak.

A  zongorista  azonban  nem  sietett  a  munkával.  Miután  mindent  előkészített,  hogy  a  kopott  szerkezet
hangokat adjon ki magából, a  pulthoz ment.  A  nyúlánk  nő  elétett  egy  kávét,  aztán  visszatért  sustorogni  a
szerelőruháshoz. Kisvártatva a vörös hajú férfi indulni készült.

- Ne haragudj, de pár percre magadra hagylak, valamit behozok a kocsiból - mondta Balassa.

Kis Mária megadóan bólintott.

- Nem fognak felkérni táncolni - jegyezte meg.

Kint már sötét volt, égtek az utcai lámpák. A lomha mozgású férfi éppen az úttesten vágott  át,  amikor



Balassa  kilépett  az  eszpresszó  ajtaján.  Néhány  lépést  tett  csak  a  járdán,  majd  eltűnt  egy  földszintes  ház
kapubejárata mellett levő vasajtó mögött.

Balassa  kényelmesen  átsétált  az  úttesten,  és  követte  a  férfi  útját.  A  földszintes  ház  utcára  nyíló
pinceablakai világosak voltak. A vasajtó egy résnyire nyitva volt, látni lehetett a  meredek falépcsőt, amely a
pincébe vezetett. A falon cégtábla volt, amelyen a műhelytulajdonos neve virított: “Takács Gábor lakatos".

Balassa  visszafordult,  és  a  kocsijához  ment.  A  kesztyűtartóból  egy  doboz  Marlborót  vett  elő,  és
zsebrevágta.

- Ezért voltál úgy oda - bámulta meg a színes dobozt Kis Mária.

Már szólt a  zongora, régi melódiák zenéje igyekezett hangulatot teremteni. Az alacsony férfinak csak a
kopasz feje búbja látszott a zongora mögött.

Balassa rágyújtott.

- Egyszer majd olyan helyre viszlek, ahol tánc is van - mosolygott a lányra.

- Míg a bagódért voltál, ketten is rám haraptak.

- Mifene?

- Azt mondták, unalmas manusz vagy, és nem tudják, mit kajolok rajtad - Incselkedett a lány.

- Az a lényeg, hogy te tudd.

A lány a fejét rázta, és komolykodóan megszólalt:

- Az a baj, hogy magam sem tudom, mit kajolok rajtad.

Nyílt az ajtó, Balassa Péter  megmerevedett, mintha hipnotizálták volna. Kövér, kerek fejű ember lépett
be,  feszülő,  gyűrött  öltönyben.  Megállt,  és  turcsi  orrával  körbeszimatolt,  akár  a  házi  kutya  a  konyhában.
Szúrós kis szeme ide-oda ugrált, aztán kíváncsian megállt egy ponton.

Balassa  Péter  úgy  tett,  mintha  nem  emlékezne  rá,  és  elsiklatta  pillantását.  Frissen  benne  élt  Tompai
nyomozóhadnagy megjelenése Szántai lakásán.

- Nicsak, kit látnak szemeim - szólalt meg egy rekedt hang. Balassa kelletlenül tekintett fel.

- Óh, maga az - mondta.

A kövér férfi hadvezérként kihúzta magát.

- Hát ki lehetne más - tárta szét kezét, aztán a lányra nézett. - Jó estét.

Kis Mária megbiccentette fejét.

- Milyen fura, hogy megint egymásba botlunk - folytatta nyájasan a kövér férfi. -  Ráadásul éppen itten,
ahová engem a hivatal vezényelt.

- Maga ellenőr? - kérdezte a lány.

- Hogy micsoda vagyok?

- Vállalati ellenőr... Ön mondta, hogy hivatalból van itt.

Tompai tátott szájjal nevetett, még a hasa is belerázkódott. Egy szemvillanás alatt azonban ismét komoly
lett.

- Nem vagyok ellenőr, hölgyem, de közeljárt az igazsághoz - mondta. - Csupán az urat ismerem - intett
szemével Balassára. - Persze csak látásból ismerjük egymást, de furdal a  kíváncsiság, hogy közelebbről is
tisztában legyünk egymással.

Tompai közel hajolt Balassához, és úgy suttogta:

- Legközelebb, ha ismét összefutunk, kíváncsian várom az igazolványát.



Balassa közömbös arcot vágott.

- Hát akkor bocsánat a közjátékért, a viszontlátásra - mondta, aztán mintha gurulna, a pulthoz ment.

Kis Mária meghökkenten nézett.

- Ki ez a dundi pasas? - kérdezte halkan.

- Egy a sok közül - bökött ujjával fejére Balassa.

- De ismer téged...

- Találkoztunk már, de csak szót váltottunk.

- Miért csodálkozott ez a dagi, hogy itt látott?

Balassa kelletlenül húzta el a száját.

- Flúgos, ennyi az egész - mondta. - Egyszer borsot törtem akaratlanul is az orra alá, és  ezt  nem  tudja
elfelejteni, ezért macerált most is.

Tompai olyan halkan beszélgetett a  pult végén a hosszú hajú nővel, hogy egy  szófoszlány  sem  jutott  el
hozzájuk. A nő idegesen pislogott, és a  vállát húzogatta. A kövér férfit valószínű nem elégítette ki a  válasz,
mert a nő részéről újabb vállrándítás következett. Kisvártatva Tompai valamit bejegyzett a noteszába.

Kis Mária nem vette le szemét a kövér férfiról.

- Pedig ez ellenőr - mondta.

- Mit törődsz vele...

-  Az  ismerősödet  is  faggatja.  Nekem  bezzeg  nem  ismerte  el,  hogy  ellenőr.  Talán  sejtette,  miért
érdeklődtem...  Úgy  letoltam volna,  hogy  belesápad.  Ellenőrzésre  van  esze,  de  arra  nem,  hogy  rendesen
kinézzen ez az üzlet. Ezt be kellene zárni, olyan ramaty.

Tompai búcsút vett a nőtől, előbb gyors pillantást vetett feléjük, és kiment. A felszolgálónő, mintegy adott
jelre, a pultnál termett. Azok ketten összesúgtak.

A lány elégedetten bólintott.

- Most legalább egy ideig rendes kávét főznek majd - fordult Balassához.

-  Nem  akartam  mondani,  de  nagyon  vacak  löttyöt  kaptunk  kávé  helyett.  Az  ismerősöd  nem  tett  ki
magáért. Fogsz vele beszélni?

- Igen...

-  Mondd  meg,  máskor  ne  löttyöt  adjon,  hanem  valami  normális  koffeinnel  töltse  meg  a  poharat.
Nyugodtan beszélj vele, engem nem zavar.

Balassa elmosolyodott, és a lány arcát fürkészte.

- Csak nehogy összeboronálj vele - mondta.

- Ismételem, nem zavar a dolog, remélem téged sem.

-  Ha  zavarónak  érezném  a  jelenlétedet,  megtehetném,  hogy  előbb  hazaviszlek,  aztán  visszajövök.  De
minek tegyem? Azt, amit akarok vele közölni, megtehetem egy perc alatt.

Közömbös dolgokról tárgyaltak. Az idő szaladt, és észre sem vették, hogy késő este van már.

- Kilenc óra - mondta Kis Mária.

- Még csak kilenc - adta a meglepettet Balassa.

- Ne tréfálj...

- Kikapsz a mamától.



A lány a copfjával babrált.

- Nem kikapásról van  szó,  de  vedd  figyelembe,  hogy  végighajtottam a  mérkőzést,  és  holnap  a  munka
frontján kell majd helytállnom. Akárcsak neked.

- Menjünk?

A lány bólintott.

- Nem beszélsz az ismerősöddel? - intett fejével a pult irányába. Balassa elővette a kocsi kulcsát.

- Ez a hosszabbik nyitja az ajtót - magyarázta. - Menj előre, és ülj be, mindjárt megyek utánad - mondta,
és a lány kezébe nyomta a kulcskarikát.

- Különben azt sem tudom, merre laksz - folytatta. - Elárulhatnád...

- Nem fogsz kicsattanni a lelkesedéstől - vélekedett a lány.

- Budakeszin - vágta rá Balassa. - Az elég messze van.

- Farkasréten. Éppen a temető mellett. Jó hely, mi? Állandóan harangoznak.

Balassa mutatóujját a lánynak szegezte.

- Most esett le nálam a tantusz - mondta hamiskásan.

A lány csinos arcán csodálkozás jelent meg.

- Milyen tantusznak kellett leesni nálad? - kérdezte bizonytalanul, mint aki csapdát sejt.

- Hogy honnan az a krizantém szag... Szinte állandóan árasztod.

- Óh, te nyavalyás...

- Ez ideig nem tudtam elképzelni, miért ez az illat? Most már tudom: a temető.

Kis  Mária  fejét  tenyerébe  hajtva  nevetett,  aztán  felkapta  tekintetét,  és  öklét  a  fiatalember  mellének
feszítette.

- Mindjárt megbokszollak - mondta csillogó szemmel. Balassa tenyerébe fogta a lány öklét.

- Jobb, ha tőlem tudod ezt - mondta. - Eddig sokan  próbálták  kitalálni,  de  senkinek  sem  sikerült.  Most
rájöttem.

- Egy fenét jöttél rá...  Nem használok semmiféle kölnit. Igaz, a  levendulát kedvelem, de csak  kivételes
alkalomkor pomádézom magamra.

Balassa elengedte a lány kezét, és intett a  felszolgálónőnek a számláért. Kis Mária fizetés után indult ki
a  kocsihoz.  Balassa  megvárta,  míg  a  lány  mögött  becsukódik  az  ajtó,  aztán  felállt,  és  a  pulthoz  ment.  A
hosszú hajú nő kíváncsi tekintettel fogadta.

-  Parancsol  a  kedves  vendég  -  búgta.  Mély,  kellemes  hangja  volt.  Balassa  telt  ajkat  és  hosszú
szempillákat látott.

- Elnézést a zavarásért - kezdte -, de nekünk beszélnivalónk lenne egymással.

A fiatal nő kihúzta magát, és fölényes mosolyt vetett.

- Nem hiszem, hogy érdekelne az a téma, amelyről tárgyalni akar a kedves vendég - emelte meg hangját,
majd éles pillantást küldött a pénztár felé.

Balassa félszemmel látta, hogy a felszolgálónő ott lebzsel, és veszi a jelet.

- A téma ugyanaz lenne, amiről az előbb az a kövér nyomozó érdeklődött - jegyezte meg. - Egy üzenetet
kellene átadnom, de látom, nehéz magával szót értenem.

A felszolgálónő rakétaként érkezett.



- Parancsol valamit a kedves vendég? - csattant fel, és pillantása olyan volt, mint a lándzsa hegye.

-  Majd  Ágika  megmondja  -  mutatott  a  pult  mögé  Balassa.  A  hosszú  hajú  nő  egy  szemvillanás  alatt
megváltozott.

- Nincs semmi, Irénke - intett szemével a felszolgálónőnek. - Foglalkozom az úrral...

- Akkor mit hülyéskedsz?

- Az előbb nem kapcsoltam.

- Hát akkor foglalkozz az úrral - mondta a felszolgálónő, és durcásan távozott.

- Jóskával kapcsolatos az üzenet - vetette oda Balassa.

A nő zavartan pislogott, mintha attól félne, hogy egy láthatatlan mikrofon felerősíti majd a hangját.

- Itt nem tudunk beszélni - mondta.

- Megvárnám... Mikor végez?

- Tizenegykor - mondta halkan a nő. - De itt nem jó.

- Hát akkor hol lenne a legjobb? A nő töprengeni látszott.

- A Tímár utca sarkán leszállok majd a villamosról - mondta kisvártatva.

- Akkor a  Tímár utca sarkán a villamosmegállóban várom magát. Fehér kocsival leszek, majd  villantok
néhányat a reflektorral.

- A villamos mindig nyolc, tíz perccel tizenegy után érkezik a Tímár utcához.

Balassa Péter tudta, hogy ez a pontos megfigyelés nem véletlen műve.

- Tehát ott találkozunk, ahol vele szokott - mormogta jelentőségteljesen.

A telt ajkak szétnyíltak a meglepetéstől.

- Jóska is ott lesz? - suttogta reménykedőén. Balassa a fejét rázta.

- Ő nem lesz ott, csak én - mondta. - A továbbiakat majd megbeszéljük.

A nő bólintott, de látszott rajta, hogy nehéz lesz magához térni döbbenetéből.

Kis Mária  türelmesen  ült  a  sötét  kocsiban.  Megkönnyebbülten  sóhajtott  fel,  amikor  Balassa  az  ülésre
huppant, és nyomban indított.

- Elég soká tartott, míg átadtad azt az üzenetet - jegyezte meg, de hangjában nem volt szemrehányás.

- Igen, mert egy csomó kérdése is volt, ezekre pedig nem számítottam.

-  Csinos  nő...  Amolyan  szexis,  de  ezt  nem  hittem  volna,  hogy  telik  az  erejéből  egy  csomó  kérdést
feltenni.

Balassa nevetett.

- Csinos? Szexis? - ismételte.

- Úgy van... Ami tény, az tény, és a formája a tényeket mutatja. Balassa Péter a Mártírok útja felé vette
az irányt. Az látszott legközelebbnek Farkasrétre.

- Különben, te is vagy annyira csinos és szexis - mondta, és csettintett a nyelvével.

- Lárifári... Etetsz most, hogy befogjam a számat.

- Nincs összeboronálás. Ebben megegyeztünk már. A lány a fejét rázta.

- Nincs összeboronálás, de engem nem kell érdemtelenül feldicsérni - mondta kelletlenül.



Balassa gyors oldalpillantást vetett. A lány csillogó szeme szinte világítani látszott a sötétben.

- Részletezzem? - nyomta meg a szót.

- Nyugodtan szemtelenkedhetsz.

- Elsősorban - kezdte incselkedve  Balassa  -,  láttalak  kifutni  a  pályára.  Ami  cucc  volt  rajtad,  az  elfért
volna a zakóm szivarzsebében... Másodsorban van esztétikai érzékem, és ezt  alaposan  igénybe  is  vettem.
Ezenkívül  esküdni  mernék  rá,  hogy  nem  vásárolsz  komplett  fehérneműgarnitúrát,  mert  nincs  szükséged
másra, csak a bugyira. Keskeny a derekad, telt a csipőd, szép hosszú a combod, formás a lábikád. Csupán a
bokád  vastag  kissé,  de  az  nagyon  lent  van,  és  nem  szoktam  a  földet  bámulni,  így  hát  az  nem  érdekel
különösebben. - Ismét a  lányra  pillantott,  és  mély  lélegzetet  vett.  -  Biztos  vagyok  benne,  hogy  mindezzel
nagyon is tisztában vagy.

A lány mereven nézte az úttestet, szája szegletében sejtelmes mosoly bujkált.

- Ezek után már csak azt kell tisztáznod, szűz vagyok-e, és ha nem, akkor hány barátom volt -  mondta
halkan.

Balassa egyik kezét levette a kormányról, és mutatóujját az égnek lökte.

-  Álljon  meg  a  menet  -  emelte  meg  a  hangját.  -  Csak  arról  volt  szó,  hogy  mit  láttam,  és  néhány
következtetés  a  lenge  magyarodra...  Máshoz  semmi  közöm,  és  semmi  jogom.  Viszont,  ha  olyan  nagyon
tudni akarod, egyáltalán nem érdekel a múltad.

- Állj meg - vetette közbe a lány színtetlen hangon. Balassa meglepve nézett.

- Kérlek, most rögtön állj meg - ismételte.

A Déli pályaudvar mellett voltak. Balassa a  járdához irányította a  kocsit, és  fékezett. Kíváncsian fordult
a lány felé. Kis Mária szeme ragyogni látszott.

- Csókolj meg, Péter fiam - lehelte, és fejének egy apró mozdulatával felkínálta csillogó ajkát. - Ne törődj
semmivel...

A hosszú csók felforrósította Balassában a vért.

- Még - súgta a lány.

Arra  eszméltek,  hogy  megkoccant  az  ablak.  Vihogó  fiatalok  bámultak  be  a  kocsiba.  Balassa
kibontakozott a lány karjaiból, és elindította a kocsit.

- Pont itt - jegyezte meg.

Kis Mária fejét hátrahajtva nevetett.

- Pont itt és pont most - mondta. - Ezt a pillanatot vétek lett volna elmulasztani.

Percek múlva a farkasréti temető közelében jártak.

- Itt állj meg - mutatta a lány a hirdetőoszlopot. Balassa eleget tett a kérésnek.

- Innen a harmadik házban lakom - mondta a lány, és megragadta sporttáskáját.

Balassa lágyan megfogta a lány állát, és maga felé fordította.

- Jól összeverődtünk, Péter fiam - mondta fátyolos hangon a lány.

- Bizony, jól összeverődtünk...

A  csók  szinte  összeforrasztotta  őket,  hosszú  percekre  elsüllyedt  körülöttük  minden.  Később,  amikor
kifulladva eleresztették egymást, Balassa szólni akart, de a lány kezével betapasztotta száját.

- Ne mondj semmit, semmit - kérlelte. - Ezután minden szó sablonnak tűnik... Tudod, miben maradjunk,
Péter fiam?

- Mondjad...



- Maradjunk abban, hogy bírjuk egymást, jó?

- Jó...

- Köszönöm a mai estét - mondta a  lány. Csókot dobott, és  kiszállt a  kocsiból. Egy pillanat alatt eltűnt a
sötétben nagy sporttáskájával.

5

Pontban tizenegy óra után öt perccel villamos fékezett a  Tímár utcai megállónál. Balassa Péter  néhány
méterrel távolabb állt le kocsijával, így jól látta a  hosszú hajú nőt, amint leszállt a  hátsó peronról. Megvárta,
míg a villamos elhalad, aztán megvillantotta a  reflektort.  A  nő  máris  jött.  Előbb  benézett  a  kocsiba,  aztán
fáradtan beszállt.

- Jó estét - mondta halkan. Rövid szoknyája alig takarta telt, formás combját. Hosszan igazgatta hosszú
haját. Viselkedésében nyoma sem volt kacérságnak.

-  Az  üzletben  egy  értelmes  szót  sem  tudtunk  volna  váltani  -  folytatta.  -  Állandóan  reflektorfényben
vagyok.

Balassa cigarettára gyújtott, és a nőt is megkínálta.

- Köszönöm... Igaz, ma sokat bagóztam, de ez van - mentegetőzött.

- Tudtam, hogy ott nem tudok beszélni magával, azért javasoltam, hogy találkozzunk valahol.

A nő idegesen szívta meg cigarettáját.

- Jóska magánál dekkol? - kérdezte.

- Nem...

- Hát akkor hol van?

- Azt nem tudom - mondta.

- Nem tudja - ismételte mintegy önmagának a nő.

- Mikor utoljára beszéltem vele, megkért, jöjjek el a Csipcsup eszpresszóba, és keressem az Ágit...

- Vértes Ágit - vetette közbe a nő.

- Igen...

- Maga tudja, hogyan állunk mi ketten? Jóska meg én.

- Jóska ismertette a terveit.

A nő mélyet bólintott, és nyelvével megnyalta telt ajkát.

- Hát persze - mozdított a  vállán egyet -, nem volt különösebben titok.  Jóska  már  korábban  megpucolt
volna attól a  nőtől, de hozzám nem jöhetett. Akkor még albérletben laktam  egy  dilinyós  öreg  házaspárnál.
Oda  nadrág  még  csak  vasalásra  sem  jöhetett  be...  Két  hete  viszont  sikerült  leakasztanom  egy  külön
bejáratú leválasztott kéglit. Igaz, havi nyolc kilóért, de sikerült. Teljesen szeparált. Persze, albérlőnek vagyok
bejelentve,  de  nincs  már  akadálya,  hogy  Jóskával  összeköltözzünk.  Csak  hát  most  beütött  Jóskának  a
balhé... Maguk haverok?

- Gyerekkori dolog... Csak mostanában futottunk össze. De havernak érzem Jóskát.

A nő hosszan maga elé bámult.

- A dagadt nyomozó is azt firtatta, tudom-e, hol van Jóska. Maga ismeri ezt a dagadtat?



Balassa bólintott.

-  Már  engem  is  kikérdezett  -  mondta.  -  Jóskával  három  napja  beszéltem.  Lelkemre  kötötte,  ha  a
rendőrség szimatol utána, ne mondjam meg, hogy beszéltünk.

A nő felvillanyozódott.

- De miért nem jön hozzám Jóska? Legalább felhívhatna telefonon.

- Fél, hogy esetleg figyeli magát a rendőrség.

- Aha... Az lehet.

- Azért jöttem én...

A nő olyan erővel szívta meg a cigarettát, hogy a parázs világítani látszott.

- Mit üzen nekem? - kérdezte izgatottan.

Balassa mélyet sóhajtott, és azon volt, hogy hangja közömbösen csengjen, amikor megszólalt:

- Valami cuccot említett.

- Cuccot?

- Igen...

- Talán cuccokat?

Balassa megvonta a vállát.

- Lehet, hogy cuccokat említett - mondta.

- Mi a fenét akar most azokkal?

- Gondolom, valami szándéka lehet neki... Vagy csak azért akarja vetem elhozatni, nehogy maga bajba
kerüljön.

A nő mélyet bólintott.

- Ebben viszont  igaza  van  -  mondta.  -  Ez  a  dagadt  nyomozó  is  szaglászik.  Felírta  a  lakcímemet...  És
faggatott,  hogy  mit  tudok  Jóskáról?  Meg  hogy  Tahi  környékén  ki  lehetett  a  haverja  vagy  az  ismerőse...
Miért érdekes ez a Tahi? Tudtommal ott nem volt Jóskának semmi haverja, bár ki tudja. Látja, magáról sem
tudtam ez ideig.

Balassa észrevette, hogy a nő kutató pillantása végigsöpör rajta. Azt már az első látásra megállapította,
hogy  a  nő  igen  csinos.  Szinte  hibátlan  volt  a  külseje.  Szabályos  arcának  érdekes  vonást  adott  sűrű
szemöldöke. Csupán a festék tűnt soknak, amit magára kent.

- Azért érdekli a rendőrséget Tahi, mert ezen a környéken látták utoljára Jóskát - magyarázta.

- De maga beszélt vele azóta?

- Három nappal ezelőtt... És azt üzeni, adott alkalommal jelentkezik magánál.

A nő elhúzta a száját.

- Kezdek belefásulni ebbe az egész hercehurcába - mondta. - Sőt, lassan már Jóskából is elegem lesz.

- Nekem Jóska nem  említett  semmi  balhét  -  kísérelte  meg  Balassa  visszaterelni  a  beszélgetést  a  régi
mederbe. - Mi volna ez a balhé?

- Majd nézze meg a cuccokat...

- Az a Jóska dolga. Azt megteszem, hogy elviszem magamhoz, és amikor érte jön, átadom, kész...

A nő mereven bámult maga elé.



- Az is lehet, hogy az a másik dolog nem vágott be neki, és annál áll a balhé - töprengett. - Nem említette
ezt magának?

Balassa gondolkozni látszott.

- Nem mondta, hogy egy rázós dologba vág bele? - folytatta a nő. - Az lehetetlen, hogy ne mondta volna
a haverjának, akiben  ennyire  megbízott.  -  Körülnézett,  mintha  tartana  attól,  hogy  a  sötétből hirtelen  kilép
valaki, és kiráncigálja a kocsiból. - Menjünk innen tovább - javasolta. - Itt a  megálló közelében túl előtérben
vagyunk.

Balassa indított.

- Azt említette a  Jóska, hogy kockáztatni fog - jegyezte meg. - De hogy balhé törhet ki abból, azt  nem
mondta.

- Tehát valamit mégiscsak tud róla... Nos, Jóska egy csomó pénzt várt. Azt mondta, ezzel biztosítva lesz
a jövőnk, egy darabig nem lesz gondunk, és lakást is vehetünk.

Balassa Péter kezdte érteni a fiatal nő ragaszkodásának az okát.

-  Féltem,  hogy  valami  nagy  marhaságba  kezd  -  folytatta  a  nő.  -  Nem  akartam,  hogy  ráfázzon,  de
megnyugtatott, hogy csak sima hámozásról lesz szó... Egyszerű hámozás az egész. Úgy mondta, mintha egy
almát hámoznál meg, drágám.

A nő keserűen felnevetett.

- A drágám, az én voltam - mondta.

Balassa bekanyarodott egy mellékutcába, és egy sötét helyen állt le.

- Mi az a hámozás? - kérdezte közömbös hangon.

- Egy ürge megkopasztása, ha úgy tetszik...

- Nekem megvágást említett.

A nő ideges mozdulattal babrálta hosszú haját.

- Megvágni vagy meghámozni, egyre megy - legyintett. -  Egyszóval sima az ügy, mondta Jóska, és sok
dohány üti a markát. Rábíztam, engem nem érdekelt különösebben... Azon a kedden, amikor végleg kilépett
a  melóból, mert így beszéltük  meg,  bejött  az  üzletbe.  Délelőttös  voltam.  Csak  néhány  percet  időzött.  Azt
mondta,  délután  találkozik  azzal  az  ürgével,  és  pár  nap  múlva  jön  a  dohány...  Abban  maradtunk,  hogy
délután  kettőkor  találkozunk  itt  a  megállóban.  Még  neki  sem  engedtem  meg,  hogy  a  munkahelyem  előtt
szobrozzon...  Vártam  délután  ötig,  de  nem  jött.  Azóta  sem  láttam.  Most  legalább  tudok  róla,  hogy  üzent
magától.

A nő izgatottságában rendszertelenül kapkodta a levegőt.

- Az is lehet, hogy most tele a zsebe dohánnyal, és le sem ejt - vélekedett.

- Ne higgye... Gondoljon a nyomozóra. Jóska, ha tehetné, most magával lenne.

A fiatal nő fél fordulatot tett az ülésen. Balassa érezte fonó leheletét az arcán.

- Nem vagyok kurva, de szent sem - közölte tömör egyszerűséggel. -  A huszonnegyedik évembe is csak
most dübörögtem bele, de ismerem a férfiakat. -  Felemelt kezét mutatta. - Így, mint a  tenyeremet...  Egyik
sem jobb a másiknál, mindegyik kutyaütő. Ilyen krapekot, mint a Jóska, akárhol leakaszthatok...

Váratlanul  elhallgatott,  kutatóan  nézett  Balassa  arcába.  Telt  ajka  szétnyílt,  megmutatta  egészséges
fogsorát, aztán megjelent hegyes kis nyelve, és végigsiklott alsó, felső ajkán. Az arca elgondolkozó volt.

Balassa állta a tekintetét.

A nő váratlanul összerezzent, a szeme villámlani látszott. Olyan erővel rázta meg fejét, hogy hosszú haja
megcsapta Balassa arcát, aztán öklével a műszerfal tetejére csapott.



A kocsi kongó hangot hallatott.

-  Egy  szemét  ez  a  Jóska  -  csattant  fel.  -  Egy  utolsó  szemét...  Itt  hagy  a  szarban.  Rábeszélt,  hogy
hagyjam ott az olcsó albérletemet a  dilinyós öreg  házaspárnál.  Belehajszolt  egy  drága  kéglibe,  és  lelépett,
pucolós lett... Egy szemét. De a hülye én vagyok, mert hagytam megszédíteni magam...  Sok  pénze  lesz  -
nevetett fel. - Neki sok pénze lesz...

Maga elé bámult, aztán olyat lélegzett, mintha bezárt ajtónak készülne rohanni.

-  De  belőlem többet  nem  eszik  -  folytatta.  -  Nem  nyugszom,  amíg  mindezt  a  pofájába  nem  vágom...
Megemleget ő  még  engem.  Vegye  tudomásul,  nem  adom  magának  oda  a  cuccokat.  Nem  adom  oda,  és
kész.

Balassa a torkát köszörülte.

-  Még  minden  jóra  fordulhat,  minek  elmérgesíteni  a  helyzetüket  -  magyarázta.  -  Ha  Jóska  eljön  a
cuccért, megmondom neki, hogy mennyire elkeseredett miatta.

- Egy szart vagyok elkeseredve miatta... Azon dühöngök, hogy ebbe az egészbe belemásztam. Az lesz a
bosszúm, hogy nem adom oda a cuccot. Ha Jóskának kell, akkor jöjjön érte személyesen, álljon elém. Nem
érti, hogy a pofájába akarom vágni mindezeket? A lelkem nyugvására  meg  kell  tennem.  Ha  nem  teszem,
csikorgatom a fogamat örök életemben, hogy milyen marha voltam.

Balassa értetlenül nézett.

- Látom, nem érti az egészet - villámlott a  nő tekintete. - De mit ért meg egy  férfi?  Semmit...  Mondja
meg Jóskának, jöjjön személyesen a cuccért.

- Nem gondol a rendőrségre?... Ezért nem mehet magához. Nem akarja, hogy bajba kerüljön miatta.

A nő veszettül rázta a fejét, csinos arca eltorzult a dühtől.

- Engem a rendőrség nem érdekel - tagolta a  szavakat. -  Nem érdekel semmi. Engem csak az érdekel,
hogy Jóska pofájába vágjam közlendőimet, és pontot tegyek az egész végére. Érthető, jóember?

Balassa tisztában volt, hogy ez járhatatlan út részére, és hazardírozása, amelyet eddig  tett,  kútba  esett.
Elég  volt  csak  a  feldúlt  nőre  nézni,  láthatta,  itt  már  minden  érvelés  falrahányt  borsó.  Egy  ötlet  villant  a
fejébe, de nem sok reményt fűzött hozzá.

- Megértem a helyzetét - mondta csendesen.

A nő lassan csillapodni látszott. Az arca visszanyerte eredeti színét, a  szeméből lassan kihunyt  a  sárga
fény. Néhányszor lesimította hosszú haját, majd megszólalt:

- Adjon egy cigarettát.

Balassa is rágyújtott.

- Hát nincs igazam? - fújta hosszan maga elé a füstöt a nő.

- Valóban, több belátás és főként érzés lehetett volna  Jóskában  maga  iránt.  Abban  is  igaza  van,  hogy
bárhol leakaszthat egy olyan férfit, mint a Jóska. Maga nemcsak csinos, de nagyon talpraesett.

- Na ugye...

Balassa  gondolkozni  látszott,  aztán  látványosan  megingatta  a  fejét  néhányszor,  mintha  valami  rossz
ötletet akarna kiverni fejéből. Mindez persze nem kerülte el a nő figyelmét. 

- Mi nem tetszik? - kérdezte kíváncsian.

- Egy lehetőség futott át rajtam...

- Hadd fusson át rajtam is az a lehetőség... Vagy nem szabad tudnom? Balassa megköszörülte a torkát.

-  Hát  van  egy  megoldás,  hogy  Jóska  orra  alá  dörgöljem a  dolgokat,  mert  egy  sor  kérdésben  valóban
igaza van magának - kezdte óvatosan.



- Ki vele...

- De ne szakítson félbe.

- Beszéljen...

-  Arra  gondoltam,  hogy  adnék  magának  pénzt  Jóska  nevében,  bár  erre  Jóska  nem  kért  engem.  Van
nálam két darab ezres. Jóskának  megmondanám,  hogy  azért  segítettem,  mert  nagyon  rosszul  áll,  mióta  ő
nem jelentkezik. Mondjuk, a  cuccok fejében hagytam magánál pénzt... Ezzel két legyet ütne egy csapásra.
Anyagilag valamelyest  enyhülnének  a  gondjai,  amit  Jóskának  köszönhet...  Ezenkívül  nem  tenné  ki  magát
annak a kockázatnak, hogy ezeket a cuccokat a rendőrség megtalálja magánál. Előrebocsátom, nem tudom,
milyen cuccokról van szó.

A nő előbb megszívta cigarettáját, és megszólalt:

- Szabad a gazda?

Balassa bólintott.

- Engem nem az érdekel, hogy két legyet üssek egy csapásra, hanem az, hogy Jóska pofájába vágjam a
véleményemet, és kirúgjam az életemből.

- Egy másik dolog - folytatta csendesen a nő. - Megjátszanám magam, ha azt mondanám, nincs a  pénzre
szükségem... Nekem még a huncut vasra is szükségem van. Viszont van egy sarkalatos elvem. Pénzt nem
fogadok el, csak a szeretőmtől, a barátomtól. Ezt a pénzt maga adná, és nem Jóska küldi. Óriási különbség.
Maga viszont nem a szeretőm, így megtarthatja a két darab ezresét. Értjük egymást?

Balassa kelletlenül bólintott.

Hosszú  csend  telepedett  közéjük.  A  nő  néhányszor  megszívta  cigarettáját,  aztán  elnyomta  a
hamutartóban. Balassa követte példáját. A csendet a nő törte meg:

- Abban van valami igaza, hogy balhém lesz, ha nálam megtalálja a cuccokat az a  dagadt hekus. Eldobni
viszont nem akarom.

Balassa óvatosan megkapaszkodott ebbe a szalmaszálba.

-  E  tekintetben  valóban  szükségtelenül  veszélyt  vállal  magára.  No,  én  is,  de  kívül  esek  a  körön,  és
remélem,  Jóska  mihamarabb  jelentkezik  érte.  Magának  megvallom,  nem  vagyok  könnyű  helyzetben,  de
haveromnak tekintem őt, bármennyire is haragszik most e percben rá.

- Nemcsak e percben haragszom, hanem örök életemben haragudni fogok.

- Ez a maga dolga... Engem a segítő szándék vezérelt.

Balassa félszemmel látta, hogy a nő fürkésző pillantást vet rá.  Oldalt fordult, tekintetük találkozott. A nő
szemének mélyén homályos fény gyúlt. Mozdult egyet, lábát keresztbe rakta.  Telt  combja  szinte  világítani
látszott.

- Elhatároztam, bosszút állok Jóskán mindenért - mondta halkan.

A lágy hang megütötte Balassa fülét. Ismerősnek tűnt ez a  hangszín. Volt már nem egyszer része ilyen
lágy női hangban, és tapasztalata most is riasztotta gondolatát.

- Maga, ugye, a haverjának érzi Jóskát? - folytatta anélkül, hogy hangjának színezete változott volna.

Balassa azt kívánta legszívesebben, hogy bár toporzékolna a nő, mint azt előbb tette. Örült volna, ha a  nő
ismét odacsap kemény kis öklével a műszerfalra, hadd rezdüljön bele az egész karosszéria. De mindez most
elérhetetlen álomnak tűnt. Balassa mélyet bólintott.

- Igen - mondta határozottan. - Jóska a haverom.

A nő lehelete szinte perzselt, a szeme akár két csillogó tányér.

- Rendben... Átadom magának a cuccot, vigye el neki.



- Értem - nyögte Balassa.

- Még nem érti...

Balassa állta az égő pillantásokat, és hallgatott, mint akit nyakon vágtak. Afelől nem volt kétsége, hogy
benne van a dolgok közepében, és számára nincs visszaút,  ha  előbbre  akar  jutni.  Márpedig  gyorsan  előre
akart jutni ebben a bonyolult ügyben.

- Lefekszem magával - folytatta a nő -, csak akkor kapja meg a cuccot, ha kész a cserére...  Hogy miért
döntöttem így, az ne érdekelje magát. A lényeg, fizetni akarok Jóskának, fizetni mindenért. Hogy maga mit
gondol rólam, az egészről, egy cseppet sem érdekel. A lelkem nyugalma  azt  kívánja,  ezt  tegyem.  Vegyek
elégtételt  Jóskán,  és  ebben  a  haverja  játsszon  főszerepet...  Ez  az  érzés  megnyugtat  majd,  mert  azt  a
látszatot kelti bennem, hogy megfizettem Jóskának... Értjük a szitut, jóember?

Balassa  aprókat  nyelt,  mintha  morzsa  akadt  volna  meg  a  torkán.  Hamar  magához  tért,  és  igyekezett
lelkesedést mutatni. Nem került nagy erőfeszítésébe.

A nő előbbre csúszott az ülésen, kiszabadította hosszú haját, amely teljesen elborította az üléstámláját.

- Gyújtson meg egy cigit - szólalt meg.

Fejét hátrahajtotta, pihenni látszott.

Balassa  teljesítette  a  kívánságot,  és  magának  is  meggyújtott  egy  cigarettát.  A  nő  egy  mozdulattal
kipattintotta  a  mélyen  kivágott  blúz  feszülő  gombját,  majd  az  utána  következőt  is,  és  kezét  ölébe  ejtette.
Nem viselt melltartót, így telt melle azonnal kiborult a blúz nyílásán.

A nő mélyen megszívta a cigarettát, és a füstöt a kocsi mennyezetének fújta.

-  Van  lakása?  -  kérdezte  két  szippantás  között.  Megfogta  Balassa  kezét,  és  a  mellére  helyezte.
Kisvártatva érezni lehetett testének remegését.

- Van lakásom - mondta Balassa. A hangja, mintha mély kútból jött volna.

- Talán jobb lenne - folytatta -, ha magához mennénk. Ha jól emlékszem, külön bejáratot említett...

A nő megemelte fejét, és fürkésző pillantást vetett.

- Igaza van, hozzám megyünk... Csókoljon meg.

Balassa a nő fölé hajolt. A telt ajkak engedelmesen szétnyíltak, apró fehér fogak villantak elő.  A hosszú
csók megbizsergette Balassa minden porcikáját, és egy beteljesülésre váró gyönyör útját sejtette fel. Amikor
felegyenesedett, úgy érezte, ég a szája, és ajka valószínűtlenné duzzadt. A nő sejtelmesen mosolygott.

-  Magát  mindig  bíztatni  kell?  -  kérdezte.  -  Vagy  csak  megjátssza  magát...  Nem  néz  ki  kétéves
nyeretlennek ezen az ügetőpályán... Különben mennyi az idő?

Balassa megnézte az óráját.

- Néhány perc és éjfél - mondta. A nő begombolta blúzát.

- Menjünk, majd irányítom - szólalt meg, és elnyomta cigarettáját a műszerfal hamutartójában.

Egy negyedórai hajtás után szűk mellékutcába fordultak be. Kétoldalt kertes  családi  házak  sorakoztak.
Miután  megálltak  és  kihunyt  a  kocsi  lámpája,  olyan  vaksötét  lett,  alig  láttak  valamit.  Kiszálltak,  a  nő
megfogta Balassa kezét, és úgy vezette.

- Már hónapok óta nincs világítás az utcában - mondta.

Egy élő sövénnyel benőtt kerítés következett. Rácsos vaskapu állta útjukat. A nő óvatosan kinyitotta, így
nyikorgása alig volt hallható.

A  sötétből  egy  terjedelmes,  földszintes  régi  ház  kontúrja  bontakozott  ki.  Keskeny  gyalogos  betonút
vezetett a házig, aztán követte az épület vonalát egészen hátra.

Innen nyílt a nő lakása.



- Álljon meg itt -  mondta a  nő, amikor  beléptek,  és  becsukta  maga  után  az  ajtót.  Vaksötét  volt.  A  nő
motoszkált  a  közelben,  vastag  függönyöket  húzott  az  ablakokra.  Mikor  elkészült,  felgyújtott  egy
hangulatlámpát.

Balassa hunyorogva nézett körbe. Barátságosan berendezett kis szobát látott, széles dívánnyal.

- Havi nyolc kilóért - mutatott körbe a nő, aztán félrehúzott egy tarka függönyt. Parányi zuhanyozófülke
volt látható. - Gyerünk, maga következik.

Balassa töprengeni látszott.

- Fél levetkőzni? - kuncogott a nő.

Balassa egy pillanat alatt megszabadult minden ruhájától, és máris bent volt a  fülkében. A meleg zuhany
kimondottan jólesett. A műanyagfüggönyön át látta a nő sziluettjét. A dívány körül hajlongott.

Balassát megvetett ágy várta. A nő meztelen volt, haját felcsavarta, és nagy műanyagsapkával szorította
le.

- Bújjon az ágyba, mert még megfázik - szólt ki a  zuhany  alól.  Balassa  Péter  kellemetlen  érzéssel  tett
eleget a kérésnek. Magára húzta a  könnyű paplant, és megpróbálta gondolatait rendszerezni, de nem sokra
jutott. Még  csak  elképzelése  sem  volt,  hogy  milyen  tárgyak  lehetnek  a  nő  birtokában,  amelyeket  Szántai
hagyott ott. Ahhoz viszont kétség nem fért, hogy az árukihordó törvénytelen úton jutott azokhoz.

A nő elzárta a zuhanyt, és kilépett a fülkéből. Egy mozdulattal ledobta fejéről a  műanyagsapkát, széthulló
haja eltakarta telt, rugalmas mellét. Egy szemvillanás alatt az ágyban termett.

Balassa érezte, hogy a nő formás teste ráfonódik. Csillogó szemet látott maga felett, aztán nedves ajkak
csaptak le  szájára.  A  mindent  elsöprő  lendület  a  hatalmába  kerítette.  Olyan  forróság  perzselte,  mintha  a
pokol  tornácára  érkezett  volna  le,  a  hajzuhatag  teljesen  elborította,  aztán  megízlelte  a  távolról  érkező
gyönyör első hullámát.

Balassa nehezen tért magához. Nem hitte, hogy mindebből ez lesz. Arra számított, amikor elfogadta az
ajánlatot,  hogy  részéről kellemes  sétagaloppnak  nevezhető  tempónak  áldoz  majd.  De  az  fel  sem  merült,
hogy netán hosszú vágtatásra ragadtatja el magát. Pedig most ez történt.

A nő halkan moccant, és  elgyötört  sóhajt  hallatva  felült.  A  hangulatlámpa  sápadt  zöld  fényt  árasztott.
Meggyújtott két cigarettát, és visszadűlt a párnára.

- Kösz - vette át az egyik cigarettát Balassa.

- Nagy kár, hogy így kellett összeakadnom veled. Balassa mélyen leszívta a füstöt.

- Ezt magam sem hittem volna - jegyezte meg, aztán elmosolyodott. Eszébe jutott, hogy ezen az estén ez
volt az első igaz szava.

- Ha nem így találkozunk, másként is alakulhatott volna a dolog.

- Másként is...

A nő felkönyökölt, és Balassa arcát nézte.

- Még a nevedet sem tudom - mondta.

- Bemutatkozzam?

- Szükségtelen... Ha netán azt érzed, kellek neked, megtalálsz, ha  nem,  ugyan  ki  kíváncsi  a  nevedre...
Egy pillanat voltál nekem, egy bosszú. Kész...

Balassa a paplanra helyezett tálba óvatosan leverte cigarettájának hamuját.

- Ági... Ki volt az a férfi, akit Jóska meg akart vágni? - kérdezte. Testük összeért. Balassa érezte, hogy
a nő megvonta vállát.

- Mennyiben érdekes ez már? Jóskát befejeztem. Mindörökre hidegre  tettem  magamban.  Majd  találok
mást, van annyi férfi, mint a nyű, és különben... A minap már másodszor ügetett utánam egy pasas, egészen



a  kapuig  jött  tegnap.  Kissé  féltem  is,  mert  késő  volt,  és  sötét  az  utca,  de  megszoktam  makacs
érdeklődésüket.

- Arra gondoltam, hátha Jóska annál a férfinál lapul.

- Az lehetetlen. Tudom, Jóska már beszélt vele, és pénzt kért. Ezt ő  maga  mondta...  Világos,  így  nem
számíthat a férfi jóindulatára.

Balassa a mennyezetet nézte majd kisvártatva megszólalt:

- Ki lehet ez a férfi?

- Semmit sem tudok róla...

- Lehet, hogy ő okozta Jóskának a balhét, talán ezért keresi a rendőrség. Csak mást mondanak.

A nő csinos arcán töprengő kifejezés ült.

-  Ezt  nem  tételezem  fel  -  mondta  kisvártatva.  -  Jóskától  tudom,  hogy  a  pasas  alaposan  megütheti  a
bokáját, hiszen ezért akarta Jóska megvágni, mert tudta, mi az ábra.

- És te nem tudod ezt az ábrát?

- Nem tudom...

Balassa érezte, hogy a nő igazat mond.

- Ha tudnád ezt az okot, talán választ kapnál sok mindenre - nézett a nő szemébe.

- Nem érdekelnek már a  Jóskával kapcsolatos dolgok. Igaz, egy borítékot átadott nekem, hogy őrizzem
meg...

Balassa  még  a  lélegzetét  is  visszafogta,  mereven  bámulta  a  kezében  levő  cigarettát,  amelynek  füstje
rezzenés nélkül úszott a magasba.

- Egyszerű kék boríték volt - folytatta a nő. - Vettem egy másikat a  trafikban, és feltéptem, mert gyötört
a  kíváncsiság... Egy papírcetli volt a  borítékban, semmi egyéb. A papíron pedig egy rendszám  volt  felírva,
valami gépkocsié... Maszek kocsi volt.

- Csak a rendszám?

- Meg annyi, hogy: metálkék... Gondolom, ez a kocsi színe lehetett.

- Igen - hagyta helyben. Balassa, és azon volt, hogy meglepetését elrejtse. Ez  a  szín  igen  ismerős  volt
neki.  Elnyomta  cigarettáját,  és  szembefordult  a  nővel.  -  Vajon  miért  volt  arra  szüksége  Jóskának,  hogy
megőrizd ezt a borítékot?

A nő tekintetében kíváncsiság égett.

- Nem mondta neked, milyen cuccokat kell elvinned? - kérdezte. Balassa a fejét rázta.

- Konkrétan nem mondta.

- Autórádiókat...

Balassa értetlenül nézett.

- Autórádiókat - ismételte meg nagy nyugalommal a  nő.  -  Öt darab van  itt  nálam.  Tudom,  hogy  Jóska
pofozta meg azokat különféle kocsikból. Mondtam neki, hogy egyszer baj lesz ebből, de nem hagyta,  hogy
beleszóljak a dolgába... Amikor ezt a  papírcetlit megláttam, rajta a  rendszámot, azt hittem,  hogy  Jóska  ezt
szemelte ki magának következő alkalomra.

- És ez a boríték nálad van?

A nő bólintott. Egy mozdulattal szétmorzsolta végigszívott cigarettáját a  tálban, aztán a  földre  helyezte.
Leomló  hajának  tömegéből előbukkant  telt,  rugalmas  melle.  A  keze  kinyúlt,  ujjai  lágyan  végigszántották
Balassa testét, és megállapodtak egy ponton.



Balassa  Péter  még  hajnal  előtt  készülődni  kezdett.  Miközben  magára  kapta  ruháját,  a  nő  az  ágyon
heverve, szótlanul figyelte.

- Megkérnélek valamire - szólalt meg csendesen. Balassa az ingét gombolta.

- Ígérd meg, hogy olykor benézel hozzám a presszóba - folytatta. - Tudom, ez marhaság a részemről, de
azért  gyere...  Ne  hozz  üzenetet  Jóskától.  Azt  a  dolgot  már  lezártam,  csak  látni  akarlak,  mert  akkor
emlékezni fogok erre az éjszakára... Nem marhaság ez?

- Nem marhaság... Találkozni fogsz velem, ezt ígérem.

- Ne ígérj semmit, csak gyere be néha.

Balassa lesimította a haját, és kérdő tekintettel nézett.

- Azt ne várd, hogy most rögtön adjam oda - jegyezte meg a nő.

- Azt mondtad,...

-  Tudom,  mit  mondtam,  és  állom a  szavamat.  Viszont  beláthatod,  hogy  éjnek  idején  nem  zöröghetek,
pakolhatok, mert vékonyak a falak, és a  háziak felébrednek. Ezt pedig nem akarom... Gyere vissza holnap
délelőtt tizenegyre, addigra összecsomagolom a cuccot Jóska sporttáskájába.

Balassa kétkedő arcot vágott.

- Ne félj, nem kell velem megint lefeküdnöd - folytatta a nő. - Nem ezért rendellek vissza... Tizenegykor
gyere, előbb ne, mert alszom. Sőt, azt a  borítékot is odaadom, vidd el Jóskának. Őrizze meg ő vagy valaki
más. Érted a szitut?

- A szitut értem, és nem félek veled lefeküdni. Sőt - mondta jelentőségteljesen Balassa.

- Most akkor menj szépen, és gyere vissza holnap délelőtt... Várj. nyitom az ajtót.

A nő teljesen meztelen volt, alakja akár egy fehér  szobor  világított  a  hangulatlámpa  fényében.  Hosszú
haja a derekát takarta.

- Gyere - mondta, és kilépett a csöpp előszobába.

Balassa  Péter  egy  pillanatig  várt  az  ajtó  előtt,  hogy  szeme  megszokja  a  sötétséget,  aztán  óvatosan
megindult a  ház falát követő keskeny betonúton, amely elvezette őt a  kertkapuig. Még arra  is  volt  gondja,
hogy óvatosan nyissa ki, nehogy a sarokvas nyikorgása felébressze a házban lakókat.
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A kísérleti laboratórium dolgozói minden reggel a Palásti mérnök szobája melletti irodában gyűltek össze,
hogy  elfogyasszák  kávéjukat.  Balassa  Péter  itt  futott  össze  Kis  Máriával.  A  lány  arca  felderült,  amikor
meglátta őt.

- Elkéstél, mert nem láttalak reggel - súgta halkan, nehogy a többiek meghallják, aztán csillogó tekintete
fürkészve kutatta Balassa arcát. A lányról lerítt, hogy az elmúlt este nem szaladt el felette nyomtalanul.

- Úristen - folytatta kisvártatva -, hogy nézel ki?

- Hogy néznék ki? - kérdezte Balassa kelletlenül.

- Mintha egész éjszaka zsákoltál volna.



Balassa hunyorgott, bántotta szemét a  széles ablakon bevetődő fény. Egy szemernyit sem aludt.  Mikor
hazatért,  megfürdött,  de  aztán  nem  látta  sok  értelmét,  hogy  ágyba  bújjon.  Cigarettázva  ütötte  el  az  időt
hosszú töprengések közepette. A szokott időben aztán felöltözött, de így is késett pár percet.

- Valahogyan nem ment az alvás, szünet nélkül hánykolódtam - mormogta.

- Én is nehezen aludtam el - válaszolt a lány sokat sejtetően.

Vincze Márton mérnök a szoba közepén szónokolt. Azt fejtegette a  többieknek, hogy  milyen  tortúrával
jár  vikendtelkének  rendben  tartása.  Mindenki  tudja,  hogy  Pilisvörösváron  hatalmas  telke  van,  amelyet
Badacsonyból hozatott szőlőtőkékkel telepített be, és ezen az őszön várja az első termést.

A vitában aztán majd  mindenki  borspecialistává  vedlett,  és  tökéletes  jártasságát  hangoztatta  szőlészeti
kérdésekben. Rájuk senki nem figyelt. Kis Mária egy pohár kávét nyújtott át Balassának.

- A két cukor már benne van - mondta figyelmeztetően.

- Honnan tudtad, hogy kettővel iszom a kávét?

-  Reggelente  megfigyeltem,  no  meg  az  este  is  láttam.  Balassa  meglötyögtette  a  kávét  poharában  és
egyhajtásra kiitta.

- Elkéredzkedtem tíz órára Palástitól - mondta.

- Visszajössz?

Balassa a fejét ingatta.

- Nem hiszem - mondta kisvártatva.

A lány szótlanul kavargatta feketéjét. Balassa a dúsfonatú copfot nézte. A lány elkapta pillantását.

- Jól mutat kibontva is - mondta. - De én így szeretem. Este azonban kibontom... Neked szimpatikus a
hosszú haj?

- Nem rokonszenves - vágta rá, mert eszébe villant az elmúlt este ott a Csipcsupban.

- Nem azért mondtam, hogy...

- Tudom, miért mondtad - vetette közbe Balassa. - Hangsúlyozom, nem tetszenek a hosszú hajú nők.

A lány durcás képet vágott.

- Te csacsi - súgta. - Mit tudod te, hogy miért mondtam ezt.

- Ne magyarázkodj, tudom.

- Bár olyan jól tudnád, mint én. Akkor nem estél volna így nekem. Nyílt az ajtó, Berec Edina feje jelent
meg a nyílásban.

- Nincs itt Tibor? - tudakolta. Vincze kihúzta magát.

- Áh, kedves Edina, remek színben van - mondta. - De Tiborral nem tudunk szolgálni,  mert  az  öregnél
van - célzott az igazgatóra.

Berec Edina megköszönte a választ, és behúzta az ajtót.

- Tegnap este rád gondoltam - mondta Kis Mária. Csak szürcsölgette a  kávéját, mintha az  időt  akarná
ezzel  nyújtani.  -  Akkor  is  rád  gondoltam,  amikor  kibontottam  a  hajam...  Ezért  mondtam  az  előbbi
megállapításomat a hosszú hajról.

- Mikor lesz meccsed vagy tréninged?

A lány felhúzta a szemöldökét.

- Ez sima érdeklődés, vagy van egy nagyszerű hátsó gondolatod? - kérdezte.

- Az utóbbi...



- Sajnos csak holnapután.

Balassa elgondolkozva tette le az üres poharát az asztalra, és cigarettára gyújtott.

- Mikor kezded a nagy munkát? - kérdezte.

Palásti  a  különböző  összetételű  öntvényminták  kezelését  Kis  Máriára  bízta.  Mindenki  tudta,  hogy  ez
milyen felelősségteljes és fontos munka. A lánynak mintegy félszáz cigarettatárca nagyságú öntvényt kellett
különféle vegyszerekben meghatározott  ideig  áztatni,  aztán  szárítani.  A  változások,  a  korróziómegfigyelés
már  Palásti  feladatához  tartozott.  A  kísérletekre  külön  helyiség  állt  rendelkezésre,  ahol  az  áztatásokra
kijelölt tálcák sorakoztak.

-  Ma  feltöltöm a  tálcákat,  és  holnaptól  már  áztatok  -  mondta  a  lány.  Palásti  érkezett,  és  a  társaság
nyomban szétoszlott.

- Mielőtt elmegyek, benézek hozzád - mondta Balassa, amikor kijöttek az irodából.

- Ha nem esik nehezedre...

Háromnegyed tízkor Balassa Péter  levette fehér köpenyét, majd bement Palásti irodájába, és jelentette,
hogy elmegy.

- Este találkozunk, Péter - mondta a mérnök.

- Ott leszek...

- Ezt a mai napot nem írom be magának, vegye csúsztatásnak.

- Köszönöm...

Balassa kiment a  laboratóriumból,  és  a  folyosón  megállt  annak  a  helyiségnek  az  ajtajánál,  ahol  a  lány
dolgozott. A kulcs kívülről volt a zárban. Egy pillanatig gondolkozott, bemenjen vagy sem, aztán lenyomta a
kilincset.

Kis Mária lombikból öntötte a vegyszert a tálakba. Észrevette őt, de nem hagyta félbe a munkáját.

- Miért hagyod kint a kulcsot? - kérdezte Balassa. Kivette, és belülről helyezte a zárba.

A lány letette a kezében levő lombikot.

- Baj ez?

- Viccből rád zárhatják az ajtót, aztán dörömbölhetsz. A helyiségben nem volt telefon.

- Remélem, látni foglak még - mondta jelentőségteljesen a lány.

- Említettem már, hogy ma nem jövök vissza.

- Értem...

Balassának  nem  állt  szándékában  elütni  az  időt,  és  magyarázkodásra  sem  volt  kedve.  Gyorsan
elbúcsúzott, és indult a kocsijához. Friss, tiszta idő volt. 

Balassa kényelmesen hajtott, mert bőven volt ideje, hogy a megbeszélt időpontra Vértes Ágnes lakására
érjen. Égett a  szeme az ébren töltött éjszakától. Bár a  napfény erőtlen volt, úgy érezte, mintha reflektorral
nézne farkasszemet. Később feltette a napszemüvegét, és ez megnyugtatta.

Pontban tizenegy órakor kanyarodott be a Szentendrei útról nyíló kis mellékutcába, és ugyanott állította le
kocsit, ahol az éjszaka fékezett. Senkit sem látott, az utca teljesen kihalt volt.

Óvatosan  belökte  a  nyikorgó  vaskaput,  és  megindult  a  keskeny  betonúton  az  épület  hátsó  részéhez.
Félúton járhatott, amikor hallotta, hogy megcsikordul a  bejárati vaskapu. Azt hitte, hogy valaki éppen utána
érkezett. Elmúlt néhány  másodperc,  aztán  egy  perc  is,  de  nem  hallott  közeledő  lépteket  a  betonon.  Ahol
viszont állt, onnan nem láthatta a kertkaput.

Kis  ideig  várt,  aztán  folytatta  útját,  és  megkerülte  az  épületet.  Mikor  az  ajtóhoz  ért,  körbelesett.  A



szomszéd kertben senki sem volt. Előrenyújtotta karját, hogy kopogtasson, de hirtelen megmerevedett.

Az ajtó egy ujjnyira nyitva volt...

Bentről halk,  egyenletes  zaj  hallatszott.  A  neszezés  olyannak  tűnt,  mintha  valaki  mázsás  súlyt  tartana
erőlködve a feje fölött, és összezárt foga között kapkodná a levegőt.

Rossz  előérzete  támadt.  Óvatosan  belökte  az  ajtót,  és  levette  napszemüvegét.  Az  első  pillantásra  két
égnek meredő  félcipőre  esett.  A  cipőben  benne  volt  a  láb  is.  Többet  azonban  nem  látott  a  földön  fekvő
testből, mert az eltűnt a szobában.

Elsősorban Vértes Ágnes érdekelte. Belépett az előszobába, majd anélkül, hogy  egy  pillantást  is  vetett
volna a földön fekvőre, bement a szobába.

Vértes Ágnes a szobában volt.  Szétvetett  karokkal,  hanyattfekve  hevert  az  ágyon,  és  nyitott  szeme  a
mennyezetet bámulta. A nyakára tekerve egy női harisnyanadrág lógott.  A  szája  nyitva  volt,  látni  lehetett
tökéletes fogsorát. A szétdobált ágynemű vad dulakodásról árulkodott.

A kis szobán mintha vihar száguldott volna keresztül. A szekrények feltúrva, a  fiókok kidobálva, minden
a földön hevert szanaszét.

Balassa Péter csak állt, és döbbenten nézett.

Sípoló hang térítette magához. A földön fekvő férfi  nyöszörgött.  Elég  volt  egy  pillantás,  máris  gyanúja
támadt a férfi kilétét illetően. Túlságosan ismert volt előtte a kövér termet, a feszülő öltöny.

Lehajolt  és  közelebbről  megnézte  Tompai  nyomozóhadnagyot.  Annak  homlokán  akkora  púp
éktelenkedett,  hogy  arra  egy  kalapot  is  rá  lehetett  volna  akasztani.  Egyéb  sérülése  nem  volt,  de  ez  épp
eléggé betehette neki a kaput.

Lágyan megpaskolta a férfi arcát. Tompainak megrezzent a  szemhéja, majd kinyitotta szemét, felnézett,
aztán ismét visszazuhant az eszméletlenségbe.

Nem  volt  nehéz  kitalálni,  mi  játszódhatott  le.  A  gyilkos,  miután  végzett  a  nővel,  kutatni  kezdett  a
lakásban. Eközben érkezett Tompai nyomozóhadnagy.  Mit  sem  sejtve  lépett  a  lakásba.  A  gyilkos  az  ajtó
mögött lapult, és egy kemény tárggyal fogadta, amellyel leütötte.

Balassában  felrémlett  a  kertkapu  csikorgása,  amikor  félúton  volt  a  lakáshoz.  Valaki  kiment,  sietve
távozott. Találkozásuk csak azért nem történt meg, mert a gyilkos nem a betonutat választotta, hanem talán
óvatosságból a másik oldaláról kerülte meg az épületet.

Sok idő nem volt töprengésre. Csak egy dolog érdekelte: a  könyvek az előszoba polcán. Ismét átlépte a
kövér  férfit,  de  reménye  nyomban  szertefoszlott.  A  könyvespolc  üres  volt,  a  könyvek  kivétel  nélkül
szétdobálva a földön hevertek. A fal mellett egy nagy sporttáska volt. Különféle autórádiók lapultak benne.

Vértes  Ágnes  tehát  őt  várta,  és  állta  a  szavát,  mert  összekészítette  a  Szántai  József  által  lopott
autórádiókat.

Balassa  tudta,  hogy  immár  hiába  keresné  azt  a  borítékot,  amelyet  a  nő  valamelyik  könyv  lapjai  közé
rejtett.  Feltűnés  nélkül,  de  gyors  léptekkel  távozott.  Amint  beszállt  kocsijába,  teljes  gázzal  indított.
Szerencséjére a  Szentendrei út  sarkán  felfedezett  egy  nyilvános  telefonfülkét.  A  mentőket  hívta.  Tompai
nyomozó hadnagynak  elsősorban  ezekre  volt  szüksége,  és  nem  kollégáira.  A  mentőkre  bízta,  hogy  azok
értesítsék később a rendőrséget, ha meglátják a történteket.

Hazament, de nem tudott lepihenni. Pedig eredetileg az volt a  szándéka, hogy alszik egy keveset, mielőtt
elmegy  a  Palásti  Tibor  lakásán  tartandó  összejövetelre.  Csak  hevert  az  ágyon,  és  megpróbálta  rendbe
szedni csapkodó gondolatait. De ez  sem  sikerült.  Túl  frissen  élt  még  benne  az  elmúlt  éjszaka  eseménye.
Még a fülében  csengett  a  nő  egy  elejtett  mondata:  “A  minap  már  másodszor  ügetett  utánam  egy  pasas,
egészen a kapuig jött tegnap..."

Hat óra volt, amikor elhessegette kavargó gondolatait, és  szedelőzködni  kezdett.  Megborotválkozott,  és
forró fürdőt vett. Fél hétkor lépett ki a  házból elegáns, modern szabású, galambszürke, könnyű öltönyében,
amelyhez halványlila inget és sárga nyakkendőt kötött.



Úgy időzítette, hogy pontosan a megbeszélt időpontra érjen Palásti lakására.  A  Béla  király  út  44.  előtt
már  nem  egy  személygépkocsi  állt,  amikor  megérkezett.  A  kertben  egy  több  emeletes  sárga  épület
magasodott. Magán viselte a harmincas évek építészeti stílusát, a félkör alakú nagy terasz kerek oszlopokon
támaszkodott  a  ház  előkertjére.  Körös-  körül  vastag  törzsű  vadgesztenyefák  terebélyesedtek  virágba
borulva. A hegyről leérkező szellő a rügyfakadás illatát hozta.

Balassa  Péter  csengetésére  maga  Palásti  nyitott  ajtót,  örömmel  üdvözölte  érkezését,  és  bemutatta
feleségét  is.  A  törékeny  alakú,  filigrán  asszonyt  már  látásból  ismerte,  egy  vállalati  rendezvényen  futólag
találkoztak.

- Csak mi vagyunk - mondta Palásti. - A gyerekek elutaztak.

Balassa tudta, hogy két  nagy  fia  van,  mindkettő  egyetemre  jár.  A  mérnök  egy  nagy  szobába  vezette,
amelyet  nappalinak  használtak.  A  fél  laboratórium itt  volt,  néhányan  feleségestől jöttek.  Nem  volt  nehéz
megállapítani,  hogy  Palásti  csak  azokat  hívta  meg,  akikkel  közvetlen  munkakapcsolata  volt.  Mint  mindig,
most  is  Vince  Márton  volt  a  társaság  központja.  Feleség  nélkül  volt,  mellette  Berec  Edina  ült,  és
mosolyogva hallgatta.

Balassa Péter érkezését nagy ovációval fogadták. Mindenkivel lekezelt, aztán elfogadta az üres poharat
Palástitól.

-  Ott  az  italosztály  -  mutatott  a  sarokban  levő  asztalra  a  mérnök.  Az  üvegekben  különféle  márkák
sorakoztak a whiskytől a ginig. - Azt iszik, amit akar... Teljesen önkiszolgáló módszer.

Palásti karja meglendült a másik sarok felé.

- Amott pedig egy svéd asztal - folytatta az ismertetést. Szendvicsek és sütemények  tömkelege  hevert
ott, egy szakasz éhes katona jóllakhatott volna abból. - Egyél, igyál, és érezd jól magad.

Balassa ujjnyi whiskyt töltött a poharába, belekóstolt. Berec Edina lépett mellé. Hófehér nadrágot viselt,
fehér hímzett blúzzal. Haján látszott, hogy a délutánt a fodrásznál töltötte. Gint töltött magának tonikkal.

- Ezt még nem próbálta ki? - kérdezte.

- Nem szeretem a kevert dolgokat...

- Azt látom, mert a whiskyt is tisztán issza - vetett egy pillantást Balassa poharára.

- Csak így szeretem, cowboy módra.

A nő nevetett.

- Tehát nem tejet kér az ivóban - mondta. - Biztos tart attól, hogyha ezt kér, nyomban magába kötnek a
helyi fenegyerekek, és puff-puff - mutatta ujjával.

Balassa követte a nő pillantását, és tekintete Vinczén állapodott meg. Berec Edina egy mosolyt vetett rá,
és visszatért a társasághoz.

A nyitott teraszajtón át friss levegő ömlött a  helyiségbe. Odakint már erősen sötétedett. Balassa csupán
merő kíváncsiságból kiballagott a  szobából  a  teraszra.  Oldalt  a  korlátnál  egy  formás  nő  alakját  pillantotta
meg, akinek vonalai elmosódtak a félhomályban. A dús, hosszú haj, amely könyökig eltakarta a  nő csupasz
karját, váratlanul megdöbbentette. Csak állt, és nézett, mint aki nem hisz a szemének.

- Szép jó estét, Péter fiam - szólalt meg amaz.

Kis  Mária  mosolyogva  állt,  hátát  a  kőkorlátnak  támasztva.  Mellette  a  párkányon  egy  pohár  ital  volt.
Sötét színű, fényesen csillogó, rövid ujjú nadrágkosztümben volt.

Balassa Péter nehezen mozdult, majd egyhajtásra kiitta italát, és a lányhoz lépett.

- Te hogy nézel ki? - bámult.

- Meguntam a copfot, és ezt választottam - mondta, és egyik kezével megbillentette hosszú haját.

- Azt látom... Egyenesen a bura alól jöttél.



- Na és?... Azt hittem, azzal szerzek meglepetést, hogy itt találsz. Azért mondtam, hogy találkozunk még
ma. De összetéveszted a kérdőmondatot a  kijelentőmóddal.  Nem  figyelsz  a  hangsúlyra...  Egyáltalán  mire
figyelsz te?

Balassa úgy nézett, mintha varázslatot látna, és várná, mely pillanatban változik vissza a lány haja.

Kis  Mária  kivette  az  üres  poharat  a  kezéből, eltűnt  a  szobában,  aztán  máris  jött.  A  pohár  félig  volt
whiskyvel.

- Tessék - nyomta Balassa kezébe. - Gondolom, hamarabb magadhoz térsz.

Balassa elvette a poharat, és meglötyögtette benne az italt.

- Kocsival jöttem, nem akarok sokat inni - mormogta.

- Látod, ez jellemző rád...

- Micsoda.

A lány égnek emelte szemét, és mélyet sóhajtott.

-  Hogy  soha  nem  használod  ki  az  alkalmat...  Mindig  elrontod  valamivel.  Most  például  kicsit
kortyolgathatnál, erre kocsival jössz, hogy legyen, ami visszatartson, ha netán gyenge lennél.

- Mások is jöttek kocsival.

- Azok hozták az oldalbordájukat, akik biztos kézzel visszavezetik a kocsit a meleg fészekbe.

Balassa húzott egyet az italból, letette poharát a kőpárkányra, és cigarettára gyújtott.

- Cinikus vagy - mondta tömören. - Mennyit ittál? A lány lekapta poharát, és Balassa orrához tartotta.

- Szagolj bele - mondta. Balassát megcsapta az édeskés szag.

- Pedig ma nem voltál meccsen, hogy kólát igyál.

- Hát aztán... Ez a heppem.

- No meg az új frizura...

-  No  meg  az  -  ismételte  csipkelődve  a  lány.  Csinos  arca  bosszúságot  tükrözött.  -  Így  legalább  lesz
reményem egyszer valami tartalmas dolce vitára.

Balassa nevetett.

- Mire lesz reményed?

- Hát az édes életre... Láttad azt az olasz filmet, nem? A nagy buliról. A nők fátyolban, folyik a  pia, szól
a zene, és tart az orgia.

- Ilyenre vágysz?

A lány kipirult arcán makacs kifejezés jelent meg.

- Mi csodálkozni való van ezen? - kérdezte, de tekintete kerülte Balassa pillantását.

Balassa mélyen megszívta cigarettáját, és belekortyolt italába.

-  Nézd  Péter  fiam  -  folytatta  a  lány  visszanyerve  magabiztosságát.  -  Gondolkozzál  reálisan...
Letapostam huszonegy évet már. Mindenki úgy hív, copfos. Ha jövök: itt a  copfos...  Ha  megyek:  megy  a
copfos... Mindig csak copfos. Kislánynak vesznek, holott régen nő vagyok, legalábbis annak érzem magam.

Balassa a lány mandulavágású szemét nézte, és méltóságteljes mozdulattal a szívére tette kezét.

- Isten látja a lelkem, hogy erre meg mernék esküdni - mondta vidáman.

Egy  pillanat  volt  az  egész.  Kis  Mária  szája  legörbült,  lesújtó  pillantást  vetett  Balassára,  aztán  elkapta
poharát a kőpárkányról, és bement a nappaliba.



Bent a  nappaliban  emelkedett  volt  a  hangulat,  többen  viccversenyt  folytattak,  és  igyekeztek  túllicitálni
egymást.  Kis  Mária  nem  volt  köztük,  kisvártatva  bukkant  fel  az  előszoba  irányából.  Pillantása  kerülte
Balassát. Egy társaság mellé telepedett, és úgy tett, mintha rendkívül érdekelné az ott folytatott beszélgetés.

Palástiak kíséretével megjelentek az új vendégek.

A szikár, idős  férfit  sokan  ismerősként  üdvözölték.  Az  arcán  számtalan  ránc  volt,  igen  ritka,  ősz  haja
gondosan elrendezve simult tojás alakú koponyájára. Kedélyesen kezet rázott mindenkivel.

Mikor Balassához értek, Palásti bemutatta őket egymásnak.

- Hallottam önről - mondta Balassa udvariasan.

- Sajnos már csak hallanak rólam - kedélyeskedett Kollman. - Igaz, Tibor? - fordult Palástihoz.

- A patinád viszont a régi fénnyel csillog, Artúr bácsi.

- Azt már régen megette a fene...

Kollman Artúr  felesége  feltűnő  jelenség  volt.  Balassa  legalább  harminc  év  korkülönbségre  becsülte  a
házaspár között levő időt. A nő már jó néhány évvel maga mögött hagyta a négy évtizedet, de nem nézett ki
annyinak.  Szépségének  nyoma  még  megtalálható  volt  arcán,  vékony  alakján  egy  csepp  felesleget  sem
lehetett felfedezni. Látszott, hogy gondosan vigyáz magára. Akárcsak a férje, ő is jó ismerősként üdvözölt jó
néhány vendéget.

Kollmanékkal  egy  fiatal  férfi  is  érkezett.  Harmincas  éveinek  derekán  járhatott.  Széles  válla,  zömök
nyaka elárulta kisportolt termetét. Rövid haja és csontos arca volt.  Orrának  egyenes  vonala  és  előreugró,
hegyes ajka arról tanúskodott, hogy a testvére Kollmannénak.

Balassa Péter  a  sarokba húzódva  elnyúlt  egy  fotelban,  és  Kollmanékat  figyelte.  Vincze  Márton  lépett
mellé. A mérnök arca piros volt, és a szemén is látszott, hogy már alaposan a pohár fenekére nézett.

- Mit szólsz az öreg cserkészhez? - sziszegte halkan. Balassa felnézett rá, és megvonta a vállát.

- Most látom először, de hallottam róla.

- Mindig mások munkájából élt...

- Dolgoztál vele?

Vincze bólintott, és megtámaszkodott a fotel támláján.

- De azért nem sokat melóztam vele - mormogta a  fogai között. -  Még idejében máshoz csapódtam. Az
öreg mindig akkor aktivizálódott, ha valami eredmény mutatkozott. Akkor aztán belefolyt a dolgokba, átvette
az  irányítást,  és  lefölözte  az  eredményt.  Mindig  ezt  csinálta...  Persze  akadtak,  akiket  nem  tudott
megszédíteni. Ezek közé tartoztam magam is.

- De most is elismerik tudását - vetette közbe Balassa.

-  Csak  az  ügyeskedésével  szerzett  nimbuszából  él,  és  semmihez  nem  tud  hozzászólni.  Palásti  ugyan
isteníti, de csak azért, mert nem ismeri az öreg módszerét.

- Palásti nem dolgozott vele? Vincze a fejét rázta.

- Tibor azután jött hozzánk, hogy az öreg nyugdíjba ment. Aztán megkereste, mert az öregnek neve volt,
és azóta kapcsolatban állnak. Tibor sokszor kikéri az öreg tanácsát, de nem sokra megy vele.

- Akkor miért kéri ki a tanácsát?

- Kollman már csak bólogat mindenre. Tibor pedig talán dicsekvésből beszél a munkájáról.

Balassa pillantása Kollmannéra siklott. Az asszony éppen cigarettát dugott  hosszú  szárú  szipkájába,  és
rágyújtott.

- Későn nősülhetett az öreg - jegyezte meg.



- Második házassága... Alig egyéves. Balassa csodálkozott.

- Ilyen friss?

Vincze hosszan vigyorgott.

-  Hogy  honnan  kaparta  elő  az  öreg  a  nőt,  egy  rejtély  -  mondta.  -  Első  felesége  már  régen  meghalt,
gyerek  nem  volt.  Az  öreg  házvezetőnőjével  élt  hűvösvölgyi  villájában  szerényen  és  csendesen...  Később
visszaküldte a falujába a házvezetőnőt, és elutazott Venezuelába.

- Hová?

- Venezuelába - nyomta meg a szót Vincze.  -  Ugyanis  valami  rokona  volt  ott,  azt  ment  meglátogatni.
Majd  fél  évig  oda  volt.  Miután  visszajött,  megnősült,  azóta  az  asszony  vezeti  a  háztartást,  és  átvette  a
hatalmat.

- És ki ez a férfi? - nézett Balassa a rövid hajúra. Vincze gúnyosan elhúzta a száját.

-  Óh,  az  a  tenyészbika?...  Az  asszony  testvére.  Velük  lakik,  vezeti  a  kocsijukat.  Ezenkívül,  hogy  mit
csinál, nem tudom.

Kollmanné testvére Berec Edinával társalgott.

- Na ott aztán jó helyen kapisgál - jegyezte meg Vincze.

- Rokonságban vannak...

- Edina kimondottan utálja a fickót. Ezt már többször mondta nekem. Különben sem olyan szoros köztük
a rokoni viszony. Mármint az öregre és Edinára értem...

- Kollman helyezte a lányt a vállalathoz.

Vincze felegyenesedett a fotel támlájáról, és legyintett.

- Edina nem nagyon keresi az öreg társaságát, a  fickóét pedig kimondottan kerüli - mondta. - Az egyik
kezemen meg  tudom számolni,  hogy  hányszor  volt  Edina  az  unokabátyjánál.  Azt  hiszem az  asszony  sem
kedveli Edinát. Na de ez az ő dolguk.

Bekapcsolták  a  lemezjátszót,  egyesek  táncolni  kezdtek  a  társalgó  szabad  sarkában.  Kollmanék  vidám
beszélgetésben voltak egy szűk társasággal, ahol Palásti is helyet foglalt.

Balassa  elvonult  poharával  az  italokhoz.  Ismét  whiskyt  töltött  magának,  egyujjnyit.  Amint  elfordult  az
asztaltól, Berec Edinába botlott.

- Látom nem szereti a változatosságot - mosolygott a nő, és rövid pillantást vetett Balassa poharára.

- Nem szoktam keverni az italt...

- Mást igen?

- Csak ha van értelme.

Berec  Edina  szájához  emelte  cigarettáját.  Balassa  tüzet  adott.  A  nő  kíváncsi  tekintetet  vetett  a  láng
felett.

- Készítene nekem egy italt? - kérdezte.

- A szokottat?

- Természetesen... Én semmit sem szoktam keverni.

Balassa tonikot öntött a nő poharába, és kevés gint löttyintett hozzá.

- Parancsoljon - nyújtotta át.

A nő megszívta cigarettáját, aztán épp csak beleérintette nyelvét az italba.

- Jó megfigyelő maga - mondta jelentőségteljesen. Balassa értetlenül nézett.



-  Igen,  igen  -  folytatta  a  nő.  -  Maga  jó  megfigyelő.  Egy  órája,  hogy  látta,  mennyi  italt  töltöttem
magamnak, és most pontosan ugyanannyit mért. Erre csak az képes, aki odafigyel valamire,  és  meg  tudja
jegyezni, amit akar... Ezért aztán csodálkozom magán.

- Valamit nem jegyeztem meg?

Berec Edina tökéletes fogsorát villantotta.

- Maga, Péter, képes arra, hogy túllásson az orrán, mindig. Azért csodálkozom magán, mert egy jelentős
dolgot viszont nem akar észrevenni... A maga helyében ezt észrevenném.

- Miről van szó?

- Pontosabban: kiről?

Balassában  homályos  gyanú  támadt,  de  hallgatott  erről.  Berec  Edina  körbenézett,  és  tekintete  Kis
Márián állapodott  meg.  A  lány  távol  ült  tőlük,  és  a  körülötte  beszélgetőkre  figyelt.  Balassa  követte  a  nő
pillantását.

- Igen, igen - mosolygott Berec Edina. - A kis copfosunkról van szó... Fülig szerelmes magába. Csak a
vak nem látja ezt.

Balassa kelletlenül szólni akart, de a nő megelőzte.

- Nehogy azt mondja, nem vette észre. Az ellenkezőjét nem hiszem el - figyelmeztette.

- Szimpatizálunk - jegyezte meg Balassa.

- Lehet, hogy  maga  szimpatizál,  de  a  lány  már  mérföldekre  túl  van  ezen.  Persze,  ez  teljesen  a  maga
dolga,  de  azért  foglalkozzon  vele,  hiszen  teljesen  letört.  Az  új  frizuráját  is  maga  miatt  kreálta.  Nekem
elhiheti, ismerem a nőket. Ha egy nő változtat magán, annak nyomós  oka  van.  Ő  pedig  a  copfját  rakta  a
talonba, és ez nem kis dolog a részéről... Na, csin-csin - emelte poharát koccintásra.

Balassa félig kiitta italát, miközben Berec Edina az egészet lehajtotta.

- _Ilyenkor fenékig kell inni - mondta.

- Kocsival vagyok, és nem...

- Hagyta volna otthon a ladáját - szakította félbe a nő -, ha ilyen bulira jön... Figyeljen csak, még másfél
óra, és mindenki kész lesz.

- Nem akarok kész lenni...

Berec Edina hosszú pillantást vetett rá.

- Akkor ketten leszünk - mondta, és körbe nézett a társaságon. - Ismerem őket, bizony ketten maradunk
majd  talpon  a  vendégek  közül.  Tibor  felesége  nem  iszik,  de  ő  nem  is  vendég...  Marika  pedig
elkeseredésében néz a pohár fenekére.

- Kollmanékat kihagyta. A nő felhúzta szemöldökét.

-  A  vendégek  alatt  a  kollégákat  értettem  -  hangsúlyozta.  -  Artúr  bácsiék  egy  külön  világ.  Ők  mindig
tudnak  viselkedni,  sőt  nagyon  is  tudnak.  Néha  az  az  érzésem,  hogy  csak  a  tökéletes  viselkedésre
rendezkedtek be. Mindig tisztafejűek. Olyanok, mint süllyedő hajón a  kapitány,  aki  karba  font  kézzel  áll  a
hajóhídon a legnagyobb pánikban.

- Érdekes emberek...

- Már akinek.

Balassa merően nézett a csinos nő arcába.

- Magának nem azok? - csodálkozott. - Hiszen én arra alapoztam, amit maga elmondott róluk.

Berec Edina mosolyogva ingatta fejét.



- Ismerem őket - szögezte le. - Azt hiszem maga is tudja,  hogy  Artúr  bácsi  és  köztem  halvány  rokoni
viszony áll fenn. Igaz, hogy ezt a viszonyt nem olyan régen élesztettük fel, csak amikor Pécsről felkerültem.
S hogy én másnak ítélem őket, az a magam dolga. Artúr bácsi helyében azonban másként rendeztem volna
be az életem öreg napjaimra. Ez viszont az ő dolga... Csinálna még egy italt nekem?

Balassa teljesítette az óhajt. A nő kissé megemelte poharát.

- Még ezzel együtt is az utolsók között vagyok - mondta vidáman. - Talán csak maga előz meg.

- Hallottam, hogy unokabátyja megjárta Venezuelát.

- Megjárta... De annyit tudok erről, mint maga.

Balassa megemelte poharát. Mindketten belekortyoltak italukba.

- Nem mesélt magának az élményeiről? - kérdezte.

- Talán nem tartja érdekesnek, azért nem is említett soha semmit. Gondolom, ott csípte őt meg a légy.

- Légy?

Berec Edina kissé megemelte a fejét, és lágyan nevetett.

- A csecselégy - mondta határozottan. - Biztos az csípte meg Artúr  bácsit,  mert  hazajött,  és  nyomban
változtatott életén. Megnősült, és  társasági életet kezdett... Ráadásul elvette Jutkával  együtt  Csatai  István
urat is. Az öccs velük lakik, akár egy inas.

- Nem nagyon kedveli... A nő felkapta a fejét.

-  Kimondottan  utálom.  Különben  sem  szerettem  soha  az  erős  embereket.  Ezt  nem  fizikai  értelemben
gondolom.

- Hát hogyan?

-  Az  akaratosságra  értem...  Arra  az  emberre,  aki  szinte  rá  tudja  kényszeríteni  gondolatát  a  másikra,
hogy aztán azt csináljon  vele,  amit  akar.  Artúr  bácsinak  egy  fikarcnyi  szava  sincs  otthon.  De  ne  higgye,
hogy Jutka, a feleség különb. Egy fenét... Pista a  dirigens, pedig neki van a legkevesebb köze az egészhez.
Egyszerűen uralkodik kettőjük felett... Azt hiszem, a nő világ életében az öccsére hallgatott.

Többen  jöttek  az  asztalon  lévő  italokhoz,  ezért  elhallgattak.  Berec  Edina  töltött  magának  ismét  egy
adagot.

- Maga mindig ilyen unalmas, vagy csak azért terelte Kollmanékra a  beszélgetést, hogy annak lássam? -
súgta Balassának, aztán visszament Vincze társaságához.

Balassa  Kis  Máriát  a  teraszon  találta  meg.  A  lány  a  kőkorlátra  könyökölve  a  sötét  kertet  bámulta.
Balassa közel lépett, és megköszörülte a torkát.

- Egy vallomással tartozom - mondta.

A lány fél fordulatot tett a fejével, és lesújtó pillantást vetett.

- Nem hiszem, hogy felkelti az érdeklődésemet.

- Csak azt akarom mondani, hogy jó a hajad. Elismerem, hogy mutatósabb, mint a copf.

- Lárifári... Balassa elmosolyodott.

- Ez a frizura fantázianeve?

Kis Mária megperdült a sarkán.

- Megint csak ugratsz - sziszegte.

- Az előbb sem akartalak bántani... De valóban nőiesebb vagy így. Miért sértődtél meg?

Kis Mária megvonta a vállát.



- Csak úgy - mondta.

- Logikus válasz...

- A társaság legalább foglalkozott velem. Nem azért jöttem ki, mert unatkoztam velük. Csak egy kis friss
levegőt akartam szívni.

Balassa  cigarettát  vett  elő,  és  kényelmesen  rágyújtott.  A  lány  arca  durcás  volt,  a  szája  szegletében
keserű vonás ült.

- Kollman bácsi is nagyon kedves volt - folytatta a lány. - Érdekelte a  munkám is. Sőt, tanácsot adott az
áztatáshoz...

- Például?

- Például, miként tudom gyorsabban megcserélni a vegyszereket a tálcákban.

-  Aztán  afelől  érdeklődött  -  vette  át  a  szót  Balassa  -,  hogy  sikerült  a  szárítások  próbája  és  az
öntvényminták elszíneződése.

Kis Mária csodálkozva nézett.

- Ezt honnan tudod?

- Csak úgy gondoltam...

- Nem igaz - csattant fel a lány. - Hallgatóztál.

- Akkor hallgatóztam.

Többen kijöttek a teraszra. Vincze lépett hozzájuk. Már erősen kiütközött az ital hatása.

- Mi van, gyerekek, turbékolunk, turbékolunk? - kérdezte vigyorogva.

-  Ha  már  ott  tartanánk  -  replikázott  a  lány.  -  De  csak  beszélgetünk.  A  mérnök  mutatóujját  a  lányra
szegezte.

- Te csak hallgass, copfoska, nekem jó szemem van - mondta.

- Márton! - hangzott a nyitott ajtóból. Berec Edina állt ott.

- Parancsára, gyönyörűségem - mondta a mérnök.

- Jöjjön, kész az erős kávé... Gyerünk, gyerünk.

Berec Edina gyors mosolyt küldött feléjük, megvárta, míg Vincze odaérkezik, és betuszkolta a szobába.

- Rendes lány - jegyezte meg Kis Mária. - Tetszel neki.

- Persze, ő a harmadik a sorban... Előbb a lapátfogú a büféből, aztán...

Balassa váratlanul elhallgatott, mert felizzott emlékezetében az elmúlt éjszaka, aztán a szörnyű  délelőtt.
Ellépett  a  lány  mellől, és  átment  a  terasz  másik  oldalára.  A  korlátra  támaszkodott,  és  maga  elé  bámult.
Kisvártatva egy női hang szólalt meg mögötte.

- Nem elmélkedünk, gyerünk befelé táncolni - mondta.

Berec  Edina  volt.  Fehér  nadrágja  és  hímzett  blúza  szinte  világított  a  sötétben.  Balassa  engedett  a
kívánságnak.

Kis Mária egy fiatal kollégájával a  táncolók között volt a  tágas  társalgó  sarkában.  Balassa  félszemmel
látta, hogy a lány őket figyeli. Berec  Edinán  egyáltalán  nem  látszott  a  tonik  és  a  gin  keveréke.  Vidáman
csacsogott közömbös dolgokról, aztán jelentőségteljesen megszólalt:

- Kérje fel a kislányt is, ne legyen udvariatlan, maga szívtipró.

- Ez parancs vagy óhaj?



- Mondjuk, parancs...

- Akkor majd engedelmeskedem. Egyelőre nagyon is jól érzem magam a karjában - élcelődött Balassa.

- Csak vigyázzon, nehogy megperzselődjön.

Kollman  két  pipát  is  kirakott  maga  elé  az  asztalra,  majd  az  egyiket  kezdte  megtömni  dohánnyal.
Körülötte népes társaság csevegett. Berec Edina követte Balassa pillantását.

- Ez a hobbyja az öregnek? - kérdezte Balassa.

- A pipák?

- Igen...

A nő a vállát rándította.

- Nem tudom, de biztos az lehet, mert több pipája van. Régebben igen nagy  szorgalommal  gyűjtötte  az
ingaórákat. Ezeket mániákusan  szerette,  de  most  teljesen  elhanyagolta.  A  fél  lakás  ingaórákkal  volt  tele.
Reparálta, és maga húzta fel azokat. Senkire nem bízta. Szegény anyám mesélte még. Most viszont vége az
óra-hobbynak. A gyűjtemény fele tönkrement, mert nem gondozta, és egy új darabot sem vásárolt.

Egy lassú szám következett. Balassa magához vonta a nőt.

- Ez is a csecselégynek köszönhető? - súgta.

-  Talán...  De  lehet,  hogy  Jutka  asszony  eredménye,  vagy  talán  Csatai  Pistáé.  Valakit  idegesített  a
szüntelen ketyegés.

Palásti új lemezt tett fel, majd lekérte Berec Edinát. Balassa táncolt néhány számot a  ház asszonyával,
aztán Kis Máriánál kötött ki. A lány azonnal hozzásimult, nyoma sem volt rajta a korábbi durcásságnak.

- Nem ittál sokat? - kérdezte aggódva.

- Nagyon magamhoz szorítottalak?

- Nem - nézett fel a lány. Az álla pontosan Balassa vállát érte.

- Akkor miből gondolod, hogy sokat ittam?

- Majd ha megyünk, veled akarok menni... Ugye, magaddal viszel? Balassa biccentett egyet.

- Elviszlek, nehogy elvesszél - mondta. Kis Mária szeme csillogott.

- Veled szívesen elvesznék -  lehelte.  -  De  nem  veszel  engem  komolyan.  Talán  azt  hiszed,  hogy  csak
férjhez akarok menni.

Balassa fürkészőn nézett.

- Azt hiszed sokat ittam? - húzta össze a szemét a lány.

- Dehogyis - nyújtotta el a szót. - Ha sokat ittál volna, nem tudnál ilyen jól táncolni... Ezenkívül komolyan
veszlek.

A lány arcáról szemvillanás alatt eltűnt a kétkedés. Tréfásan emelte ujját a magasba.

- Vigyázz, ez halálosan komoly dolog - mondta.

- Jó, legyen.

A sarokba húzódva egy széles kanapéra telepedtek. Balassa elment, és egy kávét hozott.

- Azt akarod, hogy ezt mind megigyam? - nézett a pohárra kedvetlenül a lány.

- Azt bizony... Meg fogod inni.

- Figyelmeztetlek.



- Ugyan mire akarsz figyelmeztetni? - kérdezte Balassa, és cukrot tett a kávéba, aztán elkeverte.

- Engem felizgat a koffein...

- A lényeg az, hogy most megigyad... Gyerünk, azonnal hajtsd fel. Kis Mária lapos pillantást vetett.

- Péter  fiam, ez a  koffein felizgat engem -  mondta  jelentőségteljesen.  -  Aztán  ne  csodálkozz  majd,  ha
szemtelenkedni kezdek veled...

- Semmin sem fogok csodálkozni, csak idd ki a kávét.

A lány elvette a poharat, és egy hajtásra eltüntette a kávét.

- Brrr - mondta, és megrázkódott. - Ez felkelti majd bennem az alvó oroszlánt.

- Miért nem maradtál meg a kóla mellett?

- Mert olyan utálatos voltál... Reggel is, meg most is. Pedig éppen az ellenkezőjére számítottam. Olyan
szép volt az az este... Ezenkívül azt is vártam, hogy megmondod: itt leszel ma este.  De te hallgattál erről is.
Azt  hitted,  a  kis  hülye  megsértődik,  amiért  őt  nem  hívták  meg.  Nem  tudtad,  hogy  Palásti  engem  is
meghívott, viszont én tudtam, hogy te is itt leszel... Megnyúlt a képed, amikor megláttál.

- Örültem, hogy itt talállak.

- Óh, nagyon örültél - legyintett a lány. - Olyannyira megörültél, hogy lesinfeltél, a hajam sem tetszett.

Balassa nevetve ingatta a fejét.

- Nincs igazad - mondta. - Valóban meglepődtem a hajadon. Erre nem számítottam... Nekem a copf is
tetszett, de ez sokkal jobban áll.

Berec Edina lehuppant melléjük a kanapéra.

- Ha majd feloszlik a társaság, magukkal tartanék, Péter - mondta.

- Nem akarom Kollmanékat terhelni. Őket pedig nem tudom másként lerázni, csak ha másokkal megyek.
Nos, maguk mellett döntöttem.

-  Nagyon  helyesen  tetted  -  vágta  rá  Kis  Mária.  -  Péterrel  éppen  arról  beszélgettünk,  ha  vége  lesz  a
bulinak, kit vigyünk el.

Berec Edina tekintete összevillant Balassáéval.

- Nagyon szívesen megteszem, Edina - mosolyodott el Balassa. A nő a lányhoz fordult.

- Csak a Moszkva téri taxiállomásig megyek - mondta.

- Nem, nem - ingatta fejét a lány. - Hazaviszünk. Egészen a lakásig. Balassa Péter közbeavatkozott.

- Elvisszük, Edina, ameddig csak akarja - mondta. - De ne szabadkozzon, ha valóban csak a lakása előtt
fékezek. Minek bumlizna késő éjjel? Az a pár perc nem számít. Egy kis kerülő az egész.

Berec Edina ismét a lányhoz fordult.

- Ugye, nem haragszol, hogy hátizsák leszek nektek ezen a rövid úton?

- Ugyan - húzta el a száját a lány. - Minket nem zavarsz, és örülünk, hogy velünk tartasz.

Tizenegy órakor a társaság szedelőzködni kezdett.

- Legyünk az elsők a lelépők között - javasolta Berec Edina -, mert aztán nehéz lesz a  többiektől odakint
megszabadulni.

Balassa  Péter  a  lánnyal  együtt  megköszönte  a  kellemes  estét  és  a  meghívást  a  Palásti  házaspárnak.
Kollmanékkal együtt léptek ki a házból. Az idős ember furcsállta, hogy Berec Edina nem tart velük.

- Majd legközelebb, Artúr bácsi - mondta.



Kollmanék egy piros Renault 16-ba szálltak. A kocsit a nő öccse vezette. Egy pillanat alatt eltűntek, mint
akiknek sietős a dolguk.

Kis Mária udvariasan hátra akart ülni a  kocsiban, de Berec Edina nem engedte, és ő foglalta el a  hátsó
ülést. Balassa csak akkor tudakolta meg a címet, amikor leértek a hegyről.

- Bartók Béla út tizenegy - mondta a nő.

Út közben közömbös témákról csevegtek. A Krisztina templom után voltak, amikor szemerkélni kezdett
az  eső.  Mikorra  a  Bartók  Béla  útra  értek,  már  zuhogott.  Balassa  a  jelzett  számú  háznál  a  kapu  előtt
fékezett.

Berec  Edina  megköszönte  a  szívességüket.  Előbb  a  lány  szállt  ki,  hogy  az  első  ülést  előrehajtva  utat
engedjen. A nő kikászálódott hátulról, néhány gyors lépést tett, és eltűnt a kapualj sötétségében.

Kis Mária esőszagot hozott magával, amikor visszaült a  helyére, és becsukta az ajtót. Megrázta a  fejét,
hajáról néhány csepp víz hullott permetezve Balassa arcára.

- Most te következel - mondta Balassa. A keze  mozdult  volna,  hogy  sebességet  kapcsoljon,  de  a  lány
megragadta a csuklóját.

Balassa értetlenül nézett.

- Hozzád megyek - folytatta a lány határozottan. - Így döntöttem.

Balassa a  lány arcát nézte. Az  olyan  elszántságot  tükrözött,  hogy  feleslegesnek  mutatkozott  bármiféle
ellenjavaslat. Egy pillanatig habozni látszott, és nem indította a kocsit.

-  Remélem  nem  akarsz  reggelig  itt  ülni  velem  a  kocsiban  -  jegyezte  meg  csendesen  a  lány,  és  szája
szegletében mosoly bujkált.

Egy taxi közeledett sebesen. Balassa megvárta, míg elhalad mellettük, aztán sebességbe  tette  a  kocsit,
és elindult. Egy szó sem esett köztük.

Hallgattak, mintha saját gondolataikat kutatták volna. Mikor Balassa lefékezett a ház előtt, és  leállította a
motort, a lány azonnal kipattant a kocsiból, mintha attól tartana, hogy bent felejtik.

Háromemeletes modern bérház magasodott előttük.

- Itt laksz? - intett fejével a házra a lány.

Balassa bólintott. Miközben lezárta a  kocsit a  lány előrement a  kapuhoz. A házban nem volt lift, gyalog
vágtak neki a második emeletnek.

- Nyugodtan léphetsz  a  sarkadra  is,  nem  baj,  ha  kopog  a  cipőd,  itt  nem  ébred  fel  a  mama  -  nevetett
Balassa.

Kis Mária arca piros volt, a szeme mélyén nyugtalanság izzott.

-  Intettelek,  nehogy  feketét  itassál  velem,  de  neked  hiába  beszél  az  ember  -  tagolta  a  szavakat,
hangjának remegése árulója volt izgatottságának.

7

Fordítva  ültek  a  padon,  a  háttámlára  könyökölve.  Előttük  a  Duna  csillogott  a  délutáni  napsütésben.
Távolban a budai hegyek koszorúja felett valószínűtlenül kék volt az ég.

A Margitsziget budai oldalán húzódó sétányon csak nagyritkán haladt el járókelő.

Balassa  Péter  éppen  befejezte  hosszú  és  részletes  beszámolóját.  Bana  Dénes  mozdulatlanul  ült,  és  a
vizet bámulta. Megdöbbenését az eseményeken mi  sem  mutatta  jobban,  mint  az,  hogy  közbeszólás  nélkül



hallgatta végig beosztottját.

-  Egyetértek  a  véleményével.  Ez  a  Szántai  József  valamiképpen  a  mi  ügyünkben  volt  érdekelt.  Ezt
bizonyítja, hogy két olyan kulcslenyomat volt a  birtokában, amely a Vegyipari Kutatóba vezetett  e l. . .  Ott
pedig olyan munka folyik, amely rendkívül érdekli az ellenséget. Szántai kapcsolata pedig Vértes Ágnes volt,
aki úgyszintén gyilkosság áldozatául esett...

Balassa felkapta fejét.

- Úgyszintén? - ismételte.

Bana bólintott, majd néhányszor megszívta cigarettáját.

-  Ezt  szántam  a  magam  bombájának  mára  -  mondta.  -  Gondoltam,  hogy  alapos  meglepetést  okozok
vele... Ugyanis Szántait megtalálták, illetve csak a tetemét. Paksnál vetette ki a víz, teljesen meztelen volt, a
feje  felismerhetetlenségig  szétverve.  Egy  tetoválásról  és  a  fogpótlásokról  sikerült  a  bűnügyieknek
azonosítani.  Kétség  nem  fér  hozzá,  hogy  vele  is  végeztek,  csak  sokkal  korábban,  mint  szeretőjével...  A
főkapitányság  tegnap  óta  figyelteti  az  élettársát.  Gondolják,  ő  is  veszélynek  van  kitéve,  persze  fogalmuk
sincs,  mi  okból  végeztek  Szántaival  és  Vértes  Ágnessel...  Valamit  azért  sejtenek,  mert  tudnak
érdeklődésünkről.

-  Szántait  megbízhatta  valaki  kisebb  részfeladatok  elvégzésére,  amelyek  természetesen  törvénybe
ütközők voltak - vetette közbe Balassa.

-  Erre  nem  volt  nehéz  Szántait  rávenni,  mert  pénzért  mindenre  képes  volt  -  folytatta.  -  Autórádiókra
specializálta magát, kinyitotta a kiszemelt kocsikat, és kiszerelte a rádiót. Persze csak az értékes készülékek
érdekelték. Ez kitűnik a Vértes Ágnesnél elhelyezett rádiókból is. Kivétel nélkül drága külföldi készülékek...
Szántai tehát mostanában lemondott a  kocsikázásról, de  nem  mondott  le  a  rádiók  lopásáról.  Egy  rakásnyi
kocsikulcs volt a műhelyében.

- De nem a lopások miatt végeztek vele, sem a szeretőjével - jegyezte meg az ezredes.

Balassa a fejét rázta.

- Szántai elvégezte azt a  részfeladatot, amelyet vállalt megbízójától - mondta. -  Közben  azonban  rájött,
hogy itt másról lehet szó. Gondolta, több pénz üti majd a markát, ha felfedi titkát, és közli megbízójával, hogy
belelátott a kártyáiba.

Bana mélyet bólintott.

- Zsarolás. Ebben egyetértek...  Szántai erre alaposan ráfizetett.  A  pasas,  akit  meg  akart  vágni,  ahogy
maga mondta, a gyilkos volt. És ezt a nő is tudta.

- De nem ismerte ezt az illetőt, semmit  sem  tudott  róla.  Ha  igen,  akkor  nekem  elárulta  volna  azon  az
éjszakán.

Az elhárítófőnök fura pillantást vetett beosztottjára. Balassa arcán zavar tükröződött.

- Higgye el, ezredes elvtárs, nekem megmondta volna, ha tudja, ki ez az illető - mondta határozottan.

Bana megvonta vállát, és eltaposta a cigarettáját.

- Akkor miért kellett meghalnia? Csak a borítékért? Csak azért az ismeretlen rendszámért?

- Igen, azért a borítékért.

Bana Dénes mélyen hallgatott, az arca kétkedést tükrözött.

- Mit tudhatott ez a  nő a  gyilkosról? - kérdezte kisvártatva. - Valami volt  a  birtokában,  az  kétségtelen,
amitől a gyilkos tartott és félt.

- Csak egy dologtól félhetett a gyilkos.

- Éspedig?

- A borítéktól... Bana csodálkozott.



- Csak a boríték tartalma izgatta? - kérdezte.

- Igen. Félt, hogy a rendszám az illetékesek kezéhez jut. Ezt pedig nem akarta. Ugyanis jól sejtette, hogy
Szántai József eltűnése előbb vagy utóbb foglalkoztatja majd a rendőrséget...

- És eljutnak Szántai szeretőjéhez - vette át a  következtetés láncolatát az ezredes. - De honnan tudta a
gyilkos, hogy a nőnél van a boríték?

- Csakis Szántaitól. Biztos kiszedte belőle, mielőtt végzett vele. Színes melegítőkben sportolók közeledtek
futva a sétányon, Bana megvárta, míg elhaladnak, aztán megszólalt:

- Nagyon fontos lehetett ez a rendszám.

- Talán elvezethetett volna Szántai megbízójának kilétéhez.

- Valami színt is említett.

Balassa eldobta tövig szívott cigarettáját.

- Ági emlékezete szerint a szín a cédula másik oldalára volt feljegyezve - mondta.

- Tehát nem a rendszámmal együtt szerepelt...

- Nem... így aztán lehet az is, hogy nem a jelzett rendszámú gépkocsi ismertetője.

Bana ujjával megmasszírozta a homlokát.

- Konkrétan milyen színről van szó? - kérdezte.

- Metálkék...

- Van a tarsolyában ilyen színű kocsi? Balassa bizonytalanul bólintott.

- Kinek van metálkék kocsija? - tudakolta felvillanyozódva az ezredes.

- Palástinak...

Pillanatnyi  csend  támadt.  Az  elhárítófőnök  merően  nézte  a  fiatalember  arcát.  Éles  berregéssel  egy
sportrepülőgép  húzott  el  felettük.  Balassa  Péter  a  repülőt  nézte,  amely  leírt  egy  kört,  aztán  eltűnt  a
Hármashatárhegy gerince mögött.

Bana a fejét rázva megszólalt:

- Palásti szóba sem jöhet.

- Ezt magam sem állítom...

- A véletlen műve...  A metálkék egy másik gépkocsira vonatkozik. Balassa kelletlenül elhúzta a  száját.
Mindez nem kerülte el az elhárítófőnök figyelmét.

- Palásti egy stabil pont - folytatta Bana. - És ne felejtse, sok metálkék gépkocsi szaladgál Pesten.

- Csak nem a Vegyipar körül és nem annak a parkolójában - vetette közbe Balassa.  -  Ezredes  elvtárs
figyelmen kívül hagyja, hogy Szántai József naponta megfordult ezen a parkolóhelyen, amikor árut hozott a
büfének... És ez is kapcsolódik ehhez, hogy Szántai műhelyében megtaláltam azt a két kulcsmintát. Ez a két
kulcs aztán egyenesen éppen Palástihoz vezet. Most meg itt  van  a  metálkék  szín...  Összefüggő  esetekről
van szó, és ez nem a véletlen műve, hogy Palásti személye tisztán áll előttünk. De ezek a tények is igazak...
Ezek azt mutatják, amire korábban is joggal  gondoltunk:  az  események  Palásti  mérnök  személye  körül  és
munkájához  kapcsolódva  bonyolódnak.  Ez  természetes,  ha  a  Palásti  által  kikísérletezett  eredményeket
akarják megtudni... Hiszem azt, hogy most már választ adhatunk egy igen fontos kérdésre a  kulcsmintákkal
kapcsolatban...

- Hogy Palásti kulcsairól készítettek mintát - szakította félbe az ezredes.

- Igen...

- Tudjuk, hogy Palásti irodájának és páncélszekrényének egyik kulcsát mindig magával viszi... A másik



példány a hivatalban marad.

Balassa Péter lelkes magyarázatba kezdett.

- Emlékezzék, ezredes elvtárs,  hogy  mennyit  töprengtünk,  amikor  jelentettem  a  kulcsmintákat,  hogy  ki
szerezhette  meg  azokat.  Főként  az  okozott  gondot,  hogy  miképpen  szerezték  meg.  No,  erre  most  kellő
választ  kaptunk,  legalábbis  alapos  következtetésünk  nyomán  csak  arra  gondolhatunk,  hogy  a  Palásti
birtokában lévő kulcsokról készíthették a lenyomatot... Ugyanis a  kulcscsomót a  kocsijában hagyhatta, nem
mindig vágta zsebre, amikor kiszállt. Főként akkor nem, ha pillanatnyilag nem volt szüksége a kulcsokra.

-  Otthon  lezárt  garázsa  van  -  vetette  közbe  az  ezredes.  Látszott  rajta,  hogy  elfogadja  beosztottjának
magyarázatát, de töprengő arckifejezése egy sor bizonytalanságot is tükrözött.

- De figyelembe kell vennünk azt is, hogy Palásti olykor nemcsak munkahelyére járt kocsijával -  érvelt
Balassa.

- Hanem kirándulásokat tett -  folytatta  -,  színházba  járt,  és  sorolhatnám  tovább...  Palásti  olyan  ember
volt, aki állandóan nyúzta a kocsiját, és most is mindenhova azzal jár. Ezt tudják róla.

Bana cigarettát kínált. Rágyújtottak.

- Folytassa csak - biztatta beosztottját az ezredes.

Balassa gyors egymásutánban megszívta cigarettáját, mintha a  szünet  végét  jelző  csengetést  hallaná  a
moziban, aztán megszólalt:

- Napokkal előbb az volt a  nagy kérdésünk, hogy Szántai maga tett szert a  kulcsmintákra, illetőleg saját
maga készített mintát az eredeti kulcsokról, vagy pedig csak átadták neki ezeket a  mintákat... Azért,  hogy
készítsen  másolati  kulcsokat...  A  metálkék  jelzés  Palásti  kocsijára  vonatkozik.  Akkor  pedig  arra  a
megállapításra kell jutnunk, hogy Szántai megbízást kapott, alkalmas pillanatban nyissa fel a mérnök kocsiját,
és  ha abban  talál  egy  recés  fémkarikát  két  kulccsal,  készítsen  lenyomatot  a  kulcsokról...  Lehet,  hogy  ez
nem sikerült egy alkalommal. Előfordulhatott nagyon  könnyen,  hogy  Palásti  a  zsebében  felejtette  a  nehéz
kulcsokat,  és  nem  hagyta  a  kocsijában...  Más  alkalomra  kellett  tehát  várni.  Lefogadom,  hogy  Szántai
többször  is  átkutatta  a  mérnök  kocsiját,  míg  végül  sikerült  olyan  pillanatot  kifognia,  hogy  a  kulcsok  a
kocsiban  voltak...  Később  Szántai  gondolkodni  kezdett.  Nem  vitás,  pénzt  kapott  az  akcióért,  de  ő
megsejtette,  hogy  több  pénzre  is  szert  tehet.  Zsaroláshoz  kezdett,  és  erre  ráfizetett.  Sejthette,  hogy  ez
veszéllyel jár, mert Vértes Ágnesre bízta nemcsak az  általa  lopott  autórádiókat,  hanem  azt  a  rendszámot,
amely  megbízójának  kilétéhez  vezet  el.  S  hogy  ezt  a  megbízót  névről ismerte  volna  Szántai,  azt  kétlem.
Ezért  volt  csupán  rendszám  a  cédulán.  Máskülönben  név  is  szerepelt  volna  vagy  lakcím...  Szántai  nem
ismerte  pontosan  megbízóját.  És  ez  egy  csomó  talányt  jelent  most  a  részünkre...  Bana  aprókat  bólintott
fejével.

-  Hogyan  találhattak  egymásra?  -  nézett  merően  maga  elé.  -  Hol  találkozhattak?  Mi  volt  köztük  a
megbeszélt jel, hogy egymást értesíthetik?... Egy kapcsolatnál maga a kontaktus fenntartása a  legfontosabb.
Főleg ilyen kapcsolatnál... Egyáltalán ki hozta őket össze?

- Ezek a legégetőbb kérdések a részünkre, ha előbbre akarunk lépni... De az a véleményem, hogy ezeket
tegyük  félre,  és  várjunk,  milyen  adatok  érkeznek  majd  és  azok  közül  melyek  illeszkednek  valamelyik
kérdéshez - vélekedett Balassa.

Bana egyetértett ezzel.

-  A  főkapitányság  illetékeseire  is  számíthatunk  -  mondta.  -  Szántai  és  a  szeretője  meggyilkolása
megmozgatta a  bűnügyieket.  Biztos  vagyok  abban,  hogy  egy  sor  olyan  adatot  is  beszereznek,  amelyek  a
minket érdeklő kérdésekhez illeszkednek... Vonatkozik ez leginkább Szántai volt kapcsolataira, de ennek  a
Vértes Ágnesnek a kapcsolatai is érdekesek lehetnek a részünkre... Hátha éppen tőle indult ki az ismeretlen
megbízó és Szántai találkozása.

Balassa határozottan megrázta a fejét.

- Ezt lehetetlennek tartom - mondta.

- Ugyan miért?



- Ágnes tudta, hogy  Szántai  meg  akar  vágni  valakit,  akitől pénzt  remélt...  Ha  tudta  volna,  ki  az  illető,
tudta  volna  azt  is,  mi  Szántai  zsarolásának  a  lényege.  De  ezt  a  lényeget  nem  tudta,  így  nem  ismerte  a
megbízót sem, pontosabban a zsarolásra kiszemeltet sem.

- Titkolta - vágta rá Bana. - Különben miért mondta volna meg? Balassa elnézett a folyó víztükre felett a
túlsó partra. Odaát gyerekek

viháncoltak, néhányan lapos köveket dobáltak a víz felületére.

- Nem volt titkolódzó, hiszen elmondta a boríték tartalmát is - mondta csendesen Balassa. - Pedig ezért a
borítékért kellett meghalnia.

Bana legyintett.

-  Akkor  még  nem  tudta,  hogy  Szántai  halott  -  mondta.  -  A  szeretője  volt.  Miért  szolgáltatta  volna  ki
magának teljesen a szeretőjét? Reménykedett, hogy beállít a  pénzzel. Vágta volna el azt a  fonalat, amely a
pénzt hozza? Ugyan...

- Az a nő őszinte volt velem.

- Mert lefeküdt magával... Balassa a fejét ingatta.

-  A  lefekvésnek  nem  az  őszinteség  volt  az  indítéka  -  jegyezte  meg  csendesen.  -  Ezzel  kapcsolatban
ezredes  elvtársnak  rossz  a  mércéje...  Azért  volt  velem  őszinte,  mert  egy  olyan  pillanatban  voltam  vele,
amikor

éppen befejezte magában Szántaival kapcsolatos érzéseit...  A  salakot  akarta  kilapátolni  magából,  hogy
minél kevesebb emlékeztesse arra, amit el akart felejteni. Kész. Ebben voltam szerencsés. Kapóra jöttem,
és ő beszélt nekem mindenről, ami benne volt... Jóllehet, ha azon az estén mással akad össze a hangulatával,
pillanatnyi  érzésével,  akkor  annak  beszélt  volna.  Feltéve,  ha  az  érdeklődést  tanúsít  ez  irányban...  Én
érdeklődést tanúsítottam, ennyi volt az egész.

Bana mélyet szívott  cigarettájából,  aztán  akár  egy  fékezésre  kényszerülő  gőzmozdony,  hirtelen  kilökte
magából a füstöt.

- Maga tudja - mondta kisvártatva.  -  Ha  úgy  ítéli  meg,  hogy  őszinte  volt,  akkor  kénytelen  vagyok  ezt
elfogadni... Érzékenyen érintette ez magát, megértem.

Balassa elkapta tekintetét a folyóról.

-  Sajnálom őt  -  mondta  halkan.  -  Senki  sem  született  arra,  hogy  erőszakos  halált  haljon.  Ha  reggelig
maradok, vagy egy órával előbb megyek, talán megakadályozom a történteket.

- A nyomozót is leütötték...

- Későn érkezett. A gyilkos már bent volt.

- Ugyanez előfordulhatott volna magával is. Balassa felkapta a fejét.

- Én nem sétáltam volna be olyan sebbel- lobbal, mint ahogyan azt feltételezem, a pufók nyomozó tette.
Különben, hogy ezredes elvtársat még jobban meggyőzzem, be kell vallanom: hibát követtem e l. . .  Ugyanis
Ágnes  említette  nekem,  hogy  egy  ismeretlen  férfi  többször  a  nyomába  szegődött  ezen  a  héten...  Sőt,  az
előző éjjel, amikor hazafelé tartott, majdnem a házig kísérte. Ő  annak  tulajdonította,  hogy  az  ismeretlen  ki
akar kezdeni vele, mint  már  nem  egyszer  előfordult.  Egy  csinos  nő  életében  ezek  a  mozzanatok  valóban
jelentéktelennnek  tűnnek.  Magam  is  beleestem  ebbe  a  hibába,  és  annak  tulajdonítottam az  egészet,  mint
aminek Ágnes vette. Egyszerű érdeklődésnek. Ez bizony hiba volt... Pedig akkor már tudtam, hogy Szántai
motorját a Dunából halászták ki.

- A gyilkos lett volna?

- Azt hiszem.

Bana Dénes eltaposta cigarettáját, és mély sóhajjal beletúrt ősz hajába.

-  Ha  mindent  előre  sejtenénk,  mennyivel  könnyebb  dolgunk  lenne  -  mondta.  -  Ezen  most  már  ne



problémázzon. Mindenesetre az intő jel, hogy veszedelmes ellenséggel van dolgunk, aki semmitől sem  riad
vissza, hogy célját elérje... Talán, ha valamivel előbb tudjuk  meg,  hogy  konkrétan  mi  is  történt  Szántaival,
nagyobb  figyelmet  tanúsítunk  Vértes  Ágnes  iránt.  Bevallom,  eleinte  azt  is  nehezményeztem,  hogy  egy
idegen  Szántai  irányában  tanúsít  érdeklődést.  Az  események  magát  igazolták...  Mi  volt  a  benyomása  a
Palástinál lezajló buliról.

Balassa Péter részletesen beszámolt tapasztalatairól. Főként Kollman Artúrral foglalkozott. Mindez nem
nyerte meg különösebben az elhárítófőnök tetszését.

-  Kollman  Artúr  többszörösen  kitüntetett  vegyészkutató  -  kezdte  az  ezredes.  -  Mit  tudunk  róla?
Elsősorban azt, hogy kiváló szakember volt, nagy tudású, és szerény... Soha a legcsekélyebb gyanú árnyéka
sem vetődött rá. Pedig számtalan olyan munkát végzett el, amely iránt igen nagy érdeklődés volt külföldön.
Semmi  sem  szivárgott  ki  a  keze  alól...  Azért  lenne  gyanús,  mert  kint  volt  Venezuelában?  Valami  női
unokatestvért látogatott meg, aki kint él már vagy ötven éve.  Visszajött,  és  kész.  Miért  éppen  Kollmanék
körül forog a feje?

- Érzés dolga...

Bana felnevetett, és kezével a pad támlájára csapott.

- Sejtettem, hogy megint érzés inspirálja!

- Azért okokat is felsorolhatok...

- Kíváncsian várom.

- Kezdeném ott, hogy Kollman Artúr bizonyos tekintetben megváltozott. És ez a  változás pontosan aztán
következett be, hogy visszatért rokoni látogatásából.

Bana mosolyogva bólintott:

- A vén szivar megnősült.

Balassa mutatóujját a magasba emelte.

- Ez az egyik - mondta.

- A másik?

- Elhanyagolta a hobbyját... Például szenvedélyesen gyűjtötte az ingaórákat. Mindig maga húzta fel őket,
senkit  sem  engedett  hozzányúlni.  Még  a  házvezetőnőjének  sem...  Mióta  visszajött,  nincs  hobbi,  nincs
házvezetőnő,  aki  régi  bútordarab  volt  a  házban.  Nem  törődik  az  ingaórákkal,  nem  vásárol  újakat,  tehát
megváltozott.

- Na hallja - vetette közbe az ezredes. - Minek a házvezetőnő, ha jött a  feleség? Minek a hobby, ha az
asszony fiatal?

- A kort vegye alapul, ezredes elvtárs...

- Éppen Kollman életkorát veszem alapul.

Balassa kelletlenül húzta el a száját.

-  Hogy  lehet  az,  hogy  valaki  csak  úgy  lemond  beidegződött  és  megcsontosodott  szokásairól?  Máról
holnapra  kicserélődik,  félreteszi  a  negyven,  ötven  év  szinte  már  természetessé  vált,  megszokott  dolgait...
Nagyapám minden hajnalon kiment az udvarra és megnézte az eget, a jószágot. Kíváncsi volt az időre, hogy
mehet-e a földekre. Ez az életeleme lett. Amikor a  tanyáról beköltözött a  faluba, és már nem ment sehová,
akkor is minden hajnalom felkelt, kiment az udvarra levegőzni. Miért? Megszokásból... És semmi sem tudta
volna az ágyban tartani, még egy harminc évvel fiatalabb  feleség  sem...  A  munkatársak  hol  egyiknél,  hol
másiknál  összejönnek,  közben  óhatatlanul  beszélgetnek  a  munkájukról,  ismertetik  eredményeiket.
Mindennek fültanúja Kollman Artúr, no meg az asszony.

- Tegye hozzá az asszony öccsét is...

- Hozzátettem, szerepel ő is a számításomban.



Bana hosszan bámult maga elé.

- Nem ígérek semmit - mondta később.

- Csak nehogy az események megelőzzenek minket.

- Nekem ne fesse a falra az ördögöt - kapta fel fejét az ezredes.

- Kollmanéknál valami bűzt érzek, és ez a lényeg.

Bana Dénes bosszúsan kifakadt:

- Érzés. Mindig csak az érzés... Legalább valami tény lenne a kezünkben.

- Ígérem, azon leszek, hogy rövidesen azok is legyenek - bólintott Balassa. - Azért igyekszem meggyőzni
ezredes  elvtársat  érzésemről,  nehogy  később  hátrányba  kerüljünk  éppen  emiatt...  A  döntő  pillanatban
lépéselőnyünk meghatározója a  sikernek. És ezt a  lépéselőnyt csak a Kollmanék körüli élet tisztázása után
nyerhetjük  meg.  Vagy  kizárjuk  őket  a  további  munkánkból,  vagy  szoros  ellenőrzést  alkalmazunk  velük
szemben.

Bana  ismét  mély  hallgatásba  burkolózott.  Tépelődése  elárulta,  hogy  ingadozik  a  javaslaton.  Csak
nagysokára szólalt meg.

- Hát jó - sóhajtott. - Intézkedem, hogy körülszimatoljuk Kollman Artúrt és szűk környezetét.

- Megnyugtatásom miatt engedjen a kérésemnek ezredes elvtárs... Kutassák fel Kollman Artúr múltját,
visszamenően egészen az iskolás koráig. Barátai, ismerősei is számba vehetők.

Bana Dénes hunyorogva nézett a délutáni napsütésben.

- Minek ez magának?

-  Mert  Kollman  körül  forog  minden  -  válaszolta  Balassa,  és  beszámolt  munkahelyén  tett
megfigyeléseiről.  Az  elhárítófőnök  nagy  érdeklődéssel  hallgatta.  Később,  amikor  beosztottja  az  ezekkel
kapcsolatos véleményét fejtegette, kelletlenül mocorogni kezdett.

- Azt akarja mondani, hogy az ismeretlen kémet nem a belső személyek körében kell keresnünk? - húzta
fel szemöldökét.

- A dolgok arra mutatnak, hogy külső  személy,  de  nagyon  tájékozott  a  belső  dolgokról...  Persze,  lehet
segítőtársa a vállalatnál.

Bana Dénesről lerítt az elégedetlenség.

- Maga romba dönti minden tervünket - mondta.

- Ha egyszer nem jó a terv, dőljön romba minél előbb. Ez annál jobb a részünkre.

-  Amikor  meghatároztuk  a  felderítés  irányát,  belső  személy  mellett  törtünk  lándzsát.  A  tények  erre
mutattak.  Bevallom,  átfutott  rajtam,  hogy  ennek  az  ellenkezője  is  fennállhat.  Erre  az  inspirált,  hogy
megtalálta a kulcsok lenyomatát Szántainál.

-  Ha  a  kém  a  vállalaton  belül  van,  akkor  megszerezhette  volna  maga  is  a  kulcsmintákat...  így  aztán
Szántaira sem lett volna  szükség.  Hogy  őt  bevonták,  az  azt  mutatja,  hogy  a  kulcsmintát  Palásti  kulcsáról
kellett megszerezniük, amit a mérnök mindig magával vitt.

Bana figyelmeztetően intett ujjával.

- Ez teljes mértékig még nem bizonyosodott be - mondta.

- Csak logikus következtetés alapján több tény utal  ennek  alapján  külső  személyre,  mint  ahogy  eredeti
tervünkben szerepelt.

Bana ültében nyújtózott egyet.

- Kíváncsian várom majd a legközelebbi ütőkártyáját - mondta élcelődve.



- Elárulhatom, hogy egy ütőkártyám még  maradt.  Nem  játszottam  ki,  mert  azt  akarom,  hogy  erős  érv
szóljon mellette. De ma este elválik, mit üthetek ezzel a lappal.
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Estére elromlott az idő.  Korán sötétedett, az égbolton esőfelhők úsztak. A Csipcsup homályos fényével
próbált tetszelegni a  sötétbe vesző  bérház  tövében.  Odabent  szólt  a  zongora,  néhány  vendég  könyökölt  a
kerek asztaloknál. Kintről az üvegen át látni lehetett a  színpadként megvilágított italpultot. Egy borzas fejű,
csontos arcú lány serénykedett a kávéfőzőgépnél. Az erős neonfényben olyan volt az arca, mint az élettelen
próbabábuknak a kirakatokban.

Balassa Péter nem ment be. Elhúzott az eszpresszó előtt, majd távolabb megállt a  járda szélén. Szemben
egy földszintes ház nyújtózott. A pinceablakokon fény szűrődött a járdára.

Balassa átvágott az úttesten, és a lakatosműhely ajtajához lépett. Megviselt falépcső vezetett a mélybe.

A műhely sarkában levő satupadnál egy férfi serénykedett. Égnek meredő vörös haja lángolni látszott a
pad felett lógó villany fényében.

Jöttére a munkásruhás férfi letette a kalapácsot.

-  Jó  estét  -  köszönt  Balassa.  Gyors  pillantást  vetett  körbe.  A  vörös  hajún  kívül  senki  sem  volt  a
műhelyben.

- Jó estét, uram... Miben állhatok a rendelkezésére? - kérdezte amaz.

- Takács Gábort keresem...

- Parancsoljon. - A vörös hajú megtörölte kezét egy olajos rongyba. Balassa belépett a padot megvilágító
égő fényébe, és a férfi arcába nézett.

- Nekünk beszélnivalónk van egymással - mondta jelentőségteljesen. Amaz értetlenül nézett.

- Nem ismerem önt, uram.

- Ez ideig én sem ismertem önt...

A vörös hajú arcán zavar futott végig. Mindez egy szemvillanásig tartott, aztán máris közönyös lett.

- Talán onnan jött - kezdte, és bizonytalan mozdulatot tett a fejével.

- Nem a főkapitányságtól jöttem - mondta Balassa. - És  nem  Tompai  nyomozóhadnagy  küldött...  Ő  is
más miatt járt itt.

- Nem értem.

- Majd megérti... Engem más küldött.

- Más? - csodálkozott a férfi.

Balassa közelebb lépett, hogy kartávolságnyira legyen tőle.

-  Egy  barát  -  tagolta  a  szavakat.  -  És  maga  mindenre  választ  fog  adni  nekem,  ami  vele  kapcsolatos
volt... Szántai József, elég ennyi?

Amaz hátraugrott egy lépést, a szeme a rémülettől kikerekedett.

- Az lehetetlen - dadogta -, hiszen ő...

- Belemotorozott a  Dunába - vette át a  szót Balassa. - És onnan már  nem  jött  vissza...  Sőt,  mással  is
szolgálhatok. Ágnes úgyszintén...

A  vörös  hajú  mozdult  egyet,  de  Balassa  megelőzte.  Lecsapott,  mielőtt  elérhette  volna  a  satupadon



heverő nehéz kalapácsot, és megragadta a férfi kezét. Egy csavarás, amaz máris hátratekeredett karral állt
lábujjhegyen a levegőben.

-  Csak  semmi  hirtelenkedés,  semmi  meggondolatlanság  -  sziszegte  a  fülébe  Balassa.  -  Éppen  elég
meggondolatlanságot csinált már. Minek több...

A férfi nyöszörögni kezdett a fájdalomtól, az arca verejtékben fürdött.

- Elengedem, de akkor viselkedjen okosan, és még egyszer ne közelítsen  a  padhoz  -  folytatta  Balassa,
majd  elengedte  a  férfit,  és  ellökte  a  satupadtól.  A  vörös  hajú  nehezen  tért  magához.  Fájdalmas  arccal
dörzsölgette a karját, és lapos pillantásokat vetett.

- Jóska közel állt hozzám, efelől nyugodt lehet - közölte Balassa. - Vértes Ági úgyszintén... Tehát nincs
mitől tartania.

A vörös hajú egyáltalán nem látszott nyugodtnak. Tekintetének mélyén változatlanul ott égett a rémület.

- Ki maga? - kérdezte.

- Ez nem érdekes...  Fogadja el, hogy Szántai közel állt  hozzám.  És  én  nem  vagyok  az  a  pasas,  akit  a
horgára akart akasztani.

Annak arcáról lerítt, hogy Balassa szavai találtak.

- Pedig az előbb - kezdte, de aztán elharapta szavait.

- Azt hitte, én vagyok az az ürge, ugye? - vetette közbe Balassa. A válasz bizonytalan vállrándítás volt.

- Miről akar velem beszélgetni? - kérdezte a vörös hajú, és megnyalta ajkát.

Balassa a  zsebébe  nyúlt,  a  satupadra  dobta  a  két  pléhdobozkát.  Amaz  úgy  nézte  a  tárgyakat,  mintha
hipnotizálnák.

- Ezekről akarok magával beszélni - mondta határozottan Balassa.

- És miért akar beszélni ezekről?

- Hogy Szántai Jóska emberéhez jussak.

A vörös hajú elvette pillantását a satupadról, és kutatóan nézett.

- Ezekről nem beszélt magával senki sem - jegyezte meg Balassa. - Még a nyomozó sem. Igaz?

Amaz gyorsat bólintott, aztán ijedten bámult, amiért elárulta magát.

- Tőle tudta meg - folytatta Balassa -, hogy mi történt Szántaival, no meg Ágnessel. Bár igaz, maga már
sejthette a bajt, mivel Jóska nem jelentkezett.

A vörös hajú karjával megtörölte a homlokát.

- Sejtettem, hogy valami történhetett Jóskával, de nem gondoltam volna, hogy így jár - mormogta maga
elé.

- Ágnes esetét pedig az eszpresszóból tudom - folytatta. - Az egyik lány átszaladt, és közölte a  tragikus
hírt.

Balassa fejével intett a satupadon heverő dobozok felé.

- Ezekről miért nem beszélt a nyomozónak? - kérdezte. Amaz bizonytalanul megvonta a vállát.

-  Azért  nem  beszélt  -  hangsúlyozta  - ,  mert  tudta,  hogy  Jóskának  ezzel  szándékai  voltak.  És  nem  is
akármilyen  szándékai...  Tudta,  hogy  a  kulcsminta  valakinek  igen  fontos.  Tudta  azt  is,  hogy  Jóskát  ezzel
megbízták.  Neki  csak  el  kell  készíteni  a  kulcsokat,  és  kész...  Csakhogy  Jóska  két  legyet  akart  ütni  egy
csapásra, és azt gondolta, horgára akasztja a megbízóját, és alaposan megvágja...

A  vörös  hajú  dermedten  állt,  arcáról  patakokban  folyt  a  verejték.  Balassa  cigarettára  gyújtott,  de
tekintetét egy pillanatra sem vette le a másikról.



- Mindent szépen elmond - nyomta meg szavait. - Remélem, szót fogad. Jobb nekem beszélni mindenről,
mint  hivatalosan  szót  érteni.  Akkor  mindent  jegyzőkönyveznek,  számot  kell  adnia,  miért  is  reszelt  két
kulcsot. Maga tudta, hogy a két kulcs tolvajúthoz kell.

- És ha beszélek?

Balassa mélyen leszívta a füstöt.

- Akkor elfelejtkezem az egészről -  mondta. - Nem is fogok emlékezni  erre  a  két  álkulcsra,  sem  arra,
hogy maga készítette azokat... Megegyeztünk?

A vörös hajú tétován körbe nézett, mintha egérutat keresne meneküléséhez, aztán megszólalt:

- Üljünk le...

- Hová akar ülni?

- Az irodába is bemehetünk.

Balassa követte a  tekintetét. Hátul a  műhely sarkában ketrecszerű szűk helyiség volt.  Abban  még  egy
ember is épphogy elfért, nemhogy kettő.

- Jobb lesz itt - vélekedett.

- Itt még szék sincs.

Balassa mellett kisebb láda hevert a földön. A lábával lódított egyet rajta.

- Szék helyett ez is megteszi - mondta. - Üljön le, én majd állok.

A férfi magához húzta a  ládát, ráült és hosszú kotorászás után  gyűrött  szimfóniát  vett  elő  zsebéből.  A
keze remegett, amikor rágyújtott.

- Kérdeznék valamit - mondta.

- Nyugodtan...

- Miért érdekli magát mindez?

- Engem az érdekel, aki megbízta  Jóskát  ezzel  a  kulcsdologgal...  Hogy  a  kulcsokat  maga  csinálta,  azt
pedig Jóskától tudom. Akkor még nem motorozott bele a Dunába.

A vörös hajú töppedten ült, és a földre bámulva szívta cigarettáját.

- Nem sokat tudok - emelte fel fejét.

- A döntést, hogy mennyit tud, bízza rám.

- Tudja maga, hogyan kezdődött az egész Jóskánál?

- A rádiókkal - vágta rá kapásból Balassa. A férfi eltátotta a száját.

- Úgy van - mondta kisvártatva. - Az a dagadt nyomozó is azonnal ezt firtatta... Abban igaza van, hogy a
kulcsokról nem kérdezett.

Megeredt az eső. Jól lehetett hallani a záporozó esőcseppek koppanását a  járdán. A nyitott pinceajtón át
nedves levegő érkezett.

A vörös hajú térdére könyökölve kuporgott a ládán, és mohón szívta a cigarettáját.

- Jóskát már régebbről ismertem  -  kezdte  rekedten.  -  De  szorosabb  viszonyba  csak  azután  kerültünk,
amikor  kiváltotta  az  ipart  másodállásban  a  jelzőkészülékek  gyártására  és  beszerelésére  a
személygépkocsikhoz. Én készítettem a dobozokat, és Jóska  rendesen  fizetett...  Előfordult,  hogy  itt  nálam
csinált egy-két dolgot a  műhelyben magának.  Aztán  észrevettem,  hogy  különféle  gépkocsi  indítókulcsokat
reszelget  magának.  Tudtam,  hogy  egyszer  már  ráfázott  a  kocsikázásra,  mondtam  is  neki:  mi  van  Jóska,
megint kezded?... Azt mondtam neki: csinálj amit akarsz, de ide hozzám a műhelybe ne hozz semmit, mert
nem akarok bajba kerülni. - Balassa földre ejtette elszívott cigarettáját és rátaposott. Szemben állt a  férfival,



és  félszemmel  jól  látta  a  pinceajtót.  -  Nem  is  cipelt  ide  semmit...  Azt  is  láttam,  hogy  Ágit  kerülgeti  a
presszóban, aztán értesültem kapcsolatukról. Jóska el akarta venni, ezt tőle tudom... Néhány hónapja aztán
Jóska  egy  este  beállított  nagy  titokzatosan.  Közölte  velem,  hogy  felhagy  a  rádiódolgokkal,  más  van
kilátásban...  Én  nem  faggatóztam,  tudtam,  elmondja  majd,  ha  akarja.  Ha  meg  nem  akarja,  hiába  is
kérdezgetném. Nem bírt magában tartani semmit. Napokkal később elmondta, hogy kis  híján  rajtavesztett.
Jóska könyörgött a pasasnak, hogy engedje futni. Nem hitte, hogy sikerülni fog, aztán maga csodálkozott a
legjobban, amikor a pasas elengedte. Persze, elvette Jóska személyi igazolványát. Nem is adta vissza neki,
azt mondta, ezt magánál tartja. Jóska másik igazolványt váltott ki... Napokkal később ez a pasas megkereste
Jóskát, és pénzt ajánlott fel egy kényes munkáért. Jóska így nevezte ezt: “kényes munka". Egy kocsit kellett
kinyitnia,  és  az  abban  talált  két  kulcsról  mintát  vennie.  Ennyi  volt  az  egész.  Állítólag  három  darab  ezres
ütötte a  markát...  Aztán jött az én dolgom. Jóska azt mondta, ha kireszelem a minta alapján a két  kulcsot,
egy ezrest kapok...

A férfi felemelte a  tekintetét. A cigaretta parazsa már  az  ajkát  égette.  Még  egyszer  megszívta,  aztán
szétmorzsolta a csikket a műhely kövezetén.

- Gondoltam, megcsinálom - folytatta a  vörös hajú férfi -, elvégre nem kell nekem  tudnom,  mi  szükség
lehet  ezekre  a  kulcsokra  a  pasasnak...  Persze,  azzal  tisztában  voltam,  hogy  szó  sem  lehet  becsületes
dolgokról, hiszen úgy kellett lopva Jóskának mintát venni... Mindegy, megcsináltam. Jóska elvitte, és másnap
már hozta is az ezrest...  Napokkal később Jóska idegesen viselkedett. Láttam, erősen fontolgat valamit, és
újabb dolgokon töri a fejét. Még szóltam is neki, hogy hagyja a fenébe a rádiólopásokat, mert az nem mehet
a végtelenségig. Újból elkaphatják, ha nem a rendőrök, valami tulajdonos, és az nem lesz olyan pasas, mint
ez  a  legutóbbi  volt...  Jóska  megnyugtatott,  hogy  a  rádiókról  leállt,  és  nagyobb  jelentőségű  dolog
foglalkoztatja. Aztán Ági dicsekedett nekem négyszemközt, hogy Jóska sok pénzt fog kapni a napokban.

Odakint változatlanul ömlött az eső, párás lett a levegő a pincében. A vörös hajú újabb cigarettát dugott a
szájába, aztán ismét megszólalt:

- Említettem már, hogy Jóska semmit sem tudott magában tartani. Előbb-utóbb mindent kiterített. Most is
ez történt... Egy este lejött ide két üveg sörrel a  kezében. Még tréfásan kérdeztem, mire iszunk most. Azt
felelte, az üzletre. Nocsak, adtam a hülyét. Talán használtrádió üzletet nyitsz? Erre kis híján megsértődött.
Megittuk a két üveg sört, majd előállt a  dologgal.  Azt  mondta,  hogy  átlátott  a  pasason  és  sejti:  a  kulcsok
rendkívül sokat jelenthetnek.  Olyannyira  sokat,  hogy  ezt  maga  is  jobban  ki  akarja  használni...  Akár  hiszi,
akár  nem,  de  őszintén  megmondom,  hogy  akkor  nagyon  megijedtem.  Féltem,  hogy  ezekkel  a  kulcsokkal
valami  nagy  bajt  csinálnak.  A  nagy  dolgok  meg  mindig  kiderülnek,  és  akkor  eljutnak  hozzám is.  Láttam,
hogy  az  egyik  kulcs  valami  lemezszekrényt  nyithatott.  Sok  helyen  ilyen  szekrényekben  tartják  a  pénzt...
Panaszkodtam is Jóskának félelmemről, de ő megnyugtatott, hogy senki más nem  tud  a  dologról.  Állítólag
még  a  pasasnak  sem  mondta  el,  kinél  is  készítette  a  kulcsokat...  Jóska  aztán  rájött,  mire  is  kellenek  a
kulcsok a pasasnak... Közölte velem, hogy most visszafordítja a  dolgot, és kerek perec megvágja a  pasast.
Én mint a hülye álltam és bámultam. Nem értettem az egészet. Mit nyit ki az a  két kulcs, ami olyan fontos?
Esküdtem, hogy pénzt akar az  illető  megkaparintani.  Nagy  pénzt...  Mert  Jóska  ezt  nem  mondta  el.  Csak
annyit, hogy megvágja a pasast, és az fizetni fog neki a  hallgatásért... Két nap múltán Jóska kipirulva jött le
a  műhelybe. Azt  mondta,  beszélt  a  pasassal,  kiterítette  előtte  a  kártyáit,  és  a  hallgatásért  negyven  darab
ezrest kért...  Esküszöm magának, visszamenőleg elolvastam egy csomó újságot, megnéztem a  Kék  Fényt,
hogy  honnan  loptak  el  nagy  dohányt,  de  nem  találtam  semmit.  Jóska  meg  erről  egy  szót  sem  ejtett...
Másnap reggel ismét  jött.  Csodálkoztam,  mert  ilyenkor  dolgozni  szokott.  Közölte  velem,  hogy  kilépett.  El
akar  tűnni  egy  kicsit  szem  elől.  Ágneshez  költözik,  és  más  helyet  keres.  Azt  sem  akarja,  hogy  a  pasas
később megtalálja. Részéről be akarja  a  dolgokat  fejezni.  Zsebre  vágja  a  negyven  darab  ezrest,  és  kész.
Érdekelt a dolog, hogy mikor kapja meg a dohányt. Megvallom, számítottam arra, hogy csúsztat nekem egy
pár darab ezrest, hiszen a segítségemmel jutott a pénzhez. Ha nem készítem el neki akkor a kulcsokat, nincs
lehetősége ekkora pénzhez jutni...  Jóska  azt  mondta,  hogy  kora  este  találkozik  a  pasassal,  és  az  hozza  a
dohányt.  Abban  maradtunk,  hogy  másnap  reggel  lejön  a  műhelybe...  Ekkor  láttam  őt  utoljára,  és  nem
gondoltam, hogy ez az utolsó találkozásunk lesz... Következő reggel nem jött. Azt hittem alszik otthon vagy
Ágnessel van, és csak délután jön be. Délután is hiába vártam, helyette Ágnes jelent meg. Beugrott, mielőtt
munkába állt volna... Kérdem tőle: hol a  Jóska? Azt mondta, emiatt jött ő is. Ők úgy beszélték  meg,  hogy
Jóska  még  az  este  hozzá  megy,  miután  a  dohányt  átvette  a  pasastól.  De  nem  ment  oda  sem.  Azzal
nyugtattam,  hogy  biztos  már  nagyon  későre  járt  az  idő,  és  hazament  az  élettársához.  Ágnes  megkért,
ugorjak el este Angyalföldre Jóska lakására, és nézzem meg, otthon van-e. Ha igen, akkor mondjam meg,



hogy jöjjön a Csipcsupba, mert várja... Késő délután bezártam, és átbuszoztam Pestre.  Az élettársa ismert,
tudta, hogy üzleti kapcsolatban állunk. Egyedül volt otthon. Hogy hol a  Jóska? Adtam a hülyét: ezért jöttem
én is, beszédünk lenne egymással. Pár percet voltam csak ott, mert a  nő faggatni kezdett, hogy Jóskának ki
lehet az új nője. Mert azt ő is észrevette, hogy Jóska megváltozott. A vállamat vonogattam, aztán eljöttem.
Azt  az  üzenetet  hagytam,  ha  Jóska  hazamenne,  küldje  át  hozzám,  mert  valamit  meg  kell  beszélnünk...
Kész... Ennyi az egész, amit tudok.

Balassa mozdult egyet, aztán pár lépést tett a satupadig és vissza. A vörös hajú továbbra is töppedten ült
a ládán, és maga elé bámult.

- Semmi egyebet nem tud Jóska emberéről? - kérdezte. Amaz a fejét ingatta.

- Nem.

- Jóska nem beszélt arról, hogy milyen kocsiban lepte őt meg ez a férfi?

- Egy szót sem szólt a kérdéses kocsiról.

- Márkája, színe?

- Nem emlékszem.

- Valamit csak említhetett, ami jellemzője lehet ennek az ismeretlen férfinak.

A vörös hajú felemelte tekintetét a földről. Pillantása olyan volt, mint a leterített ökölvívóké, akikre éppen
rászámolnak. Lassú mozdulatokkal rágyújtott egy szimfóniára.

- Talán Ágnes - jegyezte meg. - Igen, ő...  Neki talán többet árult el erről a  férfiról. Ha élne, most meg
tudná kérdezni.

- Ő sem tudott többet... A férfi szeme kikerekedett.

- Beszélt erről Ágnessel? - kérdezte. Balassa bólintott.

- Ki ölte őt meg? - tudakolta rekedt hangján a férfi.

- Ezt nem tudom.

- Ha nem a főkapról jött, akkor mi köze mindezekhez? - kérdezte.

-  Jóskától  tudom,  hogy  maga  készítette  a  kulcsokat,  így  jöttem  ide...  Engem  az  a  pasas  érdekel,  azt
akarom megtalálni. A többi nem érdekes a maga számára.

- Tehát Jóska magának is elkotyogta a dolgokat.

- A leglényegesebbet nem...

- Miért nem beszélt magának ezekről? Ha a barátja lenne neki, ismertem volna magát is.

Balassa a fejét rázta.

-  Nem  vagyok  a  barátja,  nem  is  voltam,  de  megkért,  hogy  segítsek  rajta,  mert  bajban  van...  Segíteni
akartam, de elkéstünk mindennel - mondta.

- Jóskán mi segített volna?

- Ha nem fedi fel kártyáit annak a pasasnak. Ezt akartam tanácsolni neki, de már nem találkoztunk.

- Gondolja, hogy ez a pasas - kezdte a férfi, aztán elharapta szavait, és döbbenten nézett.

Balassa megvonta a vállát.

- Ez a rendőrség dolga - mondta.

- De Ágnest miért?

- Talán azért, mert egy hajóban evezett Jóskával. A vörös hajú felélénkült.



- Így igaz - vágta rá.  - Nem lehet a  véletlen műve, ami kettőjükkel történt... Erről a  rendőrségnek sem
szabad elfeledkezni.

- Sem másnak...

A férfi mozdulatlan lett.

- Mit ért ezalatt, hogy másnak sem? - kérdezte. - Miről nem szabad elfeledkezni másnak sem?

- Hogy egy hajóban eveztek Jóskával... Amaz mélyet bólintott.

- Hát persze, Ágnes - mondta.

- Neki már mindegy... Én mást értettem.

- Kit?

- Magát...

A  vörös  hajú  kirúgta  maga  alól  a  ládát,  és  felpattant.  Balassa  a  nyomaték  kedvéért  meglóbálta  a
levegőben a satupadról felkapott nagy kalapácsot.

- Üljön vissza - kiáltotta. - És ne pattogjon itt...  Nem  vagyok  az  a  pasas,  akit  Jóska  meg  akart  vágni.
Értsen már a szóból.

Amaz lassan visszaereszkedett a ládára, és munkáskabátjával megtörülte verejtékben úszó arcát.

-  A  szentségit  -  káromkodott.  -  Rám  ijesztett  azzal  a  kalapáccsal.  Balassa  a  satupadra  dobta  a
szerszámot.

- Nem attól ijedt meg - mondta. - Hanem, mert tudja, hogy ebben a dologban maga is benne volt. Maga
is egy hajóban evezett Szántaival és Ágnessel... Engem a pasas érdekel, Ehhez kell a segítsége.

A vörös hajú tehetetlenül legyintett.

- Nem tudok róla semmi közelebbit - mondta könyörögve. - Őszinte voltam, és mindent elmondtam, amit
csak tudtam.

Balassa töprengve járatta körbe szemét a műhelyben.

- Pedig valaminek lenni kell, ami támpontot ad... Gondolkozzon.

- Azt csinálom... Az agyam majd beszakad, de semmi sem jut az eszembe.

Balassa újból cigarettára gyújtott.

- Tételezzünk fel valamit - mondta. A férfi gyűrött arccal bámult.

- Mit akar még rólam feltételezni? - kérdezte.

- Nem magáról, hanem erről a pasasról... Mit tenne, ha az a férfi tartozna magának két darab ezressel?

Amaz csak nézett.

- Nos, mit tenne? - serkentette Balassa.

- Siratnám a dohányt...

- Meg sem kísérelné felkutatni?

- Nem tudok róla semmit... Sem a nevét, sem a címét, hogy hol találom. Sőt azt sem, hogyan fest, barna,
szőke? Ez a helyzet.

Balassa mélyen hallgatott, majd kisvártatva megszólalt:

- A kocsiról mit tud?

- A pasas kocsijáról, amelyben Jóskát elkapta?



- Arról.

- Már említettem, sem a színét, sem a márkát nem tudom. Jóska nem beszélt erről.

- Nem konkrét színre és márkára gondoltam. De talán Jóska kotyogott valamit, hogy nagy vagy kicsi a
kocsi, új, netán használt... Például egy lényeges dolgot már tudunk róla.

A vörös hajú felemelte a fejét és kíváncsian nézett.

- Mit?

- Azt, hogy rádió volt a kocsiban...

- Holland Philips - mondta a férfi rekedten. - Ráadásul négysávos, ami komoly teljesítmény.

- Ugye, hogy azért akad valami támpont... Amaz bólintott.

- Ha ez magának támpont... Jóska beszélt a rádióról, amikor kiszemelte a kocsit. Azért tudom mindezt.

- Az a kocsi most is azzal a rádióval jár.

- Hajaj, de mennyi kocsi szaladgál pontosan ilyen rádióval. Így ez semmit sem jelent.

Balassa  töprengett.  A  férfi  cigarettáját  bámulta,  aztán  gyors  egymásutánban  megszívta  a  magáét,  és
eldobta a csikket. 

- Beszéljen Jóska módszeréről - szólalt meg.

- Konkrétan mire kíváncsi? Hogyan szerelte ki a rádiókat? Balassa a fejét rázta.

- Hát akkor? - Folytatta a férfi. - Jóskának egy csomó kulcsa volt és tudta milyen típushoz milyen kulcs
való. Ha netán úgy vélte, nincs kulcsa a  kiszemelt kocsihoz, a  márka alapján egy annak megfelelő  kulcsot
kissé megreszelt. Aztán próbálkozott, ha nem  sikerült  újólag  megpróbálta  egy  alkalmas  időpontban.  Bátor
volt és vakmerő, de egyben óvatos is. Én nem tudtam volna megcsinálni azt, amit  ő.  Engem  az  idegesség
leterített volna...

Hirtelen elhallgatott, mint akinek az eszébe jutott valami.

- Mondja csak tovább - serkentette Balassa.

- Valami belém villant...

- Micsoda?

A vörös hajú mélyet lélegzett, a tekintete megélénkült.

- Jóska, amikor megbukott, egy kertbe mászott be - mondta. - Most már határozottan emlékszem, hogy
kertről beszélt. Azért nem is tudott meglépni, amikor a  pasas meglepte a  kocsiban, mert zárt helyen volt...
Igaz, a kocsi a szabadban állt a ház mellett egy sötét helyen, de nem volt ott garázs. A pasas csak a kertbe
tudott beállni a kocsijával... De arról ne faggasson, hogy hol lehet ez a ház, mert azt már nem tudom.

Balassa Péter halvány mosolyt vetett.

- Azért csak- csak haladunk - mondta.

- Ha ez magának haladás...

- Két konkrét dolgot tudunk. Egyik a kocsirádió márkája. A másik, hogy ez a  pasas olyan kertes házban
lakik, ahol nincs garázs, csupán a kapun belül parkolja le gépkocsiját.

A vörös hajú a pince boltívére emelte szemét.

- Hogy mennyi családi ház van Budán, Pestről nem is beszélve - mondta. - Ez a két dolog semmi, csupán
egy csepp a tengerben... De maga tudja.

- Mi lenne, ha felfüggesztenénk az ellenségeskedést - javasolta Balassa.

Amaz megvonta a vállát.



- Maga jött ide érdeklődni, nem én mentem magához - mondta.

- Ne gondoljon arra a  kalapácsra többet - intett Balassa fejével a  szerszámra -, és akkor nyugodtabban
beszélhetünk.

- Ijedtség volt az egész.

Balassa magához húzott egy másik ládát és leült szemben a férfival.

- Még fenntartom, hogy ez a pasas tartozik magának és maga nem mondott le a pénzéről - mondta.

A férfi úgy nézett körül a műhelyben, mintha valamelyik rejtett zugból várna választ. A tehetetlenség az
arcára volt írva. Balassa keresztbe tette a lábát és kezével átkulcsolta a térdét.

- Beszéljen tovább Jóska módszeréről - serkentette a vörös hajút.

- Már mindent elmondtam.

- Hátha még eszébe jut valami. Amaz homlokát ráncolta.

- Inkább kérdezzen valamit - mondta kisvártatva. - Úgy könnyebb nekem.

- Jóska éjjel szokta kiszemelni a gépkocsikat?

- Nem... Mindig nappal nézte ki a megfelelőt. Nappal elég volt egy pillantást vetni a  gépkocsiba és máris
tudta, érdemes-e az abban levő rádiót ellopni. Éjjel ez nem lett volna ilyen könnyű.

- Tehát délutánonként járkált vizslaszemmel. A vörös hajú a fejét rázta.

- Délután nem - mondta.

- Éjjel sem... Hát akkor mikor?

- Nappal...

-  Reggeltől késő  délutánig  dolgozott.  Mikor  ért  volna  rá,  hogy  ténferegjen  az  utcán  a  parkoló  kocsik
körül.

- Elfeledkezik arról, hogy Jóska szinte állandóan úton volt, a  büféárut szállította hol ide,  hol  oda. . .  Sok
helyen megfordult. Ilyenkor aztán nyitott szemmel járt.

- Tehát azt mondja, hogy munka közben szemelte ki magának a megfelelő gépkocsit?

- Azt mondom. - Arra nem vesztegetett külön időt, hogy keresgéljen. Ha kiszemelt egy kocsit, a  délutánt
arra szánta, hogy visszament motorjával a kocsihoz és követte.

- Tehát a nyomába szegődött.

- Nagyon precízen és körültekintően készített elő mindent. Mindig biztosra vette a  sikert. Csodálkoztam
is,  amikor  elmesélte,  hogyan  járt.  Nem  hittem,  hogy  megbukik.  Később  abban  látta  ennek  okát,  hogy
bemászott a  kertbe a magas kerítésen. Ha az utcán lepik meg, elfut, de zárt kertben erre  nem  sok  esélye
volt. Hogy mégis miért kockáztatott?...  Csábította a négysávos Philips, és fájt a  foga rá.  Hirtelen elharapta
szavait, a szeme kikerekedett.

- Hogy magának milyen igaza van - csattant fel. -  Most, ahogy beszélgetünk ezekről, ismét az eszembe
jutott valami. Nem sok, de talán nem is kevés... Annak a pasasnak kombi típusú a kocsija.

- Tehát hátul is ajtaja van...

- Igen.

- Biztos ez?

- Olyan biztos, mint ahogy itt vagyok... Jóska említette még a balhé  előtt,  amikor  kiszemelte  magának.
Azt mondta, hogy a hátsó ajtót fogja  felnyitni  és  ott  mászik  be  a  kocsiba,  mert  a  ház  és  a  kerítés  között
nagyon  keskeny  hely  van,  épp  hogy  befér  oda  a  kocsi.  Körülményesnek  találta,  hogy  az  oldalajtó
valamelyikénél  próbálkozzon.  Talán  azért  nem  tudott  gyorsan  kiugrani  a  kocsiból,  amikor  az  a  pasas



megjelent és fülön csípte. Balassa egyetértően bólintott.

- Most már tudom, miképpen kezdenék a pasas felkutatásához, ha tartozna két darab ezressel - folytatta
felélénkülve a férfi. - Tudja mit tennék?

- Mondja el.

A vörös hajú néhányszor idegesen megszívta cigarettáját, aztán mélyet lélegzett.

- Mindenhová elmennék, ahol napközben Jóska megfordult és árut szállított - mondta jelentőségteljesen. -
Jól kinyitnám a szemem és azokat a gépkocsikat lesném, amelyek kombi típusúak... Ért engem?

Balassa közönyösen húzta el a száját.

- Tudja mennyi kocsit találna út közben, amelynek hátsó ajtaja van? - kérdezte.

- Most miért adja a hülyét? - emelte meg hangját a vörös hajú.

- Úgy gondolja?

-  Hát  persze...  Jóskának  út  közben  nem  lehetett  ideje  arra,  hogy  a  kocsikat  bámulja.  Hát  akkor  hol
lehetett erre ideje? Ahol árut rakott ki, ahol időt töltött e l. . .  A büfék különféle intézményekben voltak és az
intézmények  előtt,  annak  környékén  személygépkocsik  parkolnak...  Ezt  a  kombit  ilyen  helyen  lehetne
valahol megtalálni.

Balassa érdeklődve húzta fel szemöldökét.

- Valóban igaza van - mondta és igyekezett leplezni izgatottságát.

- Ha az  a  pasas  valahol  ott  parkolt  a  kocsijával,  amerre  Jóska  járt,  akkor  most  is  ott  lehet  a  kocsija.
Márpedig Jóska csak munkaidő alatt figyelhetett fel. Mondom, hogy ez volt a módszere.

- És az a kombi érdekes csak, amelyben négysávos Philips rádió van. A vörös hajú élénken bólogatott.

-  Ha  pedig  a  kombi  egy  kertes  háznál  fékez  és  vezetőjének  belül  nincs  más  lehetősége,  csak  a  ház
falához parkolni, előállhatok a két darab ezresemért - mondta.

Balassa Péter felállt a ládáról, elvette a  satupadról a  két kis pléhdobozt, amelyben a kulcsminták voltak.
A vörös hajú némán figyelte, azzal sem törődött, hogy cigarettája a  körmére égett. Balassa tárcájából négy
darab ötszázast vett elő és a férfi ölébe ejtette.

-  Megtalálta  a  pasasát,  itt  a  dohánya  -  mondta  és  indult  a  lépcsőnek.  Pár  lépés  után  megtorpant  és
visszafordult. - Felejtse el a beszélgetést és én is elfeledkezem mindenről - mutatta fel a két kis dobozt.

-  Hát  persze,  persze  -  bólogatott  tágra  nyílt  szemmel  a  vörös  hajú  férfi.  -  De  a  pénz  az  csak  merő
kitalálás volt, és nem más...

- Ennyivel tartoztak magának és én megadtam. Amaz egy mozdulattal zsebre vágta a pénzt.

- Maga nem a főkaptól jött ugye? - kérdezte.

- Akkor csak idézést kapott volna és egy  sor  bajt  a  kulcsok  miatt.  A  vörös  hajú  felemelte  a  kezét  és
tenyerét mutatta.

- Mindent elfelejtettem - mondta határozottan.

Kint  tiszta,  hűvös  volt  a  levegő.  Az  eső  már  elállt,  nedvesen  csillogott  az  aszfalt  az  utcai  lámpák
fényében. Balassa Péter egy közeli kapualjba húzódott és várakozott.

Nagy sokára felbukkant a  pincéből a  lakatos. Ballonkabátban volt, a  fején sapka. Bezárta a  műhelyt és
cigarettázva a közeli villamosmegállóhoz ballagott. Megvárta a legközelebbit és felszállt rá.

Balassa elindult a kocsijához.
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Bana  Dénes  ezredes  nyugtalanul  sétált  fel  s  alá  szobájában.  Pintér  ezredes  a  fotelban  ült  és  tömött
bajuszát simogatta. Beleznayt várták, az elhárítás egyik osztályvezetőjét.

Mikor a sovány férfi megérkezett, Bana is félbehagyta a sétálást és helyet foglalt. Beleznay mereven ült,
mint aki kardot nyelt. Kezében dossziét tartott.

- Képzelem, hogy csodálkoztál, amikor megkaptad az utasításomat - fordult az ezredes Beleznayhoz.

- Jelentem, valóban meglepődtem, de aztán igyekeztünk munkához látni.

-  Magam  sem  gondoltam  volna,  hogy  Kollmannal  foglalkoznunk  kell,  de  akadtak  tisztázásra  szoruló
kérdések  -  mondta.  Pintért  nézte,  mintha  helyeslést  várt  volna,  de  annak  arca  semmit  sem  árult  el.  -
Remélem sikerül ezekben állást foglalnunk majd... Mi erről a véleményed? - fordult az alezredeshez.

Pintér a torkát köszörülte.

-  Magam  részéről nem  sok  reményt  fűzök az  öreghez,  sem  a  családhoz.  Mármint  az  asszonyhoz  és
annak  öccséhez.  Viszont  az  is  igaz,  hogy  egykét  dologban  tisztáznunk  kell  néhány  érdekesnek  tűnő
mozzanatot. Nem tudom, Gáborék mit állapítottak meg.

Beleznay őrnagy egy mozdulattal felütötte a dossziét, és várakozó pillantást vetett főnökére.

- Van valami érdekes? - kérdezte az ezredes.

- Ez ideig csak annyi, hogy amit Hód jelentett, az valóban fennáll. Kollman felhagyott régi hobbyjával, az
ingaóra-gyűjteményét  elhanyagolta.  Sőt,  a  napokban  a  feleség  egy  rossz,  de  értékesnek  látszó  faliórát  a
szomszédnak ajándékozott, amiért az felásta a kertet.

- Ezenkívül - folytatta az őrnagy -, a  házassága valóban érdekesen  történt.  Ahogy  visszajött  külföldről,
nyomban Harkányfürdőre ment, és onnan már egy hét múltával az asszonnyal jött vissza. Elvált nő, három
napra rá már meg is esküdtek.

- Egy megrögzött agglegény ilyen gyors bonyolítást csinál - jegyezte meg az ezredes. - Folytasd!

- Megtudtunk néhány említést érdemlő dolgot, ami például az óragyűjtő szenvedélyhez kapcsolódik. Nos,
Kollman harminc éve gyűjtötte szorgalommal és megszállott odaadással az ingaórákat, aztán máról holnapra
felhagyott ezzel. Megtudtuk, hogy régebben figyelmeztette a  házában megforduló vendégeket, ne nyúljanak
az  órákhoz.  Egyszer  az  egyik  szomszéd  kíváncsiságból  kinyitotta  egyik  óra  üvegajtaját.  Az  öreg  annyira
megsértődött, hogy évekig nem is szólt ehhez az emberhez... De más változásról is beszámolhatok. Kollman
Artúr  régebben  igen  jó  viszonyban  volt  a  szűk  környezetében  levő  emberekkel,  szomszédokkal.  Azok
bejártak hozzá, és Kollman is átlátogatott otthonukba. Igaz, ritkán tette. Mióta  megnősült,  minden  viszonyt
megszakított  a  szomszédokkal.  Sőt,  kerüli  őket,  még  a  kerítésen  át  sem  hajlandó  szót  váltani  velük,  ha
szólnak hozzá, foghegyrő l válaszol, és máris odébbáll... Erről tehát ez ideig ennyit tudtunk megállapítani.

- Nem sok - jegyezte meg az ezredes.

- Nem - ingatta fejét a  sovány férfi. -  De  azzal  egyet  értek,  hogy  furcsa  ez  a  nagy  változás  Kollman
részéről.

Pintérnek az arcára volt írva, hogy homlokegyenest más a véleménye.

- A véleményed nem vívta ki Béla tetszését - szögezte le az ezredes, és cigarettát kínált.

Rágyújtottak.

- Való igaz, hogy a magam részéről nem látok fantáziát Kollman  kérdésében  -  mondta  Pintér.  -  Hogy
miért? Erről már bővebben is beszéltünk... Hogy változás állt be az életében, ez természetes. Megnősült, ez
változással járt. Hogy későn nősült? Ez sem lényeges a részünkre.

- Tiszta a sor előttünk - folytatta -, legalábbis a  véleményem szerint. Ha Kollman lenne a mi emberünk,



akkor miért nyugdíjasként lett az ellenségünk. Miért vállalta volna a kémkedést? Bizonyos mértékig elzárva,
korlátozva, hiszen nem dolgozik már a  vegyiparnál... Vegyük a másik oldalt. Az a hírszerző szerv, amelyik
adatokat  kap  a  vegyipartól,  nem  olyan  embert  szervez  be,  aki  már  erősen  korlátozva  van  ezek
megszerzésében. Ha Kollman Artúr olyan ember lett volna, aki az ellenségünk, és ártani akar  nekünk,  azt
megtette  volna  hosszú  évekkel  ezelőtt,  amikor  kulcsfontosságú  helyen  dolgozott,  és  minden  adat
megszerzésére módja volt.

Bana töltőtollat forgatta ujjai között, majd megszólalt:

- Logikus és meggyőző érvelés.

- Igyekeztem minden lehetőséget figyelembe venni.

- Magam is ezt tettem... Pintér megszívta cigarettáját.

-  Jelentem,  nem  azt  mondom,  hogy  helytelen  volt  felfigyelnünk  Kollmanra  -  mondta.  -  De  miután
megtárgyaltuk a lehetőségeket sokoldalúan,  ki  kell  őt  zárnunk  a  minket  érdeklő  személyek  köréből.  Bana
elmosolyodott.

- De azért olykor-olykor Kollmanra is pisloghatunk - mondta. Beleznay jelezte, hogy szólni akar.

-  Elismerem,  hogy  Bélának  logikus  fejtegetéseiben  és  a  következtetések  levonásában  igaza  van  -
mondta.  -  De  Kollman  megrögzött,  sok  évtizedes  szokásait  szinte  máról  holnapra  elhagyta,  szakított
azokkal…  Egy  ember  ilyen  korban  változhat  bizonyos  mértékig,  de  nem  bújhat  ki  a  saját  bőréből...  És
Kollman ezt tette. A változás olyan mérvű, hogy meghökkenti azokat, akik régebben nagyon jól ismerték az
öreget...  Hangsúlyozom,  elismerem,  Bélának  nagyon  sok  mindenben  igaza  van.  Ez  kétségtelen.  Azt  is
megvallom,  amikor  Kollmant  körbe  szimatoltuk,  arra  vártam,  hogy  valami  új  hobbyra  vagy  rögeszméjére
bukkanunk,  amiért  felcserélte  szenvedélyét,  megrögzött  szokását...  Ilyen  korban  feltételezem,  ha  lemond
valamiről az  ember,  azt  más  miatt  teszi.  De  Kollman  semmiért  tette.  A  látszólagos  semmiért.  Csak  úgy
elhagyta régi dolgait, mintha bőröndbe csomagolva cipelte volna magával, aztán letette az első  utcasarkon,
mert nehéznek találta már... Kollmannál cserébe a régi szokásaiért nem találtunk semmi újat... Nos, ezekről
ez volt a véleményem.

Pintér szólni akart, de az elhárítófőnök megelőzte:

- Béla, egy lényeges dolgot kihagysz számításodból...

- Éspedig?

-  Az  a  tény,  hogy  Kollmanék  rendszeresen  tartják  a  kapcsolatot  egy  sor  olyan  emberrel,  akik  fontos
helyen dolgoznak a vegyiparnál... Ez csak az egyik rész.

Pintér bólintott.

- Számításba vettem ezt - mondta.

- A másik része a dolognak - folytatta az ezredes -, hogy ezeken a társasági összejöveteleken majdnem
mindig szó  esik  a  munkáról,  a  vegyiparnál  folytatott  kísérletekről.  Hihetetlen  lenne,  ha  ezekbe  a  spontán
szakmai vitákba Kollman nem szólna bele. Tájékoztatják az öreget, sok esetben kikérik véleményét, hiszen
elismert szakember... Elég ott egy nyitott fülű ember, aki összegyűjti és  besöpri az elhangzott dolgokat... Az
a  kulcsdolog,  amit  Hód  a  részünkre  kikapart,  azt  támasztja  alá,  hogy  nem  okvetlenül  a  vegyiparon  belül
tevékenykedő embert kell keresnünk. Tájékoztattalak benneteket a  két gyilkosságról is. Ez összefügg a mi
munkánkkal... Tehát  a  dolgok  jelenleg  nem  bent  a  vegyiparnál  bonyolódnak,  hanem  kint.  Ráadásul  olyan
személyeket érint, mint ez a Szántai és a volt szeretője...

Bana elhallgatott, megszívta cigarettáját és hanyatt dőlt a fotelban.

- Nem kaptunk még semmi hírt a főkapitányságtól? - fordult Pintérhez.

Az alezredes a fejét rázta.

- Állandó összeköttetésben vagyunk, de pozitív nyomra még nem bukkantak - mondta.

- Igazat adsz magyarázatomnak? - kérdezte az ezredes.



- Kollmannal kapcsolatban tartom az álláspontomat. Ismétlem, nem amellett kardoskodom, hogy teljesen
hagyjuk figyelmen kívül. Irányunk súlyát, figyelmünk teljes energiáját, amelyeken magát a  felderítő munkát
értem,  a  laboratóriumra  összpontosítsuk.  Ott  folyik  a  fontos  kísérlet.  A  kulcsminták  megszerzése  azt
bizonyítja, hogy bent akarják majd megszerezni a korrózióvédelmi eljárást, ha az elkészül.

- Hód ott nyitva tartja a szemét - jegyezte meg az ezredes.

- Fokozzuk a figyelmünket.

Bana  felállt,  a  páncélszekrényhez  lépett,  és  jegyzettömbjével  tért  vissza.  Beleolvasott,  majd  felemelte
tekintetét.

- Egy nagyon lényeges munkafolyamat a  különféle öntvénymintákkal történő kísérletezés, azok áztatása
vegyszerekben - mondta. - Az eredmények gyakorlatban elsősorban itt jelentkeznek.  Ez  a  munka  teljesen
külön helyiségben  folyik,  és  csak  egy  laboráns  dolgozik  rajta,  természetesen  Palásti  irányításával...  Az  a
véleményem, nyugodtak lehetünk, ezen a munkafolyamaton teljes a figyelmünk.

- A másik terület Palásti és vezető munkatársainak a környezete - folytatta. - Ehhez tartozik a  Kollman
kérdés és még sok más  egyéb.  Itt  még  van  bőven  tennivalónk,  hogy  célirányosan  és  tudatosan  fokozzuk
figyelmünket és a felderítő munkát... Van valami új elképzelésetek?

Pintér mozdult a fotelban.

- Tessék, Béla - serkentette az ezredes.

- Itt van ez a “kulcs-kérdés". Ebben tennünk kellene valamit. Ha Palásti kulcsairól minta készült, logikus,
miért  tették  és  milyen  szándékkal.  Feltehetően  a  minta  alapján  már  elkészítették  a  kulcsokat,  ezáltal
megszűnt Palásti irodájának és lemezszekrényének a biztonsága.

- Ezzel számolnunk kellett. Pintér megsimogatta bajuszát.

-  A  kérdés  az,  módja  van-e  valakinek  észrevétlenül  megszerezni  fontos  dokumentumokat  a  kulcsok
birtokában? És ha igen, mikor van erre módja. Munkaidő alatt vagy utána.

- Is, is - vetette közbe az ezredes.

- Tehát mindkét eset fennállhat.

- Igen...

Pintér elhallgatott, töprengve nézett maga elé. Beleznay intett a kezével, majd megszólalt:

- És ha kicserélnénk a zárakat, mind a lemezszekrényen, mind Palásti irodájának ajtaján?

Pintér felkapta a fejét. 

- A legnagyobb hibát követnénk el - mondta.

- Pontosan így van - vélekedett az ezredes. - Ezzel kockára tennénk az egész munkánkat. Az ismeretlen
kém,  mihelyt  tudomást  szerezne  erről, tudná  honnan  fúj  a  szél.  Elárulnánk  érdeklődésünket  és  azt,  hogy
tudunk a másolati kulcsokról.

- Ezzel egyidejűleg egy csomó zárat kicserélhetnénk - makacskodott Beleznay.

Bana a fejét ingatta.

-  Hidd  el,  Gábor,  ezzel  magunk  alatt  vágnánk  a  fát.  Nem  szabad,  hogy  felkeltsük  a  kém  gyanúját.
Higgye, hogy a dolgok az általa kívánt és irányított mederben folynak.

-  Abból  indultam  ki,  hogy  a  kulcs  birtokában  apránként  és  folyamatosan  megszerezheti  a  fontos
dokumentumokat a kísérletekről.

- Ez akkor lenne feltételezhető, ha az emberünk maga is ott dolgozna. Ez viszont megdőlt. A tények mást
mutatnak, így nincs módja folyamatosan megszerezni a dokumentumokat.

Pintér mélyet bólintott.



- Nekem is az a véleményem, hogy az illető akkor akarja majd megszerezni, amikor már minden készen
van - mondta.  -  Még  akkor  is  ez  lenne  a  véleményem,  ha  konkrétan  tudnánk  róla,  hogy  bent  dolgozik  a
vegyiparnál.

-  Gyakorlatilag  lehetősége  van  a  kulcs  birtokában,  hogy  munkaidő  alatt  bepillantson  fontos  iratokba  -
vette át a szót az ezredes. - Ugyanis Palásti a fél napot a  laboratóriumban tölti. Üres az iroda, és oda bárki
bemehet a  labor dolgozói közül. Ismétlem, csak a labor dolgozói közül. Más már gyanús lenne. Az is  igaz,
hogy Palásti szórakozott ember lévén, vagy a munka lázában kimegy az irodából, és nem zárja be az ajtót.
Vagy ha bezárja, csak ráfordítja a  kulcsot... De ma  már  több  tény  mutat  arra,  hogy  az  ismeretlen  kémet
nem a szűk munkahelyi környezetben kell keresnünk. És ez bizonyos mértékig megnyugtató a részünkre.

- Társa vagy informátora lehet bent? Erre nincs adatunk? - érdeklődött Beleznay.

Bana a fejét rázta.

- Kétlem - mondta.

- Ha így lenne, ahogy Gábor véli - szólalt meg Pintér alezredes - ,  akkor nem kellett volna Szántainak a
mérnök  kocsijából  megszerezni  a  kulcsokról  a  mintát.  Ezt  sokkal  könnyebben  elérte  volna  odabent  az
informátor vagy társ, aki egy húron pendül a kémmel.

Váratlanul megszólalt a széles íróasztalon levő telefonkészülékek egyike. Bana Dénes karórájára nézett,
aztán felállt, és felvette a kagylót.

Beleznay  és  Pintér  arra  készült,  hogy  kimenjenek  a  szobából,  de  az  ezredes  fejével  intett,  hogy
maradjanak.

Bana papírt húzott maga elé, és feljegyezte a hallottakat.

- Ez biztos? - kérdezte.

A válasz megnyugtathatta, serényen bólogatott, mintha képernyős készüléken beszélt volna, és a  másik
szemtanúja lenne helyeslésének.

- Hóddal beszéltem - közölte, amikor visszatért, és elfoglalta helyét a fotelban. A kezében levő papírlapra
mutatott, és Beleznayhoz fordult.

- Jegyezd fel, Gábor...

A sovány férfi tollat vett kezébe, és felütötte dossziéját.

-  Takács  Gábor  lakatosmester  -  folytatta  az  ezredes,  és  bediktálta  a  címet  is.  -  A  műhelye  van  itt...
Intézkedj  a  legsürgősebben,  hogy  figyelés  alá  kerüljön.  Nem  szabad  egy  pillanatra  sem  szem  elől
veszítenetek.

- Éjszaka, amikor otthon van?

Bana kis ideig gondolkozott, aztán megrázta a fejét.

-  Éjszaka  nem  kell  -  mondta.  Függeszétek  fel  a  figyelést,  ha  hazaért  és  meggyőződtetek,  hogy  nincs
szándékában már elmenni. Reggel korán ismét ragadjatok rá.

- Derítsük fel azoknak a kilétét, akik megfordulnak a műhelyében?

- Igen...  Nem lesz  könnyű,  ha  kevés  embert  bízol  meg  a  munkával.  Bár  nem  hiszem,  hogy  a  műhely
nagy forgalmat bonyolítana le, ami akadályt jelenthetne.

- Csak a nevét tudjuk?

- Vörös hajú, melák férfi - mondta az ezredes, és elmosolyodott.

-  Hód  szerint  olyan  a  feje,  mint  a  stoplámpa...  Nem  lesz  nehéz  követni.  Pintér  alezredes  élénken
moccant a fotelban.

- Ha lakatosmester, akkor ő készíthette a kulcsokat - jegyezte meg.



- Az már biztos, hogy ő készítette - szögezte le az ezredes.

- És tudjuk, vajon kinek készítette? Bana a fejét ingatta.

-  Hód  ugyanoda  lyukadt  ki,  ahonnan  elindult.  Persze  azzal  a  különbséggel,  hogy  most  már  nem
feltételeznünk kell a kulcsok elkészítését, hanem konkrétan tudjuk ezt - mondta kesernyésen.

- Szántai adott egy nyomot, és az kör alakú lett - nyugtázta Pintér a hallottakat.

- Igen... A lakatos elmondta Hódnak, hogy készített két kulcsot, de azt Szántai vitte el.

- Milyen kapcsolat nyomára juthatunk a lakatoson keresztül?

Bana széttárta kezét.

- Kapcsolatról szó sincs - mondta. - Csupán arról, hogy Hód tart egy újabb gyilkosságtól... Röviden azt
mondta,  hogy  ez  a  három  ember  jelentette  a  kört.  Szántai,  annak  szeretője  és  a  lakatos.  Az  első  kettő
halott... A lakatos viszont él, és soha nem lehet tudni, mi következhet.

- Bár igaz, semmit sem tud arról, aki Szántait megbízta - folytatta.

- De ez nem megnyugtató a  részünkre... Ugyanis a  nő, ez a  Vértes Ágnes sem tudott konkrétumot, de
rábíztak valamit, és emiatt meghalt. Ki tudja, mit gondol most a  gyilkos. Azt tudja, hogy Szántai nem maga
reszelte ki a  kulcsokat a  minta alapján, hanem megbízott valakit... A kérdés, a  gyilkos hogyan határoz. Fél
vagy tart a lakatostól. Ha igen, Hód aggálya beigazolódhat...Ezért kell figyelnünk a lakatost... Érted, Gábor?

Beleznay bólintott.

- Jelentem, ennek megfelelően készítem fel az embereket az akcióra - mondta.

Bana Dénes kis ideig gondolkozott, majd megszólalt:

-  Túl  szép  lenne  a  számunkra,  ha  netán  a  gyilkos  úgy  döntene,  hogy  kiiktatja  útjából  ezt  a  lakatost.
Tisztába kell lennie a körülményekkel, és ez arra a belátásra bírja majd, hogy ne cselekedjen.

- Túl sokat kockáztat egy harmadik gyilkossággal - morogta Pintér.

- Ha van egy csepp esze, márpedig épp elég van, tudja, hogy Szántai és a  nő esete felkavarta a  port, és
mozgósította a  rendőrséget.  A  figyelem aztán  kiterjed  a  két  áldozat  baráti  és  ismeretségi  körére.  Főként
akkor, ha gyanúsított után kutatnak. Ez óvatosságra intheti, hacsak félelme nem  lesz  nagyobb:  hogy  vajon
mit tudhat a lakatos, aki a nyomára vezetheti az illetékeseket.

Mintha összebeszéltek volna, egyszerre gyújtottak rá. A pillanatnyi csendben gondolatban az új lehetőség
várható  körülményeit  boncolgatták.  Kisvártatva  az  elhárítófőnök  Beleznayhoz  fordult,  és  figyelmeztetően
emelte ujját a magasba.

- Talpraesett embereket bízzál meg - mondta. - A legjobbakat. Minden mozzanatra figyeljenek fel, mert
előre nem lehet tudni, mi az érdekes. Vedd figyelembe, ha az ismeretlen  gyilkos  elhatározza  magát,  előbb
alaposan  körülnéz,  és  mindent  szemrevételez...  Ezért  kísérjétek  figyelemmel  a  csellengőket  is  a  lakatos
környezetében. Mind a műhelynél, mind a lakhelyénél.

- Értettem...

- Kollman személyét sürgősen tisztázni kell. Kutassatok csak tovább.

Beleznay a dossziéjába pillantott.

- Gondolom, egyetemi évei nem érdekesek - mondta. - Ezt Prágában végezte.

- Nem szükséges ilyen mélyre ásnotok.

- A rokoni kapcsolatokat most gyűjtjük össze. Amint végeztünk, nyomban jelentést teszek.

Bana bólintott, aztán Pintérhez fordult.

- Van itt még egy sürgős dolog, Béla - mondta. - Gondoskodj, hogy a Büfé Vállalattól megkapjuk azt a



listát, ahová Szántai József naponta szállított... Főként az útvonal érdekelne, amerre kocsijával mozgott.

A bajuszos alezredes feljegyezte az utasítást.

- Hód kéri ezt? - kérdezte.

- Igen...
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Balassa Péter felhasználta az ebédidőt arra, hogy kimenjen a kocsijához. Ezzel Palásti kérésének kívánt
eleget  tenni.  A  mérnököt  az  Autóklub  csekkszáma  érdekelte,  mert  valamit  be  akart  fizetni.  Balassa
emlékezett,  hogy  kocsijának  kesztyűtartójában  van  üres  és  felesleges  csekkje,  és  ezt  felajánlotta  a
mérnöknek.

Ragyogóan sütött a nap, meleg volt.

Balassa kivette a  csekket a  kocsijából, és indult volna vissza, amikor a  parkolóban beleütközött a  testes
férfiba. A kerek arc, a turcsi orr, valamint a  feszülő öltöny semmi kétséget nem hagyott Balassában afelől,
hogy ismerőssel áll szemben.

- Nicsak! - rikkantotta amaz. - Hát maga itt?

Balassa  a  férfi  homlokát  nézte.  Egy  kerek,  tízforintos  nagyságú  elszíneződés  virított  ott.  Nem  látta
értelmét annak, hogy akár egy pillanatra is eltitkolja ismeretségüket vagy megjátssza a nehezen emlékezőt.

- Az természetes, hogy itt vagyok, hiszen ebben az épületben dolgozom - intett fejével a  bejáratra, amely
felett a vegyipar jelzése volt. - De maga mit keres itt?... Itt a kocsik között?

Tompai nyomozóhadnagy elhúzta a száját.

- Hivatalos minőségemben tekergek a sok kocsi között - nyájaskodott, és  megcsörrentette az ujján lógó
kulcskarikát.

Balassa nyomban felismerte a Szántai József lakásán látott gépkocsikulcsokat.

-  Csak  ütöm  itt  az  időt  -  folytatta  a  nyomozóhadnagy.  -  Nézegetem  a  kocsikat,  mert  érdekelnek,  és
élvezem a jó időt. Érdekes, hogy maga itt dolgozik - bámult a vegyipar épületére.

- Mi ebben az érdekes?

- Maga nem talál semmi érdekeset abban, hogy itt ütköztünk egymásba?

Balassa csapdát sejtett, majd megrázta a fejét.

- Ezzel az erővel, ilyen véletlenül összeakadhatunk a gőzfürdőben is.

- Látja, ez nem is olyan rossz hasonlat. Nekem már sokan tanácsolták, de nincs szívem megszabadulni a
kilóimtól... Szántai talán járt gőzfürdőbe?

Balassa csodálkozva nézett

- Mit tudom én, hogy járt-e vagy sem - mondta. - Talán tudnom kellene?

- Maga ismerte őt. . .

- A kuncsaftja voltam, de nem csinálta meg nekem a készüléket. Ennyi az egész.

- Több, mint semmi. Balassa megvonta a vállát.

- Ha úgy gondolja.

Tompai hunyorogva nézett a napsütésben.



- Van magánál valami papír? - kérdezte. - A hangja ismét nyájas volt.

- Papír?

-  Hát  igazolvány...  Mi  magunk  között  hivatalosan  személyi  igazolványnak  hívjuk.  Tudja,  olyan  kis
könyvecske, lapokkal, a  lapokon adatokkal meg egyéb sok hülyeséggel. De minket hivatalból érdekelnek a
hülyeségeknek tartott dolgok.

Balassa tehetetlenül széttárta kezét. Ingben volt, még fehér köpenyét is levetette ebéd előtt. Igazolványa
fent volt a laboratóriumban, a zakója belső zsebében.

- Tudja, ezzel tartozom magamnak - húzta össze szemét a nyomozóhadnagy, miközben állandó mosoly ült
ajkán. - Emlékezzék, ez a harmadik dobás... Azt ígértem még ott a  presszóban, harmadszor kíváncsi leszek
az igazolványára. Nos, itt van a harmadik találkozásunk. Tudja, mi ezekben a találkozásokban az érdekes?

- Maga tudja...

- Én igen... Nos, ezekben az  érdekes,  hogy  mindig  ott  ütközünk  így  össze,  ahol  Szántai  is  megfordult.
Persze,  maga  nem  ért  engem,  de  ez  nem  változtat  semmin.  Elégedjen  meg  annyival:  kíváncsi  vagyok
szerfölött, hogy kicsoda maga, micsoda... Értjük?

- Jöjjön be velem, és megmutatom az igazolványom.

Tompai úgy nézett, mintha misére hívnák egy templomba, aztán fejét ingatta.

- Eltekintek ettől - sóhajtott. -  És hogy lássa bizalmamat, hiszek magának, bemondás alapján. - Elővette
jegyzetét, és tollát, majd várakozóan pislogott.

Balassa  elsorolta  leglényegesebb  személyi  adatait.  A  nyomozóhadnagy  gondosan  feljegyezte  azokat,
aztán nyájaskodva megkérdezte.

- Az ott a maga kocsija? Balassa követte az egérszem tekintetét.

- Igen - mondta.

Tompai feljegyezte a rendszámot, és zsebre vágta tárgyait.

- Nem haragszik, amiért megjegyeztem a rendszámát?

- Azért a rendszám, ha kell, feljegyezzék.

- Ez nem bizalmatlanság a részemről, csak pontosság. Elhiszem, hogy helyesen diktálta be adatait. Miért
mondott volna mást?

Balassa mozdult egyet.

- Mennem kell, vége az ebédidőnek - mondta.

-  Ó,  a  világért  sem  tartóztatom  -  áradozott  amaz.  -  Mindig  lelkiismeretfurdalásom  támad,  ha  valakit
elvonok a termelőmunkától. Még ha percekre is... De azért megenged egy percet még?

Balassa bólintott.

Tompai  a  kocsihoz  lépett,  és  a  nála  levő  kulcsokat  végigpróbálta  a  záron.  Amikor  végzett,  kelletlenül
tárta szét kezét.

- Kudarcot vallottam - ismerte el. - Azt hittem, valamelyik talán nyitni fogja.

- Ezt miért csinálta? - kérdezte Balassa.

- Ha kíváncsiságomat nem elégítem ki,  nem  tudok  jól  aludni.  Mindig  motoszkál  akkor  bennem  valami.
Kíváncsi voltam valamire, és erről meggyőződtem... Magának soha nem hiányzott semmi a kocsijából?

- Nem...

- Akkor szerencséje volt.



- Ezt az egészet nem értem.

Tompai hosszan vigyorgott.

- Nem kértem  magát  arra,  hogy  megértse  -  mondta.  -  Különben  bőbeszédűbb  lettem  volna,  de  maga
elrontotta a dolgokat, és így nem köthetek mindent az orrára.

- Mit rontottam én el?

- Hát, hogy háromszor belém botlott ott, ahol Szántai is járt. Balassa elhúzta a száját.

- Nagy bűn - mondta. - Ismétlem, semmi közöm nincs Szántaihoz. Becsapott, mert elvállalta a  munkát,
és nem tett semmit. Ráadásul rámuszította magát, hogy miért, nem érdekel sem ő, sem maga.

- Csak nyugodtan szívja fel a vizet...

- Ez részemről nem harag, csak tények.

Tompai arcáról eltűnt a mosoly, kutatóan nézett, akár a vevő a hentesüzletben a mérlegre.

- Mondhatok valamit? - kérdezte.

- Az sem érdekel, ha megsúgja az e heti lottószámokat - legyintett Balassa.

- Úgy rémlik, mintha láttam volna valahol... Mintha már előbb találkoztunk volna harmadszor.

- Ezen kívül két alkalommal  találkoztam magával.  Nem  csoda,  hogy  rémlik  magának  valami.  Ha  nem
rémlene, most nem ismert volna meg.

Tompai csak nézett, de tekintetének nem volt éle.

-  Nem  konkrétan  ezekre  a  találkozásokra  gondolok,  és  nem  ezek  rémlenek  bennem  -  mondta
hangsúlytalanul.

- Gondolhat arra, amire csak akar...

- Egy meleg helyzet jutott az eszembe. Már előbb is gondoltam rá, nem csak most, hogy találkoztunk.

- Azt mondta, nem jár gőzfürdőbe...

- Nem is járok.

Balassa közömbös arcot vágott.

-  Hát  a  gőzfürdőben  meleg  van,  ott  viszont  nem  akadtunk  össze.  Más  meleg  helyet  nem  tudok,  ahol
találkoztunk volna.

Tompai megrázta a fejét, mintha kellemetlen gondolatot akarna elűzni, majd megszólalt:

- Akar a segítségemre lenni?

- Megtisztelve érzem magam...

- Ne gúnyolódjon. Komoly dologról van szó.

- Állok elébe.

Tompai egy kocsihoz vezette. Egy kis Fiat 127-es volt, piros színű, tiszta, gondozott állapotban. Nikkeljei
csak úgy csillogtak a napfényben. Hátul  is  volt  ajtaja  a  csomagoknak,  amelyek  az  utastérből is  elérhetők
voltak.

- Ismeri ezt a kocsit? - kérdezte a nyomozóhadnagy. Balassa a fejét rázta.

- A rendszám alapján nem lesz nehéz dolga - mondta.

- Azt tudom, de engem most érdekelt volna.

Balassa  közel  lépett,  és  betekintett  az  ablakon.  A  sebességváltóházra  erősített  tartódobozon  ismerős



öngyújtót fedezett fel. Vincze Mártonnál látta nem is egyszer ezt a jellegzetes öngyújtót.

- Nem ismerem a gazdáját - mondta.

- Kár...  Most majd várhatom a nyilvántartó válaszát, és ehhez be kell  mennem.  Pedig  milyen  szép  idő
van.

- Lehet, hogy nem nálunk dolgozik a gazdája.

Tompai körbepislogott a parkolóban.

- Azt hittem, ide csak maguk állnak be - mondta csalódottan.

-  Idegen  kocsik  is  parkolnak  itt.  Oda  állnak,  ahol  van  hely...  De  miért  érdekes  magának  ez  a  piros
skatulya? - kérdezte.

- Az általam hozott kulcsok egyike nyitja az ajtaját.

- Ennyi az egész?... Lehet, hogy az a kulcs még kinyit itt egy csomó más kocsit.

Tompai bólintott.

-  Ezt  figyelembe  vettem  már,  de  engem  speciel  ez  a  kocsi  érdekel...  Nézze  csak  meg.  Látja  az
antennáját a rádiónak?

Balassa látta a benyomott antenna gombját.

- Igen...

- De nincs benne a rádió, a helye üres...

Balassa ismét betekintett  a  kocsiba.  A  nyomozóhadnagy  igazat  beszélt.  A  rádiónak  csak  a  helye  volt
meg a műszerfal alatt.

- És magát a rádió érdekli? - kérdezte. Tompai bólintott.

- Jelenleg autórádiókra specializáltam magam - mosolygott. Egyáltalán nem látszott csalódottnak, amiért
Balassa nem tudta megmondani a  piros Fiat  gazdáját.  -  Tudja,  a  mi  szakmánkban  különféle  dolgokra  kell
specializálódni. Hol erre, hol arra...  Nekem most az autórádiók jutottak. - Felemelte a  karját, és  egy másik
kocsira mutatott. - Annak ismeri a tulajdonosát?

Palásti metálkék kocsija volt.

- Szerencséje van, ismerem a gazdáját - mondta Balassa. - Nálunk dolgozik.

Tompai csalódottan legyintett.

- Videotonja van - mondta. - Engem más rádiók érdekelnek. Pedig azt a kocsit is nyitja az egyik kulcs.

- Igen? - kérdezte Balassa emelt hangon. Tompai fürkészve nézett.

- Mintha örülne ennek - jegyezte meg.

- Csak csodálkozom... Mivel ismerem a gazdáját. Látja ebben segítettem volna, de ezt nem igényli.

- Véletlenül nyithatja a kulcs... Ha más rádió lenne benne, ne féljen ráharapok, de így csúsztam.

Az ebédidő már jóval elmúlt, Balassa búcsút vett a férfitól.

- Egy  pillanatra  mérnök  úr  -  szólt  utána  a  nyomozóhadnagy.  Balassa  megtorpant,  és  szembefordult  a
testes férfival.

- Nem vagyok mérnök - mondta. - Említettem, hogy laboránsként dolgozom.

- Vegye úgy, hogy a kedvében akartam járni...

- Úgy veszem... Mire akar rávenni?



Tompai egérszeme élénken csillogott.

- Ismerte maga Vértes Ágnest? - kérdezte tagolva a szavakat.

Balassa  a  magasba  emelte  tekintetét.  A  szemben  levő  emeletes  házat  nézte,  amelynek  tetejét  vad
összevisszaságban  televízióantennák  tarkították.  Egy  pillanat  múlva  lesiklatta  tekintetét  a  háztetőről,  és  a
nyomozóra bámult.

- Ilyen nevű nő - kezdte, de a másik félbeszakította.

- Magas, nyúlánk, tehát nagyon formás...

Balassa állta a nyomozóhadnagy fürkésző tekintetét.

- Ilyen nevű nőt nem ismerek a vállalatnál - mondta határozottan.

- Pedig esküdni mernék, hogy látta a nőt.

-  Mondom,  hogy  ilyen  nevű  nem  dolgozik  nálunk.  Bár,  ki  tudja?...  Lehet,  hogy  új,  és  még  nem
találkoztam vele.

Tompai  együttérzően  bólogatott,  és  úgy  tett,  mintha  szerfölött  érdekelnék  az  elhangzottak,  aztán
megszólalt:

- Nem a vállalatnál dolgozik.

- Hát akkor hol láttam volna?

- Például a Csipcsupban.

- Hol?

- Az a hülye nevű eszpresszó, ahol mi legutóbb találkoztunk. Onnan kellene ismernie a nőt.

- Láthatta, hogy egy lánnyal voltam. Ha netán kíváncsi a nevére, címére…

Tompai egy kézmozdulatával félbeszakította.

- Vértes Ágnest kérdeztem, nem azt a lányt - mondta. - Azért vagyok biztos abban, hogy látta ezt a  nőt,
mert az ott  dolgozott  a  presszóban.  Csinos,  jó  alakú  nő  volt,  mindenki  megnézte...  Maga  miért  lett  volna
kivétel ebben?

-  Lehet,  ha  még  egyszer  látnám,  talán  felismerném.  Mutasson  be  neki.  A  testes  férfi  fura  pillantást
vetett rá, aztán megvonta a vállát:

- Nem mutatom be magának, csak érdekelt a dolog. Nem ismerte, kész. Megelégszem ennyivel.

Balassa az elszíneződött foltot nézte a férfi homlokán. A nyomozóhadnagy kitalálta gondolatát.

- Egy jókora púp helye - mondta, majd aggódva hozzátette: - Nagyon virít még, ugye?

- Valami baleset? Tompai hosszan vigyorgott.

-  A  helyemben  más  most  jelentéktelen  dologról  fecsegne  -  mondta.  -  Azt  mondaná,  hogy  nekiment
éjszaka  a  nyitott  ajtó  élének  a  lakásban,  vagy  rálépett  telkén  a  fűben  heverő  gereblye  lapjára,  és  a  nyél
kupán vágta. . .

- Amiért maga őszinte volt velem - folytatta  -,  őszinte  leszek  én  is...  Ugyanis  az  a  helyzet,  hogy  nem
élünk jól az asszonnyal. Van aki tagadja, van aki beismeri. Én beismerem, így aztán sűrűn összekoccanunk,
adok, kapok alapon.  Annak  idején  tanyasi  lányt  vettem  el,  erős  és  szilaj  volt.  Most  ennek  a  levét  iszom.
Előfordul,  hogy  megelőz,  elvégre  nekem  is  kopnak  a  reflexeim,  és  alaposan  odasóz.  így  történt  ez  is  a
homlokomon...  Kíváncsi  volt  a  keze  ügyében  levő  fazék  hangjára,  és  a  közelében  voltam,  hát  kapott  az
alkalmon. Így történt. Magának nyugodtan elmondhatom, mert nem a kollégám, és nem szalad nyomban a
főnökhöz, hogy az elmúlt este Tompaiéknál ütésváltás történt. Persze ennek már egy hete...  Hát így történt.
Köszönöm a segítségét.



- További jó munkát - mondta Balassa, és indult.

- Magának is, mérnök úr - szólt utána amaz.

Balassa Péter egyenesen Palástihoz ment, és átadta az üres csekket a  mérnöknek. Palásti egy bonyolult
számításon jutott túl, fáradtan emelkedett fel íróasztalától.

- Még nem is kérdeztem, Péter, hogyan érezte magát nálunk?

- Nagyszerűen...

- Kollmanék említették, hogy egy szombati napon várják majd az egész társaságot balatoni nyaralójukba.
Megkértek, tolmácsoljam meghívásukat azoknak, akik nálam jelen voltak. Ha kedve van, jöhet velünk.

- A legnagyobb örömmel.

Palásti nyújtózott egyet, és beletúrt bozontos üstökébe.

- Kellő időben fogok szólni, amikor aktuális lesz - mondta

- Köszönöm - felelte Balassa. - Ma reggel láttam Vinczét érkezni... Egy kis Fiattal jött. Talán eladta  a
régi Skodáját?

- Piros színű, százhuszonhetes - jegyezte meg a mérnök.

- Igen...

Palásti Tibor a fejét rázta.

-  Dehogyis  adta  el  a  Skodát  -  mondta.  -  Csak  két  napja  a  szervizbe  vitte...  A  Fiat  a  sógornőjéé,  de
persze maga nem tudja a sztorit.

- Marciékhoz költözött az asszony nővére - folytatta - ,  mert elvált a  férjétől... A lakás maradt, a  kocsit
ellenben vitte. Marciék befogadták, hogy legyen addig náluk, míg nem szerez magának valahol lakást vagy
albérletet, tehát valami fedelet a feje fölé. Közben köztük is megromlott a  viszony, azért volt Marci egyedül
nálunk a bulin. Gondolom, ebben közrejátszott a  sógornő is, aki úgy látszik, ki akarja túrni a  férjet, és  ezzel
megoldódna a lakásgondja is, mert ő maradna a húgával a házban.

- Házuk van? - csodálkozott Balassa. - Ott nehéz lesz megoldást találni.

Palásti bólintott.

- Igen takaros kis családi ház Zuglóban, nagy kerttel és mindenhol rózsákkal. Marci bolondul a rózsákért.

- És a sógornő kölcsönadta a kocsit?

A mérnök nevetett.

- Nem éppen, csak hát sűrűn utazik külföldre - mondta. - Üzletkötő egy vállalatnál. Ilyenkor aztán Marci
bosszúból a Fiatot nyúzza.

- Majd az asszony beárulja a nővérének...

- Marcit ez érdekli legkevésbé... Mindenesetre nem kell tudnia, hogy beszélgettünk róla.

Balassa a fejét rázta.

- Csak azért érdeklődtem, mert más kocsival láttam ma reggel - mondta.

- Hát akkor ez maradjon köztünk.

Balassa  visszatért  a  munkájához,  és  keményen  dolgozott.  Csak  akkor  pihent  meg  kissé,  amikor
elérkezett  a  délutáni  kávézás  ideje,  és  felváltva  bementek  az  irodába.  Miután  elfogyasztotta  kávéját,  Kis
Mária intésére követte a lányt a laboratórium mellett levő helyiségbe, ahol az öntvényminták áztatása folyt.

Kis Mária becsukta az ajtót, és lábujjhegyre állt.

- Csókolj meg - mondta. Balassa eleget tett a kérésnek.



- Ebéd után nem győztelek kivárni - folytatta a  lány. Kibontakozott Balassa karjából, ellenőrizte az időt,
aztán megnyugodva a helyiség végében levő íróasztalához ment, amelyen jegyzetek tornyosultak.

Balassa követte.

- Alig találtam meg azt a nyomorult csekket, és közben más dolgom is akadt - mondta.

A lány figyelme elsiklott efelett.

- Képzeld, ki fűzött egy órán át - közölte.

- Kicsoda?

- Nem találod ki...

Balassa úgy tett, mint aki erősen töpreng.

- Vincze - mondta határozottan.

Kis Mária eltátotta a száját, majd fejének egy mozdulatával hátravetette hosszú haját.

- Láttad, amikor bejött hozzám - szögezte le.

- Nem láttam...

- Akkor hogyan találtad ki?

- Magamban tippeltem. A lány a fejét rázta.

- Nem igaz - mondta. Balassa nevetett.

-  Nem  láttam  bejönni  -  mondta  határozottan.  -  Egyszerűen  kitaláltam,  mert  más  nem  volt  a
számításomban. Azt is tudom, hogy mit akart...

- No nézd csak - ámuldozott a lány. - Felcsaptál gondolatolvasónak?

- Ehhez nem kell gondolatolvasónak lenni... Csak rád kell nézni. Vincze udvarolt neked, ennyi az egész.
Legalábbis megpróbált udvarolni... Hová hívott randevúra?

Kis Mária csak bámult.

- Honnan tudod ezt olyan pontosan, Péter  fiam? - kérdezte lágyan. -  Mert  pontosan  ez  történt.  Bejött,
aztán  dicsérni  kezdett.  Jött  a  szöveg,  hogy  csak  most  látja,  milyen  csinos  vagyok.  Mennyivel  másabb
kibontott hajjal, és hogy ő egy vak volt tulajdonképpen, amiért előbb nem vett észre...

- Aztán lendületbe jött - folytatta -, és  tovább fűzte mázos szavait. Végül randevút kért. Azt hittem, úgy
maradok.  Mondtam,  sok  a  munkám,  de  ő  felajánlotta,  hogy  amikor  a  vegyszereket  cserélem  a  tálakban,
segítségemre lesz, sőt a számításokban is...

- Tehát érdekli, hogy melyik vegyszeres áztatás vezet elsődlegesen eredményre - vetette közbe Balassa
csendesen, és elgondolkozva nézett.

A lány bosszúsan legyintett.

- Egy fenét érdekli őt ez - mondta. - Utánam érdeklődik. A meló az csak ürügy, hogy legyeskedhessen
körülöttem az öreg krampusz.

- Öreg?... Csupán negyvenéves.

- Csuuupán...

- Mi az a negyven év egy férfinál?

Kis Mária makacsul megrázta fejét.

- Lehet, hogy neki semmi az a  négy évtized  -  mondta.  A  lényeg,  hogy  engem  más  érdekel...  É n  egy
málé fickó után bomlok, akinek mindent szinte úgy kell a  szájába rágni. Remélem nem feledkeztél el arról,
hogy ma randevúd van velem?



- Hétkor...

- Hatot beszéltünk meg.

Balassa kelletlenül nézett.

- Tegyük egy órával későbbre - mondta kérlelően.

- Valami közbejött...

Balassa szólni akart, de a lány megelőzte, és kezét rátette a szájára.

- Ne szólj semmit - mondta csendesen. - Ha dolgod akadt, akkor dolgod van, kész...  Nem akarom, hogy
esetleg hazudjál. Érted? És most ne szólj semmit erről. -  Levette kezét Balassa szájáról, és könnyű csókot
lehelt. - Nem vettél észre semmi változást itt bent?

Balassa meglepődve járatta körbe tekintetét. Semmi különöset nem látott.

- Mi változott? - kérdezte.

Kis Mária az íróasztalra nézett. Egy telefonkészülék volt ott.

- Nos mit szólsz hozzá?

- Mikor kaptad?

-  Tegnap  szerelték  fel...  Tibor  intézkedett  -  célzott  Palástira.  -  Most  már  tudok  telefonálni,  ha  valaki
ráfordítja  a  kulcsot  kívülről.  Különben  már  mások  is  felfedezték,  sőt  rám  szálltak,  mert  innen  hamarabb
kapnak városi vonalat.

- Ki szállt rád?

- Például a szimpatizánsod...

Balassa nevetett.

- Milyen szépen mondtad - ingatta a fejét.

Kis Mária komolykodó arcot vágott.

- Változatlanul fenntartom, hogy Berec Edina csíp téged és ez izgatja - mondta.

-  Még  szép,  hogy  nem  soroltad  a  barátnőimhez.  Hát  persze,  hogy  csíp.  Mindig  is  csípett,  csak  nem
vettem a lapot, és adtam a hülyét.

A lány ajkán makacs vonás jelent meg.

- Mióta Tiboréknál buliztunk, azóta csíp.

- Hát persze, ott vágott bele a villám... Ott döbbent rá,  hogy a boldogságához csak egyedül én hiányzom.
Addig csak elmentünk itt bent egymás mellett, és nem érzett semmit. De ott a bulin bezzeg rájött mindenre.

Kis Mária mélyet bólintott.

- Bizony így történt, ha nem is villám, de a felismerés, az belevágott - mondta. - Elképzelem, mi történt
volna, ha netán nem vagyok veletek, amikor hazaviszed őt... Különben sem ismered a női lelket.

- Nem ismerem...

- Nem bizony. Engem például meg sem néztél azelőtt. Úgy keresztülnéztél rajtam, mintha üvegből lettem
volna, mintha az... 

Balassa közbevágott:

- És most mégis hol tartunk...

- Mert megkértelek, hogy vigyél el a mérkőzésre - csattant fel a lány. - Bizony. Én kértelek meg. Akkor
éreztél csak valamit, előbb nem... Ehhez pedig elég volt ez a mozzanat.



- Másfél órát ugráltál előttem dresszben. Ez egy mozzanat volt?

A lány szélesen mosolygott.

- Azt akartam, hogy hosszú mozzanatban legyen részed - mondta kacéran.

- Sikerült...

- Akartam, hogy sikerüljön.

- Jobb, ha tőlem tudod, hogy jóval előbb észrevettelek már téged.

- Lárifári...

Balassa komor arckifejezést erőltetett magára. A hangja olyan volt, mint bíróé a vádlotthoz:

- Ugyanilyen miniköpenyben járt azelőtt is?

- Igen...

-  Akkor  van  önnek  lila,  piros  és  halványkék  alsóneműje  csipkeszegéllyel...  Soroljam  a  további
színösszeállítást?

A lány jóízűen nevetett.

- Szükségtelen, uram, alaposan szemrevételezett - mondta, és halványan elpirult.

-  Megnyugtatlak,  minden  alkalmat  kihasználtam,  hogy  szemrevételezzelek.  Lestem  a  merész
mozdulataidat, amikor előrehajoltál, csak te nem vetted észre.

- Honnan tudod?

- Mert Péter fiamnak szólítottál... Gondoltam, babának nézel, fiúbabának.

Balassa később óvatosan ráterelte a beszélgetést Berec Edinára.

- Miért szoktatod őt ide telefonálgatni? Majd meglátod, egy csomó telefont fog lebonyolítani.

- Mit mondjak neki?

- Elcsacsogtad, hogy kaptál készüléket...

- Örömömben tettem. Nem gondoltam,  hogy  máris  ide  szoktatom....  Ma  már  a  harmadik  beszélgetést
bonyolította le.

- Akkor hallhatod, hogy más szerepel villámcsapásai között, nem én.

Kis Mária mosolyogva ingatta fejét.

- Nem, nem - mondta. - Edina egy nővel akart többször is beszélni, de nem sikerült. Férfi tehát kiiktatva,
így nincs minek örülnöd.

- Vinczével miben maradtál?

- Na nézd csak, visszadobjuk a labdát?

- Csak sima érdeklődés, minden különösebb kíváncsiság nélkül.

- Féltékenységről szó sincs...

Balassa lemondóan legyintett.

- Az a te reszortod - mondta. - Észrevettem, hogy Vincze napok óta méreget, figyel, gondoltam, tetszel
neki.  Így  találtam  most  el  őt...  Vigyázz  -  hangsúlyozta  vidáman  - ,  mert  veszedelmes  fickó  a  nőknél.
Zuglóban családi ház, miegyéb és rózsakert.

-  É s  ott a zsémbes feleség, akár a fúria, szúrós szemmel méreget minden szoknyát, ami csak felbukkan
- vette át a szót a lány. Nevetett, ajka között kivillant tökéletes fogsora. - Egyszer társasággal megfordultam



náluk,  és  megcsodáltam  Márton  virágait,  de  az  asszony  nem  vette  le  rólam  a  szemét,  pedig  akkor  még
copfom volt.

- Máskor nadrágban menj, hátha akkor eloszlik a gyanúja, és nem tart veszélyesnek.

- Nincs arra szükségem, elég volt egyszer.

- Hol laknak?

- Az Öv utcában... Szép kis ház, de a lilára festett vaskerítéssel kirívóan mutat.

Balassa cigarettára gyújtott, és menni készült.

- Akkor hétkor a Lánchídban - mondta.

A hangulatos kis cukrászda Budán a Lánchíd tövében volt. Egyszer betértek oda, aztán természetesnek
vették, hogy ott találkozzanak. Balassa már az ajtónál volt, amikor a lány utána szólt:

- Azt komolyan mondtad, hogy a féltékenység az én reszortom?

- Halálos komolyan...

Kis Mária elnevette magát.

- Gebedj meg, Péter fiam, de azért legyél pontos este - mondta.

Balassa Péter az utolsók között hagyta el munkahelyét. Bezárta a  laboratóriumot, és a  kulcsot átadta az
irodában Palástinak. A mérnök az iratait rendezgette, de látszott, hogy maga is menni készül.

Változatlan erővel sütött a nap, a levegő mozdulatlan volt. Az átforrósodott kocsi olyan meleget árasztott,
akár a kemence. Balassa levetette zakóját, és kinyitotta mindkét ajtót, hogy a kocsi szellőzzön. Nem indult el
nyomban, előbb elszívott egy cigarettát. A piros Fiatot, amellyel Vincze érkezett, már nem látta.

Balassa hazament, lezuhanyozott, és átöltözött. Könnyű nadrágot húzott, inget cserélt, és  máris indult. A
zakó helyett sötétkék kardigánt vitt magával.

Hat óra múlt néhány perccel, amikor a  Margit-hídra kanyarodott.  Zuglónak  vette  az  irányt.  A  délutáni
csúcsforgalom valamelyest már csökkent, így különösebb késedelem nélkül kiért Zuglóba. A Telepes utcán
végighajtva  elérte  az  öv  utcát.  Úgy  döntött,  előbb  jobbra  fordul  Rákospalota  irányába,  azután,  ha  nem
bukkan rá a  feltűnő kerítésű családi házra, még lesz ideje végighaladni az Öv utca Kerepesi út felé vezető
szakaszán. Ezen a környéken kisebb társasvillák voltak.

Balassa  két  utcasarkot  hagyott  maga  mögött,  amikor  már  messziről  megpillantotta  a  rikító  színű
vaskerítést. Nem csökkentette a  kocsi sebességét, amikor elhajtott előtte. Gyors  pillantást  vetett,  és  ennyi
elég volt, hogy lássa a háromablakos házat, amely előtt a kertben különféle rózsák pompáztak, és a  kis piros
Fiat. A kocsi ott állt a ház jobb oldala mellett, néhány méterre a kertkaputól. A hátát mutatta az utcának.

Balassa távolabb megfordult, és indult vissza. Új ismeretekkel gyarapodott. Kövezett út vezetett el a  ház
mellett,  ahol  a  piros  kocsi  állt,  és  egy  zárt  garázst  is  látott  hátul  a  telek  végében.  Vincze  Márton  abban
tarthatta Skodáját, míg a sógornő kocsijának a ház mellett jutott hely.

Nem kockáztatta meg, hogy ismét elhajtson a ház előtt. Rákanyarodott a Telepes utcára, majd egy trafik
előtt fékezett.

Erősen alkonyodott már.

Balassa  cigarettát  vett.  A  kocsija  mellett  éppen  rágyújtani  készült,  amikor  egy  fehér  Zsiguli  haladt  el
előtte.  Egy  pillantást  vetett  a  vezetőre,  és  keze  az  égő  gyufával  félúton  megállt  a  levegőben.  Hosszan
bámult a z  Öv utca felé haladó kocsi után, amelynek kormányánál kerek képű, turcsi  orrú,  testes  férfi  ült,
azzal a furcsa elszíneződéssel a homlokán.

Balassa  még  akkor  is  a  Zsiguli  vezetőjén  gondolkozott,  amikor  Budán  leállította  kocsiját  a  Lánchíd
közelében, és a cukrászdához ballagott.

Kis Mária már ott ült a  teraszon  testhez  simuló  nadrágban,  fehér  hímzett  blúzban.  Csillogott  a  szeme,



arcán szinte izzani látszottak az elszórt szeplők.

- Jé, milyen pontos vagy - fogadta Balassát.

Pont hét óra volt. A Duna felől hűs szellő érkezett. Balassa fagylaltot rendelt.

- Igyekeztem - mondta.

- Mit gondolsz, kivel futottam itt össze az előbb? Balassa a fejét rázta.

- Te olyan jól tippelsz mindig - makacskodott a lány. - Találd el kivel ütköztem össze.

- Vinczével - vágta rá Balassa. Kis Mária elégedetlenül legyintett.

- Óh, te mindig Vinczével jössz - mondta.

- Elvégre ő szeretne összeütközni veled.

- Egy fenét neki... Edinába futottam. Az ajtóban ütköztünk össze, éppen kifele tartott. Te nem láttad őt?
Talán két perce történt az egész.

- Nem láttam sem őt, sem más ismerőst. A lány kuncogott.

- Szép lett volna, ha együtt lát minket - mondta áhítozva. - Olyan szép lett volna.

- Nem érte volna villámcsapásként.

- Te csak azt hiszed. Kiugrott volna  a  szeme,  ha  meglát  a  karodon.  Mert  mit  tudhat  rólunk?  Semmit.
Csak azt látta, hogy őt is meg engem is hazavittél a buliról... Kész. A többit még csak nem is sejti.

- Hát persze - vágta rá Balassa, aztán a lányra nézett és elhallgatott.

Kis  Mária  megnyúlt  nyakkal,  mereven  nézett  el  mellette.  Mozdult  egyet,  és  lejjebb  csúszott  székén,
mintha az asztal alá akarna kerülni.

- Mi van? - tudakolta Balassa.

- Ne fordulj hátra... Balassa mozdulatlan maradt.

- Úristen, ki áll ott - súgta a lány. - Less hátra, de óvatosan. Balassa fél fordulatot tett a fejével.

Bozontos  üstökű,  szikár,  magas  férfi  állt  a  kerthelyiség  bejáratánál,  és  az  asztaloknál  helyet  foglaló
vendégeket fürkészte, mintha keresne valakit.

Kis Mária úgy helyezkedett, hogy Balassa takarja őt.

- Tudod, kit keres? - lehelte.

- Edinát?

- Hát persze...

Balassa ismét hátrapillantott.

- Ez azért nem biztos - mondta.

- Nem a fenét... Mit gondolsz, miért tekergett az előbb itt Edina?

- Más miatt is tekereghetett itt...

- Egy fenét - mondta a lány. - Ezek egymást hajtják itt, és elkerülték a találkozást.

- Már nemcsak engem, de őket is összeboronálod - legyintett Balassa. Gyors  pillantást  vetett  hátra.  A
kerthelyiség bejárata üres volt. Palásti már eltűnt. - Látod, nincs már itt.

Kis Mária a szívére tette a kezét.

- Mindig tudom, mit súg itt belül a kisördögöm - mondta.



A szeme ismét csillogni kezdett.

- És mit súg a kisördögöd?

- Azt, hogy perceken belül elmegyünk innen...
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Balassa Péter halaszthatatlan ügyben egy nap szabadságot kért Palástitól. Reggel hat órakor már ott állt
kocsijával a Büfé Vállalat termelőüzeménél, és tisztes távolból figyelte, amint a  kék Barkas kocsi az áruval
elhagyja az üzemet.

A nyomába szegődött a Barkasnak, és az ülésre kiterített térkép alapján ellenőrizte annak útvonalát.

Kora délelőtt a Barkas visszatért a termelőüzemhez újabb szállítmányért.

Balassa  ezt  követően  már  nem  szegődött  az  áruszállító  kocsi  nyomába,  hanem  az  előbbi  útvonalat
választva  megállt  az  első  rakodóhelynél.  Ez  egy  szövetkezet  központja  volt  a  Korvin  Ottó  utcában.  A
közelben egymást érték a parkoló személygépkocsik.

Miután lezárta kocsiját, elindult. Előbb a szövetkezetnél  veszteglő  gépkocsikat  szemrevételezte,  majd  a
közelben  várakozókat.  Abból  indult  ki,  hogy  Szántai  Józsefnek  sem  lehetett  munka  közben  sok  ideje
csellengésre, így aztán azokat a kocsikat nézegette ő is, amelyekbe szinte beleütközött.

Kisvártatva arra a meggyőződésre jutott, hogy nyugodt lelkiismerettel továbbállhat. Igaz, talált egy kombi
típusú  gépkocsit,  de  abban  semmilyen  rádió  sem  volt.  Közben  vigyáznia  kellett  arra  is,  nehogy  ismét
összefusson  Tompai  nyomozóhadnaggyal.  Feltételezte,  hogy  Tompai  úgyszintén  végigjárja,  ha  eddig  nem
tette meg, azokat a helyeket, ahová Szántai annak idején árut szállított.

Déltájt  Balassa  már  a  negyedik  intézménynél  tartott,  de  még  gyanúsnak  vélt  gépkocsit  sem  sikerült
felfedeznie.  A  sikertelenség  nem  törte  le,  hitte,  hogy  a  kutatása  majd  eredményre  vezet.  Ahogy  Szántai
belebotlott a  kombi gépkocsiba, úgy  ő  is  megteheti  ezt.  Elhaladt  a  Vegyipari  Kutató  előtt,  és  a  Bimbó  út
elején levő tanácsi intézménynél állt le. Sorrendben ez volt a hatodik hely, ahová Szántai árut szállított. Még
két lehetőség váratott magára, aztán kezdhette elölről az egész kutatást.

Itt sem talált semmi érdekeset, sőt a  másik két helyen is eredménytelenül bóklászott. Visszatért a  Büfé
Vállalat termelőüzeméhez, és ismét kezdte elölről a szaglászást.

Kora  délután  kénytelen  volt  beismerni,  hogy  erőfeszítése  kudarcot  vallott.  Hazahajtott.  Amint  átlépte
lakásának küszöbét, a  szobába ment. Kulccsal kinyitotta a  falnál levő divatos szekrénysor egyik fiókját,  és
rejtett telefont vett elő. Tárcsázott, s a hívott fél máris jelentkezett.

Bana ezredes volt a vonal végén.

- Hód jelentkezem... Nem sikerült a tervezett akcióm - mondta a kagylóba.

Bana hangja fáradtan csengett:

- Nem talált semmit sem?

- Még csak gyanúsnak vélt kocsiról sem beszélhetek. Rövid hallgatás következett.

-  Ráállítom Gáborékat  -  célzott  az  ezredes  a  Beleznay  Gábor  által  vezetett  osztályra.  -  Talán  nekik
sikerül,  ha  folyamatosan  kutatják  a  megadott  helyeken  a  kérdéses  kombit,  azzal  a  Philips  rádióval...
Rendben?

- Magam is így gondoltam.

-  És  ha  sikerül  ilyen  kocsira  találni,  akkor  ellenőrzik,  hogy  a  többi  körülmény  belevág-e
elképzeléseinkbe... Akarja, hogy Gáborék továbblépjenek? Helyes lenne ez?



Balassa kis ideig töprengett.

-  Úgy  vélem,  magam  néznék  körül,  ha  sikerülne  ilyen  kocsit  találni...  Persze  csak  akkor,  ha  érinti  az
általam járt utat.

- Értem mire gondol - válaszolt az ezredes. - Ha sikerül Gáboréknak valamit elérni, kellő időben leállnak,
és átadják a terepet.

- Találtam ugyan egy kocsit, de nem tudom még, mi lesz a  helyzet... Ezt sürgősen meg kell beszélnünk,
mert az a kövér nyomozó is keresztezte az utamat.

- Mikor ér rá?

- Holnap a szokott helyen és időben.

Bana megköszörülte a torkát.

- Rendben, ott várjon rám - mondta, aztán köszönt, és letette a kagylót.

Balassa Péter  gondosan  rejtekhelyére  tette  a  telefont,  és  a  fiókot  bezárta.  A  kulcsot  a  pénztárcájába
helyezte. Levetkőzött és a konyhába ment, hogy valami harapnivalót nézzen. Éppen a jégszekrény tartalmát
vizsgálta, amikor csengettek. Az előszobában belebújt fürdőköpenyébe, és szélesre tárta az ajtót.

A  küszöbön  Berec  Edina  állt.  Az  arca  piros  volt,  mintha  futva  tette  volna  meg  felfele  az  utat  az
emeletre. Balassa a meglepetéstől alig bírt megszólalni. 

- Kezét csókolom - nyögte.

A csinos nő rettenetes zavarban volt.

- Ne haragudjon, Péter, hogy így hívatlanul betörök magához - mondta.

- Fáradjon beljebb - invitálta Balassa. Miután a nő belépett, becsukta az ajtót. -  Elnézését kérem,  hogy
fürdőköpenyben vagyok, de őszintén megvallom nem számítottam látogatóra vagy vendégre.

- Rám számított a legkevésbé...

Balassa  a  szobába  vezette  hívatlan  látogatóját,  és  hellyel  kínálta.  Berec  Edina  lerogyott  a  fotelba,  és
ideges mozdulatokkal cigarettát vett elő.

- Rágyújthatok? - kérdezte.

- Természetesen - mondta Balassa, és tüzet adott. - Egy pillanat, és magamra kapok valamit. -  Kisietett,
gyorsan  ingbe  bújt,  nadrágot  húzott.  Mikorra  visszatért,  a  csinos  nő  túl  volt  már  szobájának
szemrevételezésén.

- Szépen berendezett kis lakás.

Balassa bólintott, és  leült  a  másik  fotelba.  Berec  Edina  váratlanul  elnyomta  félig  szívott  cigarettáját  a
keze ügyében levő hamutálban, és megszólalt:

- Nagyon zavarban vagyok, Péter, hogy csak így betörtem magához, szinte ismeretlenül...

- Hát azért nem vagyunk egymásnak ismeretlenek. Berec Edina fáradt kézmozdulatot tett.

- Más a hivatali ismeretség és az, hogy itt vagyok - mutatott magára. 

- Megértem, furcsállja ezt, de higgye el, nem volt más választásom. Ma nem volt bent, hiába kerestem.
Így kénytelen voltam betörni magához... A címét sem tudtam.

Balassa rágyújtott, és várakozóan nézett.

-  Marikához  fordultam,  ő  adta  meg  a  címét.  Biztatott,  hogy  maga  biztos  segít  majd  rajtam.  Azt
tanácsolta: ne is telefonáljak, egyenesen jöjjek fel.

Balassa elmosolyodott.



- Szóval Marika segített - mondta.

- Csodálkozik ezen?

- Egy cseppet sem - rázta fejét Balassa. - Inkább természetesnek veszem, mert segítségről van szó.

Berec Edina aprókat bólintott. Csinos volt, mint mindig, csak szabályos arca volt valamivel sápadtabb a
szokottnál. A szeme volt az, amely leginkább elárulta nyugtalanságát.

- Reménykedem, hogy a segítségemre lesz.

- Mi a baj?

Berec Edina nem  válaszolt  azonnal.  Előbb  ismét  cigarettára  gyújtott,  aztán  hanyatt  dőlt  a  fotelban,  és
keresztbe tette lábát. Mozdulataiból hiányzott minden kacérság, de az a  nő volt, aki nem tudta közömbössé
tenni  bájait.  A  testhez  simuló  nadrág,  a  feszes  blúz  kiemelte  tökéletes  alakját.  Hangjában  fojtott  izgalom
érződött, amikor megszólalt.

- Bajról nem beszélhetek, inkább nyugtalanító dologról. Ez idegesít.  Biztos  maga  is  volt  már  úgy,  hogy
egy  bizonyos  dolog,  legyen  az  bármi,  felizgatta.  Nem  kíváncsiságból,  hanem  a  maga  megnyugvására
törekedett arra, hogy ezt a dolgot tisztázza, méghozzá, megnyugtató módon... Ért engem?

Balassa a fejét rázta.

- Őszintén megvallom, nem tudom miről van szó. Nem beszélne világosabban?

A nő nyugtalanul megszívta cigarettáját.

- Elmondom, miről van szó - kezdte.

- Csak annyit, miben állhatok a rendelkezésére, és hová vigyem, ha ezzel segítek magán.

- Kiskunhalasra...

- Ez világos válasz... És mikor?

Berec Edina karórájára vetett egy pillantást.

- Még ma - mondta. Aztán a nyomaték kedvéért hozzátette: - Szükséges, hogy még ma menjek.

- Tehát azonnal indulnunk kell.

- Igen...

Balassa elnyomta cigarettáját, és  felállt a  fotelból. Odakint szürkülni kezdett. Befüggönyözte az ablakot,
és felgyújtotta az állólámpát. Hangulatos zöld fény öntötte el a szobát.

Berec Edina ismét megcsodálta a  modern berendezést, a  világos bútorokat.  Tekintete  megakadt  a  kék
plüssel bevont széles heverőn, aztán gyorsan továbbsiklott.

- Elvisz engem Kiskunhalasra? - kérdezte csendesen, de a hangja bizonytalanul csengett.

Balassa igazított egyet a függönyön, majd visszaült a helyére, és szembefordult a nővel.

- Elviszem - mondta.

Berec  Edina  megkönnyebbülten  sóhajtott.  Szájához  emelte  a  cigarettáját,  majd  rövid  szippantás  után
elnyomta a hamutálban.

- Visszajön, vagy ott marad pár napig? - kérdezte Balassa különösebb kíváncsiság nélkül.

- Visszajövök... Csak egy dolgot akarok tisztázni, ennyi az egész, vagy még annyit sem...  Aztán jöhetünk
vissza Pestre.

- Illetve Budára - vetette közbe Balassa. - Hiszen mindketten itt lakunk.

Berec Edina elmosolyodott.



- Úgy van, Budán lakunk - mondta.

Balassa fürkésző pillantást vetett.

- Készen áll az útra? - kérdezte.

- Már délután óta készen állok.

- Így jön?... Nem akar semmit magához venni?

- Így megyek.

Váratlanul csengett a  telefon. Balassa lenyúlt a  fotelból és felvette a  földön heverő készülék  kagylóját.
Azonnal megismerte a hívó hangját. Kis Mária volt az.

- Milyen vagyok? - kérdezte a lány, de hangjából nem érződött kuncogás.

- Csodálatos - mondta Balassa, és lapos pillantást vetett Berec Edinára. - Csodálatos vagy.

- Segíts rajta...  Engem kért meg, hogy beszéljek veled, de én rábíztam a dolgot, és megadtam a címed.
Sürgős neki ez az utazás.

Berec Edina felállt, és tapintatosan az ablakhoz ment. Félrehúzta kissé a függönyt, és kibámult. Kint már
sötét volt, a szemben levő ház világos ablakait mutatta.

Balassa a mozdulatlan nőt nézte. Az alakja olyan volt a hangulatlámpa fényében, akár egy zöld szobor.

- Holnap bejössz, ugye? - tudakolta Kis Mária.

- Igen...

- Mikor indultok?

- Perceken belül.

Kis szünet következett, aztán megszólalt a vonal végén a lány.

- Ott van nálad, ugye? - kérdezte.

- Mindjárt indulunk...

- Nagyon szórakozott vagy.

- Miért lennék az?

Kis Mária most először kuncogott beszélgetésük alatt.

-  Elfeledkezel  arról,  hogy  holnap  nem  megyünk  be,  ugyanis  szombat  van,  és  mi  szabad  szombatosok
vagyunk... Nemde? Péter fiam...

- Igazad van... Reggel hívjál fel.

- Ne félj, korán csengetek... És vigyázz rá, érted?

- Értem.

Kis Mária búcsúzott, és letette a kagylót. Balassa a  fotel mögé csúsztatta a  készüléket, és felállt. Berec
Edina elfordult az ablaktól, az ajkán halvány mosoly jelent meg.

- Közölte, hogy vigyázzon rám? - kérdezte.

- Igen... Talán magának is mondta? Berec Edina alig észrevehetően elpirult.

- Igen, de rám vonatkoztatta... Azt mondta, vigyázzak magamra. Balassa nevetett.

- Ismer engem, határozottan állítom, ismer, ha ezt tanácsolta - mondta.

-  Most  pedig  készülődöm  -  folytatta.  -  Míg  rendbe  szedem  magam  a  fürdőszobában,  legyen  szíves
látogatást tenni a konyhában. Éhes gyomorral nem indulok hosszú útra...  Azt remélem sejti, hogy éjfél előtt



nem érünk vissza. Ha netán randevúja vagy éjszakába nyúló elfoglaltsága is lenne, akkor fújjon takarodót.

- Semmi zavaró körülmény... Mit találok a konyhában?

- Nem sok változatosat, de próbáljon meg ügyeskedni a meglevő készletből.

Balassa megborotválkozott, aztán zuhanyozott. Határozottan frissnek érezte magát. Hallotta, hogy a  nő
kint a konyhában matat.

- Találtam sajtot is... Szereti? - kérdezte a nő kintről.

- A sajtot minden formában szeretem...

Mikor  Balassa  felöltözve  megjelent  a  konyhában,  zsírban  sült  tojás  illata  csapta  meg  az  orrát.  Berec
Edina kitett magáért, megterített, és az asztalra helyezte a reszelt sajttal borított tojásrántottát.

- Ez igen - nevetett Balassa -, mondhatnám stílszerű. Berec Edina elpirult.

- Mást nem találtam - mondta zavartan. - Gondoltam, ha  olyan  sok  tojás  van  a  jégszekrényben,  biztos
szereti. Máskülönben miért tartaná.

- Helyes a  következtetés, de  megvallom,  csak  azért  eszem  gyakran,  mert  gyorsan  elkészülök  vele,  és
mást nemigen tudok... Abban reménykedtem, ha női kezek munkálkodnak, valami másban lesz részem. És
mi történt? Ugyanazt kapom, amit magam szoktam elkészíteni.

- Nem találtam mást - mentegetőzött a nő. Balassa csak egy tányért látott.

- És maga? - csodálkozott.

- Óh, köszönöm, de én...

- Mit nem? - szakította félbe Balassa. - Csak tessék velem vacsorázni.

- Ráadásul ebben is a nyakán lógjak?

- Hát persze. Mit képzel,  kedves  Edina?  Csak  tessék  a  saját  főztjét  megkóstolni.  Fura  lenne,  ha  nem
enne. Még azt hinném, egy tojásrántotta elkészítéséhez sincs önbizalma.

- És mi az a többi, amihez nincs önbizalmam?

Balassa Péter még egy tányért tett az asztalra evőeszközökkel.

- Azt már nem mondom meg - válaszolta.

Berec Edina az asztalhoz ült, néhány falatot szedett a  tányérjára. Balassa a  jégszekrényből ásványvizet
vett elő, és poharakat tett az asztalra.

- Miért nem mondja meg, hogy mikhez nincs még önbizalmam? - kérdezte a nő.

- Mert nem olyan alapon verődtünk össze erre a pillanatra.

- Hát milyen alapon? Balassa a mellére bökött.

- Segítő alapon - mondta, aztán a nőre szegezte ujját. - És segítségre szoruló alapon... Ez aztán pontosan
körvonalazza a szituációt, és meghatározója a lépéseknek.

Miután elfogyasztották az alkalmi vacsorát, indultak.

- Menjek előre? - kérdezte az előszobában Berec Edina.

- Ugyan miért menne egyedül előre?

- Nem akarom, hogy netán - kezdte, aztán elharapta szavait, és zavartan nézett.

Balassa dühös tekintetet vetett.

- Hát igen - folytatta a nő. - Bár nem magamra gondoltam.



-  Rám  meg  pláne  ne  gondoljon  -  legyintett  Balassa.  -  Veszedelmes  hírem  van  amúgy  is  a  házban...
Mindenki tudja, úgy járnak hozzám fel a nők, akár a kozmetikushoz. Egy vagy több, mit sem számít.

Kimentek a lakásból, és Balassa a lépcsőházban is folytatta eszmefuttatását:

- Azt hiszi, rontja a  patinámat? Bár akadnánk össze  egy-két  lakóval,  legalább  megint  elöntené  őket  az
epe. Képzelje, eddig is mennyi irigyem van a férfilakók körében, hát még ha magát is látnák.

Berec  Edina  egy  szót  sem  szólt.  Hallgatott  akkor  is,  amikor  beszálltak  a  kocsiba.  Csak  nagy  sokára
szólalt meg:

- Akaratlanul megbántottam,  sajnálom...  Csacsiság  volt,  hogy  óvatoskodtam.  Már  megbántam,  amikor
kiejtettem a számon, de nem tudtam visszaszívni. Igaza van, hülyeség volt a részemről.

Balassa elmosolyodott, és gyors oldalpillantást vetett.

- Nem érdekes - mondta. - Azon leszünk, hogy hamar kikeveredjünk a városból.

Dacára,  hogy  este  volt,  jó  félórát  tartott,  míg  a  zsúfolt  Soroksári  úton  kikeveredtek  a  Kecskemétre
vezető országútra. Amint maguk mögött hagyták a város fényeit, Balassa gyorsított a kocsi tempóján.

- Kár, hogy este lett - jegyezte meg a nő.

- Szeretek este is vezetni.

Szemből néhány gépkocsi húzott el mellettük vakító lámpákkal.

- Magát nem zavarja a fény? - érdeklődött a nő.

- Különösebben nem zavar... Berec Edina cigarettát vett elő.

- Nekem is gyújtson meg egyet - kérte Balassa, és átnyújtotta cigarettáját.

Berec Edina eleget tett a kérésnek.

- Hálás vagyok - vette át a cigarettát Balassa, és mohón megszívta.

- A háláról egyelőre én beszélhetek - jegyezte meg a nő.

- Ezt halasszuk későbbre. Majd tartunk egyszer egy alapos értékelést, hogy ki miért tartozik a  másiknak
hálával.

Kilenc órakor elérték Kecskemétet. A városban már alig volt forgalom.

A műút amúgy is elkerülte a város központját, így különösebb időveszteség nélkül haladtak át rajta.

- Még negyven kilométer, és megérkeztünk - mormogta Balassa.

- Jobb lett volna világosban érkezni.

- Hát igen... Korán fekvő emberek az itteniek. Remélem, sikerül felverni, akihez megy.

- Nem emiatt aggódom.

Balassa a nő profiljára vetett egy pillantást.

- Talán nem tudja a pontos címet? - csodálkozott.

- Azt tudom, de nem lesz könnyű megtalálni...

- Ismerik ott egymást az emberek, majd érdeklődünk és kész.

A táblák sorompó nélküli vasúti átjárót jeleztek. Balassa lassított, és miután áthaladt a síneken, ismét gázt
adott.  Alig  találkoztak  már  szembejövő  gépkocsival.  Egy  bekötő  utat  hagytak  el,  amikor  Berec  Edina
megszólalt:

- Egy kis tanyára kell mennem. Balassa meglepődött.



- Tanyára? - kérdezte, mint aki rosszul hallott.

- Igen...

- Akkor azt kereshetjük, ha még sosem járt ott - mondta Balassa a fejét vakarva.

- Közvetlenül, ahogy a falut elhagyjuk az első tanya az út mellett.

-  Nehogy  Kiskunhalason  kiejtse  a  száján  valaki  előtt,  hogy  falu...  Nevezze  városnak,  abból  nem  lesz
semmi baj, ha netán téved, de túllicitálta. Az ellenkezőjéből annál inkább. Egyáltalán megfordult már azon a
tanyán?

- Soha...

- Akkor felköthetjük az alsónkat, hogy a sötétben rátaláljunk. Ráadásul nem lesz ember ilyen későn, aki
útbaigazíthatna.

- Akkor mit csinálunk? - kérdezte aggódva a nő. Balassa kikerült egy kivilágítatlan szekeret.

- Fel a fejjel, míg engem lát... Majd nyomra bukkanunk, akár a Bőrharisnya... Olvasta?

- Úgy emlékszem, valami Cooper volt az írója.

- Igen...

Berec Edina a fejét rázta.

- Nem olvastam - mondta. - Nem szeretem az indiántörténeteket. Egy községen haladtak át.  Az szinte
teljesen kihalt volt, az út két oldalán húzódó házak mind sötétbe burkolóztak. Csak elvétve lehetett egy-egy
világos ablakot látni.

- Későn indultunk -  jegyezte  meg  lemondóan  a  nő.  -  Talán  nem  kellett  volna  nekivágnunk,  de  nekem
nagyon fontos, sürgős, hogy beszéljek a nénivel...

- Rokonokat nem szabad elhanyagolni.

- Nem rokon, csak nagyon régi és kedves ismerőse volt az anyámnak. Neki több volt, mint  egy  rokon.
Én viszont ritkán találkoztam vele, talán kétszer az életemben, de azért emlékszem rá.

Balassa cigarettát kínált. Rágyújtottak.

-  Mindjárt  ott  leszünk,  már  csak  néhány  kilométer,  aztán  kezdhetjük  a  kutatást.  Remélem,  valami  út
vezet arra a tanyára.

Berec Edina elgondolkodva bámulta a reflektorfényben felbukkanó utat.

- Egy bekötő útra kell majd lefordulnunk a falu után - mondta halkan.

- Megtaláljuk. Van annak a tanyának valami neve?

- Igen... Csipkés tanya. Így ismerik, ezt a néni írta. A húga a tanyán élte le az életét, de tavaly meghalt,
és  Irénke néni azóta egyedül van. Állítólag a termelőszövetkezet átveszi a  tanyát a  föld miatt, és  szanálja.
Irénke néninek pedig valami lakást ajánlottak a faluban.

-  Persze,  jobb  lett  volna  valóban  holnap  délutánra  halasztani  ezt  a  sürgős  látogatást.  Világosban
könnyűszerrel  megtaláljuk.  Persze,  most  sincs  semmi  veszve,  majd  elválik,  milyen  szerencsében  lesz
részünk.

- Higgye el, Péter, nem várhattam tovább... Nagyon sürgős a  dolog - vetette közbe a nő.  Látszott, akar
még mondani valamit, de aztán meggondolta magát, elhallgatott.

Balassa a vezetésre fordította figyelmét. A legközelebbi útjelző tábla azt mutatta, hogy néhány kilométer,
és célhoz érnek. Berec Edina elnyomta cigarettáját, aztán megszólalt:

- Irén néni majd huszonöt évig Artúr bácsi házvezetőnője volt.  Onnan  az  ismeretség  anyám  részéről...
Anyám nem volt jó viszonyban Artúr bácsival, nagy ritkán futott vele össze, én magam pedig alig egy éve



ismerem csak. Tőlem tudta meg, hogy anyám már nem él. Irén nénivel viszont levelezett... Nos, Irén néni
most levelet írt nekem, hogy sürgősen keressem fel.

-  Biztos  segítséget  akar  kérni  valamiben,  és  nincs,  akihez  forduljon,  csak  maga...  Viszont  Kollman  is
segíthetett volna.

Berec Edina a fejét rázta.

- Nem tudtam, miért és hogyan váltak el - mondta. - Artúr bácsi említette, hogy amikor visszajött,  már
nem hívta magához,  mert  megnősült.  Ugyanis  Irén  néni  hazajött  a  húgához,  míg  Artúr  bácsi  odakint  volt
Venezuelában. Később levélben közölte vele, hogy nincs szüksége házvezetőnőre, illetve Irén nénire.

- Ezt Irén néni joggal zokon vette - folytatta. - Felutazott a holmijáért, de Artúr bácsi szóba sem állt vele,
és otthon sem volt, amikor összeszedte a cókmókját. Ez nem volt szép Artúr bácsitól.

- Legalább maga megmondta ezt neki?

- Nem én... Nem vagyunk olyan jó viszonyban, hogy ezt megmondhattam volna. Csak mások hiszik ezt a
jó viszonyt köztünk.

Balassa elnyomta tövig szívott cigarettáját, és kissé feltekerte az ablakot, mert már hűvös volt odakint.

- Ő helyezte el magát a vállalathoz, nem?

- Igen... De ez nem jelentette azt, hogy sülve-főve a családdal legyek. Egyszerűen írt nekem, hivatkozott
távoli  rokonságunkra,  és  felajánlotta  a  jelenlegi  helyet.  Ha  anyám  él,  talán  el  sem  fogadom,  mert  ő
haragudott Artúr bácsira. Vén, különc bolondnak tartotta.

Balassa a fejét ingatta.

- Az igaz, hogy nem szépen szabadult meg régi és hűséges házvezetőnőjétől - mondta.

- Komoly összeget adott Irénke néninek, de ez mit sem változtatott a  lényegen. A pénz nem vigasztalta
Irénke nénit, gondolom, a bánásmód felett nem tudott napirendre térni... Nos most már érthető, miért nem
fordult Artúr bácsihoz?

- Így érthető...  A helyében én sem kerestem volna meg Kollmant, még ha  a  fejemre  szakad  a  padlás,
akkor sem.

Egy  kamion  zúgott  el  mellettük,  reflektorának  fénye  egy  pillanatra  elvakította  őket.  Berec  Edina
hunyorogva nézett, míg szeme ismét megszokta a sötétet.

- Nagyon drukkoltam ám, hogy megtegye nekem ezt a szívességet - mondta. - Marika volt olyan kedves,
hogy  bíztatott,  és  megadta  a  maga  címét.  Mondhatom,  ő  adta  az  ötletet,  hogy  a  kudarc  után  magához
forduljak, mivel tőle telefonáltam, és hallotta siránkozásomat.

- Milyen kudarc után?

Berec Edina fél fordulatot tett az ülésen.

- Előbb Vinczét akartam megkérni, de közölte, kocsija a  szervizben van, így nem állhat rendelkezésemre
- mondta. - Ezután mentem telefonálni Marikához... Csatait hívtam. Gondoltam, talán számíthatok rá.  Nos,
Pista is mentegetődzött, és  udvariasan kifogást talált, hogy lerázzon...  Aztán  már  megbántam,  hogy  hozzá
fordultam, és  azt  is,  amiket  mondtam.  Alaposan  meglepődött,  de  marhaság  volt  a  részemről...  Most  már
mindegy.

- Miket mondott neki?

- Hát azt, hogy eddig sem törődtek Irénkével...  Most  meg  annyit  nem  tesz  meg,  hogy  levigyen  hozzá,
mert sürgősen beszélni akar velem.

- Ezt mondta?

- Szó szerint ezt... Meglepődhetett, mert hosszan hallgatott, de aztán ismét kimentette magát.

Balassa kisvártatva szólalt csak meg:



- Vincze is segíthetett volna,  ha  akar...  Ott  van  a  sógornőjének  a  kocsija,  most  azt  használja.  Neki  is
elmondta, miért és kihez akar látogatni?

Berec Edina bólintott.

- Igen, még mondtam is, hogy Artúr bácsiék volt házvezetőnőjéről van szó. Azzal kell beszélnem. Hittem,
hogy  ez  nyomatékot  ad  kérésemnek...  Úgy  látszik,  ez  sem  indította  meg,  mert  eltagadta  előlem,  hogy  a
sógornője kocsiját igénybe veheti.

- Aztán jöttem én...

- Hálás vagyok, Péter, hogy ezt megtette nekem - mondta a nő, és egy pillanatra a kezét mozdította.

Balassa térdén érezte a nő kezének forróságát, aztán máris elmúlt ez. A lágy érintés azonban zsibongást
keltett benne.

Kiskunhalasra  értek.  Balassa  egy  kivilágított  eszpresszó  előtt  fékezett.  Két  falhoz  állított  kerékpár
jelezte, hogy odabent vendégek vannak.

- Igyunk egy kávét, és érdeklődjünk - javasolta.

Az eszpresszóban négyen voltak mindössze. Két idősebb férfi állt a  pult előtt, míg egy középkorú pár a
sarokba húzódva csendesen beszélgetett. Termetes, darabos mozgású lány támasztotta a  pult másik oldalát.
Jöttükre felegyenesedett, és álmos szemmel nézett.

Balassa két kávét rendelt. Az idős férfiak félrehúzódtak, hogy helyet adjanak a pultnál, és nem leplezve
kíváncsiságukat,  szemüket  meresztették.  Főként  Berec  Edina  karcsú  alakja  nyerte  meg  tetszésüket.
Miközben a termetes lány a kávéfőzőgépet serkentette munkára, Balassa a  férfiakhoz  fordult,  köszöntötte
őket, majd érdeklődni kezdett a Csipkés tanya után.

Amazok összenéztek.

- Csipkés tanya  -  ismételte  jelentőségteljesen  az  idősebbik.  Hajadonfőtt  volt,  dús,  ősz  haja  csillogott  a
neonfényben.

- Igen...

A pörge kalapos a fejét ingatta.

-  Ahány  tanya,  annyi  név...  A  jóisten  tudja  mind  fejben  tartani  -  mondta.  -  Kié  az  a  tanya?...  Talán
névről könnyebb volna. Igaz, Ede? - fordult társához.

- Névről könnyebb lenne... Sok gazdát ismerünk. Balassa segélykérőn nézett Berec Edinára.

- Csak Irén néni nevét ismerem, a húgáét nem - mondta. - Böle Irén.

Amazok ketten a nevet ízlelgették sokáig, aztán összenéztek, és mintha megbeszélték volna, megrázták a
fejüket.

- Annyit tudunk - próbálkozott Balassa -, hogy a közelben van...  Ha  tovább  megyünk,  és  elhagyjuk  az
utolsó házakat, az első bekötő úton kell lefordulnunk. Csak azt nem tudjuk, vajon melyik első bekötő úton...
Jobbra vagy balra...

A pörge kalapos maga elé bámult.

- Közel van - ismételte. - Az első bekötő út vezet oda. Csipkés tanya. A másik társának arcát leste.

- A Cserjés dűlőt keresik, Bálint bácsi - szólt közbe az asztalnál ülő férfi, aki hallotta minden szavukat. -
Az az első bekötő út jobb kézre.

A pörge kalapos tekintetében értelem gyúlt.

- Ugyan, hogy lenne az a Cserjés dűlő, hiszen a bekötő út jó öt kilométerre van - mondta. - Az úr pedig
azt mondta, közel van... Hogy lenne az közel.

- Kövesút vagy földút vezet a tanyához? - kérdezte az asztalnál ülő. A két férfiból kitört a nevetés.



- Ugyan már - intették le a közbeszólót.

- Hol vezet itt kövesút tanyára? - kérdezte az ősz hajú. - Itt az egész Kunságban nincs olyan út, amely
köves lenne, és tanyához vezetne...

Az asztalnál ülő nem hagyta magát.

- Úgy gondoltam, hogy a műútról levezető bekötő út köves, legalábbis néhány méterig... Mert földút, az
van a közelben is.

Ebből  aztán  vita  kerekedett  hármuk  között.  Balassa  közben  elfogyasztotta  a  kávét  Berec  Edina
társaságában. Meglepően jó kávét kaptak. A pörge kalapos összefoglalta álláspontjukat.

- Kedves uram, ez csak az első földút lehet, amint a  szélső házakat elhagyták... Jobb kézre esik, el sem
téveszthetik, mert nincs fasor, ami takarná. Kocsival vannak?

Balassa bólintott.

-  Azt  nem  garantálom,  hogy  céljukig  hajthatnak,  mert  gödrös  az  út,  de  jó  darabig  bemehetnek...  Ott
sorjában aztán négy tanyát is találnak. Valamelyik majd csak  a  keresett  lesz,  mert  így  névről nem  tudom
határozottan megmondani.

Berec Edina közbeszólt:

- Annyit tudok, hogy Böle Irén néni húgáé a tanya, de az tavaly meghalt.

- Hogy hívták ezt a nőt? - tudakolta az ősz hajú férfi.

-  Nem  tudom...  A  férje  is  meghalt  néhány  évvel  ezelőtt.  Az  ősz  hajú  kinyitotta  a  száját,  de  a  másik
megelőzte:

- Pestről jött az az idős hölgy? Az a Böle Irén?

- Igen - mondta Berec Edina.

- Amálék tanyája lesz az...

- Úgy bizony - rikkantotta az ősz hajú. - A férje vasutas volt, de eltaposta a  vonat az állomáson tolatás
közben. Van annak már vagy öt éve...  Amál pedig tavaly halt meg, de  akkor  már  itt  volt  Pestről az  öreg
hölgy. Amált valami furcsa nevű vírus teperte le, amikor járvány volt, és  mindenki megfázott... Most a  pesti
rokon lakja a tanyát.

Balassa megkönnyebbülten sóhajtott.

- Most már révbe értünk - jegyezte meg.

-  Jó,  hogy  még  időben  közbeszólt  a  kisasszony  -  jegyezte  meg  a  pörge  kalapos.  -  Ha  nem  szól,
tekereghettek volna a földeken,  ott  virrad  magukra.  Nem  jutnak  akkor  célhoz...  Ugyanis  nem  jobbra  kell
fordulni, hanem balra az első földúton. Megismerik, mert az országút szélén a napokban döntött ki a  villám
egy öreg nyárfát. A törzse szinte fehérlik a  sötétben.  Ott  a  földút...  Ahogy  aztán  letérnek,  ott  a  tanya,  a
második. Hogy miért Csipkés, azt nem tudom. Talán egymás között nevezték így, ezért nem ismertük.

Az ősz hajú rábólintott:

- Mi csak Céh tanyának hívjuk, mert hát Céh Andris volt a tulajdonos, a vasutas.

Balassa kifizette a kávét.

- Köszönöm a tájékoztatást, most már könnyen odatalálunk - mondta. Kezet rázott a  két idős férfival, és
indultak.

Berec Edina odakint hálásan megszorította Balassa karját.

- Jó, hogy kérdezősködött, Péter - mondta. - Elvesztünk volna ebben a tanyavilágban.

- Nem is lett volna olyan rossz dolog...
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A sűrű bokrokkal szegélyezett földúton csak lépésben haladhattak. Balassa óvatosan vezetett, igyekezett
elkerülni a  kátyúkat. A munkagépek által meggyúrt föld olyan  egyenetlen  volt,  akár  a  holdbéli  táj.  Olykor
néhány felpúposodott száraz sárrög érte a kocsi alját, és a karosszéria karcoló fémhangot hallatott.

Az imbolygó kocsi reflektora semmi jót nem mutatott, a földút továbbra is rendkívül egyenetlen volt.

Berec Edina egy mély gödör után szinte Balassa ölébe esett.

- Folytathatnánk gyalog az utat - jegyezte meg aggodalmasan. - Tönkremegy a kocsi ezen az úton.

- Szerencsénk, hogy már régen esett... Elsüllyednénk itt.

- Menjünk gyalog. Nem lehet olyan messze már a tanya.

A sötétben egy rövid kerítés következett. Messze bent egy ház sötétlett.

- Ez az első - mondta Balassa. - Most már nem állunk meg. Mindjárt ott leszünk.

Tévedett. A második tanya csak fél kilométer után bukkant elő a sűrű akácosból. Ha a földút nem vezet
egyenesen  a  háznak,  talán  észre  sem  veszik,  és  elhajtanak  mellette.  Így  azonban  nyomban  szembeötlött,
amint a reflektorfény áttörte az akácos sűrű sötétségét, és megvilágította a ház falát.

Balassa megállt a  tanya bejáratánál, aztán ügyes manőverezésbe kezdett, hogy megforduljon a keskeny
úton.  Vigyázott,  nehogy  valamelyik  kerék  a  sarjadó  vetést  érje,  mert  ott  igen  puha  volt  a  föld.  Miután
sikerült megfordulnia, leállította a motort, de a városi világítást nem kapcsolta ki. Egy pillanatig mozdulatlanul
ült, és előrebámult, mintha nem akarna kiszállni.

- Jöjjön maga is, Péter - mondta Berec Edina. - Itt olyan sötét van.

- Van egy kis lámpám.

- Az nagyon jó lesz...

Balassa kivette a  kesztyűtartóból a  zseblámpáját. Miután  kiszálltak  a  kocsiból,  előbb  megnézte  az  első
kerekeket, és megkocogtatta a jobb oldali lámpa üvegjét. Megfelelően égett a városi világítás.

- Valami baj van? - tudakolta a nő.

-  Nincs  különösebb,  mintha  az  egyik  égőm  döglődne,  de  remélem,  még  bírja  -  mondta  Balassa,  és
lenézett. Nem a lámpa érdekelte, hanem amit a földön látott a kocsi előtt.

A porban finoman kirajzolódott nyomokat nézte. Ezek elárulták, hogy egy gépkocsi fordult meg az úton.
Hosszabb  lehetett,  mint  saját  kocsija,  mert  a  vezető  fordulásnál  többször  is  belehajtott  a  vetésbe.  Ezt
tanúsította a mély nyomot hagyott kerék.

Balassa  úgy  tett,  mintha  cigarettára  akarna  gyújtani,  aztán  a  gyufával  bíbelődve  leejtette
cigarettásdobozát.  A  nő  segítőkészen  lépett  közelebb,  de  Balassa  megelőzte,  és  összeszedte  kiszóródott
cigarettáját kettő kivételével. Azt a  kettőt a  vetésben hagyta, és úgy  igazította,  hogy  jelezze  az  ismeretlen
keréknyom két szélét.

A ház  mintegy  harminc  méterre  volt  az  úttól.  Keskeny  gyalogút  vezetett  a  kerítés  nélküli  udvarra.  A
törpe  akácok  olyan  sűrűn  körbefogták  a  kis  házat  és  az  udvart,  mintha  óvni  akarnák  a  széltől  és  a
napfénytől. Az udvar végében néhány rozzant deszkaól árválkodott. Semmi sem mutatott arra, hogy valaki



ébren várja érkezésüket, a házból még parányi fény sem szűrődött ki.

Balassa  megállt  az  udvaron,  és  körbejártatta  zseblámpájának  fényét.  Karján  érezte  a  nő  kezének
szorítását.

- Kiáltsunk? - kérdezte.

- Biztos lefeküdt már... Nem számított arra, hogy ilyen későn érkezem.

Balassa  a  ház  csöppnyi  ablakára  vetítette  zseblámpájának  fényét.  Az  üveg  tiszta  volt,  és  ez  elárulta,
hogy lakják a házat. Közelebb lépett, és megkocogtatta az ablakot.

- Nem illik bevilágítani - fordult a nőhöz. Odabent semmi sem mozdult.

- Talán nincs itthon - folytatta Balassa.

- Hol lenne?

- Bent Halason valakinél. - Berec Edina a fejét rázta.

- Nincs ott senkije - mondta. - Gyerünk az ajtóhoz. Az ajtó csukva volt. Balassa erősen megkopogtatta.

- Irén néni - szólt hangosan a nő. - Én vagyok az... Edina.

Balassa lenyomta a régi vaskilincset. Az ajtó nem volt bezárva, halk nyikorgással kitárult. A zseblámpa
fénye a szegényes konyhát világította meg.

- Irénke néni - kiáltott be a helyiségbe Berec Edina, de nem kapott választ.

- Mondom, hogy nincs itt - állapította meg Balassa.

- Talán mélyen alszik...

- Lehet... Bemenjek?

Berec Edina tétovázott. Balassa érezte karján kezének remegését.

- Menjünk mind a ketten - javasolta. - Elvégre most akar vele beszélni, nem máskor.

Mindketten beléptek a kis helyiségbe. Nyitott ajtó mutatta az  utat  a  szobába.  Balassa  bevilágított.  Két
bevetett ágyat látott és egy nagy szekrényt a falnál. Senki sem volt a szobában. A bevetett ágy azt mutatta,
hogy a ház lakója nincs otthon.

-  Na  mit  mondtam  -  súgta  Balassa.  Körbejáratta  a  konyhában  zseblámpájának  fényét.  A
petróleumlámpa  a  falon  lógott  egy  szegen.  Levette,  és  meggyújtotta  a  kanócot.  Kisvártatva  a  lámpa
belobbant, és homályos fény öntötte el a helyiséget.

Berec Edina úgy nézett körül, mintha a Városligetben  az  elvarázsolt  kastélyban  lenne.  Lerogyott  a  fal
melletti lócára, és fejét ingatva megszólalt:

-  Hová  mehetett,  amikor  sejthette,  hogy  a  napokban  meglátogatom.  Hiszen  éppen  erre  kért...  Nem
értem.

- Biztos valami fontos dolga akadt, és elment. Az éjszakát meg máshol tölti.

- Ugyan hol, és kinél? És mi lehetett az a fontos dolog?

- Ezt ő tudhatja...

Berec Edina elgondolkozva rázta a fejét.

- Neki az volt a fontos, hogy meglátogassam - mondta. - Azt írta, vár...

Balassa a  fényesre koptatott faasztalt nézte. Egy festett tányéron szalonnaszelet hevert,  mellette  fehér
konyharuhával letakart kenyér egy kancsó társaságában. Balassa az asztalhoz lépett, és  megnézte a  kancsó
tartalmát. Tej volt benne. Pillantása a  fal mellett heverő vaslapos agyagból vert tűzhelyre tévedt. Egy üres
lábos volt a tűzhelyen.



Balassa cigarettára gyújtott, és a gyufát gondosan elfújta. Kinyitotta a tűzhely ajtaját, és  az elszenesedett
gyufaszálat  bedobta.  Jól  látta  a  meggyújtásra  előkészített  apró  gallyakat  és  alatta  a  gombóccá  gyűrt
papírdarabkát. Becsukta a tűzhely ajtaját, és felegyenesedett.

- Most mit csináljunk? - kérdezte.

Berec Edina tehetetlenül nézett.

- Nem tudom. - mondta. - Egyáltalán nem tudom, hogy mit csináljunk... Nincs időm holnap vagy azután
lejönni. Talán várhatnánk kis ideig, hátha megjön... Biztos átugrott a szomszéd tanyára valamiért.

- Ilyen későn?

- Igen...

- Ha arra a közeli tanyára gondol, amely előtt eljöttünk, akkor veszített.

- Miért?

Balassa megszívta cigarettáját.

- Jól emlékszem az emberek megjegyzésére ott a  presszóban - mondta. - Említették, hogy az első tanya
üres, nem lakik ott senki... Így elképzelhetetlen, hogy az idős hölgy ott időzzön.

Berec Edina maga elé bámult.

- Mit javasol, Péter? - kérdezte kisvártatva. - Mit csináljunk?

- Körülnézek...

- Gondolja, hogy elbújt előlem?

- Azt nem...

- Hát akkor? Balassa elhúzta száját.

- Arra nem gondol, hogy Irén néni idős már... Talán rosszul lett.

Berec Edina szeme ijedtséget tükrözött.

- Ez könnyen előfordulhatott - mondta.

- Előbb itt nézek körül, aztán kint az udvaron.

A nő moccant egyet.

- Maga csak maradjon itt - folytatta Balassa. - Bízza rám a dolgot.

- Szóljon, ha... - kezdte a nő, aztán elhallgatott.

Balassa bólintott. Előbb a szobát nézte át, megnyomkodta a bevetett ágyat, aztán a kamrába világított be
zseblámpájával. Egy nagy láda hevert ott. Felnyitotta tetejét, és kíváncsian pillantott a  belsejébe. Félig  volt
liszttel. Becsukta az ajtót, és kijött a konyhába.

Berec Edina úgy ült a lócán, mintha odaszegezték volna.

- Nos? - kérdezte.

- Nincs semmi...

Kint az udvaron vaksötét volt, a  zseblámpa fénykévéjében valószínűtlenül megnyúltak a tárgyak árnyai.
Előbb a padlást akarta megnézni, de sehol sem látott létrát. Úgy döntött, ezt  legutoljára  hagyja.  A  rozzant
ólak következtek. Egyikben néhány tyúk gubbasztott.

Már éppen készült visszamenni a  házba,  amikor  zseblámpájának  cikázó  fénye  az  udvar  sarkában  levő
kerekes kútra esett. Hirtelen gondolattól vezérelve a kúthoz lépett.

A  kút  nem  volt  mély.  Néhány  méterre  csillogott  a  víz,  a  felszínén  lágy  mozdulatlanságban  sötét  folt



terjengett.

Balassa áthajolt a kút káváján, és zseblámpájának fényét erre a sötét foltra szegezte. Most már kivehető
volt a bő szoknyaféle, aztán a lebegni látszó szétterült ősz hajszálak. 

Balassa  Péter  felegyenesedett,  kioltotta  zseblámpáját.  Hosszú  percekig  mozdulatlanul  állt  a  sötétben,
majd lassan megindult a házhoz, amelynek nyitott ajtaján kivetődött a halványan égő petróleumlámpa fénye.

Jöttére Berec Edina összerezzent.

- Nincs semmi? - kérdezte fátyolos hangon.

Balassa megköszörülte torkát.

- Semmi különleges - mondta.

Berec Edina megnézte a karóráját.

-  Fél  tizenegy  -  jegyezte  meg,  majd  kifakadt:  -  Legalább  lenne  itt  valami  szomszéd,  akitől
érdeklődhetnénk, hogy hová ment Irén néni.

- Szomszédban ne reménykedjen... Ki tudja, hogy a legközelebbi tanya milyen messzire van? No meg az
idő. Itt a tyúkokkal fekszenek az emberek.

- Tudom - legyintett tehetetlenül a nő. Felállt, tétován nézett. - Mit tegyek?

- Szépen hazamegyünk. Nincs mire várnunk.

- De nekem beszélnem kellett volna vele. Balassa széttárta kezét.

- Sajnálom - mondta.

-  Tudom,  Péter,  hogy  maga  mindenben  a  segítségemre  volt.  Ha  tudnám,  hogy  reggelig  előkerül  vagy
megjön...

- Ilyen későn lehetetlen, hogy megjöjjön - vetette közbe Balassa. - Ha akarja, tőlem várhatunk reggelig
is. Én igazán ráérek. Nem dől össze a világ.

Berec Edina megrázta fejét.

- Ezt nem kívánhatom magától - mondta. - Valóban nincs értelme itt  rostokolnunk...  Írok  neki  egy  pár
sort, hogy itt voltam, kerestem, és jövő  hét  végén  lejövök.  Tudom,  hogy  ez  kétségbeejti,  mert  könyörgött,
hogy siessek hozzá, de nem tudok mit tenni... Így jó lesz?

- Maga tudja...

Berec Edina papírt, tollat kotort elő táskájából. Pár  sor üzenetet hagyott és a  papírt  az  asztal  közepére
helyezte.

- Ez a legjobb megoldás - mondta. - Indulhatunk.

Balassa előbb gondosan eloltotta a petróleumlámpát. Az ajtót is becsukta. Zseblámpájának fénye mellett
botorkáltak ki a földútra. A nő ismét szorosan fogta a karját, míg a kocsihoz nem értek.

Vissza rövidebbnek tűnt a  távolság. Még tizenegy óra előtt kiértek a műútra. Kiskunhalason már zárva
volt az eszpresszó, csak a bejárat felett levő lámpa világított.

Balassa gázt adott a kocsinak.

- Akart valamit inni? - kérdezte a nő.

- Üdítőt... Egészen kiszáradt a torkom, mintha taplót nyeltem volna.

- A tojásrántotta...

- Majd valahol megállunk egy percre. Le tudnék nyelni egy egész üveg ásványvizet.

- Nekem is jólesne.



Csönd telepedett közéjük. Mindketten gondolataikkal voltak elfoglalva. Az országút kihalt volt, még csak
gépkocsival  sem  találkoztak.  Hűvös,  csillagtalan  volt  az  éjszaka.  Balassa  úgy  érezte,  mintha  egy  sötét
alagútban hajtana ismeretlen cél felé.

Kecskeméten letértek az útról, és behajtottak a városba. Az Aranyhomok bárjában kötöttek ki. Máshol
nem volt reményük egy pohár vízre sem. A pincér csodálkozva hozta a  megrendelt  két  üveg  ásványvizet.
Miután percek alatt elfogyasztották, már indultak is.

Éjfél előtt néhány perccel hagyták maguk mögött a várost.

- Egy óra alatt otthon leszünk - jegyezte meg Balassa.

- Sajnálom, hogy miattam fáradt.

- Én azt bánom, hogy maga nem tudta a dolgát elintézni ezzel az Irén nénivel.

Berec Edina fáradtan megvonta vállát.

- Csak egy nyugtalanító dolgot akartam vele tisztázni - mondta. - Irén néni levele megijesztett... Főként,
hogy segítségért rimánkodott.

- Mi baja volt?

- Konkrétat nem írt... Olyan dolgot akart velem közölni, ami számára szörnyűséges volt. Legalábbis ezt
írta:  szörnyűség...  És  azt,  hogy  nincs  kihez  fordulnia...  Valamitől  félt,  nagyon  félt.  Ezt  akarta  velem
megbeszélni. Remélte, tőlem tanácsot kap.

- Pénzre lett volna szüksége?

Berec Edina a fejét rázta, és mereven nézett előre.

- Nem anyagi természetű volt ez a segítség remélése - mondta. - Ezt határozottan kivettem a leveléből...
Konkrétan azt írta: álmában sem mert volna arra gondolni, hogy egyszer még miben lesz része.

- Miben lesz része?

- Ezt sem tudom... Könyörgött, hogy késedelem nélkül jöjjek le hozzá, mert számára minden perc késő...
Tessék.  Lóhalálban  lejövök,  ő  meg  valamerre  elbóklászott.  Nem  értem  a  viselkedését,  az  egész  levelét.
Semmit sem értek. Segíteni akartam rajta, és nem tudok.

-  Gyújtson  meg  nekem  egy  cigarettát  a  magaméból  -  mondta  Balassa.  Miután  a  nő  eleget  tett  a
kérésnek, mohón megszívta néhányszor cigarettáját. - Magánál van az a levél?

- Nincs. Otthon hagytam a konyhaasztalon. Nagyon siettem reggel a  munkába. Kis híján elkéstem. Azt
hiszi, maga többet kivett volna abból a levélből?

- Talán - mondta elgondolkozva Balassa.

- Lehet, hogy az idős hölgy - folytatta - beteg volt, és  kórházba utalták. Esetleg  műtét  elébe  nézett,  és
talán pénzre lett volna szüksége.

Ez nem is olyan hihetetlen. Talán azért nem találtuk otthon, mert már bement a  kórházba... Lehet, hogy
itt fekszik Kecskeméten.

Berec Edina töprengve ingatta fejét.

- Nem hiszem - jegyezte meg. - Akkor  konkrétan  megírta  volna,  hogy  miről van  szó...  Különben  sem
utalt erre a tanyán semmi.

-  Hogyhogy...  Talán  levelet  kellett  volna  akasztania  az  ajtóra?  Berec  Edina  fura  pillantást  vetett
Balassára.

-  Ezt  maga  sem  mondja  komolyan,  Péter  -  vélekedett.  -  Csupán  nyugtatni  akar,  amikor  emellett
kardoskodik.

- Elsősorban nem hagyta volna nyitva a ház ajtaját - folytatta a  nő.  -  Másodszor, hagy valami üzenetet,



hogy  hol  találhatom  meg...  Ezenkívül,  az  a  kenyér  az  asztalon  és  a  tej  a  kancsóban,  egyáltalán  nem  ezt
támasztja alá.

Balassa mélyen megszívta cigarettáját, aztán elnyomta a műszerfal hamutartójában.

-  Ez  nem  zárja  ki  az  általam  felvetett  lehetőséget  -  mondta,  és  azon  volt,  hogy  hangja  határozottan
csengjen. - Lehet, hogy rosszul lett, és  valaki, aki éppen arra járt, segített  rajta.  Ki  tudja?  Talán  mentővel
vitték el... Erre sokféle elképzelés lehet. Én csak a legkézenfekvőbbet választottam.

Váratlanul szemerkélni kezdett az eső. Balassa bekapcsolta az ablaktörlőt, és valamelyest csökkentette a
sebességet. Mikor a  legközelebbi községet elérték, zápor keletkezett. Az ablaktörlő alig győzte a  szélvédőt
megtisztítani. Csak lépésben haladhattak.

- Képzelje, ha ez minket ott  ér  a  tanyán  -  jegyezte  meg  Balassa.  Néhány  kilométer  után  fokozatosan
csökkent a zápor hevessége, aztán teljesen elállt az eső.  A sötét égen úszó felhőrongyok közül mindjobban
előtűnt a hold. Kisvártatva kitisztult az ég, ragyogtak a csillagok. A csendet Balassa törte meg.

- Ha délután elér, és korábban jövünk le, talán a tanyán találjuk az idős hölgyet - mondta. - Persze, erről
maga nem tehet... Vincze miért rázta le magát?

- A sógornő kocsiját csak Pesten használhatja, ennyi volt az egész.

- Pedig ő szimpatizál magával... Sőt, nagyon is.

Berec Edina ajkán mosolyféle jelent meg.

- Egyszer már eligazítottam alaposan, így aztán nem csoda, hogy immár a kisujját sem mozdítja, ha rólam
van szó... Ez amolyan férfihiúság bosszúja lehetett a részéről.

- És Csatai?... Egyáltalán, hogy jutott eszébe hozzá fordulni?

-  Előbb  Artúr  bácsival  akartam  beszélni,  de  Pista  vette  fel  a  kagylót...  Mint  már  említettem,  lerázott,
kifogást talált. Nagyon bután hazudott.

- Mit mondott?

- Hogy a napokban eladták a kocsit... Azt hiszi, nem fogom megtudni, hogy hazudott.

Balassa elgondolkozva nézett.

-  Ez  olyan  hihetetlen?  -  kérdezte.  -  Eladhatta...  Ha  viszont  nem  adta  el,  valóban  bután  hazudott
magának. Nagyon bután.

- Elsősorban nem az övé a kocsi, hanem Artúr bácsié...  Ő  pedig miért adta  volna  el?  Hiszen,  alig  egy
éves volt. Az ilyen még újnak számít.

- Viszont a kocsit mindig Csatai vezette.

Berec Edina dühösen nézett.

-  Állandóan  ő  használta,  de  Artúr  bácsié  volt  -  mondta.  -  Nagyképű  hülye.  Úgy  tekintette  a  kocsit,
mintha  az  övé  lenne.  De  én  tudom,  egy  vasa  sincs  benne.  Csókoljon  kezet  Artúr  bácsinak,  amiért
használhatja.

- Azzal járt munkába is?

- Hát persze... Kocsival ment, és jött.

Balassa hallgatott, majd kisvártatva megszólalt:

- Egyszer láttam őt, de valóban felfuvalkodottnak tűnt az első pillanattól kezdve... Mivel foglalkozik?

- Üzletel... Trafikja van, illetve az sem az övé, hanem a nővére nevén fut. Maszek trafikos,  és  külföldi
cigarettákkal üzletel.

- Ha a Belvárosban van a trafik, valóban sok pénzt  kereshet.  Ott  nagy  a  forgalom.  Egy  ismerősömtől



tudom, hogy mit lehet keresni.

Berec Edina bólintott.

- Bizsu áruk, játékok meg minden, de a cigaretta hozza a pénzt - mondta.

- És miért adta el a kocsit?

- Biztos nem adta el... Csak mondta, hogy kifogást találjon.

Balassa már tudta, melyik trafikban szorgoskodik Csatai István. Szántai József is nap mint nap arra járt,
sőt a mozi közelében is árut szállított egy büfének.

Egy nyúl ugrott ki az útra, és megvakulva a reflektorfénytől, kábán futni kezdett a kocsi előtt.

- Jaj, el ne üsse - mondta a  nő, és  ijedten  szájához  kapta  kezét.  Balassa  lefogta  a  kocsi  lendületét,  és
néhányat váltott a reflektoron.

Egy pillanatnyi fény váltás elég volt arra, hogy a nyúl eltűnjön az útról.

- Szegény buta tapsifüles - sóhajtott megkönnyebbülten a nő. - Már azt hittem, nem menekülhet.

- Ez egy akkora példány volt, hogy a kocsi elejét is benyomta volna.

- Ütött el már nyulat?

Balassa a fejét rázta.

- Még nem - mondta. - Remélem, ez a szerencse majd máskor is elkerül.

- Még egy csirkének sem tudom a nyakát elvágni. Elájulok, ha vért látok.

Balassa váratlanul felnevetett.

- Ez nem vicc - mondta a nő. - Komolyan mondom, nem bírom a vért.

- Az ájulásra gondoltam...

- Valóban rosszul leszek, és elájulok.

Balassa oldalt nézett, a tekintetük összevillant.

- Az jutott az eszembe, mi történt volna, ha netán megvágom az ujjam a konyhában - mondta vidáman. -
Az biztos, hogy még későbben indultunk volna útnak.

-  Vagy  egyáltalán  nem  -  jegyezte  meg  a  nő  hangsúlytalanul.  Elfordította  a  fejét,  és  profilját  mutatva,
előrenézett.

Egy  sor  közömbös  témáról  váltottak  szót.  Éjfél  már  jóval  elmúlt,  amikor  elérték  Budapest  határát.
Csendben  tették  meg  az  út  hátralevő  részét.  Balassa  a  Petőfi-hídon hajtott  át  Budára,  és  már  a  Móricz
Zsigmond körtér közelében járt, amikor megszólalt:

- Nagyon fáradt?

-  Megviseltnek  érzem  magam,  de  nem  vagyok  álmos...  És  maga,  Péter?  Gondolom,  kimerítette  ez  a
rohanás.

- Egyáltalán nem, csak szomjas vagyok... Nem tudom,  mit  adnék  most  egy  jó  hideg  narancsléért.  Azt
hiszem hazafelé valami csak lesz nyitva. Talán a Déryné  presszó.  Úgy  tudom nyitva  van  kettőig...  Nincs
kedve valami italra?

Berec Edina elmosolyodott.

- Csábító ajánlat éj derekán... Benne vagyok, de támadt jobb ötletem, és rohangálni sem kell.

Balassa ráfordult a Bartók Béla útra.

-  Erre  a  román  étteremre  gondol?  -  mutatott  a  színes  neonra,  és  lassított  a  kocsi  futásán.  A  széles



üvegtáblákon át látni lehetett néhány vendéget. - Még nyitva van... Megnézzük?

- Arra a doboz juice-ra gondoltam, amely a jégszekrényemben hever, lehűtve.

Balassa csettintett a nyelvével.

- Ez minden képzeletemet felülmúlja - mondta.

- Szívesen látom nálam...

- Nem kellemetlen, ha éjnek idején meglátják egy pasassal? Berec Edina nevetett.

- Maga még itt tart, Péter? - csapta össze a kezét. - Nem hinném, hogy ennyire konzervatív, inkább csak
kéretni akarja magát...

- Különben is - folytatta -, senkinek semmi köze ahhoz, hogy kit hívok vendégül, és mikor... Másodszor,
már  napok  óta  nyitva  a  kapu,  mert  elromlott  a  kaputelefon  és  nincs  házmester.  Így  tehát  csak  egyetlen
aggálya lehet.

Balassa az ismerős ház közelében fékezett, és a járdaszélhez irányította a kocsit. Máshol nem volt hely.

-  Nekem  nincs  semmiféle  aggályom  -  mondta,  és  kikapcsolta  a  gyújtást.  -  Milyen  aggályt  tételez  fel
nálam?

Berec Edina szélesen mosolygott.

- Hogy fél tőlem - mondta. - Elvégre egyenjogúság van. Egy férfi is félhet nőtől, nem pedig fordítva...

Balassa máris kipattant a kocsiból.

Berec  Edina  az  első  emeleten  lakott,  lakásának  bejárata  a  lépcsőházra  nyílt.  A  nő  a  zárba  helyezte
kulcsát, és elfordította. Ismét fordított volna egyet a kulcson, de az megakadt. Még néhányszor próbálkozott,
de sikertelenül.

Balassa csöndesen állt a sötét lépcsőházban, és a nő erőfeszítését figyelte.

- Jól nézünk ki- jegyezte meg halkan a nő.

- Nem nyílik?

 -  Elromlott  a  zár...  Nem  tudok  bemenni  -  mondta.  Megkísérelte  elfordítani  a  kulcsot,  de  az  nem
engedelmeskedett.

Balassa az ajtóhoz lépett, és kíváncsiságból lenyomta a kilincset. Az ajtó kitárult.

- Tessék, hölgyem - mondta, és széles mozdulatot tett a  karjával.  Berec  Edina  belépett  az  előszobába,
felkattintotta a villanyt, és becsukta az ajtót.

- Nem értem - mondta csodálkozva, és lakáskulcsát bámulta.

- Mit nem lehet ezen érteni?... Kinyitotta a zárat, aztán még egyszer ki akarta nyitni.

- Hát épp ez az... Egyszer volt becsukva.

Balassa felhúzta a szemöldökét.

- Mindig duplára zárja? - kérdezte.

-  Mindig  kétszer  elfordítom  a  kulcsot...  Ez  régi  szokásom.  Olvastam,  hogy  a  betörők  előszeretettel
választják ki a lépcsőházra nyíló lakásokat.

- Biztos ma reggel erről elfeledkezett, és csak egyszer zárta be.

-  Ilyenről  nem  szoktam  elfeledkezni...  Vannak  fontos  és  ismétlődő  mozzanatok,  amelyek  jellemző
szokássá váltak bennem. Ezek egyike az ajtó kétszeri bezárása.

- De maga mondta, hogy reggel majdnem elkésett... Így hát sietett, és  hiba csúszott megrögzött szokásai
egyikébe. Nézzen csak körül!



Berec Edina  lakása  kétszobás  volt,  a  komfortot  jelentő  mellékhelyiségekkel  együtt.  Balassától  kísérve
mindenhová  benézett,  és  felgyújtotta  a  villanyokat.  Sehol  semmi  rendetlenség,  kutatás  vagy  idegen  kéz
nyoma. Minden érintetlenül a helyén volt. Az egyik szoba nappalinak volt berendezve, kényelmes fotelokkal,
televízióval és falipolcokkal, amelyeken könyvek sorakoztak.

Balassa elfoglalta az egyik fotelt, és cigarettára gyújtott.

- Parancsol egy kávét is, Péter? - kérdezte a nő, és egy nagy hamutálat helyezett az asztalra.

- Csak az italra tartok igényt... Ilyen későn már nem iszom kávét.

Berec Edina bólintott. Előbb a fürdőszobába ment, és rendbe hozta a haját.

-  Lenne  egy  kérésem,  ha  nem  veszi  túlzott  kíváncsiságnak  vagy  tolakodásnak  -  mondta  hangosan
Balassa.

Berec Edina félbehagyta szőszmötölesét az előszobában, és kíváncsian jelent meg az ajtóban.

- Miért venném tolakodásnak? Kérdezzen nyugodtan...

-  Belenézhetnék  abba  a  levélbe,  amit  a  nénitől  kapott?  Hátha  kiokoskodom  valamit...  Talán  valami
burkolt utalást találunk, ami megmagyarázza, hogy miért nem volt otthon.

- Igaza van - mondta a nő. - Hozom a narancslével együtt. Kint hagytam a konyhában.

Behallatszott a poharak csengése, majd kisvártatva megjelent a  nő.  Két metszett pohárban tálcán hozta
az italt. Az arcán zavar tükröződött.

- Nem találom a levelet - mondta. - Letette a  tálcát az asztalra, aztán lerogyott a  másik fotelba. Ideges
mozdulatokkal cigarettát vett elő a táskájából.

Balassa tüzet adott.

- Már egészen zavarodott vagyok - folytatta mentegetőzve a nő.  Feltúrta kézitáskájának tartalmát, aztán
a táskát a heverőre dobta. - Tudom, hogy nem volt nálam, de azért megnéztem...

Balassa megemelte poharát és egy jót húzott a kellemes italból.

- Majd megtalálja - mondta közömbösen.

Berec  Edina  előredűlve  ült  és  elgondolkozva  szívta  cigarettáját.  Még  arról  is  elfeledkezett,  hogy
belekóstoljon italába. Kisvártatva megrezzent, mintha valami kellemetlen gondolatot űzött volna el magától,
hanyatt dőlt a fotelban és egy hajtásra kiürítette poharát.

Balassa mosolyogva nézett.

- Ez igen - húzta el száját. - Komoly svungja van...

- Három dolog nem megy a fejembe - jegyezte meg halkan a nő és  mélyet sóhajtott. -  A kudarc, hogy
Irénke nénit nem találtuk a tanyán, így hiába fáradt maga is... A lakásajtóm bezárása és a  levél, amit nem
találok.

- Ha az ember ideges,  akkor  kapkod.  Elfeledkezik  dolgokról,  amikre  más  helyzetben  esküdni  merne...
Ezenkívül előfordul, hogy minden összejön. Maga Edina most olyan passzba került, amikor minden összejött.
Majd megnyugszik, és akkor a dolgokat is tisztázni tudja magában.

- Lehet...

Balassa moccant egyet. A nő rávillantotta tekintetét, aztán felpattant a fotelból.

- Még maradt a dobozban, behozom magának - mondta.

Mielőtt Balassa szólhatott volna, már kint is volt a  szobából.  Percek  múlva  tért  csak  vissza,  egy  újabb
tálcán néhány frissen készített sonkás szendvicset hozott.

- Parancsoljon, Péter - tette az asztalra szolgálatkészen. - Arról el is feledkeztem, hogy megéhezhetett.



- Erről nem volt szó... A kosztban nem állapodtunk meg.

- Abban sem, hogy magánál vacsorázom... Lám, mégis rávett, hogy egyek. Most visszaadom a kölcsönt.

Balassa  nem  kérette  magát.  Míg  a  nő  egy  szendviccsel  elbajlódott,  megette  mind  a  hármat,  amely  a
tálcán volt.

- Szereti a dzsesszmuzsikát? - kérdezte a nő.

- Minden zenét szeretek...

Berec  Edina  teljesen  halkra  állította  a  lemezjátszót  és  egy  Louis  Armstrong  számot  tett  fel.  A  zene
zsongása betöltötte a kis szobát, és kellemes hangulatot varázsolt.

Balassa  Péter  kissé  lejjebb  csúszott  a  fotelban,  és  kényelmesen  elnyújtotta  hosszú  lábát.  Olykor
hosszabban  felejtette  szemét  a  nő  csinos  arcán.  Berec  Edina  állta  a  pillantását.  A  zavar,  amely
észrevehetően megbújt minden porcikájában, egészen más jellegű volt, mint a férfiszem kíváncsisága.

Balassa előrehajolt és elnyomta cigarettáját. A szeme sarkából észrevette, hogy mozdulata ismét hatást
váltott ki a  nőből.  Mintha  Berec  Edina  szeme  mélyén  félelem  csillant  volna  meg.  Félelem,  amelyre  csak
egyetlen magyarázatot találhatott.

Berec Edina kitöltötte a maradék italt Balassa poharába.

- És maga? - nézett a nő üres poharába Balassa.

- Nekem elég volt...

- Ez nem igazságos elosztás.

- Magát több illeti, Péter.

Balassa körbejáratta szemét az ízlésesen berendezett kis nappaliban.

- Tetszik itt? - kérdezte a nő.

- Jó fészek...  Kellemes nőszagot érzek és ez megnyugtat. Mindig megnyugszom ilyenkor,  mások  pedig
pontosan az ellenkezőjét érzik... Nyugtalanok lesznek, izgatja őket a női illat.

- Örülök, hogy jól érzi magát nálam.

- Szóljon, ha álmos, mert akkor már itt sem vagyok.

- Dehogyis vagyok álmos - vágta rá hirtelen a nő.

-  Akkor  még  maradok  -  csúszott  még  lejjebb  a  fotelban  Balassa.  Berec  Edina  arca  kisimult,  mintha
megkönnyebbült volna. A tekintete élénk lett. A hangjában öröm csendült, amikor megszólalt:

- Szereti az amerikai cigarettát?

- Ami jó azt át kell vennünk az imperialistáktól - jegyezte meg Balassa. Berec Edina egy megbontatlan
doboz Marlborót vett elő az egyik fiókból. Felnyitotta és kipattintott egy cigarettát.

- Parancsoljon, Péter - nyújtotta.

Balassa  felnézett  a  mellette  álló  nőre.  Annak  csillogott  a  szeme,  az  ajkán  félmosoly  lebegett.  Látni
lehetett telt mellének piciny remegését a  feszes  blúz  alatt.  A  tekintetében  már  nyoma  sem  volt  az  előbbi
félelemnek.

Balassa orrát megcsapta ugyanaz az illat, amely végigkísérte egész út alatt.

Mindketten rágyújtottak.

Berec Edina most a heverőt választotta, így csupán egy kartávolságnyira volt Balassától. Armstrong már
a  harmadik  számot  fújta  trombitáján.  A  szobában  csak  egy  hangulatlámpa  és  a  zenegép  zöld  ellenőrző
szeme világított.



Balassa  mélyen  megszívta  cigarettáját.  Úgy  érezte,  a  feje  olyan  üres,  mintha  tisztára  söpörték  volna.
Mindez azonban csak egy villanásig tartott, különféle gondolatok tolakodtak agyába. Felemelte  a  kezét,  és
megforgatta ujjai között a hosszú amerikai cigarettát.

Berec Edinának lágy volt a hangja, amikor megszólalt:

- Most mire gondol?

Balassa leejtette kezét.

- Inkább kire - mondta.

- Nos, kire gondol?... Bár eltalálhatom, ha akarja.

- Ha olyan biztos a dolgában, szabad a gazda.

- Marikára gondol - mondta a  nő hangsúlytalanul. - Nem hiszem,  hogy  újat  mondok,  ha  állítom,  a  lány
szerelmes magába, akár a  kiságyú... Csak a vak nem látja ezt. De tudom, hogy maga Péter, túlságosan is
éles szemű.

Balassa megrázta fejét, a tekintetük összekapcsolódott.

- Ez volt az első tévedése - mondta. - Nem Marikára gondoltam.

Berec Edina egyáltalán nem látszott csalódottnak.

- Lesz még több tévedésem is? - kérdezte fontoskodva.

- Velem kapcsolatban nem.. .

- Magában, Péter nem lehet tévedni?

Balassa határozott volt, amikor megszólalt:

- Nem. Bennem nem lehet tévedni... A nőkkel  szemben  mindig  tiszta  lappal  játszottam.  Ezt  Marika  is
tudja. Csapdát  soha  nem  állítottam nekik,  tőrbe  nem  ejtettem  őket...  Annyira  rejtélyes  soha  nem  voltam,
hogy kíváncsiságukat felkeltve a hálómba kerítsem őket...

A  lemezen  hosszú  trombitaszóló  következett.  A  magányos  hangszer  zenéje  kellemes  érzést  keltett
Balassában.

-  Lényegében  mindenki  hangulatember  -  folytatta.  -  De  van,  aki  harcol  ellene  és  küzdelmet  folytat
magában, hogy ennek az ellenkezője legyen. Hogy miért? Talán maga sem tudja... Fél attól, hogy elsodorja
az  ár,  ha  hagyja  magát  sodortatni.  Persze  nincs  meg  benne  az  az  érzés,  amely  ezt  a  sodrást  kellemes
gyönyörré formálja... Tőlem mindez idegen. Én szeretem  magam  sodortatni  az  árral...  Elárulhatom azt  is,
kire gondoltam az előbb.

- Ugyan kire?

- Csatai Istvánra... A cigarettáról jutott eszembe.

Berec Edina hangja tompán csengett:

- Magam vásároltam, és nem nála.

- Mindez eszembe sem jutott... Csupán csak Csatai.

Berec Edina kelletlenül elhúzta a száját, aztán hátradőlt a heverőn és egymásra rakta hosszú combjait.

- Csatai nem volt a szeretőm - mondta tömören.

- Nem azért tolakodott az agyamba, mert arra gondoltam, hogy netán a szeretője volt. Csak...

Berec Edina közbevágott:

- Nem mondom, hogy Csatai nem akart a szeretőjévé tenni. Épp eleget próbálkozott megkaparintani. Hol
így  közeledett,  hol  úgy.  Volt  mézes-mázos,  aztán  a  figyelmes  udvarló  köntösében  is  tetszelgett,  végül



erőszakosan akart a nyakamba akaszkodni. Sikerült leszerelnem őt, mert panaszkodtam Artúr bácsinak, aki
aztán, gondolom meggyőzte, hogy reménytelen eset.

- Csatai csupán azért tolakodott az agyamba, mert  ezt  az  amerikai  cigarettát  füstölöm és  ő  is  ezekkel
üzletel. Semmi egyéb célzás nem fordult meg bennem... De ha már maga volt olyan szíves és tájékoztatott,
vegye tudomásul, felcsigázta érdeklődésemet. Egy kérdést engedjen meg: Csatai végleg  letett  szándékáról
magával szemben?

Berec Edina rezzenéstelenül nézett.

- Nem tett le rólam - mondta kisvártatva. - Legalábbis az az érzésem, hogy végleg nem tett rólam le . . .
Igaz,  azóta  csak  társaságban  sodródik  mellém,  udvarias  a  maga  módján  és  még  csak  célzást  sem  tesz
semmire  sem...  De  belül  valahogy  úgy  érzem,  előrukkol  majd  még.  Mintha  várna,  valamire.  Azt  hiszi,
meggondolom magam,  de  téved...  Például  azt  is  tudom,  hogy  minden  alkalmat  felhasznál  érdeklődésre.
Palásti  vagy  Vincze,  ha  netán  összefut  vele,  mindig  hozza  az  üdvözletét.  Ebből  nyilvánvaló,  hogy  a
beszélgetésük során Csatai szóba hozott.

Balassának úgy tűnt, mintha odakint valamelyest felengedett volna a sötétség, de nem akarta megnézni a
karóráját. Sejtette, nincs messze a hajnal. Közben a nő megcserélte a lemezt és elfoglalta helyét a heverőn.

- Maga is szabadszombatos holnap, Edina? - kérdezte.

Berec Edina nevetett.

- Igen, ma már szabad vagyok, mert már régen elkezdődött a szombat.

- Mindjárt mennem kell...

- Nem jól érzi magát?

- Kitűnően...

- Akkor maradjon... Jó érzés, hogy itt van.

- Köszönöm ezt a megtiszteltetést - mondta Balassa és elnyomta cigarettáját.

-  Úgy  szeretném  megkínálni  valamivel...  Van  konyakom,  örmény,  aztán  egy  üveg  Hubertus  és
barackpálinka  -  mondta.  Mozdult  volna,  hogy  a  bárszekrényhez  menjen,  de  Balassa  gyengéden
visszanyomta a heverőre. - Nem kíván semmi szeszt?

Balassa a fejét rázta.

- Még haza kell mennem, kocsival - mondta. - Nem akarok alkalmat adni az ördögnek, hogy út közben
történjen valami. Ha magamban biztos is vagyok, más még nekem jöhet.

- Akkor nem csábítom tovább...

- Mással csábíthat, de az italt törölje repertoárjából. Berec Edina jóízűen nevetett. 

- Aztán reggel ne feledkezzen el a telefonról - mondta komolykodva. Balassa értetlenül nézett.

- Már elfelejtette volna? - folytatta a  nő.  -  Ezt nem hiszem... Gondolkozzon csak, Marikának megígérte,
hogy korán reggel felcsengeti.

- Milyen jó a memóriája, hogy megjegyezte.

- Csak arra figyelek, ami érdekel...

- És ez szerfölött érdekelte.

Berec Edina  mélyet  bólintott.  Hátradőlve  ült,  két  karját  a  heverő  támláján  nyugtatta.  Az  ajkán  a  már
ismert  halvány  mosoly  lebegett.  Olyan  volt,  mint  aki  tudja  mit  akar  és  biztos  abban,  hogy  azt  megkapja,
csupán idő kérdése az egész.

Balassa telt, hosszú  combot  látott,  amelyen  feszült  a  nadrág,  karcsú  derekat  és  olyan  mellet,  hogy  az
szinte szét akarta szakítani a vékony blúzt. Tekintete végül a nő csinos arcán állapodott meg.



- Kérdeznék valamit, Edina - mondta.

- Szükségesnek tartja?

- Igen... A részemről legalábbis fontos. Nagyon hiszem, hogy őszinte választ kapok.

- Mást miért mondanék?

Balassa mély lélegzetet vett, mintha egy nehéz akadályon akarna túljutni.

- Miután megittuk a juice-t, miért tartóztatott?

Berec Edina szeme megrebbent, de a halvány mosoly továbbra is ott bujkált ajka szegletében. A kezével
beletúrt a hajába.

- Hüh, de nehéz kérdés - mondta.

- Örülök, hogy nehéznek érzi, mert akkor őszinte választ kapok.

Berec Edina a zenegépet nézte, majd kisvártatva megszólalt:

- Féltem. Nem tudom miért féltem és mitől, de féltem egyedül maradni. Még soha nem éreztem ezt, de
elkapott.  Talán  azért  volt,  mert  sok  minden  összejött...  Azt  sem  értem,  hová  tűnhetett  a  levél.  Átfutott
rajtam, hogy valaki járt a lakásban.

- Köszönöm az őszinteségét...

Berec Edina tekintetében fény csillant.

- Ez akkor volt - mondta csendesen. - Most már megnyugodtam és  szinte  örülök,  hogy  itt  van...  Most
más a helyzet, ha ezt is akarja tudni.

Balassa gyors pillantást vetett. A mosoly ismét megjelent a nő ajkán.

- Örülök, hogy már nem fél - mondta Balassa.

- A helyzet ezen már túlhaladt... Akkor akartam, hogy maradjon, most ragaszkodom hozzá, hogy reggelig
itt legyen... Teljesen megfordult a helyzet.

- Ezt a megfordulást nem értem teljes bizonysággal.

Berec Edinán zavar futott végig.

- Hát jó - mondta makacsul. - Úgy látszik nekem kell rohamra indulni.

- Hát akkor figyeljen rám, Péter  - folytatta kapkodva a szavakat, mintha attól  félne,  hogy  meggondolja
magát.  -  A  helyzet  az  volt  eleinte,  hogy  maga  joggal  gondolhatta:  ágyba  akarok  kerülni  magával,  azért
tartóztatom...  Hogy  felhívtam az  italra,  az  csupán  szíves  invitálás  volt.  Hogy  erre  gondolhatott,  az  szinte
biztos.  Most,  hogy  nekem  szegezte  a  kérdést  és  őszintén  válaszoltam  rá,  igazolja  mindezt.  Megfordult
magában ez és okkal... Viszont én nem gondoltam erre, más miatt tartóztattam. De most...

Berec Edina elharapta szavait, az arca piros lett.

- Eh, mit beszélek itt magának - legyintett elégedetlenül.

Balassa tenyerét nyújtotta. A nő kíváncsian nézett, majd kezét Balassa tenyerébe helyezte. A tekintetük
összekapcsolódott.

- Ritka, értékes ember maga, Edina -  mondta  halkan  Balassa.  -  Megvallom,  nem  hittem,  hogy  őszinte
választ kapok magától. Kevés nő képes erre. - Érezte tenyerén a nő ujjainak rezgését.

- Nem akarom magát elvenni Marikától. Balassa bólintott és tenyerébe zárta  a  nő  kezét.  Berec  Edina
szeme szinte világítani látszott.

-  Még  csak  fájdalmat  sem  akarok  okozni  neki  -  folytatta.  -  De  valahogy  úgy  érzem,  szükségem  van
magára,  Péter.  Hogy  miért,  azt  nem  tudom...  de  ez  nem  hangulat  kérdése  nálam,  annál  sokkal  erősebb
vagyok. Reggel majd telefonálnia kell. - Reggel telefonálni fogok.



Balassa érezte az ujjak szorítását. Kissé elfordította a fotelt, hogy szembe kerüljön a heverővel és Berec
Edina fölé hajolt.
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Balassa Péter jóval a megbeszélt időpont előtt érkezett a Margitszigetre. Szombat este volt, a  Nagyszálló
közelében  levő  parkolóhelyen  alig  néhány  kocsi  vesztegelt.  Meglepve  látta  köztük  a  jól  ismert  fekete
Mercedest.  Sietve  igyekezett  a  sziget  budai  oldalán  levő  sétányhoz.  Már  messziről látta  a  szokott  padon
főnökének testes alakját.

Bana  Dénes  arca  türelmetlenségről  tanúskodott.  Egy  kézmozdulattal  leintette  beosztottjának
jelentkezését és nyomban a lényegre tért.

- Azt a nőt ott lent vidéken megfojtották - mondta.

- Sejtettem, hogy nem véletlenül került a kútba.

-  Még  reggel  intézkedtem,  miután  értesített...  Tőlünk  Pintér  ment  le  a  helyszínre.  A  megyeiek  nem
tudják,  honnan  a  hírünk  erről  a  gyilkosságról,  de  ez  nem  érdekes...  Megtaláltuk  a  cigarettával  jelzett
keréknyomot. Nagyon jó nyom, a  bűnügyi  technikusok  kiöntötték  gipsszel.  Hétfőre  fent  lesz  nálunk.  Kire
tippel?

- Csak két dobásom van...

- Csatai vagy Vincze - vágta rá az ezredes.

- Úgy van... Ők ketten tudták, hogy Berec Edina kihez akar menni szélvészgyorsasággal.

Bana Dénes legyintett.

- Egyik dobás sem jön be - mondta. Balassa értetlenül nézett.

- Ez lehetetlen, ezredes elvtárs - nyögte. - Engedje meg, hogy...

- Jelenleg az a  helyzet - szakította félbe az ezredes -, hogy sem Csatai, sem Vincze nem jöhet személy
szerint  számításba.  Hangsúlyozom:  személy  szerint  -  emelte  figyelmeztetően  mutatóujját  a  magasba.  -
Ugyanis annyit meg tudtunk állapítani, hogy ezen a pénteken Vincze kocsija végig otthon volt. Igaz, péntek
délután munkahelyéről korábban jött el, de egyenesen hazament. Bevitte a kocsit a kertbe, és nem állt ki.

- Csatai István pedig valóban eladta Kollman gépkocsiját - folytatta. 

-  Mégpedig  egy  héttel  ezelőtt.  Egy  maszek  kőműves  vette  meg,  de  a  kocsi  még  nincs  átírva,  így  a
nyilvántartóban Kollman Artúr nevén szerepel... Tehát Csatai nem hazudott Berec  Edinának,  amikor  nem
vállalkozott a  levitelére...  Azt  azonban  nem  vetem  el,  hogy  valamelyikük  közvetve  részt  vett  a  dologban.
Esetleg továbbította valakinek a nő szándékát...

- Nem értem - mormogta Balassa.

- Sok mindent nem értünk, nemcsak ezt... Itt van az, hogy miért kellett az öreg nőnek meghalnia? Mi volt
az a fontos, amiért az életével fizetett?

- Természetesen ezt még nem tudjuk. Az viszont nem lehet kétséges, hogy szűkül a  kör. Később erre is
találunk feltételezést, aztán magyarázatot.

Bana Dénes egyetértően bólintott.

- Ahogyan előreléptünk Szántai és a szeretője esetében - mondta. 

-  Most  már  sejtjük  legalább,  miért  gyilkolták  meg  őket...  Különben  a  Csatai  által  használt  gépkocsi
esetében  igaza  volt.  Kombi  típusú  Renault  16-os,  és  Philips  rádió  van  benne.  Hogy  miért  adták  el,  nem
tudni. Csupán sejtésem van, amire talán még maga sem gondolt.



Balassa várakozóan nézett.

- Horzsolás a  jobb első sárvédőn - folytatta. -  Persze  nagyon  ügyesen  el  van  tüntetve.  A  bűnügyesek
még nem tudják, mert nem jutottak el ehhez a kocsihoz. Gondolom, nem is fognak. Ők a talált rádiók után
vetették  magukat,  amelyek  Vértes  Ágnesnél  voltak.  Ott  ugyanis  egy  rádió  kivételével  mindegyiket  a
feljelentés  alapján  körözték.  Egy  rádiót  nem,  ennek  a  gazdáját  kutatják...  Az  a  kövér  nyomozó  Vincze
lakhelyén is járt, a kiszerelt rádió érdekelte.

- Ők is abból indultak ki, amiből én...  Szántai útvonalát vették alapul, hogy menet közben szemelte ki a
kocsikat.

- Igaz, csakhogy Csatai kocsijához nem volt semmi ténybeli következtetésük. Maga legalább  megtudta,
hogy kombi kocsi azért érdekes részünkre, mert Szántai a hátsó ajtón át mászott be, amikor tetten érték.

- És a horzsolás a jobb sárhányón mennyiben érdekes?

- Mert Szántai motorkerékpárján a szorgos technikai vizsgálat olyan elváltozásokat  talált,  amelyek  arra
utalnak, hogy kis sebesség mellett, ha nem is komolyabb ütközés során, ellökték - mondta az ezredes.

Balassa mélyen elgondolkozott.

- Nincs festéknyom a motoron - szólalt meg az ezredes.

- Az jár a  fejemben, hogy Csatai milyen kocsival volt ott  lent,  vagy  inkább  kinek  a  kocsijával?...  Mert
amíg  ezt  nem  tudjuk,  nincs  mivel  összehasonlítani  a  jellegzetes  keréknyomot.  Az  is  igaz,  hogy  könnyen
szerezhetett  magának  valami  kocsit.  Gondolom,  egy  csomó  üzletfele  van.  Kapcsolatban  áll  hasonszőrű
trafikosokkal. Nem probléma fél napra kölcsönkérni egyiktől a kocsit halaszthatatlan dolog miatt.

Az elhárítófőnök mindezzel egyetértett.

- Persze, ha Csatai áll személyesen az új gyilkosság mögött, de ez nem biztos - mondta később.

- A számításomban nincs több emberem.

- Ilyen biztosra megy Csatainál?

Balassa határozott volt.

-  Igen  -  mondta.  -  Magam  is  ingadoztam,  amikor  visszafelé  út  közben  megpróbáltam  gondolataimat
rendszerezni. Hajlottam  arra,  hogy  Csatai  vagy  Vincze  közvetve  vett  részt  ebben  a  gyilkosságban,  mivel
tudták, hogy Berec Edina sürgős ügyben szót akar váltani az idős nővel, aki korábban évtizedekig Kollman
házvezetőnője  volt...  De  miután  kitűnt,  hogy  a  nő  által  írt  levélnek  nyoma  vezett  Berec  Edina  lezárt
lakásában,  meggyökeredzett  bennem  Csatai  személye.  A  lakásból  csak  ő  lophatta  el  a  levelet,  miután
álkulccsal behatolt. Csak arról feledkezett el, hogy pontosan kettőre zárja vissza az ajtót.

-  Ezeket  úgy  mondja,  mintha  természetesnek  tartaná,  hogy  Csatai  játszhatott  közre  -  jegyezte  meg
indignálódva az ezredes.

Balassa Péter felkapta a fejét.

- Ki másra tippelhetnék, ezredes elvtárs? - kérdezte.

- Csatai molesztálta Berec Edinát - folytatta. - Feljárt hozzá, igaz nem lépte át a  lakás küszöbét, de tudta
hol lakik. Egy időben próbálta a szelet csapni, nemegyszer találkoztak társaságban. Berec Edina megfordult
Kollmanéknál... Csatainak sok lehetősége volt arra, hogy mintát vegyen a nő lakásának kulcsáról. Mert, aki
most  elvitte  a  levelet  az  nem  akármilyen  kulccsal  nyithatta  ki  az  ajtót.  Oda  tökéletes  kulcs  kellett,  ami
pillanatok alatt megtette kötelességét.

- Ha Csatai gyilkolta meg az öregasszonyt, hogy vihette el a levelet Berec Edina lakásából?

- Edina már reggel telefonált Csatainak. Vinczének is délelőtt szólt... Ezt követően mennyibe kerülhetett
Csatainak becsukni a trafikot, kiakasztani a  táblát, hogy “Rögtön jövök", és taxival elrohanni a  Bartók Béla
útra?  Fél  óra  alatt  megjárhatta.  Ezenkívül  lemehetett  még  Kiskunhalasra  is,  hiszen  mi  este  tíz  óra  után
értünk a tanyára.



Bana Dénes elgondolkozva dörzsölgette az állát.

- Elképzelhető - mondta csendesen.

- Körül lehet szimatolni azt a kőműves kisiparost, akinek eladta a kocsit?

- Már tudjuk, hogy Philips rádió van a kocsiban.

- Nem erre gondoltam.

A  sétányon  egy  fiatal  pár  jött  összesimulva.  Az  elhárítófőnök  megvárta,  míg  tovahaladnak,  aztán
megszólalt:

- Feltételezi, hogy Csatai visszakérte a már eladott kocsiját?

- Kölcsönvette...

-  Ezt  éppenséggel  megtudhatjuk  különösebb  kockázat  nélkül.  A  lényeg,  hogy  a  kisiparost  látták-e
pénteken a kocsival, vagy az ott volt lakhelyén. Ebből aztán már következtetni lehet.

A távolból hangszórón át felerősített beszédfoszlányok érkeztek. A szabadtéri mozi megkezdte műsorát.

- Van még egy lehetőség - jegyezte meg Balassa.

- Éspedig?

- Meg kell tudnunk, hogy Csatai a  kritikus pénteki napon mikor zárta he a  trafikot,  és  mennyi  időt  volt
távol. Ha a levél ellopását és Kiskunhalasra történő utazását számítom, legalább öt órára volt szüksége. Ez
pedig olyan idő, hogy nem maradhatott észrevétlen.

- Ezt is Beleznayékra bízom - mondta az ezredes. - A lakatos körül pedig minden csendes. Nincs semmi
gyanús mozgás sem a műhely, sem  pedig  a  lakása  körül.  Beleznayék  szorosan  rajta  állnak.  A  bűnügyiek
sem jutottak el a lakatoshoz, mert erről tudomásunk lenne.

- Pedig el fognak jutni, ha más nem, Tompai nyomozóhadnagy.

- Gondolja, hogy ugyanarról fog beszélni, amit magának elmondott?

Balassa a fejét rázta.

- Arról hallgatni fog, mint a  csuka - mondta. - Bármilyen kemény fickó is a  testes  nyomozó,  nem  bírja
szóra  a  lakatost,  hiszen  annak  érdeke  a  hallgatás.  Ha  kitudódna,  hogy  kulcsokat  reszelt  Szántainak,
megüthetné a bokáját. Ezt ő tudja a legjobban...

- De a nyomozás biztos eljut hozzá - folytatta. - Kapcsolatban állt Szántaival, és ez elegendő arra, hogy a
gyilkosság  után  meghallgassák.  Biztos  vagyok  abban,  hogy  a  nyomozás  elsősorban  Szántai  kapcsolatait
igyekszik  felderíteni,  mert  abban  a  körben  kell  keresni  a  tettes  személyét.  Főként  azután,  hogy  Vértes
Ágnest is meggyilkolták. - Megvonta vállát és hosszan mosolygott.

- Most min mulat?

- Az az érzésem, hogy még összefutok Tompai nyomozóhadnaggyal.

- Csak akkor fedje fel magát, ha erre tőlem utasítást kap - vetette közbe az ezredes. A hangja szigorúan
csengett. - A maga kilétének a legnagyobb titokban kell maradnia. Megértette?

Balassa a fejét rázta.

-  Arról  szó  sincs,  hogy  felfedjem  magam  -  mondta.  -  Sőt,  olyan  eseményt  sem  tudok  elképzelni,  ami
esetleg indokolná, hogy ezt tegyem... Csak felmerült bennem az érzés, hogy még fogok találkozni vele.

- Nem tudja a  gyilkosság motívumát - szögezte le az ezredes. - Hivatalosan sem közöltük, hogy mi oka
vagy indítéka lehetett a tettesnek a két gyilkosság elkövetésére. Ezt érthető okból nem tettük meg. Ugyanis,
ha felfedjük, hogy kémtevékenységre utaló körülményekről tudunk, óhatatlan, hogy ne keresztezzük egymás
munkáját. Ezt akarom elkerülni.



Azt  viszont  tudják,  hogy  érdeklődésünk  fennáll.  Sejthetik,  hogy  mi  merőben  mást  kutatunk.  Pontosan
tájékoztatnak  minket  a  nyomozás  eredményéről és  lépéseikről.  Mondhatjuk,  összehangoltan  cselekszünk,
ki-ki a maga területén.

Néhány közömbös témáról váltottak szót, majd Balassa Kollman Artúrra terelte a beszélgetést.

- Nem sikerült valamit találni? - kérdezte.

- Tettünk lépéseket Venezuelában eltöltött idejének a tisztázására, de különösebbet nem tudtunk  meg  -
közölte az ezredes. - Mivel azonban Csatai szerfölött az érdeklődési körünkbe került, továbbra is igyekszünk
mindent felkutatni, ami Kollmannal kapcsolatos.

- Egy társaság.

Bana magasba emelte mutatóujját.

-  Ez  nem  biztos  -  mondta.  -  Lehet,  hogy  Csatai  csak  a  maga  szakállára  tevékenykedik.  Erről  sem
Kollman, sem a nővér nem tud. Persze, mindennek az ellenkezője is fennállhat, de erre adatokat, tényeket
kell szereznünk.

- Éppen ezért nem szabad leszállni Kollmanról.. .

-  Erről most  már  nincs  szó  -  mondta  határozottan  az  ezredes.  -  Maga  tudja  a  legjobban,  Hód,  hogy
korábban, amikor még nem volt adatunk semmire sem, mennyire ellene voltam az érzéseinek... Beismerem,
tévedtem. Lett alapja a maga gyanújának. Kollman tehát érdeklődési körünkben marad... Lehet, Kollman és
Csatai egy társaság.

- És az asszony...

- Mondjuk, az asszony is.

- Ne csak mondjuk, hanem vegyük őt is számításba. Ez a háromszög elválaszthatatlan.

Bana Dénes megadóan intett a fejével.

- A maga feltevése a következő - kezdte. - Kollman kapcsolatain keresztül gyűjti a  híreket a  vegyiparnál
folyó munkáról. Erre felhasználja minden érintkezési forrását.  Az  összejöveteleket,  a  házibulikat.  Szakmai
tekintélye biztosítja, hogy az ilyen összejöveteleken  beszéltesse  az  embereket  munkájukról,  tanácsokat  ad,
vitába bocsátkozik. Közben gyűjti és szelektálja a híreket, és a megfelelőket továbbítja megbízóinak...

-  Ezt  a  tevékenységet  mi  regisztráltuk  -  folytatta.  -  Hiszen  jelzéseket  kaptunk,  hogy  bizonyos  hírek
szivárognak  ki  a  vegyiparnál  folyó  munkákról  Nyugatra...  Kollmann  mozgatja  Csatait  is,  aki  mintegy
segéderőként megjelenik mindenhol, ahol az öreg... Így van?

Balassa mélyet bólintott.

- Néhány apró változtatással - mondta.

- Mi az az apró változtatás?

-  Hogy  éppen  fordított  a  helyzet  kettőjük között.  Csatai  az  irányító,  és  Kollman  feladata  a  megtudott
hírek szelektálása.

- Tehát ez esetben valamivel a kezükben tartják Kollmant?

- Igen, mégpedig erős indokuk lehet... Például a feleség útján. Bana kelletlenül legyintett.

- Ilyen korban nincs nagy  hatása  egy  asszonynak...  Elvégre  Kollman  öregember.  Ez  tény...  Egy  öreg
kecske természetének is van határa.

-  Nem  tartom  véletlennek  Kollman  hirtelen  házasságát,  és  azt  sem,  hogy  Csatai  ott  van  a  nyakukon,
együtt él velük - jegyezte meg Balassa.

- Ezt is aláírom...  De  nekünk  lényeges  tudnunk,  hogy  kettőjük közül  ki  mozgatja  a  szálakat,  ki  viszi  a
prímet. Ha eljutunk a leleplezésükhöz, akkor ezt tudnunk kell, hogy a kígyónak a fejét csapjuk le elsőnek, és
ne a farkát, mert akkor még harapni tud, és támad. Gondolom, ezzel egyetért.



-  Palásti  eredményére  törekednek...  Az  új  korrózióvédő  vegyszerre.  Ez  a  mi  csapdánk,  a  megfelelő
pillanatban itt leleplezhetjük őket. Most már tudjuk, hogy milyen úton kívánják majd megszerezni a  kísérletek
eredményét. Lesben állunk, és lecsapunk - vélekedett Balassa.

- Nekünk tisztázni kell és bizonyítani a többiek bűnösségét is, ha már erről a háromszögről beszélünk. Mit
tudjuk, mi jöhet még közbe. Lecsapjunk csak arra, aki majd besurran az épületbe, hogy  a  páncélszekrényt
kinyissa. Lehet, hogy ez egy mellékalak lesz... A többiek fejére is szükségünk van.

- Közben történnek a gyilkosságok...

Bana felcsattant.

- Úgy mondja ezt, mintha egyenes következménye lenne mindez a mi tevékenységünknek.

- Nem egyenes következményként mondtam, ezredes elvtárs...

- Talán valamelyiket megakadályozhattuk volna?

- Ezt sem mondtam.. .

- Hát akkor? - kérdezte az ezredes megenyhülve. Balassa Péter mélyet lélegzett, aztán megszólalt:

-  Ha  Kollman  Artúron  nem  problémázunk  annyit,  akkor  mi  jutunk  el  Kiskunhalasra  a  volt
házvezetőnőhöz...  Elsőnek  nála  kellett  volna  kezdeni  az  érdeklődést,  hiszen  korábban  szinte  együtt  élt  az
öreggel. És ez a  kapcsolat máról holnapra megszakadt a  nősülés után.  A  házvezetőnő  szinte  ki  lett  rúgva
Kollmanéktól.

Bana mélyen hallgatott.

- Kétséges, hogy tudott volna-e valami érdemlegeset közölni velünk - mondta nagysokára.

-  Valamit  tudhatott,  mert  végeztek  vele...  És  titka  maradt,  ami  biztos  veszélyes  lehetett  Kollmanékra
nézve. Annyira veszélyes, hogy likvidálni kellett a házvezetőnőt.

Egy  vontatóhajó  úszott  a  Duna  közepén  nehéz  uszályokkal  maga  mögött.  Néhányszor  megszólaltatta
dudáját, és lassú mozgással haladt az árral szemben. Bana cigarettát kínált. Rágyújtottak.

- Sok minden szólt amellett, hogy Kollmant felesleges a  számításunkba venni - jegyezte  meg  később.  -
Persze most már könnyebb okosnak lennünk.  Ezzel  nem  magát  korholom,  mert  az  első  pillanattól  kezdve
Kollmanra gondolt. Viszont, hogy számításunkba vegyük, adatok, gyanús mozzanatok és tények kellettek...
A tények  még  mindig  hiányoznak  Kollmannal  szemben.  Csatai  esetében  nem,  ott  már  tények  is  vannak.
Lehet, hogy csak most lett veszélyes rájuk nézve a volt házvezetőnő. Ez majd elválik...

-  Most  azonban  számítanunk  kell  arra  -  folytatta  -,  hogy  begubóznak.  Elvégre  sejtik,  hogy  az
öregasszony halála miatt a nyomozás hozzájuk is eljuthat... Való igaz, az a  nő sokat tudhatott, hogy vállalták
ezt  a  kockázatot...  Az  a  feladatunk,  hogy  magunk  is  alaposan  meggondoljuk  minden  lépésünket.
Intézkedtem, hogy Kollman esetében az illetékes csehszlovák szerveket is megkeressék.

Balassa felélénkült.

- Ott is van kapcsolata? - kérdezte.

-  Prágában  végezte  az  egyetemet,  Kassán  született,  ott  járt  gimnáziumba.. .  Ha  már  belelendültünk,
akkor  jussunk  is  a  végére  Kollman  múltjának.  Bár  nem  hiszem,  hogy  annyira  mélyre  kellene  ebben  a
kérdésben merülnünk, de megtesszük... Mire számít itt?

-  Egy  régi  kapcsolatra,  amely  Nyugatra  vezet.  Ez  megmagyarázná,  hogy  Kollman  miért  folytat
kémtevékenységet. Mert hogy azelőtt ilyen fel sem merült vele kapcsolatban, azzal tisztában vagyok.

- Mikorra fejeződnek be a kísérletek?

- Egy hetünk van csupán...

Bana meglepetten nézett.

- Ez nagyon kevés idő a részünkre - mondta aggodalmasan.



- Várhatjuk, hogy ellenfeleink akcióba lépnek.

- Nagyon kevés ez az idő - ingatta fejét az ezredes. Balassa széttárta kezét.

-  Csak  hivatalosan  tudnánk  lassítani  a  munkát,  ezt  viszont  nem  ajánlom.  Gyanút  szülne  nemcsak
Palástinál, aki teljes erőbedobással dolgozik, hanem a munkatársaknál is. És ki tudja, melyik kottyantaná el
Kollmannak,  hogy  hivatalosan  lassítják  a  kísérleteket.  Azok  nyomban  kapcsolnának,  és  belelátnának
kártyáinkba.

- Egyetértek, hogy ez ilyen veszéllyel járna.

-  Az  a  véleményem,  hogy  csupán  csak  a  csapdánkra  építhetünk.  Lehet,  hogy  beválik,  de  az  is
előfordulhat, hogy nem. A kudarcunkat viszont nem tudjuk helyrehozni.

Bana arca elégedetlenséget tükrözött.

- Akkor miért szereztek másolati kulcsot Palásti irodájához és a lemezszekrényhez? Miért kockáztattak?

- Ez egy lehetőség lehetett a tervükben, ha más módon nem juthatnak hozzá.

Bana Dénes ingerülten legyintett.

- Beszéljen folyamatosan, ne csak célozgasson - mordult fel. - Az előbb egyetértett a  csapdánkkal, hogy
az adott időben, amikor a kísérlet befejeződik, lesben álljunk. Most meg szertefoszlatja ezt a reményünket.

-  Nem  rombolom  szét  ezt  a  reményt.  Legyen  nekünk  is  ez  csak  egy  lehetőség  a  leleplezésre,  de
törekedjünk más lehetőségre is - vélekedett Balassa.

- Ugyanis, miután a kísérlet befejeződik - folytatta -, az egész munka egyetlen hosszú vegytani képletben
rögződik. E képlet adja magát a korrózióvédő vegyszert... Palásti kiváló koponya, de van egy emberi hibája,
éspedig az, hogy szeret dicsekedni az eredménnyel. Elég ehhez Kollman Artúr. Csak egy beszélgetésre van
szükség,  és  Palásti  talán  elkotyogja  Kollmannak  a  döntő  vegytani  képletet...  Kész,  máris  a  kezükben  a
fontos vegyszer. Nincs szükség tehát a  lemezszekrényből ellopni a  képletet. Ennélfogva kudarcot vallhat a
csapdánk, ha csak erre alapozunk.

-  Ők  abból  indultak  ki  -  magyarázta  Balassa  -,  hogy  több  lehetőséget  teremtsenek  maguknak  az
eredmény megszerzéséhez. Ismétlem, ezek egyike, hogyha kell, a  lemezszekrényből kaparintsák meg. Mert
abban  nem  bízhatnak,  hogy  Palásti  kikottyantja  a  döntő  vegyszer  képletét.. .  A  részemről  tehát  az  a
legfontosabb, hogy Palásti környezetében tartózkodjam, és lesben álljak. Viszont akkor számítani  kell  arra,
hogy a leleplezést egy társasági összejövetelen kell foganatosítanunk, ahol Palásti és Kollman is ott lesz. Ez
a legvalószínűbb feltételezéseim között.

Bana sokáig hallgatott, majd később megszólalt:

- Igaza van, Hód...  Ezt a  lehetőséget  nem  hagyhatjuk  figyelmen  kívül,  főként  akkor  nem,  ha  valóban
egy hosszú képletben is kifejezhető az eredmény. Palástival kapcsolatban  is  jó  meglátása  van.  Ez  ideig  is
akaratlanul tájékoztatta Kollmant.

Balassa cigarettára gyújtott, az ezredes is követte példáját.

- Lefogadom, hogy a napokban Kollman bulit rendez balatoni vityillójában - mondta.

- Ott kell lennie.. .

- Palásti említést tett, hogy az öreg ugyanazt a társaságot hívja majd meg, akik nála voltak.

- Tehát az egész gárdát a laboratóriumból.

Balassa bólintott. 

- Így nem lesz  akadálya  annak,  hogy  magam  is  ott  legyek.  Biztos  vagyok  abban  is,  hogy  Kollman  az
összejövetel időzítését arra a pillanatra teszi, amikor befejeződött a munka - mondta.

Bana Dénes végiggondolta a sürgős tennivalókat.

- Kis Mária felől tehát nyugodtak lehetünk - jegyezte meg.



- A legteljesebb mértékig...

- Ez fontos, mert a  lány tudja meg első kézből, hogy melyik vegyszer vezetett eredményre...  És  Berec
Edina? Elvégre távoli rokona Kollmannak.

Balassa a torkát köszörülte, aztán megszólalt:

- Korábbi jelentéseim továbbra is helytállóak. Berec Edinának nincs  módjában  megszerezni  a  képletet.
Palásti  sem  tartja  olyan  partnernak,  még  ha  jó  viszonyban  is  vannak,  hogy  szakmai  dolgokat  részletesen
elkotyogjon neki... Persze, a Berec Edinának szánt szerepről megvan a külön elképzelésem.

- Éspedig?

- Csatai sürgölődött körülötte, de az udvarlás csak látszat volt. Távlati terveiben más szerepelt.

- Be akarta szervezni? - vetette közbe az ezredes.

- Igen... Méghozzá úgy, hogy előbb érzelmileg köti magához, aztán lassan ráveszi.

Bana elgondolkodva szívta cigarettáját.

- Berec Edina a kulcsok birtokában megszerezhette volna Palásti irodájából a  kísérlet eredményét, még
ha nem dolgozott is a laboratóriumban - mormogta.

-  Úgy  van...  De  Csatai  kísérlete  kudarcot  vallott.  Sőt,  Kollman  is  elállt  ettől.  Edina  elmondta,  hogy
Kollman segített Csatai udvarlásának a megfékezésében.

-  Értem  -  bólintott  mélyet  az  ezredes,  majd  kisvártatva  megszólalt  -Fenyegeti  valami  veszély  a  nőt?
Szükségesnek tartaná a figyeltetését?

- Kapcsolatban vagyok vele. Gondolom, elsőnek értesít, ha bármi gyanúsat vesz észre maga körül...

-  A  nő  nem  sejthet  semmit  Kollmanék  tevékenységével  kapcsolatban?  Balassa  Péter  a  homlokát
ráncolta.

- Lehet, hogy most sejteni fog valamit - vélekedett.

- A házvezetőnő eltűnése miatt.

- Inkább a levél eltűnése miatt - vágta rá Balassa. - Ugyanis  óvakodtam,  hogy  bármit  is  megsejtsen  a
történtekből, amikor a tanyán voltunk, így nincs tudomása arról, hogy a volt házvezetőnőt meggyilkolták... A
lakásából eltűnt levél azonban felvetheti benne a gyanút Csatai és talán Kollman irányába. A mi munkánkat
azonban ez nem zavarja.

- Erről szó sincs, de azonnal értesítsen, ha Berec Edina valami gyanút fog Kollmanékkal szemben. Mert
ez esetben elképzelhető, hogy a nő ennek a gyanúnak a tisztázására tenni akar  valamit,  és  ezzel  az  életét
kockáztatja.

- Remélem, nem nyúl a darázsfészekbe. Megértettem az utasítást, és figyelni fogok.

Balassa észrevette főnökének mosolyát.

- Kénytelen voltam a jelentett megoldást választani Edina esetében - jegyezte meg kelletlenül.

Bana most már nem titkolta mosolyát.

- Csak nehogy áldozatnak tüntesse fel magát - mondta.

- Erről szó sincs...

- És a lány? Balassa nyelt egyet.

- Az merőben más helyzet - dünnyögte. 

-  Nocsak  -  csodálkozott  az  ezredes.  Egy  pillanatig  kivárt,  aztán  folytatta:  -  Arra  vigyázzon,  nehogy
keresztezze egymást a két dolog... Egy társaságban forgolódnak. A legkisebb összekoccanás a  figyelmének
a rovására menne.



- Biztos vagyok, hogy ilyenről nem lesz szó.

Egy  sor  lényeges  körülményt  megtárgyaltak.  Az  elhárítófőnök  úgy  döntött,  hogy  csökkenti  a  figyelést
Takács  Gábor  lakatos  személye  iránt,  csupán  néhány  emberrel  folytatja  az  akciót,  akik  jelzést  adhatnak
esetleges gyanús eseményről.

- A legszívesebben Csataira állítanám a figyelmet, de nem akarok idő előtt kockáztatni - vélekedett. -  Ha
észreveszi, hogy figyelik, zátonyra futottunk.

-  Fontos  az  is,  hogy  az  illetékes  rendőri  szervek  a  legnagyobb  titokban  nyomozzanak  a  házvezetőnő
ügyében.

Bana eltaposta cigarettáját.

-  Efelől nyugodt  lehet  -  mondta.  -  Intézkedtem,  hogy  titokban  maradjon  a  gyilkosság  felfedezése.  A
tanya  továbbra  is  csendes,  a  helyszínelés  is  megfelelően  folyt  le.  Egy  traktor  vitte  e  bizottságot,  zárt
utánfutón. Egy lélek sem volt a közelben.

- Sőt, még arról is gondoskodtunk -  folytatta  magabiztosan  -,  hogy  a  kút  mélyén  egy  bábú  heverjen  a
vízben... Higgyék azt ellenfeleink, hogy még nem derült napfény az öregasszony meggyilkolására.

- Ez valóban jó ötlet volt - jegyezte meg elismerően Balassa.

- Köszönöm a magunk nevében - élcelődött az ezredes. - Néhány babérlevél azért nekünk is jut majd. 

Balassa Pétert az érdekelte, hogy kap-e értesítést Csatai pénteki napjának ellenőrzéséről.

- Természetesen - mondta az ezredes. - Felhívom magát a közvetlen vonalunkon.

Egyszerre álltak fel a padról. Bana megnyújtóztatta izmait.

- Majd később jöjjön utánam - mondta. Balassa bólintott.

- Van valami programja? - tudakolta az ezredes, és pillantásával végig

seperte beosztottját. - Úgy veszem észre, mintha különös gonddal vágta volna puccba magát.

- Egy kicsit elmerülök az éjszakai életben.

- És melyikkel merül el? Balassa elmosolyodott.

- Ez maradjon az én titkom, ezredes elvtárs - mondta.

- Addig örüljön, míg titka van - legyintett Bana, és megindult a sétányon.
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Pintér  Béla  alezredes  az  íróasztalánál  ült,  és  elmélyülten  tanulmányozott  egy  jelentést.  Immár
harmadszor olvasta végig, miközben ujjával megállás nélkül simogatta bajuszát. Mindig ezt tette, ha izgatott
volt. A rendkívüli jelentés okkal zökkentette ki nyugalmából. Nyílt az ajtó, Beleznay dugta be a fejét.

- Gyere csak, Gábor - szólalt meg Pintér. A szikár őrnagy belépett.

- Nem tudod, hol az öreg? - kérdezte az elhárítófőnökre célozva.

- Valahová elszaladt... Én is őt várom.

Beleznay arca piros volt, nyugtalan tekintete elárulta, hogy történt valami.

- Talán csak nem jelentkezett valaki a lakatosnál? - érdeklődött az alezredes.

- Annál érdekesebb dologról kaptam értesítést. Azért néztem be hozzád, mert a  titkárságon azt mondták,
te is az öreget várod.



- Méghozzá tűkön ülve várom.

- Történt valami?

- Csak annyi, hogy sikerült előbbre lépnünk, és pontot tennünk egy lényeges kérdés végére.

Beleznay leült a székre, rákönyökölt az íróasztalra, és ujjával az alezredes előtt levő papírokra bökött.

- Ez az?

- Igen...

- Megnézhetem? - kíváncsiskodott az őrnagy.

Pintér  kinagyított  fényképfelvételeket  nyújtott  át.  Gépkocsiabroncs  gipsszel  kiöntött  benyomata  volt
látható mindegyiken. Az azonosságot jelentő részleteket piros karikák tették feltűnővé.

- A két nyom azonos - állapította meg rövid vizsgálódás után az őrnagy.

Pintér mélyet bólintott.

- Úgy bizony, barátom - mondta vidáman. - Egyformák.

-  Az  egyik  ott  lent  a  tanyán  készült  az  ismeretlen  gépkocsi  első  kerekének  visszahagyott  nyomáról  -
folytatta. - A másik pedig Csatai István által vezetett személygépkocsiról, tehát Kollman kocsijáról.

- Ezek szerint Kollman kocsija járt lent a tanyán...

- Csataival a kormányánál.

Beleznay szélesen vigyorgott.

- Bejöttek az utcánkba - mondta, és visszaadta a képeket.

- Megállapítottuk, hogy Csatai péntek délután elkérte a  kocsit új tulajdonosától egy fél napra. A trafikot
még délelőtt tízkor bezárta. Csak este hatkor nyitott ki egy órára, és kész.

- Hogyan tudtatok mintát venni?

- Nagyon ügyesen - pattintott ujjával az alezredes. - Nagyon ügyesen fortélyoskodtunk.

-  Ráakaszkodtunk  a  kőműves  nyakára  -  folytatta.  -  A  pasas  víkendházat  épít  Budakeszin.  Naponta
többször  is  megjárta  az  utat,  ellenőrizte  két  emberének  munkáját.  A  víkendház  körül  puha  a  föld,  ott
forgolódott a kocsival, mint a tojógalamb. Megvártuk, míg a két alkalmazott befejezi a  napi munkát. Miután
elinaltak, szépen kiöntöttük az első kerék által visszahagyott  nyomokat  a  talajban...  A  többi  a  szakértőkre
várt. Órák alatt  elkészítették  a  szakvéleményt.  Az  általunk  készített  nyom megegyezik  a  tanyán  rögzített
kerék nyomával... Az öreg ki fog bújni a bőréből örömében.

- Ez attól függ - jegyezte meg a szikár őrnagy.

Pintér csodálkozást mímelt.

- Na nézd csak - mondta. - Talán valami van a tarsolyodban?

- Van épp elég, hogy a főnök a plafonig ugorjon... Pintér rátette kezét az iratokra.

- Ennél erősebb? - kérdezte. - Mert azt kétlem.

- Nem akarlak a bizonyítékaidból kiábrándítani, ezért inkább azt mondom, bombasztikusabb.

- És biztos?

Beleznay bólintott, az arca komoly volt.

- Mutasd, mi az? - kérte az alezredes.

- Csak elmondani tudom, mert egy telefon volt az egész.



- Kitől?

- Két emberem hívott Prágából.

Pintér tudott arról, hogy az elhárítófőnök utasítására Beleznay két embert küldött a  csehszlovák illetékes
szervekhez.  Bana  Dénes  előzően  intézkedett,  hogy  a  két  ember  odakint  minden  szükséges  információt
megkapjon Kollman Artúr egyetemi múltjáról.

- Mit állapítottak meg? - kérdezte.

Beleznay mély lélegzetet vett, a hangja halk volt, amikor megszólalt:

- Egy csomó iratot átnéztek az egyetemen. Elsősorban olyan személyeket kerestek, akik abban az időben
végeztek az egyetemen, és ismerhették Kollman Artúrt...

- Na és? - türelmetlenkedett az alezredes. - Biztos találtak néhányat.

-  Találtak,  nem  is  egyet,  de  a  meglepetés  akkor  érte  őket,  amikor  az  iratokat  nyálazták...  Ugyanis
kiderült, hogy még egy Kollman járt oda, a minket érdeklő Kollman Artúrral egy időben.

- Az embereim előbb azt hitték  -  folytatta  a  szikár  őrnagy  -,  hogy  valami  adminisztrációs  hiba  folytán
névelírás  történt,  és  Kollman  Artúr,  valamint  Kollman  Frigyes  egyazon  személy.  De  nem  ez  történt...
Kollman Frigyes létező személy volt,  és  együtt  járt  Kollman  Artúrral.  Ugyanis  testvérek  voltak,  ikrek,  ha
úgy tetszik...

Pintér leesett állal bámult.

- Úgy bizony - bólogatott Beleznay. - A Kollman ikrek Kassáról. Együtt végezték el az egyetemet.

A köpcös alezredes nehezen tért magához.

- És hol a másik Kollman? - tudakolta kisvártatva.

- Inkább azt kérdezd: melyik a mi emberünk a kettő közül? Pintér döbbenten hallgatott.

- Az esetünkben melyikre tippelsz - serkentette az őrnagy. Látszott rajta, hogy már túltette magát az első
meglepetésen.

- Ha név szerint veszem, akkor Artúr, ha viszont... - kezdte az alezredes, aztán elharapta szavait.

- Ha viszont Kollman fura változásaira gondolsz - vette át a szót az őrnagy -, akkor Frigyesre tippelsz.

-  Emlékezz,  mennyit  problémáztunk  Kollman  személyén,  hogy  kizárjuk  vagy  bevonjuk  érdeklődési
körünkbe  -  folytatta.  -  Mennyi  minden  szólt  amellett,  hogy  zárjuk  ki...  Csupán  néhány  megrögzött
szokásának  elmaradásán  csodálkoztunk,  egy  piciny  változáson  a  magatartásában,  amelyen  nem  tudtunk
napirendre térni... Ha ezt akkor tudjuk, mennyivel könnyebb lett volna a dolgunk.

Pintér mohón cigarettára gyújtott.

-  Mondd  ki  kerek  perec,  hogy  a  mi  emberünk  Kollman  Frigyes,  és  nem  Artúr  -  fújta  ki  a  füstöt  az
alezredes.

- Kimondom... Mi Kollman Frigyessel állunk szemben.

- És hol van Kollman Artúr?

- Azt nem tudom... De majd megtudjuk.

Pintér elgondolkozva bámult a szoba egyik sarkába, majd kisvártatva megszólalt:

-  Ez  csak  akkor  lehetséges,  ha  személycsere  történt.  Mégpedig  akkor,  amikor  Kollman  Artúr
Venezuelában volt. Ő utazott el, és helyette ikertestvére, Kollman Frigyes érkezett vissza. De eredetileg hol
volt Kollman Frigyes?

- Azt majd megtudjuk... Kutatunk tovább Prágában és Kassán az illetékes belügyiszervek segítségével.
Nem lesz probléma ezekre a kérdésekre választ kapnunk.



Pintér bizonytalan arcot vágott.

- És Kollman szakmai tudása? - kérdezte. - Azt már nehéz pótolni. Beleznay legyintett.

- Mindketten vegyészek voltak - mondta. - Együtt jártak az egyetemre, együtt végeztek... Hogy  hol  és
mikor  szakadt  szét  az  útjuk,  nem  tudom,  de  feltételezem,  nagyon  régen  lehetett.  Erre  is  választ  fogunk
kapni.

- Értem...

- Emlékszel, Béla a korábbi jelentésekre, amikor Kollmant szimatoltuk?

Pintér bólintott…

- Ott vannak az ingaórák - folytatta  a  szikár  őrnagy.  -  A  hirtelen  nősülés,  és  egy  sor  egyéb  változás.
Nem beszélve a régi házvezetőnő felmondásáról, amely máról holnapra történt. Kollman hazajött, és  máris
menesztette  az  öreg  nőt,  aki  három  évtizedet  élt  le  mellette,  sőt  még  szóba  sem  állt  vele,  mindent  az  új
feleségére bízott...

-  Itt  van  a  kutya  elásva  -  vetette  közbe  az  alezredes  izgatottan.  -  Hát  persze,  a  házvezetőnő...  Mert
kinek állt volna módjában a legkönnyebben felismerni a személycserét? A házvezetőnőnek...

- A nő tudta volna, hogy nem Kollman Artúrral áll szemben.

- Sikerült elküldeniük.

Beleznay a magasba emelte mutatóujját.

-  Akkor  igen  -  mondta.  -  De  most  másként  kellett  megszabadulniuk  az  idős  nőtől.  Mégpedig  örökre.
Valamire rájöhetett a házvezetőnő.

- Fent járt Pesten.

- Ezt honnan veszed?

- Megtaláltuk a vonatjegyét, amikor átvizsgáltuk a tanyát. A szobájában volt egy retikülben.

- Akkor csak egy történhetett.

Pintér mélyet szívott cigarettájából, és a füstöt a mennyezetnek fújta.

- Feljött Pestre, gondolta, ha már itt van beköszön Kollmanékhoz - mondta. - De ez sem kellett, csupán
elsétált  arra,  hogy  egy  pillantást  vessen  régi  otthonára.  Eközben  megláthatta  Kollmant  a  kertben  vagy
máshol, és azonnal észrevette: nem Artúr az.

- Lehet, azzal is tisztában volt - folytatta a feltételezések taglalását -, hogy Kollmannak ikertestvére van.
Lehet, de nem biztos... Ha nem így történt volna, akkor miért írt levelet Berec Edinának? A lány anyjával
jóban volt, máshoz nem fordulhatott. Vele akarta közölni szenzációs felfedezését. Most már tudhatta, miért
mondtak  fel  neki,  és  miért  úgy,  hogy  Kollmannal  még  csak  szót  sem  válthatott...  Közben  Kollmanék
kapcsoltak, és megelőzték Berec Edinát, hogy végleg elhallgattassák a házvezetőnőt.

- Ez sikerült nekik.

Pintér elnyomta cigarettáját, de izgatottsága nem tűnt el.

- Ha ezt az öreg megtudja - mondta.

- Ő kardoskodott, hogy ellenőrizni kell Kollmant - jegyezte meg a szikár őrnagy.

Pintér nyelt egyet.

- Ebben igazad van - mondta kelletlenül. - És abban is, hogy a magam részéről elleneztem ezt...  De  ki
gondolt arra, ami történt. Remélem, most nem azt mondod, hogy a főnök ugyanezt sejtette?

Beleznay a fejét rázta.

-  Ikertestvér,  személycsere  meghaladta  a  képzeletünket  -  mondta.  -  Az  öreg  legfeljebb  Hód  útján  és



jelentésén érezhette, hogy Kollman körül valami nincs rendben... Mikorra számíthatunk jelentéstételre?

- Déltájt - mondta Pintér. - Akkorra itt lesz.

Bana Dénes csak kora délután érkezett  vissza  hivatalába.  A  két  osztályvezető  azonnal  indult  jelentést
tenni. Az elhárítófőnök sem  tudta  titkolni  meglepetését  az  előállt  helyzet  nyomán.  Ezt  nem  is  tagadta,  de
nagyon hamar napirendre tért az események felett, és józanul mérlegelte az új körülményeket.

- Milyen utasítást adtál az embereidnek? - fordult Beleznayhoz.

-  Egyikük  Prágában  maradt,  a  másik  Kassára  utazott,  hogy  szétnézzen  Kollman  ismerősei,  esetleg
barátai  között.  Főként  gimnáziumi  iskolatársak  érdekelnek  minket.  Az  illetékes  belügyi  szervek  teljes
mértékig a segítségünkre vannak.

- Igen, erről tudok.

- Ez nagymértékben megkönnyíti embereimnek a munkát. Bana töprengve nézett, aztán megszólalt:

- Mikorra várható a jelentésük?

- Úgy beszéltük meg, hogy telexen továbbítják.

- Konkrétan mikorra várható?

- Ma  délután  is...  Kértem  őket,  hogy  félnaponként  jelentkezzenek,  és  folyamatosan  adják  le  azt,  amit
megállapítottak.

Bana elégedetten bólintott.

Egy sor lehetőséget tárgyaltak meg, amelyet ez az új körülmény vetett fel. Most már egyikük előtt sem
volt  kétséges,  hogy  személycserével  néznek  szembe,  és  Kollman  Artúr  tulajdonképpen  az  ikertestvér,
Frigyes. Abba a feltételezésbe nem  bonyolódtak  bele,  hogy  lényegében  mi  történhetett  Kollman  Artúrral.
Az odakint önként vállalta a személycserét, vagy pedig kényszerítették erre.  Ezt a  kérdést a  leleplezés után
kívánták majd tisztázni.

Az elhárítófőnök egyetértett azzal is, hogy így már magyarázatot találtak az idős házvezetőnő, Böle Irén
meggyilkolására Kollmanék részéről.

Még tárgyaltak, amikor jelentették, hogy telexen értesítés jött mind Prágából,  mind  Kassáról.  Beleznay
elrohant, majd kisvártatva visszaérkezett a telexgépből kiszedett papírokkal.

- Olvasd fel - utasította az ezredes.

- Melyikkel kezdjem - tétovázott a szikár őrnagy.

Bana elmosolyodott.

- Amelyikkel akarod, Gábor, csak kezdjed - mondta.

- Prága - olvasta Beleznay a telexen érkezett jelentést. - Sikerült felkutatnunk Kollman Artúr és Kollman
Frigyes  egyetemi  társai  közül  négy  személyt.  Három  közülük  nagyon  jól  ismerte  az  ikreket.  Ezek
egybehangzóan mondták, hogy mindkettő igen jófejű és  élenjáró tanulója volt az egyetemnek. A komolyabb
azonban  Artúr  volt,  míg  Frigyes  testvére  bohém  és  szertelen  magatartást  tanúsított.  Ez  utóbbi  volt  az
eszesebb, csupán órákra volt szüksége annak az anyagnak az elsajátításához, míg másoknak, így fivérének
is, napokra. Artúr viszont a szorgalmával pótolta azt, amit Frigyes a tehetségével szerzett meg...

-  Kollman  Frigyes  magánélete  is  kifogásolható  volt  egyetemi  évei  alatt.  Kénytelen  volt  elköltözni  a
kollégiumból, és albérletbe ment, sorozatos botrányhősként szerepelt a  prágai éjszakai életben. Nemegyszer
beidézték  a  rendőrségre,  és  pénzbírságra  ítélték...  Mindketten  együtt  végeztek.  Ezt  követően  Kollman
Frigyes  holléte  és  további  életútja  ismeretlen.  A  negyedik  egyetemi  társtól  azt  az  információt  szereztük,
hogy Frigyes valahová külföldre távozott titokban egy  nővel.  A  nő  pénztáros  volt  egy  kisebb  bankban,  és
sikkasztott.  A  neve  Bianka  Frantisek  volt,  Kollman  Frigyes  csapta  a  szelet  a  nőnek.  A  hiányzó  pénz
száznegyven ezer korona volt.  A  rendőrség  akkoriban  hosszasan  nyomozott  utánuk,  de  Franciaországban
nyomuk veszett.  Állítólag  sem  Bianka  Frantisekről, sem  Kollman  Frigyesről soha  nem  hallottak  többet...



Korabeli újságokat felkutatva, azokban több helyen szerepel mind a sikkasztás, mind a szökésük.

Beleznay felnézett, majd kezébe vette a másik jelentést, amely Kassáról érkezett.

- A Kollman családnak nincs semmiféle rokonsága - olvasta tagolva a szavakat az  őrnagy.  -  A  kassai
régi temető bejegyzése szerint a szülők, valamint a nagyszülők ott nyugszanak. Utoljára három évvel ezelőtt
kaptak hivatalos átiratot és költségutalást, amelyben Kollman Artúr budapesti lakos megújította a sírhelyet...

- A gimnáziumi iskolatársak közül csupán két személyt sikerült megtalálni, a  többiek  tartózkodási  helye
és  sorsa  ismeretlen.  A  két  tanú  nagyon  jól  ismerte  az  ikreket.  Kollman  Frigyesről  megjegyezték,  hogy
féktelen  természetű  volt,  míg  Artúr  csendes,  szerény  magaviseletével  tűnt  ki.  Magatartásuk  szöges
ellentétben  állt  egymással.  Tudomásuk  van  arról,  hogy  mindketten  Prágába  mentek  egyetemre,  de  csak
Kollman Artúr tért vissza. Később szóbeszédből, majd újságokból megtudták, hogy Frigyes külföldre szökött
a  szeretőjével, aki a  bank pénzét is magával vitte. Ezt követően Kollman Frigyes a  család  fekete  báránya
lett.  Soha  többet  nem  látták  Kassán,  soha  nem  hallottak  felőle.  Miután  a  szülők  elhaltak,  Kollman  Artúr
Magyarországra költözött... Más érdemlegeset jelenteni nem tudunk.

Beleznay  kifulladva  dőlt  hátra  a  fotelban,  és  zsebkendőjével  megtörölte  homlokát.  Az  elhárító  főnök
hosszan hallgatott, majd később megszólalt:

- A leglényegesebbről nem tesznek említést.

- Azt az utasítást kapták, tudjanak meg mindent Kollmanról. Miután jelentették, hogy két  Kollman  van,
kiegészítettem feladatukat a másikkal is.

- A leglényegesebb mégis kimaradt - makacskodott az ezredes. Beleznay értetlenül nézett.

- A leglényegesebb? - mormolta, mintegy önmagának.

-  Mit  gondolsz,  Gábor,  mivel  tudjuk  majd  megkülönböztetni  egyiket  a  másiktól?...  Kollman  Artúrt  a
testvérétől. Hogyan bizonyítsuk, hogy Kollman Artúr lényegében nem más, mint Kollman Frigyes? - mondta
az ezredes.

- Az ikrek olyanok, akár a  tojás - folytatta. - De nemcsak jellembeli tulajdonságaik különbözők, mint ez
esetben. Mert itt mi a  helyzet? Egyik okosabb volt, a  másik kevésbé...  Az egyik féktelen, vad  természetű,
míg  a  másik  szerény  galamblelkületű...  Frigyes  bohém  és  szertelen,  ellenben  Artúr  szorgalmas,
kiegyensúlyozott.  És  ezt  folytathatnám  tovább.  Nekünk  több  kell,  más  egyebekre  is  szükségünk  van...
Valami  ismertetőjelre,  műtét  helyére,  anyajegyre,  azonosítható  különbségre.  Kollman  Frigyes  volt  a
rosszcsont. Feltételezhető, hogy gyermekkorában leesett a  fáról, fennakadt a  kerítésen vagy verekedett, és
örökre nyomot hagyó sérülést szenvedett... Valami ilyen kell nekünk, ilyen ismertetőjel.

Beleznay serényen bólogatott.

-  Azonnal  értesítést  küldök,  hogy  ez  irányban  is  kutassanak  -  mondta.  Bana  a  köpcös  termetű
alezredeshez fordult.

- Igazam van, Béla? - kérdezte.

- Természetes, hogy szükségünk van ismertetőjelre, hogy az azonosítást majd elvégezhessük.

Banának újabb ötlete támadt.

-  Arról  is  gondoskodj,  Gábor,  hogy  kell  majd  nekünk  odaátról  egy  ember,  aki  jól  ismerte  mindkét
Kollmant - magyarázta az őrnagynak. - Kutatni kell, akad-e ilyen ember egyáltalán...

- Felismertetésre gondolsz? - vetette közbe Pintér.

- Leleplezésre - mondta az ezredes.

-  Prágában  vagy  Kassán  -  folytatta  -  olyan  embert  kell  találnunk,  aki  meg  tudta  különböztetni  Artúrt
Frigyestől. Aki együtt járt az ikrekkel gimnáziumba vagy egyetemre, és mindig tudta, melyikkel áll szemben.

- Negyven év múlt el - jegyezte meg csendesen az alezredes. - Ez nagyon sok idő.

Bana ingerülten legyintett.



- Egy szóval sem mondtam, hogy kevés idő múlt el - csattant fel. -  De mindent meg kell próbálnunk. Ha
nincs ilyen lehetőség a kezünkben, felkészülhetünk, hogy rettenetes nehéz lesz bizonyítani a személycserét.

- Ebben a helyzetben nekünk nem elég - folytatta -, hogy csak a kémtevékenységet kell lepleznünk. Nem
nyugodhatunk  meg,  hogy  Kollman  az  lényegében  Kollman,  és  másodlagos,  hogy  Artúr-e  vagy  Frigyes...
Nem tudhatjuk, mi történt Kollman Artúrral odakint. Egy magyar állampolgárról van szó, és  az  a  gyanúm,
nem önszántából maradt kint, és hagyta, hogy Frigyes a nevében kémtevékenységet folytasson.

- Intézkedem, hogy ilyen embert találjunk - jegyezte meg Beleznay. Bana ismét Pintérhez fordult.

- Mit tudunk Kollman Artúr venezuelai meghívásáról? - kérdezte.

- Azt, amit eddig is tudtunk... Anyja húgának a lánya hívta meg.

- Tehát az unokatestvére.

- Igen...

- Mikor került ki ez az unokatestvér Dél-Amerikába?

Pintér  a  mennyezetre  függesztette  tekintetét,  hogy  felidézze  a  páncélszekrényben  levő  dosszié
tartalmának erre vonatkozó részletét.

- A harmincas évek derekán ment ki - mondta. - Egy ültetvényes vette feleségül. Kollman Artúr tartotta
vele a kapcsolatot.

- Tehát a második világháború előtt.

- Igen - mondta az alezredes, és tekintetét levette a  mennyezetről. -  Ez jóval később történt, mint ahogy
Kollman Frigyes megszöktette a szeretőjét a prágai bank pénzével.

- Erre gondoltam én is - jegyezte meg az ezredes.

- Könnyen előfordulhatott - folytatta morfondírozva -, hogy az unokatestvér később  összeakadt  odakint
Frigyessel. Hiszen ismerte a  Kollman-família fekete bárányát. Talán maga Kollman Artúr is ott találkozott
testvérével... Találtatok levelet, amelyet Artúr írt volna a házvezetőnőnek?

Pintér a fejét rázta.

- A tanyán semmit - mondta. - Ha egyáltalán írt kintről, azt akkor még a címére küldte.

-  Elképzelhetetlennek  tartom,  hogy  fél  év  alatt  ne  küldött  volna  egy  sort  sem  a  házvezetőnőjének.
Értesítést, hogy megérkezett,  vagy  üzenetet,  hogy  mikor  indul  haza...  Kollman  igen  jó  viszonyban  volt  az
idős nővel.

- Ha írt is levelet, azokat eltüntették,  és  a  házvezetőnő  nem  vihette  magával,  amikor  felmondtak  neki.
Máskülönben megtaláltuk volna a tanyán. Bana Dénes váratlanul a homlokára csapott.

- Megvan - mondta emelt hangon. - Hogy ez nem jutott az eszünkbe.  A  két  osztályvezető  várakozóan
nézett.

- Grafológiai vizsgálat - közölte az ezredes váratlan ötletét. - Erről nem szabad lemondanunk.

Beleznay ocsúdott fel elsőnek.

- Valóban - ismerte el -, ez kitűnő lehetőség az ellenőrzésre, hogy kivel is állunk szemben.

- Bármennyire is hasonlítsanak egymásra - magyarázta lelkesen az ezredes -, nincs az az iker, akinek a
kezeírása tökéletesen megegyezne a másikéval.

-  A  vállalatnál  megtalálhatjuk  Kollman  Artúr  kezeírását  -  vetette  közbe  Pintér.  -  Ezt  nem  gond
beszerezni.

- Valami módon a jelenlegi Kollman Artúrról is szereznünk kell összehasonlításra és vizsgálatra alkalmas
kézírást. A többi már a szakértők dolga. Meggyőződésem, hogy megállapítják majd a különbözőséget.



Beleznay a torkát köszörülte.

- Jelentem, ez bizonyos nehézségekbe ütközik - mondta.

- Éspedig? - húzta fel szemöldökét az ezredes.

Beleznay, akinek emberei végezték Kollman Artúr ellenőrzését, magabiztos volt, amikor megszólalt:

- Még az ajánlott küldeményeket is az asszony veszi át Kollman helyett. Sőt a nyugdíját is. Gondolom, ez
nem véletlen a részükről.

- Tehát óvatosak... Gondoltak erre az azonosításra maguk is.

- Nem tudom, miképpen szerezhetnénk be ilyen írást. Csellel sem mehetünk sokra, ha ennyire óvatosak.

Bana gondolkozott kis ideig.

- Nem szükséges törnünk magunkat - vélekedett. - Különösebben nem függ ettől az akciónk. Éppen elég
gyanúnk  van  Kollman  Artúr  ellen,  hogy  intézkedéseket  foganatosítsunk,  és  megfelelő  időben  lecsapjunk
rájuk... Ez a lehetőség a javunkra szolgál akkor is, ha letartóztatásuk után eszközöljük.

Az elhárítófőnök különböző részletkérdésekben kérte a két osztályvezető tanácsát. Miután közösen állást
foglaltak ezekben, Bana részletezte az elhárítás akcióját.

- Két helyen várható, hogy közbe kell lépnünk - mondta határozottan. - Az egyik hely maga a vállalat. Itt
lesben állunk, mihelyt befejezték a fontos kísérletet, és eljutottak a végeredményhez. Talán ezt választják, és
így próbálják megszerezni a vegyszer képletét. Előfordulhat, hogy nappal érkezik valaki Palásti irodájába, de
lehet, hogy éjszaka... Nappal csupán Hódra számíthatunk. Nem kockáztatjuk, hogy megfelelő magyarázattal
embereinket  elhelyezzük  Palásti  irodája  körül.  Elég  egy  ismeretlen  arc,  és  az  illető  máris  gyanút  foghat.
Éjszaka más a helyzet. Megfelelő technikai eszközökkel  rajta  tarthatjuk  szemünket  a  lemezszekrényen  és
Palásti irodáján. Kint pedig elhelyezkedhetünk, hogy elcsípjük az illetőt...

-  A  másik  hely  a  legfontosabb  -  folytatta  az  ezredes.  -  Ez  valószínű  egy  társasági  összejövetel  lesz.
Kollman ennek a szervezője, és elvárja azokat, akik ugyancsak részt vettek Palásti buliján...  Gondolom,  itt
arra megy Kollmanék játéka, hogy megszerezzék magától Palástitól a  fontos vegyszer  képletét,  ismerve  a
mérnök dicsekvő természetét. Itt ugyancsak Hódra számíthatunk, hiszen ő ott lesz ezen az összejövetelen.
A  közelben  kell  tartózkodnunk,  és  ha  jelt  ad,  akcióba  lépnünk...  Hogy  mit  teszünk,  azt  majd  később
ismertetem, amikor ennek  eljön  az  ideje.  De  alapos  meglepetést  tartogatok  Kollmanéknak.  Hiszem,  hogy
sikerülni fog ez...
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Kollman Artúr háza a főváros egyik zöldövezetében volt. Kertes családi házak, kisebb villák sorakoztak
itt. Balassa Péter könnyen rábukkant a keresett utcára. A keskeny, rövid utca mindkét oldalán széles törzsű,
öreg nyárfák követték egymást, dús lombozatuk szinte összefonódott az úttest felett.

A  nyárelői késő  délután  fülledt  meleggel  tetőzött.  A  nap  lebukni  készülő  korongjának  fénye  a  magas
nyárfák tetejét söpörte. Az árnyékos utca kellemes hűvöset lehelt.

Balassa a járdához irányította kocsiját, megállt, és  kikapcsolta a  gyújtást. Nem szállt ki a  kocsiból. Azon
töprengett,  érdemes-e  kockáztatni,  hogy  elhaladjon  Kollman  Artúr  háza  előtt.  Reggel  ugyanis  egy  kis
kerülőutat tett, mielőtt munkahelyére ment volna, és elhajtott a  Mártírok útján levő trafik előtt. Nyitva volt,
ebből sejtette, hogy Csatai István ott tevékenykedik a pult mögött. Ami a figyelmét megragadta, az egy  új
Zsiguli volt. A kék színű kocsi ott állt a trafik előtt, és lerítt róla, hogy nem rég került ki a  Merkúr raktárából.
Ebből joggal következtethetett, hogy Kollman vagy Csatai új kocsit vásárolt.

Délután  ismét  elhajtott  a  trafik  előtt.  Az  üzlet  zárva  volt,  és  a  kék  Zsigulit  sem  látta.  Furdalta  a
kíváncsiság nem tévedett-e. Ekkor határozta el, hogy kiugrik ide, és elhalad majd Kollman Artúr háza előtt.
Hitte, hogy megpillantja majd a kék Zsigulit a kertben, a ház fala mellett levő szűk helyen.



Balassa rágyújtott. Mikor felemelte tekintetét, a  cigaretta majd kiesett a  szájából. Hirtelen lecsúszott az
ülésen amennyire csak a szűk hely engedte.

Jó alakú, formás nő kanyarodott ki az utcából világos nadrág-kosztümben. Nem nézett sem jobbra, sem
balra, hanem ruganyos léptekkel sietősen indult, Balassától ellenkező irányba.

Berec Edina volt...

Balassa  sejtette,  hogy  a  nő  a  legközelebbi  autóbuszmegállóhoz  tart.  Áldotta  szerencséjét,  hogy  Berec
Edina elgondolkozva haladt. Ha csak egy kicsit is oldalt néz, észreveszi őt. Tudta, kinél tett villámlátogatást,
de vajon mit akarhatott? Úgy vélte, alapos indoka lehetett, ha ellátogatott Kollmanékhoz.

Balassa  néhányszor  megszívta  cigarettáját.  Érezte,  hogy  lassan  megnyugszik.  Tervéről  nem  tett  le,
elhatározta  elhajt  a  ház  előtt.  Az  ujja  már  a  műszerfalon  levő  slusszkulcson  volt,  amikor  valaki
megkopogtatta a kocsi karosszériáját.

A járda felőli ajtó nyitott ablakában kerek, húsos fej jelent meg, turcsi orr kíséretében.

- Huhu, hogy vagyunk - hajolt be az ablakon Tompai nyomozóhadnagy.

Balassa már túl volt az első megdöbbenésén. Levette ujját az indítókulcsról, és hátradőlt az ülésen.

- És maga, hogy van? - kérdezte.

- Előfordulgatok, előfordulgatok...

- Azt veszem észre.

Tompai kinyitotta a kocsiajtót.

-Megengedi? - vigyorgott, és beszállni készült.

Balassa kelletlenül bólintott.

A kocsi megbillent, amikor a  testes férfi lehuppant az ülésre, és  rövid  fészkelődés  után  elhelyezkedett.
Tompai  nagy  kockás  zsebkendőt  vett  elő,  és  megtörölte  verejtékező  homlokát.  Szokott  öltönyében  volt,
amely úgy feszült rajta, mintha ki akarna pukkadni.

- Remélem, nem zavarom? Randevú? - kérdezte. Balassa megvonta vállát.

- Megyek valahová, de még van időm, és gondoltam elszívok  egy  cigarettát.  Nem  akarok  egy  perccel
sem előbb odaérni - mondta.

- Ha engem meghívtak valahová, mindig előbb mentem, mert a magam érdekét tartottam szem előtt. Aki
elsőnek érkezik a vendégségbe, nem talál letarolt szendvicstálat, meleg sört, satöbbi... Azt még szűz terület
fogadja.

- Erre lakik valahol? - tudakolta Balassa, hogy szóljon valamit. Tompai egérszeme kikerekedett.

- Kinézte belőlem, hogy itt lakom? - kérdezte. - Hát ez csodálatosan hízelgő.

- Mi van ebben hízelgő?

- Hogy ezt feltételezi rólam...

- Olyan hihetetlen, hogy ezen a környéken lakjon?

- De még mennyire hihetetlen - csattant fel a  nyomozó. Kezével kört írt le a  levegőben. - Nézzen szét,
jóember. Orvos, ügyvéd, maszek és egy sor szabad foglalkozású... Itt lakni egy rendőrtisztnek? Házat venni
a  havi  fizetéséből?  Megenged  egy  feltételezést?  Ha  ló  lenne  az  ügetőn,  nekem  soha  nem  lenne  semmi
anyagi problémám. Egyszer talán még házat is vehetnék a nyereményen.

- Ha én ló lennék...

Tompai egérszeme vidáman csillogott.

- Megjátszanám tétre - mondta. - Tétre vagy helyre, egyszóval mindegy, de megjátszanám magát...  És



maga bejönne nekem. Úgy, ahogy ez ideig is bejött.

Balassa elnyomta cigarettáját, és egy pillantást vetett a karórájára.

- Apropó! - szólalt meg ismét a  testes férfi. -  Megkérhetném egy aprócska szívességre?... Ígérem, pár
percről van csupán szó.

- Kérdezzen... Tompai a fejét rázta.

- Nem erről van szó - mondta. - Arra kérem, vigyen lassan végig kocsijával ezen a rövid utcán - intett
fejével a nyárfákkal szegélyezett útra.

Balassa  enyhe  szorítást  érzett  gyomra  táján.  Mit  akarhat  a  nyomozó  Kollman  Artúr  utcájában?  Mire
kíváncsi?

- Megtehetem - mondta közömbösen -, ha csak ennyi az óhaja.

- Tudja, a lúdtalpam - mentegetőzött a testes férfi. - Kocsihoz meg csak szolgálati úton jutok. Szerencse,
hogy magába botlottam.

Balassa indított, és miközben megfordult az úttesten, a nyomozóból ömlött a szó.

- Bevallom, nagyon  féltékeny  természetű  vagyok  -  magyarázta.  -  Hiszen  tudja,  a  púp  a  homlokomon,
összeütközés az asszonnyal. Nos, a  feleségem azt  magyarázza,  hogy  fogorvoshoz  jár.  Egy  héten  kétszer.
Persze faggatóztam: kibökte a  címet, és leírta a  házat. Odavetette:  nézzem  meg,  ha  kíváncsi  vagyok  rá...
Mármint a házat nézzem meg, hogy igazat beszél-e. Most megnézem a magam megnyugtatására. Ennyi az
egész.

Balassa szó nélkül végighajtott a rövid utcán. A kék Zsiguli ott állt Kollman Artúr kertjében.

Balassa figyelmét nem kerülte el, hogy a nyomozó lapos pillantást vet a  házra. Az utca  végén  el  akart
kanyarodni, de a testes férfi karjára tette a kezét.

- Még egyszer tegye meg - kérte. - Kissé gyorsan hajtott, és rosszul láttam.

Balassa eleget tett a kérésnek. Most már maga is meggyőződött, hogy a nyomozót Kollman Artúr háza
érdekelte vagy a kék Zsiguli. Visszaérkeztek oda, ahonnan elindultak.

-  Nagyon  köszönöm -  mondta  a  nyomozó,  és  a  kezét  nyújtotta.  Balassa  elfogadta  a  kézfogást,  aztán
megszólalt:

- Nehogy azt higgye, hogy sikerült átvernie... Ez hivatalos szaglászás volt.

Tompai vigyorgott.

- Hiába minden - tárta szét kezét. - Nem tudok hazudni. Balassa megvonta a vállát.

-  Na  jó  -  folytatta  a  testes  férfi  kíváncsi  voltam  itt  valamire.  Tudja,  a  Szántai  ügy...  Itt  lakik  egy
ismerőse.  Szántai  mindig  nála  vásárolt  külföldi  cigarettákat,  amelyeket  főnökének  szállított  volt
munkahelyére. Most Szántai ismeretségi körét kutatom.

- Még mindig nincs meg?

-  De  már  megvan...  Három  méterre  a  föld  alatt.  Ugyanis  eltemették.  Balassa  arcán  egy  izom  sem
rándult.

- Meghalt? - csodálkozott.

- Meg bizony...

- Mi történt vele?

Tompai megvakarta tokáját, majd megigazította nyakkendőjét, mintha táncba indulna.

-  Cserbenhagyásos  gázolás  -  mondta.  -  Ha  tudni  akarja,  azt  is  elárulhatom,  hogy  egyik  ismerősét
gyanúsítjuk, mivel Szántai a  kérdéses napon egy ismerősével indult valahová. Hogy ki ez  az  ismerős,  még



halvány dunsztunk sincs. Szántai motorral ment, az pedig kocsival. Valahogy elütötte. Persze, mindez csak
feltevés.

- Én is ismertem Szántait, és nekem is kocsim van. Tompai elhúzta a száját, mint aki ismert viccet hall.

- Magát kiszelektáltam - mondta.

- Köszönöm.. .

- Ne köszönjön semmit... Már a múltkor megnéztem az első sárhányóit. Nincs azokon egy karcolás, egy
friss javítás sem. Ennek köszönhet mindent.

Balassa megbiccentette fejét.

- Értem - mondta.

Tompai kikászálódott a szűk első ülésről.

-  Minden  jót,  mérnök  úr  -  köszönt,  és  kacsázó  léptekkel  megindult,  amerre  korábban  Berec  Edina  is
tartott, az autóbuszmegálló felé.

Balassa Péter  nem vesztegette tovább az idejét. Elege volt a  meglepetésekből.  Egyenesen  hazahajtott.
Miután a ház előtt lezárta kocsiját, a közeli közértben hideg vacsorát vett. Felment a  lakására, és a  vásárolt
élelmiszert a jégszekrénybe helyezte.

Sötétedni kezdett, amikor kilépett a  ház kapuján. Megígérte Kis Máriának, hogy érte megy az  edzésre.
Pontban  hét  órakor  Óbudán  fékezett  egy  sportpálya  előtt.  Még  a  motort  sem  volt  ideje  leállítani,  máris
feltűnt a lány hatalmas táskájával. Egyedül lépett ki a kapun.

- Szervusz, Péter fiam - huppant az ülésre, és becsukta az ajtót. Egy karmozdulattal hátra dobta a  nehéz
táskát. - Milyen pontos voltál - áradozott. - De siettem, a többiek még a tus alatt nyaralnak.

- Hová menjünk?

- Bárhová, csak abba a lebujba ne.

Kis  Mária  nem  tudott  megbékélni  a  Csipcsup  eszpresszóval.  Balassa  a  Bem  rakparton  fékezett  egy
parkolóhelyen. A metróállomás tőszomszédságában levő elegáns cukrászdába tértek be. Egy  kis  sarokban
kaptak helyet, az ablaknál. Balassa a lánynak két üveg kólát rendelt, magának csak kávét.

-  Képzelem,  hogy  festek  ezzel  a  csatakos  hajjal  -  mondta  a  lány,  és  elrendezte  hosszú  fürtjeit.  -
Különben Pistának is tetszik, azt mondta, sokkal nőiesebb vagyok - célzott az edzőre.

- Én már régen tudtam, hogy teljesen nőies vagy. Nemcsak most, mióta elhagytad a copfot.

Kis Mária egy hajtásra kiürítette poharát, majd a másik üveget is kitöltötte.

- Na ne mondd - incselkedett. - És pontosan mióta tudod ezt?

- Mindig is volt szemem, ha nem tudnád.

- Tehát stíröltél...

- Számba vettem alkatrészeidet, és úgy láttam, minden megvan, ami a nőies fogalomhoz kell.

Kis Mária az asztalra könyökölt, és két kezét összekulcsolva megtámasztotta rajta az állát.

- Néha azon gondolkozom, ha fiú lettem volna, barátok lennénk-e? - mondta.

Balassa nevetett, és kiitta maradék kávéját.

- Nyugtalanul alhatsz - jegyezte meg.

- Mintha nem tudnád, hogy alszom - csattant fel a lány.

- Keresztbe az ágyon...

Kis Mária elnézett, aztán visszatért a tekintete.



- Szerettem volna fiú lenni - dünnyögte. - Csak akkor nem tudnám, hogy most mi lenne  veled...  Biztos
másnak csapnád a szelet.

- Hát neked semmiképpen sem - kacagott Balassa.

A szomszéd asztaloktól többen feléjük néztek. Kis Mária elpirult, arcán a szeplők izzani látszottak.

- És kinek udvarolnál? - kérdezte kisvártatva. - Ki vele, Péter  fiam... Balassa összehúzta a  szemét, úgy
tett, mintha erősen gondolkodna.

A lány rászegezte mutatóujját.

- Berec Edinára ne gondolj - figyelmeztette. - Ö az enyém lenne, lecsapnám a kezedről.

- Na ne mondd...

- Lecsapnám a kezedről, bizony.

- És miért?

Kis Mária komolyan nézett.

- A legjobb nő a  vállalatnál - mondta. - Persze csak utánam, mivel minden szentnek maga felé hajlik  a
keze... Ma ott ücsörgött nálam egy jó félórát.

- Biztos azért, mert arra gondolt: mi lenne, ha fiú lenne, és akkor neked csapná a szelet.

-  Pukkadj  meg  -  legyintett  a  lány.  -  Kollmant  hívogatta,  míg  sikerült  megkapnia...  Aztán  hosszan
vitatkozott vele valamin. Nem tudom miről lehetett  szó,  de  Edina  nem  nagyon  akart  kötélnek  állni.  Végül
beleegyezett, hogy ott lesz.

- Hol lesz?

Kis Mária a fejét rázta.

- Azt nem tudom, hogy hol lesz - felelte. -  A  válaszából  csak  ezt  vettem  ki.  Azt  mondta  Kollmannak,
hogy siet. Láttam rajta, nem rajongott a dologért.

- Az ő dolguk.

- Lehet, hogy Edina nem akar részt venni a bulin... Mindenesetre sajnálom, ha nem lenne ott.

Balassa egy pillanatig kivárt, aztán megszólalt:

- Neked már szóltak erről?

- Még nem... De tudom, hogy e hét végén lesz, szombat este.

- Honnan tudod?

Kis Mária felrántotta a vállát, és titokzatos arcot vágott.

- Hallgatóztam, de el ne árulj - mondta. - Palásti beszélt telefonon az öreggel ma délelőtt. Történetesen
éppen be akartam menni az irodájába, de megvártam, míg befejezi a  beszélgetést. Azt felelte Kollmannak,
majd szól a társaságnak. De még nem szólt senkinek sem.

-  Kollmanék  vityillója  Almádiban  van  -  folytatta  révedezve.  -  Balaton,  lágy  meleg  este,  halk  zene  és
pezsgő...  No meg te, Péter  fiam, tetőtől talpig. Azt  hiszem,  ez  éppen  elég  nekem.  Ha  sejtésem  nem  csal
pityókás leszek.

- Szépnek nézek elébe - jegyezte meg lemondóan Balassa.

-  Csak  egy  icipicit  leszek  pityókás,  Péter  fiam...  Csak  annyira,  hogy  egy  kicsit  küszködnöd  kelljen
velem. Mert már  elkényeztettelek.  Hozzászoktattalak,  hogy  egy  kicsit  sem  kell  velem  küszködnöd...  Úgy
szeretném, ha küszködnél velem. Csak egy pindurit. Elvégre felszabadult leszek.

- Mintha ez ideig más lettél volna.



- Nem kell annyit hajtanom, és ez lényegesen hozzájárul kedélyállapotom javulásához.. .  Készen leszek a
melóval.

Balassa cigarettára gyújtott.

- Befejezted a próbákat az öntvénymintákkal? - kérdezte.

- Hajaj. . .  Azok hol lesznek már szombaton.

- Majd leesik valami célprémium.

Kis Mária félresimított homlokából egy rakoncátlan tincset.

- Palástinak biztos leesik - mondta. - De nekem, a kis ürgének nem hiszem, de miért is esne le valami?

- A jobb keze voltál...

- Engem az érdekel, hogy lazíthatok majd. Legalább jobban rajtad tarthatom a szemem odabent. Szinte ki
sem mozdulhattam az alkotóműhelyemből. De ne félj, szerdán lehúzom a rolót.

- Azt mondtad, szombatra lesztek csak készen.

- Hivatalosan.

- És nem hivatalosan?

-  Már  szerdán...  Dobhatom  ki  azt  a  sok  öntvénymintát.  Palásti  így  rendelkezett.  Nem  akarja,  hogy
rajtunk  kívül  bárki  is  megtudja.  Gondolom,  megfelelően  akarja  tálalni  az  eredményt,  bombasztikusán...  A
direktor miatt teszi, mert az csak szombat reggel lesz bent. Elsőnek talán vele akarja közölni, hogy a dolog
sikerült, így aztán Palásti a hatást is besöpri tarsolyába, amelyet váratlan bejelentése fog okozni.

Később  közömbös  témákról  váltottak  szót.  Kilenc  óra  volt,  amikor  kijöttek  a  cukrászdából.  Balassa
hazavitte a  lányt, és maga is hazatért. Éppen lakásának ajtaját  nyitotta,  amikor  megszólalt  a  telefonja.  Az
hitte, Kis Mária hívja, de azonnal ráismert Berec Edina hangjára.

- Végre - hallatszott a nő megkönnyebbült hangja a telefonba. - Már régóta hívlak, de hiába csengettem.

-  Most  bújtam be  a  barlangomba...  -  Balassa  hirtelen  ötlettől vezérelve  ezt  mondta:  -  Láttalak  ma...
Éppen  a  huszonnégyes  autóbuszra  szálltál  fel,  amelyik  befelé  jött  a  városba.  Én  pontosan  ellenkezőleg
haladtam... De lehet, hogy tévedek, mert egy villanás volt az egész, és nem is te voltál.

- Délután fél hatkor...

- Igen.

- Én voltam - mondta a nő kissé felemelt hangsúllyal.

-  Akkor  nem  tévedtem.  Sajnálom,  hogy  nem  befelé  tartottam,  mert  akkor  leszedtelek  volna  a
legközelebbi megállóban arról a buszról.

Rövid szünet következett.

- Szeretném, ha egy kicsit ráérnél - szólalt meg a nő.

- Most?

- Igen most... Szeretnék valamit megbeszélni veled, ami nekem fontos. Egy lényegtelennek  tűnő  dolog,
de én problémát csináltam belőle.

Balassa Péter az órájára nézett. Fél tíz volt.

- Van valami kajád? - kérdezte a nő.

- Van...  Felvágott, és egyéb hideg nyalánkság. Berec Edina rövideket lélegzett.

- Megyek - mondta határozottan. - Semmi kajám nincs itthon, ráadásul éhes vagyok, ígérem, nem fogok
félni, hogy valaki megláthat a házban. Taxiba vágom magam, és percek alatt ott vagyok...



Máris kattant a készülék.

Balassa  egy  csomó  szendvicset  készített,  és  italt  vett  elő.  A  szobában  tálalt  fel.  Mikorra  végzett,
megérkezett Berec Edina. Világoskék farmernadrág, és hasonló blúz volt rajta fémgombokkal.  A  kezében
pénztárcáját  szorongatta,  mintha  csak  a  sarokra  ugrott  volna  le  vásárolni.  A  tárca  púpos  volt  a  benne
elhelyezett lakáskulcstól.

Berec  Edina  a  széles  heverőt  választotta.  Mikor  meglátta  a  szendvicseket,  letette  pénztárcáját,  és
összecsapta a kezét.

- Úristen - csodálkozott. - Ki fogja ezt mind megenni? Balassa leült mellé.

- Egy éhes nőt várok - mondta.

- De ennyit?

- Itt vagyok én is - mondta Balassa. Előbb egy pohár konyakot töltött.

Berec Edina éppen csak belekóstolt, aztán egy szendviccsel kezdett bajlódni.  Különösebb  izgalom nem
látszott rajta, de a tekintete nyugtalan és gondterhelt volt.

Balassa a második szendvics után megszólalt:

- Merre jártál olyan messze?

-  Artúr  bácsiéknál  voltam...  Hívott,  hogy  menjek  ki  hozzájuk.  Nem  szívesen  tettem,  de  mindegy...
Remélem, nem zavarlak, amiért idejöttem.

- Ugyan, Edina...

- Úgy éreztem, hogy itt nyugodtabb leszek, azért döntöttem így. Találkoztál Marikával?

Balassa lenyelte a szájában levő falatot.

- Igen... Most vittem haza az edzésről - mondta.

- Említette, hogy érte mész... Sejtettem, vele vagy, amikor hiába  csengettem  telefonon  -  mondta  a  nő.
Megtörölte szalvétával a kezét, aztán feljebb csúszott a heverőn, és hátát megtámasztotta a  faliszőnyegen. -
Nem hoztam magammal cigarettát.

Balassa egy doboz Marlborót vett elő.

- Parancsolj - nyújtotta a feltépett dobozt.

Berec Edina elmosolyodott.

- Ezt honnan szerezted? - kérdezte. Kivett egy cigarettát, és  mielőtt Balassa tüzet adott volna, rágyújtott
az asztalon levő öngyújtóval.

- Jobb napokra spejzoltam el a kedvedért. Te is ezzel kínáltál. - Elvette a hamutartót, és a nő kezeügyébe
helyezte.

Berec. Edina mélyet szívott a cigarettából, és elgondolkozva fújta ki a füstöt.

- Még nem tudod, de közlöm veled, hogy szombaton Artúr bácsi pofavizites bulit csinál a  nyaralójában -
mondta csendesen. - Erre mindenki hivatalos, már úgy értem, aki Tiboréknál is ott volt.

- Nekem senki sem szólt - vetette közbe Balassa.

- Tibor majd szól... Ő a hopmester. Balassa felfalt még egy szendvicset.

- Micsoda? - nézett értetlenül.

- Hát a hopmester, aki összecsődíti a népet.

-  Értem...  Akkor  ismét  egy  szép  éjszakának  nézünk  elébe.  De  úgy  tudom  Kollmanék  nyaralója  a
Balatonnál van.



- Almádiban. Mi ebben a baj... Balassa megvonta a vállát.

-  Baj  éppen  nincs  -  mondta.  -  De  egy  átbulizott  éjszaka  után  jöjjünk egyenesen  haza?. . .  Gondolom,
egyszerre indulunk, és kocsik szerint elosztjuk a bandát. Te velem jössz, és Marika is.

Berec Edina fejét rázta.

- Én nem megyek - mondta. Balassa felkapta a fejét.

- Nem jössz?- kérdezte.

- Már úgy értem, nem veletek megyek...

-  Mindegy,  jössz,  az  a  lényeg...  Nos,  hol  fogunk  ott  annyian  aludni?  Azt  hiszed,  hajnalban  mindenki
felkerekedik, és irány vissza Pestre? Vagy akik a kocsijukkal jönnek, és fuvarozzák a többit, egy kortyot se
igyanak?

Berec Edina elnyomta félig szívott cigarettáját.

- Az Auróra szállóban van elég hely - mondta. - Előszezonban félig üres a  szálló, az árak is szolidak. A
többség ott foglal majd szobát.

- Így igen - bólintott Balassa. Rágyújtott egy Marlboróra. - Te kivel utazol?

Berec Edina kelletlenül elhúzta a száját.

- Éppen erről van szó - mondta. - Erről akartam veled beszélni. Azt akarom, hogy legalább te tudd,  mi
velem a helyzet. A többiek úgysem érdekelnek. Túltettem magam rajta.

Balassa megrázta a fejét.

- Egy kukkot sem értek - nézett a nőre. - Milyen helyzetben leszel?... Talán arra kértek, hogy a hangulat
tetőfokán egy vetkőzőszámot mutass be?

- Ne csacsiskodj, P éter. . .

-  Nem  tudok  más  kellemetlen  helyzetet  elképzelni,  amelybe  belekerülnél.  Bár  őszintén  megvallom,
féltékeny lennék, de vitathatatlan, te lennél az est fénypontja.

Berec Edina ismét rágyújtott, aztán megszólalt:

- Artúr bácsi  arra  kért,  hogy  a  buliján  legyek  a  kísérője  egy  ismerősének...  Azt  mondta,  a  hétvégén
külföldről egy jó ismerőse érkezik. Az illető egy portugál üzletember.

- És ez olyan nehéz?

- Így szimplán véve nem nehéz... De van, ami duplává teszi, és az már nehéz. Ugyanis együtt érkezem a
külföldi ismerős kocsijával a  nyaralóba. Artúr bácsi azt akarja, úgy mutassam be a társaságnak, mintha az
én ismerősöm lenne. Hát nem fura?

Balassa értetlenül nézett.

- Ezt magam sem értem - mondta. - De hát mivel magyarázza ezt Artúr bácsi?

Berec Edina mélyen leszívta a füstöt.

- Kért, hogy értsem őt meg - mondta. - Bevallotta, kíváncsi Tibor  kísérletére,  és  ha  a  külföldi  ismerős
egész este ott lóg a nyakán, nem tud erről szót váltani Tiborral. Úgy gondolta, majd én lefoglalom a portugál
üzletembert, esetleg elviszem sétálni a Balatonpartra, vagy mit tudom én...

- A másik része a dolognak - folytatta - Artúr bácsi részéről. Tart attól, ha netán Tibor megtudja, hogy a
külföldi vendég az ő ismerőse, akkor begubózik. Így Artúr bácsi nem  tudja  kielégíteni  kíváncsiságát...  Szó
szerint  ezeket  mondta  nekem.  És  azt  is,  hogy  míg  dolgozott,  maga  is  sokat  töprengett  hatásos
korrózióvegyszer előállításán, de ez nem sikerült neki. Ezért az érdeklődés.

- Bízhatta volna ezt Csataira is, sőt el sem kellene hozni ezt a  pasast.  Egyenesen  Csataira  bízza,  hogy



vigye el a Várba, esetleg a Mátyáspincébe vagy mit tudom én, hova.

Berec Edina a fejét rázta.

- Nem, ő azért is rám bízta - mondta. - És nekem ez nem tetszett. Kért, könyörgött... Végül beadtam a
derekam,  amikor  azzal  érvelt,  hogy  ennyit  megtehetek,  és  célzott  az  állásomra,  amit  neki  köszönhetek...
Elárulom,  miért  tiltakoztam  emiatt.  Elsősorban  is  tudod,  mit  jelent,  ha  egy  ilyen  baráti  társaságban
megjelenek  egy  külföldi  öreg  szivarral.  Még  ha  máshol  látnak,  egye  a  fene.  De  ha  elcipelem egy  baráti
társaságba  is,  joggal  gondolhatják,  a  szeretője  vagyok,  külföldi  pasasokkal  foglalkozom.  Sokan  akarták  a
vállalatnál,  hogy  a  szeretőjük  legyek.  Ezek  a  hiú  férfiak  most  kapva  kapnak  az  alkalmon,  és  nemcsak
kibeszélnek  egymás  között,  de  terjesztik  is  majd  a  pletykát.  Ráadásul  ugyancsak  az  Aurórában  foglaltat
szobát Artúr bácsi ennek a portugál pasasnak is. Ez aztán tökéletes rájátszás a kezdődő pletykára.

Balassa közömbös arccal ingatta fejét.

- Mi a fenének keverte így meg a kását a  te Artúr bácsid? - kérdezte. - Ha ilyen előkelő vendége van,
miért  nem  mondta  le  a  buliját.  Vagy  pedig  megtartja  a  bulit,  és  ő  hozza  el  a  pasast,  vagy,  mint  már
említettem, Csataira bízza... De  abban  sincs  igaza  a  te  Artúr  bácsidnak,  hogy  óvatoskodik.  Vajon  ki,  mit
hinne?... Senki sem hinne semmit. Amiért az a  portugál ott lődörög a társaságban italát kóstolgatva, vagy a
protézisét csikorgatva a hideg tálakon, a te Artúr bácsid nem tud beszélgetni másokkal? Palástival, ha éppen
erre a beszélgetésre feni a fogát?... Te, Edina, minek tulajdonítod mindezt?

- Már nem is tudom... A  legszívesebben  azt  hinném,  hogy  férjhez  akar  adni,  de  erről szó  sincs.  Nem
vagyunk mi olyan jóban.

- Valami elképzelésed csak van...

Berec Edina legyintett, aztán egy szendvicset kezdett majszolgatni.

- Egyszerűen a kíváncsiság emészti Tibor eredményei után. Ez érthető, hiszen ő  is  vegyész,  és  nem  is
akármilyen vegyész volt...  Talán  attól  fél,  hogy  Tiborral  történő  beszélgetése  kudarccal  végződhet  a  már
említett okok miatt.

Balassa lapos pillantást vetett.

-  A  te  aggályaid,  Edina,  sokkal  elfogadhatóbbak  -  mondta.  -  Viszont  a  helyedben  nem  fognám  fel
bosszantónak a dolgot.

-  A  pletykával  meg  ne  nagyon  törődj  -  folytatta.  -  Abban  viszont  igazad  van,  ha  egy  szűk  körű
társaságban idegent viszel,  joggal  gondolhatják,  hogy  közel  áll  hozzád.  Afelett  sem  lehet  elsiklani,  hogy  a
pasas ugyanabban a szállodában lesz. Mindezeket azonban ne fogd fel tragikusan... Elsősorban nem leszel
majd egyedül a pasassal. A társaságban feloldódnak a dolgok, majd én is mellétek csapódok. Másodsorban
nekem van rokonom Almádiban. A buli után alszom nála egy kicsit. Marika viszont az Aurórában lesz, ott
foglalok neki szobát. Azok mind kétágyasak. Aludj nála. Látják a többiek, hogy ketten vagytok, mégis más,
mintha egyedül lennél egy szobában. Így talán sikerül kihúzni a pletyka méregfogát.

Berec Edina rövidet sóhajtott, lerúgta cipőjét, és felhúzott lábbal a heverőre kuporgott.

- Másnap veletek jövök vissza Pestre - mondta tömören.

- A pasast és téged ki hoz le?

- A kocsijával jövünk.

- Bemutatták már?

Berec Edina a fejét rázta.

- Csak pénteken érkezik - mondta. - Artúr bácsival a  Royalban találkozunk vele, amikor bemutat neki. -
Hosszan bámult maga elé, ujjával nyugtalanul babrálta a díszpárna rojtját.

Balassa konyakot töltött, aztán megemelte poharát.

- Ne problémázz már ezen - kérlelte. Berec Edina egy hajtásra kiitta poharát.



-  Te,  Péter  -  fordult  szembe  Balassával.  -  Az  egész  dologban  valami  azért  nem  tetszik  nekem…
Konkrétan  nem  tudom mi  az,  még  csak  a  gondolatomban  sem  motoszkál  semmi,  de  itt  belül  -  mutatott
mellére - valami szorongást érzek... Nem kívánom ezt a bulit, ezt az egész helyzetet.

- Rossz az előérzeted?... Sebaj, lesz majd jobb is.

-  Ez  nem  olyan  könnyű,  talán  azért  nem  könnyű,  mert  nem  tudom megmondani,  mi  az...  Ilyen  érzés
bujkált  bennem,  amikor  levittél  a  tanyára  Irénke  nénihez,  és  nem  találtuk  ott.  Ez  volt  bennem  akkor  is,
amikor a  levelet kerestem a konyhámban. És most is ez van bennem.  Irénke  néni  azóta  sem  jelentkezett,
még csak a levelemre sem válaszolt.

Balassa gyengéden átkarolta a nő vállát.

- Ideges vagy - mondta. - Majd megnyugszol.

- Majd elválik.... Nem tudom, miért tartok attól a szombati éjszakától, de majd elválik.

- Biztos vagyok benne, hogy jól fogod érezni magad - jegyezte meg Balassa.
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A hét derekán a laboratóriumban már nem volt titok, hogy Palásti Tibornak a munkája sikerre vezetett,
és  nagy  hatású  korrózióvédő  anyagot  állított  elő.  Bár  a  mérnök  még  senkinek  sem  dicsekedett  ezzel,  a
munkatársak  tudták,  hogy  a  hét  végére  tartogatja  meglepetését:  a  vállalat  vezérkarának  szokásos  ülésén
jelenti be a sikert.

Palásti  néhány  ellenőrző  jellegű  kísérletet  végeztetett  Kis  Máriával.  Ezek  azonban  már  rutinjellegűek
voltak, és különösebb célt nem szolgáltak. A mérnök viselkedése is tükrözte az eredményt. Vidám, jókedvű
volt,  munkatempója  teljesen  lelassult.  Péntek  délután  az  irodájában  gyűltek  össze  a  vezető  munkatársak,
laboránsok. Palásti már napokkal előbb személyesen adta át Kollman  Artúr  meghívását  Balatonalmádiban
levő nyaralójába.

A  kis  kollektíva  úgy  döntött,  hogy  mindnyájan  szobát  foglalnak  az  Aurórában.  Főként  a
személygépkocsi-tulajdonosok támogatták ezt a tervet, mert így gondtalanul szórakozhattak. A személyeket
is elosztották maguk között. Kiderült, hogy a leutazással nincs semmi probléma. Délután öt órára akartak ott
lenni  Kollman  nyaralójában.  Megállapodtak,  hogy  háromkor  találkoznak  a  balatoni  autóúton  az  első
benzintöltő állomásnál.

Vincze később arra kérte Palástit, hogy vegye a kocsijába.

- Minek hajtsak egyedül - érvelt.

- Azt hittem, Edinát hozod magaddal - jegyezte meg a mérnök. - De rendben, érted megyek.

- Inkább  én  megyek  hozzátok  időben...  Különben  Edina  mással  jön.  Valami  külföldi  pasast  gardíroz  -
mondta Vincze, és jelentőségteljesen kacsintott.

Balassa figyelmét mindez nem kerülte el.

- Ugyan - legyintett a mérnök. - Biztos valami régi ismerőse Edinának.. .

- No, persze.

- Különben is Kollman a gazda. Azt hív meg, akit akar. Vincze sejtelmes mosollyal válaszolt.

Palásti ezt követően bejelentette a szűk társaságnak, hogy sikerre vezetett a  kísérlet, és  megszületett az
új védőanyag. A hivatalos ünneplést későbbre javasolta.

Másnap  kora  délután  Balassa  Péter  felvette  Kis  Máriát.  A  lány  kezében  ott  volt  a  már  ismert
tréningtáska.



- Talán mérkőzésre készülsz? - fogadta Balassa, amikor a lány beszállt a kocsiba.

- Pár apró cucc az egész, elvégre ott alszunk a szállodában.

- Pár apró cucc?

- Pizsama, miegyéb... Balassa elmosolyodott.

- Az a miegyéb lehet a sok - mondta.

- Lefogadom, még borotvát sem hoztál magaddal.

- Fogkefe az van...  A többi felesleges egy rövid pihenőre.  Meztelenül alszom, kész. Törülköző, szappan
van a rokonnak.

- Nekem nincs ott hely? - kérdezte a  lány. Türkizkék kisestélyit viselt, a  haja lágy hullámokban omlott a
hátára. Semmi festék nem volt rajta, csupán a szemét húzta ki. -  A szállóban lesni fognak minket Edinával,
hogy nem ficánkolunk-e.

- Majd nyugton lesztek... Különben sem tudnék mit mondani az öreglánynak, anyám unokatestvérének. 

- Mondd azt, hogy stopos vagyok, és úgy szedtél fel. Ezen fog a legkevésbé csodálkozni. A stoposokról
amúgy is rossz a vélemény. Egyre megy tehát, engem pedig nem érdekelnek a vélemények.

- Na hiszen...

Kis Mária mélyet bólintott.

- Látod, Péter fiam - mondta komolyan. - A nőkben mindig nagyobb a bátorság.

A megbeszélt idő előtt érkeztek a benzinkúthoz. Miután tankoltak, bementek az eszpresszóba, és  kávét
rendeltek. Az üvegen át látták, hogy sorra egymás után befut mind a négy kocsi.

- Edinával is itt találkozunk? - kérdezte a lány.

-  Nem  hiszem...  Lehet,  hogy  ők  már  lent  vannak.  Kisiettek  a  többiekhez.  Pár  perc  múlva  már  úton
voltak. Különösebben nem volt nagy a forgalom. Az idő igen jónak ígérkezett.

Melegen sütött a  nap,  a  vakító  kék  ég  csupán  nyugaton  volt  kissé  fátyolfelhős.  Kényelmes  tempóban
haladtak.  Balassa  utolsó  volt  a  sorban,  Palástiak  elöl.  A  mérnök  vezette  a  többieket,  mert  már  volt  lent
Almádiban, és tudta, hol a Kollman-nyaraló.

Kis Mária egy Pasolini filmről áradozott, amelyet régen látott a  filmmúzeumban. Éppen Székesfehérvárt
hagyták el, amikor a lány témát váltott.

- Fürdőruhát hoztál magaddal? - kérdezte.

Balassa a fejét rázta.

- Tudtommal nem a strandon lesz a buli - mondta.

-  Jaj,  de  buta  vagy...  Nem  gondoltál  arra,  hogy  ilyen  jó  időben  vasárnap  este  is  visszajöhetünk.
Kialusszuk magunkat, aztán irány a strand. Napozunk, fürdünk... Ráérünk estére hazaérni.

- Annak örülj, hogy elengedett a mamád.

- Elmúltam húszéves - replikázott a  lány. - Az elengedésnek semmi köze a fürdőruhához... Lefogadom,
majd mindenki hozott magával fürdőruhát. Meglásd, itt maradnak holnap, és a strandon lesznek...

- Reggel pedig fel akartalak hívni - folytatta -, hogy a strandolást felvessem. Csak estére várnak haza.
Aztán arra gondoltam, van egy csepp eszed, és biztos gondolsz a fürdésre is... Tévedtem.

Balassa hosszan vigyorgott.

- Ez legyen a legnagyobb csalódásod - mondta. - Különben veszek egy nadrágot magamnak, rám fér egy
új.



- Ugyan hol veszel vasárnap?

-  Az  ABC-ben  Almádiban...  Vasárnap  délig  nyitva  van,  ha  nem  tudnád.  Letértek  az  autóútról
Kenesének.  Kisvártatva  egy  ezüst  színű  Mercedes  előzte  meg  őket.  A  vezető  mellett  helyet  foglaló  nő
kinyújtotta karját a nyitott ablakon.

- Edina az - kiáltott fel Kis Mária.

Az elegáns kocsi elhúzott a  sor mellett.  Balassa  látta,  hogy  a  nő  hátrafordul,  és  vidáman  integet.  Egy
pillanat alatt eltűntek.

- A szállodánál beérjük őket - jegyezte meg Balassa. Kis Mária elhúzta a száját.

- Úgy láttam, igen öreg a fickó - mondta. - Majdnem fehér a haja.

-  Az  még  nem  jelenti,  hogy  öreg.  Talán  küzdelmes  gyermekkora  volt,  és  sok  mindenen  keresztül
mehetett, beleőszült.

- Ezt annak meséld, aki elhiszi... Majd meglátod, hogy a szemem nem csal, bár egy villanás volt az egész,
amikor elhaladtak mellettünk. Ez egy öreg fickó. - Megrántotta vállát. -  Edina dolga, de nem hiszem, hogy
különösebben rajong ezért a roggyant öregúrért.

Az  ezüst  színű  Mercedes  az  Auróra  szálló  előtt  volt.  Berec  Edina  a  bejárat  előtt  állt  egyedül,  és
cigarettázott.  Vidám  karlendítéssel  üdvözölte  a  társaságot,  amikor  a  kocsijaikkal  begördültek.  Mindenki
kiszállt, és körbefogták Berec Edinát.

- Hol a lovagod? - kérdezte Palásti.

- Intézi a szobáját...

Pillanatnyi csend támadt. Berec Edina zavartan simította hátra a haját, amikor Kis Mária megszólalt:

- Hol a holmid, Edina?

- A kocsiban...

- Hozzad, letesszük a szobánkba... Most rendezzünk el mindent. Vincze Márton reszelős hangja  szólalt
meg:

- Mi az? Közös háztartásba léptek?

- Naná - csattant fel a lány. - Így beszéltük meg… Gyerünk, intézkedjünk.

Mindenki kiszedte a táskáját, és felvonult a lépcsőn.

Balassa Péter elintézte a két nő szobáját, és nyomban kifizette a számlát. Mivel semmi egyéb dolga nem
akadt, elsőnek ment ki a  kocsihoz. Rágyújtott, és  ráérősen  körbejárta  a  parkolót.  Nem  volt  sok  vendég  a
szállodában, mert rajtuk kívül vagy egy tucat gépkocsi várakozott. Közelében egy munkásruhás fiatal  férfi
gereblyézte a  pázsit szélét. Kisvártatva félbehagyta a  munkát, cigarettát  kotort  elő  zsebéből, és  megindult
Balassa felé.

- Kaphatnék egy kis tüzet, uram? - lépett közel. Balassa egy pillantást vetett a cigarettára.

- Mintha törött lenne - jegyezte meg.

- Valóban - mormogta amaz. Eltette, és másikat vett elő. Balassa tüzet adott.

- Minden rendben van - fogta vissza hangját a másik, aztán köszönt, és indult munkáját végezni.

Egy pillanattal később középtermetű, kék blézert és könnyű világos nadrágot viselő férfi tűnt fel a  szálló
ajtajában. Kíváncsian tekintett körbe, mintha valakit keresne. Ősz haja választékos gonddal simult fejére, az
orra hegyes volt. Jóval túl lehetett az ötvenen, az arcát mély ráncok szántották keresztül-kasul. Hunyorogva
forgatta fejét az erős napfényben, aztán teknőckeretes sötét szemüveget vett elő, és  az  orrára  akasztotta.
Blézerének felső zsebéből egy pipaszár kandikált elő.

Kisvártatva  előkerült  az  egész  társaság.  Berec  Edina  bemutatta  a  férfit.  A  tűorrút  Puebló  Ayalának



hívták. Portugál volt, de kiválóan beszélt németül. Berec Edina így szót tudott vele érteni.

Ayala örömmel vette, amikor Palásti, majd Vincze is németül szólt hozzá.

- Menjetek előre - invitálta Berec Edinát Palásti.

- Csak haladj az élen, Tibor, majd beállunk a sorba - mondta a  nő.  Pont öt óra volt, amikor kigördültek a
szálló elől.

Kollman nyaralója közvetlen a parton volt, pár percre az Aurórától. A szűk kis utca le volt zárva, piros
csíkos  deszkák  hevertek  keresztbe  egy  jókora  frissen  ásott  árok  előtt.  Mindegyik  kocsinak  meg  kellett
fordulni, és a másik oldalról behajtani a  szűk utcába. Csak lépésben haladhattak, mert itt is kerülniük kellett
egy megbontott részt az út közepén.

Kollman Artúr a  kapuban  várta  őket.  Mikor  leálltak,  addigra  a  felesége  is  megjelent.  Nagy  ovációval
üdvözölték a társaságot.

Balassa  Péter  figyelmét  nem  kerülte  el,  hogy  Kollman  éppen  csak  kezet  rázott  Ayalával,  mintha
természetesnek vette volna jelenlétét. Berec Edina sem fűzött magyarázatot, hogy nem egyedül érkezett. Ez
a közjáték azonban az örömteljes fogadás miatt senkinek sem tűnt fel.

A nyaraló régi épület volt. Még a negyvenes évek derekán épülhetett, magán viselte az akkori nyaralók
stílusát, vidéki kúriákhoz  hasonló  oszlopos  bejáratot,  széles  zsalugáteres  ablakokat.  Mindehhez  nagy  telek
járult öreg hársfákkal és néhány vastag törzsű vén diófával. A pázsit gondosan nyírva volt, de a  szétszórtan
elhelyezkedő rózsatövek arról árulkodtak, hogy gazdájuk nem sok figyelmet szentel rájuk.  A  kert  végében
újdonatúj kék Zsiguli állt.

Kollman mentegetőzve mutatott az utcára.

- Kerülnötök kellett,  mert  az  elmúlt  nap  feltúrták  az  egész  utcát,  csöveket  fektetnek,  most  kapta  el  a
Tanácsot az építkezési láz - magyarázta.

Balassa akaratlanul is elmosolyodott magában.

Kollmanék a ház  mögött  nyúló  teraszon  rendezkedtek  a  társaság  fogadására.  A  szobákból  kihozták  a
kényelmes  fotelokat,  és  asztalokra  terítettek.  A  terasz  sarkában  egy  fürdőkádszerű  tartályban  különféle
italos üvegek úszkáltak jeges vízben. A teraszról kilátás nyílt a  víztükör  egy  részére,  a  távolban  vitorlások
manővereztek a gyenge szélben.

- Érezzétek magatokat otthon - mutatott körbe Kollman Artúr.

- A szobákban ledobálhatjátok a felesleges cuccokat.

A társaság pillanatok alatt otthonosan elhelyezkedett. A férfiak többsége levetette a zakót, csak Kollman
és Ayala díszelgett továbbra is teljes öltözetben.

- Marika milyen csinos - fordult Kollman Kis Máriához. A lány zavartan pislogott a kisestélyi ruhájában.

- Hiába, aki férjhez akar menni, az legyen állandó harckészültségben - jegyezte meg Vincze, és nagyot
nevetett.

- Ha ez lenne a helyzet, fürdőruhát vettem volna - mondta Kis Mária.

- Az növelte volna az esélyemet... Nem gondolja, Marci bácsi?

- Bácsi a nagyapád - mordult fel Vincze.

Balassa egy kerti székbe telepedett a  terasz sarkában. Kollman több üveg pezsgőt bontatott.  Csatai  és
az asszony sürgölődött a vendégek körül. Kollman elsőnek Palásti Tiborra emelte poharát.

- Ha nem tévedek, sikerült pontot tenned fontos munkádra - mondta.

- Gratulálok, és további sok sikert kívánok.

Palásti kihúzta  magát.  Büszke  tekintete  elárulta,  hogy  elégedett  Kollman  Artúr  gratulációjával,  mintha
csak ez hiányzott volna még sikereihez. A mérnök egy hajtásra kiitta poharát. Kollmanné időnként felállt és



körbe

kínálta a vendégeket Csatai István segítségével, aki lakájként mozgott a társaságban.

Balassa Péter  észrevette a  székek elrendezéséből, hogy Kollmanék szinte különálló  szigetet  alkotnak  a
mérnökkel és annak feleségével. Mellettük nem volt semmi ülőalkalmatosság.  Ha  valaki  csatlakozni  akart
volna  beszélgetésükhöz,  nem  kínálhatták  ülőhellyel.  A  közelükben  levő  asztalok  is  úgy  voltak  elrendezve,
hogy több szék ne férjen oda, ahol ők voltak.

Berec  Edina  néhány  vendéggel  és  Ayalával  társalgott.  Néha  gyors  pillantást  vetett  Balassára,
szemrebbenése elárulta, hogy kellemetlen neki a portugál ottléte.

Kis Mária felszabadultan csacsogott mindenkivel, és sűrűn ment Balassához üres poharával.

-  Péter  fiam,  egy  kis  pezsgőt  az  ibrikembe  -  nyújtotta  poharát.  A  szeme  csillogott,  vidám  volt  és
felszabadult.

- Csak nehogy baj legyen. Igen szaporán kapkodod - mondta, és a  keze ügyében levő üvegből öntött  a
lány poharába.

- Bízd csak ide - mosolygott kacéran a lány. - Nem viszem túlzásba.

Csatai két hangfalat hozott ki a  teraszra, aztán visszament a  szobában levő lemezjátszóhoz. Kisvártatva
halk jazz szólalt meg.

- Akinek táncolni van kedve - szólalt meg Kollman -, az perdüljön középre.

A teraszon éppen elég hely volt erre.

Balassa  Berec  Edináékhoz  csapódott,  ahol  németül  folyt  a  társalgás  Ayala  és  a  többiek  között.  A
portugál azt fejtegette, hogy a tengerpart varázsa mennyire megegyező a Balaton-part hangulatával.

Berec Edina közel hajolt Balassához.

- Az az érzésem, mintha statiszta lennék egy színjátékban - súgta. Szeme a portugálra villant. -  Ő  sincs
különb helyzetben, az a gyanúm, nem tudja, mit kezdjen velem. Sután, érzi magát...  Mi a  fenének hívta meg
akkor Artúr bácsi, azt nem tudom. Úgy viselkedik vele, mint egy idegennel. Az ő barátja, és a  köszönésen
kívül még csak szót sem váltott vele...

- Csend - lehelte Balassa.

Vincze lépett hozzájuk, kezét Balassa vállára tette.

- Mit szólsz a tündérkéhez? - kérdezte, és kigyúlt tekintetét a nőre szegezte.

- Hagyd a hülyéskedést, Márton - mondta a nő.

- Azért dicsérhetlek.

A  tűorrú  férfi  hanyatt  dőlt  a  kerti  széken,  és  komótosan  megtömte  pipáját.  Balassa  hosszan  nézte  a
műveletet,  aztán  Kollmanékra  tévedt  a  tekintete.  Kollman  Artúr  ugyancsak  a  pipájával  foglalatoskodott,
miközben figyelmesen hallgatta Palástit. A mérnök lelkesen magyarázott, visszafogva a hangját. Kollman a
pipáját forgatta játékosan ujjai között, és esze ágában sem volt, hogy azt megtömje dohánnyal, és rágyújtson.

Balassa emlékezett, hogy Palástiaknál Kollman egy percre sem vált  meg  pipájától.  Akkor  kettő  is  volt
nála, és az egyikkel pöfékelt. Balassát Berec Edina halk hangja térítette magához:

- Kérj fel egy táncra, Péter...

Ekkor  már  többen  táncoltak  a  terasz  közepén.  Kis  Mária  egy  vegyészmérnökkel  lejtett.  A  mérnök
kopasz  volt  és  kövér,  a  felesége  egy  kerti  széken  szétfolyva  ült  és  árgus  szemmel  kísérte  minden
mozdulatukat.

- Szabadulj meg a rosszkedvedtől - súgta a nőnek Balassa.

- Még csak whiskyt sem láttam.



- Ott a pezsgő...

- A legszívesebben itt hagynám az egészet.

Balassa sűrűn tekingetett Kollmanra és a  portugálra. A  tűorrú  éppen  Vinczével  társalgott,  de  nehezen
értették egymást, mert élénken gesztikuláltak.

Kis Mária és Berec Edina összemosolygott.

- Ha valaha vallásos lennék, a mohamedánt választanám - jegyezte meg Balassa.

- Miért éppen azt?

- Mert náluk nem tiltják a többnejűséget.

Berec Edina kissé hátrahajtotta fejét, és  lágyan  felkacagott.  Ez  volt  az  első  önfeledt  pillanata  ezen  az
estén.

- Ezt mondd meg Marikának - javasolta, és szemében huncut fény csillant.

Balassa megvonta vállát, és Kollmanra siklatta tekintetét.

- Majd közlöm vele, hogy kommunát alapítok - mondta.

- És ki fog dolgozni?

- Ti ketten - nézett a  nő szemébe Balassa. Közben látta, hogy Kollman Artúr a  mérnökre üríti poharát.
Csatai máris ott termett, és új italt töltött a poharakba.

-  Felszólítom  a  társaságot,  hogy  az  ételt  is  fogyassza  -  mutatott  Kollman  az  egyik  asztalra,  amely
roskadásig  volt  szendvicsekkel.  Valamit  mondott  Csatainak.  A  férfi  eltűnt  a  szobában,  majd  kisvártatva
kigyúltak a lámpák a teraszon.

Balassa a portugálra intett szemével.

- Ha most este sétára hívna, ne menj el vele - mondta. - Találj valami kifogást, hogy itt maradj.

- Semmiképpen nem megyek el vele. Bár eddig egy szóval sem említette, hogy sétára vágyna.

Balassa  visszakísérte  Edinát  a  tűorrú  férfi  és  Vincze  társaságához.  Mikor  helyére  ért,  Csatai  István
lépett hozzá. Kezében felbontott pezsgő volt.

-  Hoztam  egy  újabb  cserét  -  tette  az  asztalra,  majd  az  üres  üveget,  amelynek  az  alján  még  volt  egy
pohárra való, magához vette. - Ez is száraz… Látom, azt kedveli.

- Igen - bólintott Balassa nyájasan. Mikor a  férfi távozott, megfogta az üveget, hogy töltsön a poharába,
de  a  keze  megállt  a  levegőben,  aztán  az  üveget  az  asztalra  tette.  Úgy  érezte,  mintha  az  üveg  kissé
langyosabb lenne, mint az előbbi volt.

Kis Mária érkezett, és lerogyott a mellette levő székre.

- A dagadt nő majd felöklelt a szemével - célzott a  kopasz vegyészmérnök feleségére. - Láttam, sikerült
Edinába egy kis lelket verned... Min mulattatok?

- Hogy közös háztartásba lépek mindkettőtökkel.

- Ejnye, Péter  fiam - legyintett a  lány. - Te mindig hülyéskedsz. - Megragadta az asztalon levő üveget,
hogy töltsön a poharába.

Balassa rátette kezét a lány karjára.

- Ügyes kislány vagy? - kérdezte.

- Ühüm, ha sikerült elcsábítanom, akkor nem lehetek valami ügyetlen.

- Akkor cseréld ki ezt a pezsgőt a portugáléval. Látod, ott áll a mellette levő asztalon - mutatta.

- Mi bajod ezzel az üveggel?



-  Ez  száraz,  az  meg  édes...  Ez  langyos,  az  pedig  párás  a  hidegtől,  innen  látom.  Ez  nem  elég  ok  a
cserére?

- Bőven...

- Ügyes legyél, nehogy észrevegyék, és sértésnek könyveljék el.

-  Bízd  ide  -  mondta  a  lány.  Megfogta  az  üveget,  és  magával  cipelve  több  társasághoz  odalépett.
Mindenkihez volt néhány kedves,  érdeklődő  szava.  Aztán  Berec  Edinához  ért.  Rákönyökölt  a  széken  ülő
Vincze hátára, és néhányszor közbeszólt. Letette üvegjét az asztalra, rágyújtott,  majd  kisvártatva,  mintegy
véletlenül, a másik üvegét fogta meg.

- Na milyen voltam? - kérdezte, miután visszatért, és az elcsent pezsgőt az asztalra tette.

- Nagyszerű vagy.

- Bennem nem csalódsz... Tölts egy pohárkával.

Ittak,  aztán  táncolni  mentek.  Balassa  sűrűn  tekintett  Palástiék  asztalára.  Kollman  Artúr  rövid  szárú
pipája ott hevert az asztalon. Az idős férfi felállt,  és  odament  Berec  Edináékhoz.  Palásti  egy  társasághoz
lépett, amely a legközelebbi asztalnál trécselt, miközben feleségét Vincze Márton felkérte táncolni.

Balassa  Péter  figyelmét  nem  kerülte  el,  hogy  Kollman  Artúr  a  pöfékelő  portugállal  beszélgetve  egy
másik pipát húzott elő zsebéből, megtömte, és hosszú szipákolás után meggyújtotta.

A másik pipa az asztalon hevert, ahol korábban Palástival beszélgettek.

Balassát a pipa sorsa érdekelte. Már a második lassú számot táncolták, amikor Csatai István jelent meg
a  teraszon  egy  tálcával,  és  a  hamutartókból  összeszedte  a  csikkeket.  Miközben  Kollmanék  asztalánál
tevékenykedett, az ottfelejtett pipát is a tálcára tette, és eltűnt a szobában.

Kint teljesen  sötét  volt  már,  csak  a  lámpák  világítottak  a  teraszon.  Tücskök  ciripeltek,  a  szellő  békák
brekegését hozta a közeli nádasból.

Balassa félbehagyta a táncot, és az asztalhoz invitálta a lányt.

- Van a számodra egy kis meglepetésem - közölte. - Mindjárt behozom a kocsiból.

- Mi az? - ivott egy korty pezsgőt a lány. 

- Majd meglátod...

A kertkapu nyitva volt. Balassa a  kocsijához ment, amely utolsóként állt a  sorban. Néhány méterre egy
szerelmespár csókolózott a  sötétben. Kinyitotta a  kocsit, és  behajolt. A kesztyűtartóból jegyzetlapot vett ki,
és  egy  pipát  rajzolt  rá  gyors  mozdulattal.  Aztán  egy  doboz  Marlborót  vett  a  kezébe.  A  papírdarabkát
picinyre  összesodorta,  és  amikor  kocsiját  bezárta,  az  ajtó  résébe  helyezte.  Máris  indult  vissza.  A
kertkapuban Csataiba ütközött a sötétben.

- Hoztam egy kis finom cigarettát, rágyújt? - kérdezte Balassa.

- Köszönöm, de nem dohányzom - mondta a férfi. - Látja, erről elfeledkeztünk... Gondolhattunk volna rá.

- A magam részéről nem vagyok ezekért oda. Inkább a nők. Nekik viszem.

Csatai is indult vissza a házhoz.

-  Gyakran  kinézek  a  kocsikra,  a  gyerekek  miatt  -  mondta.  Balassa  szájához  emelte  a  kezét,  és  egy
ásítást nyomott el.

- Lenne egy kérésem - közölte a férfival.

- Éspedig? - udvariaskodott amaz.

- A nagybátyám itt van Almádiban.. .  Megadtam neki a  címet, hogy hol talál meg. Ha  keresne,  szóljon
nekem.



- Megteszem, de nyitva a kapu, egyenesen bejöhet.

- Mindenesetre szólok Kollman úrnak is.

- Ahogy gondolja - tárta szét kezét a férfi -, de ismétlem, nincs akadálya hogy bejöjjön. Mindenesetre, ha
előbb meglátom, szólok magának.

Balassa Péter ugyanezt elmondta Kollmannak is.

- Nincs probléma, fiatal barátom - mondta Kollman. - Nyugodtan jöjjön a nagybátyja, kap egy kis pezsgőt
vagy amire kedve szottyan.

- Nála éjszakázom...

- Csak jöjjön, ugyanolyan vendégem, mint maga - mondta nagyvonalúan Kollman.

A társaság hangulata tetőfokára hágott. Kis Mária megörült a váratlan ajándéknak.

- Ezt határozottan nekem vetted? - forgatta meg kezében a Marlborót.

- Határozottan, hogy a romlásba vigyelek.

- Nagyon köszönöm - mondta a lány, és csókot lehelt Balassa arcára.

Nyomban rágyújtott, majd a többieket is kínálta.

Berec Edina a cigaretta láttán sejtelmes mosolyt küldött Balassának, aztán maga is rágyújtott egy hosszú
cigarettára.

A  portugál  férfi  igen  álmosnak  tetszett.  Sűrűn  pislogott,  és  sorozatban  nyomta  el  ásításait.  A  pipája
kialudva hevert az asztalon levő hamutálban.

Balassa  figyelmét  nem  kerülte  el,  hogy  a  társaságban  többen  fáradtnak  látszanak.  Palásti  Tibor  is
összeszűkült szemét meresztette, feleségéről szinte lerítt, hogy az álmossággal küszködik.

- A gyors levegőváltozástól van ez, gyerekek - magyarázta Kollman, miután valaki szóvá tette ezt. -  A
levegő friss, és ez kihat... Majd a kávé rendbe hoz mindenkit.

-  Kollmanné  hozta  a  kávét.  Balassa  cukrot  tett  a  poharába  és  a  kanállal  kiemelte.  A  cukor  alig
színeződött el. Akaratlanul is elmosolyodott.

- Ez egy lötty - súgta Kis Mária.

- Hát az biztos, hogy a koffein hiányzik belőle.

- Te nem vagy fáradt?

- Sőt álmos sem... És te?

Kis Mária szemében huncut fény villant. Megmozgatta felsőtestét, és azt mondta:

- Olyan formában vagyok, hogy szét tudnám rúgni ezt a kalibát... De ahogy ezek kipukkantak...

Balassa  a  tűorrú  férfit  nézte.  Két  pohár  kávét  döntött  le  egymás  után.  Kollman  zavartan  topogott
körülötte. Az  asztalon  nem  volt  ott  a  hamutál,  sem  a  portugál  pipája.  Az  előbb  még  mindkettőt  ott  látta.
Meglepetése csak rövid ideig tartott, mert az asztalnál megjelent Csatai a tálcával. Hozta a  tiszta hamu tálat
a pipával együtt.

A portugált a  pipa érdekelte, néhányszor a  hamutálhoz ütögette, majd miután meggyőződött, hogy  üres,
blézerének felső zsebébe helyezte. Néhány szót váltott Kollmannal.  Berec  Edina,  aki  ott  ült,  örömteljesen
mosolygott.

Balassa elkapta a nő pillantását. Erre Berec Edina felállt, és hozzá lépett.

- Van még abból a finom cigarettából? - kérdezte. A Marlboro ott hevert az asztalon.

- Parancsolj - nyújtotta Kis Mária.



- Min vitatkoznak? - kérdezte Balassa.

- A pasas álmos lett, és emiatt egészen kikelt magából. Azt mondja, megy lefeküdni, mert fáradtnak érzi
magát. Kollman pedig tartóztatja. Ennyi az egész... Én örülök a legjobban.

- Azt láttam...

A portugál megnyugodott, és egy nagy pohár kristályvizet hajtott le. Berec Edina  nem  ment  vissza,  ott
maradt az asztaluknál, majd a lányhoz fordult.

- Meddig maradunk? - kérdezte.

- Ameddig Péter... Elviszel majd a szállóig, ugye?

- Igen...

Csatai kíváncsian nézett körbe a teraszon, majd a fejével intett Balassának. Egy  pillanattal  később  egy
idős, sovány ember követte.

- Bocsánat - mondta Balassa. - Itt a nagybátyám. A két nő értetlenül nézett egymásra.

Balassa Péter üdvözölte nagybátyját, és az asztalhoz vezetve, bemutatta a két nőnek.

- Azt hiszem, nemsokára  menni  fogunk  -  mondta  az  idős  férfi.  Kíváncsian  körülnézett,  majd  a  szeme
megállapodott Kollman Artúron. Kisvártatva Balassára tekintett. - Hát igen, rendben vagyunk.

Az  érkező  láttán  többen  hozzájuk  léptek.  Balassa  udvariasan  bemutatta  nagybátyját,  és  közölte,  hogy
mindjárt indulnak. Legjobban Kis Mária és Berec Edina volt meglepve. Nem tudtak arról, hogy  Balassa  a
nagybátyját várja.

Kis Mária megcibálta Balassa zakóját.

- Ez mit jelent? - suttogta.

- Majd megmagyarázom.. .

Kollman Artúr lépett hozzájuk. Szívélyes mosollyal nyújtott kezet az érkezőnek, és bemutatkozott.

- Perliszka vagyok - mondta az idős férfi fürkésző szemmel. - Te meg Frigyes vagy... Kollman Frigyes
Kassáról.

A közelükben többen felkapták a fejüket. Kollman leesett állal bámult.

- Nem emlékszel, Frici, a  te Suska barátodra? - folytatta csendesen az idős ember. - Csodálkoznék, ha
elfelejtettél volna, Hiszen együtt gyújtottuk fel azt a kazlat a határban, és még a kórházba is együtt kerültünk
égési sebeinkkel. . .

Kollman arca egy pillanat alatt megváltozott. Vonásait eltorzította a düh.

- Én Artúr  vagyok...  Kollman  Artúr  -  sziszegte.  -  És  nem  ismerem  magát...  Azt  sem  tudom,  ki  az  a
Suska. Maga biztos részeg, azonnal hagyja el a házamat.

Most  már  mindenki  őket  figyelte.  A  portugál  is  magához  térhetett  álmosságából,  mert  kikerekedett
szemmel bámult, holott nem is érthette, miről van szó.

Balassa megfogta az idős férfi karját.

- Menjünk, Gábor bácsi - mondta csendesen.

Berec Edina és a  lány megkövülten állt, de a  többiek  sem  voltak  kivételek.  Mintha  mindenki  egy  perc
alatt kijózanodott volna. Palásti is meredten nézte a két embert.

Az idős férfi megmozdult, mutatóujját Kollmanra szegezte.

- Tudom, hogy Frigyes vagy, és nem az ikertestvéred, Artúr - mondta. - Én gyerekként is meg tudtalak
különböztetni titeket. Nem tudom, mi okod lehet, hogy  letagadd  a  valóságot,  de  ez  a  te  dolgod...  Belőlem
azért ne csinálj hülyét. Húzd fel a bal karodon az ingedet. Ott az égés helye, amit velem együtt szereztél. Az



majd meggyőz téged is, hogy lényegében Frigyes vagy, és nem Artúr testvéred...

Kollman akaratlanul is bal alsó karjához kapott.

- Rajta, húzd fel az inget - folytatta biztatóan az idős ember. - Letörölhetetlen a sebhelyed, és...

- Hallgasson - kiálltotta magából kikelve Kollman. - Hallgasson, és takarodjon innen, mert én nem tudom,
mit csinálok...

Kollmanné belekapaszkodott férje karjába.

- De Artúr, nyugodj már meg - csitította.

Kollmannal azonban már nem lehetett bírni. Ordított, toporzékolt, és  neki akart menni az idős embernek,
hogy  tettlegesen  vegyen  rajta  elégtételt.  Csatai  István  is  megjelent  sápadtan  és  az  asszonnyal  együtt
bevonszolták a házba a kiabáló Kollmant.

- Én Artúr vagyok - hangzott bentről is  a  hangja  szinte  eszelős  módjára.  -  Artúr  vagyok,  senki  más...
Megölöm ezt az embert.

Balassa közel hajolt a két nőhöz.

- Azonnal menjetek a szállóba, és csak akkor nyissatok ajtót, ha háromszor kopogtatok - mondta, aztán
az idős emberhez fordult. - Menjünk, Gábor bácsi...

- Menjünk, fiam...

Mindenki szélütöttként állt, és nézte, ahogy elvonulnak. Kollmanék még a házban voltak.

Balassa futó lépteket hallott a kerti úton. Felkészülten fordult hátra. Berec Edina és a lány volt az.

- Most azonnal megyünk mi is - közölte feldúltan Kis Mária.

- Gyertek... A szállónál kiraklak titeket.

A  kis  utcában  többen  is  voltak  a  sötétben.  A  sarkon  négy  farmernadrágos  fiatalember  cigarettázott
tétlenkedve. Alaposan megnézték a kocsit, amint lépésben elhajtottak mellettük.

Hátul a kocsiban öngyújtó kattant, Berec Edina gyújtott rá.

- Azt hiszem, a többiek sem maradnak - jegyezte meg csendesen. Kis Mária egy pezsgősüveget emelt a
magasba.

- Ezt azért megmentettem - mondta vidáman. - Majd becsókoljuk a szobánkban.

-  Majd  én  felviszem,  ne  lássák  nálatok  -  vetette  közbe  meglepetten  Balassa.  -  Még  azt  hiszik,
szeszkazánok vagytok.

- Feljössz majd hozzánk? - tudakolta a lány.

- Megisszuk a pezsgőt. Berec Edina egy szót sem szólt. Balassa a két nőt kirakta a szállónál.

- Úgy, ahogy megbeszéltük - mondta. - Elviszem a bácsikámat és jövök vissza.

Megvárta míg a két nő bemegy az ajtón, aztán indított.

- Hát ez sikerült Perliszka úr - fordult az idős férfihez. - Ezért érdemes volt Kassáról ideutazni.

-  Szólítson  csak  továbbra  is  Gábor  bácsinak,  hiszen  kétszer  is  a  fiam  lehetne.  Örülök,  hogy  tudtam
segíteni... Nyomban ráismertem Frigyesre és a természete sem változott. Ilyen volt fiatal korában is.

Egy sötét villánál fékeztek. Maga Bana Dénes nyitott ajtót. Balassa nyomban beszámolt a  történtekről.
A Csehszlovákiából érkezett idős férfit Pintér Béla a  társalgóba vezette, hogy megvendégelje. Az  ezredes
egy másik szobába vitte beosztottját, ahol rádiókészülék üzemelt.

- Jól felforgatták azt az utcát - jegyezte meg Balassa.

- Gondunk volt rá, nehogy gyorsan elsöpörhessenek... Most az előbb jelentették Beleznay emberei, hogy



mindenki pucol Kollmanéktól és mennek az Aurórába. Az a portugál indult utolsónak, de nyakon csípték a
sarkon. Mindjárt itt lesznek.

Kisvártatva érkezők zaja hallatszott. Bana magára  hagyta  beosztottját.  Csak  nagysokára  tért  vissza,  a
kezében rövid szárú pipát tartott.

- Itt a  bizonyíték - mondta. - A portugáltól szedtük el, már túl van az első  méltatlankodáson.  -  Csavart
egyet a pipán. Az szétnyílt, piciny műszer vált láthatóvá. Egy miniatűr magnetofon, keskeny szalaggal, akár
a gyufaszál.

- Az tűnt fel, hogy Kollman játszadozik a pipával és mindig a másikra gyújt. Ezt már múltkor is megtette
Palástiaknál.

Bana bólintott.

-  Rögzítette  az  érdekesebb  beszélgetéseket,  amikor  a  munkáról  volt  szó  -  mondta.  -  A  lényeg,  hogy
kezünkben a bizonyíték és sikerült Kollman kilétét is lelepleznünk.

- Ezredes elvtárs most mit tervez?

-  Megvárjuk  míg  elhagyják  a  nyaralót,  és  elkapjuk  őket.  Ha  nem  sejtik  meg,  hogy  ez  megrendezett
színjáték volt a részünkről, különösebb problémánk nem lesz... De most nem kockáztatom meg a behatolást.
Túlságosan sokkos állapotban lehetnek... Persze azt hiszik, hogy a portugál barátjuk az anyaggal már régen
úton van a határ felé.

- Persze, akkor már tudtuk - folytatta az ezredes -, hogy mi a  lényeg a részünkre, amikor megkaptam a
céduláját a pipa rajzával...

- A portugált követték már tegnap is? Bana Dénes a fejét rázta.

- Nem akartunk semmit sem kockáztatni - mondta. - Tudtuk, hogy vagy itt szerzik meg a fontos képletet
Palásti  fecsegése  nyomán,  vagy  a  Vegyipari  Kutató  lemezszekrényéből...  Pintér  már  intézkedett,  hogy
Pesten fújják le az akciót és szüntessék meg a csapdát... Látom, pezsgőt hozott.

Balassa észbe kapott és a nyitott üveget az asztalra helyezte.

- Cserébe két üveggel kérek, mert ezt itt hagyom- mondta. - Az a gyanúm, hogy gyenge altatót kevertek
bele,

- Ugyan miért tették volna?

- Miután Palástitól megtudták a vegyszer képletét,  már  nem  volt  érdekük  a  bájmosolyra.  Azon  voltak,
hogy a buli mielőbb befejeződjön és a vendégek eltávozzanak. Ezért volt szükség gyenge altatóra.

-  Értem  -  nézett  az  üvegre  az  ezredes.  -  Megvizsgáljuk  a  laboratóriumunkban.  De  most  nem  tudok
helyette két üveg pezsgőt adni. Ennivalónk akad, még borunk is, de pezsgő már nem... Elvégre nem estélyre
érkeztünk, mint maga.

Balassa elmosolyodott.

- Majd veszek a szálló bárjában - mondta. - Két üveg pezsgővel tartozom, amiért ezt megkaptam.

- Adok majd kiutalást.

- Köszönöm, nincs szükségem rá...

Bana elnevette magát.

- Most sem lesz könnyű helyzetben - jegyezte meg.

- Majd kitalálok valamit nekik.

- Legyen hozzá szerencséje.

Balassa  Péter  az  Aurórához  hajtott.  A  bárban  két  üveg  jegelt  pezsgőt  vett,  és  felment  a  lányok
szobájához. Alig ért ujja harmadszor az ajtóhoz, az máris felpattant, mintha lesték volna az érkezését.



- Na végre, már azt hittük, meglógtál - fogadta örömmel Kis Mária. Mindketten felöltözve ültek az ágy
szélén.

- Már mindenki itt van - közölte Berec Edina.

-  Palástiéknál  tárgyalják  az  eseményeket,  mindenki  ott  van  -  vette  át  a  szót  a  lány.  -  Nekünk  is
kopogtattak, de nem nyitottunk ajtót... Téged vártunk.

Berec Edina rágyújtott egy Marlboróra, és szólni akart, de a lány leintette.

- Majd én - mondta, aztán Balassához fordult. - Péter fiam, árulj el nekem egy titkot - kezdte nyájasan -,
de ígérd meg, hogy őszinte leszel.

Balassa kinyitotta az egyik üveget, és italt öntött a fogmosó poharakba.

- Őszinte leszek, de előbb igyunk - mondta.

- Nos, kérdezhetek? - tudakolta később a lány.

- Rajta...

-  Ugye,  ez  az  idős  bácsi  nem  volt  a  nagybátyád...  Már  úgy  értem,  nem  az  igazi.  Mert  nagybátyád
végeredményben lehet, de ez a bácsi nem volt az, ugye?

- Nem - rázta fejét Balassa. - Ez a bácsi igen fontos ember volt, de  nem  a  nagybátyám.. .  Csak  hecc
kedvéért mondtam, hogy a nagybátyám.

Kis Mária boldogan sikoltott.

- Na látod - fordult Berec Edinához. - Mit mondtam, hogy igazam lesz.

Balassa megvonta vállát.

- Igyunk gyerekek, mert megmelegszik a pezsgő - mondta és megemelte a neki jutott fogmosó poharat.
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Kora reggel a Halászbástya kihalt volt. A város felett finom pára lebegett, a  Duna felkelő nap fényében
fürdött. Bana Dénes a kőkorlátra könyökölve a várost nézte,  amely  megkezdte  lüktető  életét.  A  tekintete
élénk volt, a kedélye vidám. Egyáltalán nem látszott rajta, hogy az éjszakát ébren töltötte.

Balassa főnöke mellett állt, és cigarettáját szívta.

- Mindent bevallottak - mondta az ezredes, és felegyenesedett. - Kíváncsi mindenre?

Balassa bólintott.

- Engem csak egy dolog érdekel - folytatta az ezredes. - Egy dologra vagyok kíváncsi...

Balassa értetlenül nézett. Tekintete összevillant főnöke mosolygó szemével.

- Erre csak én válaszolhatok? - kérdezte.

- Csak maga...

- Mire kíváncsi, ezredes elvtárs?

- Arra a magyarázkodásra az Aurórában.

Balassa zavartan felkapta tekintetét.

-  Magánügy  -  mondta  tömören,  aztán  hozzátette.  -  Különben  már  sejtettek  valamit...  Kár  lett  volna



titkolódzni. Amit lehetett elmondtam, kész...  A  többiek  is  sejtik  a  vállalatnál,  hogy  megrendezett  dolognak
voltak a szemtanúi.

Bana legyintett.

- Mellébeszél - mondta. - De nem rám tartozik... Mindenesetre kíváncsi vagyok, melyik marad  a  kettő
közül nyeregben.

- Nem árultam nekik zsákbamacskát, főként Berec Edinának nem...

- Azt tudom... Magából, barátom, egy házassági ígéretet kicsikarni nagyobb fegyvertény, mint egy kémet
vallomásra bírni.

Balassa nevetett.

- Bizonyíték kérdése az egész - mondta.

Bana Dénes cigarettára gyújtott, majd gondolatait rendszerezte. Később megszólalt:

-  Minden  azzal  kezdődött,  hogy  Kollman  Artúr  a  megérdemelt  munka  után  nyugalomba  vonult,  és
ellátogatott távoli rokona meghívására Dél-Amerikába, pontosan Venezuelába... A rokon, most már tudjuk,
kisebbfajta meglepetést készített elő neki. Ugyanis, mint azt sejtettük, már évekkel előbb találkozott odakint
egy  Lopez  Gonzales  nevű  emberrel,  aki  előszeretettel  kereste  a  kint  élő  magyarok  társaságát.  A  rokon
felismerte  Lopez  Gonzalesben  Kollman  Frigyest,  a  Kollman-família  fekete  bárányát...  Frigyes  ugyanis
Venezuelába szökött az akkor még bájos pénztárosnővel, megesküdtek,  gyerekük  nem  született,  később  a
feleség meghalt.

- Lopez Gonzales - folytatta  az  ezredes  -,  de  nevezzük  őt  eredeti  nevén:  Kollman  Frigyes  ugyancsak
vegyészként  dolgozott  odakint...  Kalandos  természete  nem  szűnt  meg,  kapcsolatban  állt  egy
kémszervezettel, amely vegyészeti titkok megszerzésére specializálta magát, és világszerte  különböző  ipari
kémkedést folytatott. Pénzért Frigyes mindenre kapható volt... Nos, miután Kollman Artúr  meglátogatta  a
rokont, több  hónap  után  a  rokon  úgy  határozott,  összehozza  az  ikreket.  Ez  sikerült  is...  Olyannyira,  hogy
Kollman Artúr komoly lelki megrázkódtatáson esett át. Talán ennek a ta lálkozásnak volt köszönhető, hogy a
szíve  felmondta  a  szolgálatot...  Ismert  neve  volt,  többször  publikált  nemzetközi  szakfolyóiratokban,
tanulmányai jelentek meg... Hogy ki vetette fel elsőnek  a  lehetőséget,  azt  nem  sikerült  tisztáznunk.  Talán
Frigyes, bár ő ezt tagadja, talán a kémszervezet, amellyel összeköttetésben állt...

- A lényeg az, hogy rájöttek  a  nagy  lehetőségre.  Kollman  Artúrt  eltemették.  Ezért  volt  szükség,  hogy
hazaérkezése után  megfelelően  elrendezzék  a  dolgokat.  Most  lép  a  játékba  Csatai  István  és  nővére.  Ők
mindketten már korábban  informátorai  voltak  ennek  a  kémszervezetnek.  Őket  csatolták  Kollman  Frigyes
mellé,  mégpedig  úgy,  hogy  Frigyes  házasságot  kötött  a  nővel.  Igen  ám,  de  el  kellett  távolítani  a
házvezetőnőt.  Ugyanis  Böle  Irén  tudott  arról,  hogy  Artúrnak  egy  ikertestvére  volt.  Az  asszony  tárgyalta
meg  a  dolgokat  az  öreg  házvezetőnővel,  és  ezért  volt  szükség  a  házasságra  is.  Legyen  indok,  amiért
Kollman elbocsátja volt házvezetőnőjét, aki gyanút fogott volna,  mint  ahogy  gyanút  is  fogott  későbben,  és
ezért eltették őt az útból.

Bana eldobta cigarettáját, mély lélegzetet vett. Kisvártatva folytatta:

-  Azért  tudott  szakmai  dolgokban  Frigyes  megfoghatatlan  lenni,  mert  maga  is  vegyész  volt...
Felélesztették Kollman volt munkatársaival a  kapcsolatukat, és összejöveteleket rendeztek. Frigyes minden
szakmai  beszélgetést  rögzített  miniatűr  magnetofonján,  és  Csatai  útján  továbbította  a  kémszervezetnek.
Innen  kezdődik a  hírek  kiszivárgása,  amely  lényegében  a  mi  figyelmünket  is  felkeltette.  De  akkor  még
messze álltunk attól, hogy Kollmanra gondoljunk. Ezt maga tudja a legjobban, Hód.

-  Itt  volt  még  egy  problémája  a  Frigyes  féle  társaságnak.  Az  ingaórák  gyűjtése  és  szeretete,  amely
Artúrra volt jellemző. Ezt ők odakint nem tudták, csak később itthon, de akkor már későn kapcsoltak. Pedig
Frigyes megfelelő kioktatásban részesült, hogy mindenben úgy viselkedjen, mint Artúr  tette.  Nos,  ebben  a
kérdésben alaposan lazított... De térjünk vissza most a  nagy hibához, amelyet elkövettek. És  ez nem más,
mint  Szántai  József  esete...  Előzően  már  problémáztak,  mert  nagyon  meg  akarták  szerezni  ezt  az  új
korrózióvédő vegyszert. Sejtették ez sikerülni fog Palástinak. De  abban  nem  voltak  biztosak,  hogy  Palásti
majd elfecsegi nekik a fontos képletet. Biztosítani akarták ennek  megszerzését,  és  mivel  erre  a  vállalaton



belül nem volt emberük, úgy vélték, kulcsokkal Csatai majd bejuthat megfelelő időpontban...

- És Berec Edinára nem gondoltak? - vetette közbe Balassa. - Hiszen Frigyes helyezte  el  a  vállalatnál
Artúr nevében. Biztos szerepelt a nő a tervükben.

Bana Dénes bólintott.

- Persze, hogy  szerepelt  -  mondta.  -  Arra  gondoltak,  a  nőt  beszervezik,  és  rajta  keresztül  megszerzik
majd a végső eredményt, ha Palásti nem kotyogja e l... De később ettől elálltak.

- És miért?

- Mert Berec Edinát túlságosan eszesnek tartották ahhoz, hogy minden kompromittáló adat nélkül, csak
úgy az anyagiak miatt vállalja ennek kockázatát. Persze, Csatai azért környékezte meg, hogy hátha sikerül
majd érzelmileg magához láncolnia, és így beszervezni. A nő azonban minden kísérletet meghiúsított. Csatai
mint férfi szóba sem jöhetett nála... Más szóba jöhetett Berec Edinánál, de az nem Csatai volt.

Balassa fejét biccentette.

-  Köszönöm  a  bizalmat  -  mondta  rezignáltán.  -  Csak  azzal  nem  értek  egyet,  hogy  a  magánügyeimről
miért kell minduntalan beszámolnom.

-  Mert  összefügg  az  üggyel...  Soha  nem  faggattam,  mit  csinál  szabad  idejében,  merre  jár,  kikkel
ismerkedett meg, satöbbi...

- Mert ha úgy vesszük, nincs is szabad időm...

Bana elmosolyodott.

-  Akkor  vegyen  zord  atyának,  aki  árgus  szemmel  figyeli  fia  evickélését,  hogy  megfelelő  partiról
gondoskodjon - mondta.

- Egy fényképét elhelyezem a családi albumomba.

- Megkapja... Csak egytől óvakodom, hogy a lányomat bemutassam magának.

Balassa ismét meghajolt.

- Köszönöm a bizalmat - mondta.

- Csapnivaló vő lenne, és nekem egyet kellene értenem magával sok kérdésben.

Mindketten rágyújtottak.

- Tehát Berec Edinánál így kudarcot vallottak - tért vissza az ezredes az ügy ismertetésére. - Nos, akkor
játszott a kezükre Szántai József.

-  Szántai  ugyanis  azt  a  “hobbyt"  űzte  -  folytatta  -,  hogy  márkás  autórádiókat  szerelt  ki  a  kiszemelt
kocsikból. Igaza volt magának, Szántai munka közben nézte a  kocsikat. A Mártírok útjára is szállított árut,
és  főnökének  mindig  Csatai  trafikjában  vásárolt  külföldi  cigarettát.  Itt  szemelte  ki  a  Renault  tizenhatost,
amelyben  Philips  rádió  volt...  Egy  délután  követte  Csatait  hazáig.  Látta,  hogy  csupán  a  kertben,  a  ház
falánál állítja le a kocsit. Éjszaka visszatért, de rajtavesztett, mert Csatai megfogta... Előbb át akarta adni a
rendőrségnek, de amikor meglátta Szántai  kulcsgyűjteményét,  egy  gondolata  támadt.  Tudta  ugyanis,  hogy
Palásti magával cipeli autójában hivatali kulcsainak egyik példányát. Nos, rávette Szántait, nyissa fel Palásti
kocsiját, és szerezzen a kulcsokról mintát, majd azokat készíttesse el.

-  Szántai  belement  a  játékba.  Mindegy  volt,  csak  a  rendőrségre  ne  kerüljön.  Eleget  tett  a  kérésnek.
Megfigyelte  Palástit,  és  egy  alkalommal,  éjjel,  sikerült  eleget  tennie  Csatai  kérésének.  Azt  mi  tudjuk,  ki
készítette el a kulcsokat... Ez eddig rendben volt, de a hiba ott jött, hogy Szántai rájöhetett, nagyobb játékról
van itt szó. Elhatározta, megzsarolja Csatait, és  kivasal belőle egy kis pénzt... Csatai dörzsölt volt, tudta, ez
folytatódni fog, ezért elhatározta, likvidálja Szántait, akire tulajdonképpen már nem  volt  szüksége.  Elhitette
vele,  hogy  egy  jobb  állásba  helyezi,  és  lépjen  ki  a  vállalattól.  Hajlandó  volt  pénzt  ígérni  Szántainak,  aki
elment a  találkozóra. Csatai elcsalta a  Duna-kanyarba,  hogy  ott  van  a  nyaralója,  és  ott  a  pénz  is.  Menet
közben  aztán  Leányfalunál  az  előtte  haladó  Szántai  motorkerékpárját  meglökte.  A  fiú  felborult.  Ekkor



bevonszolta egy bokros  részre,  ahol  kiverte  belőle  a  titkát.  Ekkor  tudta  meg,  hogy  a  fiú  szeretőjénél  egy
borítékban van saját kocsijának rendszáma és Palásti autójának jellegzetes színe. Miután ezt megtudta, a fiút
formálisan agyonverte, és a Dunába dobta. A motort úgyszintén.

Bana pillanatnyi szünetet tartott. Balassa ezt felhasználta, és megszólalt:

- Ekkor határozta el, hogy végez Vértes Ágnessel is?

- Igen...

- Csatai követte a lányt?

-  Többször  is,  hogy  meggyőződjön,  merre  lakik.  Amikor  maga  azon  a  délelőttön  a  kapu  nyikorgását
hallotta, Csatai surrant ki. Miután a testes nyomozót leütötte, még átkutatta a lakást.

Balassa elismerően bólintott.

- Azért ügyes fickó ez a Tompai nyomozóhadnagy - mondta. - Lám, a másik szálon, a  gyilkos nyomának
követésén ugyanoda eljutott, ahová mi, Csatai Istvánhoz.

- Bizony, úgy kellett leállítani hivatalosan, nehogy keresztezze a mi vonalunkat. Képzelje, ha letartóztatja
Csatait három nappal előbb, nem  tudjuk  bizonyítani  a  kémkedésüket...  És  miért  jutott  el  Csataihoz?  Mert
tudta,  hogy  gázolás  történt,  ezt  kimutatta  a  motoron  végzett  vizsgálat,  tudta,  hogy  Szántai
bűncselekményeket követett el, mert autórádiókat lopott. És  tudta azt, hogy  gyilkosát  ismeretségi  körében
kell keresnie.

- Képzelem, hogy elégedetlenkedett, amikor megtudta, nem nyúlhat az emberéhez.

- Külön felterjesztem kitüntetésre, ez kárpótolni fogja őt.

Balassa megszívta cigarettáját, a tanyára gondolt, amelyet megjárt Berec Edinával.

- Miért ölte meg Csatai az öreg házvezetőnőt? - kérdezte.

- Mert az idős nő rájött, hogy személycsere történt - mondta az  ezredes.  -  Biztos  vagyok  benne,  hogy
gyanúja korábban is élhetett ez irányban. Hiszen egyszerűen elküldték, miután Kollman Frigyes megérkezett
Venezuelából.  A  házasság  nem  volt  elég  indok,  amivel  saját  magának  megmagyarázta  volna  a  dolgokat,
hogy rá ott már nincs szükség.

- Előtte való héten az idős nő vonatra  szállt,  és  felutazott  Budapestre  -  folytatta.  -  Elsétált  Kollmanék
háza  előtt.  Kora  délután  volt,  csak  este  indult  vissza  a  vonatja,  megtehette.  Mindezt  Kollmantól  tudjuk...
Amint ott téblábolt fel s  alá az utcán, Kollman megjelent a  kertben.  A  nő  a  kerítéshez  ment,  és  bekiabált
neki. Kollman ránézett, nem ismerte, azt sem  tudta,  ki  az.  A  nő  viszont  azonnal  kapcsolt,  végül  Kollman,
hogy kitérjen a válasz elől bemenekült a  villába. A nő ezt követően hazautazott, és  kétségbeesett levelet írt
Berec Edinának, akit ismert, hiszen annak anyjával korábban kapcsolatban  állt.  Konkrétan  nem  írta,  miről
van  szó,  csak  célzott  erre...  Talán  azért  fordult  csak  a  lányhoz,  mert  nem  gondolta,  ha  hivatalos  helyen
előadja észrevételét, hinni fognak neki.

-  Órákkal  később  Csataiék  -  értesültek  erről  a  malőrről,  de  vártak,  mert  nem  tudták,  mi  lesz  a
következménye. Vártak...  Ekkor futott  be  Berec  Edina  kérése,  hogy  vigyék  őt  le  Kiskunhalasra.  Persze,
kapcsoltak,  és  tudták,  nyakukon  a  vész,  ha  a  lány  beszél  az  idős  nővel...  Azonnal  cselekedniük  kellett...
Közben  azonban  Csatai  eladta  már  a  kocsit,  tartott  attól,  hogy  a  sárhányó  sérülése,  amelyet  ugyan
megjavíttatott,  miután  Szántait  elütötte,  veszélyes  lesz.  így  hát  elkérte  az  új  tulajdonostól  a  kocsit,  előbb
Berec Edina lakására hajtott. Sejtette, hogy az idős  nő  levelet  írt  a  lánynak.  Gondolta,  hátha  megtalálja  a
levelet  a  lakásban.  Volt  kulcsa,  hiszen  már  korábban  mintát  vett  az  eredeti  kulcsokról,  amikor  még  arra
számított,  hogy  Berec  Edinát  beszervezi...  Megtalálta  a  levelet  és  ezt  követően  lement  Kiskunhalasra.
Végzett az idős nővel, akit megfojtott, és  a  kútba dobott. Ez  volt  sorrendben  a  harmadik  gyilkossága.  Azt
hitték,  most  már  minden  rendben  lesz,  és  elmúlt  a  veszély  a  fejük  felől...  Úgy  tervezték,  hogy  végleg
abbahagyják tevékenységüket. Kiutaznak nyugatra, és kint maradnak. Ez lett volna a tőkéjük, ha megszerzik
az új vegyszert...

- És a portugál pasas? - kérdezte Balassa. Bana legyintett.



- Egy szerencsétlen ürge - mondta. - Csupán összekötő volt, akinek azt a feladatot szánták, hogy Bécsbe
vigye azonnal a megszerzett titkot pipájában.

- Azért kérte Kollman Berec Edinát,  hogy  vállalja:  a  portugál  az  ő  ismerőse  -  folytatta  -,  mert  tartott
attól,  hogy  Palásti  begubódzik...  A  mérnök  jóindulatú  volt,  és  most  már  nagyon  bánja,  hogy  kifecsegte  a
titkát. Ez számára örök tanulság lesz, no meg a többieknek is. És  még  egy  dolog...  A  pezsgőben  valóban
enyhe altató volt. Azt akarták, hogy a társaság minél hamarabb eltűnjön, mert már nem volt szükség rájuk.

Balassa Péter megborzongott a friss hajnali szellőben, és begombolta zakóját.

- Szabadságot veszek ki, elutazom pihenni - jegyezte meg.

- Majd utána kiléptetjük a vállalattól... És kivel utazik? Mert nem hiszem, hogy egyedül elengedik magát.

Balassa bosszúsan nézett.

- Mindkettővel - mondta. - A testvéremmé fogadtam őket. Legalább nagyobb lesz a család.

Bana Dénes egy pillanatra meghökkent, majd száját csücsörítette, hogy füttyentést hallasson, de ez nem
sikerült neki. Lemondóan legyintett, aztán átkarolva a fiatalember vállát, megindultak lefelé a lépcsőn.

Vége


