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1.

A holttestet egy tizenéves fedezte fel, aki azon a délelőttön a maga faricskálta bottal indult horgászni a
Soroksár  határában  levő  Kis-Dunaághoz.  Utána  lélekszakadva  futott  hazáig.  A  közelben  lakott,  a
városszélen  húzódó  kis  családi  házak  egyikében,  így  percek  alatt  otthon  volt.  Rémülten  számolt  be
anyjának  a  történtekről.  Az  asszony  aztán  fellármázta  a  szomszédokat.  Egyikük  telefonált  a
rendőrségnek. Ekkorra már a környékről néhány férfi összeverődött a ház előtt, és a gyereket faggatta.

Kisvártatva motorkerékpáron egy rendőr érkezett. Kerek fejű, pirospozsgás fiatalember volt, tizedesi
rangban. Foghegyről köszöntötte a jelenlevőket, és komótosan leállította motorját. Miközben az álla alatt
kicsatolta a bukósisak szíját, körbenézett. Szeme megállapodott a gyereken, s az arca olyan lett, mint a
végrehajtóé.

- Te vagy Gábris Lajos? - reccsentette.

A gyerek nyelt egyet, és nagyot bólintott.

- Mi a tényállás? - ropogtatta tovább a szavakat a tizedes. - Hadd halljam!

A gyerek a szemét forgatta.

- Mivel? - nyögte.

- A tényállást akarom hallani.

- A tényállást azt nem tudom, csupán egy holt embert találtam - vágta rá a gyerek. Karját a folyó felé
lendítette. - Ott ütköztem bele.

- Pontosan hol?

- Hát a rekettyésben.

- Hoool? - csücsörítette a tizedes.

A gyerek mélyet lélegzett, hogy válaszoljon, de az egyik férfi megelőzte.

- A part közelében levő bozótosban - mondta csendesen.

A tizedes lesújtó pillantást vetett rá.

- Tudom én, mi az ábra, kérem - mondta nyomatékkal, aztán fejével a gyerek felé intett -, csak tőle
akarom hallani, mert ő a felfedező tanú.

Ismét a gyerekhez fordult.

- A tényállás röviden az, ami veled történt. Érted?

A gyerek bólintott, aztán elmondta, hogy horgászni indult, majd részletezte, hol ütközött a holttestbe.
Megjegyezte, hogy nyomban sarkon fordult és hazafutott.

- Honnan tudtad, hogy halott? - kíváncsiskodott a tizedes.

A gyerek csak nézett.

A  tizedes  megismételte  a  szavait,  és  diadalmasan  nézett  a  többiekre,  hogy  learassa  csalafinta
kérdésének a babérját, de nem lelt együttérző pillantásra. Az arcáról  lassan letörlődött  a  végrehajtókra
jellemző szigorúság, és a helyét a csalódottság foglalta el.

-  Az a holt ember mezítláb volt, mozdulatlan, és a bőre  fehér,  mint a  frissen meszelt  fal -  mondta a



fiúcska.

Késő ősz volt, a fák már elhullajtották leveleik zömét. A borongós, hűvös idő egyhangú szürkeséget
árasztott. A közeli országútról a forgalom moraja hallatszott.

A  tizedes  felhagyott  az  újabb  keresztkérdésekkel.  Kíváncsi  volt  a  megtalálás  helyére,  hogy
meggyőződjön a  gyerek állításáról,  valamint  biztosítsa  a  helyszínt  a  rendőri  bizottságnak,  amely  majd
lefolytatja az ilyenkor szokásos eljárást, és elvégzi a szükséges vizsgálatokat.

Elindultak.  Elöl  a  tizedes  a  gyerekkel,  nyomukban  tisztes  távolságra  a  kíváncsiskodók.  A  menet
megkerült egy elsárgult kukoricatáblát, és rátért a parthoz vezető földútra. Rövid ballagás után az egyik
útkanyarban a gyerek hirtelen megtorpant. A nyirkos levegőben már érződött az állott víz szaga.

- Mi van, öcskös? - nézett a tizedes.

- Tovább egy lépést sem teszek.

A mögöttük settenkedők is lecövekeltek. A tizedes elkapta a gyerek pillantását. Az utat a vízhez egy
ösvény rövidítette le a kiterjedt rekettyésen át.

- Itt van? - intett fejével a tizedes a csapásra.

A gyerek akkorát nyelt, hogy a feje is belemozdult.

- Araszoljon egy keveset előre, aztán meglátja - mondta.

A tizedes pontosan öt  lépést  tett  az  ösvényen,  aztán megállt,  mintha falba ütközött  volna.  Az egyik
bokorból talppal az égnek két meztelen láb nyúlt ki, az ujjak végei az ösvény szélét érték. Mintha valaki
fejest ugrott volna a sűrűbe,  és  aztán ott  maradt  volna mozdulatlanul. Csak  térdig volt  látható,  a  többi
beleveszett  a  bokorba.  A bal  lábikrán nagy fekete  bogár  bukkant  fel,  fürgén  lefutott  a  bokáig,  majd
megpihent a talpon, aztán lepottyant a fűbe és eltűnt.

A  tizedes  megborzongott.  A  halottak  mindig  megviselték.  Nehezen  felejtett,  a  látványt  hetekig
magában  hordozta.  A  kötelességét  azonban  az  érzékenységre  való  tekintet  nélkül  határozták  meg.
Többek között meg kell győződnie a halál beálltáról, s jelentenie kellett a bizottság vezetőjének a holttest
nemét. A bokorba bújt testet a láb alapján férfinak ítélte, de ehhez még bizonyosságot akart szerezni. Egy
rövid pillantást vetett a tetem arcára. Éppen csak annyit, hogy aztán mihamarabb elfelejtse.

Kürtjel harsant. A közeli országúton személygépkocsi fékezett.  Két  férfi szállt  ki.  A kocsi  nyomban
megfordult,  és  indult  vissza  a  városba.  Amazok  leereszkedtek  a  töltésen,  és  a  mezőn  ácsorgók  felé
indultak.

A tizedes kijött a rekettyésből, és kíváncsian nézte a közeledőket. Tudta, hogy nem ezeket várja.  A
rendőri bizottság mindig két kocsival érkezett, és az egyik furgon volt, mert a bűnügyi technikusnak sok
kacatra volt szüksége. Aztán felismerte a kapitányság két nyomozóját.

Megigazította a bukósisakját, elébük ment, és jelentett.

- Akkor még nem sokat tudunk - jegyezte meg a magasabbik nyomozó.

- Most mutatta meg a gyerek a helyet.

A kíváncsiskodók közben előrelopakodtak az ösvényig, és a nyakukat nyújtogatták a rekettyés felé.
A tizedes egy kiáltással hátrább parancsolta őket.

- Végezze csak a munkáját - mondta a nyomozó. - Mi is megvárjuk a bizottságot.

- Még meg sem néztem - jegyezte meg a tizedes.

A másik nyomozó megszólalt:



- Megnézem, hátha valamelyik régi ismerősünk tért örök nyugovóra.

Hetekkel előbb akasztott embert találtak az egyik kis erdőben. Kiderült, hogy öngyilkos lett. Notórius
zsebtolvaj volt, állandóan dagasztotta a kapitányság ügyiratforgalmát.

- Gondolod, érdemes lesz?

- Sajog a bütyköm, ez pedig rosszat jelent.

Mindketten régi bútordarabjai voltak a bűnügyi osztálynak. A negyvenes éveik derekát taposták, még
a rangjuk is megegyezett: századosok voltak. Nem önszántukból jöttek. Azzal az utasítással küldték őket,
hogy szimatoljanak körül, mi is  a  helyzet a  talált  holttesttel.  A “helyzetet” mindig a  halál oka  határozta
meg. A kerület szempontjából a legideálisabb a természetes halál, a baleset, netán az öngyilkosság volt.
Az előbbiek alig igényeltek valami munkát,  az  utóbbi  pedig  a  főkapitányság  hatáskörébe  tartozott.  A
gyanús halál, a gyilkosság szintén. Ezek azonban alaposan megterhelték a kerület bűnüldözési állományát
is.  Igaz,  a  nyomozást  a  szakcsoport  irányította,  de  egy sor  részfeladat,  aprómunka a  kerület  nyakába
szakadt.

A magasabbik szemének egy villanásával visszatartotta társát.

Pénztárcájából kis kerek fémlapot vett  elő.  A lap egyik oldalán malacfej  volt,  a  másikat  négylevelű
lóhere díszítette.  Szerencsepénz volt.  Az ilyet  szilveszter  estéjén  vederszámra  árusították  fillérekért  az
utcán. A pénzt feldobta, aztán ügyesen elkapta, és összezárt öklét a másik orra alá dugta.

- Nos? - kérdezte türelmetlenül.

Amaz szélesen vigyorgott.

- Biztosan malac - mondta.

A magasabbik lassan kinyitotta öklét, és tenyerén mutatta a pénzt.

A malacfejes oldal volt felül.

- Miért voltál ennyire biztos benne? - kérdezte rezignáltán.

- Mondtam, hogy sajog a bütyköm.

A  tizedest  feszítette  a  kíváncsiság,  de  nem  merte  megkérdezni,  hogy  vajon  miért  dobták  fel  a
szerencsepénzt, és az adott helyzetben mit jelent a malacfej. Az arcát  nyirkosnak érezte.  Zsebkendővel
megtörölközött,  aztán levette  motorossisakját,  és  homlokán is felitatta a  verejtéket.  Pirospozsgás  arca
szinte bíborszínű lett, a feje gőzölögni látszott. Mikor felvette sisakját, pillantása találkozott a magasabbik
nyomozó  fürkésző  tekintetével.  A  szeme  sarkából  látta,  hogy  a  másik  már  caplat  óvatosan  a
rekettyésben, és a folyó felől közelíti meg azt az ösvényt, ahol a holttest hever.

- Ugye, jó néhányszor már a kezébe nyomták a szondát? - vélekedett a nyomozó.

A tizedes eltette zsebkendőjét.

-  Annyira  még  nem  jutottam,  de  két  alkalommal  már  előfordult,  hogy  az  őrsparancsnokra  kellett
lehelnem, csak ezután léphettem szolgálatba - mondta.

- Gondoltam...

-  Mindez a legelején volt, amikor még újnak számítottam a kerületben. A főnök azóta megszokta az
arcom, tudja, hogy nem az italtól olyan, amilyen, így békén hagy.

-  Ismerek egy taxisofőrt,  annak is néha olyan  piros  a  feje,  akár  a  pipacs.  A  fejvadászok  minden
igazoltatásnál ferde szemmel néznek rá. Az már annyiszor fújt a szondába, hogy attól egy zászló hetekig
lobogna.



A rekettyést megjárt nyomozó visszatért. Szaporán lélegzett, a tekintete megviselt volt.

- Teljesen meztelen! - jegyezte meg szűkszavúan.

A magasabbik felkapta a fejét.

- Nő? - kérdezte.

- Férfi.

- És meztelen...

A tizedes engedélyt kért, hadd folytassa tovább munkáját, biztosítsa a helyszínt. Miután távozott, a hírt
hozó nyomozó megszólalt:

- Alaposan megdolgozták a fejét.

- Megverték.

- Az enyhe kifejezés.

- Akkor szétverték...

Amaz nagyot bólintott.

- Nincs arca - mondta.

A  magasabbik  halkat  füttyentett,  aztán  ujjával  megmasszírozta  kissé  széles  és  lapos  orrát,  mely
elárulta,  hogy  gazdája  egykor  huzamosabb  időt  töltött  a  ringben.  A  távolból  köhögés  hallatszott.  A
tizedes volt az. A rekettyés szélén állt, majd előrehajolt és öklendezni kezdett.

- Úgy látszik, megnézte - vélekedett a másik.

- Kénytelen volt, a jelentés miatt.

- Bizony néhányszor nekem is megmozdult a bendőm.

- Képzelem, milyen lehet.

- A képzelet az kevés, látni kell.

- Kohány?

- Nem néztem annak. Igaz, ezt nem lehet megítélni egy pillantásból.

A magasabbik összehúzott szemmel kémlelt az országút irányába.

- A cigányoknál előfordul, hogy teljesen levetkőztetik az áldozatukat - mondta.

- De az arcból nem csinálnak fasírtot.

- Attól függ...

- Ugyan mitől függ?

-  Bosszúból  minden elképzelhető.  Emlékszel arra  a  nőre,  aki  a  volt  férjétől nyolcvankét késszúrást
kapott?

A másik nyomozó elgondolkozva bólintott.

-  Ez most hosszú távra beteszi nekünk az ajtót - mondta csendesen. - Nehéz lesz azonosítani,  és  ki
tudja, mikor sikerül. Egy darab rongya sincs. Nemcsak a tettest kutathatjuk, hanem az áldozat kilétét is.

- Jöhetne már a bizottság, a szobrozásban még gyökeret eresztünk.



Vitatkoztak,  hol  húzódhat  a  főváros  határa.  Az  országút  elkanyarodott,  tehát  az  ott  feltüntetett
helységjelzés nem vonatkozhat  a  folyópartra.  A  kíváncsiskodók  közül  odaintettek  egy  idősebb  férfit.
Látszott rajta, hogy gazdálkodó, s ismeri a környéket. Érdeklődtek, hol kezdődhet a megyehatár.

- Attól a folyóparti nagy fűztől, egyenest az országútig - mutatta.

- Ez biztos? - kérdezte a magasabbik nyomozó.

- Mérget vehet rá... Ismerek itt minden rögöt.

- Akkor a rekettyésnek a fele már Pest megyéhez tartozik.

- Úgy van - hagyta helyben a férfi. - Pontosan a fele.

Megköszönték  a  felvilágosítást,  majd  hosszan  bámulták  a  kiterjedt  rekettyést.  A  képzeletbeli
választóvonal csupán tíz-egynéhány méterre  volt  attól  a  helytől,  ahol  a  holttestet  találták.  A  tekintetük
összevillant, ebből megértették, hogy egyre gondolnak.

Elsőnek a rekettyést megjárt nyomozó szólalt meg:

- Micsoda pechünk van.

- Kifogtuk! - vélekedett a magasabbik.

- Ha csak egy kicsivel odébb történik az eset, most nem mi álldogálunk itt.

-  Fájhatna a megyeiek feje - toldotta  meg a  magasabbik nyomozó. -  Pár  méter  miatt a  nyakunkba
szakad  egy  sereg  gond.  Azok  jól  szórakoznak  majd,  ha  megtudják,  hogy  hajszálon  múlt  csupán  az
illetékesség.

A tizedes időközben rendbe jött, és a kíváncsiskodókkal beszélgetett.

-  A helyében megoldottam volna a  problémát  -  folytatta a  magasabbik,  és  szemével a  rendőr  felé
intett. - Adtam volna az illetékességnek.

- Áthúzod a hullát Pest megyébe, és kész!

- Pontosan. Főtt volna az ő fejük. Persze, nem a kíváncsiak csapatától kísérve jövök a helyszínre, de
a felfedező tanúval sem.

A másik nevetett.

- Az öreg titokban csókott adott volna a Fegyveres Erők Napján - mondta.

Kisvártatva magukhoz kérették a felfedező tanút. A gyerek készségesen jött, tekintetében kíváncsiság
volt.  Úgy kezelték,  akár  egy  felnőttet;  köszöntötték,  bemutatkoztak.  A  fiú  kérésükre  megismételte  a
feltalálás körülményeit. Mikor befejezte, a magasabbik nyomozó megszólalt:

- Sokat jársz horgászni?

- Ha ráérek, egy kis időre leszaladok a partra.

- Miért nem voltál iskolában?

A gyerek elhúzta a száját, majd válaszolt.

- Két napja nincs tanítás - mondta. - Szünetet kaptunk, mert a tanárok kirándulni mentek. Holnap már
megyek.

- Tegnap is horgásztál?

- Vagy egy órát lent voltam.



A nyomozó a rekettyés felé intett.

- Mindig ezen az úton mész a partra? - kérdezte.

- Persze, az ösvény rövidebb.

- Tegnap is azon mentél?

- Igen.

- Akkor még nem láttál semmit?

A gyerek a fejét ingatta.

- Nem - mondta tömören.

- Lehet, hogy a holttest már ott volt, csak nem vetted észre?

- Nem volt ott.

- Honnan tudod ilyen határozottan?

A gyerek szeme mérgesen villant.

-  A lába kilóg az ösvényre -  szögezte le.  -  Ha  már tegnap ott  lett  volna,  akkor  az  egész cécó  egy
nappal előbb zajlik le, és nem most.

- Milyen cécó? - vetette közbe a másik nyomozó.

A gyerek karjával egy félkört írt le a levegőbe és azt mondta:

- Hát ez, ami itt folyik. Már legalább tízszer elmondtam az egészet. Ráadásul várnom kell, míg valami
bizottság jön. Csak tudnám, miért.

- Hogy elmondd tizenegyedszer is - vágta rá az előbbi nyomozó.

A magasabbik ismét átvette a szót.

- Kik járnak ide horgászni? - kérdezte.

- Rendszeresen azok, akik a közelben laknak, és éppen ráérnek - mondta a gyerek.

- Ismered őket?

- Nagyjából...

- Sorold fel, kik ezek és hol laknak, ha nem tudod, mondd meg, hogy néznek ki.

A gyerek eleget tett  a  kérésnek,  elmondott  vagy hat  nevet,  akik  a  környéken laktak.  Két  horgászt
csak látásból ismert, ezekről jó személyleírást adott. A másik nyomozó közben jegyzettömbjébe írta  az
adatokat. Miután megköszönték a felvilágosítást, a gyerek visszament a kíváncsiskodókhoz. Kisvártatva
szóváltásuk tartalmát ecsetelte a többieknek.

A  magasabbik  nyomozónak  az  volt  a  véleménye,  hogy  csak  idő  kérdése,  és  sor  kerülhet  az  itt
rendszeresen  megforduló  horgászok  felkutatására,  mert  a  helyszínre  vonatkozó  adatokat  csak  tőlük
kaphatnak.

- Ez esetben már erőnyerők vagyunk - magyarázta a társának.

- Nem kell szaladgálnunk, mert kész névsorunk van a sráctól, csak beszélni kell az ürgékkel.

- Gondolod, megtudhatunk valami érdekeset tőlük?



Amaz megvonta a vállát.

-  Előre semmit sem tudhatunk -  mondta,  aztán a  rekettyésre  mutatott,  amely a  holttestet  rejtette.  -
Ezzel az ismeretlen pofával nem itt végeztek, hanem idehozták.

- A körülmények erre utalnak.

-  Nincs  rajta  egy  zsebkendőnyi  pendely  sem  -  folytatta.  -  Ebből  következik,  hogy  a  helyszín
környékén sem talál a bizottság ruhaneműeket. Az már előfordulhat, hogy itt csináltak fasírtot az arcából,
de nem itt ütöttek rajta. Persze, mindez csupán feltételezés.

- Ezek szerint idehozták, bár a földúton nincs keréknyom, holott a talajt ez a nedves idő fellazította -
vélekedett a másik nyomozó. - Még egy könnyű kerékpár gumija is nyomott hagyott volna.

- Éppenséggel lehozhatták kézben az országútról...

- Lehozhatták, de miért?

- Ez a legkönnyebb kérdés...

- Hogy elrejtsék.

A magasabbik nagyot bólintott.

-  Úgy  bizony  -  szögezte  le.  -  Pontosan  ezért  cipelték  ide,  s  az  is  biztos,  hogy  nem  egy  ember
serénykedett. Valakinek figyelnie is kellett, nehogy meglepjék őket. Legalább hárman voltak.

- Lassan összeáll egy csapat.

- Hiába gúnyolódsz, ezeket figyelembe kell venni.

- Itt éjnek idején egy lélek sem koslat, milyen meglepetéstől kell tartani?

- Ezt honnan tudod ilyen biztosan?

A másik csodálkozva nézett.

-  Elég csak szétnézni - mondta. - Ebben a  csúnya időben ki  poroszkál  erre?  Méghozzá éjjel.  Nem
mondom, ha nyár lenne, príma meleg. Akkor elképzelhető, hogy idetéved egy pár hetyepetyézni.

- A tények mást mutatnak...

- Miféle tények? - hördült fel a másik.

- A holttest a rekettyésben. Talán odafestették azt a meztelen férfit?

- Jó, ez tény!

- Mit gondolsz, miért éppen a rekettyésben hever?

Amaz lemondóan legyintett.

- Mert a cipekedők kidöglöttek, és ahol rájuk jött, ott letették - mondta rezignáltán. - Ez pedig pont a
rekettyés volt. Ha nem ott döglenek ki, akkor távolabb találjuk meg.

- Vagy meg sem találjuk.

- Például, ha a vízbe dobják. Ez lett volna a legjobb megoldás.

Legalábbis nekünk jól jött volna. Elsodorja az ár, és nem a mi fejünk fáj.

- Pedig a tettesek a folyót választották.



A magasabbik nyomozó mélyet sóhajtott, és azt mondta:

- Erre egyszerű a magyarázat...

- Neked.

- Miért csak nekem?

- Mert nekem nem áll össze a kép. Tudod, hogy annak idején csupán szakérettségit tettem. Négy év
helyett egy.

-  Nos, ha akarod tudni, megzavarták őket. Az egyetlen magyarázat, amiért a holttest a rekettyésben
maradt.

A másiknak megnyúlt az arca.

- Ó, hogy erre nem gondoltam - fortyant fel. - Megkérhetlek még egy kis szívességre?

A magasabbik szélesen vigyorgott.

- Parancsolj - mondta.

- Vess egy pillantást eme tájra, látók látója - tagolta a szavakat, s pózolva körbe mutatott.

- Vajh mit látsz? Rideg tájat az ősz borongós hűvösségében. És most mondd, éjnek idején, mikor élő
az orráig sem lát a sötétben, ki a fene koslat erre? A tettesek igen, de más?! Az előbb is ezt hangoztattam
- folytatta -, amikor előhozakodtál a cipekedők elméletével. No jó. Azt elismerem, hogy egy ember nem
cipelhette a holttestet az országútról a feltalálás helyére, de a többi feltételezés kicsit bizarrnak tűnik.

Ám a magasabbik nyomozó ragaszkodott az elképzeléséhez.

- A megoldás kulcsa az lehet, ha megtaláljuk azt, aki megzavarta a cipekedőket - szögezte le.

A másik rávert társa vállára.

-  Persze,  persze  -  hadarta.  -  Biztos  megtaláljuk,  csak  ne  izgasd  magad,  hagyd  most  az  ilyen  tuti
tippeket.  Még  fülébe  jut  valamelyik  fejesnek,  és  bevisznek  a  szakcsoporthoz  főfelügyelőnek,  mint  a
filmekben.

- Tudod jól, hogy nálunk csak főelőadók vannak.

- Hát akkor annak visznek.

- Nincs egyetemem, sem főiskolám.

- Majd beíratnak, mint annak idején tették a sportolókkal.

Még később is ezen derültek, amikor a  földúton zötykölődve két  gépkocsi  közeledett,  felriasztva a
szántásról  a  varjúcsapatot.  A második Nysa  volt,  és  a  bűnügyi technikust  hozta egy  őrmesterrel  és  a
nyomozókutyával.  A személygépkocsiból  a  szokott  két  civilruhás  helyett  most  hárman  szálltak  ki,  az
egyik az orvos  volt.  Az  idősebb  jött  elöl,  a  többiek  felzárkóztak  mögötte.  Magas,  sovány  férfi  volt,
beesett arccal, mélyen ülő szemekkel. Fázósan húzta össze magát vékony átmeneti kabátjában. Látszott
rajta, hogy nincs jókedvében.

- A Colos ma rosszul néz ki - jegyezte meg halkan a magasabbik nyomozó.

- Lehet, hogy a fekélye rendetlenkedik - vélekedett a másik.

- Ugyan, abból már kigyógyult. Tegnap a pacik napja volt, biztos rossz tippet kapott...

Ismerték jól a magas,  sovány őrnagyot,  akit  Zollstocknak hívtak,  de  mindenkinek csak  Colos  volt.



Már egy évtizede helyszínelte a gyanús haláleseteket, gyilkosságokat. Tapasztalt, sokat látott szakember
volt.

Tudták,  olykor  kiújul a  gyomorfekélye,  s  ilyenkor kiállhatatlan, valamint azt  is,  hogy  dacára  a  tiltó
rendelkezéseknek - amelyek a fegyveres testületek tagjaira vonatkoznak -, gyakorta kijár az ügetőre.

A harmadik, aki velük tartott, új arc volt, eddig még sohasem látták.

A nyakukat nyújtogatták a közeledők felé.

- Ez meg ki lehet? - kérdezte az alacsonyabb.

-  Biztos valami ifjú titán,  akit  most  szalajtottak a  főiskoláról,  hogy  megtanítsa  kesztyűbe  dudálni  a
totyakos öregeket, akik már ellustultak.

- Azért tették a Colos mellé, hogy tanuljon...

- Ezt?

- Hát persze, aztán egyszer majd ő lesz a bizottság vezetője.

A magasabbik nyomozó nyihogva felnevetett.

- Ez már nem akar tanulni - mondta. - Csak rá kell nézni, és látni, már most többet tud, mint az egész
banda. Ha éppen arról lenne szó, még a nyomozókutyán is túltenne. Itt már ő az  okos,  úgy is lépked  ;
öntudatosan, magabiztosan, csordultig telve önbizalommal. Biztosan tölcsérrel töltötték bele az avatáson.

Végszóra a csapat is odaért. Az őrnagy megállt, majd a többiek is.

Üdvözölték egymást, és kezet ráztak.

-  Látom, pokoli  jó  kedvetek  van.  Viháncoltok,  bámultok,  ahelyett  hogy  az  eszetekbe  jutott  volna
valakit  kiállítani  az  országútra,  hogy  jelezze,  merre  kell  jönnünk.  Jó  darabon  túlmentünk,  kis  híján
Taksonyban kötöttünk ki. Még jó, hogy útban visszafelé a  mezőn kiszúrtuk a  téblábolókat  -  mondta a
sovány férfi.

Az őrnagy mögött a még ismeretlen fiatalember állt. Szöghajú frizurát viselt,  az  arca  komoly volt,  és
igyekezett minél keményebben nézni. A rekettyésnél kíváncsiskodók most mind őket bámulták. A tizedes
izgatottan toporgott, készült a jelentéstételre.

A nyomozóknak összevillant a szemük, aztán a magasabbik megszólalt:

- Azt hittük, ismerős vagy erre, és nagyjából pontos értesítést kaptál, hol is a helyszín.

- Nem erről van szó...

- Hát akkor miről van szó?

- Időt nyerünk, ha valaki már az országúton jelez nekünk.

- Aki rád vár, ez alatt a pár perc alatt már nem fog felfázni.

A rendőrorvos  és  a  bűnügyi technikus szélesen mosolygott.  A pillantásuk gyakran megállapodott  a
szöghajún. Az őrnagy indulatosan legyintett.

-  Ezt nem kötekedésből tettem szóvá - mondta. -  Elég tapasztaltak vagytok,  hogy ezt  megértsétek.
Tudhatjátok, hogy ilyen esetekben a nyomozás nem tűr halasztást.

A nyomozók figyelmét nem kerülte el a szakkönyvbe illő szóhasználat. Már tudták, honnan fúj a szél.
Az ötlet nem a bizottság vezetőjének a fejéből pattant ki.



-  Ide legalább két rendőr kellett  volna biztosításnak -  kezdte  az  alacsonyabb.  -  Ez esetben  jut  egy
integető az országútra, hogy megállítsa a bizottságot. De jelen esetben csak egy tizedesre tellett. Nálunk
továbbra is hiány van a rendőrökben. Pedig akadnak jelentkezők, fiatalok is. Csak hát a zömüknek nem
fűlik a  foga az utcai  szolgálathoz, íróasztal  után kacsingatnak,  nyomozók akarnak  lenni, sőt  egyenesen
rendőrtiszti főiskolára pályáznak. Ezután pedig annyi nagyszerű ötletük támad, hogy csak  az irányítással
törődnek, s a párnás székek után kapkodnak.

A szöghajúnak előbb a füle lett piros, aztán az arca.

- Mi csak véletlenül jártunk erre - vette át a szót a másik nyomozó. - Korábban befejeztük a melót,
és eljöttünk krumplit nézni télire.

A másik helyeselt.

- Spejzoltunk néhány mázsát - mondta.

- Gült azonban nem kaptunk, Rózsa pedig nem kell.

- Így hát nem vagyunk most szolgálatban.

Az őrnagy sovány arcán halvány mosoly jelent meg, a mélyen ülő szemekből elismerő pillantást vetett
feléjük. Leghátul a bűnügyi technikus vihogott visszafojtva.

A szöghajú nem bírta tovább a szótlanságot.

- A rendőr mindig szolgálatban van, ez megtalálható a szolgálati szabályzatban - mondta monotonon.

A  többieknek  a  szemük  sem  rezdült,  mintha  semmit  sem  hallottak  volna.  A  bűnügyi  technikus
félbehagyta a vihogást.

- Érdekel, hogy mi a helyzet? - kérdezte a magasabbik nyomozó a sovány férfitól.

Az őrnagy oldalra lépett, és félfordulatot tett hátra.

- Előbb bemutatom az új kollégát, Kocsis hadnagyot - mondta.

- Most került hozzánk az ügyeletre, és jelenleg a bizottságok munkáját tanulmányozza, ismerkedik az
esetekkel és a helyszínekkel.

Azok ketten úgy néztek, mintha csak most vennék észre, hogy a rendőri bizottság megszaporodott. A
szemöldökük  felszaladt,  a  tekintetük  valamelyest  élénk  lett.  De  nem  nyújtottak  kezet,  csupán
rávillantották foguk fehérjét a szöghajúra, és megmondták a nevüket, rangjukat, ahogyan azt a fegyveres
testületeknél szokás.

Az őrnagy a nyomozók felé fordult.

- Nos, mi a helyzet? - tudakolta.

- A pasast hazavágták - szögezte le a magasabbik. Röviden ismertette véleményét.

- Tehát gyilkosság...

Bólintottak.

- Tény utal erre vagy feldobtátok a pénzt? - kérdezte az őrnagy.

Nem  egy  helyszíni  szemlén  találkoztak  már.  Tudott  a  szerencsepénzről,  amellyel  a  lehetőségeket
találgatták, és nagyon sokszor rátapintottak a valóságra.

- Is, is - vetette közbe a másik.



A szöghajú a fülét hegyezte.

-  Tudhatod, főnök, hogy ők előbb lutrin döntik el a helyzeteket - jegyezte meg a  bűnügyi technikus,
aztán a nyomozókra nézett. - Igazam van?

A magasabbik elhúzta a száját, mintha egy lapát kukacot toltak volna az orra  alá,  majd könyökével
megbökte társát.

- Ennek a Bélának ördöge van, mindent eltalál - adta a meglepettet.

- Béla már ilyen. Mindennek a közepébe talál. Hiába, nagy firnyák.

A bűnügyi technikus kihúzta magát.

- Ismerlek jól, szép maszkok - mondta.

A magasabbik fájdalmas arcot vágott.

- Milyen kár, hogy csak egy van belőle - mondta.

- Kettő már kész járvány lenne - toldotta meg a másik.

Nagy  szárnycsattogtatással  népes  varjúcsapat  húzott  el  a  fejük  felett.  A  nyomozókutya  kettőt
vakkantott, és akkorát rántott az őrmesteren, hogy annak a  fejéről kis  híján leesett  a  sapka.  A rendőr
cifrát káromkodott, és szorosabbra fogta a pórázt.

Az őrnagy megindult, nyomában a többiek. Pár lépés után a sovány férfi visszaszólt:

- Most, hogy nem kaptatok krumplit, megvárhatjátok, míg végzünk.

- Maradunk - felelte a magasabbik.

A bűnügyi technikus sem maradt szótlan.

-  De  a  nagy bámulásban csukjátok  be  a  szátokat,  nehogy  megfázzon  a  torkotok  -  vetette  oda  a
nyomozóknak, mikor elhaladt előttük.

Utolsónak az őrmester ment a kutyát terelgetve.

- Ne engedje ezt az értelmes blökit a Béla közelébe - intette a rendőrt a magasabbik nyomozó.

A másik tele szájjal nevetett.

- Elveszti a felfogóképességét? - kérdezte.

- Erről szó sincs... Csak félek, hogy a kutyát lehányja.

A bűnügyi technikus félrebillent vállal haladt súlyos táskáját cipelve. Anélkül hogy hátrafordult  volna,
azt mondta:

- Leshetitek, hogy hányjak. Még a legrégibb vízi hulla sem borítana ki.

- Majd ennek nézz a szemébe - rikkantotta a másik nyomozó. - Kiszámolunk!

- Akkor vegyetek számológépet.

A magasabbik az őrmester után szólt.

- Óvja a táskás ember közelségétől.

A  tizedes  jelentést  tett  a  bizottság  vezetőjének.  A  kíváncsiskodókat  még  távolabb  küldték  a
rekettyéstől. Az őrnagy óvatosan megközelítette a holttestet, majd intett  a  bűnügyi technikusnak.  Amaz
fényképezőgéppel  a  kérdéses  bokorhoz  furakodott,  és  gyors  egymásutánban  villogtatott.  Kisvártatva



lehajolt, és közelről is csinált néhány képet.

Egyszer csak kiegyenesedett és égnek emelte a fejét, mintha a levegőben keresne valami témát.

A két nyomozónak, akik árgus szemmel lesték a bizottság serénykedését, összevillant a tekintete.

- Már pedzi - jegyezte meg kajánul a magasabbik.

- Most még csak rugdalódzik a gyomra.

- Mindjárt megindul, és sóhajtozni kezd.

- Egy pofa sörbe, hogy az első sóhajtól nem bírja ki tízig.

- De Tuborg legyen...

- Állom.

A bűnügyi technikus egyszer csak  átcsörtetett  néhány bokron,  aztán hirtelen megállt,  mintha a  lába
földbe gyökeredzett volna. A nyögést mindenki hallotta, még a távolabb tétlenkedők is, mert jó néhányan
kíváncsian nyújtogatták a nyakukat.

A nyomozók hangosan számolni kezdtek, mint a bíró a ringben a  padlóra  került  versenyző  felett.  A
bűnügyi technikus ökölbe szorított kezét emelte a magasba, de átkot kiáltani már nem maradt ereje.

Nyolcnál tartottak, amikor az meggörnyedt, majd könnyített magán.

A számolás félbemaradt.

- Egy puhány - jegyezte meg csalódottan a magasabbik nyomozó, és legyintett. -  Semmi tartás nincs
benne. Legalább tizenegyig kibírta volna.

- Hogy tiéd legyen a sör.

- Úgy van...

A másik elégedetten dörzsölte a tenyerét.

- Kellett neked Tuborg, mikor kiegyeztem volna kőbányai világosban is - rikkantotta.

- Pedig biztosra mentem...

-  Tudtam, hogy nyerek.  A  pasas  a  rekettyésben  túltesz  minden  vízi  hullán,  főként,  ha  a  szemébe
akarnak nézni. Nos, Béla a szemébe nézett.

- Le vagytok ejtve, ronda kárörvendők - hangzott a bokor mögül. A bűnügyi technikus gázolt onnan
kifelé. Néhányszor feléjük rázta az öklét, mielőtt visszatért volna a többiekhez.

Az alacsonyabbik felemelte a kezét, és ujjaival a győzelem jelét mutatta.

-  Pajtás,  egy pofa  sört  nyertem -  mondta.  -  Az ebédet  pedig ne sajnáld,  tudjuk milyen volt,  mi  is
üzemi koszton élünk.

Az őrnagy a  rekettyésben téblábolt:  olykor  lehajolt,  nyomot  keresett,  de  rögzítésre  érdemest  nem
talált. Közben a rendőrorvos is megszemlélte a holttestet. Mást nemigen tehetett. A halál pontos okát  a
boncolás dönti majd el. Mikor végzett, az arca elárulta, hogy a látvány megviselte.

A szöghajú fiatalember kellő távolságra maradt a kérdéses bokortól, és a helyszínt biztosító tizedessel
beszélgetett. Mozdulataiból következtetni lehetett, hogy éppen kioktatja a rendőrt valamire, amit nyilván
jobban tud, és az rettenetes fontos lehet a bűncselekmény helyszínén.

Az őrnagy utasítására  az  őrmester  megpróbálta  indítani  a  nyomozókutyát  a  holttest  mellől,  ahol  a



lehajtott fűből következtetni lehetett a tettesek lépteire.

Többszöri hiábavaló kísérlet után a kutyának sikerült  szimatot vennie,  mert  megindult, és  a  földúton
elügetett az országút irányába. Az útig azonban nem jutottak el, mert a kutya befutott a szántásba, és az
ott lakmározó varjakat riogatta a magasba. Az őrmester egyre-másra ordibálta a parancsait, de a kutya
úgy viselkedett, mintha teljesen elfelejtette volna a  kemény tanulóéveket.  Mikor  a  pórázt  aztán rövidre
fogta,  a  kutya  úgy  helyezkedett,  hogy  a  farát  távol  tartsa  gazdájától.  Nem  kellett  nagy  hozzáértés
megállapítani, hogy az állat az esetleges rúgásokat kívánja ezzel elkerülni, melyekben bőven lehetett már
része.

A  kíváncsiskodók  örültek,  hogy  végre  történik  valami  látványos,  és  természetesen  a  kutyának
szurkolták. Az ingyen cirkusznak az őrnagy vetett véget. Utasítására az őrmester félbehagyta a vesződést,
és a kutyát bezárta a helyére a Nysába.

Később az őrmester a nyomozóknak magyarázkodni kezdett.

- Nem tudom mi üthetett bele - panaszolta. - Annyira ideges és nyugtalan, hogy nem képes a feladatra
koncentrálni. Pedig nem tüzel.

A magasabb nyomozó értett a kutyákhoz, és azt mondta:

- Fegyelmezetlen.

-  Bizony pajtás  -  helyeselt  a  másik a  rendőrhöz fordulva.  -  Pedig jó  irányba haladtatok,  a  tetemet
minden valószínűség szerint az országútról hozták ide.

-  Azért  fegyelmezetlen,  mert  nincs  kellő  tréningben.  Többet  kellene  vele  foglalkozni  és  főként
türelemmel. Cibálással nem lehet jobb belátásra bírni.

Az őrmester hallgatott. Az arca olyan volt, mintha éppen egy. háromismeretlenes egyenlet megoldását
fontolgatná. Kisvártatva lemondott erről, mert a tekintete ismét élénk lett, s lassan eloldalgott.

Az őrnagy a rekettyés szélén a tizenévest faggatta. A szöghajú a gépkocsihoz sietett, és rádión beszólt
a  központnak,  hogy  küldjék  a  helyszínre  a  szakcsoportot,  mert  gyilkosság  történt.  Visszafelé  lapos
pillantást vetett a nyomozókra.

- Lépjünk olajra - javasolta az alacsonyabb.

A másik a fejét rázta.

- A Colosnak megígértük, hogy kivárjuk a végét - mondta.

- Talán krumplit akar venni?

- Hülye vagy? Jobban ismer minket, semhogy elhiggye.

-  De  az okosok  befognak  minket  is,  és  leshetjük,  mikor  kerülünk  haza.  Pedig  ma  időben  otthon
akarok lenni.

A másik csodálkozott.

- Ugyan miért? - kérdezte.

- A tévében Petrocelli van.

- Az más...

A rendőrorvos lépett hozzájuk, aki már befejezte munkáját. Közömbös dolgokról váltottak szót, majd
a nyomozók elsütöttek néhány aktuális viccet. A szöghajú elítélően nézett rájuk.

Az orvosnak az esettel kapcsolatban az volt a véleménye, hogy az áldozat arcát nem véletlenül verték



szét.

-  Nehéz lesz azonosítani - mondta.  -  Ez lehetett  a  tettes  célja  is.  Mindenesetre  a  bonctanban majd
levesszük az ujjlenyomatot. Ez a későbbiekben talán segíteni fog.

- Ha büntetve volt, akkor a nyilvántartó azonosítani tudja - vélekedett az alacsonyabb nyomozó.

Társa  különös  ismertetőjel  után  érdeklődött.  Nemegyszer  ilyen  egyedi  jelek  segítettek  tisztázni  az
ismeretlen holttest kilétét.

- Ilyen egyelőre nincs - közölte az orvos. - Talán lesznek foghiányok, tömések, de ezek csak később
derülnek ki. Persze, jobb lett volna egy műtét nyoma vagy törés helye, netán tetoválás...

-  Talán  még  annyit  -  folytatta  -,  hogy  delikvensünknek  hatalmas  lúdtalpa  volt  mindkét  lábán.
Bizonyára betétes cipőt viselhetett...

- A járásnak árulkodnia kellett erről.

- Természetesen.

- Ez miben nyilvánult meg? Bicegett vagy húzta volna a lábát?

A rendőrorvos vállat vont.

-  Hogy a  lúdtalp  milyen  sajátosságokkal  jelentkezett  a  járásban,  azt  nem  tudom  -  mondta.  -  De
feltűnő lehetett. Ez nagy segítség lehet a nyomozásban. Majd elválik, mennyire tudják hasznosítani.

Később az őrnagy ezeket megerősítette. A rendőrorvos már eltávozott a Nysával. Csupán a bizottság
vezetőjének a kocsija maradt a helyszínen a sofőrrel és a szöghajú fiatalemberrel. Ők ketten  a  kocsinál
beszélgettek. Várták a gyilkossági szakcsoport embereit és a halottszállítókat.

Az égbolt  mindjobban  szürkült,  a  látóhatár  elmosódott.  A  folyó  felől  hűvös  nyirkosság  áradt.  Az
országúton  a  gépkocsik  tompított  fénnyel  közlekedtek.  A  kíváncsiskodók  tábora  is  jócskán
megcsappant,  a  ráérősek  maradtak  csak.  A  felfedező  tanú  már  nem  volt  köztük.  Egyedül  a  tizedes
posztolt a rekettyésnél, fehér motorossisakja szinte világítani látszott.

A nyomozók az őrnagyot faggatták kedélyállapota felől.

-  Nincs  különösebb bajom,  csak  elegem van az egész melóból -  mondta.  -  Tudjátok,  tizenöt  éve
csinálom.  Azóta  egy  sor  főnököt  elfogyasztottam.  Most  megint  egy  új  jött.  Kezdődik  a  szokásos
átszervezés,  a  gondok  és  a  bajok.  Azért  kell  küszködnöm,  hogy  megfelelő  körülmények  között
végezhessem a munkámat. Harcolni azért, ami természetes...

-  A főnökváltásokban akad  egy közös  vonás -  folytatta az  őrnagy. -  Kivétel  nélkül átszervezik  az
elődjük munkáját. De kifutás egyiknél sincs. Mire a  verkli  beindulna,  jön az újabb  főnök,  és  kezdődik
minden elölről. Még négy évem van a nyugdíjig. Alig várom, hogy megpattanjak.

- Mit fogsz majd csinálni? - vetette közbe a magasabb.

- Van egy telkem, az egészet beültetem, és virágot árulok.

A másik közbeszólt:

- Krizantém az üzlet, temetés mindig van.

A nyomozók búcsúzkodtak. Mielőtt elváltak volna, az őrnagy azt mondta:

-  Valahogy  húzzátok  ki  magatokat  ebből  a  buliból,  amelyet  a  szétvert  fejű  pasas  elindít.  A
központosok egy sereg melót leadnak a  kerületnek.  Nehéz lesz eredményt  felmutatni, hacsak  nem jön
közbe valami véletlen szerencse.



Végszóra  három,  égő  reflektorú  gépkocsi  fordult  le  az  országútról,  és  nehézkesen  közeledtek  a
felázott talajon. A gyilkossági szakcsoportot hozták.

2.

Azon a napon Bana Dénes ezredes, az elhárítás vezetője délelőtt tíz órára jelezte érkezését hivatalába,
de  késett,  sőt  délben  még  híre-hamva  sem  volt.  Egy  sor  sürgős  dolog  várta.  Pintér  Béla  alezredes,
osztályvezető  szinte  percenként  érdeklődött  hol  személyesen,  hol  telefonon  a  titkárságon.  Beleznay
Gábor  úgyszintén  a  türelmetlenek  közé  tartozott.  A  vékony  termetű,  magas  őrnagy  a  felderítőket
irányította, és egy ügyben utasításra várt. A titkárnő is  csak  annyit tudott,  hogy reggel a  külön vonalon
hívás érkezett, amely elszólította főnökét. Aztán Zimonyi alezredes is befutott egy paksamétával  a  hóna
alatt. A technikai osztály éves igényét, kimutatásokat hozott aláírásra.

Mindhárman tanácstalanul néztek egymásra a titkárságon.

Zimonyi volt  a  legtürelmetlenebb.  A  minisztériumban  úgy  ismerték,  mint  a  pontosság  és  precízség
bajnokát. Tudományos rangja volt. Az általa vezetett  laboratórium kiváló hírnévnek örvendett.  Állandó
vizsgálatok, kísérletek folytak itt.  Tudták  róla,  hogy  mindig  két  órával  jár,  a  patinás  zsebóráját  csak
kontrollnak használta.

- Időre magához rendelt, és most nincs sehol - fakadt ki Zimonyi. - Mit tudtok, hol lehet?

A köpcös  Pintér  két  ujjával megsimította tömött  bajuszát,  és  a  titkárnőtől  hallott  telefont  említette.
Beleznay pedig a vállát vonogatta.

Zimonyi széles mozdulattal megcserélte hóna alatt a paksamétát.

- Biztos hazament - fortyant fel.

Azok ketten felkapták a fejüket. Elsőként Beleznay szólalt meg:

- Ugyan, miért ment volna haza?

- Talán a tüzelőt hozták...

Pintérnek leesett az álla.

- Micsoda? - hápogott.

Zimonyi nem lepődött meg.

- Olyan hihetetlen, hogy valakinek hozzák a tüzelőjét? - kérdezte.

- Ne marháskodj, távfűtéses lakása van.

- Tán a vízszerelőkre vár...

Beleznay csontos arcán mosolyféle futott át.

-  Na  hiszen -  mondta.  -  Még csak  ez kellene.  Szinte látom magam előtt  a  szitut,  amint a  főnök  a
szerelőket várja.

- Ha ezt hallaná... - jegyezte meg a köpcös alezredes.

Zimonyi felcsattant:

-  Jó  lenne,  mert  akkor  már  itt  ülne.  De  nincs  itt,  így  hoppon  maradtunk.  És  mi  történne,  ha



meghallaná? Olyan elképzelhetetlen dolgot mondtam?

Pintér töprengeni látszott, mintha mindent komolyan gondolna.

- Lényegében nem mondtál elképzelhetetlent - vélekedett.

- Na látod...

- Csak annyira képzelhető el, mint az, hogy a miniszter kosárral a

kezében sorban áll a csarnokban borjúhúsért.

- Ha tudnám, hogy kapok, a helyében én is sorban állnék. Hónapok óta nem láttam borjúhúst.

- Akkor ideje, hogy elfelejtsd...

Zimonyinak nyelve hegyén volt a válasz, de megérkezett az ezredes.

A várakozók megkönnyebbülten sóhajtottak. Bana Dénes kipirult arca elárulta, hogy sietett, nem várt
a  liftre,  hanem  gyalog  jött  a  másodikra.  Azt  is  tudta,  hogy  az  osztályvezetők  miért  toporogtak  a
titkárságon. A társaságot  egy kézmozdulattal  a  szobájába  invitálta. Elsőnek Zimonyit vette,  és  egy sor
aláírást adott a paksamétára. A technikai osztály vezetője máris sietett a dolgára. Beleznay is megkapta a
szükséges utasításokat,  de  az  ezredes  visszatartotta  és  meghallgatta  Pintér  beszámolóját  egy  konkrét
akció eredményéről.

Ezt  követően  Bana  áttelepedett  a  dohányzóasztalhoz,  és  helyet  mutatott  a  kényelmes  fotelokban.
Cigarettát  vett  elő,  és  lassú mozdulatokkal  rágyújtott.  A köpcös  alezredes  nyomban követte  példáját.
Beleznay kissé elhúzódott a közelükből, mert ki nem állhatta a dohányfüstöt.

-  Reggel, alighogy betettem a  lábam, áthívattak a  külügybe -  közölte  az  ezredes.  -  Mint ahogy azt
tegnapelőtt jelezték, ma megkapták a hivatalos értesítést a portugál követségtől az eltűnt munkatárs miatt.
Ezt tárgyaltuk egész délelőtt. Az ügy nagyon kényes. Villámgyorsan elő kell kerítenünk ezt az embert, és
kézzelfoghatóan bizonyítani, hogy merre járt, mit csinált, miért volt szüksége erre a bujócskára.

-  Mindezt,  persze,  anélkül,  hogy őt  magát  megkérdeznénk  -  folytatta  az  ezredes.  -  Nincs  jogunk
ugyanis semmiféle kikérdezésre, valamint mozgásának a korlátozására, a kihallgatásról nem is beszélve.

Csupán egyet tehetünk, udvariasan felkérjük, hogy késedelem nélkül jelentkezzék szolgálati helyén...
Érthető?

Pintér kilökte szájából a füstöt, és azt mondta:

-  Tehát  megkötözött  kézzel  és  lábbal  kell  úsznunk  és  örüljünk,  hogy  levegőt  vehetünk,  ellenben
megkövetelik a célbaérést, méghozzá időre. Mondhatom, világcsúccsal kell beütnünk a célba.

Bana nevetett.

-  Jól  látod -  bólintott.  -  De  az a  véleményem, hogy ezek  a  megkötések  másodlagosak,  mert  nem
érintik  és  nem  korlátozzák  az  eltűnt  munkatárs  felkutatására  és  megtalálására  vonatkozó
intézkedéseinket. Mindegy, hogyan és milyen úton, de meg kell találnunk. Az már aztán mellékes, hogy az
illető  ezt  miért  tette.  Erről  a  véleményünket  leírhatjuk,  aztán  tájékoztathatjuk  a  Külügyminisztériumot,
azok pedig a követséget, anélkül hogy egyetlen hivatalos kérdést is feltennénk ennek a munkatársnak.

- Az eltűnés körülményére nem adtak semmiféle támpontot vagy utalást?

Bana a fejét rázta.

-  Olyan  segítséget,  amelynek  hasznát  vennénk,  nem  kaptunk  -  mondta,  és  ismertette  a  hivatalos
értesítést.



Ebből kiderült, hogy az eltűnt munkatárs, a harmincöt éves José Dos  Santos  a  követség futára volt.
Gyakran  utazott,  főként  Lisszabonba.  A  kérdéses  napon  is  onnan  várták  érkezését.
Személygépkocsijával utazott, egy Ford Caprival, amely alig pár hónapos volt és acélkék. A futár előző
napon Bécsből adott  jelzést,  és  az  éjszakát  ott  töltötte.  Dél tájban felhívta a  követséget,  és  jelentette
érkezését. Egész délután várták, de  nem ment be.  Másnap  hiába hívták telefonon a  lakását,  a  kagylót
nem vette fel. Kimentek hozzá, és a követségen letétbe hagyott tartalék kulccsal  kinyitották az ajtót.  A
lakás üres volt, és semmi nyomát nem látták a futár megérkezésének. A kocsiját sem találták a ház előtt.

A követség a történteket jelezte a Külügyminisztériumnak. Negyvennyolc órát vártak, és miután José
Dos  Santos  ezután sem került  elő,  hivatalosan jelentették  az  eltűnését.  Utaltak  arra  is,  hogy  a  lakást
átkutatták,  de  semmi  olyan  nyomot  nem  találtak,  amely  az  eltűnt  férfi  hollétét  sejtetné.  Határozottan
leszögezték, hogy a futár megérkezett Budapestre. Vele együtt eltűnt a diplomáciai-futárcsomag is, amely
kocsijának csomagtartójában volt.

Az értesítéshez mellékelték José  Dos  Santos  fényképét  és  pontos  személyleírását.  Közölték  azt  is,
hogy nőtlen, és az anyanyelvén kívül németül és magyarul beszél.

A tájékoztatót követően Beleznay Gábor kért szót.

-  Jelentem, két nappal ezelőtt az alezredes elvtárstól  kaptam parancsot  egy nyugatnémet rendszámú
Ford Capri gépkocsi megkeresésére, amely szintén acélkék. Azonos lenne a futáréval?

- Igen, és azért adtam, hogy mindent tudjunk meg róla, amit lehet. Talán van valami érdekes?

- A rendszám megkavart, különben már előbb szólok.

- Miért kavart meg?

- Azt hittem, a Capri bejegyzett diplomatarendszámmal közlekedik.

- A kocsit Bonnban tartják nyilván.

Beleznay beesett arca feszült izgalmat árult el. Engedélyt kért, hogy jegyzetéért menjen. Néhány perc
múlva már jött is sietve.

Bana  Dénes  jól  ismerte  beosztottjának  minden  rezdülését.  Sejtette,  hogy  valami  fontos  dologra
bukkant, amit azonban hallott, az felülmúlta képzeletét.

-  A Capri két nappal ezelőtt átlépte az országhatárt Ausztria felé, és ugyanazon a napon visszatért  -
mondta az őrnagy, majd beleolvasott  a  jelentésbe.  -  Vezetője  mindkét  esetben  a  diplomata-útlevéllel
rendelkező José Dos Santos volt.

Pintér hangja rekedten csengett, amikor megszólalt:

- Ez mit jelentsen?

- Azt, hogy a futárnak minden híreszteléssel ellentétben nem veszett nyoma - vélekedett az őrnagy.

Bana a homlokát ráncolta, tekintete a semmibe meredt.

-  Itt  valami  nem  egyezik  -  mormogta.  -  Valami  óriási  félreértés  lehet.  Feltételezem,  a  tények
helytállóak.

Beleznay bólintott.

- Megkeresésünkre ezt jelentette a határőrség - mondta. - Biztos vagyok abban, hogy valós adatokat
közöltek, és ezek félreérthetetlenek.

- Vajon erről miért nem tud a követség? - vetette közbe Pintér.



Bana tekintete élénk lett.

- Ez az egész kezd nekem nem tetszeni - állapította meg. - Hadd halljam még egyszer...

Beleznay felolvasta a határőrség jelentését a nyugatnémet rendszámú, acélkék Ford Capriról, amelyet
a portugál követség futára vezetett. Szavait hosszú csend követte. Az ezredes a levegőt  bámulta,  míg a
köpcös  Pintér  a  mély  fotelba  süllyedve  bajuszát  babrálta.  Az  események  lehetséges  magyarázatát
kutatták.

Bana kisvártatva a térdére csapott, és azt mondta:

-  Bár  a  tények  ellentmondanak  egymásnak,  mindkettőt  tudómásul  kell  vennünk.  A  legegyszerűbb
magyarázat talán az lenne, hogy az érdekeltek, a futár és a követség két  malomban őrölnek,  ezért  nem
értik egymást. Csakhogy nem hiszek az ilyen egyszerű magyarázatokban. Itt valaminek lennie kell.

- A követség miért nem tud a futár útjáról? - ismételte Pintér.

- Könnyebbet kérdezz, Béla - mondta az ezredes.

- Feltételezem, hogy ez a Dos Santos nem önszántából furikázik.

- De a követség megbízásából sem.

- Az majd kiderül.

Bana ingerült mozdulattal elnyomta a cigarettáját.

- Már kiderült, hogy nem a követség utasította az elmúlt két nap során - mondta emelt hangon. - Ez
esetben nem kongatták  volna  meg  a  harangot  a  Külügyminisztériumban.  Negyvennyolc  órájuk  volt  a
gondolkodásra, hogy miért nem jelentkezett ez a Santos, ha egyszer megérkezett. - Az őrnagyhoz fordult.
-  Azonnal nézz utána, hogy a kérdéses nap reggelén valóban belépett-e a  határon? Azt közölték,  hogy
előző délután Bécsből jelezte érkezését.

Beleznay máris indult.

-  Illene,  hogy valami elképzelésünk legyen az ügyről -  jegyezte meg csendesen Pintér.  Félbehagyta
bajuszának babrálását, és elővett egy cigarettát. Nem gyújtott rá, csak forgatta ujjai között.

-  Nekem csupán érzésem van, az pedig azt súgja: valami nem egyezik itt.  Meglásd,  kapunk mi még
újabb talányt.

- Valami választ csak kell adnunk.

- Hamarosan megkapják a külügyből.

-  Kíváncsi  vagyok,  mit  szólnak,  ha  megtudják,  hogy  az  eltűntnek  vélt  futárjuk  vígan  ide-oda
utazgatott.

Bana Dénes felkapta a fejét.

- Ezt még korai az orrukra kötni - mondta határozottan. - Nincs az előírva, hogy a hivatalos bejelentés
napján máris eredményt  kell  felmutatnunk. Lehet,  hogy ütőkártyát  tartunk a  kezünkben.  Várjunk ezzel
még egy keveset.

Pintér öngyújtójával játszadozott, a megpuhult cigarettát az asztal szélére helyezte.

- Akkor milyen választ adunk? - kérdezte.

- A szokásosat...

- Nincs tudomásunk róla, hogy balesetet szenvedett volna, kórházban nem fekszik. Kész!



- Nagyon helyesen fogalmazol.

Pintér felvette cigarettáját, és rágyújtott. Két napja, amikor jelezték a futár eltűnését, az első dolguk az
volt, hogy a baleseteket számba vegyék és a kórházi ágynyilvántartónál érdeklődjenek. Ezen kívül rádión
távmondatot küldtek a rendőri szerveknek a nyugatnémet rendszámú, acélkék Ford  Capriról,  s  kérték,
jelezzék, ha területükön találkoznak vagy látják a gépkocsit.

- A kocsiról semmi más hírt nem kaptunk? - érdeklődött az alezredes.

- Korábban gyakran látták az egyik külterületi piacnál.

- Mi a fene? Talán titokban szakácskodik a futár, és maga jár bevásárolni.

Bana megvonta a vállát.

- Lehetséges - mondta. - Mindenesetre tegnap ez volt az egyetlen nyom. Gondoltam, próbáljuk meg,
hátha elindulhatunk rajta.

A megbízást Hód kapta, ahogy tudom, már belelendült. Kíváncsi vagyok, mit tud meg a piacon.

A  Hód  fedőnéven  tevékenykedő  elhárítótiszt  közvetlenül  az  ezredes  irányítása  alá  tartozott.  A
fiatalember már számtalan ügyben dolgozott, sikeresen oldott meg bonyolult, nehéz feladatokat is.

Pintér néhányat szívott cigarettáján, majd lassan kifújta a füstöt, s ennyit mondott:

- Cherchez la femme.

Bana fürkésző pillantást vetett Pintérre.

- Azt hiszed, az egésznek valami asszony az oka? - kérdezte.

- Ez olyan lehetetlen?

- Igen, lehetetlen.

- Miért?

-  Nem azt vitatom, hogy ennek a Santosnak lehet-e barátnője vagy sem.  Előfordulhat,  hogy több  is
van. De az lehetetlen, hogy egy nő miatt felejtkezett volna meg a munkájáról.

- Akkor mi miatt?

Bana széttárta karját.

- Ha tudnám, megmondanám - felelte. - Próbáld kicsit sorrendbe rakni a dolgokat. Lisszabonból jött
kocsival, s utoljára Bécsben pihent meg. A hosszú út  alatt  egy pillanatra sem felejtkezett  meg magáról,
feladatáról,  arról,  hogy a  csomagtartóban ott  hozza a  diplomáciai postát,  amelyet  vártak  Budapesten.
Ismétlem, egész úton nem felejtkezett meg erről - folytatta. - Sőt, még Bécsből is Budapestre telefonált a
követségre,  hogy másnap megérkezik.  Még rádob  egy  lapáttal,  amikor  befut  a  fővárosba.  Telefonon
bejelentkezik... Nos, ez az a pillanat, hogy jöjjön a hoppá!

- Milyen hoppá? - vetette közbe Pintér.

Bana cigarettára gyújtott.

- Ekkor jött az a hoppá, hogy megütötte a fejét a kis manó - mondta. - Ez volt az a pillanat, amikor
elfelejtkezett  mindenről.  Legalábbis  a  tények  erre  utalnak.  Elfelejtkezett  munkahelyéről,  beosztásáról,
feladatáról  és  a  postazsákról,  tehát  mindenről.  Még  csak  a  lakására  sem  ment,  hogy  megpihenjen,
zuhanyozzon, netán átöltözzön... Valahol itt rejlik az a bizonyos fordulópont.

-  Ez az a  pillanat,  hogy kereket  oldott  -  folytatta az  ezredes.  -  A  nagy  talány:  miért?  Azt  kellene



tudnunk, honnan telefonált a követségre? Ezt a lakásáról is megtehette volna. Tehát valaminek történnie
kellett.  Ha  tudnánk a  konkrét  helyet,  talán  következtethetnénk  erre.  Persze  a  fejét  nem  vesztette  el,
hiszen a következő két nap áthajtott az osztrákokhoz, majd visszatért. Ez arra utal, hogy nő nem ült rá a
nadrágjára. Akkor ugyanis nem utazgatott volna ilyen lázas tempóban. Tehát nem áll fenn esetünkben a
híres francia mondás: Cherchez la femme! Próbáld ilyen sorrendbe rakni a dolgokat.

- Sorrendbe raktam, de mindig valami nő fészkelődött bele a gondolatomba.

- Éhes disznó makkal álmodik...

Pintér  durcás  arcot  vágott,  de  megszólalni  nem  volt  ideje,  mert  Beleznay  Gábor  érkezett  újabb
papírral a kezében.

-  Jelentem, a  nyugati  határátkelőhelyeknek  távmondatot  adtam  le  -  mondta  az  őrnagy.  -  Telexen
jelezték,  hogy  délelőtt  tíz  óra  tájt  lépte  át  a  határt  Hegyeshalomnál...  Mivel  gyakorta  úton  van,
személyesen ismerik Dos Santost, és...

Bana egy kézmozdulattal félbeszakította:

- Gábor, azt is tudd meg, ha kocsival utazott, mindig ezt az átkelőhelyet használta-e.

- Gondoltam erre, és erről is tájékozódtam.

- Ki vele! - csattant fel az ezredes.

-  Mindig  Hegyeshalmot  választotta...  Kivéve  a  napokban  az  utóbbi  két  esetet,  amikor
Szentgotthárdnál hagyta el az országot Graznak, és itt is tért vissza.

Bana diadalmas tekintettel nézett rájuk.

-  Nos, mit mondtam az előbb? - kérdezte. - Lesz még újabb talány ebben az ügyben.  íme, máris itt
van. Higgyétek el, hogy valami van a dolgok hátterében.

- Járt utat járatlanért el ne hagyj! - vetette közbe Pintér.

- Úgy, ahogy mondod - felelte az ezredes.

- Alapos oka lehetett, hogy feladta szokott útvonalát.

- Bizony volt is. S ez az ok lehet a talány kulcsa, megfejtés a viselkedésére.

- Lehet, hogy Dél-Ausztriában volt dolga, és arra rövidebb az út

-  vélekedett  a  köpcös  alezredes.  -  Szerintem  a  talány  megoldásának  a  kulcsa  mindenképpen
utazásának oka, és nem a megváltoztatott útvonal.

Bana Dénes figyelmeztetően emelte ujját a magasba.

-  Egy  a  lényeg  -  hangsúlyozta.  -  Eredményt  kell  felmutatnunk  minél  előbb.  Ehhez  pedig  a  futár
nyomára kell bukkannunk. Biztos vagyok abban, hogy a követség türelmetlen lesz. A határátkelőhelyeket
azonnal értesíteni kell, főként a nyugatiakat, ha ez a Dos Santos ismét megjelenne, közöljék vele, hogy a
követsége  hivatalos  megkeresést  juttatott  el  a  Belügyminisztériumhoz.  Biztosítsák,  hogy
telefonösszeköttetésbe léphessen a követséggel, ezenkívül nyomban értesítsenek minket...

- Hangsúlyozni kell, hogy ez nem körözés - folytatta az ezredes.

-  A  legnagyobb  udvariassággal,  de  határozottan  bánjanak  vele,  és  a  leglényegesebb,  amit  már
mondtam is, hogy nem szabad feltartani. Viselkedjenek úgy, mintha egy üzenetet kellene csupán átadniuk.
Ha Dos Santos úr nem tesz  eleget  felszólításuknak, elhárítja a  telefont és  kiutazik az országból,  akkor
erről  értesítjük  a  követséget,  megfelelően  dokumentálva  állításunkat...  Félő  azonban,  hogy  nem  ilyen



egyszerű lesz ez az ügy.

Szavait  csend  követte.  Pintér  tövig  szívott  cigarettájának  csonkját  méregette,  mintha  attól  várna
választ, majd nagy gonddal elnyomta a széles hamutartóban. Beleznay néhány gondolatát vetette papírra,
hogy az elhárítófőnök utasítását pontosan továbbítsa majd.

Pintér kért szót:

-  Van valami elképzelés  arra  vonatkozólag,  hogy mit kereshetett  azon  a  piacon  Dos  Santos,  ahol
gyakran megfordult kocsijával?

Bana a fejét ingatta.

- Egy biztos: nem vásárolni mehetett - mondta. - De nincs ötletünk, hogy miért járhatott oda.

- Akkor Hód milyen feladatot kapott?

- Azt kutatja, hogy látták-e Dos Santost a piacon forgolódni.

Ennyi az egész, nem több! Persze az egyik kérdés hozza majd magával a többit. Netán akad valaki,
aki látta vagy tud róla valamit, akkor majd más kérdéseket is feltehetünk. Mindenesetre a személyleírása
elég jellegzetes. Igaz, Gábor?

Beleznay felkapta a fejét.

- Göndör haj, elálló fül, nagy orr - mondta kapásból.

Bana a töppedten ülő köpcös alezredeshez fordult.

- Női szemmel nem egy szívdöglesztő típus - szögezte le.

- Persze, ez nem azt jelenti, hogy esetleg nincsen szeretője, vagy netán szeretői. Gyerekkoromban az
utcánkban volt egy suszter, alacsony, sánta ember. Az sem volt egy szívdöglesztő  típus,  mégis tele  volt
nőkkel.  A  polgárasszonyok  egymásnak  adták  a  kilincset,  amikor  a  cipőket  hozták.  Jól  láttam  az
ablakunkból,  amikor kitették  az üzletajtóra a  táblát,  és  odabentről  elhúzták  a  függönyt.  A  sántánál  a
cselédlányok labdába  sem rúgtak.  Hát  ilyen az élet  e  tekintetben most  is.  Nem lehet  tudni,  mit  rejt  a
külső.

Beleznay felolvasta a  határátkelőhelyeknek megfogalmazott utasítást,  valamint a  rendőri szerveknek
küldendő  értesítést.  Az  elhárítófőnök  egyetértett  ezzel,  majd  néhány  folyamatban  levő  ügyet
megtárgyaltak. Mire befejezték, már késő délután volt, az ebédidő régen elmúlt.

- Ebédeltetek már? - kérdezte az ezredes, aztán rádöbbent, hogy feleslegeset kérdezett. Elég volt látni
beosztottai arcát. - Hát persze, engem vártatok... Menjünk, és kapjunk be valamit.

- Hol? - tudakolta Beleznay.

Bana vállat vont.

- Mehetünk a Nimródba vagy a Vigadóba - mondta. - Mindkettő közel van.

Pintér megköszörülte a torkát.

- Rendetlenkedik a gyomrom, talán jó is, hogy kimaradt az ebéd

- mondta. - Majd nézek a büfében valami kekszet, az jó tesz, felszívja a savat.

- Lehet, hogy éppen ez hiányzik - vélekedett az ezredes. - A sav!

Pintér bizonytalanul nézett.



- A keksz biztos jót fog tenni - vélekedett.

Bana Dénes elmosolyodott az orra alatt.

- Gyertek, ha mondom - intett az ajtó felé. - A vendégeim vagytok, a keservit ennek a tétovázásnak.

Beleznay máris mozdult, a nyomában Pintér is.

- Majd valami könnyűt választok - mondta az alezredes. - Ami a savat fölszívja.

Beleznay az elhárítófőnökre pillantott. Az ezredes kacsintott.

-  Egyél főtt  krumplit -  javasolta  Pintérnek.  -  Az megszünteti a  savat,  elintézem, hogy egy teknővel
kapjál.

3.

- Hol kell bejelenteni az eltűnést?

A  kerületi  kapitányság  bejáratánál  posztoló  rendőr  kíváncsian  nézett  az  előtte  álló  asszonyra.  Az
alacsony, jelentéktelen kinézetű nő olyan sápadt volt, mintha hosszú heteket töltött volna egy kórházban,
s most több oldalas zárójelentéssel táskájában bocsátották volna el.

Kócos haja, madárfeje volt. Szemei mint apró, fekete golyók ugráltak szemgödrében.  A divatjamúlt
bő ujjú kabát elárulta, hogy egykor jobb napokat látott.

A rendőr fontoskodva megszólalt:

- Az eltűnés észlelése óta eltelt már negyvennyolc óra?

- Mennyi?

- Két nap.

Ennyi  volt  a  türelmi  idő.  Ez  után  beindulhatott  a  hivatalos  gépezet;  nyomtatványok  kitöltése  és  a
keresés. Ennek előtte még a telefont sem emelték fel, nemhogy meghallgatták volna a bejelentőt.

- Azért nem kell kiabálni - mondta a nő. - Különben eltelt két nap, amióta elment.

A rendőr csak állt és nézett, aztán elkedvetlenedett. Esküdni mert volna, hogy még csak a hangját sem
emelte fel. Úgy gondolta, hogy kivan egy kereke az asszonynak, és ez visszatartotta a vitától.

- Földszint három - mondta komoran, és átnyújtott a nőnek egy számozott fémlapot.

Belépésnél minden kívülálló kapott ilyet, távozáskor le kellett adni.

Az  előállítottak,  a  bekísértek  nem  kaptak,  így  aztán  azok  egyedül  nem  juthattak  ki  az  épületből,
hacsak nem gázoltak át az őrszemen. Ilyen is volt már, de két saroknál tovább nem jutottak.

- Ott megtalálja az ügyeletest - folytatta rezignáltán a rendőr. - Az mindent megmond.

Amaz megforgatta ujjai között a fémlapot, mintha a súlyát próbálgatná.

- Ezzel mit csináljak? - bizonytalankodott.

- Szüksége lesz rá, ha majd ki akar innen jutni.

Az asszony nyakát nyújtogatva megkereste a folyosón a jelzett számú ajtót. Halkan kopogtatott, majd
választ sem várva lenyomta a kilincset és belesett a helyiségbe.



Egy férfi profilját látta. A féloldalra helyezett íróasztalnál ült ingujjban, és unatkozott.

Az asszony visszahúzta a  fejét,  és  becsukta  az  ajtót.  A bizalom oly gyorsan illant el  belőle,  akár  a
levegő a kilyukadt labdából. De azért rávert öklével az ajtólapra, mint aki most érkezett.

- Tessék! - hangzott az ajtó mögül.

Az  asszony  benyomult,  és  elmondta,  miért  jött.  Az  ingujjas  ugyanazt  kérdezte,  amit  a  rendőr  a
kapuban, majd a válaszra megadóan bólintott.

-  Felvesszük a bejelentést - közölte. - De felhívom a figyelmét, hogy az eljárásra a főkapitányság az
illetékes. Ott nyomoznak az eltűnt személyek után. Választ is onnan várjon, valamint érdeklődni is ott kell,
a bűnügyi osztályon... Ezt azért mondom - folytatta az ingujjas -, mert sokan később nálunk érdeklődnek,
minket macerálnak. Holott mi csak a bejelentést vagyunk kötelesek felvenni, hogy az állampolgároknak
ne kelljen sokat szaladgálniuk. Érthető?

- Érthető...

Az  ingujjas  helyet  mutatott  egy  kopott  széken,  szemben  az  asztallal,  és  nyomtatványt  fűzött  az
írógépbe. Felvette az asszony adatait, elkérte az igazolványát, és ellenőrizte az  adatokat.  Amikor újabb
nyomtatványért állt fel, nadrágjának fényes ülepe elárulta, hogy mivel tölti munkaidejének jelentős részét.

- Kije az eltűnt? - kérdezte. Két mutatóujja előreállt, készen arra, hogy nekiessen a gép billentyűinek.

- Senkim...

Az ingujjas előbb  eltátotta  a  száját,  aztán néhányszor megmozgatta,  mint  aki  nem  kap  levegőt,  de
hamar magához tért.

- Hogy értsem ezt? - húzta össze a szemöldökét.

Az asszony megrántotta a vállát, és előretolta madárfejét.

- A legegyszerűbben értse - hangsúlyozta. - Az illető lényegében nekem senkim, csupán a vendégem
volt, nem is egyszer. Hogy mégis én teszek bejelentést, annak egyszerű oka van. Érdekelt vagyok, hogy
előkerüljön.  A holmija ugyanis nálam maradt,  ezenkívül tartozik  száz  forinttal,  amit  szeretnék  mielőbb
megkapni. Nekem az a száz forint nem kis pénz. Megkérem, még véletlenül se kiabáljon velem, mert erre
allergiás vagyok. Elég volt nekem az, ahogy az a posztos rendőr bemutatkozott.

Az ingujjas becsukta a száját, majd megszólalt:

- Mit csinált?

- Kiabált velem.

- Aha.

- Persze kikértem magamnak.

Az ingujjas kutatóan nézte a jelentéktelen arcot, a nyugtalanul rebbenő apró, fekete szemet.

- Mi nem szoktunk kiabálni az állampolgárokkal - tagolta lassan a szavakat. - Érti?

A nő felcsattant:

- Maga hülyének néz?

Az ingujjas felélénkült, mintha borsra harapott volna. Lenyelte mérgét, pedig legszívesebben székestől
kirúgta volna a  nőt,  főként  mert  nem  tartotta  illetékesnek  az  eltűnés  bejelentésére.  Méltatlankodott  a
feltételezésen, és bizonygatta, hogy semmi ilyet nem tapasztalhattak.



Az asszony lemondóan legyintett, látszott, egy szót sem hisz az egészből.

-  Térjünk  a  lényegre,  mert  kevés  az  időm  -  szögezte  le  ellentmondást  nem  tűrően.  -  Gyerünk,
kérdezzen!

Az ingujjas levette kezét az írógépről, és megropogtatta a mutatóujját.

- Ki ez a vendég, és hogy tűnt el? - kérdezte.

Az asszony elővett táskájából egy cédulát.

- Mehmet Ali - olvasta, majd a papírt a helyére tette. - Török. Már korábban is lakott nálam, ugyanis
IBUSZ-szobát  adok  ki.  A  lányommal  elég  nekünk  a  nagyszoba.  Nos,  ez  a  fiatalember  többször
megfordult nálam, kamionnal is volt már. Azt mondta, sofőr. Soha  nem maradt  egy-két  napnál tovább.
Lepakolta a holmiját, elsietett, azt mondta, sok a dolga. Mutatott  egy csomó idegen pénzt,  kért,  adjak
száz  forintot,  mert  még  nem  váltott  be  semmit  sem,  majd  másnap  reggel  megadja.  Persze,  mindezt
mutogatással beszéltük meg, mert nem tud magyarul, én pedig nem beszélek semmilyen idegen nyelvet. Ő
viszont németül is tud, mert még az első jövetelénél megpróbált velem így is zöld ágra vergődni.

- Másnap aztán úgy adódott, hogy nem futottunk össze a lakásban - folytatta az asszony. - Igaz, úgy
éjféltájt hallottam, hogy megjött, aztán rémlett, mintha mindjárt el is ment volna. Kora reggel mindenesetre
már  nem  volt  a  szobájában.  Siethetett,  mert  mindent  szanaszét  hagyott,  pedig  precíz  fiatalembernek
ismertem. Este  vártam, de  nem jött,  sőt  az  éjjel  sem  érkezett  meg.  A  lányom  említette,  hogy  látta  a
vendégünket este a  Gellért  szálló presszójában.  Másnap  aztán már lejárt  a  szobafoglalása.  Az IBUSZ
újabb vendéget küldött,  kénytelen voltam a  török  holmiját összeszedni.  Kérdeztem az IBUSZ-nál,  mit
tegyek,  hogy  csak  úgy  eltűnt  a  vendégem.  Azt  felelték:  semmit,  mert  lehet,  hogy  elutazott.  Hiába
magyaráztam ezeknek, hogy a holmija nélkül senki se utazik, legfeljebb, ha megkergetik - a fülük botját
sem mozdították.  Azt mondták,  hogy nem gyakori,  de  előfordul ilyen gyors  távozás  is.  Mondtak  egy
példát:  a  fogkrém még ott  volt  kinyomva a  fogkefén a  fürdőszobában,  és  a  vendég  már  Münchenből
telefonált, hogy küldjék utána a cuccát.

Az ingujjas megnyalta ajkát, és közbeszólt:

-  Na látja,  az  IBUSZ is feltételezi,  hogy elutazott.  Akkor  maga miért akar  bejelentést  tenni eltűnés
miatt?

Az asszony összehúzta szemöldökét, apró szeme égni látszott.

- Mondja, őrnagy úr...

- Szólítson csak főhadnagynak - szakította félbe az ingujjas.

- Mondja, ki lehet utazni az országból útlevél nélkül?

- Mit akar ezzel mondani?

- Válaszoljon csak, főhadnagy úr! Ki lehet utazni?

- Útlevél nélkül senki sem hagyhatja el az országot.

-  Hát  ezért  vívjuk most  ezt  a  szócsatát.  Megtaláltam a  török  útlevelét a  holmija között.  Most  már
minden világos?

A főhadnagynak kikerekedett a szeme.

- Ennek a Harun Al Rasidnak vagy kinek megtalálta az útlevelét? - kérdezte.

-  Szólítsa  csak  nyugodtan  Mehmet  Alinak,  mivel  így  hívják  -  mondta.  -  Azt  a  másikat,  a  maga
ismerősét meg felejtse el.



Az ingujjas legyintett.

- Egyelőre mindegy - mondta. - Hol az okmány?

Az asszony táskája mélyéről elővett egy mélyzöld könyvecskét,  és  átadta.  Az ingujjas hitetlenkedve
lapozott  bele.  Kisvártatva kénytelen volt  elismerni, hogy egy  érvényes  török  útlevelet  tart  a  kezében.
Most már izgatott lett, arca kíváncsiságot tükrözött.

- Ezt tudja az IBUSZ is? - mutatta fel az okmányt.

- Nem, mivel azután találtam meg, hogy bent voltam náluk.

- Mióta járt le a török által bérelt lakás?

- Két napja.

- Azóta nem jelentkezett?

Az asszony mélyet sóhajtott és azt mondta:

- Ha jól emlékszem, már mondtam, mikor találkoztam utoljára a vendégemmel. Ennek már három és
fél napja. Éjjel hallottam, hogy hazajött, de másnap már korán elment.

Az ingujjas felütötte az útlevelet,  és  megnézte,  mikor lépte  át  a  határt  a  török.  Ugyanazon a  napon
vette ki az IBUSZ-lakást két éjszakára.

-  Ha  az  lett  volna  a  szándéka,  hogy  marad  még  pár  napot  -  folytatta  az  asszony  -,  akkor  az
IBUSZ-nál  meghosszabbította  volna  tartózkodását,  vagy  szól  nekem,  hogy  intézzem  ezt  el.  De
egyszerűen kámforrá vált.

- Gondolja, hogy valami baja esett?

- Ebben biztos vagyok.

- Miért?

-  Mert  ellenkező  esetben  nem  vált  volna  kámforrá,  és  ami  a  legfontosabb,  megadta  volna  a
kölcsönkért száz forintot.

- Tehát ebből következtet...

Az asszony arcán makacs vonás jelent meg.

-  Pontosan  ebből  következtetek  arra,  hogy  valami  baja  esett  -  vélekedett.  -  Nagyon  rendes
fiatalember volt. Az ilyen nem távozik szó nélkül,  főként  akkor  nem, ha tudja,  hogy tartozik.  Ő  pedig
tartozott. Csak hát nekem nincs annyi pénzem a telefonra, hogy körbehívjam az összes kórházat.

- Csupán az ágynyilvántartót... - vetette közbe az ingujjas.

- Mi van az ágynyilvántartóval?

- Elég azt hívni, nem kell összevissza telefonálgatni.

-  Na  ugye,  pontosan  tudja  mi  a  teendő!  A  telefonálgatásra  itt  a  rendőrség,  azoknak  ingyen  van.
Feltételezem, ez is a feladataik közé tartozik. Vagy nem?

- De. Ez is feladatunk.

- Végre kezd megérteni engem.

Az ingujjas újabb papírt fűzött az írógépbe. A rovatokat  kitöltötte  a  török  állampolgár adataival,  és
beírta  az  útlevél  számát.  A  megjegyzést  tartalmazó  résznél  taglalta  az  eltűnés  körülményeit.  Aztán



váratlanul félbehagyta a gépelést, és kihúzta íróasztalának középső fiókját.

A reggeli eligazításkor mindig megkapták a friss eseményekről készült  tájékoztatót,  amely a  főváros
egész  területére  vonatkozott.  Napvilágra  került  bűncselekmények,  különféle  rendőri  intézkedések
követték egymást. Jól emlékezett, hogy ismeretlen holttestet találtak Soroksár határában, aki kétségkívül
gyilkosság áldozata lett. A megjegyzés is felkeltette a figyelmét. Az áldozatnak komoly lúdtalpa volt, ami
valószínűleg befolyásolta járását.

-  Mondja  csak  -  fordult  az  asszonyhoz  -,  nem  vett  észre  semmi  különöset  a  vendégén,  valami
sajátosat?

- Mit kellett volna észrevennem?

Az ingujjas szerette volna, ha ezt nem neki kell elmondania.

- Gondolkozzon csak - bátorította.

Az asszony laposat pislogott. Magában gyanúsnak könyvelte el a hirtelen érdeklődést.

- Miféle sajátosat kellett volna látnom? - bizonytalankodott.

- Ami jellemző lehetett erre a Harun Al Rasidra, illetve Mehmet Alira.

- Miért mondja mindig azt a másik nevet?

Amaz türelmetlenül legyintett.

-  Ne törődjön vele. Egy időben sokat hallottam, és rááll a nyelvem...  Tehát  volt  valami jellemzője  a
vendégének?

Az asszony a  mennyezetnek emelte tekintetét,  mintha onnan  várna  választ.  Kisvártatva  visszahozta
tekintetét, és azt mondta:

- Nem tudom, mire célozgat!

- Ezen kellett ennyit gondolkoznia?

- Mondjon valami konkrétat.

Az ingujjas mély sóhajjal kilökte magából a levegőt.

- Például a mozgására célzok - mondta megadóan.

Az asszony szemében kigyúlt az  értelem szikrája.  Összecsapta  a  kezét,  madárfejét  hátravetette,  és
gurgulázva felnevetett.

- Hát persze - mondta. - Most már tudom, hogy mit pedzeget: a menését, ahogy a lábát rakta. Akár a
kacsa, amikor kipenderül a vízből a szárazra, úgy totyogott. Bár lehet, az nem is volt totyogás, csak  én
láttam annak.  A lányom mindenesetre másként  látta.  Azt mondta,  biztos sokat  hajózhatott,  mert  kissé
terpeszállásban  járt,  ahogy  a  tengerészek.  Bár  kétlem,  hogy  tengerész  lett  volna...  Na,  de  a
szomszédasszonyom az megint másnak látta - folytatta, és megint gurgulázva nevetett egy keveset.

- Azt mondta, hogy a szavait idézzem: úgy jár ez a török, akár a hoppon maradt udvarló, hogy hiába
kísérte haza a lányt. Szerinte a hoppon maradt udvarlók vonszolják így magukat...  Tehát  láthatja,  hogy
mind a hárman háromféleképpen láttuk. Hogy miért járt ilyen furcsán, ki tudja.

Az ingujjas gyorsan befejezte a gépelést, a kitöltött nyomtatványt aláíratta két helyen is az asszonnyal.
Úgy vélte, megérte a vesződést, hátha az eltűnt töröknek verték felismerhetetlenségig össze az arcát.

Ez  esetben  példátlan  gyorsasággal  sikerülne  tisztázni  a  személyazonosságát.  Lehet,  hogy  ez  az
eredmény befolyásolná az egész nyomozást, tettes vagy tettesek kilétének a felderítésére indított hajszát.



Az íróasztalfiókban ott lapult a gyilkossági szakcsoport felhívása is, amely igyekezett minden használható
adatot begyűjteni. Mindent, ami összefüggésben lehetett az ismeretlen holttesttel.

- Mikor szokott általában otthon tartózkodni? - fordult az asszonyhoz.

-  Két  műszakban  dolgozom,  ezen  a  héten  délutános  vagyok.  De  a  lányom,  aki  egyetemista,
délutánonként otthon van, de ez nem biztos. Még szükség lesz rám?

- Igen, azt hiszem, még a nyomozók is meghallgatják majd magát az eltűnés körülményeiről.

- Segítek, ha tudok... Ezért jöttem ide is.

- Mindenesetre köszönöm a fáradságát.

Az asszony végigsimította divatjamúlt kabátját.

- Tudja, mi volt a szerencsém, ugye? - kérdezte hamiskásan.

Az ingujjas udvariasan megeresztett egy félszeg mosolyt, s úgy nézett, mintha a megjátszott ló már egy
orrhosszal bent lenne a célban. Halvány fogalma sem volt, mit ért a másik szerencsén.

-  Hááát  -  mondta jelentőségteljesen,  és  jobb  híján felnézett  maga is a  mennyezetre,  hátha  talál  ott
valami érdekeset.

Az asszony a változatosság kedvéért most mekegve nevetett.

-  Az volt a szerencsém, hogy megtaláltam a holmija között az útlevelét - mondta. - Ha ez nincs, úgy
kirúgtak volna innen, mint rossz patkót az istállóból. Igaz?

- Azért nem így történt volna... Csak hát az útlevél már tárgyi bizonyíték... Apropó! A holmi!

- Mit csináljak a holmijával?

Az ingujjas úgy tett, mintha ennek lehetőségét mérlegelné:

- Egyelőre maradjon magánál, az illetékesek majd eldöntik, mi legyen vele, hová kerüljön. Azt hiszem,
letétbe fogják venni mondta.

- Nem maguk az illetékesek? - csodálkozott az asszony.

- Már a legelején megmondtam, hogy a kerület csak a bejelentést rögzíti. A keresés és a nyomozás a
főkapitányság feladata.

- Akkor náluk kell majd érdeklődnöm?

Az ingujjas érthetetlenül nézett.

- Miért érdeklődne? - kérdezte. - Hiszen nem hozzátartozója ez a török.

- Elfelejti, hogy még mindig nem mondtam le a százasomról, amit kölcsönadtam neki.

- Értem az aggódását...

Az asszony elhúzta vértelen ajkát.

-  Akár érti, akár nem, ez engem nem vigasztal - szögezte le. - Mint már mondtam, nekem az a  száz
forint is pénz. Valahogy meg akarom kapni. Ezért tartom majd a szemem az ügyön, és nem másért. Ha a
maga pénze úszna, akkor maga sem csak  sápítozna,  hanem megpróbálna tenni valamit.  -  Felmutatta  a
számozott fémlapot. - Ezt majd leadom annak a kiabálós rendőrnek, más nem kell a távozáshoz, ugye?

A főhadnagy bólogatott.



- Tizenötös - mutatta az asszony a fémlapot. - Majd megjátszom a lottón.

Alighogy kilépett  a  szobából,  a  férfi lázas tevékenységbe fogott.  Elsőnek az útlevelet  és  a  kitöltött
nyomtatványokat rendezte el, aztán telefonon felhívta a kerületi bűnügyi osztály vezetőjét, és jelentette az
eseményt. Hivatkozott a reggeli tájékoztatóban megjelent gyilkosságra.

Az  osztályvezető  egyetértett  a  bejelentés  komolyságával,  és  valószínűnek  tartotta,  hogy
összefüggésben  áll  a  két  eset.  Türelmet  kért,  hogy  telefonon  konzultáljon  a  főkapitányság  illetékes
szakcsoportjával, valamint a gyilkosságiakkal.

A férfinak ez a félóra hosszúnak tűnt. Számtalanszor megforgatta fejében a két eset összefüggésének
valószínűségét, és mindinkább arra a megállapításra jutott, hogy a szétvert  fejű holttest  azonos Mehmet
Alival, aki bejelentés nélkül eltűnt az IBUSZ-szobából. Tisztában volt azzal is, hogy az eredményből nem
kis érdem az övé,  amiért  precízen és  pontosan foglalkozott  a  bejelentővel,  és  körültekintően  rögzített
minden lényegesnek tűnő mozzanatot.

A bűnügyi osztály vezetőjének a szavai aztán hideg zuhanyként érték.

- A gyilkossági csoportot nem érdekli az eltűnt török férfi esete - közölte amaz. - Az a nagy helyzet,
hogy  már  van  gyanúsítottjuk,  esküdnek  rá,  hogy  az  a  tettes,  jelenleg  folyik  a  kihallgatása.  Ez  majd
elmondja, ki az áldozat, azonban már most nyilvánvaló, hogy külföldi nem lehet.

Az ingujjas férfi gombócot érzett a torkában.

- Ezek szerint a megkeresést az illetékes szakcsoportnak küldjük? - puhatolózott.

- Nem...

- Hogyhogy nem?!

- Átadjuk a megkeresést annak a kerületnek, ahol a tetemet megtalálták.

- Ez teljesen érthetetlen... Miért küldjük az ügyiratot egy másik kerületnek, ha a gyilkosság elkövetője
már lakat alatt van? Egyik kerület sem illetékes az eltűnéses megkeresés lefolytatására.

Az osztályvezető néhányszor megköszörülte a torkát.

-  Ez igaz, nem illetékesek, de  annak a  kerületnek a  nyomozói segítik a  gyilkossági szakcsoportot  -
szögezte le. - Annak ellenére, hogy a tettes megkerült, az eltűnt személyekről keletkező ügyiratokat még
oda irányítják, míg nincs újabb utasítás. Világos?

- Dereng már - hagyta helyben kelletlenül az ingujjas.

- Van ott egy öreg róka, Benedek százados. Talán hallottál róla.

- Ki ne ismerné...

-  A török ügyét küldd át  a  nevére!  Ha  vége a  cécónak  a  gyilkosság körül,  majd visszapasszolja a
főkapitányságnak. A többi nem a mi dolgunk. Boldoguljanak vele, ahogy akarnak... Tehát ezt tedd.

- Értettem, főnök.

Később  az  ingujjas  kedvetlenül  tárcsázta  fel  a  másik  kerületet,  és  Benedek  századost  kérte  a
telefonhoz. Miután üdvözölte, a lényegre tért.

- Van örömhírem a számodra, de lefogadom, nem nagyon fogsz lelkesedni.

- Újabb kolonc kerül a nyakunkra?

- Honnan veszed, hogy az lesz?



- Amit ránk testálnak, az kulimunka.

-  Csak  látszólag.  Nem látnak benne fantáziát,  de  én azt  mondom, nagyon érdekes.  Biztos  vagyok
abban, hogy a felszín alatt nagyon jó koksz rejtőzik, csak elő kell bányászni. Érted?

Benedek válasza nem késett.

-  Tehát  összefügg  ezzel  az  Anonymusszal,  akit  nálunk  találtak,  és  ha  előbányásszuk  a  kokszot,
valakinek befűthetünk. Így értetted?

A főhadnagy felnyerített.

- Nem is tudom, miért vagy még mindig beosztott nyomozó - élcelődött.

- Elfelejtették velem aláíratni belépéskor, hogy a Dózsának kell drukkolnom.

- Mindenesetre jól értetted. Érdemes lesz ráhajtanotok.

- Az ügyirat már úton van?

- Előbb iktatom, aztán teszem futárpostára.

- Várj meg, érte megyek.

4.

A  piacon  futótűzként  terjedt  el,  hogy  a  felügyelőségre  felsőbb  helyről  új  embert  helyeztek,  aki
különféle  vizsgálatokat,  ellenőrzéseket  végez  majd.  A  bennfentesek,  akik  természetesen  az  állandó
kereskedők  közül kerültek ki,  tudni vélték,  hogy most  főként  a  köztisztaságot  érintő  esetek  kerülnek
terítékre. Ezekkel ugyanis sok probléma volt. Mások úgy hallották, hogy az új ember nem macerálásra,
szaglászásra  és  különböző  bírságok  kiszabására  érkezett,  hanem  csupán  felmérést  végez,  hivatalos
tájékoztatót készít a jelenlegi állapotokról. Néhányan viszont az rebesgették, hogy a piacfelügyelőség élén
személycsere várható,  lement Kovács  Péter,  a  vezető  napja.  Amint az  újonnan  jött  elsajátítja  majd  a
tennivalókat, a rutinos Kovácsnak útilaput kötnek a talpára.

Bán Géza úgy érezte, soha nem felejti azt a napot, amikor a piacon első ízben körbelátogatott Kovács
Péterrel. Kora reggel volt, a hét közepe, amikor a forgalom csak langyosnak volt mondható. Állandóan
kíváncsi pillantások kereszttüzében haladt, minden porcikáján érezte  a  ráirányuló tekinteteket.  Gyakran
megálltak, mert Kovács bemutatta az útjukba kerülő  kereskedőket.  Mikor  magukra maradtak,  néhány
szóval tájékoztatta az illetőkről.

Többek  között  egy  fehérköpenyes,  sovány  férfival  is  találkoztak.  Savanyú,  mosolytalan  arca  volt.
Füredinek hívták, baromfikereskedő volt.

- Egyike a legrendesebbeknek - közölte Kovács. - Majd megmutatom a standját is, hogy milyen tiszta
és rendes. Az áruja szintén. Közepes forgalmat bonyolít le, az igényesebb kuncsaftok látogatják, az árait
is ezekhez igazítja.  Most  egy rokona  segít  neki,  mert  a  felesége a  minap hagyta  el...  Az  asszony  egy
másik baromfikereskedő, Botos segédjével lépett le - folytatta. - A kereskedőnek a legnagyobb standja
van, majd meglátja. Az egész família nála dolgozik. A libái gyönyörűek, egy termelőszövetkezettől szerzi
be. A segéd, Gyertyán Pali nála dolgozott, bontotta a szárnyasokat. Közben besegített olykor Füredinél
is, egyszóval valahogy összekerült az asszonnyal. Csinos, rátarti menyecske, tizenöt évvel fiatalabb, mint
a férje, Pali meg amolyan tömör, mokány gyerek. Hát Füredinének kellett ez a Pali. Hogy aztán melyik
szerezte meg a másikat, nem tudni. A lényeg, hogy két hónapja az asszony standostól otthagyta Füredit,
és elsöpört Palival, aki szintén kilépett Botoséktól. Botos Feri ugyanis nem tűrte Gyertyán kakaskodását.



Ott a famíliában is akadt néhány csinos nő, például az  Ilus,  de  Pali  azoknál  nem rúgott  labdába.  Majd
meglátja, milyen NB l-es nő ez az Ilus.

Ismét megálltak a zöldséges sornál, újabb bemutatások,  újabb  kézrázások következtek.  Egy ragyás
arcú  fiatal  férfit  alig  tudtak  lerázni.  Mindenáron  a  büféhez  akarta  cipelni  őket,  hogy  valamivel
megpecsételjék az ismerkedést.

- Ez a Vida Peti már csak ilyen erőszakos marad - magyarázta Kovács, amikor sikerült odébbállniuk.
-  Mindennap megissza a  magáét,  ám ennek ellenére egyike a  legügyesebb kereskedőknek.  Nála  nem
megy tönkre semmi, mindent el tud adni. A primőrje mindig elsőrangú. A legnagyobb télben is kapható
nála paradicsom, paprika, csak győzzék megfizetni.

Füredi standja nem volt nagy, de tiszta, szép árut kínált, gusztusosan tálalva. A pult  mögött  termetes
asszonyság forgolódott: a rokon nő. A savanyú arcú férfi a bolt hátuljában csirkéket bontott.

Botos  Ferenc,  a  másik baromfikereskedő  az  üzletsor derekán  tanyázott.  Az  elárusítópultja  duplája
volt a Fürediének. Az üveg mögött nagy halomban hevert a darabolt liba, külön kiemelt helyen a májak.

A bontott csirkék is kupacokban álltak. A pult  túlsó oldalán többen  serénykedtek;  dolgoztak,  vagy
éppen a  vevőket  szolgálták  ki.  Váratlanul  testes,  pirospozsgás  férfi  penderült  eléjük.  Széles  mosolya
láthatóvá tette  egyik szemfogának  aranypótlását  is.  Fehér  köpenye  magán  viselte  a  bontott  baromfik
nyomát.

Kovács bemutatta a fiatalembert.

- Botos Ferenc - mondta a férfi nyájasan, és szívélyesen kezet rázott.

Simulékony, szinte affektáló hangja volt.

- Örülök, hogy megismerhetem.

- Hogy zárult az újabb KÖJÁL-vizsgálat? - kérdezte Kovács.

-  Mindent  rendben  talált...  Volt  rá  gondom,  hogy  a  kifogásolt  jégszekrény  megfeleljen  az
előírásoknak.

Bán Géza megtudta, hogy elsősorban a tisztiorvos volt az, aki a két hatalmas hűtőszekrény állapotát
kifogásolta.  A  baromfikereskedő  rövid  határidőt  kapott  a  hiányosságok  pótlására,  amelyeket  aztán
teljesített.

Botos  cigarettával  kínálta őket.  Marlborót  szívott.  Bán megmaradt  a  sajátjánál.  A testes  férfi  tüzet
adott súlyosnak látszó arany öngyújtójával.

- Munkást szív? - csodálkozott.

Bán kifújta a füstöt.

- Igen - mondta.

- Egyáltalán, hogy tudja elszívni?

Bán érezte, hogy megmozdul benne a  kisördög.  Felmutatta  cigarettáját,  aztán a  szájához emelte,  és
látványosan szippantott egyet.

- Így tudom elszívni - mondta.

Kovács Péter úgy nevetett, hogy a tokája is rázkódott.

Hatalmas  termetű  férfi  volt,  ráadásul  legalább  húsz  kiló  felesleget  cipelt.  Ezt  nem  nagyon  lehetett
észrevenni, mert magassága ellensúlyozta kövérségét. Ösz haja precízen elválasztva simult kerek fejére.



Dús sörtebajusza gondosan volt nyírva.

- Nagyon eredeti magyarázat - mondta.

Botos nevetése azonban mesterkéltnek tűnt.

-  Az az igazság, hogy nagyon megszoktam -  magyarázta restelkedve a  fiatalember.  -  Ezért  csak  a
Munkás ízlik.

- Nekem aztán mindegy, melyik milyen - vélekedett Kovács.

Kocadohányos volt. Ha megkínálták elfogadta, de nem szívta le a  füstöt.  -  Csak  a  csípősségükben
tudok különbséget tenni.

A baromfikereskedő  ujján  cizellált  pecsétgyűrű  díszelgett,  foglalatában  Napóleon-arannyal.  Túlzott
mérete miatt ormótlannak, hivalkodónak tűnt.

- Volna egy javaslatom - szólalt meg Botos bizonytalanul, és kérdően nézett a felügyelőség vezetőjére.

Kovács szemével beleegyezően intett a fiatalembernek.

- Meghívhat minket egy kávéra - fordult a baromfikereskedőhöz. - Már erre várok, csak maga olyan
nehezen kapcsol.

Botos arcán meglepetés tükröződött.

- Nahát! - mondta. - Maga elmehet gondolatolvasónak.

- Nézze, az a helyzet, hogy szándékosan jöttünk erre, éspedig a kávé miatt. Mondtam is a kollégának,
ha szerencsénk van, akkor elkapjuk magát, és addig fűzzük a szót, míg elő nem áll a meghívással.

Nevettek.

-  Ha nem ismerném, még elhinném -  mondta a  baromfikereskedő,  aztán a  fiatalemberhez fordult.  -
Majd rájön, hogy milyen merev ember. Azt hiszi, mindenki le akarja  kenyerezni,  képes  a  legparányibb
szívességet is vesztegetésnek felfogni.

- Tartás nélkül nincs hivatal...

Botos széttárta a karját.

- Na látja - mondta Bánnak. - Ilyen aranyköpései vannak, és biztos nem tetszik neki, hogy senki sem
jegyzi fel.

-  Megvan a magam ízlése - jegyezte meg Kovács. - Ez dönti el, mi tetszik és  mi nem...  Úgy látom,
mintha el akarná felejteni az előbbi meghívást.

- Gyerünk - mondta a baromfikereskedő.

A büfénél, mint általában mindig, most is sokan voltak. Bán Géza ismét egy csomó embert ismert meg
Kovács jóvoltából.

Botos jelentőségteljesen nézett.

- A szokottat? - kérdezte bizonytalanul.

Kovács egy pillanatnyi gondolkozás után rávágta:

- Legyen a szokott... Miért ne?

Bán már az illatán megérezte, hogy valami szesz van a feketébe keverve, de úgy tett,  mintha semmit
sem venne észre. A szeme sarkából látta, hogy azok mindketten lapos pillantást vetnek felé. Kíváncsiak



voltak, mit szól,  ha  belekóstol  a  kávéba.  Bán a  hatás  kedvéért  sokáig keverte  kávéját,  aztán ajkához
emelte a csészét, és apró kortyokban kiitta. Rum volt benne, nem sok, talán három cent. Mintha mi sem
történt volna, az üres csészét a büfé pultjára tette.

- Nem a szokott kávéíze volt - jegyezte meg. - De nagyon finom. Biztos japán kávéból főzték.

Amazok nevettek.

- Nekünk ez a szokott - mondta a baromfikereskedő. - Ez a japán kávé, ahogy maga nevezi.

Az egyik hentes  lépett  melléjük. Arra  kérte  Kovácsot,  hogy  jöjjön  az  üzletükhöz,  mert  két  német
turista akar valamit vásárolni, és nem boldogulnak velük.

- Itt van Botos úr, kérje őt meg - javasolta Kovács. - Elvégre perfekt, majd segít a tolmácsolásban.
Különben is ráér.

- Méghogy ráérek! - sápitozott a baromfikereskedő. - Egy üzletembernek az idő pénz.

- Menjen, segítsen már, minek kéreti magát?

- Jó, jó, megyek.

Miután  Botos  Ferenc  a  hentes  oldalán  eltűnt,  Kovács  hosszan  magyarázta,  hogy  mennyire  nem
ildomos csupán a látszat kedvéért három lépés távolságot tartani a kereskedőkkel. Az volt a véleménye,
hogy a  tekintélyt,  a  tiszteletet  nem megszerezni kell,  hanem adni.  Aki  ad,  az  kap  is,  hangsúlyozta,  és
hivatkozott a hosszú évek tapasztalataira.

- Legközelebb én hívom meg Botost egy ilyen szokott kávéra - magyarázta Kovács. - Akik ismernek,
azok mind tudják,  hogy  senkinek  nem  maradok  az  adósa,  a  meghívásukat  mihamarabb  viszonozom.
Természetesen nem fogadok el olyat, amit nem tudok visszaadni. Ha rám kerül a sor, senki nem fogja le
a kezem, hogy ne én fizessek.

Botos  érkezett  vissza.  A két  német turista paprikás  szalámit  akart  vásárolni.  Akiknél  érdeklődtek,
annál nem volt, de szerzett nekik egy rudat a másik hentestől.

Egy kofa kinézetű, termetes asszonyság sodródott melléjük, kezében egy üveg Kinizsit szorongatott.
A lánya felől faggatta a baromfikereskedőt.

- Már napok óta nem láttam Ilust - mondta a nő. - Talán beteg?

Botos zavartan pislogott, és ismét cigarettát kínált.

- Nem beteg - vágta rá gyorsan. - Csak pihen egy keveset, ráfér. Az utóbbi időben sokat hajtott.

Alacsony,  idős  ember  állt  a  közelükben,  félig  telt  borospoharat  szorongatott  a  kezében.  Feléjük
nézegetett,  és  a  fülét  hegyezte.  Bán  Géza  néha  ránézett,  de  nem  ismerte,  így  nem  tulajdonított  a
kisöregnek jelentőséget.

Kovács elvett egy Marlborót. A baromfikereskedő arany öngyújtójával tüzet adott. Bán hű maradt a
Munkáshoz.

- Szerencséje van Ilusnak, hogy csupán fáradt - sóhajtott a kofa

kinézetű nő. A szájához emelte az üveget, és jól meghúzta. - Azt

mondják, megint támad valami vacak vírus, sokan influenzásak. Ilyenkor sok folyadék kell.

- Csak öblögessen, Irma - vetette közbe Kovács. - Magába aztán a ménkő sem fog belecsapni.

- Nem bizony - vágta rá amaz. - Edzett vagyok.



- Csak ne vigye az edzést túlzásba.

A termetes asszonyság a baromfikereskedőhöz fordult.

- Remélem, Ilus megfogja azt a finom úriembert, akivel a múltkor

láttam - mondta.

Botosnak a nyakán kidagadtak az erek, az arca piros lett. A száját

nyitotta volna, de Kovács Péter megelőzte.

- Már megint a pletykálkodás, Irma - korholta. - Miért mindig

másokkal foglalkozik?

- A lányom dolga végképp nem magára tartozik - tagolta a szavakat Botos.

- Kovács úr! Miért ez a nagy felhördülés? Nem mondtam én rosszat - csodálkozott az asszony.

- Persze, hogy nem, Irma, de szükségtelen másokat kibeszélni.

Botos Ferenc hálás pillantást vetett a hatalmas termetű férfira.

-  Nem  kell  mindenkiről  mindent  tudni  -  folytatta  Kovács.  -  Aztán  csodálkozik,  ha  az  emberek
elkerülik magát.

Bán  érdektelen  arcot  vágott,  és  cigarettájával  bíbelődött.  Fél  szemmel  látta,  hogy  a  közelükben
tétlenkedő kisöreg nemtetszően ingatja a fejét.

A nő sértődötten kiitta a sörét, és köszönés nélkül távozott. Kovács a baromfikereskedőt  nyugtatta,
hogy ne tulajdonítson jelentőséget Irma viselkedésének. Kisvártatva Bánhoz fordult.

- Irma tojásokat árul - mondta. - Ő itt a pletykakirálynő, nem kell komolyan venni.

Bán Géza értetlenül nézett. Hirtelen nem tudta, hogy mit kellett volna komolyan venni a nő szavaiban.
Azt sem tudta, miért kellett letorkolni, főként a felügyelőség vezetőjének? Talán azért vállalta magára ezt
a hálátlan feladatot, mert nagyobb súlya volt a szavának, mint a baromfikereskedőének?

Kovács a kereskedőhöz fordult.

-  Tényleg, mi van a  lányával? -  tudakozódott  Botostól.  -  Ideje  lenne  már,  hogy  dolgozzon.  Nem
gondolja? Még elkapatja őt.

Botos néhányszor megnyalta ajkát, majd eltaposta cigarettáját.

- Pihent egy keveset, és ezt megértem - mondta. - A napokban már dolgozni fog. Ideje is, mert kell a
segítség.

-  Azért hiányolom, mert nem legeltethetem rajta  a  szemem -  magyarázta hunyorítva Kovács.  -  Bán
kollégát akartam Iluskánál beprotezsálni. Dicsekedtem, hogy milyen remek lánya van.

- A két fiam talán kutya?

-  Még nem tartok  ott,  hogy ne a  lányokat  nézzem meg. De  ha  annyira  akarja  hallani  az  igazat,  a
lányához képest bizony kutyusok.

Botos duzzogni látszott.

-  Lennék csak húsz évvel fiatalabb - folytatta Kovács az élcelődést. -  Mire feleszmélne, máris apóst
csinálnék magából.



- Még jó, hogy nem nagyapát.

Kovács harsányan nevetett.

- Arra is sor kerülne, csak azt a húsz év korkülönbséget tudnám feledni - mondta. - Nem lehet az időt
visszafordítani.

- Ez a szerencsém - vágta rá Botos.

Az alacsony, idős ember most hozzájuk lépett. Az arcát millió ránc tarkította. Kopott, fekete átmeneti
kabátban  volt,  nyakán kockás  sál,  amelyből  rojtok  ágaskodtak  ki.  Hunyorogva  nézett  fel  rájuk.  Kis
rosszindulattal topisnak is lehetett nevezni. Krákogva készült megszólalni.

- Íme, Pongrácz úr, a piac mindenese - mondta.

- A lejmolók királya - tette hozzá a baromfikereskedő.

- Tiszteletem az uraknak - tördelte a szavakat a kis öreg. Üres borospoharát mutatta. - Már megittam
a magamét, nem ezért léptem ide, csupán üdvözölni akartam magukat.

Botos eltaposta cigarettáját.

- Miért mond ilyet, Laci bácsi? - kérdezte szemrehányóan. - Hiszen magát nem lehet feltölteni. Talán
egy tankkocsinak sikerülne.

- Akkor is csak benzinnel - szólt közbe Kovács -, mert borral az is kudarcot vallana.

Az öreg szeme huncutul csillogott.

-  Mit csináljak, ha mások nem bírják az italt, és ezért engem irigyelnek -  mondta.  Kíváncsian nézett
Bánra. - A fiatalúrhoz még nem volt szerencsém.

- Ne is legyen - mondta Kovács.

- Olyan fontos ember?

-  Ajaj!  De  még mennyire fontos ember.  A kolléga azért  jött,  hogy gatyába rázza ezt  a  piacot.  Ha
meglátja, jó messzire kerülje el.

Az öreg fogatlan ínyét mutatta. A nevetése beillett egy kehes ló horkantásának.

-  Az féljen, akinek van félnivalója - bökte ki. -  Nekem nincs vesztenivalóm, így nem félek.  -  Bánra
nézett, s szeme kacsintani látszott. - Ha a fiatalúr kíváncsi lenne alulnézetből erre a piacra, csak keressen
meg. Éjjel-nappal megtalál. Kint vigyázok a beérkező kocsikra, míg le nem rakodnak.

- Két utcával odébb, ahol a külföldi kamionok szoktak parkolni

-  vetette közbe epésen Kovács.  -  Éjszaka ott  tarhál  és  vigyáz a  kocsikra,  ha  a  sofőrök  netán szét
akarnak nézni valamelyik mulatóhelyen.

- Így van. Mindig megtalálhat.

Az öreggel együtt Botos Ferenc is elment.

- Ki ez a matuzsálem? - érdeklődött Bán, miközben a felügyelőség irodáihoz indultak.

-  A volt  uralkodó osztály egyik elnyomott  tagja  -  mondta  Kovács  szűkszavúan,  majd  annyit  még
hozzátett:

-  Diliflepnije van.  Ezt ne  felejtse,  ha  összefut  vele.  No,  nem  veszélyes,  csak  egy  szavát  se  vegye
készpénznek.



- Mi volt azelőtt?

Kovács Péter elengedte a füle mellett a kérdést.

-  Javaslom, hogy ma éjszaka tekintse meg a piacot - kezdte. - Beindul a hétvége. Ami itt  megy, azt
látnia kell. Legalább a saját szemével győződik meg róla, milyen rumli van itt. Tehát eljön?

- Hányra legyek itt?

-  Közvetlenül éjfél  után,  ha  a  rumli  közepébe  akar  cseppenni.  Én  kihagyom  ezt  a  hétvégét,  de  a
helyettesem, Gizike itt lesz.

Bán már ismerte az ötven év körüli,  szikár,  csontos  asszonyt,  Zinglernét.Az első  napon találkoztak,
mert Kovács Péter szabadnapos volt. A nő szívélyesen fogadta, tudtak az érkezéséről.

-  Ha  bármilyen  problémája  lenne  -  folytatta  Kovács  -,  nyugodtan  forduljon  hozzá.  Állítom,  hogy
mindenhez jobban ért, mint én, a kisujjából kirázza a felügyelőség egész munkáját. Ha ő nem lenne, már
régen nem csinálnám az egészet.

Az  ebédet  követően  Kovács  összekapta  magát,  és  hazament.  Bán  Géza  a  felügyelőség
papírmunkájával  ismerkedett  az  irodában  Zinglerné  segítségével.  Közben  arról  beszélgetett  az
asszonnyal,  hogy  milyen  benyomásokat  szerzett  a  reggeli  séta  során  a  piac  életéről,  valamint  kikkel
ismerkedett össze.

Zinglerné mindenkiről mondott egy-két apróságot, amelyet jellemzőnek tartott.  Szerinte az  elhagyott
Füredi betege a  felesége szökésének.  Ebből nem fog kigyógyulni, ráadásul  teljesen tönkremegy.  A nő
vitte ugyanis az  üzletet,  annak volt  érzéke  és  tehetsége  a  kereskedéshez.  Ismerte  Gyertyánt  is,  aki  a
csábító volt. Az asszony inkább ehhez illett, mint a férjéhez.

Botos  Ferencről  az  volt  a  véleménye,  hogy  a  legnagyobb  “cápa”  a  piacon  a  baromfikereskedők
között. Ezt arra értette, hogy gátlástalan és  harácsoló,  persze  csak  az adott  lehetőségek között.  Olyan
típus, aki mindenen átgázol célja elérése érdekében. Az viszont igaz, hogy példamutatóan családszerető,
a két fiától a munkában kemény helytállást követel.

- Szerintem már azt sem tudja, mennyi pénze van - mondta befejezésképpen.

- A lányával szemben is szigorú? - érdeklődött Bán.

-  Ez az  egy  gyengéje  van...  A  lányától  elolvad.  Megvallva  az  igazat,  a  helyében  magam  is  olyan
lennék. Látta azt a lányt? Az Ilust...

- Nem dolgozik.

Zinglerné a fejéhez kapott.

- Ó, milyen igaza van - mondta. - Napok óta nincs az üzletben.

Botos mit mond, miért? Majd meglátja, milyen lány. Csak vigyázzon,

nehogy az első pillantásra beleszeressen!

- Szép?

- Zinglerné az ajkát csücsörítette.

- Tökéletes - hangsúlyozta. - És ami a szép lányoknál ritka: okos is. Ezért aztán a piacon egy férfi sem
rúg  labdába  nála.  Azt  soha  nem  fogom  megérteni,  hogy  ez  a  Botos  miért  nem  taníttatta  Ilust.  Ilyen
borotvaésszel  beállítja  a  pult  mögé.  Igaz,  nem  erőlteti  meg  magát  a  lány,  mert  csak  dirigál,  de  azt
tökéletesen csinálja. Az egész bandát ő mozgatja; mármint a két lakli fiút és az unokatestvért.



Bán a topis öreg után érdeklődött.

- Kovács nem mondott róla el mindent? - kérdezte a nő.

-  Nem  is  kérdeztem...  Csupán  azt  mondta,  hogy  a  piac  mindenese,  és  régen  a  volt  uralkodó
osztályhoz tartozott.

Zinglerné nevetve bólintott, aztán komoly lett.

- Az vesse rám az első követ, aki akarja, de sajnálom az öreget - mondta egy szuszra. - Az öregnek
doktorátusa  van,  a  saját  szememmel  láttam  erről  a  papírját,  bár  a  személyi  igazolványában  nem  így
szerepel. Ott csupán Pongrácz László.

Bán meglepődött.

- Jogi doktor? - kérdezte.

-  Úgy  van...  A  múltban  fogalmazó  volt.  A  negyvenes  évek  végén  kitelepítették  őket,  a  család
szétesett,  meghaltak,  de  az öreg  tartotta  magát.  Visszajött  Pestre,  van neki egy pincelakása  valahol  a
hetedik kerületben, de általában éjjel-nappal a piacon van. Már azt sem hiszem el, hogy egyáltalán alszik
egy percet is naponta.

- Miből él?

Zinglerné a mennyezetre nézett, és sóhajtott.

-  Hogy miből? - hozta vissza tekintetét. -  Amit itt kap  a  kereskedőktől,  az  emberektől.  Mert  itt-ott
segít. Ingyen nem kíván semmit, bár lejmolónak tartják. Takarít, megfog egy-két ládát,  őrzi a  beérkező
árukat, és még sorolhatnám tovább...

- De nagyon iszik - vetette közbe Bán.

- Azt nem mondhatom, hogy váljék egészségére, de egy tény: az ital tartja benne a lelket. Azt hiszem,
már régen elkaparták volna, ha nem iszik. Olykor még én is fizetek neki egy pofa bort - mert csak bort
iszik -  a  büfénél,  s  közben  elbeszélgetek  vele.  Élvezem  a  dumáját,  azokat  a  történeteket,  amelyeket
előszed a múltból.

Bán Géza elgondolkozva nézett, majd megszólalt:

- Mennyi idős lehet az öreg?

- Hetvenhét múlt, erre mérget vehet.

- Hogy tud vele olyan jól elbeszélgetni, ha a feje kissé gyenge?

Zinglernének nagyra kerekedett a szeme.

- Ezt hogy érti? - kérdezte.

Bánnak már a nyelve hegyén volt a válasz, aztán meggondolta magát.

- Arra gondolok, hogy ez a hetvenhét év meglátszik a gondolkodásán is - nyögte. - Tehát gyenge már
az agyműködése is.

Zinglerné felkacagott.

- Neki? - kérdezte.

- Van, akinek ilyen korban már papírja van valamelyik elmeorvostól.

- Az öregnek nincs ilyen papírra szüksége - szögezte le a nő. - Úgy vág az esze, mint a borotva. Erről



kezeskedem. De tudja mit? Próbáljon egyszer komolyan beszélni vele, meglátja, nekem lesz igazam. Bár
nekem lenne olyan agyműködésem, ha megérem a hetvenhét évet, mint az öregnek most. Így látatlanban
kiegyeznék vele.

Bán nagyot bólintott, és látszólag azon volt, hogy szétcsavart golyóstollat ismét összeszerelje. Kíváncsi
lett volna, hogy mit szól a nő, ha megtudja, hogy ennek éppen az ellenkezőjét  állította a  főnöke.  Biztos
megdermed a  meglepetéstől.  Más  kérdés,  hogy ezek  után megváltoztatta  volna-e  a  véleményét,  vagy
sem. Mindenesetre a nézeteltérés kiélezte volna a helyzetet, ezt pedig nem akarta.

Zinglerné néhány történetet mesélt Pongráczról.

- Persze maga nem hallott a Léderer-bűnügyről -  mondta. - Megvallom, én is kislány voltam, amikor
az erről szóló kupiét  hallottam. A húszas években egész Pest  énekelte:  Lédererné,  mi van a  kosárba?
Kodelkának keze, feje, lába...

- Nos, röviden a történet a következő - folytatta a nő. - Egy Léderer nevű aktív csendőrtiszt csinos és
tűzről pattant fiatal felesége gyakran kokettált a gazdag Kodelka  kereskedővel.  A férj  tudott  a  flörtről.
Kodelka teljesen belebolondult az asszonyba. A házaspár ekkor kifőzte az akkori évtized legszörnyűbb
bűntettét. Lédererné egy alkalommal a lakásukra csalta Kodelkát,  aki  éppen  akkor  dugig volt  pénzzel,
mert jó  üzletet  csinált.  Léderer,  a  férj,  meglapult a  lakásban,  majd  a  kedvező  pillanatban  lecsapott  a
szerelmes férfira, és felesége segítségével megölte.

Bánnak úgy tűnt, mintha valahol már olvasott volna erről.

- Csupán annyi rémlik, hogy feldarabolták az áldozatot - vetette közbe.

-  Bizony, miszlikre vágták -  mondta.  -  A  darabokat  aztán  elásták,  a  Dunába  dobták.  Kiderült  a
nyomozásnál, hogy apránként Lédererné vitte ezeket a testrészeket letakart kosárban. Hát innen a kuplé,
amelyet  az  orfeumokban  énekeltek...  Nos,  megtörtént  a  tárgyalás,  a  csendőrt  halálra  ítélték,  míg
Lédererné életfogytiglani kapott.

Azt hiszem, húsz év  után  szabadult,  közvetlenül  a  háború  vége  előtt.  Valahogy  aztán  idekerült  az
ötvenes években a piacra, alkalmi virágárus volt hosszú ideig... Még én is láttam a megvénült Léderernét
-  folytatta.  -  Érdekes  volt,  amint olykor  Pongráczcal  nagy  hévvel  tárgyalgattak.  Csak  sejteni  lehetett,
hogy a bűntett, a nagy per volt a téma, ugyanis mindannyiszor elhallgattak, ha valaki a  közelükbe ment.
Az  eset  csak  rájuk  tartozott.  Pongrácz  ugyanis  mint  rendőri  fogalmazó  dolgozott  a  házaspár  által
elkövetett gyilkosság ügyében. Az ismeretségük tehát  még akkor  kezdődött.  Ennek ellenére,  évtizedek
múlva jól megvoltak egymással. Sokak szóba elegyedtek Léderemével. Az idős vásárlók, akik süldőlány
korukban annak idején maguk is fújták a kupiét, trécseltek vele. Egyszer csak eltűnt, biztos meghalt. Az
öreg Pongrácz viszont még megvan.

- Csupán az alamizsnából tartja fenn magát? - érdeklődött Bán.

-  Úgy tudom, kegydíjat  kap  a  tanácstól  -  mondta.  -  Így hívják  az  állami  alamizsnát.  Havonta  úgy
kétszázötven, háromszáz forintot.

- Ez nem sok...

- Persze, mindenki segíti, aki ismeri. De akad olyan is, aki gyűlöli, és megfojtaná egy kanál vízben.

- Ez azért túlzás.

Zinglerné a mellére tette kezét.

- Higgyen nekem, így van - mondta.

- Kinek ártana egy ilyen öreg ember?



- Aki azt hiszi, hogy ártott neki, és minden bajáért őt okolja. Füredi, a baromfis... Esküdt ellensége az
öregnek.

Bán értetlenül nézett.

- De miért? - kérdezte.

- Nézze, Fürediné felkarolta Pongráczot, aki ezért hálás volt. Mikor az asszony flörtölni kezdett Botos
egyik  alkalmazottjával,  az  öreget  használták  fel  hírvivőnek,  olykor  pedig  arra  kérték,  figyelje,  mikor
bukkan fel a férj, és jelezzen nekik. Azóta Füredi rögeszméjévé vált,  hogy minden bajnak  Pongrácz az
okozója, ha az nem falaz az asszonynak, nem viszi a hírt a nő és a szerető között, nem marad egyedül,
legfeljebb felszarvazzák, de nem hagyják el. Füredi ezt nem tudja megemészteni. Most érti a szituációt?

Bán bólintott.

- Így igen - mondta.

Zinglerné ezután arról beszélt, hogy a minap egy csomó jó, de kopott  zoknit  hozott  be,  amit a  férje
kiselejtezett, és odaadta Pongrácznak.

- Mások is adnak neki ezt-azt - mondta. - A tojásos Irma például sokszor gatyát, inget mos rá.

Bán előtt gondolatban megjelent a termetes asszonyság, kezében sörösüveggel.

- A pletykakirálynő - mondta.

- Szóval már ismeri...

Bán röviden elmondta, hol mutatták be neki az asszonyt, de a szóváltásról és annak okáról hallgatott.

- Valóban jár a szája állandóan? - kérdezte.

- Csak akkor hallgat, ha alszik vagy iszik, és szájánál az üveg.

Mert mindig üvegből iszik. Persze olykor sok  igazság van a  szavaiban,  de  sajnos,  már nem nagyon
figyelnek rá.

Bán Géza később  azzal az  elhatározással  állt  fel az  íróasztaltól,  hogy mielőtt  elmenne, még egyszer
körbejárja a piacot. Titokban remélte, hogy összetalálkozik a kis öreggel. Rettenetesen kíváncsi volt arra,
hogy milyen is a piac alulnézetben.

Borús volt az ég, az eső a levegőben lógott. A forgalom a délelőttihez képest alaposan megcsappant.
A vidékről bejáró vásározók helye már mind üresen ásítozott.

Bán átfésülte a  piacot,  de  sehol  nem tűnt fel a  kopott  fekete  kabát,  a  tarkakockás  sállal.  A  sarki
italboltba is bement, s nehogy feltűnjön valakinek,  felhajtott  egy pohár  bort,  de  itt  sem látta  az  öreget.
Aztán  két  utcával  távolabb  próbálkozott,  ahol  a  külföldi  kamionok  szoktak  vesztegelni.  Két  olasz
konténeres  kocsi  állt  ott.  A  járdán  fiatal  lányok  tétlenkedtek  feszülő  nadrágban,  de  hiába  kellették
magukat, a sofőrök sehol nem voltak.

Egy darabig nézegette őket, és várt, hátha feltűnik valahonnan Pongrácz,  de  hiába időzött.  A feszes
nadrágosok  közben  észrevették,  de  nem  méltatták  figyelemre.  Rutinjuk  volt  abban,  hogy
megkülönböztessék a kamionok vezetőit, így aztán röpke pillantás után leírták őt.

Kisvártatva  visszaindult  a  piacra.  Az  járt  a  fejében,  hogy  éjfélkor  ismét  megpróbálja  emberét
megtalálni. Akaratlanul is Botos Ferenc standja felé vette útját. Már a közelben járt, amikor megállt egy
bezárt zöldségüzlet mellett, és rágyújtott. Innen pontosan rálátott a standra.

A pult mögött hárman sürgölődtek. A testes Botos és az egyik fia, valamint egy harmadik, akiről úgy
gondolta, hogy ő az unokatestvér. Fekete, göndör hajú fiatalember volt, huszonegynéhány éves lehetett.



Bánnak hirtelen feltűnt, hogy azok hárman a pult mögött szinte megmerevednek. Előbb a fiú bámult kifelé,
aztán meglökte apját,  aki  követte  példáját.  Az  unokatestvér  harmadiknak  csodálkozott.  Egy  nyúlánk
termetű, fiatal lány haladt el előttük. Különösebben nem volt feltűnő jelenség, hacsak eredeti vörös haja
nem tette azzá. Rövidre volt nyírva, s ez fiús külsőt kölcsönzött neki. Formás alakját  jól  hangsúlyozta a
kordnadrág és a leeresztett, cipzáras dzseki. A fejét forgatva ment, mint aki ráérősen keres valakit.

Miután elhaladt  Botos  standja  előtt,  azok  hárman  a  pult  mögött,  akár  egy  láthatalan  vezényszóra,
megelevenedtek. Botos valamit mondott a göndör hajú fiatalembernek, az máris eltűnt, hogy egy pillanat
múlva fehér köpeny nélkül megjelenjen, és a vörös hajú lány után induljon.

Bán Géza félrehúzódott, és elnyomta a cigarettája csikkjét. Nem tudta mire vélni a  közjátékot,  de  a
göndör  hajú  után  indult.  Elégnek  tartotta,  ha  csupán  azt  látja,  mert  tudta,  hogy  a  vörös  hajú  lány
nyomában halad. A követés nem tartott három utcasaroknál tovább.

Messziről látta,  hogy a  göndör  hajú lecövekel  egy ház falánál,  majd nemsokára  ismét megindul, és
bekanyarodik  az egyik utcába.  Óvatosan  közelített  a  sarokhoz,  mert  nem  akarta,  hogy  a  fiatalember
észrevegye. Az utca azonban üres volt, nem látta sehol a göndör hajút, sem a lányt. Egy eszpresszó volt a
közelben. Arra gondolt, hogy mindkettő oda térhetett be, s talán élénken beszélgetnek.

Az eszpresszóból hirtelen előbukkant a göndör hajú. Egy csomag cigarettát  bontogatott,  és  átvágott
az úttesten.

Bán sarkon  perdült,  és  befordult  a  legközelebbi kapualjba.  Megvárta,  míg a  fiatalember  elhaladt  a
kapu előtt, majd kijött, és egyenesen az eszpresszóba  ment.  Kíváncsi  volt,  hogy mit csinál ott  a  vörös
hajú lány. Már az ajtóban látta, hogy a sarokba húzódva beszélgetett egy kis asztalnál. Magas, vállas férfi
ült vele szemben, vékony bőrkabátban. Jóval idősebb volt a lánynál, és valamit meggyőzően magyarázott,
mert élénken gesztikulált. Az orra lapos volt és széles, akár egy nyugdíjas bokszolóé.

Bán  megcsodálta  a  pult  mögötti  roskatag  süteménykollekciót  és  kifordult  az  üzletből.  Ösztönétől
vezérelve nem ment vissza a piacra, hanem beállt a szemben levő kapuba. Nem hiába tette. Percek múlva
feltűnt  a  sarkon  Botos  Ferenc  és  az  a  fia,  akivel  a  pult  mögött  szorgoskodott.  Úgy  jöttek,  mintha
segítségül  hívták  volna  őket.  Arcuk  feszült  volt,  lépéseik  határozottak.  Egyenesen  az  eszpresszóba
tartottak.

Bán azt hitte, az egész társaság együtt fogja elhagyni az üzletet, de tévedett. Egy pillanat múlva elsőnek
Botosék tűntek fel. Gyors léptekkel, élénk sugdolózásba merülve távolodtak a piac irányába. Kisvártatva
a pár is megjelent az utcán.  Éppen az ellenkező  irányba indultak el,  mint Botosék.  A bőrkabátos  nem
karolt a lányba, hanem tisztes távolságot tartva haladt mellette.

Bán Géza sokért nem adta volna, ha most iziben megtud mindent és tisztán látja a helyzetet.

5.

Hűvös volt  az  éjjel.  Az eső  olykor  szemerkélni kezdett,  aztán elállt,  hogy ismét rákezdjen.  A sötét
égbolton  egyetlen  csillag  sem  látszott.  Éjféltájban  a  piac  és  környéke  olyan  volt,  akár  a  felbolydult
méhkas.  Egyre-másra  érkeztek  az  áruval  dugig  pakolt  teherautók,  és  megkezdték  a  lerakodást.  A
tömegben  kereskedők,  viszonteladók  és  anyagbeszerzők  vívták  mindennapos  harcukat.  Vitatkoztak,
licitáltak, veszekedtek. Mindenki azon volt, hogy mihamarabb megszerezze a kelendőbb árut a vetélytárs
orra elől.

Bán Géza ballonkabátjába burkolózva lézengett, és mindenáron meg akarta találni Pongrácz Lászlót,
akit már délután hiába keresett. Előzőleg persze bement a  felügyelőségre,  és  jelezte ittlétét.  A sötétben



sokan  ráköszöntek,  ami  azt  mutatta,  hogy  felismerték.  Váratlanul  ismerős  hang  ütötte  meg  a  fülét.
Termetes nő állt előtte. Nem volt nehéz felismernie a tojásos Irmát.

- Jó estét kívánok - köszöntötte.

Az  asszony  egy  hatalmas  nylont  terített  magára,  nehogy  megázzon,  és  a  nyakánál  megkötötte.  A
csomó akkora volt, hogy az állát nyugodtan rátámaszthatta.  Tetőtől talpig fényesen csillogott,  akár  egy
beszállásra várakozó űrhajós. Mellette egy halom rekesz magasodott tojásokkal. Kezében nagy termoszt
lóbált.

- Nos, hogy tetszik a piac? - kérdezte.

- Nem hittem volna, hogy ekkora a forgalom.

- Majd az ünnepek előtt nézze meg... Vigyázni kell, nehogy letapossák.

- Képzelem...

A nő felmutatta a termoszt.

- Teás rum - mondta. - Iszik egy keveset?

- Köszönöm.

- Csupán egy icipici tea van benne.

Bán még érezte Kovács Péter szokott feketéjének az ízét, és megrázkódott.

- Nem szeretem a rumot - mondta.

A nő egy darabig matatott még, mintha bolhát keresne, aztán elővarázsolt egy lapos üveget.

- Mit szól egy kis szilvához? - nyújtotta az üveget. -  Na, húzza meg, és rögvest megváltozik a tartása.
Nem lesz olyan görnyedt. Kiegyenesedik, mint huszár a nyeregben a csata előtt.

Bán elmosolyodott, aztán a lapos üveg kupakját lecsavarta és abba töltött magának egy kortyot. Az
erős szesz megbizsergette minden porcikáját. Megköszönte az italt, és visszaadta az üveget.

- Nem tudja, hol találom Laci bácsit? - puhatolózott.

- Itt...

Bán kíváncsian tekintett körbe, de nem látta sehol a kis öreget.

- No, nem ebben a pillanatban - tette hozzá a termetes nő. - De bármely percben befuthat.

- Tehát idejön?

-  Őt  várom.  Még  az  este  megígérte,  hogy  segít  a  placchoz  vinni  az  árut.  Mérget  vehet  rá,  hogy
mindjárt itt lesz. Ismerem jól, lehet a szavára adni.

Bán  cigarettára  gyújtott,  és  jobb  híján  nézelődött.  Elmúlt  egy  negyedóra,  aztán  a  következő  is.
Tojásos Irma idegesen topogott. Előbb a termoszt itta üresre, aztán a lapos üveget. Hiába nyújtogatták a
nyakukat, Pongráczot sehol sem látták. A nő egy ismerős cipekedőt szólított meg, de az sem találkozott
vele.

- Biztos elaludt - vélekedett. - Pedig ez nem szokott vele előfordulni.

- Hollehet itt aludni?

- Ő megtalálta már ennek a módját... Szokott helye van.



- Elmennék érte.

A nő vaskos karját lendítette a piac hátsó része felé.

- Ott, ahol a kamionok parkolnak - mondta.

- Innen a második utcában?

- Igen...

- Hol alszik? - kérdezte Bán.

-, A kőkerítésnél levő üres ládák egyikébe bekucorodik. Ott megtalálja... Én meg majd keresek most
már más segítséget.

A nyüzsgők  közül  egy  sovány  férfi  lépett  ki,  és  megállt  mellettük.  Akkor  figyeltek  fel  rá,  amikor
köszönt. Füredi volt az. Érdeklődött a nőtől, hogy látta-e Kotászékat, mert ő hiába keresi őket.

Irma a fejét rázta.

- Egy libás sem szállít ma árut - szögezte le.

- Hát éppen ez az - mormogta Füredi.

- Akkor miért keresi Kotászékat? Tudhatja, hogy mindig csak hét végén jönnek fel.

- Tudom én, csak az este táviratot kaptam. Kotász küldte, hogy jöjjek ki, mert libát szállít.

- Libát szállít - ismételte a nő.

- Igen, ez állt a táviratban.

- Hát azt maga várhatja...

- Gondolom, mert nincsenek itt. Csak azt nem tudom, miért táviratoztak.

A termetes nő a fejét rázta.

- Maga tudja legjobban, hogy a libások hét közben nem szállítanak - mondta határozottan. - Nincs is
előkészítve árujuk, honnan szállítanának és miért?

A sovány férfi nagyokat pislogott.

- Hát ez az - mondta. - Ez az...

- Mit makog? - förmedt rá a nő.

- Nem értem a táviratot.

-  Azt én sem értem, de egyet mondhatok. Nekem az atyaúristen is  küldhetett  volna táviratot,  akkor
sem jövök ki, mert tudom, hogy nem jöhet áru. Punktum! Maga meg kiszédeleg ide.

- Nem érti, hogy nem a saját jószántamból jöttem? Táviratot kaptam.

- Azt bárki küldhette - csattant fel a nő. - De libát csak Kotász küldhet, és csak a hét végén.

Füredi tétován mozdult.

- Megyek, bezárok - mondta.

- Mi az isten! Hát kinyitott?

A sovány férfi kétségbeesett arcot vágva széttárta kezét.



- Hát mit tehettem volna, ha egyszer az árut vártam - nyöszörögte.

Még toporgott egy kicsit, aztán eltűnt a sötétben.

A nő a fejét csóválta.

- Nem csodálkozom, hogy az asszony megpattant tőle - jegyezte meg. - Régen nem találkoztam ilyen
tehetetlen alakkal. Ráadásul mindent készpénznek vesz.

- A távirat elég komoly dolog - vetette közbe Bán.

Mintha olajat öntött volna a tűzre, a nő felkapta a fejét.

-  Na és mi van akkor? - kérdezte. - Semmi! Azt hiszem, amit látok.  Nekem már küldtek táviratot,
hogy  leégett  a  piac,  azonnal  jöjjek.  Bizony  nem  moccantam.  Gondoltam,  a  tojásokon  már  nem
segíthetek, egyenek rántottát a tűzoltók. Otthon maradtam. Hát persze, hogy nem volt tűz. Ugrattak. Erre
itt egy alkalmi brigád van.

- Az öreg Bohnt, a savanyúst felszólították, hogy fizesse be visszamenőleg tíz évre a hitközségi adót -
folytatta a nő. -  Mondanom sem kell,  hogy párttag...  Kiss,  a  zöldséges,  egy szép  levelet  kapott,  hogy
jelenjen meg egy szombaton a telkén, mert kisajátítják búcsújáróhelynek, és ott lesz a bizottság... Megy
itt az ugratás, kérem. Akad jó néhány pihent agyú. Most ezt a Füredit vették lapátra...

Bán csodálkozott.

- Mire vették? - kérdezte.

- Hát lapátra - emelte fel a hangját a nő. - Itt azt mondják, ha valakit beugrattak: lapátra vették!

- Értem, de miért éppen Füredit?

- Miért, miért...

- Hm. Tényleg, miért?

- Most került rá a sor.

Bán Géza elgondolkozott, aztán cigarettára gyújtott. A termetes nő kisvártatva megszólalt:

- Még most sem érti, hogy ugratás?

- Azt igen, csak mást nem.

- Mi az a más, amit nem ért?

-  Miért pont a libákkal ugratták be.  Hatásosabb  lett  volna,  ha  például mással  próbálkoznak.  Annyi
gondja van ennek az embernek. A feleségével kapcsolatban például mindent elhitt volna, még azt is, hogy
visszamegy hozzá. De nem ezt választották, hanem kicsalták a piacra.

- Hát persze, hogy lássák és röhögjenek.

Bán vállat vont.

- Lehet, hogy így volt - mondta.

A termetes  nő  ismét  megszólított  egy  ismerős  férfit,  aki  ládákat  cipelt  a  hátán,  és  Pongrácz  után
érdeklődött.  Ez sem tudott  konkrétumot  mondani az  idős  emberről.  Az  este  látta  a  sarki  italboltban,
korsóval a kezében.

- Megyek, megnézem a kamionoknál - közölte Bán.

-  A  kőkerítésnél  a  ládák  között  keresse.  Lehet,  hogy  rosszul  lett,  különben  miért  hagyott  volna



cserben.

Az utcában nemcsak az a két kamion állt, amely már délután ott volt. Közben újabb négy érkezett. A
vezetőfülkék  mindegyike  sötét  volt,  nem  lehetett  tudni,  hogy  a  sofőrök  pihennek-e  vagy  valahová
elmentek szórakozni.

Bán Géza elhaladt  a  veszteglő  kamionok  mellett.  Úgy  tűnt,  mintha  az  egyik  fülkében  mozgolódás
támadt volna, az ajtó üvege mögött meztelen fehérség villant. Biztos volt abban, hogy a feszes nadrágos
lányok valamelyike nemhiába várakozott délután.

Az úttest másik oldalán téglafal magasodott. Egy kiterjedt göngyölegraktár telepe volt ott. A fal mellett
különféle használt ládák hevertek, többségében nagyméretűek. Helyzetük elárulta, hogy valami miatt nem
a telepen bent, hanem az utcán rakták le őket.

Bán  kis  ideig  töprengett,  merre  menjen,  mert  sehol  sem  látta  az  idős  embert;  aztán  átvágott  az
úttesten. Elismerte, hogy kisebb szunyókálásra valóban jó rejtekhelynek ígérkeznek a ládatornyok. Sorra
vette azokat. Éppen egy zongora nagyságú ládába  tekintett,  amikor megmerevedett.  Sötét  alak  ült ott,
hátát a láda falának vetve, a feje felhúzott térdére bukott.

Pongrácz László volt az.

Bán már mozdult volna, hogy megrázza, amikor tekintete az ülő alak lógó karjára tévedt. A kézfeje be
volt hajlítva, szinte a test alá gyűrődött. Tudta, hogy ez a megmerevedett mozdulat nem lehet természetes,
hiszen erőfeszítést igényel. Nyugalmi állapotban, álomba merülve nem lehet így tartani a kézfejet.

Bán kissé oldalt lépett, és ekkor vette  észre  azt  a  hegyes tárgyat,  amely a  láda  oldalából  kimeredt.
Sejtette, mi lehet az. Mikor közel hajolt, látta nem tévedett; egy kés nyele rajzolódott ki a sötétben.

Elég nagy szerszámnak mutatkozott.  A  helyzete  elárulta,  hogy  a  ládában  alvó  Pongráczot  kívülről
szúrták le, méghozzá egyetlen határozott bökéssel, ahogy egy lefogott  disznóba mártják bele  a  kést.  A
hátát célozták meg a szív tájékán. Persze előbb a kést kellő helyre, a deszkák közötti résbe illesztették.

Bán  Géza  öngyújtóját  kézben  tartva  egy  kis  erőfeszítéssel  benyomult  a  két  láda  közé,  hogy
közelebbről szemügyre vegye a gyilkos szerszámot. Az egy pillanatra felvillanó fény elég volt ahhoz, hogy
a  fanyélbe vésett  nagy F  betűt  meglássa.  Miközben kiküszködte  magát a  ládák  közül,  a  halott  ember
eldőlt oldalra, a kés koppanva a földre esett.

Bán halk szitkot morzsolt a foga között. Éppen felegyenesedett, már fordult volna hátra, de egy fojtott
hang megálljt parancsolt.

- Maradjon úgy, fegyver van nálam...

Bán megmerevedett, és érezte, hogy elönti a verejték.

- Forduljon lassan meg, fürge mozgású idegen - hangzott az újabb utasítás.

Bán Géza egy revolverrel nézett farkasszemet. Aki a fegyvert tartotta, magas termetű, bőrkabátos férfi
volt, benyomott orral. Délután még egy vörös  hajú lányt kísért  sietős  léptekkel,  most  meg ide került  a
sötétben.

- Különben rendőrség! - tette hozzá a férfi.

- Még jó, hogy úgy mellékesen megjegyzi.

- Jobb későn, mint soha...

-  Azzal kellett  volna  kezdenie:  rendőrség!  Már  azt  hittem,  hogy  egy  maffiózóhoz  van  szerencsém
valamelyik kamionról.



- A maffiózók nem beszélnek magyarul.

Bán vállat vont.

-  Ki  ennek  a  megmondhatója?  -  kérdezte.  -  Manapság  mindenütt  szerveznek  intenzív
nyelvtanfolyamokat.

A  bőrkabátos  eltette  fegyverét,  aztán  megvillantott  valami  igazolványfélét,  amely  lehetett  volna
fürdőbérlet is, mert a sötétben nem láttak az orrukig sem.

- Benedek, nyomozó százados... Ha van valami papírja, hogy kicsoda, micsoda, akkor vegye elő, de
gondja legyen távolságot tartani, mert ideges lennék, ha közelebb jönne - mondta.

Bán Géza előhúzta személyi igazolványát. Amaz úgy nyúlt érte, ahogy a járványkórházban szokták  a
leleteket átvenni. Az ébersége nem lankadt, mert gyanakvóan nézett, miközben az igazolványt lapozta.

Bán fura fintort vágott, mert a helyzet nyugtalanította.

- Mindezt mulatságosnak találja? - tudakolta a nyomozó százados.

-  Azon  töprengek,  hogyan  csinálják,  hogy  fél  szemmel  az  adatokat  nézik,  a  másikat  pedig  a
delikvensre szegezik.

- Egyszerű a nyitja: megtanuljuk! Vizsgatárgy az iskolában, hogyan kell igazoltatni gyanús személyeket.
Ezért aztán egy idő után minden valamirevaló rendőr bandzsa lesz.

- Tehát gyanúsnak ítélt?

Benedek hangja komolyan csengett, amikor megszólalt:

-  Úgy  cserkészett  itt,  akár  a  Bőrharisnya.  Mint  valami  nyomkereső.  Settenkedett,  szaglászott,
kutatott.

- Azért ez túlzás...

Benedek visszaadta az igazolványt.

- Egyáltalán nem az - mondta. - Különben látom, hogy itt dolgozik a piacon.

- Itt dolgozom.

- Akkor segítségemre lehet, hogy megtaláljak valakit. Az illető fontos nekem.

- Ha módomban áll, segítek - válaszolta Bán.

Benedeknek felszaladt a szemöldöke.

- Miért feltételesen mondja? - kérdezte. - Tán nem fűlik a foga ahhoz, hogy segítse a hatóságot?

-  Egyáltalán nem erről van szó. De bármennyire is harapós kedvében van, elmondom az okát. Csak
tegnap óta dolgozom ezen a piacon, így hát most mérje le ismeretségem körét.

A nyomott orrú férfi enyhülni látszott.

-  Ennek ellenére tud segíteni -  szögezte le.  -  Kaptam  egy  tippet.  A  mi  munkánkban  a  tippeknek
sokszor fontos szerepük van. Nos, ez a tipp azt súgta: keresd meg azt, aki a legtöbbet tud a piac életéről,
és annál érdeklődj. Ez egy ráncos arcú öregember, akit állítólag így hívnak...

- Pongrácz László! - vetette közbe Bán.

Benedek a száját tátotta, aztán máris magához tért.



- Még maga beszél, hogy nem ismerős itt - csattant fel.

- Lám, tudja kiről van szó. Nos, ezt az embert keresem. A piacon érdeklődtem, többen azt mondták:
valahol itt a kamionok körül megtalálom.

- Itt is van...

Benedek körbeforgatta a fejét.

- Hol? - kérdezte élénken.

Bán félreállt a láda nyitott oldala elől.

- Ott bent fekszik - mutatta. - Hátba szúrták. Ahogy látom, egy szikra élet sincs benne.

Benedek  nagyot  ugrott  előre,  és  a  ládába  nézett.  Hosszasan  szemlélte  a  filigrán  ember  tetemét.
Pongrácz az oldalára dőlve hevert, és felhúzott térdével úgy festett,  mintha a  hidegtől kucorodott  volna
össze.

A végtagjai merevnek látszottak.

- Jó régen történhetett - vélekedett a százados, és felegyenesedett.

- Már éjfél előtt nem találtam - jegyezte meg Bán.

- Öt, hat órája lehet halott.

Bán  Gézában  az  motoszkált,  hogy  már  délután  sem  találta  Pongráczot.  Akkor  viszont  még  nem
lehetett  a  ládában,  hiszen világos volt,  az  utcán zajlott  a  forgalom, és  a  kerítés  mögött  levő  telepen  is
dolgoztak. Úgy vélte, a gyilkosság csakis késő este történhetett. A kés nyelén a beleégetett nagy F betű
sem hagyta nyugodni. Tudta, kié a megjelölt eszköz.

Benedek hangja rekedt volt, amikor megszólalt:

- Ilyen az én szerencsém... Amint megtalálom, már nincs mit mondania.

- Akárcsak az enyém...

- Aztán magának miért nincs szerencséje?

- Mert nekem sem tud elmondani semmit sem.

Benedek értetlenül nézett.

- Maga mit akart tőle? - kérdezte.

-  Tett nekem egy ígéretet, és azt akartam rajta behajtani. Azt mondta, ha kíváncsi lennék arra,  hogy
milyen a piac alulnézetből, akkor forduljak hozzá.

- És?

-  Most  este  elkapott  a  kíváncsiság,  amely  már  délután  motoszkált  bennem,  és  elhatároztam,
megkeresem az öreget - mondta egy szuszra. - Nekem konkrétan megmondták, hol találom. Itt szokott
éjjelente szunyókálni. Őt kerestem, amikor maga lecsapott rám, amiért bőrharisnyáskodtam.

Benedek ismét belenézett a ládába, mint aki nehezen hisz a szemének.

- Értesíteni kell a központi ügyeletet erről a gyilkosságról - mormogta. - Lehet, a Colos kapja ezt is.

- Kicsoda? - kérdezte Bán.

- Semmi, semmi, csak hangosan gondolkodom. Ide már csak a rendőri bizottság kell. Maradjon itt, és



vigyázzon, míg visszaérek. Honnan lehet telefonálni?

Bán Gézának eszébe jutott a legkézenfekvőbb megoldás, hogy a piacfelügyelőségen két telefon is van.
Már nyitotta volna a száját, de még időben meggondolta magát. Ez könnyen azt jelentette volna, hogy a
nyomott orrú  százados  marad a  helyszínen, és  őt  küldi el  telefonálni.  Ez pedig felborította  volna azt  a
merész tervet, amelyet most gondolt ki.

- A második sarkon túl két nyilvános telefon is van - mondta.

A százados elsietett.

Bán megvárta, míg a nyomozót elnyeli a sötétség, aztán cselekedett.

Szerencsére papírra nem volt gondja, mert ballonjának zsebében ott lapult a  Népsport.  Kezében  az
újsággal benyomult a ládák közé. Épphogy elfért  a  szűk  helyen. Lehajolt,  a  papír  sarkával  megfogta a
földön  heverő  kést,  és  betekerte  az  újságba,  anélkül,  hogy  hozzáért  volna.  A  hosszúkás  csomagot
ballonja alá dugta, és megszorította a kabát övét, így aztán a kezét szabadon használhatta, és nem kellett
attól tartania, hogy a csomag kicsúszik rejtekhelyéről.

A második cigarettára gyújtott, amikor a sötétből kibontakozott a visszatérő százados magas alakja.

- Sikerült? - kérdezte Bán.

- Mindjárt itt lesznek... Nem történt semmi?

- Minek kellett volna történnie?

Benedek vállat vont.

- Ezekre a kamionokra gondoltam - mutatott a veszteglő kocsikra. - Alszanak vajon a vezetőik vagy
nincsenek itt?

- Erről könnyű meggyőződni.

-  Majd  a  rendőri bizottság intézkedik -  vélekedett  a  százados.  -  Könnyen lehet,  hogy  akad  olyan
tanú, aki látta, hogy ki téblábolt a ládák körül. Mert az biztos, hogy az öreget itt intézték el, és nem úgy
hozták ide.

Bán egy pillantást vetett néhány kamion rendszámtáblájára.

- Aki a vezetők között szimatolni akar, legalább két nyelvet kell beszéljen - szögezte le.

- Maga milyen idegen nyelvet beszél?

Bán egy pillanatot késett a válasszal:

- Németül egy keveset.

- Elég nehezen jutott eszébe - jegyezte meg rosszallóan a százados.

A kamionok közül csupán egy volt, amelyik német rendszámot viselt.

- Kevés a választék - mutatta Bán. - Olaszul három kocsi sofőrjét is kikérdezhetné.

- Lehet, hogy beszélnek németül.

- Ez feltehető.

- Mindenesetre remélem, hogy segíteni fog.

Bán  nem  lelkesedett  az  ötletért.  Biztos  volt  abban,  hogy  a  rendőrök  megjelenése  idecsal  néhány
kíváncsiskodót a közeli piacról. Főként ha kitudódik, ki az áldozat. Vajon mit gondolnak róla, ha látják,



hogy minden lében kanál módjára forgolódik a rendőrökkel karöltve?

Benedek javaslatára távolabb mentek a ládáktól. A szemben levő járdán cövekeltek le, az utcai lámpa
fénykörében. A nyomozó egy fényképet halászott elő a zsebéből. Azon látszott, hogy másolat és valami
igazolványból való. Kerek fejű, széles pofacsontú, vastag ajkú, fiatal férfit ábrázolt, punkszerű frizurával,
ijedt tekintettel, mintha váratlanul odalökték volna a gép elé, hogy lefényképezzék.

- Nem találja ismerősnek? - kérdezte a százados.

- Ezt akarta megmutatni Pongrácznak?

Benedek nemtetszően csóválta a fejét.

- Válaszoljon a kérdésemre - mondta emelt hangon.

- Életemben nem láttam.

- Ez biztos?

Bán vállat vont.

- Azt hisz, amit akar - mondta. - Nem akarom befolyásolni ítéletében.

-  Jól saccolt, ezt a képet akartam megmutatni ennek a  Pongrácznak -  jegyezte meg a  százados,  és
eltette a fényképet.

- Biztos voltam abban, hogy ő felismerte volna a fickót.

- Maga tudja, ki ez a pofa?

Benedek bólintott.

- Tudom, mert a kuncsaftom - mondta.

- Akkor miért akarta felismertetni az öreggel?

-  Hogy tovább gombolyíthassuk a szálat. Ez egy török  pasas.  Több  alkalommal járt  már nálunk. A
foglalkozása sofőr, kamiont vezet. Most legutóbb azonban nem kocsival érkezett, hanem magánúton jött.
Megtudtuk róla, hogy kijárt erre a piacra, kész.

- Most mi van vele?

- Eltűnt... Szőrén-szálán nyoma veszett, és minden cuccát visszahagyta a szállásán.

- Ha kamionnal járt, akkor itt parkolhatott, és az öreg valóban ismerhette.

- Hát ez az, de ennek most már lőttek.

Bán Géza most már kezdte érteni, hogy miért járt a vörös hajú lány a piacon. Csalétekként küldte a
nyomozó.  Biztos  csali  a  horgon,  hátha  valaki  ráharap.  De  vajon  kinek  kellett  volna  ráharapni?
Feltételezte,  hogy  a  csinos  lány  jó  ismerőse  lehetett  ennek  a  töröknek.  Erről  azonban  nem
kérdezősködhetett, és azt sem árulhatta el, hogy milyen közjátéknak volt a szemtanúja délután. Mi közük
lehet  Botoséknak  a  vörös  hajúhoz?  Mert  ismerték,  az  biztos.  Aztán  itt  volt  a  másik  kérdés:  miért
követték a lányt? Kíváncsiak voltak arra, hogy ki küldte?

Megannyi kérdés kavargott benne, de választ még egyikre sem tudott.

-  Talán érdeklődnie kellene a piacon - javasolta a nyomozónak. - Lehet, hogy akad  kereskedő,  aki
találkozott már ezzel a fickóval és a szálat tovább tudja gombolyítani.

- Azt hiszi?



-  Inkább csak gondolom, mert találgatásokra kényszerülök. Száz százalékig csak  maga tudja,  mi az
ábra.

-  Az az ábra, hogy a  pofa  annak előtte  itt  forgolódott  a  piac  környékén.  Lehet,  hogy egy nő  miatt
járkált ide, akivel látták egy alkalommal.

Bán nem tudta megállni megjegyzés nélkül:

- Csinos nő volt?

Benedek felkapta a fejét.

- Honnan veszi, hogy csinos nő volt? - kérdezte.

- Sehonnan sem veszem, csupán kérdeztem, hogy csinos volt-e a nő.

- Biztos, hogy nagyon csinos volt.

- Honnan a biztosság?

- Egy nő mondta - bökte ki a százados. - Ha pedig egy nő a másikról azt állítja, hogy csinos, annak a
másiknak valóban igen jó nőnek kell lennie.

Bánnak a gondolata eddig is a szép Botos lány körül forgolódott, de most ennél végleg megállapodott.
Kezdett benne valami kialakulni arról, hogy Botosék miért is rugaszkodtak a csalétekként megjelent lány
nyomába.

-  Maga a fénykép alapján kitől kérne információt a piacon? -  folytatta a  százados.  -  Persze  csak  a
megbízhatókat említse, mert kényes az ügy, ugyebár külföldiről van szó. Ezenkívül nem sok konkrétumot
tudunk.

- Sejtheti, hogy nem ismerek sok embert.

- Mégis, azon kevesek közül kikben bízik.

Bán rövid ideig gondolkozott, majd azt mondta:

-  Két embernek mutatnám csak meg... Egyik a tojásos Irma, aki  mindentudója ennek a  piacnak.  A
másik Füredi a baromfikereskedő. Mást nem javaslok.

- Hol találom őket?

Bán elmagyarázta, merre van a sovány férfi standja, majd azt  is,  hogy a  piac  melyik részén árulja a
tojásokat  a  termetes  nő.  A nyomozó százados  legszívesebben  azonnal  indult  volna,  miután  megtudta,
hogy  mindkét  kereskedő  kint  van  a  piacon,  aztán  mégis  úgy  döntött,  másnapra  halasztja  a
megkeresésüket.

Közeledett a hajnal, a sötétség kezdett felszakadozni. Két gépkocsi fordult  be  a  sarkon  villogó kék
fénnyel. A nyomozó lelépett az úttestre, és intett az érkezőknek. A rendőri bizottság volt.

Egy civil ruhás, sovány férfi volt a vezetőjük, ismerősként üdvözölték egymást a nyomozóval.

- Hogy kerülsz ide? - tudakolta.

Benedek vigyorogni látszott.

- Éppen erre volt dolgom - mondta. - Kerestem valakit.

- Helyette egy megölt embert találtál - vélekedett a sovány férfi.

- Nem helyette, őt találtam halottan.



- Mi az ördög! Talán megelőztek?

- Nem gondolnám... Inkább véletlen.

Amaz figyelmeztetően előreszegezte mutatóujját.

- Mondtam, hogy maradjatok ki a buliból - tagolta a szavakat.

-  Azt  hiszed,  az  csak  úgy  megy.  Nem  kedv  szerint  szabták  meg  a  feladatokat.  Egyszerűen  a
nyakunkba varrták; tetszik, nem tetszik, hát csináljátok. De most ráfaragtak. Lepasszoltak egy ügyet, azt
hitték, link az egész. Most bebizonyítom az ellenkezőjét. Megpukkadnak a gyilkosságiak, ha megtudják.

- Itt van most egy újabb ügy.

A nyomozó százados a fejére bökött.

-  Benedek  megtalálta  az  összefüggést  -  mondta.  -  Ne  említsd  a  nagyokosoknak,  hogy  itt  találtál
engem. Még elkezdenének kombinálni, és visszaszipkáznák az ügyet a kezemből.

- Egy szót sem szólok...

Egyszer csak reflektorok fénye vetődött a ládákra, megkezdődött a rendőri vizsgálat.

Benedek két rendőr társaságában megzörgette a  kamionok vezetőfülkéit. Kívánságára Bán is velük
volt.  A felriadt sofőrök  álmosan,  de  kíváncsian tekintgettek körbe.  Az egyik fülkéből feszes nadrágos
fiatal lány került  elő  és  megpróbált  finoman eltűnni, de  az egyik rendőr  visszaparancsolta.  Csupán két
kocsinak nem volt a helyén a vezetője.

Bán németül érdeklődött, hogy nem láttak-e valami szokatlant az este folyamán a kőfal tövében fekvő
ládáknál, nem figyeltek-e fel arra  járó  tétlenkedőre.  A sofőrök  zöme megértette  a  kérdést,  másoknak
meg lefordították olaszra. Mindenki a fejét rázta. Bán azt tudakolta, vajon látták-e az öreg Pongráczot?
Sejtette, hogy a sofőrök legtöbbje jól ismerte az idős embert. Ketten jelentkeztek.

- Ezek mit akarnak? - vetette közbe a százados.

Bán elmondta, hogy miért jelentkeztek.

- Nagyon érdekes. - Próbáljuk megtudni, egyedül volt-e az öreg vagy sem.

A  sofőrök  a  fejüket  rázták.  Egyöntetűen  állították,  hogy  az  idős  ember  egyedül  jött  a  piac  felől
sötétedéskor. Ez nyolc óra körül lehetett. Ekkor néhány szót váltottak vele.

Benedek csodálkozott.

- Nem értem - mondta. - Hogy beszéltek egymással?

- Németül - felelte Bán, miután megkérdezte a sofőröket. - Azt mondják, nagyon jól beszélt.

Mindjobban reggel lett. A néhány kíváncsiskodó közben vagy két  tucatra  szaporodott.  A nyomozó
százados  megköszönte  a  sofőrök  türelmét,  és  elbocsátotta  őket.  A  legtöbben  azonnal  felmásztak  a
vezetőfülkébe. A feszes nadrágos lány is lelépett.

Bán Géza örült a legjobban, hogy vége az alkalmi tolmácsolásnak.

A kíváncsiskodók között már felfedezett több ismerős arcot a piacról.

Megnyugodva nézte, hogy a nyomozó százados elteszi a jegyzettömböt. Elővette zsebéből a Munkást,
és rágyújtott egy cigarettára. Mikor leszívta a füstöt, érezte, hogy gyomra rakoncátlankodni kezd.

- Szükség van még rám? - fordult a nyomott orrú férfihoz.



- Hová siet?

- Valamit bekapok. Kong a gyomrom az ürességtől.

- Gondolja, az enyém nem kong?

Bán elhúzta a száját.

- Az már a maga baja - mondta.

- Milyen igaza van. Lám, erre nem is gondoltam.

Bán tovább ütötte a vasat.

-  A pecsenyés még nyitva van -  mondta.  -  Jó  lenne,  ha  elkapnám. Reggelre ugyanis már lehúzza a
redőnyt. Csak éjjel van nyitva, az árusoknak és a kereskedőknek.

Egy zárt fekete kocsi érkezett. Az egyik rendőr a járda mellé irányította. Három sötétkék köpenyes,
egyensapkás férfi kászálódott ki belőle. Ásítozva nyújtóztak a friss levegőn, és álmosan pislogtak körbe.

- Megjöttek a tepsisek - mondta a nyomozó.

A  halottszállítókat  hívták  így,  mivel  a  tetemeket  bádogládákba  fuvarozták,  amelyek  nagyméretű
tepsikre hasonlítottak.

- Búcsúzom - mondta Bán.

A nyomozó felkapta a fejét.

- Várjon már, pajtás - mondta. - Megyek én is ahhoz a pecsenyéshez. Nagyon megkívántam egy kis
sült  kolbászt  mustárral.  Nem  fogok  itt  korgó  gyomorral  tátogni.  Előbb  azonban  bejelentem,  hogy
elsöprők innen.

Bán cigarettázva várt.  A nyomott  orrú  férfi néhány szót  váltott  a  bizottság  vezetőjével,  aki  valamit
feljegyzett, aztán máris jött.

-  Megmentettem egy kis  tortúrától  -  közölte,  miközben  megindultak  a  piac  felé.  -  Bediktáltam  az
adatát, mert maga a felfedező tanú. Elmondtam, hogy a feltaláláson kívül semmi érdemlegeset  nem tud.
Na, milyen voltam magához?

- Hogy oda ne rohanjak...

- Egy szót sem ejtettem a bőrhárisnyáskodásáról.

- Milyen rendes.

Benedek mekegve nevetett.

- Látja, milyen könnyű másoknak örömet szerezni, csak akarni kell - mondta jelentőségteljesen.

A falatozó a piac egy távol eső részén volt. A levegőben nehéz zsírszag terjengett, s különféle fűszerek
illatával keveredett. A rendelést egy bulldogképű, táskás szemű férfi adta ki  az  ablakon.  Odabent  apró
húsok sercegtek a nagy serpenyőben, kolbászok főttek a hatalmas lábasban. A falatozó előtt a betonba
ágyazva néhány kerek állópult magasodott.

Bán pecsenyét rendelt, míg a nyomozó százados dupla adag kolbászt mustárral.  Miután megkapták,
elfoglalták az egyik pultot. Egy jelentéktelen kinézésű, sunyi tekintetű férfi oldalogva közelített  hozzájuk.
Akkora volt, hogy a sorozó bizottság hajbakapott volna rajta.

Kezében túlméretezett  zárt  táskát  cipelt.  Mikor  melléjük ért,  szétnyitotta a  táskát,  és  megmutatta a
három demizsont.



- Ilyen korán finom rövidet ajánlhatok - sziszegte. - Törköly, barack, cseresznye.

Benedek lenézett. A tekintete olyan volt, mint a bombázógép célzótisztjének.

- Császárkörte? - kérdezte

- Az nincs...

- Kóstoló van?

- Kóstoló? Minek az?

- Bizonyosságnak, hogy nem löttyöt kapunk.

A sunyi tekintetű férfi megpróbált kiegyenesedni, hogy magasabbnak látszódjon.

- Garantált minőség - mondta. Arról már nem szólt, hogy ki garantál és mit, sem a mércéről, amely a
mennyiséget hivatott eldönteni.

Benedek ekkor megnyomta a képzeletbeli kioldót. A bomba egy rendőrigazolvány alakjában elindult
útjára. A cél a sunyi tekintetű látómezeje volt.

- Olvassa - mondta a nyomozó százados.

Az dülledt szemmel bámult, és egy pillanat alatt feladta azt  a  reményt,  hogy kiegyenesedjen.  Inkább
még jobban összement.

- Ezer bocsánat - dadogta.

Benedek eltette az igazolványát.

-  Húzza el a csíkot, fater - javasolta. - De azonnal.  Még egyszer ne  találkozzunk itt  se  táskával,  se
anélkül. Tűnés!

Annak nem kellett kétszer mondani. Meglódult a nehéz táskával, és egy pillanat alatt eltűnt.

Benedek rövid idő alatt bekebelezte a dupla kolbászt. Látszott, hogy csupán fél fogára volt  elég,  de
többet nem rendelt. Valahogy az ízével nem volt elégedett. Hosszan emlegette a régmúlt időket, amikor a
kolbász készítésének még volt becsülete.

Bán Géza szerette volna megkérdezni, hogy ki volt az a vörös hajú lány az eszpresszóban délután, de
letett  szándékáról.  Tartott  attól,  hogy a  nyomozó gyanút fog,  és  amúgy sem mondana igazat.  Miért  is
fedné fel kártyáit?

- Mennem kell, mert még dolgom van - jegyezte meg.

Benedek egy papír zsebkendővel megtörölte az ajkát.

- Elbeszélgetek azzal a két emberrel, akiket mondott - mormogta.

Bán cigarettára  gyújtott.  Tudta,  hogy maga előtt  csapta  be  a  kaput,  amikor arra  hivatkozott,  hogy
tegnap óta van a piacon. Ha ezt nem mondja, biztosan többet tud már. Esetleg azt a bizonyos tippet is,
ami a nyomozó századost ide vezette. Nem hagyta nyugodni az a gondolat, hogy lehet-e összefüggés az
eltűnt török kamionsofőr és a Pongrácz hátába szúrt kés között. Egy dologban biztos volt; a gyilkos nem
véletlenül használta Füredi baromfikereskedő bontókését, és nem figyelmetlenségből hagyta hátra.

Benedek hangja riasztotta fel gondolataiból.

- Most min spekulál? - kérdezte amaz.

- A maga török kamionsofőrje járt az eszemben - vágta rá Bán.



- Na végre, hogy elkaptam egy őszinte pillanatát. És miért jár az eszében, ha szabad megkérdeznem?

- Egy kihagyott lehetőség miatt.

Benedek komoly lett.

-  Nem hagytam ki  semmilyen lehetőséget,  és  nem is akarok  -  mondta.  -  Egy  lehetőség  lett  volna
beszélgetni ezzel a Pongráczcal, és ezt sem hagytam ki. Nem rajtam múlott, hogy az öreget  eltették  láb
alól.

- Mit gondol, nincs összefüggés a maga tippje és az öreggel történt eset között?

- A lehetőségről beszéljen, amit maga szerint kihagytam. Kíváncsi vagyok, nem blöfföl-e.

Bán Géza először rágyújtott, aztán megszólalt:

-  A  kamionosoknak  kellett  volna  megmutatni  a  fickó  fényképét.  Kár,  hogy  elmulasztotta  ezt  a
lehetőséget.

- Úgy véli?

- Meggyőződésem!

Benedek elmosolyodott, aztán két ujjával megmasszírozta nyomott orrát.

-  Magának nagyon jó  fejtegetései  vannak  -  szögezte  le.  -  Például,  hogy  a  sofőrök  közül  ki  látta
Pongráczot.  Nekem akkor  ez  nem jutott  az  eszembe.  Lehet,  hogy  egy  pillanat  múlva  magam  kértem
volna, hogy tolmácsolja nekik ezt a kérdést. De az is előfordulhatott volna, hogy nem jut  az  eszembe...
Egyáltalán nem lennék  meglepve,  ha  kiderülne  -  folytatta  -,  hogy  maga  titokban  valamiféle  Sherlock
Holmes. Manapság szokás, hogy mindenkit a mély vízbe dobnak, és nem veszik tudomásul, hogy ott már
lényegében nincs hely. Mert mi történik ott? A pasasok egymást tapossák. Ért engem, pajtás?

- Nem értem...

Benedek az égre nézett, amely a felkelő  nap  fényében fürdött,  aztán visszahozta tekintetét.  Az arca
olyan szomorú lett, akár az óvodás gyereké, aki katonát látott, de nem hittek neki.

- Nem érti! - ismételte kétségbeesetten.

Bán eltaposta a csikket, és állta a másik pillantását.

- Valóban nem értem - mondta. - Egyáltalán, miért lennék Sherlock Holmes?

Benedek semmit sem szólt.  A  zsebéből  kerek  fémlapot  vett  elő,  megpörgette  a  levegőben,  aztán
elkapta  és  megnézte.  Elégedetten  hümmögött  néhányat,  majd  eltette  a  tárgyat.  Az  arca  egyszeriben
magabiztosságot sugárzott.

- Mondhat, amit akar - legyintett. - Az ábra úgyis engem igazol.

- Miféle ábra?

Benedek szája szegletében huncut mosoly jelent meg.

-  Pajtás,  mondok  magának  egy  példát  -  kezdte.  -  Az  ellenforradalom  idején  bent  voltunk  a
kapitányságon. Hideg volt már, a kabátom otthon maradt. Vételeztem egy új rendőrköpenyt. Két napra
rá kis híján felakasztott a csőcselék emiatt. Azt hitték, bujkáló kékparolis vagyok és  beöltöztem frissen
rendőrnek.  Mindezt  az  új  köpenynek  köszönhettem  -  folytatta  a  nyomozó  százados.  -  Ebből  az  a
tanulság, hogy minden véglet feltűnő. A legjobb lepel a középszerűség. Ez beleolvad mindenbe.

Bán Géza csak nézett. Valami derengett nála arról, hogy mi indíthatta el a másik gondolatmenetét, de
ezt is próbálta leplezni. Inkább vállalta, hogy hülyének nézzék, ha ebből mentőövet készíthet magának.



Benedek egy darabig bámult, aztán elnevette magát.

- Pajtás! - szólalt meg. - Magából nagyon hamar tábornok lesz. Nagyon jól csinálja, de a lelke mélyén
kénytelen  elismerni,  hogy  összeütköztünk  ebben  a  mély  vízben.  Magánál  az  a  hiba,  hogy  mindene
újdonatúj. A személyi igazolványa még árasztja a nyomdaszagot, de a dátumok régiek benne. Az ellenőri
dokumentuma szintén. Kicsit meg kellett volna koptatnia,  hogy régebbinek tűnjön,  vagy meguzsonnázni
rajta, zsíroskenyeret enni hagymával.

Bán eltaposta tövig szívott cigarettáját.

- A kamionosokat szándékosan nem kérdeztem meg az eltűnt török sofőrről -  folytatta kisvártatva a
nyomozó százados.  -  Szükségtelennek tartottam,  hogy  híre  menjen  külföldre.  Titok  ugyanis,  hogy  mi
tudunk az eltűnéséről. Sőt azt is fedő alatt tartjuk, hogy egyáltalán ismerjük őt.

Bán hosszú idő óta most szólalt meg először.

- Én meg azt hittem, hogy elfelejtkezett erről - mondta.

Benedek lapos pillantást vetett rá.

-  Egy diplomata után is szaglásznak - mondta. Nemrégen kaptuk meg az utasítást a  keresésére,  egy
nyugatnémet rendszámú kocsival  ténfereg.  Állítólag többször  látták a  piac  környékén  a  kocsit...  Nem
érdekes?

- Micsoda lenne érdekes?

- Hogy ezekkel az idegenekkel mennyi baj van. Eltűnt az is, akárcsak az én török sofőröm.

6.

Bán Géza kockázatos lépésre szánta el  magát.  Miután Zinglernétől egy szokásos  beszélgetés  végén
megtudta, hogy a piaci kereskedők késeit rendszeres időközökben egy közelben levő kisiparos megfeni,
elhatározta,  felkeresi  a  mestert.  Bizonyosságot  akart  szerezni  a  gyilkos  eszköz  gazdáját  illetően.  A
fanyélbe vésett F betű önmagában véve csupán útmutatóul szolgált.

A  köszörűs  műhelye  egy  pincehelyiségben  volt.  Az  utcáról  meredek  lépcső  vezetett  le.  Odalent
villanyok égtek és vasreszelék szaga érződött. A mester hatvan év körüli, töpörödött emberke volt. Egy
csomó ollóval bajlódott.

Bán köszönt, aztán előadta jövetelének okát.

-  Találtam  egy  kést  a  piacnál  -  kezdte.  -  Azt  mondják,  maga  ráismerhet,  mert  mindenkinek
karbantartja a vágóeszközét.

A köszörűs szótlanul bólintott, de nem állt fel a munkapadtól.

- Magánál van? - tudakolta.

Bán a padra tette az újságot, és kicsomagolta a kést. A pengén néhány barna folt tarkállott. Remélte,
a mester nem firtatja ezek eredetét.

A töpörödött ember gyors pillantást vetett a késre, és azt mondta:

- Füredié.

- A jelből következtet?



-  Annyit  volt  már  a  kezemben,  hogy  jel  nélkül  is  megismerem.  Elsősorban  a  szemem  mérvadó.
Különben a piacon mindenki jelet használ az  eszközök megkülönböztetésére.  Az egyiknek ilyen kell,  a
másiknak olyan. Akad, aki keresztet véset a nyélbe vagy egy kalapformát. Füredi nevének kezdőbetűjét
használta, mint ahogy azt sokan mások is teszik.

Bán azon volt, hogy a hangja közömbösen csengjen.

- Három napja találtam - hazudta. - Most visszaadom, biztos hiányzott neki.

Az öreg legyintett.

-  Ha  ilyen  hosszú  ideig  tudta  nélkülözni,  akkor  nem  nagyon  kereshette  -  mondta.  Aztán  látva  a
fiatalember értetlen tekintetét, folytatta:

- Nem akkor veszthette el, amikor maga megtalálta. Legalább két hónapja történhetett. Ráadásul, ha
a szemem nem csal, tompa az éle. Mintha nem csak baromfihúst vágtak volna vele.

A töpörödött ember nem nyúlt a késhez. A fejét a pad lapjára hajtotta, és úgy vizsgálta a penge élét.

- Bizonyos, hogy ezzel mást is vágtak - jegyezte meg.

Bán megköszönte a  segítséget.  A kést  visszacsomagolta,  és  felballagott  a  lépcsőn,  ki  az  utcára.  A
legszívesebben  rohant  volna,  hogy  mielőbb  távol  kerüljön  a  műhelytől.  Szerencsére  a  felügyelőségen
üresen találta az  irodát,  így a  csomagot  íróasztalába zárhatta  anélkül,  hogy bárki  is  felfigyelt  volna  rá.
Ballonját  éppen  felakasztotta  a  fogasra,  amikor  beesett  az  ajtón  Zinglerné.  Az  arca  feldúlt  volt,  a
szemében kíváncsiság égett. Látszott rajta, hogy újabb hírek után vadászott a piacon.

-  Tele a  placc  nyomozókkal -  közölte  izgatottan.  -  Már  sokakat  kikérdeztek  Pongrácz felől.  Arra
kíváncsiak, hogy ki látta utoljára és kivel beszélt.

- Állítólag este sokan látták - vetette közbe Bán.

-  No, meg a haragosait kutatják. Erről faggatóznak. Kovács  kartárs  azt  mondta,  hogy jelenteni kell
minden  apróságot,  mely  összefüggésben  lehet  Pongráczcal.  Kutatta  is  a  nyomozókat,  hogy  felhívja
figyelmüket a Füredivel kapcsolatos dolgokra.

- Kovács úr mégis bejött?

Zinglerné eltátotta a száját.

- Miért ne jött volna be? - kérdezte.

- Úgy emlékszem, tegnap azt mondta, csak délután fut majd be, akkor is csak kis időre. Csúsztat!

A szikár asszony a fejét csóválta, aztán elővett egy naptárszerű kimutatást.

-  Való  igaz  -  mondta  rövid  vizsgálódás  után.  -  Négy  óra  csúsztatása  van,  és  beírta  erre  a  mai
délelőttöt. - A kimutatást elzárta egy szekrénybe. - Úgy látszik, meggondolta magát, és majd más napon
veszi ki.

Bán Géza tudta, hogy a felügyelőség vezetője az alatt érkezett, míg ő oda volt a köszürűsnél. Biztosan
már útközben, a piacon hallhatta a hírt az éjszakai bűncselekményről. Az első dolga pedig az volt, hogy
összefüggésbe hozza az esetet Füredi és Pongrácz egymáshoz való viszonyával.

- Kimentem a területre - közölte az asszonnyal. - Megkeresem Kovács urat.

- Majd elfelejtettem, magát hajkurássza.

- Ugyan miért?

- Szerintem ég a kíváncsiságtól, és azt hiszi, maga többet tud.



- Merre látta?

- A büfénél. Lehet, hogy még most is ott van.

Bán  messziről  látta,  hogy  a  hatalmas  termetű  férfi  nincs  azon  a  helyen,  ahol  az  asszony  látta.
Kimagaslott  volna  a  téblábolók  közül.  A  keresésére  indult,  de  csak  sokára  talált  rá.  Kovács  Péter
megbújva állt egy halom üres  rekesz  mellett,  és  mereven figyelte a  baromfisoron levő  standokat.  Nem
volt nehéz kitalálni, hogy kinek az üzletét tartja szemmel. Mindebből arra  lehetett  következtetni,  hogy a
felügyelőség vezetője  már közölte  észrevételét  az  illetékesekkel,  és  most  titokban  ennek  eredményére
kíváncsi. Azt lesheti, vajon meddig faggatják a nyomozók Füredit, netán magukkal viszik-e kihallgatásra.

Bán megköszörülte torkát, és hátulról ráköszönt Kovácsra.  Meglepődésre  számított,  de  tévedett.  A
férfi nem jött zavarba és viselkedéséből sem csinált titkot.

-  Kíváncsi  vagyok,  a  nyomozók  mikor  jutnak  majd  Füredihez  -  jegyezte  meg  és  kárörvendően
dörzsölte a kezét. - Eddig még nem láttam őket.

- Ismerősek?

- Ugyan honnan ismerném bármelyiket?

- Akkor miből tudja meg, hogy Füredihez jutottak?

-  Abból,  hogy ketten  vannak.  Már  beszéltem néhány kereskedővel,  azok  mondták.  Tehát,  ha  két
pasas megáll a stand előtt, azok csak a nyomozók lehetnek.

Bán ebből megtudta, hogy az előbbi feltételezése helytelen volt.

A férfi ez ideig nem közölte gyanúját a nyomozókkal. Akkor viszont miért pont Füredi standját  lesi?
Miből gondolja, hogy a nyomozók nem mulasztják el felkeresni a sovány férfit?

Kovács váratlanul meggondolta magát és lemondott a további leskelődésről, mert a büféhez invitálta a
fiatalembert.

- Bedobunk egy szokásosat - mondta.

- A kávét elfogadom, de csak a szokásos nélkül - közölte Bán.

- Miért? - horkant fel a férfi. - Tán rossz a rum?

- Nincs annak semmi baja, csak nem bírja a gyomrom.

Kovács eleget tett a kívánságnak, az  egyik kávéba  nem töltetett  rumot.  A büfénél többen  hozzájuk
léptek. A téma természetesen az éjszakai bűncselekmény volt. Mindenki sajnálta az idős embert, amiért
így pórul járt. A gyilkosság feltételezhető okát, magát a “miértet” senki sem kérdezte,  sőt  e  tekintetben
még csak találgatásokba sem bonyolódtak.

Később, mikor egy pillanatra egyedül maradtak, Kovács megszólalt:

- Ki fedezte fel ezt a szörnyűséget?

Bán  Gézában  egy  pillanat  alatt  átfutott  néhány  lehetőség,  hogy  mit  is  mondjon.  Nyilvánvalóan
badarság lett volna letagadni, hogy ott volt a helyszínen, pedig legszívesebben ezt tette volna, így elvágja a
további kérdezősködés, faggatódzás fonalát. De tisztában volt azzal is, hogy ez csak pillanatnyi nyugalmat
hozna számára. Kovács Péter ugyanis könnyen megtudhatná az igazat valamelyik kíváncsiskodótól, aki a
helyszínen tátotta a száját, és így könnyen rájönne a hazugságra.

Azt sem akarta  viszont,  hogy a  férfi szemében vállalja a  felfedező  tanú szerepét.  Nem  tudta  volna
elfogadhatóan  megmagyarázni,  hogy  miért  is  indult  éjfélkor  Pongrácz  felkutatására.  Az  igazat,  hogy
beszélni akart  az  idős  emberrel,  mégpedig sürgősen,  nem mondhatta.  Eszébe  jutott  egy  megoldás,  és



remélte, hogy ez kézenfekvőnek tűnik majd a másik előtt.

- A tojásos Irma vetette fel, hogy jó lenne, ha megkeresném Pongráczot - kezdte. - Az öreg ugyanis
még az este megígérte, hogy segít a cipekedésben. De nem ment a megbeszélt helyre.  Irma feltételezte,
hogy rosszul lett. Ezért elmondta nekem, hogy hol találhatom meg. A kamionoknál bóklásztam - folytatta
Bán  -,  amikor  az  egyik  olasz  sofőr  felhívta  a  figyelmem,  hogy  valaki  mozdulatlanul  fekszik  a  ládák
között... Mondanom sem kell, hogy az öreg volt az. Megráztam, nem mozdult. Akkor láttam, hogy halott.
Egy civil is odajött, kiderült, hogy nyomozó, s azonnal intézkedett. Hát ennyi az egész.

Kovács Péter kiitta maradék feketéjét. Az arca semmitmondó volt. Nem lehetett róla leolvasni, hogy
a hallottak mennyire nyerték meg a tetszését. Kisvártatva megszólalt:

- Mit kereshetett ott az a nyomozó éjnek idején?

Bán meglepődött,  mert  más  kérdést  várt.  Éppen  válaszolni  akart,  amikor  Botos  Ferenc  hozzájuk
lépett. Mint a legtöbb embert a piacon, őt is a bűncselekmény foglalkoztatta. Kovács hosszan ecsetelte
neki Pongrácz megtalálásának körülményeit.  Bán nyugodt volt,  tudta,  ha  bármelyikük  is  megkérdezné
erről a tojásos Irmát, nagyjából ugyanezt hallaná.

A testes baromfikereskedő is a nyomozó váratlan felbukkanását firtatta.

- Az nem véletlenül járhatott arra - szögezte le.

Kovács helyeselt.

- Ráadásul éjnek idején - mondta.

Mindketten választ várva néztek. Bán váratlanul arra az elhatározásra jutott; ha meglepetés kell, akkor
legyen.  Lényegében  nem  árul  el  különösebb  titkot,  ha,  kissé  megszellőzteti  a  nyomozó  százados
ténykedését;  azt,  amire oly kíváncsi volt.  Feltételezte,  hogy  Benedek  nemsokára  megjelenik  a  piacon
szimatolni. Jóllehet pontosan a felügyelőséget keresi fel, és Kovács Péternek szegezi majd kérdéseit, így
most előnyben van, hogy szavai nyomán elsődlegesen érzékelje a hatást.

-  Keresett  valakit  -  mondta  jelentőségteljesen.  -  Illetve  érdeklődött  egy  ember  után.  -  Arra  volt
gondja, hogy Pongrácz Lászlót ne említse. Pedig a százados éppen az idős embert kereste.

Botos rágyújtott egy Mariboróra.

- Ki érdekelte? - kérdezte.

- Egy idegen...

- Nem valami kereskedő vagy piaci ember? - vetette közbe Kovács.

- Egy sofőr... Valami török férfi.

Botos Ferenc arcából kifutott a vér, és olyan sápadt lett, akár a fal.

- A kamionosok közül való? - tudakolta Kovács.

- Állítólag régebben azzal járt itt, de most kocsi nélkül jött.

- És miért kereste?

- Állítólag eltűnt.

Botost, mielőtt a füstöt kifújta volna, elkapta egy köhögési roham. A feje, amely az előbb még fehér
volt, most bíborszínt öltött, a  szeme kidülledt,  az  ajka  szederkék  lett.  Kovács  egy mozdulattal kikapta
ujjai közül a cigarettát, és a földre dobta.

-  Alig kecmergett ki  a  mellhártyagyulladásból,  és  máris szívja ezt  a  marha erős  bagót  -  korholta.  -



Megérdemelné, hogy egyszer már a mentők vigyék el.

- Nincs lázam - nyögte a baromfikereskedő.

- De a pejslije még nem bírja a füstöt.

- Olykor rám jön a köhögés anélkül, hogy cigarettáznék.

- Várjon, majd fog még véreset is köpni, de akkor már késő lesz...

Botos  néhány  perc  múlva  teljesen  rendbe  jött.  A  köhögésével  együtt  elmúlt  az  érdeklődése  is  a
nyomozó után.

Egy fiatal nő  toppant  eléjük.  A fehér köpeny úgy simult  formás  alakjára,  mintha  ráöntötték  volna.
Szinte  darázsdereka  volt.  Ami  nagyon  ritka,  mindez  telt  kebellel  párosult.  Ennek  ellenére  nem  viselt
melltartót, mert a bimbók szinte átszúrni készültek a könnyű vásznat.

Szabályos arca volt, mély tüzű, fekete szemmel, érzéki ajkakkal.

A magas homlok értelmet sejtetett, míg a hegyes áll makacs határozottságról tanúskodott.

- Jó napot, Péter bácsi! - köszönt Kovácsnak, majd Botoshoz fordult. - Mi aztán várhatunk téged, ha
te elfelejtkezel mindenről. Még jó, hogy a keresésedre indultam.

Kovács egyet rikkantott.

-  Csók  Iluska!  -  harsogta.  -  Végre  magát  is  látni,  már  azt  hittem,  végleg  munkaundort  kapott.
Napokig hiányoltam.

- Akadt egy kis dolgom...

Kovács taszított egyet Bánon.

-  Bemutatom  felettes  szervünk  jeles  képviselőjét,  aki  most  jó  darabig  bennünket  fog  nyaggatni  -
mondta.

Bán Géza bemutatkozott.

-  Botos Ilona - mondta a lány, és a fejét megbiccentette.  Nem nyújtott  kezet.  -  Ne  haragudjon,  de
bontottam, és éppen csak megtörölköztem. - Szemének mélyén az érdeklődés  legparányibb fénye sem
csillant meg. - Az apjához fordult. - Meghozták azt a negyven tyúkot, amit rendeltél.

Botos a homlokára csapott.

- Egészen kiment a fejemből - mondta.

- Mit tudsz egyáltalán benne tartani? - kérdezte szúrósan a lány.

Megigazította fején a vászonsapkát, amely összefogta a haját. - Péter bácsi, miért nem kergeti a papát
a standhoz?

- Még egy bácsizás, és baj lesz - mondta Kovács, és egyik kezét Bán vállára helyezte. - A barátunk
éjjel itt volt, és sok hírt hallottunk tőle.

A lány egyik szemöldöke kissé feljebb szaladt. A tekintete most első ízben volt kutató.

- Á, szóval maga az az ellenőr, aki felfedezte a gyilkosságot - mondta.

- Nem ő talált rá, csak éppen ott volt - helyesbített Kovács.

A lány leintette:



Azt beszélik, hogy az új ellenőr volt ott elsőnek.

- Beszélhetik, ha egyszer egy kamionos figyelt fel elsőnek az öregre.

Bán nem győzte dicsérni előrelátását, hogy éjszakai szerepéből a lényeget nem tagadta el. Lám, máris
mennyien tudtak az esetről.

- Azt mesélik, volt ott valami bőrkabátos fickó is, aki rendőr - mondta a lány.

Bán lapos pillantást vetett a baromfikereskedőre. Már nyoma sem volt rajta  az  előbbi rosszullétnek.
Megszólalt:

- Nyomozó, nem rendőr!

- Mindegy... Az érdekes, hogy pont ott kódorgott. Éppen, amikor kellett, kéznél volt.

-  Nincs  ebben  semmi  érdekes,  biztos  a  kamionosokra  volt  kíváncsi.  Tudhatod,  hogy  a  pilóták
seftelnek olykor.

A lány tekintete a fiatalember arcát fürkészte.

-  Lehet,  hogy  mást  keresett  ott  -  mondta  elhúzva  a  szavakat.  -  Különben  szeretem  az  izgalmas
dolgokat. Ha felénk jár és nincs forgalmunk éppen, szívesen meghallgatnám éjszakai kalandjának minden
mozzanatát.

- Nem hiszem, hogy izgalmas dolgokat tudnék mesélni.

- Egy gyilkosságról?

Bánon egy csöppnyi felvillanyozódás sem látszott.

- Filmben vagy könyvben valóban izgalmas lehet, de a maga valóságában csupán tragédia - mondta.

- Gondolja? - kérdezte a lány élesen.

- Ez így van.

Botos gyorsan közbeavatkozott.

- Ó, fiatalember, maga félreérti Ilust - mondta. - Nem szórakozni akar a történteken, hanem kíváncsi,
mint általában minden nő.

- Ugyan, papa - szakította félbe a lány. - Ne magyarázd a bizonyítványt...

- De magyarázom! Kíváncsi vagy, punktum. Szeretsz jól értesült lenni.

- Viszlát, Péter bácsi! - csattant fel a lány. Lesújtó pillantást vetett a fiatalemberre. - Viszlát magának
is. Gyerünk papa! - Sarkon fordult, és már ment is. Botos alig tudott a nyomában maradni.

Kovács  Péter  a  fejét  ingatta.  Nem  csinált  titkot  abból,  hogy  helyteleníti  Bán  viselkedését,  hiszen
lényegében a lány közeledését utasította vissza. Nem csoda hát, ha Ilus vérig sértődött.

- Hiúságában megbántani egy nőt annyi mint ha a végzetet kihívná maga ellen - vélekedett.

- Nem tehetek róla, hogy ő így fogta fel, amit mondtam.

-  Másként  nem lehet  értelmezni? Elutasította és  kész.  Ismerem minden rezzenését.  Tudom, hogyan
viselkedik másokkal.  Magával  kivételt  tett.  Ezért  kapott  tőle felhívást keringőre.  Mi  mást  pendíthetett
volna meg, hogy beszélgessenek, mint ezt a Pongrácz dolgot. Erre maga mit tesz?

- Elmondtam a véleményemet az esetről.



- Mások jelenlétében kerek perec visszautasította.

Bán vállat vont.

- Sajnálom, ha így alakult, de nem ez volt a célom - mondta.

- Sajnálhatja is...

Bán Géza pontosan azt  tette,  amit akart.  Tudatosan utasította  el  a  felhívást.  Sejtette,  hogy  a  lányt
hiúságában fogja megbántani. Nem volt kétsége azonban afelől, hogy a fiaskó nem fogja végleg kedvét
szegni a lánynak. Nem valamiféle kedv vagy női hiúság vezeti  majd újabb  rohamra,  hanem a  számítás,
esetleg a szükség. A jelek arra utaltak,  hogy valami nincs rendben Botosék  standja  körül.  A Benedek
által  küldött  csalétekre,  a  vörös  hajú  lányra  rákaptak.  Pedig  a  nyomozó  százados  semmit  sem  tett
véletlenül. Ezt az  elmúlt éjszaka  is bebizonyította.  Botosék  most  őt  akarják  kóstolgatni,  megtudni  azt,
hogy kell-e tartani tőle. Erre pedig a legjobb módszer a szép Iluska közeledése.

A hatalmas termetű férfi hangja térítette magához.

- Jöjjön, járjunk egyet - javasolta. Egy fél fejjel magasabb volt a

fiatalembernél, a válla akár egy széles pad. - A maga helyében később  eloldalognék a  standjukhoz,
mintha mi sem történt volna.

Bán hallgatott és cigarettára gyújtott. A felügyelőség vezetője Fürediek felé vette  az  útját.  A sovány
férfi a rokon asszonnyal forgolódott a pult mögött. Nem látták meg őket,  amikor elhaladtak előttük.  A
néhány vásárló közül, akik ott toporogtak, senki sem nézett ki nyomozónak.

Bán tudta, hogy nem véletlenül jöttek  erre.  Kovácsot  nem hagyta nyugton a  kíváncsiság.  A szemét
meresztette  Fürediékre.  Talán  azt  remélte,  hogy  viselkedésükből  megtudhatja,  mit  is  mondtak  a
nyomozók, ha egyáltalán megkeresték őket. A nyelve hegyén volt, hogy a libákat ígérő táviratról, Füredi
beugratásáról meséljen, de még időben meggondolta magát. Valami azt súgta, hogy ezt ne  verje  dobra,
ne árulja el, mit is tud erről.

Kovács Péter hangja csalódottan csengett, amikor megszólalt:

- Hát ezt egyáltalán nem értem. Vajon miért nem keresték meg a nyomozók Füredit?

- Miért kellett volna, hogy megkeressék?

- Mert nagyon jól ismeri Pongráczot...

- Sokak ismerték.

-  A nyomozóknak információ kell, ezekre,  vadásznak.  Eddig is  olyan kereskedőket  faggattak,  akik
ismerték az öreget. De ez a Füredi aranybánya lenne nekik. Hát ezért  nem értem őket.  Ilyet  nem lehet
kihagyni.

Bán elgondolkozva cigarettázott.  Zinglerné szavai még ott  csengtek a  fülében, hogy  Füredi  minden
bajának az öreg  Pongrácz volt  az  okozója.  Biztos volt  abban,  hogy a  felügyelőség vezetője  leginkább
annyira tisztában volt  a  két  ember  ellentétével,  mint  Zinglerné.  A  fülébe  jutott,  hogy  Pongrácz  milyen
szerepet  játszott  Fürediné  és  a  szeretője  kapcsolatában.  Az  sem  lehetett  előtte  titok,  hogy  a  csalfa
asszony ezért hálás volt az idős embernek, és gyakran támogatta. Azt azonban nem értette, hogy ennek
tényét most Kovács Péter miért tagadta el előtte. Hiszen maga is ebből az  ellentétből következtethetett
arra,  hogy  az  adatokra  éhes  nyomozók  szinte  elsőnek  rohannak  a  sovány  baromfikereskedőhöz,  ha
megtudják, hogy gyűlölte az áldozatot.

Bán  Géza  nem  értette  Kovács  izgatott  kíváncsiságának  okát.  Feltételezte,  hogy  a  piacon  többen
tudtak Füredi  és  az  idős  ember  ellentétéről,   annak  okáról.  Mégsem  látott  egyetlen  kereskedőt  sem



kíváncsiskodni  Füredi  standjának  közelében.  A  felügyelőség  vezetőjén  kívül  senki  sem  lesett  ott
nyomozókra.

A felügyelőség előtt Zinglerné várta őket.

-  Kovács  kartárs,  azonnal hívja fel a  kereskedelmi  osztályt  -  közölte.  -  Már  másodszor  keresték
valami sürgős ügyben.

Miután a testes férfi eltűnt az ajtó mögött, a szikár asszony a fiatalemberhez fordult.

- Magát is keresték - mondta.

- Kicsoda?

- Valami rokona.

- Rokonom?

Zinglerné nagyot bólintott.

-  Legalábbis  azt  mondta -  felelte.  -  Olyan  magas  férfi,  mint  maga,  és  az  orra  nyomott,  akár  egy
bokszolónak.

- Bőrkabátban volt - vetette közbe Bán.

- Igen... Valami szép paradicsomot akart, és azt remélte, maga majd segít neki.

- Paradicsomot?

- Igen, de ez miért olyan hihetetlen?

Bán nem tudta az asszonyt mosolygás nélkül végighallgatni.

- Nem hihetetlen, csak furcsa, hogy pont paradicsomot keresett

- mondta.

- Vida Petihez irányítottam, annak szép áruja van.

- Üzent valamit?

- Várjon csak - intette türelemre az asszony. Köpenye zsebéből papírt vett elő, és arról olvasta: - Azt
mondta, nem üzen semmit, mert valami Pilipinél úgyis találkoznak.

Bán nevetett.

- Filippi - mondta.

- Legyen az, bánom is én. Elvégre maguk tudják, melyik a törzshelyük.

Bán már a száját nyitotta volna, aztán meggondolta magát,  mert  feleslegesnek vélte a  magyarázatot.
Odabent Kovács még mindig telefonált. Bán intett neki, hogy végleg lelép, mára befejezte a napját. Amaz
felemelt kezével jelezte, hogy megértette.

Bán a  nyomozó keresésére  indult.  A  zöldséges  Vida  standjánál  érdeklődött.  Ott  nem  emlékeztek
semmiféle bőrkabátos  vásárlóra.  Ekkor  az  eszébe  jutott,  hogy  Füredinél  vagy  a  tojásos  Irmánál  kell
megnézni, mert azokkal előbb-utóbb beszélni akart Benedek százados.

Félúton volt, amikor megállította Vértes  Tibor,  az  egyik húsáruda vezetője.  Nyúlánk,  hullámos hajú
férfi volt,  túl a  harmincas éveinek a  derekán.  Úgy  ismerték,  mint  a  piac  Don  Juanját,  mert  imádta  a
gyengébbik nemet,  csupán egyszer feneklett  meg, a  Botos  Ilonka nevű zátonyon.  Azóta  kerülte  azt  a
“partszakaszt”.



- Látja azt a farmerdzsekis férfit? - mutatott előre.

Bán egy távolodó, tömzsi férfinak a hátát látta.

- Látom - mondta. - Ki az?

- Hogy kicsoda, azt nem tudom, de valami külföldi pofa. Gondolom, kamionsofőr, németül dadog, és
Pongrácz után érdeklődik.

- Közölte vele, hogy mi a helyzet?

Vértes vállat vont.

- Annyit mondtam, hogy Pongrácz kaput - magyarázta. - Lehet, hogy megértette.

A tömzsi férfi arra tartott, ahol a kamionok szoktak parkolni.

- Csak azért szóltam magának - folytatta Vértes -, hogy tudjon erről, és ha beszél egy kicsit németül,
kérdezze meg a  pasast,  mit is  akart  az  öregtől.  A nyomozás szempontjából  talán érdekes  lehet.  Meg
aztán azt sem mondhatják, hogy nem próbáltunk segíteni.

Bán  csak  egy  pillanatig  töprengett,  hogy  mit  is  tegyen.  Benedeket  később  is  megtalálhatja.
Megköszönte Vértes Tibornak az információt, és a tömzsi férfi után eredt.

A  farmerdzsekis  férfi  éppen  egy  kamion  vezetőfülkéjét  nyitotta  ki,  amikor  Bán  Géza  németül
megszólította:

- Azt mondták, hogy Pongráczot keresi.

Kerek fejű, turcsi orrú férfi volt, közel a negyvenhez. Zsíros fekete haja a homlokába lógott. Látszott
rajta, hogy megértette a szavakat, mert a szeme felcsillant.

- Telemarkosz vagyok - mondta németül.

- Örvendek - válaszolta Bán. Félszemmel látta, hogy a kamion görög rendszámot visel. Megismételte,
amit megszólításként mondott. A görögnek fülig szaladt a szája.

- Az öregembert kerestem - mondta. - Ma itt kellett volna találkoznunk, de hiába vártam rá. Tudtam,
a piacon dolgozik, tehát ott érdeklődtem, mert  itt  hiába vártam rá.  Egy férfi azt  mondta,  hogy az öreg
“kaput” lett. Igaz ez? Meghalt?

Bán bólintott.

-  Akkor azért nem várt rám ?- folytatta a görög. - Erre aztán nem számítottam. Tudja,  mi ketten  az
öreggel  üzleti  kapcsolatban  álltunk.  No,  ne  gondoljon  valami  óriási  seftre...  Kicsi  üzlet  volt,  de
megtaláltuk a számításunkat. A fene egye meg, most lőttek az egésznek.

A tömzsi görög barna szárú, szopókás cigarillót kínált. Bán kivett egyet a  dobozból  és  megpuhította
ujjai között, aztán megvárta, míg a  másik tüzet  ad.  A figyelmét nem kerülte  el  a  görög töprengő  arca.
Sejtette, hogy most felméri megbízhatóságát. Arra gondolt, ha egy kis szerencséje van, a másik előáll a
farbával, és így bepillant a Pongráczcal fennállt kapcsolat kulisszatitkaiba.

A görög néhányszor vadul  megszívta  cigarillóját,  aztán  kilökte  magából  a  füstöt,  mint  a  fékezésre
kényszerített mozdony.

- Nem érdekelné esetleg az öregnek hozott áru? - kérdezte közömbösen.

- Attól függ.

Amaz értetlenül nézett.



- Mit mond? - kérdezte.

- Attól függ, hogy mi az áru.

A görög bólintott, aztán eltűnt a vezetőfülkében. Mikor ismét megjelent, egy szépmívű aranylánc volt a
kezében, hosszú, téglalap alakú függővel, amely egy fél gyufásdobozt eltakart volna. Ilyenért tüntetik ki a
fináncokat.

Bán úgy vette át, mint a hímes tojást, és alaposan meggusztálta.

- Tizennyolc karát - mondta a görög jelentőségteljesen.

- Ez biztos?

- Ha Telemarkosz azt mondja: tizennyolc karát, akkor az pontosan annyi is - mondta magabiztosan.

-  Gondoljon  arra,  hogy  maga  elmegy,  én  itt  maradok  a  bizonytalanságban,  mert  mi  történik,  ha
mégsem tizennyolc karát?

- Higgye el, hogy tizennyolc karát.

Bán eldobta  a  cigarillót,  hogy ne zavarja,  és  alaposan megnézte  az  ékszert.  Valóban  különlegesen
szép darab volt a lánc és a medál is.

Úgy találomra is elég súlyosnak vélte.

- Mennyiért adja? - kérdezte.

- A görög szeme sebesen forogni kezdett, a mutatóujját figyelmeztetően emelte a magasba.

- Ne feledje, hogy ez külön megrendelt darab - hangsúlyozta. - Ezt nem mondtam még?

- Nem.

- Akkor most mondom. Tehát külön megrendelés a nyaklánc és a medál is.

Bán visszaadta a tömzsi férfinak az ékszert.

- Én nem rendeltem meg - mondta.

A görög már nem forgatta a szemét.

- Nem azt mondtam, hogy maga rendelte meg - szögezte le. - Az öregember rendelte, Pongrácz.

- Kérte, hogy hozzon egy nyakláncot medállal?

- Mutatott mintát is. Egy kivágást valami divatlapból. Pontosan egy ilyen lánc és medál lógott egy híres
színésznő nyakán. Erre azt mondta nekem: Telemarkosz, pontosan ilyet hozzál. Mást nem veszek át, csak
ilyet. Mondtam neki, hogy ezt el kell készíttetni, így drágább lesz. Ő azt mondta, nem baj.

-  Én viszont azt  mondom, hogy baj  -  szakította  félbe Bán.  -  Mert  biztos jóval  drágább,  mint  más
láncok, amelyeket nem kellett külön készíttetni.

- Ha Telemarkosz azt mondja...

Bán egy intéssel leállította a készülő szóáradatot.

- Telemarkosz az árát mondja meg - kérte.

A görög töprengett egy kicsit, majd kivágta:

- A maguk pénzében mérve tizenöt darab ezres.



- Szép összeg.

- A lánc is szép.

- Kinek szánhatta ezt Pongrácz? - kérdezte Bán. - Mert ilyen drága lánc nem neki kellett. Főként, ha
rendelésről volt szó.

A görög szélesen vigyorgott.

-  Hajaj  -  nézett  az  égre,  aztán  visszahozta  tekintetét.  -  Nekem  azt  mondta,  hogy  a  piacon  a
legcsinosabb nőt fogja majd ékesíteni. -  Ujjával  pattintott  egyet.  -  Egy gyönyörű nőnek készült.  Maga
talán ismeri a nőt?

Bán a fejét rázta.

- Ha ismerném, akkor megadnám a láncért a tizenöt darab ezrest, mert behajtanám rajta - mondta.

A görög előrelökte a kezét, amelyben a lánc volt.

- Vegye meg a feleségének vagy a nőjének - mondta.

- Nincs.

- Nője sincs?

- Túl drága befektetés lenne.

- Akkor vegye meg magának - javasolta a tömzsi férfi. - Ilyen divatos ékszert nemcsak nő viselhet.

Bánnak  egy  jó  ötlete  támadt.  Komótosan  rágyújtott  a  sajátjából,  és  úgy  tett,  mintha  erősen
töprengene. Kisvártatva megszólalt:

- Tízezer forintot adok érte.

A görög hirtelen pislogni kezdett, a szemhéja úgy ugrált, akár a távírógép karja.

- Mennyit? - kérdezte.

- Tíz darab ezrest.

A görög a száját nyitotta volna, de Bán megelőzte:

-  Várjon még, ne hamarkodja el a dolgot... Jól gondolja meg, mert  egy petákkal  sem adok  többet.
Alku pedig nincs. Engem nem érdekel, hogy ez megrendelt, különleges darab. Tíz darab ezrest ajánlok.
Ha nem kell, máris megyek.

A görög a  változatosság kedvéért  most  behunyta  a  szemét,  és  a  száját  csücsörítette.  Egy  pillanat
múlva megrázta magát:

- Gratulálok a vételhez - mondta. - A magáé.

- Egy órán belül itt leszek a pénzzel, mert megértheti, hogy ennyivel nem szaladgálok az utcán.

- Itt leszek. Legalább marad egy kis időm elsiratni. Évek óta most kötöttem a legrosszabb üzletet.

- Megkereste már a különbözetet az öreggel történő seftelésből.

A görög az állat dörzsölgette. Ráfért volna a borotválkozás.

-  Kár,  hogy meghalt -  állapította  meg. -  Értett  az  ékszerekhez,  állandóan olyan szemhez illeszthető
lupéval járt. Főként a köveknek volt nagy szakértője.

- Miknek?



- Hát a briliánsoknak.

- Pongrácz briliánssal is foglalkozott?

- Nagyon értett azokhoz is - mondta. - Pár darabot vettem át tőle, hibátlanok voltak.

- Mivel fizetett? Forinttal?

-  Ugyan kérem -  húzta el  a  száját  amaz.  -  Honnan  vettem  volna  annyi  magyar  pénzt?  A  helyébe
aranyat hoztam, fazonaranyat; gyűrűket, láncokat, medálokat.

Bán elismerő fintort vágott.

- Pongrácz jól megforgatta a pénzét - mondta.

- Volt valami rokona? Hozzátartozója?

- Nem tudok róla. Miért kérdi?

- Csak kíváncsi lettem volna, hogy ki járt jól.

- Hogy érti ezt?

- Valaki csak örökölte azt a sok ékszert, amit az öreg összeszedett és forgalmazott - vélekedett.

- Ha egyáltalán volt neki.

A tömzsi férfi úgy nevetett, hogy a könnye is kicsordult.

-  Ó,  ne  mondjon  ilyet  -  hápogott.  -  Az  öreg  tőkéje  ékszerekben  volt.  Ezekért  cserélt  briliánst,
amelyeket aztán továbbadott. Nem akar a helyébe lépni?

- Ezt hogy érti?

- Hát, hogy mi ketten folytatnánk a seftelést.

Bán a fejét rázta.

-  Ezt az  alkalmi vételt  még megkockáztattam a  lánccal,  de  más üzlethez nincs tehetségem, no meg
tőkém sem - mondta egy szuszra. - Ezenkívül fél lábam a börtönben lenne állandóan, mert nálunk az ilyen
tevékenységet büntetik.

A görög keresztbe tette maga előtt két öklét.

- Ó, tudom mi a helyzet - mondta. - De lehet azért vigyázni. Ha az ember óvatos, nem történhet baja.

- Nem kérek ebből, jobb a békesség.

- Hát ha nem, akkor nem... Árulja el, hogy halt meg az öreg?

- Meglékelték!...Kést vágtak a hátába.

A görögnek leesett az álla.

- Megölték? - dadogta.

Bán bólintott.

- Akkor kirabolták - folytatta a görög. - Azért késelték meg, hogy elszedjék az aranyát. Hol történt?

- Ott! - mutatott Bán a kerítésnél húzódó üres ládákra. - Meglepték.

- Akkor biztos alvás közben történt, mert tudom, hogy ott szokott pihengetni.



- Így van, de ezt kétlem, hogy kirabolták volna. Soha nem volt nála semmi.

A görög a fejét rázta.

-  Nincs  igaza  -  mondta.  -  A  nyakában  mindig  hordott  egy  kis  bőrzacskót  néhány  ékszerrel  és
briliánssal, így mindig nyélbe ütött egy-egy alkalmi üzletet, ha adódott.

- Látja, ezt nem is tudtam róla.

-  Pedig így van.  Én tudom a  legjobban.  Hozza akkor  a  pénzt?  Délután már megyek tovább,  mert
estére Linzben kell lennem.

Bán Géza már indult is.

- Mindjárt itt vagyok - szólt vissza.

7.

A férfi a földre dobott matracon ült, hátát a falnak vetette és felfelé bámult a parányi ablakra, amelyen
át halvány fény szűrődött a helyiségbe. Az arca borostás volt, göndör haja csapzottan lógott a szemébe.
Fejformáját az elálló fül és a nagy orr tette jellegzetessé. Bal karjának csuklója oda  volt  bilincselve egy
vascsőhöz, amely körbefutott a falon. Ha felállt, néhány lépést tehetett a fal mellett, míg a csövön csúszó
bilincs el nem ért az egyik csőrögzítőhöz.

Csak azt  tudta,  hogy negyedik napja  lehet  fogságban,  és  valami sötét  pincében tartják.  Ha  valamit
akart, egy apró kődarabbal kellett megkocogtatnia a vascsövet, de csak délben és estejöttek a hívására,
más időpontokban hiába jelzett, senki sem nézett feléje. Az óráját meghagyták, de minden más egyebet
elvettek tőle cigarettáján és öngyújtóján kívül. Arra figyelmeztették, nehogy, a  matracot  felgyújtsa,  mert
annak semmi értelme nem lenne, külső segítségre nem számíthat. Mikor cigarettája elfogyott, kapott egy
újabb csomag Kentet. Két férfi felváltva őrizte, csupán a termetüket és mozgásukat figyelhette meg, mert
a  fejüket  vastag  csuklya  borította,  hogy  felismerhetetlenek  maradjanak.  A  hangjuk  alapján
megkülönböztette őket.

A víkendházban kapták  el,  ahol Evelynnel akart  találkozni.  A  nő  már  ott  volt,  várt  rá.  Felpeckelt
szájjal  ült egy székhez kötözve,  nehogy figyelmeztetni tudja.  A vállasabb férfi az  ajtó  mögül lépett  elő
revolverrel  a  kezében,  míg a  társa  a  konyhából  jött  ki.  Már  akkor  csuklya  volt  rajtuk,  csak  szemük
fehérje villogott.

Különösebben  nem  voltak  bőbeszédűek.  Annyit  közöltek  vele,  ha  nem  akar  bajt,  akkor
engedelmeskedjen és  őrizze meg a  nyugalmát, mert  minden egyéb  izgalom  felesleges.  Úgy  mozogtak,
mint a  begyakorolt  statiszták valami izgalmas filmfelvételnél. Megbilincselték hátul a  kezét,  és  a  fejére
zsákot húztak, hogy semmit se lásson.  Hallotta,  hogy Evelynt is  felállítják a  székről és  ráparancsolnak,
hogy viselkedjék okosan.

Hiába kérdezősködött, hogy tulajdonképpen mit akarnak,  miért ez  a  komédia,  nem kapott  választ.
Még csodálkozott, hogy miért nem kötötték  be  a  száját.  Aztán megkapta  erre  a  választ.  A zsákon át
kloroformos rongyot szorítottak az orrára. Nem volt nehéz dolguk, mert elég nagy orra volt. Jó darabig
küszködött, visszatartotta a lélegzetét, aztán nem bírta tovább, és megadta magát.

Mikor feleszmélt, ebben a helyiségben találta magát, a csőhöz volt bilincselve és egy ócska matracon
hevert.  A  feje  fájdalmasan  lüktetett  a  kloroformtól.  Első  pillanatban  Evelynt  kereste,  de  nem  találta.
Később  bejött  a  magasabb csuklyás és  közölte,  hogy a  nőt  máshol tartják  fogva,  a  feltételekről  meg
majd  később  tárgyalnak.  Fogalma  sem  volt,  mit  akarhatnak  tőle  és  Evelyntől.  Egyáltalán  miért  volt



szükség erre  a  rablósdira,  mert  jobb  híján  nem  tudta,  minek  nevezze.  Aztán  ahogy  múlt  az  idő,  úgy
változott  a  hangulata;  a  dühöt  felváltotta  benne  a  kétségbeesés.  Főként  Evelynt  féltette  a
bizonytalanságtól, a fogság tortúrájától. Az őrzői ellátták a  szükséges élelemmel és  gondoskodtak  róla.
Mindig csendben, szótlanul tevékenykedtek, a fejükről soha nem került le a csuklya. Ha szólt hozzájuk,
csak  félszavakkal  válaszoltak.  A  napok  múltak,  de  senki  sem  tárgyalt  vele  semmilyen  feltételekről.
Érezte, hogy idegei bármelyik percben felmondhatják a szolgálatot.

Úgy  vélte,  a  helyiség,  amelyben  fogva  tartották,  egy  használaton  kívüli  tágas  pince  lehet.  A
világosságot csupán a  piciny  ablak  jelentette.  A  mennyezeten  persze  voltak  égők,  ezek  felgyulladása
jelezte  látogatóinak  érkezését.  Ilyenkor  látni  lehetett  a  pince  másik  végét  is,  ahol  a  bejárat  volt.  A
becsapódó  ajtó  hangja  elárulta,  hogy  vaslemezből  készült.  Azt  is  észrevette,  hogy  a  mennyezeten
szellőzőcsövek  vannak.  Mindebből  arra  következtetett,  hogy  a  helyiség  korábban  valami  raktárféle
lehetett. Volt  ideje  azon is gondolkozni,  hogy váratlan eltűnéséhez mit fognak szólni a  munkahelyén, a
követségen. Szerette volna tudni az  első  reagálást,  látni egyesek képét,  amikor kénytelenek tudomásul
venni,  hogy  sem  ő,  sem  a  futárposta  nem  érkezett  meg.  Dicsérte  az  eszét,  amiért  telefonon  jelezte
érkezését Budapestre.  Taglalta az  illetékesek várható intézkedéseit.  Mindenre akadt  elképzelése,  csak
arra nem, hogyan jutnak a nyomára és miként szabadítják majd ki  Evelynnel együtt.  Kicsit  aggasztotta,
hogy ezt követően barátnőjének kiléte sem marad titok.

A  harmadik  napon  hibát  követett  el.  Előzőleg  szóvá  tette,  hogy  elfogásuk  óta  nem  látta  Evelynt.
Követelte, hogy láthassa. Erre ígéretet kapott. Délben aztán őrzőjével együtt megjelent Evelyn is. Sápadt
volt, a keze összekötve. A látvány cselekvésre ösztönözte. Már megfigyelte, hogy bilincsének kulcsa ott
fityeg a  csuklyás nadrágjának övtartóján.  A jobb  keze  szabad  volt  teljesen,  és  az  őr  sokszor  egészen
mellé  lépett.  Elhatározta,  hogy  egy  jól  irányzott  ütéssel  elnémítja.  A  meglepetésszerű  támadás  fél
győzelmet jelenthetett.  Úgy számított,  ha  egy kis  szerencséjük van,  akkor  Evelynnel együtt  kijuthatnak
innen, és megszökhetnek.

A csuklyás őr lehajolt, hogy felvegye a földről a megtelt  hamutartót.  Megcélozta  állának csúcsát,  és
elengedte az öklét. Még a vállával is belerántott az ütés erejébe. Amaz reflexszerűen megrántotta a fejét,
és ez elég volt ahhoz, hogy ha kevéssé is, de az ütés  elcsússzon a  cél  mellett,  és  ne  az állcsúcsot  érje,
hanem a pofacsonton csattanjon.

Evelyn csak állt és rémülten nézett, mint akinek földbe gyökerezett a lába.

Mikor a csuklyás elesett, rákiáltott a nőre, hogy legalább ő meneküljön, nyitva a pinceajtó. De az őr
gyorsan magához tért,  és  már támadott  is.  Csak  úgy záporoztak  az ütései.  Lábával  és  szabadon  levő
kezével próbált védekezni, nem is akárhogyan. Ekkor Evelyn közéjük vetette magát,  hogy védje  őt,  és
könyörgött a másiknak. Ekkor az őr félbehagyta a verekedést, megigazította a  csuklyáját  a  fején,  hogy
ismét jól lásson a kivágott résen, és kilódította Evelynt a pincéből. Az ajtóból  azonban még visszaszólt,
hogy tettének következményei lesznek.

Azon az estén a másik őr is  fel volt  paprikázva.  Azt kiabálta,  hogy még egy ilyen eset,  és  elfogy a
türelmük. Azt nem részletezte, hogy ezután mi történhet még.

Nem ijedt  meg a  fenyegetőzésektől.  Makacsul  követelte,  hogy láthassa Evelynt és  beszélhessenek.
Azt ígérte, hogy nem csinál újabb galibát. Az őr meghallgatta, aztán kisvártatva hozta a  választ.  Holnap
délben sor kerülhet egy újabb beszélgetésre, ha jól viselkedik.

Erre várt most.

Karórája delet mutatott. Tekintetét a mennyezeten levő égőre szegezte. Várta, mikor gyullad ki, mert
akkor  már jönnek.  Elhatározta,  hogy ha egyszer innen kiszabadul,  csak  világosító  számlapos  órát  fog
élete végéig viselni. Előkapart egy cigarettát és rágyújtott. Amint az első füstöt kifújta, mintegy adott jelre
kigyulladt a villany.



A vállasabb csuklyás érkezett, s maga előtt terelte Evelynt. A nőnek ugyanúgy meg volt elöl kötve a
keze, mint az  első  alkalommal. Csinos  arca  falfehér volt,  a  tekintetében kétségbeesés  tükröződött.  Az
őrzője durván megállította a faltól öt lépésre.

- Itt marad - sziszegte a csuklya alól. - Innen nyugodtan beszélhetnek.

A férfi felállt a matracról.

- Bántottak, Evelyn? - kérdezte rekedten.

- Nem.

- Biztos ez?

- Nem bántanak, sőt a lehetőségekhez képest jól bánnak velem.

- Mondták, hogy miért tartanak itt?

A csuklyás felcsattant.

- Ezt a témát most felejtsék el. Érdeklődniük csak egymás állapotáról lehet.

A férfi a földre dobta a cigarettáját és eltaposta.  Azt már többször  észrevette,  hogy őrzői rendkívül
idegesek  lesznek,  ha  elrablásukat  vagy  ittlétük  okát  tudakolja.  Mintha  erre  maguk  sem  tudnának
válaszolni.

- Féltelek - jegyezte meg a nő aggodalmasan. - Nagyon kérlek, ne csinálj több meggondolatlanságot.
Ezzel nem javítod a helyzetünket, sem a lehetőségeinket.

- Te tudod, milyen lehetőségeink vannak?

Evelyn a fejét rázta.

- Honnan tudnám? - csodálkozott. - Csak annyit tudok, mint te.

A  férfi  lehajolt,  és  egy  újabb  cigarettát  rázott  ki  a  földön  heverő  dobozból.  Egy  pillanatig
elgondolkozva nézett maga elé, aztán rágyújtott és felegyenesedve a falnak dőlt.

- Mesélnek neked rólam? - kérdezte.

A nő a fejét rázta.

- Csak annyit mondtak, hogy jól vagy - közölte.

- Csak ennyit?

- Igen. Talán történt veled valami?

A férfi hosszan maga elé fújta a füstöt.

- Velem még ennyit sem közöltek - mondta. - Csak arról tájékoztattak, hogy máshol tartanak fogva.

A nő  megmozdult  és  egy  keveset  előbbre  araszolt,  de  a  csuklyás  résen  volt,  és  a  vállánál  fogva
visszahúzta előbbi helyére. Ott kívülesett  a  homályos égő  fénykörén.  Bár  arcát  látni lehetett,  a  vonásai
már elmosódtak.

A férfi figyelmét mindez nem kerülte  el.  Azt azonban nem tudta,  hogy a  nő  moccanása  szándékos
volt-e  vagy véletlen.  Az őr  mozdulata felől nem volt  kétsége.  Megakadályozta,  hogy Evelyn közelebb
kerüljön hozzá. Vajon miért ez a nagy elővigyázatosság? Tartanak talán attól, hogy megismétli a tegnapi
galibát? Nem valószínű. Akkor miért tartják félhomályban Evelynt? Csak egyre gondolhatott.

- Tehát nem bántottak? - kérdezte ismét.



- Mondtam már, hogy nem bántottak, nyugodt lehetsz.

- Gyere közelebb, hadd lássalak.

A csuklyás felélénkült, mintha beleharaptak volna.

- Egy lépést sem - kiáltotta, és megragadta a nő karját. - Semmi szükség rá, hogy közelebb menjen.

Evelyn békítő hangon megszólalt:

- Kérlek, ne ingereld őket. Igazán hidd el, hogy nem bántottak.

A férfi szeme fürkészően tapadt a nőre, és alaposan végignézte.

A lábán hosszan megállapodott, aztán elkapta tekintetét.

- Persze nem tehetsz semmiről, de semmiről sem - motyogta.

A tekintete szinte rátapadt a nő lábára. - Valóban miről is tehetnél? -  tette  fel a  kérdést  szinte csak
magának. Egy pillanat alatt elvesztette tartását. Bambán meredt a semmibe és hátát a falnak vetve lassan
lecsúszott a matracra. Úgy ült, mintha minden erő elszállt volna belőle.  A keze  remegett,  amikor újabb
cigarettára gyújtott.

- Kérlek, ne hagyd el magad! - bátorította a no emelt hangon.

-  Meglásd, nem tarthat sokáig. - Kétségbeesett pillantást vetett a csuklyásra, mintha attól  várt  volna
valamilyen biztatást. - Várjunk türelemmel, talán megmondják, hogy mit akarnak - mondta kisvártatva.

- Ó, igen, türelem...

A csuklyás ránézett a nő lábára, aztán felkapta a fejét és felcsattant:

- Elég volt a beszélgetésből!

A férfi semmit sem szólt, olyan mozdulattal szívta cigarettáját, akár egy lassított filmen lett volna. Már
nyoma sem volt annak az élénkségnek és felvillanyozódásnak, amelyet a nő megjelenése kiváltott benne.
Megtört, fáradt ember benyomását keltette, mint aki beletörődött helyzetébe és már nem érdekli semmi.

Evelyn mozdulatlanul állt, mintha még valamire várna,  de  őrzője  megrántotta  és  sürgetően intett.  Az
ajtóból még visszanézett. Amaz töppedten ült a matracon, és még mindig maga elé bámult. Nem értette a
hirtelen változást. Ezen töprengett felfelé a  lépcsőn,  míg egy tágas  előtérbe  nem jutottak.  Itt  őrzője  elé
tartotta megkötözött kezét.

A vállas férfi azonban figyelemre sem méltatta,  a  csuklyával bíbelődött,  hogy a  nyakánál megkötött
csomót kioldja.

- Szabadíts már ki! - csattant fel a nő.

- Várj - sziszegte amaz.

- Zsibbad a kezem...

- Nekem meg mindjárt felrobban a fejem a melegtől.

- Siess!

A férfi letépte  fejéről a  csuklyát,  és  a  rongyot  a  földhöz  vágta.  A  feje  piros  volt,  csurgott  róla  a
verejték. Dús haja a homlokához tapadt.

Mélyen ülő szeme dühösen villogott, szabályos arca szinte eltorzult a méregtől.

-  Csak nőkkel ne kezdene soha az ember -  csikorgatta  a  fogát,  aztán nyelvével megnedvesítette  az



ajkát. Vastag, érzéki ajka volt az, ami feltűnővé tette. Közel járt a negyvenhez, és ez meg is látszott rajta.
- A nők mindig bajt hoznak. Add a kezed!

Evelyn, miután megszabadult a kötéltől, megdörzsölte a csuklóját és lenyomta az előtérből nyíló egyik
ajtó kilincsét. Tágas konyhába jutottak. Az ablakon át gyümölcsfákat, elszórt családi házakat lehetett látni
fakó szürkeségben. Odakint borús volt az ég, szemerkélt az eső.

A nő benyúlt az egyik szekrénybe és cigarettát vett elő, rágyújtott és fáradtan lerogyott a konyhaasztal
melletti székre.

-  Mi  bajod  van  megint?  -  nézett  fel  a  férfira.  -  A  te  ötleted  volt,  hogy  teljesítsd  a  kérését  és
összehozzál vele. Vagy nem?

A férfi a fejét az ablak felé fordította.

- Ő is egyetértett - mondta. - Nem akartuk, hogy gyanút fogjon veled kapcsolatban.

- Ha ő is egyetértett, akkor mindent visszaszívok.

- Csak hát melléfogtunk, és ennek te vagy az oka.

- Ééén? - kérdezte vádlóan a nő, és egy pillanat alatt felfújta magát. - Ugyan miben fogtam mellé?

- Nézz a cipődre!

Evelyn hosszasan bámult maga elé.

- Mit nézzek a cipőmön? - kérdezte, de azért valami rosszat sejtett. - Mi lehet vele?

- Ez a cipő zárt!

- Úristen...

A férfi széles mozdulatokkal cigarettára gyújtott, és hátrasimította még nedves haját.

- Milyen cipő volt rajtad, amikor vele elhoztunk? - tagolta a szavakat. - A barna szandálod. Szandál!

Evelyn a fejét fogta.

- Úristen - mondta.

- Na látod! Hogy a fészkes fenébe tudtál elfelejtkezni erről?

-  A ruhára koncentráltam, hogy ugyanaz legyen most is rajtam. No meg, hogy ne legyek kifestve.  A
szandál teljesen kiment a fejemből... Gondolod, hogy észrevette?

A férfi félbehagyta a cigaretta szopókájának rágását, és azt mondta:

- Ennyire ne nézd hülyének... Persze hogy észrevette.

- Akkor szóvá tette volna - vágta rá a nő.

-  Mondtam,  hogy ne nézd hülyének. Miért  szóljon? Hogy felhívja a  figyelmünket  a  súlyos  hibára?
Több esze van ennél. Egy szót sem szól. Hallgat! Magában azonban már tudja, hányadán áll veled.

Evelyn bénultan bámult ki az ablakon a szemerkélő esőbe.

- Ezért változott meg olyan hirtelen - motyogta.

- Hát persze, hogy ezért.

- Még csodálkoztam is, hogy mi baja lett hirtelen.



- Az átkozott cipőd!

Evelyn megperdült a széken.

- Azt hiszed, hogy te nem vagy hibás? - csattant fel.

- Még hogy én?

-  Hibás vagy! Nem fogsz mindent a  nyakamba varrni.  Nyitottad  volna jobban  ki  a  szemed,  nézted
volna meg, hogy öltöztem. Ha ellenőrződ, ez nem fordul elő.

A férfi annyira megrágta cigarettájának a szopókáját, hogy az már nem szelelt. A mosdóba  vágta és
egy újabbra gyújtott.

-  Kend  csak  rám az egészet  -  csikorgatta  a  fogát.  -  Ez a  legegyszerűbb.  Elsősorban neked  volt  a
feladatod,  hogy  óvatos  légy  és  vigyázz  minden  apró  részletre.  Ezt  te  elmulasztottad.  Hát  ez  a  nagy
helyzet. Engem ne keverj bele.

- Ráadásul az egyik baklövés után jön a másik - folytatta a férfi.

-  Itt  állunk  megfürödve,  és  múlnak  a  napok.  Nem  találjuk  a  szajrét,  közben  pedig  mindent
előkészítettünk.  Várnunk  kellett  volna.  Ha  előbb  a  szajrét  kerítjük  elő,  aztán  szervezzük  meg  azt  az
akciót, már régen túl lettünk volna mindenen.

- Ne papolj, nagyon jól tudod, hogy most volt alkalom megrendezni ezt a cécót. Ha most nem kapjuk
el, akkor hónapokig leshetünk egy újabb lehetőségre. Közben a szajré marad a nyakunkon.

-  Eddig csupán két  dolgunk sikerült.  A pasasodat  befürdetni  és  megkaparintani  a  papírjait  meg  a
kocsiját,  aztán  Gabinak  felhajtani  a  sógoréknál  az  átvevőt.  Persze  azt  is  csak  másodszorra  sikerült
megtalálnia. Mert annak is a szájába kell rágni mindent.

- És ez olyan kevés?

A férfi legyintett.

-  Nem  érted,  hogy  a  leglényegesebb  nem  sikerült?  -  hangsúlyozta.  -  A  szajré!  Ha  nincs  szajré,
semmire sem megyünk a két sikerült akciónkkal.

- Majd lesz szajré.

- Mikor?

- Bármelyik pillanatban, ha kibüffenti.

A férfi a mennyezetre nézett, és erőltetve felnevetett.

-  Azt várhatod, hogy kibüffentse - mondta.  -  Ha  neked  nem énekelte  el,  hol a  szajré,  akkor  kinek
fogja? Arra várunk, hogy megjöjjön a kedve ehhez. Tudnám mit csináljak, ha rajtam múlna.

- Szétvernéd a fejét, igaz?

- Kiszedném belőle...

- Máshoz sincs eszed, csak az erőszakhoz.

A férfi belenézett a nő arcába.

- Neked talán van a fejedben valami? - sziszegte. - Ami kevés eszed van, azt is az öledben hordod.
Szép szóval sem tudtad meg, hogy hol a szajré, akkor mit vársz? Remélem, ő megszorongatja majd, és
előkaparjuk a cuccot.



Evelyn  elnyomta  a  cigarettáját.  A  férfi  szidalmai  leperegtek  róla.  Az  esze  azon  járt,  hogy  miként
hozhatná helyre az elkövetett hibát, hogyan oszlathatná el a fogva tartott férfi gyanúját. Annak még csak
sejtenie sem szabad, hogy ebben az elrablásban nem áldozat, hanem a tettesek cinkosa.

-  Talán  akad  megoldás,  hogy  helyrehozzuk  a  hibát  -  jelentette  ki  magabiztosan,  de  csinos  arca
gondterhelt volt. - Reméljük, sikerül.

- Mi lenne az?

- Rajtatok múlik.

A férfi felkapta a fejét.

- Már ez is rajtunk múlik - jegyezte meg kesernyésen.

Evelynnek  határozott  terve  volt.  A  fogoly  előtt  a  két  férfinek  kell  majd  külön-külön  néhány
megjegyzést  elejteni  arról,  hogy  mennyire  körültekintőek  voltak,  amikor  felajánlották,  hogy  titokban
elmennek a lakására és elhozzák az általa megjelölt néhány holmit, amelyre óhatatlanul szüksége volt. Ne
felejtsék el  felajánlani, hogy a  férfi lakására  nem mehetnek fel,  beszerzik a  szükséges ruhaneműket  az
üzletből,  így aztán a  fogoly is  kézenfekvőnek találja a  magyarázatot  arra,  hogy miért látta  őt  cipőben,
holott szandálban rabolták el.

- Nos, mit szólsz hozzá? - kérdezte a nő, miután kifejtette elgondolását.

- Megint egy régi hibádba estél.

- Ugyan mibe?

A férfi az ablaküvegbe nézve megfésülte zilált haját.

- Hogy a másikat előszeretettel hülyének nézed - mondta.

- Magadról beszélsz?

- A delikvensünkről beszélek.

Evelyn az asztalra csapott.

-  Hihetően kell  tálalni -  szögezte le.  -  Minden  azon  múlik,  hogy  mennyire  hihetően  adjátok  elő  a
mondókátokat.  Tudod,  mikor nézném őt  hülyének? Ha  most  lemennék  hozzá  egyedül,  és  bűnbánóan
elmondanám, hogy szándékosan léprecsaltam... Hogy fogvatartásom csupán komédia - folytatta a nő. -
Bevallanám, hogy lényegében egy húron pendülök az elrablóival. Mesélnék arról,  hogy lényegében már
hónapokkal  előbb  kifőztük  az  egész  cécót  és  készültünk  rá.  Részletezném,  hogy  mennyi  komédiát
rendeztünk  a  siker  érdekében.  Közölném  vele,  hogy  bizonytalan  ideig  kell  még  itt  rostokolnia,  mert
nagyon  nagy  szükségünk  van  a  papírjaira  és  a  kocsijára.  Könyörögnék,  hogy  bocsássa  meg
baklövéseimet, amiért ma nem a szandált vettem fel, amelyben elraboltak, hanem egy másik cipőt...

-  Abban az esetben hinne neked, ha  kezedben lenne a  bilincskulcs és  ott  helyben megszabadítanád
kényelmetlen helyzetéből.

Evelyn tenyerével a konyhaasztal lapját simogatta, mintha morzsákat seperne le.

- Lehet - mondta nagy sokára. - Egyáltalán miért van szükség erre a bilincselésre? Semmi értelme. A
zárt vasajtón nem tudna kijönni.

A vállas férfi kivett a jégszekrényből egy üveg sört és kinyitni készült, amikor a nő rászólt.

- Ne igyál! Vezetés közben igazoltathatnak.

Erre a férfi kicserélte az üveget egy tonikkal, és egy hajtásra kiitta.



- Jó az a bilincs - mondta határozottan. - Láttad, hogy megkísérelte Gabit leütni. Képzeld, ha nincs a
csőhöz  bilincselve.  Már  régen  kereket  oldott  volna,  és  akkor  aztán  nézhetnénk  egymásra,  így
biztonságosabb.

- Mit tegyünk, ha valóban gyanút fogott? - tépelődött a nő. - Meg kellene etetnetek azzal a szöveggel,
amit mondtam. Kíváncsi vagyok, mit fog ő hozzászólni.

- El akarod neki mondani?

Evelyn cigarettára gyújtott.

-  Hát persze, hogy elmondom - szögezte le. - Mi értelme lenne tovább titkolni? Talán még nagyobb
hiba lenne.

- Felkészülhetsz rá, hogy nem fog megdicsérni.

-  Sejtem,  de  nincs más megoldás.  Mi értelme lenne,  ha  befognánk  a  pofánkat?  Tudnia  kell  erről,
hiszen ő irányít.

A férfi óráját nézte.

- Mindjárt mennünk kell - mondta. - Gabi idegeskedne, ha késnénk.

Evelyn az asztalra könyökölt, az állat megtámasztotta kézfején.

-  Ha  egyetért  a  szövegemmel,  akkor  este  bedobjuk  -  mondta  elgondolkozva.  -  Csak  egy
lehetőségünk van, hogy eloszlassuk a gyanúját.

- Akarod hallani a véleményemet?

Evelyn hirtelen felcsattant.

- Nem! Nem vagyok kíváncsi rá, mert tudom, mit mondanál.

A férfi húsos ajka szétnyílt, és látni lehetett az ínyét, ahogy vicsorítva nevetett.

-  Dögölj meg - folytatta a nő. Cigarettáját elnyomta az asztalon levő hamutartóban, és kiviharzott  az
előtérbe. - Gyere már! - sziszegte vissza a konyhába.

Mielőtt  a  házat  elhagyták volna,  a  férfi  még  egyszer  ellenőrizte  a  pincébe  vezető  ajtókat.  Bezárta
azokat, de a kulcsot mindegyikben benne hagyta. A nő már a kertkapuban állt. A járdaszélen egy zöld
Lada kombi állt. Egyszerre ültek be, majd a férfi indított.

- Gabit figyelmeztetni kell, hogy siessen majd - jegyezte meg a férfi.

-  Megvan az magában szép  csendben a  pincében -  legyintett  a  nő.  -  Gabinak  még  vásárolni  kell
valami ebédre valót. Még semmit sem adtunk neki.

- De mi sem ebédeltünk még.

Evelyn most első ízben elmosolyodott.

- Ez igaz - bólintott. - De azért bevallhatod, hogy óriási különbség van a kettő között.

-  Akad  még  a  jégszekrényben  valami.  Gabi  ne  töltse  az  időt  ezzel.  Majd  mi  este  elintézzük,
kényelmesen bevásárolunk.

- Így is jó.

A férfi rágyújtott, és szájában hagyta a  cigarettát.  Egyenletes sebességgel  hajtott  a  város  központja
felé. Az egyenes úton gyér volt  a  forgalom, a  délutáni csúcs  még váratott  magára.  A férfi kikerült  egy



teherautót, aztán lenyúlt, és megfogta a mellette ülő nő combját.

A tekintetük összevillant.

- Már megint kezded - mondta a nő fojtott hangon.

- Hogy kezdeném, amikor félbe sem hagytam.

Evelyn visszahelyezte a férfi kezét a kormányra.

- Már a múltkor is azt tanácsoltam, hogy beszéld le magad az ilyen meggondolatlanságokról - mondta
morózusan. Az arca piros lett, a foga között szűrte  a  szavakat.  -  Tudom, hogy nehéz a  felfogásod,  de
azért reménykedtem, hátha megérted.

A férfi szeme villámokat szórt.

-  Már  mióta itt  vagyunk összezárva -  mondta.  -  Neked  sem  jegelt  vér  folyik  az  ereidben.  Hiába
fegyelmezed magad, olykor elárulod, hogy éppen ideje lenne már, ha alaposan megdolgoznának.

- Közönséges vagy - ripakodott rá a nő.

-  Te  meg megjátszod magad.  Éjszakára  kulcsra  zárod  a  szobádat,  mintha csak  tőlem félnél, holott
jobban  félsz  magadtól.  Azért  vagy  olyan  óvatos,  hogy  az  első  nekifutásra  nehogy  ki  tudjál  jönni  a
szobádból, hanem vacakolni kelljen a kulccsal, toporogni, míg megjön az eszed, és maradsz a fenekeden.
Azt hiszed, vak vagyok és nem látom, amikor a véred felforrósodik. A szemed elárulja, annak nem tudsz
parancsolni.  Ne  félj,  kibekkelem azt  a  pillanatot,  amikor érett  gyümölcsként fogsz a  markomba hullni.
Akkor következem majd én. Könyörögni fogsz, hogy megdolgozzalak... Könyörögni.

- Amikor megalkudtunk, arról nem volt szó, hogy lefeküdjek veled.

- Bezzeg a cél érdekében ezzel a tapírfülűvel henteregtél - förmedt rá a férfi.

- De vele nem alkudoztam. Egy balekkal nem lehet üzletet kötni.

- De velem lehetett, igaz? Egyébként az este miért késtél?

Evelyn fél fordulatot tett az ülésen, úgy nézett a férfira.

- Te társnak szegődtél ebbe a játszmába, érted?! - tagolta a szavakat. - Társnak és nem baleknak. Az
a  te  peched,  hogy  megfájdult  a  fogad  rám,  és  le  akarsz  feküdni  velem,  de  ne  engem  okolj  emiatt.
Ismétlem, nem szerepelt az üzletünkben semmiféle szex. Ehhez tartsd magad! Nincs arra semmi szükség,
hogy ő is megtudja, miért töröd magad.

A férfi keserűen felnevetett.

- Ő bezzeg le tud mondani rólad, immár hónapok óta - mondta.

- Erről is megvan a külön véleményem. Az este későn jöttél.

-  Mindenről lehet  véleményed, ezt  nem tiltja meg senki.  De  olyan dolgokkal  ne  foglalkozz,  amihez
semmi közöd. Különben azt lesheted, mikor fogok az öledbe hullani.

- Ne felejtsd el, hogy egy hajóban evezünk - szólalt meg figyelmeztetően a férfi.

Evelyn elhúzta a száját.

- Ó, persze. De ez nem ok arra, hogy kisajátíts, rendelkezz a testemmel, a lelkemmel. A hajóba üzleti
szempontok alapján kerültünk. A megállapodást mindenkinek be kell tartania, és a sikert  semmiért sem
szabad kockáztatni. Érted vagy nem érted, de tudomásul kell venned! Az se izgasson, miért jöttem későn
az este.



A férfi egy szót sem szólt. Kivette szájából a tövig szívott cigarettát, és elnyomta a hamutartóban. Úgy
tett, mintha a vezetés lekötné minden figyelmét. A nő elfordult, kibámult az ablakon. Láthatóan elégedett
volt a csenddel, még attól is óvakodott, hogy lopva a társára pillantson.

A Lada  a  város  szívében egy zöldségesüzlet  előtt  fékezett.  A cégtábla  szerint  Gyertyán  Pál  volt  a
tulajdonos.  Az  üzlet  kicsi  volt,  de  tele  szép  áruval,  amely  példás  rendben  sorakozott.  Néhány  láda
gyümölcs kint az utcán kínálta magát,  szépen elrendezve,  darabonként  tisztára törölve.  A keskeny pult
mögött sovány, göndör hajú fiatalember tevékenykedett, éppen egy idős nőt szolgált ki. Látható örömmel
fogadta az érkezőket.

Evelyn nyomban  eltűnt  az  üzlet  hátsó  helyiségében.  A  széles  vállú  férfi  megvárta,  míg  az  idős  nő
elhagyja az üzletet, aztán megszólalt:

- Nem volt semmi fennakadás?

A fiú a fejét rázta.

-  Csak sokat hajtottam - mondta. - Hosszú volt ez a  délelőtt.  Látod,  majdnem mindent kiárultam a
zöldségekből. Az alma is szépen fogy, de a körtével befaragtunk, mert alig viszik.

A férfi a kasszába nézetj.

- Mondtam már, hogy az Adykat rakd alulra - célzott az ötszázas bankókra.

- Ez a mániád.

- Nem mánia, csak könnyebben tudsz visszaadni, ha felül az apró.

Evelyn jött ki a hátsó helyiségből. A haját kontyba csavarta, feszes, kék köpeny volt rajta, amely jól
hangsúlyozta formás alakját.

- Hű, a mindenedet! - ámult el a göndör hajú. - Te nem is tudod, milyen jó nő vagy.

- Kösz, Gabi.

- Biz  isten.

A vállas férfi kedvetlen arccal bement a hátsó helyiségbe. A nő a pénzt számolta, az ötszázasokat egy
külön fiókba rakta. Rajtuk kívül senki sem volt az üzletben. Kisvártatva a göndör hajú ismét megszólalt:

- Járt itt egy kofa a piacról.

- Igen? - mondta a nő, de nem hagyta félbe a pénz számolását.

- Mi van vele?

-  Vele nincs semmi, hanem hírt hozott, ha már erre járt. Elsősorban téged keresett.  Mondtam,  hogy
csak délután jössz be.

- Na és?

- Az öreget az éjjel hazavágták.

Mintha bomba robbant volna. A nő felkapta a  fejét  és  megmerevedett.  Néhány bankó  a  kezéből a
földre hullt. A hátsó helyiségből kirontott a vállas férfi, kerekre tágult szemmel, megdöbbent arccal bámult
a fiúra.

- Mi történt? - kérdezte olyan hangon, mintha az előbb rosszul hallott volna. - Mit beszélt a kofa?

Gábor megismételte a mondatot.



- Az lehetetlen - dadogta a férfi.

- Ezt mondta. Persze Evelynt kereste.

- Másról nem beszélt? - kérdezte a nő.

- Nem.

- Azt sem mesélte el, hogyan történt?

- Semmi egyebet nem mondott.

Evelyn hirtelen élénk lett. Pár darab aprópénzt markolt ki a kasszából, és máris indult.

- Hová mégy? - kérdezte a férfi.

- Telefonálok, hogy bővebbet tudjak.

Miután kiviharzott az üzletből, azok ketten élénk beszélgetésbe merültek. Azután több vevő is jött, és
felfüggesztették a trécselést. Mikor az üzlet üres lett, ismét folytatták, egészen addig, míg a nő vissza nem
érkezett.

Evelynt láthatóan letörte az eset.

- Minden igaz - mondta rezignáltán. - Pongráczot a ládáknál találták meg, állítólag leszúrták.

- Kivel beszéltél?

Evelyn felcsattant:

- Most nem az az érdekes, hogy kivel beszéltem, hanem az, hogy a hír igaz. Igaz, érted?! Hogy aztán
most mi lesz, azt már nem tudom.

Mindhárman megkövültén álltak és nézték egymást.

8.

A ház öreg, nagy és csúnya volt. Oszlopos, kúriaszerű bejárata és a manzárdos tető elárulta, hogy a
negyvenes  évek  elején  épülhetett,  amikor  néhány  porta  volt  csak  erre,  és  gyümölcsösök  váltogatták
egymást a krumpliföldekkel. Akkor uralta a környéket  pompájával,  de  most,  amikor a  földek utcákká
rendeződtek, a gyümölcsösökből házsorok nőttek ki, a gúnyából cifra szűr  lett,  ráfért  volna egy alapos
tatarozás.  Vakolata  málladozott,  a  zsalugáterek  lógtak  és  színüket  vesztették,  esőcsatornái  rozsdásan
lötyögtek. A ház a telek közepén terpeszkedett, a vén diófák mögé húzódva, mintha szégyellne kopottas
cifraságát.

Az épület hátsó részén széles földhányás húzódott  fűvel benőve,  és  jó  néhány sapkás  eternit  csővel
megtűzdelve. Mint egy hatalmas verem, amelyet szellőztetni kellene.

A telek szintén elhanyagolt volt.  A néhány gyümölcsfa szertelenül nőtt,  burjánzott  a  gaz.  Csupán az
utcai kerítésnél lehetett felfedezni kisebb kerti munka nyomát; gyomlálást, kapálást.

Bán Géza alaposan megfigyelte a  házat.  Körüljárta  az  egész  kertvárosi  tömböt,  nehogy  valakinek
feltűnjön téblábolása.  Azt az  első  látásra  megállapította,  hogy nincs kutya a  háznál.  Ellenkező  esetben
ennek  nyomára  bukkant  volna  a  kerítésnél.  Az  állat  rendszerint  ott  szeret  legjobban  ugrálni,  mert
ráugathat  az  elhaladókra.  A földhányást  is  jól  megnézte.  Ugy  vélte,  valamikor  a  házhoz  külön  pincét
építettek, bortárolási vagy valami más célból.  Lehet,  hogy a  háború alatt  oda  menekültek a  bombázás
elől, amely a város külterületeit sem kímélte.



A  piacon  a  kereskedőkkel  folytatott  beszélgetés  közben  tudta  meg,  hogy  Füredi  felesége  is
ideköltözött,  amikor  Gyertyán  Pállal  összekötötte  a  sorsát.  Úgy  tudták,  az  asszony  távoli  rokonától
örökölte a házat, aki meghalt. Bán azóta lett annyira kíváncsi, amikor a gyilkos eszköz nyelén meglátta a
baromfikereskedő kezdőbetűjét. Az volt a véleménye, a tettes nem véletlenül hagyta áldozatában a kést.
Határozott célja volt.

Talán éppen az, hogy Füredire  terelje  a  gyanút.  Köztudott  volt,  hogy a  sovány férfi ki  nem állhatta
Pongráczot,  amiért  az  idős  ember  az  asszonyhoz  húzott,  sőt  közvetített  is  a  flörtnél.  Kinek  állhatott
érdekében,  hogy a  gyanút Füredire  terelje?  Haszna csak  a  megszöktetett  feleségnek  és  a  szeretőnek
származna belőle.

Kora délután volt, az eső sem szemerkélt. A borús égbolt párás levegőt árasztott. Többször elsétált a
ház előtt,  amikor észrevette  a  postást.  Fiatal  lány  volt,  nyakában  a  nagy  táskával  úgy  festett,  mintha
világgá  indult  volna.  Némely  helyre  becsengetett,  de  többnyire  a  kerítéskapu  levelesládáiba  dobta  a
küldeményt. Bán úgy emlékezett, hogy Fürediné kapuján nincs semmilyen láda. Különleges szerencsének
könyvelte volna el, ha  Füredinének küldeménye érkezik és  a  lány kicsenget  a  házból valakit.  Kíváncsi
volt, hányan lakják.

Bán lassan baktatott a ház felé. Nem akart hinni a szemének, amikor hőn óhajtott kívánsága teljesült.
A postáslány néhányszor megnyomta a csengőt. Bán még lassan lépkedett. A lány azonban nem időzött
egy percet sem a kapunál, a levelet beakasztotta a kapunyílás résébe, és máris ment tovább.

Bán, mintha maga is a környéken lakna, odaszólt:

- Nem járt sikerrel, nincsenek otthon.

- Csak megszokásból tettem - válaszolt a lány. - Ebben az időben soha nincs senki itthon.

Egy röpke mosolyt dobott és elhúzott Bán mellett az ellenkező irányba.

Bán  folytatta  útját,  és  csak  a  legközelebbi  sarkon  állt  meg.  Az  oszlopos  ház  a  maga  csendjével
felcsigázta  érdeklődését.  Sokért  nem  adta  volna,  ha  nemcsak  kívülről,  hanem  belülről  is  titokban
szemrevételezhette volna a házat. Azt azonban maga sem tudta, hogy mit remélne ettől. Nem ment vissza
az  úton,  hanem  másfelé  jutott  vissza  parkoló  kocsijához.  Miután  beült,  nem  indított  rögtön,  hanem
elgondolkozva  bámult  maga  elé.  Alig  egy  órája  volt,  hogy  a  Mester  utcában  sétált,  hogy  megnézze
Gyertyán Pál zöldségüzletét. Nem tudta, ki lehet az a nagy fülű fiatal férfi a pult mögött.  Arra  számított,
hogy a szép Füredinét vagy az amorozó Gyertyánt találja ott, de tévedett.

A belváros felé vette útját. Nem állt meg sehol, áthajtott az  Erzsébet-hídon,  és  a  Balatonhoz vezető
útra tért. Az első benzinkútnál fékezett és beállt a parkolóba. Az eszpresszóban a pultnál kávét  rendelt,
és kényelmesen elszívott egy cigarettát. Bőven volt még ideje, hogy a megbeszélt találkahelyre érjen. Így
is korábban  érkezett.  Mikor  bekanyarodott  bogárhátú Volkswagenjével  az  autóút  első  pihenőhelyére,
nem látta az ismerős kocsit.

Egy  középkorú  férfi  bütykölt  valamit  Skodája  motorján,  míg  távolabb  két  motorkerékpáros
nyújtózkodott.  Tíz  percet  sétálhatott,  amikor  egy  fekete  Mercedes  gördült  le  az  útról.  A
motorkerékpárosok szedelődzködtek, s mikorra a Mercedes leállt és vezetője kikászálódott a helyéről, a
motorosoknak már nyomuk sem volt, a Skodás is készülődött, mert lecsukta a motorháztetőt.

Bana Dénes megvárta, míg a Skoda elhajt a pihenőhelyről, és a fiatalemberhez lépett.

- Hód, jelentkezem - mondta amaz.

Kezet ráztak.

-  Üdvözlöm, Hód -  felelte az  ezredes.  -  Éppen ideje,  hogy személyesen is találkozzunk és  tisztába
tegyünk néhány lényeges dolgot, mert attól tartok, mellékvágányra futunk.



Mindjobban  szürkült,  az  autóúton  haladó  gépkocsik  reflektorai  már  égtek.  Kezdett  hűvösödni.
Mindketten begombolkoztak.

Az elhárítófőnök cigarettát kínált. Rágyújtottak.

-  Mindenekelőtt tisztázzuk azt a kést, amelyet eljuttatott hozzánk - folytatta az ezredes.  -  Zimonyiék
megvizsgálták a laboratóriumban. A véren kívül a  nyél tövénél,  a  réseken  különféle anyagokat  találtak.
Ezekről kiderült, hogy föld, valamint gyökerek részecskéi; különböző zöldségek.

Bán elégedetten felkiáltott:

- Erre számítottam!

Bana az elragadtatás legkisebb jelét sem mutatta, sőt még gondterheltebb lett, mint az előbb volt.

-  Lehet,  hogy erre  számított,  de  a  magam részéről mást  reméltem -  mondta.  -  Mi  abban  a  hitben
ringatjuk  magunkat,  hogy  minden  erejét  az  eltűnt  lisszaboni  futár  megtalálására  fordítja,  és  tisztázza,
milyen kapcsolat fűzte ahhoz a piachoz, amelynek közelében korábban többször látták a kocsiját. Joggal
felmerült, hogy talán egy női kapcsolatára bukkanunk. Az első  nap  után telefonon biztató jelenségekről
számolt be. Erre mi történik? Elsősorban érdeklődni kezd  egy napokkal  előbb  történt  gyilkosság után,
amely  Soroksáron  történt  és  maga  az  áldozat  is  ismeretlen.  Kíváncsi  arra,  hogy  egy  Benedek  nevű
nyomozó százados  a  kerületi  kapitányságtól  milyen  ügyben  dolgozik  és  hol  tart  a  nyomozásban.  Ezt
követően lázas kutatásba kezd, hogy ki ölhette meg azt a csövest, aki a piac mindenese volt, ahogy maga
nevezte.  A  gyilkossági  szakcsoport  már  gőzerővel  dolgozik,  hogy  ki  ölte  meg  ezt  a  Pongráczot.
Megállapították, hogy az áldozat aprócseprő dolgokkal seftelt külföldi kamionosokkal.  Feltehetően egy
másik csöves kirabolta vagy pedig valamelyik becsapott alkalmi üzlettársa végzett vele. Nos, erre maga
mit tesz?

- Elkövetek néhány súlyos szabálytalanságot - vetette közbe a fiatalember.

Bana meglepetten nézett.

- Néhányat? - kérdezte. - Csak egyről tudok.

- Hogy a gyilkos eszközt elhoztam a helyszínről és ezzel kockára tettem a nyomozás sikerét, valamint
az ismeretlen tettes  kezére  játszottam.  Ráadásul  mindezt nem akaratlanul  tettem,  hanem  ép  elmém  és
tudatom birtokában.

- Úgy van - bólintott az ezredes, aztán összehúzta szemöldökét. - Talán van még más is?

- Igen...

Bana felcsattant:

-  Most majd tartsam a hátam magáért?! Még azzal sem védhetem, hogy kötelességtudó,  lerombolja
az utolsó mentsvárát is. Mit tett megint.

- Vásároltam egy smukkot...

- Mit?

- Hát ékszert. Aranyláncot medállal.

- És? Mi ebben a baj?

- Kéz alatt vettem.

Bana védekezőén emelte maga elé a kezét.

- Még hallani sem akarom - mondta. - Ettől kíméljen meg. Egyszerűen nem tudok róla.



- Szükségesnek tartottam, hogy megemlítsem.

- Egyik fülemen be, a másikon ki.

Bán egy utolsót szívott cigarettájából, aztán eltaposta a csikket.

- Pedig beszélnem kell róla - jegyezte meg.

Bana Dénes élénken pislogott.

- Hát, ha annyira szép, mutassa meg - mondta.

Bán elővette zsebéből. Az ezredes megforgatta ujjai  között  és  alaposan megnézte,  majd elismerően
elhúzta a száját.

- Szép darab - mondta. - Hány karátos?

- Tizennyolcnak mondták.

- És megvan annyi?

Bán a fejét rázta.

- Tizennégynek saccolom - mondta. - De nem akartam a vételnél akadékoskodni.

- Mennyit fizetett érte?

- Tíz darab ezrest.

Bana halkan füttyentett.

-  Szép!  -  állapította  meg. -  Maga akarja  viselni vagy valakinek szánta? Előrebocsátom,  hogy  nem
tudok erről a tevékenységéről.

- Kénytelen voltam megvenni, ha előbbre akartam jutni a munkámban.

- Mit mond?

- Fontosnak tartom, hogy a nyaklánc és a medál a birtokomban legyen, mert kiválóan felhasználhatom
a nyomozás során, és ennek segítségével talán előbbre léphetek.

A fiatalember szavainak olyan hatása volt, mintha olajat öntöttek volna a tűzre. Az elhárítófőnök egy
szemvillanás alatt felpaprikázódott.

- Mit gondol, hogy én fogom majd indokolni a szabálytalanságát? - dörögte. - Hogy feketén aranyat
vesz? Ráadásul velem akarja elszámoltatni, hogy visszakapja a tíz darab ezresét. Mivel indokoljam, hogy
múlhatatlanul szükség volt arra, hogy ezt a láncot megvegyük egy seftelőtől?

- A nyomozás érdeke kívánta, hogy így történjen - vetette közbe a fiatalember.

- A nyomozásé?

- Igen.

Bana visszafogta a hangját.

-  Attól  függ, melyik ügyé! -  mondta.  -  Maga ugyanis már  nemcsak  José  Dos  Santos  felkutatásán
szorgoskodik,  hanem egyre inkább gyilkossági ügyek  felderítésében  vesz  részt.  Előbb  az  a  soroksári
eset, most meg a Pongrácz-féle emberölés.

- Mondjuk, hogy a Dos Santos utáni nyomozás indokolta a vásárt.

- Lekötelez, hogy mégiscsak nekünk dolgozik, az elhárításnak és nem a gyilkossági szakcsoportnak -



jegyezte meg gúnyosan az ezredes.

Bán elmosolyodott és alig észrevehetően meghajolt.

- Köszönöm a bizalmat - mondta.

- Ez csak természetes...

- Bár még nem fejthettem ki a véleményem, máris megkaptam a magamét.

Bana Dénesnek felszaladt a szemöldöke.

-  Miért  mondja ezt?  -  kérdezte  rosszallóan.  -  Soha  nem fojtottam magába a  szót.  Most  is  várom,
hogy elmondja a véleményét. De  be  kell  látnia,  hogy egy sereg  olyan dologgal foglalkozik, amely nem
tartozik magára. Hogy erre miért figyelmeztetem? Mert kevés az időnk és mihamarabb meg kell találnunk
ezt  a  portugált.  Apropó!  Kérdezte  telefonon,  hogy  beszél-e  a  pasas  magyarul.  Meg  kell  mondjam,
kiválóan,  természetesen  az  akcentusa  elárulja,  hogy  külföldi.  Hát  ennyit  erről.  Most  próbálja  velem
megetetni, hogy miért aprózza el magát más ügyekkel is.

- Ez csak a látszat.

- Valóságnak fest.

- Mindhárom esetnek van egy közös pontja - jegyezte meg a fiatalember.

- Éspedig?

- A piac. Külön szálon mindhárom kapcsolódik a piachoz.

Bana megvakarta a tarkóját.

- Ezt hogyan érti? - kérdezte.

- Képzeljen el, ezredes elvtárs, három külön vonalat, amelynek egy a metszéspontja.

- És ez a piac.

Bán mélyet bólintott.

- Úgy van - mondta. - Ez a pont a piac. Ebből arra lehet következtetni, hogy ez nem véletlen, hanem
talán egyenes következménye mindhárom esetnek.

- A soroksárinak is?

- Annak is.

Bana Dénes  végigpergette magában a  megtudott  dolgokat.  Hód  jelzését  követően Pintér  alezredes
személyesen járt utána, hogy milyen nyomok vezették Benedek századost a piachoz, konkrétan Pongrácz
Lászlóhoz. Benedek  jó  szimattal  felfigyelt  egy  eltűnés  bejelentésére.  Még  aznap  felkereste  lakásán  a
tanút,  és  egy  sor  adatot  szerzett,  főként  a  tanú  lányától.  Kirendelte  az  egyik  bűnügyi  technikust  az
IBUSZ-lakásra, ahol sikerült több ujjlenyomatot rögzíteni az eltűnt török férfitól.

Ezt aztán összehasonlíttatta az ismeretlen áldozat  ujjnyomával,  akinek a  gyilkos felismerhetetlenségig
szétverte az arcát. A két ujjnyomat azonos volt, tehát kétséget kizáróan beigazolódott,  hogy az áldozat
azonos  az  eltűnt  török  állampolgárral,  Mehmet  Alival.  A  teljes  nyomozást  most  már  átvette  a
főkapitányság gyilkossági szakcsoportja.

A kerületben dolgozó  Benedek  nyomozó  százados  részfeladatokat  kapott  az  ügyben.  Így  például
megkísérelt  fényt  deríteni  az  áldozat  egyik  női  kapcsolatára.  Az  IBUSZ-szoba  főbérlőjének  a  lánya
elmondta, hogy hol látta lakójukat egy csinos nő társaságában. Benedek azt is kinyomozta, hogy a török
igen ismerős volt az egyik kültelki piacon, ahol már többször megfordult. Ez a nyom vezette el Benedeket



közvetlenül Pongráczhoz, de vele már nem tudott beszélni, pedig szándékában állt, hogy megmutatja az
idős embernek a török fényképét.  Gondolta,  hogy talán újabb  adatokat  szerez.  Azzal küldte  a  piacra,
hogy nézzen alaposan körül,  hátha valaki felismeri az  állandó árusok  között  azt  a  nőt,  aki  a  törökkel
randevúzott.

Bana kisvártatva cigarettára gyújtott és megszólalt:

- Azt azért nem értem, hogyan kapcsolódhat ennek a gyilkosság áldozatául esett töröknek a személye
a mi portugál futárunk ügyéhez. Való igaz az is - folytatta az ezredes -, hogy a  nyomok mindkettőnél a
piachoz vezetnek, ahogy maga is mondta, itt metszi egymást ez a két vonal. Sőt, még azt is mondanám,
hogy mindkét személy eltűnt, de a különbség kettőjük között igencsak nagy. A személyi különbségekre
gondolok. Nincsenek egy súlycsoportban, hiszen az egyik diplomata,  még ha futárszolgálatot  teljesített,
akkor  is.  A  másik  szimpla  kamionsofőr.  Elképzelhetetlen,  hogy  ezek  ketten  valamiféle  kapcsolatban
álltak volna egymással.

-  Ez utóbbit magam sem állítom - vélekedett a fiatalember. - Egy bizonyos, hogy a mozgási körük  -
tehát  a  piac  -  egyezett.  Ez  tény,  és  független  attól,  hogy  ismerhették-e  egymást  vagy  sem,  azonos
érdeklődési körük volt-e vagy sem.

- Tud erről valami konkrétumot?

Bán a fejét rázta.

- Külön-külön azonban több tény is akad - mondta.

- Hogy érti ezt a külön-dolgot?

- Mind a törökre, mind pedig Dos Santosra vonatkozóan.

- Milyen tények?

Bán  beszámolt  az  elhárítófőnöknek  arról,  amikor  Botosék  a  vörös  hajú  lány  nyomába  vetették
magukat, akit Benedek küldött a piacra,  és  nem volt  más,  mint az  IBUSZ-lakás  főbérlőjének a  lánya.
Részletezte felcsigázott érdeklődésüket, majd az eszpresszóban történő megjelenésüket.

- Tehát ismerték a lányt - állapította meg az ezredes. - Ez valóban tény, de mit akar ebből kihámozni?

- Csak egy lehetőség van. A vörös hajú lányt csak az a másik nő láthatta, akivel a török randevúzott.
Benedeknek a lány elmondta, hogy az illető hölgy rendkívül csinos volt. Botosék azért érdeklődtek, mert
felhívták figyelmüket a stand, előtt elhaladó lányra. Ezt csak egyvalaki tehette: Botos Ilonka! Ő  volt az a
csinos nő, akivel a török randevúzott.

Bana cigarettát kínált. 

- Ezt Benedek tudja? - kérdezte, és rágyújtott.

-  Nem hiszem, mert nem látta, hogy Botosék követték a csalétkét. Ő  arra épített, hogy a  lány majd
felfedezi a piacon azt a bizonyos csinos nőt, akit a törökkel látott. De nem gondolta, hogy annak a csinos
nőnek is van esélye a felismerésre és megelőzheti a vörös hajú lányt.

- Ezek szerint Botosék fején vaj van az eltűnt, illetve a meggyilkolt törökkel kapcsolatban.

Bán csak most gyújtott rá, miután kellően megpuhította a cigarettát.

- Ez biztos - szögezte le határozottan.

-  Szeretnék most már egy picike tényt  látni,  hogy mennyiben kapcsolódik  mindehhez a  mi portugál
futárunk. Csak azt ne mondja, hogy Botos Ilonán keresztül.

Bán hosszan hallgatott, és cigarettájával bíbelődött. Úgy tetszett, mintha alaposan megfontolná szavait.



Az ezredes megunta a tépelődést, és azt mondta:

- Most mit mérlegel magában? Miért nem beszél?

- Ezredes elvtárs megtiltotta.

Bana a levegőbe csapott a kezével és szitkot morzsolt fogai között.

-  Így nyerném meg  a  főnyereményt  -  átkozódott.  -  Tudtam,  hogy  ehhez  a  nőhöz  fog  kilyukadni.
Persze  semmi bizonyíték,  csupán megérzés,  alapos  feltételezés,  “más  szóba  sem  jöhet”  alapon.  Ezek
csemegék, de konkrétum egy szál sem, ami ezzel lenne kapcsolatos, így van?

- Nem éppen.

Bana nagyot nyelt, és kifújta a füstöt.

- Mi az a nem éppen? - ingatta a fejét.

Bán  elmondta  azt  az  esetet,  amikor  az  első  nap  a  büfénél  fültanúja  volt  a  tojásos  Irma  és  a
baromfikereskedő, Botos Ferenc szóváltásának. Ott jelen volt Kovács, a piacfelügyelőség vezetője is. A
termetes asszony Botos lánya után érdeklődött, amire a baromfikereskedő teljesen érthetetlenül, sértően
válaszolt. Ezt akkor maga sem tudta mire vélni, de most már megértette, Botos miért volt ideges, amikor
a lányáról kérdezték.

-  A szép Iluska ugyanis nem dolgozott  néhány napot  -  jegyezte meg a  fiatalember.  -  Ez  pontosan
akkor  történt,  amikor Dos  Santosnak  nyoma  veszett.  Valaminek  lennie  kellett,  hogy  a  lány  nem  jött
dolgozni. Az ok nem lehetett akármi, erre utal Botos idegessége.

- Éppenséggel ennek a Santosnak nem veszett teljesen nyoma, hiszen két esetben is átlépte a határt,
majd visszajött.

- Ha ugyan ő volt...

Bana figyelmeztetően emelte ujját a magasba.

-  Álljon meg a menet - mondta. - Egyelőre ne vonjunk le semmilyen következtetést. Erre magunk is
gondoltunk,  amikor  kiderült,  hogy  a  szokottnál  merőben  más  átkelőhelyet  választott.  Csak  akkor
következtessünk,  ha  már  tények  vannak.  A  legközelebbi  feladatunk,  hogy  a  kapcsolatait  tisztázzuk.
Ismerős volt a piacon vagy sem? Ha igen, kivel lehetett kapcsolata? Ez a nagy kérdés.

- Csupán az, hogy igen csinos nő ez a Botos Ilona - folytatta az ezredes -, sőt a legcsinosabb talán a
piacon és annak széles környékén, az önmagában még kevés, hogy ennek alapján összeboronáljuk Dos
Santossal.

- Valamin el kell indulnunk.

- Ebben igaza van, de próbáljunk tényt keresni az elinduláshoz.

Bánnak az volt  a  véleménye, hogy Botos  Ilona kulcsfigurája mind a  meggyilkolt töröknek,  mind az
eltűnt Dos Santosnak.

Az elhárítófőnök az előbbivel egyetértett,  mert  azt  több  dolog is alátámasztotta,  viszont  a  portugál
futárt már nem kapcsolta olyan egyértelműen össze a Botos lánnyal.

-  Ha  magának lenne igaza -  szegezte ujját  az  ezredes  a  fiatalember  mellének  -,  egy  fabatkát  sem
adnék már a pasasunk életéért.

Bán bólintott.

- Tudom miért - mondta. - Mert a török ügye is eltűnéssel kezdődött.



- Pontosan.

- Különben vegye ténynek, ezredes elvtárs, hogy a szép Iluska ismerte Dos Santost.

- Bizonyítsa be.

- Tanút hozok, aki látta őket. Ennyi elég?

Bana homlokát ráncolva nézett. Nem tetszett neki a váratlan magabiztosság.

- Ki lenne ez a tanú? - kérdezte.

- A tojásos Irma. A szavaiból azt vettem ki, hogy látta már a Botos lányt valakivel.

- Ez a valaki pedig a mi pasasunk lenne?

- Igen.

Lassan  elsétáltak  a  pihenő  széléig,  aztán  visszafordultak.  Időközben  teljesen  besötétedett.  Az
autóúton ritkult a forgalom, nem kellett attól tartani, hogy újabb érkező megzavarhatja őket.

Bana Dénes  továbbra  is  gondterhelt  volt.  Nem titkolta  aggodalmát  amiatt,  hogy  egy  tapodtat  sem
jutottak előbbre  José  Dos  Santos  ügyében.  A jellegzetes Ford  Capriról  sem  jött  jelentés,  egyszerűen
eltűnt, mintha végleg nyoma veszett volna. Pedig egy személygépkocsit nem olyan könnyű elrejteni. Úgy
érezte,  hogy az idő,  amely eddig más ügyekben mindig nekik  dolgozott,  most  ellenük  szegült.  Ahogy
teltek a  napok,  annál  idegesebb  lett.  Ehhez  természetesen  hozzájárult  az  is,  hogy  naponta  kétszer  is
rátelefonáltak illetékes helyről, mivel a követség érdeklődött.

Bán elővette a doboz Munkást és megkínálta főnökét.  Bana elhessegette  nyomasztó gondolatait,  és
elvett egy cigarettát.

- Milyen régen nem szívtam ilyet - mondta.

-  Ha  egyszer a  reprezentációs  keret  csak  Philip  Morrisra  terjed  ki  -  jegyezte  meg  gunyorosan  a
fiatalember.

-  Téved.  Pintér  döglik érte.  Mindig  megkínáltatja  magát.  Gondolom  azért,  mert  ingyen  kapja,  hát
szereti is.

Az elhárítófőnök a gyilkos kés után kezdett érdeklődni.

-  Csak azért hozta volna el a  helyszínről,  hogy laboratóriumunkban megvizsgáltassuk? -  kérdezte.  -
Ezt kétlem. Ezt a vizsgálatot megtette volna a főkapitányság is, ha a bizottság ott, a helyszínen megtalálja
a kést. Az eredményről így is  értesült  volna.  Tehát  halljam az igazi okot,  amiért  elkövette  ezt  a  súlyos
szabálytalanságot.

Bán  hosszan  taglalta  a  kés  nyelében  levő  félreérthetetlen  ismertetőjelet.  Ennek  alapján  Füredi
baromfikereskedő  alaposan  gyanúsítható  lett  volna  a  bűncselekmény  elkövetésével.  Annál  is  inkább,
mivel nem volt alibije sem, hiszen a hamis távirattal már este kicsalták a piacra.

Ezenkívül köztudott volt a Pongráczcal való ellentétük is.

-  Ezzel  azt  akarja  mondani,  hogy  az  ismeretlen  tettes  Füredit  baleknek  tette  meg?  -  kérdezte  az
ezredes.

- Gyilkost akart csinálni belőle.

- És miért?

- Ha akad gyilkos, akkor nincs szükség még egy gyilkosra.



Bana csak  félig tudta  elszívni  az  erős  cigarettát.  Eldobta  és  rátaposott.  A  pihenőhely  legtávolabbi
sarkában voltak egy domb mögött, ahol nem érte őket a hűvös esti szél.

- Ezek szerint a gyilkos szánt szándékkal hagyta hátra eszközét - mondta.

8

Bán bólintott.

- Ez nyomban felmerült ott bennem, amikor megláttam a kés nyelén a jelet - mondta. - Ilyen hibát egy
olyan gyilkos, aki előre eltervezi minden lépését, nem követ el. Tehát szándékosságnak ítéltem meg. Nos,
elhatároztam, hogy keresztülhúzom a gyilkos számítását és megzavarom a tervét.

- Hogy Füredit elővegyék - vetette közbe az ezredes.

- Igen. Elképzelhető, hogy ezek után az igazi gyilkos milyen zavarban lehetett az elmaradt meglepetés
miatt. Mennyire csodálkozhatott,  hogy a  nyomozók nem mentek Füredit  letartóztatni,  sőt  még csak  ki
sem kérdezték. Ott áll lesben, és sehol semmi eredmény.

- Hol leselkedett volna?

-  Füredi  körül  -  mondta.  -  Ráadásul  láttam is ott  valakit  leselkedni,  mondhatom, nagyon csalódott
volt, hogy nem jöttek a nyomozók.

- Botos?

- Egy fenét... Kovács úr, a piacfelügyelőség vezetője - vágta rá a fiatalember.

Szó szerint beszámolt beszélgetésükről és ecsetelte miként is talált rá a testes férfira.

- Ő lenne a gyilkos?

Bán vállat vont.

- Egyértelműen nem állítanám - mondta. - Egy pillanatig a tűzbe tettem volna a kezem, hogy Kovács
az, de később elbizonytalanodtam.

- És miért?

- A gyilkos ezt a kíváncsiságát titkolta volna.

- Kovács nem titkolta.

Bán a fejét rázta.

- Nem rejtette véka alá serénykedését, sem azt, hogy mit vár a nyomozóktól - mondta. - Egy gyilkos
hallgatott volna erről.

-  Ne  felejtse,  a  gyilkos  nem  tudja,  mi  lett  a  kés  sorsa  -  figyelmeztette  az  ezredes.  -  Abban  a
hiszemben van, hogy a rendőrség megtalálta. Ennek alapján joggal hihette, hogy az elsők között sor kerül
Füredi elszámoltatására, és itt összevág a hamis távirat küldése az eseményekkel. Ebből a  szemszögből
tehát nagyon is gyanús ennek a Kovácsnak a kíváncsiskodása. Mi másért érdeklődött volna ennyire?

-  Talán azért, mert többekkel együtt tudott Füredi és  Pongrácz ellentétéről.  Ebből gondolta,  hogy a
nyomozók elsőnek Füredihez indulnak.

- Az biztos, hogy a gyilkos közel áll ehhez a Füredihez, és bejáratos az üzletébe, mert megszerezhette



a kését.

Bán elmosolyodott.

- Örülök, hogy ezredes elvtárs is erre a következtetésre jutott - mondta.

-  Ehhez  aztán  nem  kellett  sok  ész  -  felelte  zsörtölődve  az  ezredes.  -  Még  egy  gyerek  is  erre  a
következtetésre jutott volna... De konkrétan ki lehetett?

- Például Gyertyán Pál - vágta rá a fiatalember.

- Honnan jutott ez az eszébe?

- A gyilkos eszközön talált mikroanyagokról. A zöldségfélékről.

Bana elismerően mosolygott.

- Milyen igaz - mondta. - De azért arról se feledkezzen meg, kinek az érdekében állt Pongrácz halála.

Bán közbeszólt.

- Kinek az érdeke volt, hogy Füredit gyanúsítsák?

-  Nos,  ezekre  a  nyomozásnak  kell  választ  adnia...  Nem  gondolja,  hogy  itt  ellentmondás  is  van?
Például a kés a jellel egyértelműen Füredire utal, míg a nyélen talált mikronyomok arról árulkodnak, hogy
előzően nem baromfikereskedő, hanem valami zöldséges használhatta már jó ideje.

- Gyertyán...

- Magának más nem jut az eszébe?

- Nem, mert neki állhatott érdekében, hogy Füredit gyanúsítsák. Bírói elmarasztalás és hosszabb ítélet
esetén  a  piaci  stand,  és  még  jó  néhány  dolog  Füredinét,  tehát  a  szeretőjét  illeti.  Manapság  súlyos
összegeket kínálnak egy piaci standért.

Bana elgondolkozva nézett maga elé a sötétben.

-  Ha  jól  emlékszem,  éppen  maga  mondta,  hogy  az  asszony  mennyire  jóban  volt  Pongráczcal  -
mondta. - Üzeneteket vitt és hozott szeretőjétől, hiszen éppen ezért haragudott meg rá Füredi. Akkor az
asszony beleegyezik abba,  hogy szeretője  végezzen az idős  férfival?  Maga  mondta  a  telefonba,  hogy
Gyertyánnak és a nőnek van mit a tejbe aprítani, mert a férfi zöldségüzletet szerzett valahol.

- A Mester utcában.

- Mindegy, hogy hol, de saját kis kincsesbányája van.

- Ez igaz.

-  Nem  elég  tehát  a  gyilkos,  eszközön  talált  mikronyomokat  és  anyagdarabkákat  értékelni,  más
bizonyítékokat is be kell szerezni, ha gyanúsítani akarjuk - szögezte le az ezredes.

Aztán így folytatta:

- Most magyarázza meg, miért vette meg azt az aranyláncot medállal.

Bán Géza részletesen elmesélte találkozását a külföldi kamionossal.

Az elhárítófőnök figyelmesen hallgatta, egyetlen megjegyzéssel sem szakította félbe a beszámolót.

-  Az  inspirált  a  vásárlásra,  hogy  azonosítani  tudjam  azt  a  csinos  nőt,  aki  Pongráczot  megbízta  a
megrendelt lánc beszerzésével - magyarázta döntését a fiatalember.



- Maga szerint ki lehet ez a csinos nő?

- Csak kettőről lehet szó.

- Botos Ilona vagy pedig Fürediné.

- Más nem jöhet számításba?

Bán a fejét rázta.

-  Ők  ketten  -  mondta.  -  Csinosak  és  ami  a  legdöntőbb,  jól  ismerték  az  idős  embert.  Ezenkívül
Pongrácz másért nem vállalta volna ezt a megbízatást.

-  Ugyan,  miért  nem?  Hiszen  seftelgetett.  A  kamionosok  zöme  ezért  ismerte.  Ezt  a  gyilkossági
szakcsoport nyomozói is megállapították. Akkor miért ne vállalta volna más miatt?

- Azért, mert ez nem alkalmi vétel lett volna. Hónapokkal előbb megrendelte a sofőrtől. Egy külföldi
divatlapból hozta a kívánt fazont.

- Mit kíván most tenni a lánccal?

- A megfelelő pillanatban mindkettőjüknek megmutatom, hihető mesével tálalva. Biztos vagyok abban,
hogy elárulja magát egyikük.

- És ezzel közelebb jutunk a gyilkos személyéhez.

- Remélem.

Bana Dénes mélyet sóhajtott, a hangja lemondóan csengett, amikor megszólalt:

- Ebben az a szép, hogy megint nem a mi pasasunk nyomába kerülünk, hanem egy gyilkost keresünk.
Csak  már  egy  picike  nyomot,  egy  icipicit  találnánk,  amely  a  hőn  óhajtott  Dos  Santoshoz  vezetne.
Egyáltalán, van valami elképzelése róla? Vajon miért nem került elő? A szeretője a nadrágjára ült volna?

- Az utóbbiról szó sem lehet.

- És miért nem?

Bán a fejét ingatta.

-  Mert  mindkét  nő  megtalálható  -  mondta  határozottan.  -  Tehát  egyik  sem  ülhet  valakinek  a
nadrágján. Sem Fürediné, sem Botos Ilona.

- Előbb még csak Botosról volt szó. Azt mondta: tanút állít, aki látta a portugállal.

- Így van, és ezt fenntartom. Füredinét azért vettem számításba, mert a bennünket érdeklő események
körében van. Lehet, hogy Santos úr is szeretne már hallatni magáról, csakhogy erre képtelen, mert fogva
tartják.

- Tehát ilyen elképzelése van a dolgokról - hagyta helyben az ezredes.

- Most keserítsem el ezredes elvtársat?...

Bana felkapta a fejét.

-  Miért  keserítene  el?  -  kérdezte.  -  Talán  más  az  elképzelése  és  meg  akar  attól  kímélni,  hogy
kimondja:  halott!  Ezért  nem  ad  magáról  életjelt.  Ez  az  oka,  amiért  még  most  sem  jelentkezett  a
követségen.

- Számítani kell a legrosszabbra is.

Bana mélyet bólintott.



-  Persze  hogy minden lehetőségre  számítani kell,  de  amíg erre  utaló tény nincs,  addig  minden  erre
vonatkozó elképzelés egyenlő esélyeket kell kapjon a munkánkban - mondta egy szuszra.

Később a fiatalember beszámolt arról, mit kíván tenni, hogy megbizonyosodjon néhány dologról.  Az
elhárítófőnök  óvatosságra  intette  és  figyelmeztette,  nehogy  valamelyik  lépését  elhamarkodja,  inkább
jelezzen és kérjen segítséget.

Bán aprókat biccentett a fejével, és azt mondta:

- Azért lenne egy javaslatom.

- Nos?

- Nem lenne haszontalan dolog, ha egy kicsit figyeltetnénk Botosékat.

Bana csodálkozott.

- Az egész családra gondolt? - kérdezte.

-  Azokra,  akik  a  piacon dolgoznak.  Pontosan  négy  személy  az  unokatestvérrel  együtt.  Egyébként
szerintem - folytatta - Pongráczcal  nem valamely seftelő  partnere  végzett.  Találtak a  nyakában az inge
alatt egy kis zacskót és abban néhány drágakövet, briliánst.

- Honnan tudja? Talán beszélt ezzel a Benedek nyomozó századossal?

- Azóta nem találkoztam vele. Attól a sofőrtől tudom, akitől az ékszert vettem.

Bana Dénes mélyet bólintott.

-  Valóban,  amikor  levetkőztették  a  bonctanban,  találtak  a  nyakában  egy  zacskót  ékkövekkel  -
mondta.  -  Ez  viszont  nem  zárja  ki  a  gyilkossági  nyomozók  szerint  azt  a  feltételezést,  hogy  rablási
szándékkal végeztek vele.

- Ha így történt volna, a zacskót nem találják az inge alatt.

- Talán a tettes erről nem tudott.

Bán a fejét csóválta.

-  Ilyen nincs -  mondta.  -  Még az a  piti  sofőr  is  tudott  a  zacskóról.  Csak  a  tettes  nem! Egy  rabló
mindig igyekszik biztosra menni. Vaktában nem követ el bűncselekményt, legalábbis ritka az ilyen. Vajon
egy elhanyagolt öltözetű, vagyis inkább topis öregben ki látott volna fantáziát, hogy gyilkosság árán is, de
kirabolja?

Bana hosszan hallgatott, mert kénytelen volt igazat adni beosztottjának. Kisvártatva aztán megszólalt:

- Mit remél Botosék figyéltetésétől?

- Legfeljebb Dos Santos megtalálását...

9.

Bán  Géza  a  találkozót  követően  hazahajtott.  Budán  lakott,  az  Attila  utcában  egy  modern  bérház
második emeletén volt  egy garzonja.  Gyorsan megfürdött  és  átöltözött.  Kopott  farmerba bújt,  könnyű
tornacipőt húzott és bélelt vászondzsekit vett magára. Az előszobaszekrény aljából néhány karika kulcsot
bányászott  elő,  aztán egy pici különleges zseblámpát  és  más  apró  tárgyakat.  Ezeket  mind  dzsekijébe
süllyesztette. A konyhában aztán bekapott néhány szendvicset, és máris indult. Sildes sapkáját mélyen a



szemébe húzta és a kapun kilépve cigarettára gyújtott. Kora este  volt,  a  szemerkélő  eső  már elállt.  Az
erős szél felszárította az úttestet, csak közvetlenül a házfalak mentén volt még nedves a járda.

Útban Pest felé egy benzinkútnál tankolt. A Teleki téren állította le kocsiját, és gyalog indult a közeli
mellékutcához. Egy emeletes  háznál lassított  léptein,  és  a  sarkon  megállt.  Alaposan  megviselt,  rozzant
épület  volt,  mintha  nemrég  élt  volna  át  egy  alapos  bombatámadást  és  most  arra  várna,  hogy
összerogyjon. Alul néhány ablak a járda magasságában húzódott. Egyiken valami rongyféle csüngött  az
üveg mögött, mintegy áruló jelként,  hogy lakják  a  szuterént.  Azt tudta,  hogy Pongrácz László ide volt
bejelentve. Az egyetlen helyiségből álló lakást még a hatvanas évek elején szerezte,  amikor visszatért  a
kitelepítésből. A sarokról lopva figyelte a rozzant házat. Kevesen lakhatták, mert csak néhány ablaka volt
mind a földszinten, mind az emeleten, ezek egy része is  sötét  volt.  A bejárati  ajtó  egyik szárnya sarkig
tárva volt és középen elég tetemes részt  elvett  az  épületből.  Korábban  lovaskocsik járhattak  be  rajta.
Most azonban egy lélek sem bukkant elő a sötétből. Az utca is szinte kihalt volt, alig akadt járókelő.

Bán határozott léptekkel indult a házba. Arra számított, hogy a kapualjból nyílik majd a pincelejárat,
de tévedett, mert ki kellett mennie az udvarra. Csak most látta jól, hogy jó néhány lakás van az udvaron,
s majd mindegyik ablaka világos volt. Kellemetlen lett volna az udvaron, ha valaki megkérdezi, hogy mi
járatban van. Úgy sietett le a sötét pincelépcsőn, hogy kis híján a nyakát törte ki, de sikerült visszanyerni
egyensúlyát.  Odalent  vaksötétség  fogadta.  Megvárta,  míg  szeme  megszokja,  aztán  elindult  előre.  A
folyosó éppen egy zöldre mázolt faajtónak vezette. A kilincs felett ragasztópapír virított lilás pecséttel. A
főkapitányság zárolta a lakást, míg a nyomozást be nem fejezik.

Bán  felkattintotta  a  pici  zseblámpát.  Fehér  fénypont  világította  meg  a  papírcsíkot.  Nyelvével
megnedvesítette ujját,  majd az ajtófélfára ragasztott  papírt  bekente  néhányszor.  Ekkor  megfordította a
lámpát,  és  a  másik  végén  levő  fényforrást  kapcsolta  be.  Most  halványsárga  fény  világította  meg  a
papírcsíkot,  és  egy  pillanat  alatt  olyannyira  átmelegítette,  hogy  magától  elvált  a  ragasztása  a  fától.
Ugyanezt ismételte a  csíkkal  az  ajtólapon is,  aztán  levette  az  egészet  és  dzsekijének  a  zsebébe  tette
kisimítva, nehogy meggyűrődjön. A speciális kulcsokkal egy pillanat alatt kinyitotta az ajtó sima zárát, és
belépett  a  helyiségbe..  Az  ajtót  gondosan  kilincsre  csukta  maga  után.  Az  utcáról  éppen  elég  fény
szűrődött  be,  hogy  valamennyire  tájékozódni  tudjon.  Jól  kivette  a  szekrény  körvonalát.  Különösebb
rendetlenség nem volt, hanem mindent por és piszok borított. Azt sejtette, hogy az illetékes szakcsoport
már átfésülte a meggyilkolt ember lakását, hátha valami nyomra bukkannak. Az eredményről nem tudott,
de az nem hozhatott valami bombasztikus meglepetést, különben az elhárítófőnök már értesült volna róla.

Bán azonban tudta, hogy mit keressen. A rejtekhelyet kellett felfedeznie. Azt képtelenségnek tartotta,
hogy az idős  ember  ne  csinált  volna megbízható rejtekhelyet  értékeinek.  A  nyakában  hordott  zacskó
csak része lehetett vagyonának. A többi valahol lapult. Méghozzá olyan helyen, ahol bármikor  könnyen
elérhető volt. Ez pedig csak  a  szűkös  lakás  kellett  hogy legyen. Azzal is  tisztában volt,  hogy nem lesz
könnyű  dolga.  Nemcsak  az  értékek,  hanem  a  gyilkosság  megoldásának  kulcsa  is  ott  rejtőzhetett.
Felkattintotta zseblámpájának fehér fényét és munkához látott. Arra azonban vigyázott, nehogy véletlenül
az ablak felé vetődjön a parányi fénysugár.

Úgy  határozott,  hogy  körkörös  irányban  kutat  mindent  át.  Előbb  tehát  a  helyiség  falait  kell
végigkopogtatnia,  azután  szűkítve  a  kört  a  berendezés  következik,  majd  a  rejtekhelynek  alkalmas
tárgyak kerülnek sorra.

Hiába kopogtatta körbe a falat, hátha valamelyik tégla üreget takar, eredmény nem volt. Pedig a két
szekrény mögött is alapos munkát végzett. Már egy órája serénykedett, amikor elhatározta,  hogy rövid
pihenőt engedélyez magának. Nagyon megkívánt egy cigarettát, de nem mert rágyújtani. Lámpáját eloltva
állt a sötétben, hogy kifújja magát.  Ekkor  hallotta meg a  pincelépcsőn lefelé settenkedő  lépéseket.  Az
első pillanatban azt hitte, hallucinál, de a folyamatos neszezés meggyőzte ennek ellenkezőjéről. Tudta, az
ajtó nincs bezárva, így az érkező szinte akadálytalanul bejuthat. Átkozta magát, amiért nem zárta kulcsra
a lakást. Kétségbeesetten nézett körbe, hová is bújhatna.



Erre  kevés  lehetőség  kínálkozott;  a  szekrény,  a  rongyos  pokróccal  letakart  fekhely.  Az  egyik
sarokban piszkos vászon lógott a földig, mögötte üres polc árválkodott. Ezt választotta. Beállt a vászon
mögé úgy, hogy a  szélénél kiláthasson.  Nem szerette  volna,  ha  váratlanul meglepik rejtekhelyén.  Most
már örült, hogy nem gyújtott az előbb rá. A cigaretta füstje könnyen elárulhatta volna. A hívatlan látogató
már  az  ajtón  kaparászott.  Kisvártatva  nyílt  az  ajtó,  a  sötétben  vékony  alak  lépett  a  szuterénbe.
Túlságosan is vékony volt, ballonszerű kabátot és nadrágot viselt. Mozgása határozott volt.

Nem bizonytalankodott, mint egy idegen az ismeretlen helyen, hanem egyenesen az asztalhoz lépett.
Egy  hokedlit  az  utcára  nyíló  ablakhoz  vitt,  ráállt  és  felnyúlt  a  fából  készült  karnis  közepéhez.
Különösebben  nem  matatott,  mert  rögtön  rátalált  arra,  amit  keresett.  Borítékszerű  valamit  tartott  a
kezében,  amelyet  kabátzsebébe  rejtett.  Látni  lehetett,  hogy  a  feje  kendővel  van  bekötve.  Mikor
megfordult,  hogy  a  hokedliről  leszálljon,  az  utcáról  beáradó  fény  az  arcára  esett  és  pillanatra
megvilágította vonásait.

Bán Géza kis híján felnyögött a meglepetéstől. A hívatlan látogató Botos Ilona volt.  Nyomban indult
kifelé.  Bán  az  ajtó  csukódására  tért  magához.  Megvárta,  míg  a  léptek  elhalnak  odakint,  máris  a
hokedlinál  termett.  A  függönytartó  teljes  hosszában  vályúszerűen  volt  kiképezve.  Kisebb  tárgyaknak
kiváló rejtekhelye volt.  Bán  ott  matatott,  ahová  a  lány  felnyúlt.  A  karnis  közepén  a  vályú  üres  volt.
Elhúzta a kezét jobbra és egy köteg bankót emelt le. Ezután balra mozdult. Közvetlenül a falnál a karnis
mélyedése  telt  zsacskókat  rejtett.  Leemelte  az  egyiket.  Nylontasakot  tartott  a  kezében,  amely
porcukorhoz hasonló anyaggal volt tele. Súlyát fél kilóra becsülte.

Négy tasakot  talált,  és  tudta  mi az a  fehér porszerű bennük.  A köteg  pénzt  visszatette.  A  tasakot
bedugta  dzsekijébe,  és  felhúzta a  cipzárat.  A helyiség ajtaját  bezárta,  és  a  hivatalos papírszalagot  egy
mozdulattal a helyére ragasztotta. Futva ment fel a  pincelépcsőn,  és  tétovázás  nélkül kiosont  a  házból.
Kint az  utcán ellenkező  irányba  fordult,  mint  amerről  jött,  és  leszegezett  fejjel  megindult,  megnyújtva
lépteit.

Kerülőúton  igyekezett  volna  kocsijához,  de  az  első  sarokig  sem  jutott  el.  Éppen  felnézett,  és
észrevette az előtte levő párt. Botos Ilona mozdulatlanul állt, mintha a lába földbe gyökerezett volna,  és
egy magas, bőrkabátos férfira nézett fel. Benedek nyomozó százados volt az. Bán éles  kanyart  vett,  és
eltűnt a legközelebbi ház kapualjában. Meg sem állt a félreeső lépcsőházig, ahonnan már nem láthatta az
utcát. Remélte, azok nem vették észre. Előkotort egy cigarettát, és olyan élvezettel kezdte szívni, mintha
napok óta nem dohányzott volna.

A homályos világításnál kibetűzött egy nevet a lakók jegyzékéből, hátha valaki megkérdezi, mit keres
ott.  Nem  kívánt  sokáig  alkalmi  rejtekhelyén  időzni.  Eldobta  a  félig  szívott  cigarettát,  és  a  kapuig
merészkedett.

Az utca  kihalt  volt,  mintha kiseperték  volna.  A közeli  sarkon  túl minden sötétbe  veszett,  mert  nem
égtek a lámpák az úttest felett.

A párnak már nyoma sem volt.

Úgy vélte,  már messze járnak,  de  azt  sem tartotta  lehetetlennek,  hogy a  nyomozó a  lánnyal  együtt
Pongrácz szuterénjéhez ment.  Mindez persze  attól  függött,  hogy  Benedek  miért  járt  éppen  abban  az
utcában, ahol az áldozat lakott. Hogy a csinos lány miért jött, azt tudta. Arról azonban sejtelme sem volt,
hogy mit vett  magához a  karnisból.  Csak  abban  volt  biztos,  hogy nem olyan  nylontasakot,  amelyeket
elhozott. A lány mozgása azt is elárulta,  hogy volt  már Pongrácz lakásán,  mert  ismerősen mozgott,  sőt
tudta, hol keresse az őt érdeklő tárgyat is.

Bán kerülőúton is percek alatt kijutott a közeli Teleki térre.  Amint beszállt  kocsijába,  máris indított,
hogy mihamarabb eltűnjön a környékről. Bent a Belvárosban aztán leállt az egyik parkolóban. Talált egy
tekercs ragasztót a kesztyűtartóban. Bicskájával kilyukasztotta az egyik nylontasakot, és megnedvesített



ujjával mintát vett a porszerű anyagból, majd nyelve hegyével megérintette.

Heroint ízlelt.

Nem  tévedett  tehát,  a  tasakok  kábítószert  tartalmaznak.  Leragasztotta  a  lyukat,  és  mind  a  négy
tasakot az ülés alá rejtette. A kocsit lezárta, és egy nyilvános telefonfülkét keresett. Bana Dénes  hangja
álmosan csengett, amikor beleszólt a kagylóba.

- Üdvözlöm Hód. Mi történt? - kérdezte, miután a fiatalember bejelentkezett és elnézést kért a késői
zavarásért.

- Megtaláltam az okát, amiért Pongráczot meggyilkolták.

- Tény van.

- De még milyen tény.

- Akkor meséljen!

Bán  néhány  szóval  elmondta,  mit  talált  és  hol,  aztán  a  körülményeket  taglalta  röviden.  Mielőtt
befejezte volna, azt mondta:

-  Szükségesnek tartanám, hogy a  tasakok  tartalmát szakértő  is  megvizsgálja, bár  kétséget  kizáróan
heroinról van szó, de tudnunk kellene a finomítási arányt.

Mindketten tudták, hogy ennek alapján behatárolható a készítés helye is, nemcsak a földrész, hanem
az ország is.  A Távol-Keletről származó kábítószert  merőben másként  finomították  és  keverték,  mint
máshol szokták. Különbséget lehetett tenni a thaiföldi, a török  vagy a  pakisztáni készítmény között.  Ez
azért volt fontos, mert a származási helyből következtethettek a szállítási útvonalra is.

Az elhárítófőnök kérdésére a fiatalember megmondta, hogy hol parkol. Megbeszélték azt is, hogy ki
fog jelentkezni és mit mond. Megállapodtak, hogy csak mintát visznek a laboratóriumba.

- Az a hajó, amelyre olyan nagyon vártunk, végre kezd kibontakozni a ködből és lassan megmutatja
formáját - mondta Bán később.

- Ha ez heroin, akkor igaza lehet.

- Így is lesz.

Bana a torkát köszörülte.

-  Ha  a  finomítás módja  arra  utal,  hogy  a  készítmény  török,  megemelem  a  kalapom  maga  előtt  -
mondta.

- Mert akkor valamennyire világos lesz, hogy miért egy pontban metszi egymást a három vonal, igaz?

- Pedig nem hittem, hogy összefüggés van köztük. Mindenesetre várjuk meg a labor véleményét, nem
szeretek előre inni a medve bőrére. Menjen a kocsijához, és én intézkedem. A szép Iluska dolgáról pedig
Pintér útján tájékozódom. Talán az a nyomozó tudja, mit vitt a lány el  Pongrácz lakásából,  persze  nem
játsszuk ki, hogy mi erről tudunk. Holnap mindenesetre beindítjuk az akciót,  és  figyeltetjük Botosékat.
Erről a nyomozót is értesítjük, nehogy meglepetésként érje őt.

- Mikorra lesz eredmény?

-  Most  berendelem  Zimonyit.  Gondolom,  pár  óra  múlva  mindent  tudunk.  Hívjon  kora  reggel.
Szükségtelen, hogy emiatt virrasszon. Mennyit nyom az áru?

- Két kiló körül lehet.

Bana füttyentett egyet.



-  Legalább félmillió dollár - mondta. - Talál neki biztonságos helyet,  ameddig eldöntjük,  hogy mit is
tegyünk?

Bán elmosolyodott.

-  Csomagolópapírt  és  egy egyszerű asztalfiókot -  vágta  rá.  -  Úgy  akarom  kezelni,  mint  Pongrácz
hagyatékát - hangsúlyozta jelentőségteljesen.

- Amelyért jelentkezni fog valaki.

- Igen...

- Akkor gondoskodjon róla.

Bán visszaballagott  a  parkolóba.  Cigarettára  gyújtott  és  beült  kocsijába,  de  az ajtót  nyitva  hagyta.
Ahol állt, ott sötét volt, alig jutott el ide az utcai lámpák fénye. Tudta,  hogy a  mintáért  érkezők  kocsija
típusa és a rendszáma alapján fogják keresni. Biztos volt, hogy az ügyeletről küldenek egy ráérős valakit.
Az órájára nézett, majdnem éjfél volt már. A kesztyűtartóból papírt vett elő  és  a  kilyukasztott  tasakból
egy keveset kiöntött, aztán sokszor összehajtogatta egész kicsire.

Egy  kocsi  fékezett  a  parkoló  szélén.  Formája  alapján  Zsiguli  volt.  Ketten  ültek  benne.  A  vezető
melletti ülésről egy köpcös férfi kászálódott ki. Nagyot nyújtózott, és lassan körbeforgatta a fejét, mintha
eltévedt  volna.  Bizonytalanul  mozdult  a  parkoló  belseje  felé,  aztán  határozottan  megindult  a
Volswagenhez.

Bán teljesen kitárta  az  ajtót,  ezzel is  jelezve várakozását,  de  ülve maradt  a  kocsiban.  A köpcös  a
biztonság kedvéért közelről is alaposan megnézte a rendszámot, aztán megállt az ajtó előtt. Álmos szemű
fiatal férfi volt.

- Jó estét - mondta halkan.

Bán viszonozta a köszönést, és jól megnézte az orra alá dugott igazolványt. A köpcös hadnagy volt.

- Tudja miért jött? - szegezte neki a kérdést.

A fiatalember előbb a zsebébe süllyesztette az igazolványt, aztán megszólalt:

- Valami mintát kell a laborba vinnem.

- Úgy van.

- Hol az a minta?

Bán átadta az összehajtogatott papírdarabot.

- Vigyázzon, szét ne szóródjon - mondta.

- Mi van ebben?

- Porcukor.

- Na hiszen.

- Viszlát.

A köpcös  intett,  és  máris indult.  A markába  szorítva vitte  a  küldeményt.  A  Zsigulinak  felbőgött  a
motorja, és egy pillanat alatt eltűnt.

Bán a  közeli  Vörösmarty  térre  hajtott,  és  gondosan  bezárta  kocsiját.  Egy  szikra  fáradtságot  sem
érzett. Lehetségesnek tartotta, hogy az ízlelés feldobta. Elhatározta, hogy elidőzik egy kicsit az Annában,
és  néhány dolgot  végiggondol.  Öltözete  miatt nem  ment  a  bárba,  az  előtérben  leült  egy  asztalhoz.  A



felszolgálónőtől mindjárt két kólát rendelt. Miután a felszolgálónő letette, az egyiket nyomban felhajtotta.

A bárból fekete laméruhában egy karcsú, harminc év körüli nő jött ki. Különösebben nem volt csinos,
de  csúnyának sem lehetett  nevezni.  A  legjobb  úton  volt,  hogy  végleg  a  pohár  fenekére  nézzen.  Bán
minden érdeklődés nélkül megnézte a laméruhát, és nyomban meg is bánta.  A nő  azonnal helyet foglalt
asztalánál, és elítélő pillantást vetett a kólára.

- Beteg vagy? - kérdezte kíváncsian. Mélyen búgó, szép hangja volt.

Bán a fejét ingatta.

- Akkor miért iszod ezt a löttyöt? - folytatta érdeklődve a nő.

Kevés festék volt rajta, és egyáltalán nem nézett ki könnyűvérű, éjszakai pillangónak.

- Halászlevet vacsoráztam... Szomjas voltam.

- Kínálj meg egy cigarettával.

Bán elővette a Munkást. Tiltakozást remélt, de amaz nem zavartatta magát, kivett egyet.

- Tüzed nincs?

Bán öngyújtóját kattintottá. A nő mélyen leszívta a füstöt, majd hosszan kifújta. Még a szempillája sem
rezdült meg.

- Szimpatikus vagy nekem, mert eredeti pasas vagy - állapította meg.

- Mitől lennék eredeti?

- Mert most is Munkást szívsz.

- Ez az eredetiség mércéje?

A nő rákönyökölt az asztalra és bólintott.

- Itt mindenki külföldi cigarettát szív - intett körbe a fejével -, nem azért, mert telik rá és megszokta,
hanem mert ez a módi. Ahogy aztán kiteszik innen a lábukat, vagy holnap reggel ismét előkerülnek a jó
öreg Symphoniák, Fecskék. Kérj egy pofa italt nekem.

- Mit kérjek?

-  Konyakot  -  búgta a  nő,  és  olyat  szívott  a  Munkásból,  hogy a  parázs  hegyes lett.  -  De  Lánchíd
legyen, mert ha Napóleont kérsz, akkor is Lánchidat kapsz. Ezek képesek a Martinit  vermutnak eladni
és fordítva.

Bán  rendelt  egy  konyakot.  A  laméruhás  elnyomta  a  cigarettát,  és  mélyen  a  fiatalember  szemébe
nézett. A felszolgálónő nesztelenül hozta az italt, és letette az asztalra.

- Mondd csak - szólalt meg a nő -, nincs neked pajzsmirigytúltengésed?

- Ezt honnan veszed?

- Látom a pupilládról.

- Lenni kellene?

- Igen, mert túlságosan tág. Ez mindig pajzsmirigy-túltengésre utal.

- Te orvos vagy?

A laméruhás megrázta a fejét és lassan kiitta a konyakját.



-  Tíz évig orvosnak voltam a  menyasszonya -  mondta.  -  Ráadásul  lelkes menyasszonya voltam. Ez
felér annyival, mintha  két  évet  jártam  volna  az  orvosira...  Most  mennem  kell,  jófiú,  mert  társasággal
vagyok. A cigarettádat nem fogom elfelejteni.

Miután a nő eltűnt a bárba vezető folyosón, Bán intett a felszolgálónőnek és kifizette a számlát. Sietve
ment kocsijához, mert az eső

szemerkélni kezdett. Percek alatt átért Budára és otthon volt. A laméruhás nő nem ment ki a fejéből.
A fürdőszobatükörben megnézte pupilláját, de nem találta nagynak, és ez megnyugtatta.

10.

Bán Géza hóna alatt a barna papírba  burkolt  csomaggal már kora  reggel a  piacfelügyelőségen volt.
Megtudta, hogy Kovács Péter telefonált; nem jön be,  mert  halaszthatatlan magánügye akadt.  Zinglerné
alig győzte a munkát. Bán a csomaggal a kezében a szikár asszonyhoz fordult.

- Elzárná nekem ezt a pakkot valami jó helyre? - kérdezte.

- Bankóért nem vállalok felelősséget.

- Méreg van benne.

Zinglerné a levegőt kapkodta.

- Hát az minek magának? - kérdezte. - Talán felcsapott Borgiának?

-  Permetezőszer,  ha  úgy  tetszik...  Valakinek  megígértem,  és  félek  olyan  helyen  tartani,  ahol
hozzáférhetnek. Az ilyennel jó vigyázni, mert látszólag nem különbözik a liszttől.

Zinglerné a kopott iratszekrényre mutatott.

- Tegye az aljába - mondta. - Van ott már néhány apróság. Az egyetlen szekrény itt, amit zárni lehet.

A piacon nem volt különösen nagy a forgalom. A büfénél azonban, mint minden reggel, most is sorban
álltak  kávéért,  italért.  Jobbára  rakodók  és  néhány  kereskedő.  Többen  ráköszöntek  Bánra.  Az  első
naptól  kezdve  mindenki  szívélyes  volt  vele,  de  egyben  rendkívül  tartózkodó  is.  Nem  tudták,  hogy
tulajdonképpen mi is  a  munkája,  miért jött  a  felügyelőségre.  Csak  annyit tudtak,  hogy felsőbb  helyről
küldték, ellenőrizni. Ezt is Kovács terjesztette.

Bán váratlanul Botos  Ilonába ütközött.  A lányon fehér köpeny feszült.  A csinos arc  igen  megviselt
volt, a szeme alatt mély árnyék húzódott, mintha végiglumpolta volna az egész éjszakát.

Bán illedelmesen köszöntötte, amit a lány viszonzott.

- Nem látta apát? - kérdezte, és ágaskodva kémlelt a büfé felé.

- Őt keresem, de nem találom.

- A büfénél biztos nincs, arról jövök.

- Árut hoztak és probléma van vele. Nem akarom átvenni, mert nem néz ki frissnek.

Bán  a  lány  mögött  zajló  forgalmat  nézte.  Tudta,  hogy  annak  minden  lépését  reggeltől  már  árgus
szemek lesték. A vásárlók forgatagában azonban senkit sem fedezett  fel,  akiről feltételezte volna,  hogy
Beleznay felderítője.  Azt  azonban  tudta,  hogy  valahol  most  elkattan  egy  rejtett  fényképezőgép,  és  a
felvétel késő délután már ott lesz a jelentéssel együtt az elhárítófőnök íróasztalán. Mert a  figyelés döntő
célja  a  kapcsolatok  felderítése  és  megállapítása.  Azzal,  hogy  a  lánnyal  trécselt,  ő  is  bekerült  a



fényképezendők kategóriájába.

Bán elhatározta, hogy kihasználja ezt az alkalmat, hogy összefutottak.

- Tanácsot szeretnék kérni - szólalt meg.

- Tőlem? - csodálkozott a lány.

- Egy női dologban.

- Mi légyen az.

Bán a tenyerére fektetve megmutatta az aranyláncot a medállal.

- Ezzel kapcsolatos - mondta.

Botos Ilona gyors pillantást vetett az ékszerre. Az arcán a meglepődés legparányibb jele sem látszott.
A hangja is természetesen csengett, amikor megszólalt:

- Szép, de miért mutatja nekem?

- Mondja, való ez nőnek?

- Gondolom arany.

Bán nagyot bólintott.

-  Tizennyolc karátos - mondta. -  Csak  bizonytalan vagyok,  hogy nem nőnek,  inkább férfinak való,
mivel túl vastag a lánc és nagy a medál.

- Finomabb kidolgozás jobban illik egy nőnek. Bár ki tudja, ízlés dolga. Szerintem viselheti nő is, de
férfin is jól mutat. Attól függ minden, hogy szereti-e az ékszert.

- Köszönöm a véleményét - mondta Bán különösebb lelkesedés nélkül. -  Mindenesetre nagyon sokat
segített nekem.

- Feltételezem, a hölgy örülni fog neki.

- Ebben reménykedem én is.

Botos Ilona halványan elmosolyodott.

- Mikor jön mifelénk? - kérdezte.

- Nem fogja elhinni, most pont oda igyekeztem.

- Valóban nem hiszem.

Bán eltette az ékszert.

- Higgyen nekem - mondta. - A tanácsát akartam kikérni az előbbi dologban.

- Ettől függetlenül, ha felénk jár, meglátogathat.

- Ígérem.

- Most mennem kell, megkeresem a papát.

Bán  elköszönt,  és  addig  nézett  utána,  míg  el  nem  tűnt.  Ezt  követően  a  tojásos  Irmát  akarta
megkeresni.  A stand  ugyan  nyitva  volt,  de  a  termetes  asszonyt  sehol  sem  látta.  A  szomszéd  árustól
érdeklődött.

A töppedt öreg  férfi elmondta,  hogy az asszony egy úriemberfélét  kísért  el,  akivel előzőén hosszan



beszélgetett, és azt mondta, hogy nemsokára visszajön.

- Úgy látszik, komoly udvarló akadt - jegyezte meg Bán.

A töppedt férfi lemondóan legyintett.

- Irmának még csak ez hiányozna - mondta.

- Ugyan miért?

- Nem elég, hogy eltemetett két férjet, vegyen most a nyakába egy esetleges harmadikat?

Bán nevetett.

- Lehet, hogy ez túléli - mondta.

-  Irmát?  Lehetetlen.  Mellette  mindenki  feldobja  a  papucsot.  Olyan  természete  van,  hogy  a  vas
megrozsdáll mellette. Ráadásul ez a fess férfi nem úgy nézett ki, mintha Irmához való lenne.

Bánban felébredt a gyanú.

- Egy olyan lapos orrú férfi volt? - kérdezte.

- Az az, olyan magas.

- Bőrkabátot viselt.

- Ismeri talán?

Bán a fejét rázta.

-  Személyesen nem -  mondta.  -  Csak  úgy látásból  ismerem.  Gyakran  kint  van  a  piacon,  de  nem
tudom, kicsoda.

- Én most láttam először.

Bán elköszönt a töppedt embertől és indult vissza a felügyelőségre.

Elhatározta, hogy később visszajön, hátha addigra előkerül az asszony. Mindenképpen beszélni akart
vele. Nem halogathatta tovább a dolgot, és amire kíváncsi volt, azt csak tőle tudhatta meg.

Menet közben cigarettára gyújtott. Mikor ismét felemelte a  tekintetét,  a  tojásos  Irmán akadt  meg a
szeme, aki csámpázva igyekezett a standjához. Pár lépés után elébe került és ráköszönt.

- Már kerestem magát - közölte. - A szomszéd azt mondta, hogy udvarlója akadt, azt kísérgette.

A termetes asszonynak megrázkódott a tokája, aztán harsogva felnevetett.

- Nahát! - csapott lapáttenyerével combjára. - Az udvarlás azért túlzás. Nem mondom, szép szál férfi
volt, csak egy kicsit már kiégett. Ráadásul nem az esetem, túl taknyos hozzám. De a leglényegesebb ok,
hogy varga.

Bán adta az értetlent.

- Legalább bemutatkozott - jegyezte meg.

- Nem Vargának hívják - csattant fel a termetes asszony. - A foglalkozását tekintve varga. Zsaru, ha
úgy tetszik.

Bán bólintott, és megőrizte komolyságát.

- Most már értem - mondta. - Tehát rendőr az illető.



- Magának az, de nekem továbbra is csak egy varga. Szimatolgat és faggatódzik, hogy mit tudok az
öregről, ki volt a haragosa, és még egy csomó dolog érdekli.

- Ezek a fontosak - vetette közbe Bán.

- Mik?

- Az a csomó többi...

A termetes asszony lehalkította hangját.

-  Szerfelett  érdekelte,  hogy  mivel  seftelt  az  öreg  -  mondta.  -  Persze  tudtam  a  nyakában  lógó
zacskóról,  amelyben  néhány  csillogó  vacak  zörgött.  Ezt  csereberélte  aranyért,  természetesen
fazonaranyért.

Ehhez aztán volt esze. A zacskót a vargáék megtalálták a nyakában.

Ezt a vargát most meg az érdekelte, hogy hol a többi cucc? Mármint különféle aranytárgyak, amelyek
az öregé voltak.

- Ilyen gazdag lett volna?

- Dehogyis...

- Hát ha aranytárgyakat keresnek nála, akkor volt mit a tejbe aprítania, vagy nem?

- De igen.

- Nem zörög a haraszt, ha nem fúj a szél - mondta Bán. - Ha aranyat keresnek, akkor biztosan volt is.
Mennyi érték lehetett az öreg birtokában?

-  Inkább  készpénzre  esküdnék.  Nem  gyűjtögette  halomba  az  aranytárgyakat.  Igyekezett  hamar
túladni rajtuk. De elképzelhető, hogy jókora tartaléka is volt.

- Na látja, a vargáék is erre gondolnak. Azokat sem ejtették fejre.

-  Nem azért  vágtak lyukat az  öregbe,  hogy kieresszék belőle a  levegőt  -  vélekedett  az  asszony.  -
Valakinek jó oka lehetett arra,  hogy elfújja az  öreg  gyertyáját.  Ki  tudja,  mi lehetett  ez  az  ok.  Majd  a
vargáék kiderítik... Aproró! Miért keresett?

Bán eltaposta cigarettáját, és igyekezett zavartnak látszani.

- Szeretnék informálódni - kezdte.

-  Nocsak,  talán magát is  ennek a  szerencsétlen öregnek a  vagyona  érdekli,  akárcsak  a  vargát?  -
szakította félbe az asszony.

- Erről szó sincs. Az én dolgom egy lányt érint.

- Csak nem Ámor lőtte szíven?

Bán kelletlenül vállat vont.

- Szerelemről szó sincs - vágta rá. - Csak szimpatikus nekem.

Gondoltam, megpróbálok közeledni hozzá, de nem szeretnék zavarni, ha netán volna már választottja,
és...

- Iluskáról van szó - vetette közbe az asszony. - Nem csodálkozom magán, mert igen szép lány, bár
az apja  egy undok disznó,  de  a  lány az más,  az  szép.  Mit  akar  tudni?  Hogy  tetszik-e  neki?  Ezt  tőle
kérdezze meg. Én ezt  honnan tudnám? Arra  pedig ne számítson,  hogy  háztűznézőbe  megyek  a  maga



kedvéért,  kipuhatolni,  hányadán  is  áll  a  lány  magával.  Különben  is  hallotta  múltkor,  hogy  leteremtett
Botos - folytatta az asszony. - Pletykásnak nevezett, maga most mégis hozzám fordul. Pletykát akar tudni
a lányról? Ezzel nem lesz jó nála.

Bán a fejét ingatta.

- Nem pletykát akarok tudni - szögezte le -, hanem információt. Jár-e komolyan valakivel vagy sem?
Ha nincs udvarlója, talán megpróbálkoznék, hátha kölcsönös a szimpátia.

- Miért nem kérdezi meg tőle?

- Megkérdezem, ha van esélyem. Éppen ezt akarom most megtudni magától.

- Gondolja, hogy mindent tudok Ilusról?

- Csak annyit, hogy elkötelezte-e magát valakinek vagy sem.

A múltkor  említette,  hogy  látta  egy  úriemberrel.  Akkor  lett  olyan  mérges  botos.  Gondolom,  nem
szimpatizál azzal a férfival.

Az asszony egy pillanatig értetlenül nézett, aztán a homlokára csapott és felnevetett.

-  Ja igen, a Frici - nevetett fel az asszony. - Maszek epedás itt a közelben. Botos szerette volna, ha
Iluska komolyan veszi Frici  közeledését.  Csakhogy Iluska kirúgta a  Fricit  pénzestől,  eleganciástól.  Ezt
dörgöltem Botos orra alá. Amint észrevette, begurult, amiért nem úgy alakult a dolog, ahogyan ő szerette
volna. A Frici kész lett, a Frici-ügy befejeződött.

Bán szélesen vigyorgott.

-  Én meg azt  hittem, hogy a  maga által  emlegetett  úriember valami gazdag külföldi pasas  -  jegyzte
meg.

- Egy fenét. A Frici volt az.

- Igaz, hogy is kerülhetne a piacra egy külföldi.

-  Ilyet  ne  mondjon,  mert  akad  olyan,  aki  rendszeresen  itt  vásárol  a  hét  végén.  Majd  nyissa  ki  a
szemét, hányan megfordulnak itt.

Bán mentegetőzött:

- Én udvarlási szándékról nyilatkoztam.

- Ilyen is akadt már, sőt nem is lehetett olyan szimpla ügy. Igaz, diszkréten csinálták, mert a pofa nem
feltűnősködött.  Csinosnak  sem  volt  nevezhető,  igaz,  egy  férfinál  elég,  ha  egy  fokkal  szebb  csak  az
ördögnél.

- Kinek udvarolt?

A termetes asszonyság hirtelen a szájára csapott.

-  Már megint pletykálkodok - méltatlankodott. -  Mert be nem áll a  szám, mindig csak  jár.  Egyszer
tényleg  ráfizetek  a  locsogásra.  Nem  is  csodálkoznék,  ha  átharapott  torokkal  találnának  rám  a
tojásosrekeszeim között.

Bán nevetett.

- Ugyan - legyintett. - A beszélgetés még nem pletyka. Csak akkor az, ha továbbadják. Bennem meg
elsüllyed, mint a feneketlen kútban. Különben fogadjunk, hogy eltalálom, kiről van szó!

Az asszony úgy pislogott, mintha kavargó porfelhő venné körül.



- Honnan tudná? - kérdezte.

- Onnan, hogy nagyon csinos nőnek kellett lennie az illetőnek.

- Eddig nyert!

- Fürediné volt az.

Irma eltátotta a száját, az arcán mérhetetlen meglepetés ült.

- Hát ezt honnan tudta? - kérdezte.

- Kitaláltam.

- Az lehetelen. Ezt nem lehetett kitalálni.

Bán a fejével biccentett.

-  Pedig így van - mondta. Abból indultam ki, hogy csinosnak kellett lennie. Nos,  azt  a  tájékoztatást
kaptam, hogy a szép Iluskán kívül még egy feltűnő jó nő volt itt a piacon, Fürediné.

- Evelyn - vágta rá az asszony.

- Kicsoda ez az Evelyn?

- Hát Fürediné az. Így hívják, de a férje csak Évinek becézte.

- Igaz, hogy már nincs itt a piacon, de akkor még itt volt. Tehát őt kerülgette ez a külföldi.

Az asszony lehalkította a hangját.

-  Gondolom, lehetett köztük valami, mert a pasas soha nem jött  ide  a  piacra,  hanem három utcával
odább állította le a meseautóját, a szép kék kocsit - hadarta egy szuszra. - Csakhogy én ott ebédelek az
egyik házban,  és  arra  járok  mindig déltájt.  Evelyn olykor  csak  úgy köpenyben beszállt  a  pofához,  és
eliramodtak,  hogy  a  piactól  messzebb  váltsanak  néhány  szót.  Pár  perc  múlva  már  hozta  is  vissza.
Gondolom, megbeszélték a  későbbieket,  mert  az  biztos,  hogy aztán szarvakat  készítettek Füredinek...
De ez már régebben volt  -  folytatta.  -  Aztán mi  történt?  Evelyn  lelépett  ezzel  a  Gyertyán  Palival,  és
zöldségüzletet nyitottak, persze az üzlet csak névleg van a férfi nevén. A dohányt  az  asszony vitte,  meg
aztán azt beszélték, meghalt valami rokona,  és  attól  örökölt  egy házat,  ahol most  laknak.  Ez a  szájtáti
keszeg manusz pedig azt reméli, hogy majd még visszajön hozzá a felesége.

- Miért reméli?

- Hülye lenne visszajönni, de Füredi ezt hiszi. Az asszony ugyanis nem adta be a válópert, a férj sem.
Mindketten lapítanak és  várnak.  Csak  azt  tudnám, hogy a  nő  mire vár.  Igaz,  bomba csinos,  de  csak
múlnak az évek. A biztos rév a házasság. Mármint egy nő szempontjából. Fix magasles!

Bán kíváncsian mosolygott.

- Mi az, hogy fix magasles egy nő szempontjából? - kérdezte.

- Biztos helyről lehet a vadakat elejteni. A házasság révében nemcsak evezni kell tudni, hanem élni az
adott lehetőségekkel.

- Füredi nem próbálkozott másutt?

Az asszony karját lendítette a baromfisok standja felé.

- Nem látta, kivel van? - kérdezte.

- Azt mondják, valami rokona.



-  Pontosan így is van. Ezért hülye! Nemhogy odavett volna egy valamirevaló nőt, mert az nem vitás,
hogy kapott volna, rokonnal kezdett. Az a gyanúm, hogy nem is akar  vigasztalódni.  Szinte azzal tüntet,
hogy neki nem kell  senki.  Az biztos,  hogy olyan asszonyt  nem kap  még egyet,  mint Evelyn volt.  Még
akkor sem, ha kétszer születik erre a földre. Már az is rejtély volt, hogy miért ment annak idején hozzá a
nő. Mint ahogy azt sem tudják, hogy ezt a Gyertyánt miért választotta.

- Ha egyszer a szeretője lett...

Az asszony előbb égnek emelte tekintetét, aztán visszahozta.

- Hát ez a nagy rejtély - bökte ki huncut vigyorral. - Senki sem tudott erről, és mikor a fülekbe jutott,
mindenkit úgy ért, mint a villámcsapás. Hogy miért? Nos, ezt is megmondom. Mert nem volt a dolognak
előzménye. Tudja, mit értek ezen? Nem volt egy kis szerelem, amelyre mások is felfigyeltek volna. Mert
ha lett volna, azt mások is észreveszik.  Itt  a  piacon mindenkinek száz szeme van és  ezer  füle, az  csak
megjátszás, hogy egyesek azt hangoztatják, semmit sem tudnak, mással nem foglalkoznak. Itt, ha valamit
véletlenül  kiejt,  olyan  gyorsan  terjed,  mint  a  gyújtózsinóron  a  láng,  aztán  máris  robban.  Evelyn  és
Gyertyán kapcsolatának  semmmi  előzménye  nem  volt  -  folytatta  az  asszony.  -  Senki  sem  látta  őket
bizalmasan szót váltani. Mondjak valamit? Még csak beszélgetni is alig látták őket. Most derült ki, hogy
állítólag az öreg Pongrácz volt a küldönc és a hírvivő, rajta keresztül tartották a kapcsolatot. De kérdem
én, milyen kapcsolat lehetett az? Maga is tudja, hogy csak úgy vakon, a látszólagos nagy semmiért senki
sem hagy ott biztos nyugalmat. Én csak tudom. Ha egy asszony megindul, azt előbb be kell oltani, mert
addig csak mocorgásra hajlandó. A lendületet csak az oltástól kaphatja. Érti, mire gondolok, ugye? Nos,
ez a Gyertyán Pali hol és mikor oltogatta volna Evelynt?

- Lám, az asszony mégis megindult - vetette közbe Bán.

- Ez a nagy rejtély: hogy miért indult meg? Csak úgy vaktában? A feltételezett jobbért?

- Szerencséje volt, és betalált.

A termetes asszony figyelmeztetően intett ujjával.

- Erről szó sem lehet - mondta határozottan. - Egy okos asszony, Evelyn pedig az volt tetőtől talpig,
nem köti össze mással a sorsát, ha nem biztos a dolgában.

- Pedig minden jel arra mutat, hogy megtette.

- Lehet, hogy ezek a jelek látszaton alapulnak.

- Akkor miért csinálta?

- Tőle kell megkérdezni.

Egy ismerős kereskedő lépett hozzájuk, és közölte, hogy Bánt várják a felügyelőségen.

- Majd még szeretnék mondani magának valamit - búcsúzott az asszonytól.

- A helyemen megtalál, ha csak az a varga le nem cibál valamiért.

Az irodában Benedek százados ült keresztbe  vetett  lábbal,  és  éppen  a  körmével  bíbelődött.  Mikor
észrevette, felállt, és szívélyesen kezet nyújtott.

- Már kerestem egyszer - közölte. - Hol császkált?

- Ott, ahol az előbb abbahagyta.

Zinglerné szólt közbe, hogy kimenne a piacra valamit intézni. Bán bólintott,  jelezve,  hogy hajlandó a
frontot tartani egy darabig. Levette felöltőjét, és a százados bőrkabátja mellé akasztotta a fogasra, majd
egy széket húzott maga alá.



- Maga is a tojásos nővel beszélgetett - jegyezte meg a százados.

- Én javasoltam.

- Tudom. No, meg Füredit is. Beszéltem vele is.

- Megtudott valamit?

Benedek a fejét rázta.

-  Igaz,  azt  nem tagadta,  hogy ki  nem állhatta Pongráczot  -  mondta.  -  Mindenesetre,  még  utoljára
megpróbálom előkeríteni Pongrácz vagyonát,  vagy legalábbis megállapítani annak a  sorsát,  mert  lehet,
hogy megkaparintotta a gyilkosa. A gyilkossági szakcsoport  nyomozói átnézték a  bejelentett  lakását,  s
ott olyan nyomokat találtak, amelyekből arra lehetett következtetni, hogy a lakást illetéktelen átkutatta.

- Miért mondja azt, hogy utoljára tesz valamit ebben az ügyben?

- Mert a továbbiak a gyilkossági nyomozókra tartoznak. Ők az illetékesek.

- Mi van az eltűnt sofőrjével, akinek a képét mutogatta?

Benedek legyintett.

- Arra is rátették a kezüket - mondta.

Aztán így folytatta:

-  Egy időben akadt  egy gyanúsítottjuk.  Egy cigánygyerek.  Részegen hőzöngött  a  Baross  pincében,
hogy ő verte szét a fejét a Dunaparton talált áldozatnak. A gyilkosságiak gyorsan begyűjtötték, és minden
más  ügyet  stornóztak.  Ekkor  került  hozzám  az  eltűnés  ügye.  Mikor  aztán  kiderült,  hogy  a
cigánygyerekkel  lényegében  árnyékra  vetődtek  és  hazugság  az  egész,  gyorsan  kapkodni  kezdtek.
Közben a  kerületben kiderítettük,  hogy az áldozat  azonos az eltűnt török  sofőrrel.  Erre  most  gyorsan
visszavették az ügyet. Engem is kikértek, hogy dolgozzam velük, de nem vállaltam.

- Megértem, hogy nem érintette kellemesen.

- Félreért. Egyáltalán nem esett rosszul. Nálunk ez természetes, nézze, a sikernek mindig van gazdája,
a kudarcnak soha. Az olyan, mint egy labda; ide-oda rugdalják, míg valakinek kiköt a hálójában. Nos, a
kerület hálójába a legkönnyebb beletalálni.  De  én nem emiatt  utasítottam vissza a  közös  melót,  hanem
mert  kisebbségi  érzésem  van  velük  szemben,  és  ezt  nem  tudom  levetkőzni.  Pedig  jó  néhányszor
megpróbáltam már.

- Képzelem...

- Mit?

- Ezt a kisebbségi érzést.

- Higgye el, nem jó dolog.

Bán elmosolyodott.

- Honnan gondolja, hogy Pongrácznak vagyona lett volna? - kérdezte.

- Abból következtetek, hogy régóta üzletel aranytárgyakkal, ehhez pedig tőke kellett.

- A lakása fel volt forgatva?

Benedek elhúzta a száját, és megcserélte keresztbe tett lábát.

-  A gyilkosságot követő reggel már ott volt a szakcsoport, -  mondta. - Az volt a  véleményük, hogy



valaki  megelőzte  őket,  bár  különösebb  rendetlenséget  nem  tapasztaltak.  Ha  ez  igaz,  az  illető  csak
egyvalaki lehetett.

- A gyilkos.

- Úgy van. Lehet, hogy megtalálta a vagyonkát, és elvitte.

Bán elővette a cigarettáját. Benedeket is kínálta, de az elhárította.

Kíváncsi volt, mit akarhat tőle a nyomozó, de nem akart  kezdeményezni,  várta,  hogy a  másik majd
kiböki jövetele célját. Körülményesen megpuhította a cigarettát, és rágyújtott. Alig hogy kifújta a füstöt,
mintegy jeladásra Benedek megszólalt:

- Szeretném, ha segítene nekem.

- Éspedig?

-  Ha valami konkrétumot megtud Pongrácz anyagi helyzetéről, lekötelezne, ha  közölné velem. Talán
sikerülne előbbre jutni ebben az ügyben. Tudnom kell, hogy a tettesnek sikerült-e megszereznie az  idős
ember pénzét, ékszerét vagy sem. Ez a nagy helyzet.

- Kitől tudnám ezt meg?

Benedek a fejét ingatta.

- Soha nem lehet tudni, hogy kinek jár el a szája itt a piacon - jegyezte meg. - Maga helyben van, és
talán felfigyel olyan jelentéktelennek látszó dologra,  amelyre  más  nem.  Szóljon,  ha  valami  lényeges  a
fülébe jutna és  úgy véli,  kezdhetek  vele valamit.  Csak  ennyi a  kérésem,  gondolom,  nem  sok  és  nem
lehetetlen.

-  Ha  meggyőződése,  hogy  az  öregnek  tőkéje  volt,  legyen  az  pénz  vagy  különféle  aranytárgyak,
alaposabban szét kellene néznie a lakásán - jegyezte meg Bán. - Elvégre lehetett ott valami rejtekhelye.
Ha nekem lenne egy szép kis summám, amit nem akarok a bankba tenni, fabrikáltam volna a lakásomba
valami  alkalmi  rejtekhelyet.  Olvastam  egy  krimiben,  hogy  a  pasas  a  függyönytartó  tetejére  dugta  el
pisztolyát.  Később,  amikor  ebbe  a  szobába  zárták,  jó  hasznát  vette  előrelátásának,  és  lepuffogtatta
vetélytársait.

- Manapság érdekes dolgokat lehet olvasni...

- De csak jó krimikben.

Zinglerné érkezett vissza. Tétován pislogott rájuk,  mert  nem akart  zavarni.  Benedek azonban felállt,
ezzel is jelezve, hogy a részéről befejezettnek tekinti a beszélgetést.  Bán kikísérte  a  nyomozót.  Az ajtó
előtt kezet ráztak.

- Még nem reggelizett meg egyszer sem az új igazolványain? - mosolygott a százados, és széles orra
még laposabbanak tűnt.

Bán nevetett.

- Sok szerencsét - mondta.

Botos Ilona jött feléjük sietősen. Mintha a  piacfelügyelőséghez tartott  volna.  Mikor  észrevette  őket,
felvágta a fejét, és hirtelen elfordult, aztán a hátát mutatva eltűnt a vásárlók között.

- Lám, lám - mormogta a százados -, úgy látszik, rontom a maga esélyeit.

- Magától ijedt meg?

-  Ijedtségről szó sincs, csak menekül a  kellemetlenkedők  elől.  Látja,  tőle is  megtudhat valamit,  bár



ezek után, hogy velem látta, kétlem.  

- Tudja, hogy maga kicsoda?

Benedek szélesen vigyorgott, és arrafelé nézett, amerre a lány eltűnt.

- Kénytelen volt megtudni, mivel kérdezgettem erről-arról, mert kiderült, hogy nagyon is jól ismerte az
eltűnt török sofőrt, akit ugyebár meggyilkoltak, és még ennél is jobban ismerte Pongráczot,  akit  szintén
eltettek láb alól - mondta egy szuszra. - Kicsit sok ez a veszteség ilyen rövid idő alatt. Két embert ismert,
akik gyorsan egymás után költöztek el az árnyékvilágból, mégpedig másvalaki segítségével.

Bán meglepődött.

- Azonos lenne a gyilkosuk? - kérdezte.

- Ezt nem mondtam...

- Egyes számban beszélt.

Benedek a fejét rázta.

- Véletlen volt. Bár az is igaz, hogy előre semmit sem lehet tudni. Induljon ki abból, hogy a török és az
öreg  nagyon  is  jól  ismerte  egymást.  A  rejtvény  adott,  csak  törje  rajta  a  fejét.  Ez  ügyben
kellemetlenkedtem a  Botos  lánynak. De  mától kerülöm, mert  egyelőre  nincs kérdésem hozzá.  Tegnap
este véletlenül összefutottam vele. Mit gondol, hol?

Bán vállat vont, és kérdően nézett.

- Abban az utcában, ahol Pongrácz lakott - folytatta a százados.

- Késő este volt már, azért mentem arra, mert beszélni akartam a háziakkal az öregről. Nagyon ideges
lett, amikor megtudta, ki vagyok, mi vagyok. Azt mondta, véletlenül járt arra, nem is tudta, hogy az öreg
a  harmadik  házban  lakott.  Gondoltam,  megragadom  az  alkalmat,  és  elbeszélgetek  vele  egy  kicsit
Mehemet  Ali  barátunkról  is.  Ez  a  török  pasas  neve.  Bekísértem  a  kapitányságra,  kihallgattam,  s
jegyzőkönyvet vettem fel. Nem tagadta, hogy ismerte ezt az Alit. Mit gondol, hol ismerte meg?

- Itt a piacon, az öreg Pongrácz által.

Benedek felnevetett.

- Ez lenne a logikus, sőt mi több: az igaz - mondta. - De a lány merőben mást mondott. Éspedig azt,
hogy a  Gellért  eszpresszóban ismerkedtek meg. Egy kávéra  tért  be  egy  este,  és  a  török  leszólította.
Leszólította! Érti ezt?

- Előfordulhatott.

Benedek indulatosan legyintett egyet.

- Egy nagy túróst fordult ez elő! - csattant fel. - A lány egy bomba nő, és ráadásul van esze, nem egy
buta  liba.  Figyelje csak  meg, hogy minden rezzenése,  mozdulata arról  árulkodik,  hogy  tud  viselkedni,
fegyelmezni magát. Ezzel szemben a török tudja, hogy nézett ki? Mint a kutya ülve! Egy kerti törpe volt a
lány mellett. Nos, elképzelhető, hogy ez a törpe leszólít egy ilyen fess nőt, aki nem külföldiekre vadászik?
Erről szó sem lehetett. Maradt tehát, amit maga is mondott. A török Pongrácz útján ismerkedett meg a
lánnyal, megértették egymást, mert mindkettem tudtak németül. A közös, ami összehozta  őket,  az  üzlet
lehetett. Feltételezem, hogy az egész Botos  család  vásárolt  kisebb-nagyobb aranytárgyakat  a  töröktől.
Azt nem mondom, hogy a kerti törpének ne tetszett volna a lány. Az, hogy randevúztak, még nem jelenti
azt, hogy udvarolt volna neki a török. Éppen ennek az ellenkezője lehet igaz, csak hát kénytelen vagyok
azt elfogadni, amit a Botos lány mondott. Másra nincs bizonyíték.



- Ha a török seftelt, akkor feltételezhető, hogy rablógyilkosság áldozata lett - vetette közbe Bán.

- Kétlem, hogy ez lett volna az egyetlen indok.

- És miért? .

Benedek hangja határozottan csengett, amikor megszólalt:

-  Mert  meztelenre  vetkőztették,  és  a  felismerhetetlenségig  szétverték  a  fejét  hogy  ne  lehessen
ráismerni. Mindezzel az volt a céljuk, hogy a nyomozás útjába akadályokat gördítsenek, hogy ne csak a
gyilkos kilétét kelljen kutatni, hanem az áldozat személyét is. Egyszerű rablógyilkosság esetén  betörik  a
fejét vagy leszúrják, és elviszik a  motyóját.  A tettes  időt  akar  nyerni,  hogy ne legyen nyomunk, amely
segíthetne a nyomozásban.

- Tehát mindent szándékosan kitervelt a legapróbb részletekig.

- Pontosan. Gondolja csak el, ha egy nappal előbb jutok el ide a piacra! Ha egy nappal előbb tudom
meg, hogy Pongrácz csencsel  a  kamionosokkal.  Mi történik?  Még  életben  találom  Pongráczot,  és  ki
tudja, mit tudhatok meg tőle, ha elmondom, hogyan is járt az ő kedves ismerőse: a  török  sofőr.  Lehet,
hogy a  gyilkos nevét  is  tudta.  De  az  öreget  hazavágták,  éppen  az  orrom  előtt.  Ha  ott,  a  helyszínen
megtudjuk, hogy ki az áldozat, akkor ez talán nem következik be és az öreg most is él, a gyilkos pedig
régen rács mögött van. Ezt tudta a tettes is.

-  Aztán itt  van a  török  viselkedése  -  folytatta  a  nyomozó  százados.  -  Évek  óta  folyamatosan  és
sokszor megfordult nálunk mint kamionvezető. Ez évben is már kétszer  átutazott  Budapesten.  De  most
nem kamionnal jött. Repülővel érkezett, az  útlevélben egy sor  érvényes nyugati vízummal. Megfeneklik
nálunk a fővárosban, és randevúzik a Botos lánnyal a Gellért presszóban, aztán eltűnik, hogy kisvártatva
meztelenül, szétvert  fejjel  heverjen a  Duna-parton.  Az a  bizonyos valaki pedig a  török  lakáskulcsával
éjszaka ellátogat az IBUSZ lakásba, s közben elkövet egy szarvashibát. Elfelejti magához venni a török
útlevelét. Ha ezt elvitte volna, én most nem vagyok itt magánál a piacon.

- Honnan tudta ezt?

- A főbérlőtől. Egy éjjel ugyanis mocorgást hallott a szobából, mintha a vendég jött volna. Akkor még
ott lakott. A főbérlő az éjszakai mocorgásának nem tulajdonított jelentőséget. Nos, az igazság az,  hogy
ebben az időpontban  Mehmet  Ali  már  Allah  színe  előtt  volt,  ha  figyelembe  vesszük  a  boncolóorvos
véleményét. Az illetéktelen behatoló valamit keresett a lakásban. Talán ugyanazt, amit később Pongrácz
lakásában vélt megtalálni.

Néhány közömbös témáról  váltottak  még  szót,  aztán  ismét  kezet  ráztak,  és  a  nyomozó  százados
elsietett.

Bán  nem  ment  az  irodába.  Megnézte  az  óráját,  és  úgy  vélte,  még  bőviben  van  az  időnek,  hogy
elinduljon  kora  délutáni  útjára.  Elhatározta,  hogy  a  tojásos  asszonytól  fog  majd  szívességet  kérni.
Útközben  Kovács  Péteren  járt  az  esze.  Vajon  miért  nem  jött  ma  dolgozni?  Mi  lehet  az  a  fontos
magánügy,  amely  halaszthatatan?  Azon  is  hiába  töprengett,  hogy  milyen  kapcsolat  lehet  a
piacfelügyelőség  vezetője  és  Botosék  között.  Megannyi  kérdés  foglalkoztatta,  amikor  menet  közben
váratlanul ráköszöntek. Botos volt az.

Bánnak jó ötlete támadt. Úgy vélte,  itt  az  alkalom, hogy ellensúlyozza Ilonka szemében a  nyomozó
századossal történt beszélgetést. Megállt, és szívélyesen üdvözölte a  testes  férfit,  aki  köpenye  zsebéből
azonnal előkapta Mariboróját. Bán most elfogadta a cigarettát.

- Mondhatok önnek bizalmasan valamit? - kérdezte.

Botos öngyújtóját kattintottá.



- Megtisztel - mondta.

- Persze, kényes ügy, ha kitudódna...

A férfi félbeszakította:

-  Biztosíthatom,  hogy  ilyen  nem  fordulhat  elő.  A  mi  családunk  nem  ismeri  a  szószátyárkodást,  a
pletykát.

Bán visszafogott hangon elmondta a  nyomozó százados  látogatását  a  felügyelőségen.  Nem tagadta,
hogy az Pongrácz kapcsolatai után érdeklődött, és néhány szóban kitért Botos Ilonára is. Bán vigyázott,
nehogy olyan dolgokat említsen, amelyeket a lány esetleg nem tudhat. Csak olyanokat mondott, amelyek
nyilvánvalóak lehettek mindkettőjük előtt.

Botos kövérkés arcán nem tükröződött meglepetés. Úgy látszott, a  rendőrségi kihallgatást követően
otthon mindenről részletesen beszámolt a lánya.

-  Mindenesetre köszönöm, hogy megtisztel a bizalmával - hálálkodott később Botos. - Persze, most
mindenkit faggatnak,  aki  kapcsolatban  állt  Pongráczcal.  Megértem a  rendőröket  is,  nincsenek  könnyű
helyzetben, amikor a gyilkos után vadásznak. A kislányom, persze, nemcsak köszönőviszonyban volt az
öreggel, hanem olykor támogatta is. Nem szóltam bele a dolgába, elvégre rá tartozott. Most ennek issza
a levét, mert nyaggatják, hogy mit tudott az öregről, no meg a kapcsolatáról.

- Nagy az érdeklődés a kamionvezetők után is.

Botoson most első ízben futott át zavar.

- Ez is csak a gyilkossággal lehet kapcsolatos - jegyezte meg.

- Olcsó fazonaranyat emlegetnek.

Botos szaporán pislogott, és a vállát vonogatta.

- Ugyan - legyintett. - Találgatnak mindenfélét, ráadásul összevissza beszélnek.

- Mindenesetre nem tudtam mit mondani.

- Azt beszélik, maga fedezte fel az öreget a ládák között.

- Tévedés, mert az a nyomozó bóklászott ott - mondta. - A hátam mögött állt. Az egészből annyi igaz,
hogy kerestem az öreget, mert a tojásos Irmának megígérte, hogy segít, az meg várta. Engem kért meg,
nézzem  meg  a  kamionoknál,  pontosabban  a  telep  elé  kirakott  ládák  közelében.  Engem  nem  is  igen
kérdezgetnek, mert tudják, hogy pár napja voltam csak itt, amikor az eset megtörtént - folytatta.

-  Tőlem a  nyomozás egy lépést  sem  jut  előbbre,  mert  nem  tudok  semmit  sem  elmondani,  főként
Pongrácz kapcsolatára vonatkozót. Még arra kérem, ha elmondaná a  lányának,  figyelmeztesse, nehogy
valaki előtt elkottyantsa, amit mondtam.

Botos a szívére tette a kezét.

- Még a lányomnak sem mondom el, ebben biztos lehet - mondta.

Bán ebben volt a legkevésbé biztos, tudta, hogy elérte a célját. Ha úgy adódna, Botos Ilonának nem
lenne semmi előítélete vele szemben csak azért, mert meglátta a nyomozó századossal beszélgetni.

A termetes asszony ott strázsált rekeszei között. Mikor meglátta Bánt, azt mondta:

- Már azt hittem, nem jön ma.

- Mondtam, hogy visszanézek.



- Igen, csakhogy nekem a nap délig tart. Ma nem vagyok nyitva délután.

Bán  eldobta  a  baromfikereskedőtől  kapott  Marlborót,  és  azon  volt,  hogy  minél  titokzatosabb  és
határozatlanabb legyen. Tudta, csak akkor van nyert ügye, ha sikerül felkeltenie az asszony kíváncsiságát.
Kockáztatnia  is  kellett.  Mindehhez  az  adta  a  bátorságot,  hogy  sejtette,  a  most  eldobott  kő  nem  a
vakvilágba repül, hanem határozott cél felé tart.

- Megmondom őszintén, csak magához van bizodalmam, mert tudom, közel állt magához az öreg, és
sokat segítette - kezdte bizonytalanul, mintha nagy kétkedések kínoznák.

Az asszony elnézett, és restelkedve ingatta fejét.

- Hát nem mondom, előfordult, hogy pátyolgattam - mormogta.

- Tudja, hol található meg Fürediné?

- Evelyn?

- Igen.

Az asszony meglepetten bámult.

-  Na,  tessék!  -  mondta.  -  Az előbb  még szép Iluska után érdeklődött,  hogy mennyire szimpatikus
magának, most meg Evelyn kerül sorra... Mindenki tudja, hol található Pali üzlete a városban, Ott van a
kikapós asszony is. De mi köze mindehhez a pátyolgatásnak, amiben Pongráczot részesítettem?

Egy öregasszony érkezett üres dobozokkal. Két tucat tojást vásárolt. Bán megvárta, míg elcsoszogott
a közelükből, aztán megszólalt:

- Remélem köztünk marad, amit mondok, és amire megkérném.

- Hű, de nekikészül...

- Muszáj óvatosnak lennem, mert könnyen megüthetem a bokámat.

Az asszony elkomorult.

- Nocsak - mondta. - Ennyire komoly lenne a dolog?

Bán  elővett  egy  kis  fekete  dobozt,  és  kinyitotta.  Amaz  kikerekedett  szemmel  nézte  a  szépmívű
aranyláncot a téglalap alakú medállal.

- Nahát! - mondta elragadtatva - Pont olyan lett!

- Tehát ismeri?

A termetes asszony hirtelen felkapta a fejét, a szeme rémületet sugárzott, és hátrált egy lépést.

- Hogy került magához? - dadogta. - Csak nem maga...

Bán eltette a dobozt.

-  Csak  nem  feltételezi?  -  kérdezte.  -  Nem  erőszakkal  került  hozzám.  Az  öreg  adta  oda  azzal  a
megjegyzéssel,  hogy ha valami történne vele,  juttassam  el  ahhoz,  akit  illet,  de  személyesen  adjam  át.
Aznap délután adta, amikor az a szörnyűség történt vele.

-  Tudok róla  -  motyogta az  asszony.  Látszott  rajta,  hogy  megnyugodott.  -  De  milyen  régen,  már
három hónapja is van, hogy Evelyn járt az öreg nyakára, hogy valamelyik kamionostól rendelje meg ezt a
láncot medállal.  Még képet  is  adott  mintának, egy nyugatnémet lapból  vágta  ki.  Ragaszkodott  hozzá,
hogy tizennyolc karátos legyen a lánc. Ezek szerint az öreg meghozatta.



- Én arról nem tudok, hogy hozatta volna bárkivel is. Azt mondta, a dobozt adjam oda, nem mondta
mi van benne. Ráadásul Evelynt sem ismerem. Nem akartam vállalni, de az öreg könyörgött. Ma reggel
néztem  meg,  mi  van  a  dobozban,  s  látom,  hogy  egy  aranylánc  és  medál.  Megüthetem  könnyen  a
bokámat, főként most, hogy a nyomozók rohangálnak itt. Aranyat nem szabad  magányszemélynek sem
venni, sem eladni. Az öreg emlékének most már tartozom azzal, hogy ígéretemet betartom.

- Tehát azt akarja, hogy értesítsem Evelynt.

Bán bólintott.

- Nem akarom magam felkeresni, mert nem ismerem azt a férfit, esetleg félreértené, és az kellemetlen
lenne -  mondta.  -  Arra  gondoltam, hogy ha megkérném, értesítené Evelynt,  hogy van nálam  valami  a
részére,  amit  Pongrácz  küldött.  Ne  mondja,  hogy  a  láncról  van  szó,  mert  akkor  megtudja,  hogy
felbontottam a dobozt, és ezt nem akarom.

- Akkor mit üzen neki?

- Az öreg küld neki egy dobozt, ami nálam van, és átadom, ha személyesen veszi át.

- És hol?

Bán egy pillanatig gondolkozott.

- Este nyolc és kilenc között a Belvárosban leszek az Annában, ott megtalál - mondta. - írja le neki,
hogyan nézek ki. Sötétkék blézer lesz rajtam, piros ing és fekete nyakkendő. Várni fogom.

A termetes asszony végigseperte tekintetével.

- Nagyon jól fog kinézni - mondta. - Egy standionban megtalálnám, ha rólam lenne szó.

-  Egyedül leszek,  és  egy üveg sör  áll  majd  az  asztalomon.  Ennyi  ismertető  éppen  elég.  Ezenkívül
magam is ráismerek.

- Talán már látta?

- Hol láttam volna? Csak úgy elmondás alapján. Tudom, hogy bomba nő.

- Tehát fegyverszakértő... Akárcsak Iluska esetében.

Bán nevetett.

-  Ne túlozza el a dolgokat - mondta. - Semmi hátsó szándék nincs bennem, még ha a  világ legjobb
nője lenne is. Változatlanul Ilonkának szavazok bizalmat.

- A szája bal sarkánál apró anyajegy van, erről ráismer.

- Köszönöm, de írjon le neki.

Az asszony megköszörülte a torkát, és azt mondta:

-  És ha nem megy el, Mást üzen?... Talán azt, hogy vigye el maga azt a dobozt. Akkor  sem akarja,
hogy megmondjam, mi van benne? .

Bán a fejét rázta.

- Semmiképpen ne mondja meg, hogy mi van benne - mondta.

-  Különben is el fog jönni. Ő  nagyon is jól tudja, hogy mi lehet a dobozban. Kicsit  csodálkozni  fog,
hogy megkapja, mert titokban már lemondott róla, amikor értesült a történtekről.

- Palinak egy szót se szóljon, ugye?



- Miért ne?

Az asszony csodálkozott.

- Esetleg nem engedi el - mondta. - Ez könnyen elképzelhető.

-  Bízzon mindent a  nőre!  Felőlem jöhet,  ha  akar,  ezzel a  Palival is,  elvégre nem udvarolni akarok,
csupán átadni azt, amit vállaltam.

- Ha így gondolja...

Bán nevetett. Egy pillanatyi kétsége sem volt afelől,  hogy az asszony nem rak  lakatot  a  szájára.  Az
üzenet átadása után első dolga lesz, hogy megsúgja, mit is tartalmaz a doboz. Ez viszont nem aggasztotta,
mert a lényeget nem érintette és nem befolyásolta.

- Ugye, az öreg jó viszonyban volt az irodán Zinglernével? - szegezte a kérdést Irmának.

-  Hát  persze  -  felelte  a  nő.  -  Mindig  az  öreggel  küldték  a  kereskedők  kedvességeiket,  egy  kis
primőrt, ezt-azt. Így Zinglernének is kényelmesebb volt, mint kosarával minden hét végén körbeszaladni a
piacot.  Nem mondom, ezért  hálás volt  az  öregnek,  és  segítette  ott,  ahol  tudta.  A  lényeg:  az  öreg  jó
viszonyban volt Zinglernével, akárcsak velem.

Bán töprengő képet vágott.

- Gondoltam - mondta jelentőségteljesen.

Az asszony rögtön lecsapott.

- Miből gondolta? - kérdezte.

- Semmi, semmi... Csak úgy az eszembe jutott valami. Akkor megteszi nekem azt a szívességet, hogy
üzenetet, visz Füredinének?

- Számíthat rám.

Bán üdvözlésképpen intett kezével.

- Ne felejtse el, hogy este az Annában várom - mondta.

Remélte, hogy addigra némely dologban tisztán lát majd. Arra gondolni sem mert, hogy még jobban
összekuszálódik minden.

- Azt nem ígérhetem, hogy Evelyn ott lesz. Lehet, hogy csak üzenetet küld, és akkor hiába várja.

- Úgy nyerjem meg a főnyereményt a lottón!

- Ejnye, de biztos a dolgában!

- Igen, mert az asszonyoknál az ékszer a legerősebb vonzerő, és ez alól Fürediné sem kivétel.

11.

Dél  múlt  néhány  perccel,  amikor  Bán  Géza  célhoz  ért.  A  kopott  ház  most  is  kihaltnak  és
elhagyatottnak látszott. Mindez nem tévesztette meg. Jóval előbb érkezett, mint legutóbb, és útba ejtette
a Mester utcai zöldségüzletet. Csak a göndör hajú fiatalembert látta a pult mögött sündörögni. A nőnek
és élettársának nyoma sem volt.

Hűvös szél fújt, de a borongós égbolton felszakadoztak a felhők, és olykor, ha pillanatokra is, kisütött



a nap. A szomszéd utcában állította le kocsiját.  Egy csenevész gyümölcsösön át  jól  látta  a  kopott  ház
bejáratát és a kerítéskaput. Felöltőjét az ülésre dobta, majd felhajtotta hátul a motorháztetőt, és csak úgy
pulóverben piszmogni kezdett a motorral. Mindig úgy helyezkedett, hogy szemmel tartsa a másik utcában
levő házat. Aztán megpihent a kocsi ülésén, cigarettára gyújtott, de a tetőt nyitva hagyta, hogy megőrizze
a szerelés látszatát. Később folytatta a matatást.

Pontban egy órakor  egy férfi lépett  ki  a  ház kapuján.  Megkerülte  az  épületet,  és  eltűnt  szem  elől.
Aztán Fürediné bukkant elő. Kabátban volt, a karján táska, helyre kalap a fején. Nem a kertkapun jött
ki,  hanem  a  kocsibejárót  nyitotta  ki.  A  ház  mögül  kigördült  a  Zsiguli.  A  nő  bezárta  a  bejárót,  és
elhajtottak.

Eljött az a bizonyos idő,  amikor a  postás  szerint sincs senki  a  házban.  Bán azonnal indított,  és  két
utcával távolabb ment. A kocsit leállította, mert villámgyorsan kellett cselekednie és tökéletesen. Sokáig
nem matathatott a kertkapunál, mert így feltűnhetett  volna valamelyik közeli  szomszédnak,  bár  a  házak
elég távol voltak egymástól.

A kapunál  pillanatok alatt  betalált  a  kulcslyukba,  egy csuklómozdulat,  és  elfordult  az  álkulcs,  a  zár
engedelmesen  kinyílott.  Becsukta  maga  után  a  kaput,  és  minden  sietség  nélkül  a  házhoz  ballagott.
Útközben egy másik álkulcsot vett  elő,  mert  sejtette,  hogy wertheimzárral találja szembe magát.  Így is
volt, a fabetétes bejárati ajtón kéttollú kulcslyuk virított. Itt már szerencséje volt, hogy a bejárati ajtót pár
másodperc  alatt  kinyitotta.  A  következő  üvegezett  ajtó  nem  volt  kulcsra  zárva.  Odabent  csend  és
félhomály fogadta.

Egy nagy előtérben találta magát, ahonnan mindkét oldalon egy sor ajtó nyílt még. Gondosan becsukta
mindkét ajtót, és várt, hogy szeme megszokja a homályt. Kisvártatva kinyitotta az első ajtót; amely jobb
kézre  esett,  és  kíváncsian benézett.  Tágas  konyhát  látott,  az  asztalon  ottfelejtett  reggeli  maradványait,
bögréket. Az a titkos remény motoszkált  benne,  hogy ha precíz  és  alapos  kutatásba  fog,  előbb-utóbb
egy halom ékszerre bukkan. Azt sejtette, hogy Pongrácz László hosszú seftelésből származó eredménye
itt lapul. Visszahúzta a konyhaajtót, és azon töprengett, hogy hol és melyik szobában kezdje a  kutatást,
amikor tekintete a fogasra esett. Két fekete rongydarab lógott ott,  mint valami szemfedő.  Ha  csak  egy
lett volna, talán fel sem tűnik, vélhette volna sálnak vagy kendőnek. A két egyforma darab azonban már
kíváncsiságot  keltett.  A  fogashoz  lépett,  és  megnézte  az  egyiket.  Azonnal  észrevette  a  két  lyukat
szemtávolságban, a zsákszerű szájnál a  zsineget,  hogy össze  lehessen húzni. A másik rongy ugyanilyen
volt,  mintha gyerekek játszottak  volna rabló-pandúrt  csuklyában.  Most  már  feltűnt  a  széles  bőröv  is,
amely ott lógott,  csatján  kis  kulccsal.  Úgy tűnt,  egy bőrönd kulcsa lehet,  amikor aztán kézbe  vette  és
alaposan megnézte, ismerősnek találta, de nem tudott  rájönni,  mihez is való.  A kulcs piciny tollán levő
kopás  elárulta,  hogy  használatban  van,  a  szárba  gyárilag  egy  5-ös  számot  ütöttek,  jelezve,  hogy
sorozatból való. Bán Gézának bizarr ötlete támadt.

Elhatározta, hogy kutatása előtt a padlástól a pincéig átfésüli a házat. A pincét választotta előbb, mert
az előtér végében nyomban észrevette a lejárati ajtót, míg a padlásét nem látta. Úgy gondolta, azt majd a
tágas  éléskamrában találja meg. Az ilyen régi épületeknél  ott  volt  a  padláslépcső.  Az ajtó  nyitva  volt,
kanyargós kőlépcső vezetett le a sötétbe. Felgyújtotta piciny elemlámpáját, és indult lefelé. Az ajtót itt is
behúzta  maga  után.  Lent,  a  lépcső  aljában  egy  vasajtóba  ütközött.  A  zárban  benne  volt  a  kulcs.
Kinyitotta, és bevilágított a helyiségbe. Elsőnek a boltíves mennyezeten levő szellőzőlyukakat vette észre.
Most már tudta, hogy a házhoz épített pincébe jutott, amelynek teteje nagy vakondtúrásként húzódik az
épület mögött.

- A villanykapcsolót az ajtó mellett találja - szólalt meg egy rekedt hang a pincéből.

Bánt az előbbi bizarr elképzelés valamelyest előkészítette hasonló fogadtatásra, de így is összerándult
a meglepetéstől, mintha áramütés érte volna. Az idegen akcentus nem hagyott kétséget afelől, hogy kire is
talált.



A nagy fülű férfi csapzott,  göndör  hajjal,  piszkosán ott  állt  a  falnál a  zseblámpa  fénykévéjében,  és
szabad kezével a szemét védte.

Bán belépett,  és  becsukta  maga  mögöt  a  vasajtót.  A  villanyt  azonban  nem  gyújtotta  fel,  annál  is
inkább, mert észrevette a parányi ablakot, alig egy arasszal a mennyezet alatt.

- Nem kétséges, Dos Santos úrhoz van szerencsém - mondta tagolva a szavakat.

- Akkor maga nem betörő.

- Annak nézett?

-  Esküdni mertem volna rá.  Már  jó  előre  hallottam  lépteit,  ahogy  lefelé  igyekezett.  Bizonytalanok
voltak.  Aztán  meg  nem  gyújtott  villanyt.  Ismeretlen  barátaim  dübörögve  jönnek,  és  felkapcsolják  a
villanyt. Nem gyújt villanyt?

- Az ablak miatt nem.

- Értem...

Bán közelebb ment.  Ekkor  látta,  hogy a  férfi a  falon  körbefutó  csőhöz  van  bilincselve.  Most  már
tudta, hogy ott fent fogason csüngő bőrövre erősített kis kulcs miért volt annyira ismerős. Félretartotta a
zseblámpa fényét, hogy az éles fény ne zavarja a másikat.

- Mivel nem betörő, csak egyvalaki lehet - jegyezte meg a férfi.

- A Belügyminisztérium tisztje vagyok, és magát kerestem.

Santos lehajolt, és cigarettát vett fel a földön levő dobozból. Tüze is volt.

- Látja, mennyire rendesek voltak hozzám? - mondta.

- Nem hittem volna, hogy pont itt találom.

- Akkor véletlen volt.

Bán a fejét rázta.

-  Egyáltalán  nem  volt  véletlen  -  mondta.  -  Ez  a  ház,  ahol  fogva  tartják,  nagy  fogást  ígért.  Most
kiderült, hogy maga volt a nagy fogás.

Santos piszkos arca olyan megviselt volt, mintha egy bányaomlásból menekítették volna ki.

- Hol van ez a ház? - kérdezte.

- A külvárosban. Rákosszentmihályon.

- Nem tudom, merre van. A többiek hol vannak?

- Most üres a ház, azért tudtam bejönni.

- Nem az itteni barátaimat értem, hanem a maga társait.

- Egyedül jöttem.

Santosnak leesett az álla.

-  Akkor ezek bármelyik pillanatban visszajöhetnek - hadarta. - Ezek szerint nincsenek letartóztatva.
Nem tudják, hogy lebuktak.

- Még nem sejtenek semmit, és ez így van jól.

- Miért jó ez, és kinek?



Bán válasz nélkül hagyta a kérdést. Elsietett a kulcsért. Most már tudta, hogy nincs sok feladata hátra.
Egy  telefon,  és  pont  kerül  az  akta  végére,  befejeződött  a  lisszaboni  futár  ügye.  Méghozzá  a
legkedvezőbben,  mert  épségben  és  egészségben  előkerült  José  Dos  Santos,  akit  bűnözők  tartottak
fogságukban. Hogy miért? Ez majd kiderül a vallomásokból, és a portugál szavaiból. Mindenki elégedett
lesz. Az elhárítófőnök, a Külügyminisztérium és a követség.

Aztán eszébe jutott a csomag, ott a piacfelügyelőségen, Zinglerné szekrényében. Mi lesz a heroinnal?
Ki fogja bevallani,  hogy arra  fájt  a  foga? Gyertyán Pál?  Talán  Fürediné?  Esetleg  Botos  Ferenc  vagy
Kovács Péter? Egyszerűen előállnak azzal, hogy bizony mindent megtettek a heroin megszerzéséért? De
ha  senki  sem  áll  ezzel  elő,  akkor  kinek  fájhatott  annyira  a  foga  rá,  hogy  emiatt  végzett  Pongrácz
Lászlóval? Ki volt Mehmet Ali gyilkosa?

Bán nagyon is tisztában volt azzal, hogy most José Dos Santos kiszabadításával elvesztik a lehetőséget
egy csapda felállítására. A Füredinével ma estére megbeszélt randevúja értelmetlenné válna még akkor is,
ha  az  asszonyt  nem  is  tartóztatnák  le.  Csupán  egyetlen  dologra  van  bizonyítékuk.  Ez  pedig  az
emberrablás.  Ezzel elvágják azt  a  fonalat,  amelyet  tovább  lehetne  gombolyítani  a  végső  bizonyítékok
megszerzéséig. Mert ebben az ügyben nem csupán a portugál elrablása szerepel. Az csak egy mozzanata
volt egy hosszú, bűnös sorozatnak.

Miután Santos megszabadult bilincsétől, a fiatalember nyakába borult, és hátba veregette.

- Miért jó az, hogy még nem fogták le őket? - kérdezte. - Ezt mondta az előbb, nem?

- De igen.

- Nos?  

- Előbb arra válaszoljon, hogy miért rabolták el?

Santos kiszabadult csuklóját dörzsölgette.

- Ha én azt tudnám - mondta.

- Nem tudja?

A férfi a fejét rázta.

- Még csak találgatni sem tudok. Minden olyan rejtélyes, sötét.

- Valamit csak mondtak, amivel megpróbálták tettüket indokolni?

-  A  legérdekesebb,  hogy  nem  mondtak  semmit.  Mikor  rákérdeztem,  mert  gondolhatja,  hogy
elsősorban engem is az ok érdekelt,  mindig elütötték a  választ.  Mintha maguk sem tudták  volna,  hogy
miért vállaltak ekkora kockázatot. A legnagyobb csalódás Evelyn volt, amikor előttem lebukott,  de  ezt
még ő sem tudja.  Még elképzelni sem tudom, miért viselkedett  így velem szemben,  amikor megadtam
neki mindent, amit tudtam.

- Maga nem tudja, hogy a szeretője melyik oldalon áll?

Santos a fejét rázta, és  röviden elmondta,  hogyan rabolták  el  a  víkendházból,  ahol a  pásztorórákat
töltötte a szeretőjével. Taglalta azt a pillanatot, amikor észrevette a cipőcserét.

Mikor befejezte, azt mondta:

- De most már elárulhatná, miért nem fogták le őket!

-  Mert  így  előkészíthettük  volna  azt  a  csapdát,  amelybe  nemcsak  belesétálnak,  hanem  egyben
bizonyítékokat  szolgáltatnak  minden  bűnös  tevékenységükről.  Magyarázatot  kaptunk  volna  az  ön
elrablásáról is... Ennek azonban most már sajnos lőttek. Le kell mondanunk a csapdáról.



- Miért kellene lemondaniuk?

Bán  elmagyarázta  a  férfinak,  hogy  kiszabadítását  még  a  mai  napon  letartóztatások  követik.  A
bűnösök a  rács  mögé vonulnak, és  nem lesz,  aki  a  csapdába  rejtett  tárgyról  hírt  vigyen  az  esetleges
cinkosoknak.

-  Ennek a  társaságnak csak  egy részét  derítettük  fel  -  hangsúlyozta.  -  A  csapda  nélkül  csupán  a
vallomásukra szorítkozhatunk egy sor más jellegű bűncselekmény vizsgálatánál.  Pedig nem kellett  volna
hozzá sok  idő.  Ha  nem ma,  hanem holnap kukkantok  be  ide,  akkor  a  csapda  már  megtette  volna  a
feladatát. Ennyivel előbb jöttem.

- Nekem az a lényeg, hogy szabad vagyok, és véget ért ez a kényszerű rabság.

- Megértem.

- A jövőben a szeretőktől is óvakodni fogok.

Bán a torkát köszörülte.

- Persze, segíthetne rajtam - bökte ki.

Santos tettre késznek mutatkozott.

- Számíthat rám a letartóztatásuknál - mondta.

Pózba vágta magát, és bemutatott néhány karatemozdulatot.

- Ha szabad vagyok, kettőjükkel is szembeszállók.

- Nem ilyenfajta segítségre gondoltam.

Santos kiegyenesedett, és ujjaival valamelyest rendbe hozta a haját.

- Hát milyenre gondolt? - kérdezte.

- Mit szólna, ha arra kérném, hogy maradjon még egy keveset fogságban?

A portugál eltátotta a száját.

- Hogy fogságban maradjak? - kérdezte. - És miért, ha szabadna tudnom?

- Az ügy érdekében.

- Tehát az ügy miatt?

- Igen. Persze, nem bilincselem a csőhöz, ezt csupán imitálom. Lényegében szabadon mozoghat. Csak
arra kérném, ha ezek meglátogatják, ne árulja el magát. Reggelre aztán minden véget ér. Végleg szabad
lesz. Hát ennyit kívánnék. Úgy vélem, ez teljesíthető.

Santos némán bámult, és látszott rajta, hogy nem repes az ötlettől.

- Itt minden perc egy örökkévalóságnak tűnik - jegyezte meg.

- Most már nem, mert tudja, hogy lényegében szabad, csak hát a játék kedvéért reggelig itt marad.

- Játék?

-  Magának most  már az,  hiszen gondolja  el,  míg azok  komoran  járnak-kelnek  itt,  és  semmit  sem
sejtenek, maga már tudja, mi a valós helyzet.

Santos, egy pillanatig töprengeni látszott.

- Nekem is lenne egy kérésem - mondta.



- Éspedig?

- Nem lehetne velem kapcsolatban a barátnőm szerepét tompítani?

Bán a fejét rázta.

- Ezt nem értem - mondta. - Mit akar tompítani?

- Maguk egy rövid tényállást közölnek a követségemmel. Így van?

-  Pontosan.  Elvégre  a  követsége  jelentette  az  eltűnését.  Átiratban  megkapják  a  valós  tényállást,
természetesen a nyomozás teljes befejezése után.

-  Éppen erről van szó. Szeretném, ha Evelynt nem mint a szeretőmet tüntetnék fel, hanem csak  mint
egy nőismerősömet, s ez természetesen teljesen kizárja az előbbi fogalmat. Jó lenne, ha erre utalnának.

- Tehát azt akarja, hogy Füredinét ne említsük szeretőjeként.

-  Nézze, az egész követség rajtam röhögne, ha megtudnák, hogy lényegében a szeretőm volt az, aki
tőrbe csalt. Ezt szeretném elkerülni. Tudom, hogy Evelyn erről beszélni fog önöknek,  és  ezt  nem lehet
teljesen eltitkolni. Csak azt kérem, hogy a követségemnek küldött hivatalos átiratukban ez a kapcsolat ne
úgy szerepeljen, hogy Evelyn a szeretőm volt majd egy évig. Érthető?

- Igen.

- Tudja ezt nekem garantálni?

- Igen, de hogy győzzem meg erről?

Santos megragadta a kezét.

- Adjon kezet rá -  mondta. - Nekem ennyi elég.

Bán eleget tett a kérésnek, kezet ráztak. Ezt követően megmutatta, hogyan kívánja imitálni a  csőhöz
bilincselést. Kihúzta a bilincs recézett végű félholdját, és úgy helyezte a másik rész hornyára, hogy a rece
nem akadt  be  a  zárba.  A csuklót  körülfogó két  részt  aztán  nem  kattintotta  össze,  hanem  gyufaszállal
kiékelte a horonyba futó recézett félhold szárát. Így a bilincs azt a látszatot keltette, mintha fogva tartaná
a  csuklót.  De  elég volt  egy mozdulat,  és  máris nyitva volt.  A bilincs  másik  részét  rendesen  a  csőhöz
kapcsolta.

- Egy pillanat alatt megszabadíthatja magát, de arra kérem, reggel előtt ne árulja el a cselt - mondta. -
Nem akarom, hogy ezek idő előtt pánikba essenek.

- Be kell vallanom, hogy nagyon szerettem volna látni Evelyn csinos arcát, amikor szabadon meglát, és
rájön, hogy a tervük meghiúsult.

- Enélkül is megfelelő elégtételben lesz része.

- Konkrétan hánykor jön reggel?

- Ígérem, hajnalban már itt leszek, nem lesz semmi komplikáció.

-  Ahogy  magát  most  megismertem,  nem  hiszem,  hogy  meg  kell  ostromolniuk  a  házat.  Elég,  ha
óvatosan belopakodik, és kupán vágja őket.

- Mennyi fegyverük lehet?

- Csak azt az egy Lugert láttam, amikor elkaptak.

- Ennyire ért a fegyverekhez, hogy még a típusát is meg tudta jegyezni?



Most először Santos szája szögletében mosoly jelent meg.

-  Meglóbálták az orrom előtt,  így akaratlanul is  módomban  állt  megfigyelni  -  mondta.  -  Ezenkívül
valamicskét értek a pisztolyokhoz, de csak ezekhez, mivel suhanc koromban versenylövő voltam.

- Hát persze, csak valamicskét ért hozzájuk...

Bán hirtelen elhallgatott, mindketten megmerevedtek. Odafentről neszezés hallatszott, kisvártatva egy
ajtó csapódott, aztán lépések dübörögtek lefelé a lépcsőn.

Bán egy szemvillanás alatt magához tért. Kezében kialudt a zseblámpa fénye, és máris háttal a falnak
lapult a bejárati vasajtó mellett. Hallotta, hogy az érkező a zárban hagyott kulccsal matat, majd lenyomta
a kilincset, és meglepetten felkiáltott, amiért az ajtó engedett. Kigyulladt a mennyezeti lámpa.

Bán két  karját  támadóállásba helyezte,  mert  felkészült a  legrosszabbra  is.  A következő  pillanatban
sarkig tárult a vasajtó, és a szárnya eltakarta.

A  portugál  lecsúszva  ült  a  falnál  a  matracon,  és  kerekre  tágult  szemmel  nézett,  még  lélegzetét  is
visszafojtotta.  Nagy erőfeszítésébe  került,  hogy  fásult  levertséget  színleljen.  Minden  pillanatban  várta,
hogy az ajtószárny által takart vendége akcióba lép majd.

A csuklyás alak a küszöbön állt, és merően nézett. Áz alacsonyabbik őrző volt az.

- Már azt hittem, valami történt - sziszegte.

Santos a fejét rázta, és nem mert megszólalni, nehogy hangjának remegése elárulja különös helyzetét.
Tisztában  volt  azzal,  ha  a  csuklyás  belép  a  pincébe,  a  megbúvónak  azonnal  támadnia  kell,  hogy
kihasználja a meglepetés adta előnyt. Afelől nem volt kétsége, hogy ki lenne a nyertes, de most már maga
is arra a csapdára gondolt, amelyet elrablóinak készítettek elő. Tudta, ha most itt történik valami, abból
semmi sem lesz.  Megtámasztotta  fejét  a  falnál,  és  tüntetőén  lehunyta  a  szemét,  hogy  érdektelenségét
hangsúlyozza. Csak akkor mozdult meg, amikor a vasajtó döngve becsapódott, kattant a zár, és a léptek
gyorsan távolodtak.

Bánból  mély  sóhaj  szakadt  fel,  az  arca  verejtékben  úszott.  Eljött  a  faltól,  és  lenyomta  a  vasajtó
kilincsét. Számított rá, hogy zárva találja.

Santos halkan megszólalt:

- Le kellett volna ütnie. Most fel kell készülni a következő alkalomra. Másként innen nem lehet kijutni.

- Ezzel még várhatunk...

- Hogy akar zárt ajtón át kijutni?

Bán zseblámpával belevilágított a kulcslyukba, és elégedetten egyenesedett fel.

- Majd meglátja, hogy kijutok - mondta.

- Ne vicceljen... Nem superman maga, hogy ide-oda repkedne, falakon, zárt ajtókon is átjusson.

- Benne a zárban a kulcs.

Santos rágyújtott.

- De kívülről van benne - mondta.

- Ez nekem éppen megfelelő.

- Inkább megkopogtatom a csövet, mire lejön, hogy mit akarok, maga meg kupán vágja.

Bán a zsebéből hegyes tárgyat vett elő, és az ajtó elé térdelt. Nem volt küszöb, ujjnyi rés tátongott a



pince betonja és az ajtólap  között.  Zsebkendőjét  szétsimítva a  földre helyezte,  és  vigyázva, nehogy az
meggyűrődjön, áttolta az ajtó alatt. A kiterített zsebkendő pontosan a kilincs alatt volt.

-  Ha nem lesz szerencsém, akkor kopogtathat - szólt hátra,  és  a  hegyes tárggyal piszkálni kezdte  a
zárban levő kulcsot. - Egy ősrégi módszer ez, de már sokszor bevált.

Santos cigarettáját szívta.

-  Ez hova sietett  ilyen lóhalálban? -  kérdezte.  -  Még soha  nem csapta  be  így  az  ajtót,  ráadásul  a
villanyt is égve felejtette. Úgy látszik, megzavarodott.

- Rohant telefonálni, hogy a másikat letolja, magát pedig megnyugtassa.

- Azt hiszi, a társa hagyta nyitva az ajtót?

Bán bólintott, és tovább piszmogott a zárral.

- Pontosan ezt hitte - mondta. - De az is biztos, hogy gyanú támadt benne.

-  Gyanú? -  csodálkozott  a  portugál.  -  Akkor  nem így  viselkedett  volna,  hanem  bejön,  és  szétnéz
alaposabban. Utánajár, hogy minden rendben van-e, és ezzel megnyugtatja magát.

- Félt, azért nem tette. Mindenesetre sietnem kell, mert könnyen lehet, hogy nyakunkon lesz a másik.
Az a szerencse, hogy megzavarodott, és a kulcsot a zárban hagyta.

Santos most már rájött, hogyan akar kijutni innen hívatlan vendége.

- Sikerül kipiszkálni a kulcsot? - kérdezte.

Bán felegyenesedett, és megtörölte a homlokát.

- Most ugrik a macska a kútba - mondta.

- Ezt nem értem.

-  Egy közmondás: most eldől, hogy sikerül-e. A kulcsot elfordítottam, most  már kilökhető  a  zárból.
Az a kérdés, hogy ha leesik, a zsebkendőn marad-e vagy sem.

Santos  megálljt  parancsolt,  és  a  pince  sarkába  mutatott.  Bán  valamit  látott  a  falnak  támasztva.
Kiderült, hogy egy fél négyzetméter kartondarab, amely valami doboznak lehetett a teteje. Mindenesetre
jobb megoldásnak látszott, mint a zsebkendő. Kicserélte, aztán kilökte a kulcsot a zárból, amely tompán
koppant.

- A hangról úgy tűnik, a papírra esett - vélekedett a portugál.

Bán megnyalta cserepes ajkát, és lassan behúzta a pincébe a kartont. A kulcs ott hevert rajta.

-  Figyeljen rám - fordult a férfihoz. - Én most villámgyorsan elpárolgok.  Ha  nem hall csatazajt  vagy
nem jönnék vissza, sikerült minden. Remélem, ezek nem vizsgálják meg a bilincsét, mert  álmukban sem
gondolnak arra, hogy imitálva van.

- A kocsimmal mit csináltak?

- Azt nem tudom.

- Nem találták meg?

Bán nemet intett.

- Itt van egy garázs, de abban más kocsi van - mondta. - ígérem, a kocsija is meglesz.

- Tudja, miért kérdem?



- A futárposta miatt. Reggel itt vagyok, amint virradni kezd.

- A leghosszabb éjjelem lesz, pedig már volt egypár... Mindenesetre sok sikert.

Bán visszazárta a vasajtót, és fellopakodott a ház előterébe. Itt lélegzetvisszafojtva hallgatódzott. Mély
csend volt mindenütt, semmi sem moccant. A ház bejárati  ajtaja  nem volt  bezárva.  Jól  sejtette,  hogy a
portugál őrzője most lélekszakadva rohan telefonálni, mert mindent nyitva talált.

Bán tudta, hogy vállalnia kell a gyanú kockázatát, ha időközben valaki hazaér és nyitott ajtókat talál.
A bezárásukkal azonban nem vesződhetett. Elég időt vett igénybe kinyitásuk. Különben is, íratlan szabály
volt, hogy ilyen helyzetben semmmit sem szabad bezárni, mert könnyen előfordulhat,  saját  csapdájukba
esnek, maguk vágják el menekülésük útját. Kilesett a kertbe, majd a kertvárosi utcát fürkészte, de senkit
sem látott. Gyorsan kisurrant. A kapu szintén nyitva volt, így akadálytalanul jutott az utcára. Megnyújtotta
lépteit és csak akkor lassított le, amikor a szomszédos utcába ért, ahonnan a telkeken keresztül átlátott a
kopott házra. Nem sok idő telt el, máris lóhalálában, mintha zápor elől menekülne jött a nagy fülű, göndör
hajú fiatalember, aki délelőtt még a zöldséget árulta a Mester utcai üzletben.

Bán elszívott egy cigarettát, amikor ismerős Zsiguli fékezett a ház előtt. Gyertyán Pál szállt ki  belőle,
és besietett a kapun. Sejtette, a telefonhívás hozta őt haza, a nyitva talált ajtók híre.  Gondolta,  hogy mi
történik most  a  falak között.  Vitatkoznak,  ki  volt  a  hibás.  Nem sok  választásuk  volt.  Vagy  Gyertyán
elismeri, hogy a pinceajtót nem zárta be rendesen reggel és a többit Füredinére keni, elvégre a nő jött ki
utoljára a házból. Most, hogy mindent rendben találtak, ez megnyugtatja őket.

Húsz  perc  múltán  megjelent  Gyertyán.  Nem  látszott  sem  feldúltnak,  sem  zaklatottnak.  Beült  a
Zsiguliba, és  elhajtott.  Bán mindebből  arra  következtetett,  hogy  cselvetése  sikerült,  nem  jöttek  rá  az
imitált bilincselésre. Cigarettára gyújtott és  fel-alá sétálva meghányta-vetette  magában a  történteket,  de
szemét nem vette le a kopott házról. Maga sem tudta,  mire vár,  de  nem mozdult figyelőhelyéről.  Jóval
Gyertyán távozását követően kijött a házból a nagy fülű fiatal férfi. Anorákban volt, megkerülte a házat és
eltűnt a szeme elől.

Kisvártatva egy mopedot tolva megjelent. Bán teljes  erejével  kocsija  felé kezdett  futni. Feltételezte,
hogy a fiú valami rendkívüli dolgot határozott el, ha csapot-papot otthagyva elkarikázik, nem törődve a
pincében levő fogollyal. Úgy érezte, a tüdeje kiszakad a melléből, amikor kocsijához ért. Bevágta magát,
és máris indított. Nem a ház felé ment, mert tudta, hogy ott  már nyomát sem látná a  férfinak, hanem a
közeli  betonúthoz  igyekezett.  Azon  csak  két  irányba  hajthat:  a  Belváros  vagy  Csömör  felé,  ami  a
legközelebb van a főváros határához.

A legjobbkor érkezett az útra. Még volt annyi ideje, hogy észrevegye a mopedján kuporgó, anorákos
férfit,  amint eltűnik a  legközelebbi kanyarban,  útban kifelé a  kertvárosból.  Gázt  adott,  és  egy  pillanat
múlva már meg is látta  a  mopedot.  Nem ment közel,  jókora  távolságot  tartva  követte,  nehogy gyanút
fogjon.

Az anorákos férfi kihajtott  a  városból,  és  mielőtt  elérték  volna Csömör  határát,  bekanyarodott  egy
földútra. Bán is a földútra kanyarodott, amelyet egy csenevész akácos szegélyezett. Dimbes-dombos volt
a  táj,  az  út  hol  eltűnt,  hol  ismét  felbukkant.  Nem  látta  a  mopedost,  de  aztán  sikerült  egy  pillanatra
meglátnia. Ott haladt előtte, kékes füstöt pöfögve. A motoros  váratlanul elkanyarodott.  Kissé  távolabb
tágasabb, pinceszerű építmény látszódott, amelyet tölgyek öveztek. Nem hajtott tovább, mert nem akarta
kockáztatni, hogy a másik észrevegye. A földúttól kissé távolabb egy lapályos, füves helyen leállította a
kocsit és gyalog folytatta útját a  tölgyes felé.  Kisvártatva annyira közel  ért,  hogy jól  kivehette  a  falhoz
támasztott  mopedet.  Az  anorákost  sehol  sem  látta.  Feltételezte,  hogy  bent  van  az  épületben,  melyet
nagyobb présháznak nézett, s elég elhanyagolt állapotban volt.

A bokrok védelmében közelebb lopódzott  az  épület  eleje  felé.  Kétszárnyú,  hatalmas,  széles faajtót
látott,  az  egyik  résnyire  nyitva  volt.  Váratlanul  előbukkant  az  anorákos  férfi.  Becsukta  a  faajtót  és



visszazárta a  lakatot.  Semmi sem volt  nála vagy a  kezében.  Mopedjára  ült,  beindította,  majd pöfögve
eltávozott, amerről jött.

Bán nem követte, hanem rejtekhelyén jó ideig várakozott. Később, amikor már úgy vélte, hogy a fiú
elég messze lehet, előbújt és az épülethez ment. A széles ajtón egyszerű lakat lógott. Nem teketóriázott
sokat. Elővett egy speciális kulcsot. Fél perc sem telt el, a lakat nyitva volt. Kitárta az ajtót, és belépett a
helyiségbe. A csodálkozástól mozdulatlan maradt. Egy acélkék Ford Capri állt előtte...

Átnézte  a  kocsit,  amelynek  műszerfalában  ott  volt  az  indítókulcs  is.  A  csomagtartóban  néhány
bőröndöt látott a leplombált diplomáciai postazsákkal együtt. Szerette volna tudni, miért jött az anorákos.
Mi lehetett az a halaszthatatlan dolog, ami ide hozta? Hiába nézett alaposan szét és kutatott fel mindent,
semmit sem talált. Elhatározta, kipróbálja a gyújtást. Mikor az ülésre huppant, a kesztyűtartó önmagától
kinyílt. A fedél  nem volt  jól  lezárva,  illetve a  zárónyelv nem kattant  vissza.  Ebből  arra  következtetett,
hogy az anorákos innen vehetett  ki  valamit.  A kesztyűtartóban különféle idegen parkolójegyeket  talált,
valamint José Dos Santos jogosítványát. Tehát iratok voltak itt.

Most már tudta, miért érkezett az anorákos férfi. Előbb arra gondolt, hogy a kocsit használhatatlanná
teszi. Aztán másként döntött. Kitárta mindkét széles ajtót, és kihajtott a Forddal. A kocsi épphogy kifért.
Az ajtókat becsukta, és a lakatot visszazárta, bár ennek már nem sok értelmét találta. A titkolódzásnak
vége volt: tudta, hol a lisszaboni futár, most pedig a kocsija is előkerült.

A  Ford  Caprival  kényelmesen  behajtott  a  városba,  és  leparkolt  a  Népstadion  melletti  Stadion
szállodánál. A kocsit alaposan bezárta, aztán kiballagott a Kerepesi útra, és fogott egy taxit. A sofőr nem
volt elragadtatva, amikor megtudta, hogy a főváros határába, Csömörre kell menni, de a busás borravaló
beígérése meghozta a kedvét.

A Volkswagent ott találta, ahol leállította. A taxi villámgyorsan elporzott a földúton.

Bán Géza pontban délután ötkor tárcsázta fel az elhárítófőnököt.

Arra gondolt, hogy a jó hír soha nem érkezik későn.

12.

Bana Dénes sietős léptekkel érkezett a Vigadó téri alsó rakpartra. Sötétedett már, a hűvös őszi szél
fodros  habokat  csipkézett  a  Duna víztükrére.  Bán a  hajóállomásnál  várakozott  egy  szélvédett  helyen.
Miután  üdvözölték  egymást,  az  ezredes  nyomban  a  lényegre  tért.  Örömmel  közölte,  hogy  egy
rendőrjárőr a Stadion hotel parkolójában rátalált a keresett Ford Caprira. A jó hír éppen indulása előtt
érkezett.

Beleznay őrnagy máris intézkedett, hogy figyeljék a kocsit és igazoltassák, aki használni akarja.

- Egy újabb nyom, amelyen elindulhatunk - vélekedett az ezredes. - Mit szól hozzá?

- Én vittem oda.

Bana ritkán lepődött meg, de most leesett az álla.

-  Hogy  az  ördögbe?  -  kapkodta  a  levegőt.  Aztán  valamelyest  magához  tért.  -  Miért  nem  ezzel
kezdte?

- Jelentem, ezredes elvtárs... Talán szakítottam volna félbe?

- Tehát ez volt a nagy fogás, amiért rendkívüli találkozót kért.



Bán átadta a kocsi indítókulcsát.

- Jelentem, nemcsak ez történt - mondta.

- Hód, beszéljen folyamatosan és ne adagolja nekem apránként a dolgokat, mint valami orvosságot.

- Nos, ráakadtam a kuncsaftunkra is, az eltűnt lisszaboni futárra.

Bana meglepetten feliáltott:

- José Dos Santos?

Bán bólintott.

-  Bizony,  José  Dos  Santost  megtaláltam,  épségben  és  egészségben,  bár  egy  kicsit  megviselt
állapotban volt. Tettrekész, és ami a legfontosabb, hajlandó a segítségünkre lenni - hadarta.

Bana arcán elömlött az öröm, a kezét összecsapta.

- Hát ez valóban rendkívüli - áradozott. - De miben kell, hogy a mi segítségünkre legyen?

- Abban, hogy továbbra is fogságban maradjon.

- Fogságban?

- Úgy van, mert nagy szükségünk van erre. Időt kell nyernünk.

Bana cigarettát kínált, rágyújtottak.

- Hód, kértem már, hogy beszéljen folyamatosan - mondta az ezredes.

- Jelentem, én mondanám, de ezredes elvtárs mindig közbeszól...

- Folytassa!

Bán Géza részletesen  beszámolt,  miként  bukkant  rá  a  portugálra  a  Fürediné  által  örökölt  házban
Rákosszentmihályon. Elismerte, hogy nagyon meglepődött, mert mindenre számított, csak arra nem, amit
talált. Szó szerint idézte beszélgetését a fogságban tartott férfival. Amikor a csuklyás őr megjelenését és a
pincéből történt kijutását elmondta, az elhárítófőnök nem állta meg szó nélkül.

- Hogy magának milyen mázlija volt - vetette közbe.

- Az életben mindenhez szerencse is kell.

- Ha ezt előzőleg megbeszéljük és kintről megfelelően biztosítjuk serénykedését, akkor nem lett volna
ilyen helyzetnek kitéve, mert időben jelezzük a pasas érkezését.

Bán nagyot szívott cigarettájából.

-  Ó,  persze  -  mondta,  de  hangjában nem volt  meggyőződés.  -  Ha  mindenre mindig lenne idő.  De
olykor előfordul, hogy mire konzultálnak az esetről és intézkednek, az már aktualitását veszti.

- Ritka az ilyen eset.

- De előfordult már.

Bana kelletlenül vállat vont.

- Miért kell időt nyernünk? - kérdezte.

Bán folytatta a beszámolót arról, hogy milyen úton jutott a Ford Capri nyomára. A kocsi elvitelét azzal
indokolta,  hogy  nem  akarta  a  rejtekhelyen  hagyni,  tartott  attól,  hogy  a  tettesek  valamelyike
megsemmisítheti vagy menekülésre használhatja. Azért  állította a  szálloda közelébe,  mert  remélte,  hogy



így hamarabb megtalálják, s ez így is történt.

- Mi volt a kesztyűtartóban, amit a férfi elvitt? - kérdezte az ezredes.

- Dos Santos útlevele.

- Amellyel már megjárta kétszer Ausztriát.

- Pontosan, méghozzá ez a pasas, mert úgy vettem észre, hogy egy kicsit hasonlít a portugálra.

Bana legyintett.

- Mindketten nadrágot viselnek - mondta.

Bán a fejét rázta.

- Nem, nem - mondta. - Lehet, csak úgy simán használta az útlevelet.

- Hogy érti ezt, hogy simán?

- Nem hamisított, nem vakart bele semmit, csak felmutatta és kész... Bár az is lehet, hogy beletette a
saját fényképét. Majd kiderül.  Mindenesetre  azért  vette  magához,  mert  fél.  Fél,  hogy hamarosan vége
lesz a játékuknak, nem bízik a végső sikerben. Arra gondol, hogy jó lesz majd a pucoláshoz.

Bana felcsattant:

-  Még ma azonnal leadjuk a határőrségnek az útlevél köröztetését - mondta. - Fürediné házát  pedig
titkos megfigyelés alá  helyezzük. Apropó!  Most  jut  eszembe,  hogy ez a  Botos  lány  -  mivel  az  egész
családot figyeljük - a délután folyamán látogatást tett Füredinénél.

- Akkor ezek szerint a szép Iluska is benne van valamiben.

- Úgy gondolja, hogy egy húron pendül velük?

- Nem hinném - felelte. - Mindenesetre nyomós oka lehetett, ha felkereste Evelynt.

- Az ki?

- Fürediné.

Bana mélyet sóhajtott.

- Pedig nem hittem, hogy Pintérnek lesz igaza ebben az ügyben - mondta kelletlenül. - Már a legelején
megmondta, hogy keresd az asszonyt... És lám, Fürediné tőrbe csalta a szeretőjét, és közben eljátszotta
az áldozat szerepét.

-  Mindenesetre  a  kuncsaftunk  kiváló  megfigyelő,  mert  észrevette  az  asszonyon  a  másik  cipőt,  és
rögtön kombinált, rájött, hogy palira vették.

- Nemhiába diplomata. 

- S nem csupán jó megfigyelő, hanem a fegyverekhez is ért.

- Tessék! Újabb adottság.

Bán szélesen vigyorgott.

- Mégsem ért ezekkel semmit, mert bedőlt a nőnek - mondta. - Balek lett. Ezért nem akarja, hogy a
követséggel a teljes tényállást közöljük.

-  Nem  is  kell  mindent  az  orrukra  kötni.  Ha  alkut  kötött  vele,  akkor  álljuk  a  szavunkat,  a  nőről
hallgatunk.



Bán Géza később előadta a tervét, hogy miről is fog fecsegni a szép Füredinének, ha este eljön majd
az  aranyláncért  az  Annába.  Az  elhárítófőnök  úgy  döntött,  hogy  Beleznayt  riadóztatja  és  két
figyelőcsoportot szerveznek az éjszakai akcióra. Egyiknek az lesz a feladata, hogy kövesse Füredinét az
Annából kijövet, míg a másik a csapdához siet. Ez a piacfelügyelőség irodája lesz. Maga a csalétek pedig
az a barna csomag, amelyet Zinglerné zárt a szekrényébe a fiatalember kérésére.

-  Aki  tehát  ma  éjjel  meg  akarja  szerezni  ezt  a  csomagot,  az  a  bandának  a  feje,  legalábbis  ami
Füredinét és élettársát, valamint a göndör hajú férfit illeti - összegezte az ezredes.

Bán közbeszólt:

- Ne feledjük Botosékat.

- Ha számolunk, bárki Lehet még a főnök.

- Ma este mindenképpen lépre megy.

- Tehát ennyire sürgős nekik... - Bán bólintott.

-  Ne feledje, ezredes elvtárs, ha feltételezésünk helytálló, éppen a Ford Caprira és Gyertyán társára
várna a feladat, hogy a kábítószert külföldre vigye - mondta.  -  Tehát  nekik nincs veszíteni való idejük.
Már így is veszélyesnek tarthatják a diplomata-útlevéllel való távozást és a kocsihasználatot, mert sok idő
telt el Santos elrablása óta. Mondhatjuk, kifutottak az időből.

Bana Dénes újabb cigarettára gyújtott.

- Zimonyiék megvizsgálták a laborban a mintát, és a finomítás alapján kétségkívül török származékról
van szó - mondta.

- Legalább tudjuk, hogy az eltűnt török ügye hogyan kapcsolódik a portugál futáréhoz.

-  Igen. Ez a szegény Mehmet csempészte  be  hozzánk a  két  kiló heroint,  amelyért  most  ilyen óriási
küzdelem folyik.

Bán azt  javasolta,  hogy  az  éjszakai  akcióba  vonják  be  a  kerületi  nyomozót,  Benedek  századost.
Mindezt azzal indokolta, hogy Benedek szimatának köszönhető, hogy sikerült azonosítani a szétvert fejű
áldozatot az eltűnt törökkel. Ezenkívül felderítette, hogy az kapcsolatban állt Pongrácz Lászlóval.

Bana egyetértőén bólintott.

- Rendben van, legyen ott az akciónál - mondta. - Pintér úgy tájékoztatott, hogy jó szakember, akinek
lehet a véleményére adni.

- Én is sokat adok rá.

- Valóban?

Bán mosolygott.

- Nekem ugyanis azt jósolta, hogy a tábornoki rangig viszem - mondta.

- Vajon ezt honnan vehette? - nevetett az ezredes.

- Biztos látnok, mert velem kapcsolatban is beletalált néhány dologba.

Bana elkomolyodott.

- Éspedig? - kérdezte.

Bán ismertette Benedek véleményét újdonatúj igazolványairól.



- Azóta már jóval használtabbaknak néznek ki, mert jó néhányszor megreggeliztem rajtuk - mondta.

- Máskor ügyelnünk kell erre is.

A túlsó parton kigyulladtak az utcai lámpák. Az alsó rakparton észrevehetően ritkult a járműforgalom,
a szokott csúcsforgalomnak már vége volt. Mind több lett a kutyáját sétáltató járókelő.

Bana Dénes begombolta felöltőjét.

- Igyunk meg egy kávét az Intercontinentalban - javasolta.

- Netán egy kis cipóba sült csülköt? - célzott a fiatalember az egyik közelben levő borozóra, amelyet
már mindketten ismertek erről a specialitásáról. - Egy pohárka bort?

- Most kávét kívánok.

- Legyen kávé.

A szálloda eszpresszójában egy sarokasztalhoz ültek. Kávézás közben az elhárítófőnök azt latolgatta,
hogy mit tesz majd Fürediné, miután tudomást szerez a piacfelügyelőségen levő csomagról. A figyelésre
várt az a feladat, hogy az asszonyt követve felderítse azt a személyt, aki a szálakat mozgatja. Az fel sem
merült bennük, hogy az akció kudarccal végződhet. Nyilvánvaló volt, hogy Fürediné valakit értesíteni fog
a birtokába jutott információról.

Bánt egészen más foglalkoztatta. Magában még leírta a bűnös triumvirátust. A főnökre fájt a foga és a
mellékszálakat akarta tisztázni. Tudta, hogy az előbbit a csapda produkálja majd. A Botos lány azonban
sehogyan sem illett a képbe, amely a társaságról kialakult benne. Rejtély volt az is, hogy mit kereshetett a
lány Evelynnél? Mi indíthatta őt erre a lépésre?

Bana cigarettát kínált, és azt mondta:

-  Hód,  árulja  el,  hogy  az  eddig  történt  események  alapján  milyen  fonalat  gombolyítana  az  egész
ügyről?

- Néhány döntő momentumról csak feltételezéseim vannak, és ezredes elvtárs nem híve ezeknek.

-  Most ne arról  beszéljen,  hogy minek vagyok a  híve és  minek nem...  Gombolyítsa végig nekem a
fonalat. Kell, hogy legyen valamilyen elképzelése, hiszen egy sor tény van a  birtokunkban,  és  ez  elég a
következtetéshez, legalábbis ami a legfőbb dolgokat illeti.

- A résztvevők szerepe sem tisztázott még.

- Az ügy lényegét mondja, a szerepek majd tisztázódnak a kihallgatáskor.

Bán  Gézában  már  kialakult  egy  vázlatos  kép  az  eseményekről,  azok  okairól,  amelyek  látszólag
külön-külön eseteknek tűntek, de valójában egy egészet alkottak és szorosan kapcsolódtak egymáshoz.
Lassan kezdett el beszélni:

- Én Pongrácz Lászlóval kezdeném. Egyik kulcsfigurája volt az eseményláncolatnak. Az merőben más
kérdés, hogy később áldozat lett. Nos, az öreg ismert alakja volt a piacnak, mindenkinek dolgozott. Két
éve annak, hogy jól kereső mellékfoglalkozást talált magának. A külföldi kamionosok ekkor  szoktak  a
piac közelébe, átutazóban itt parkoltak le pihenésként. Az öreg perfekt német volt, könnyen teremthetett
kapcsolatot  a  sofőrökkel,  különböző  nációkkal,  akik  szinte  kivétel  nélkül  beszélték  a  németet,  mivel
rendszeresen járták  Európát.  Ahogy ez lenni szokott  -  folytatta a  fiatalember -,  a  sofőrök  seftelgettek
ezzel-azzal,  de  leginkább arannyal.  Egyesek közülük bőrárut  kínáltak,  télen irhakabátokat,  kesztyűket.
Zömükben  ugyanis  török  és  görög  sofőrök  voltak.  Gondolom,  Pongrácz  előbb  csak  közvetített  az
eladók és vevők között, és az utóbbiakat maga hajtotta fel. Nem lehetett viszonteladó a kezdet kezdetén,
mert nem volt tőkéje. Ekkor lépett be valaki az üzletbe...



- Aki a dohányt hozta - vetette közbe az ezredes -, és részesedett a későbbi haszonból.

- Hogy részesedett-e vagy sem, azt nem tudom.

- Ingyen ki adott volna pénzt az öregnek?

- Ingyen senki, de kamatra talán adott valaki - vélekedett. - Mondjuk, uzsorakamatra.

- És miért nem részesedésre?

-  Mert akkor Damoklész kardjaként a feje felett lebeghetett volna a leleplezés veszélye. Ha  az öreg
lebukik  üzérkedéssel  vagy  csempészkedéssel,  könnyen  magával  ránthatja  csendestársát,  ha  van
egyáltalán társa... Hitelezőjét azonban nem márthatta volna semmibe. Mert a  hitelező  nem felelős  azért,
hogy a pénzt mire költik, de egy üzlettárs már igenis felelős.

Bana helyeselt.

- Meggyőzött - mondta. - Folytassa...

-  Mondjuk úgy, talán ettől a pillanattól kezdve valaki állt  az  öreg  mögött.  Megjegyzem, hogy ez az
illető pénzes ember lehetett. Ez a meghatározás a későbbiekben nagyon fontos lesz.

- Lehetett ez valamelyik kereskedő.

Bán bólintott.

-  A lényeg, volt  pénze és  Pongráczcal  jó  kapcsolata  volt  -  mondta.  -  Most  mindegy,  hogy  ez  ki
lehetett. A lényeg, hogy ez az illető értesült az öregtől minden seftelésről, hogy melyik sofőr mit hozott, a
másik mit kínál eladásra és mennyiért. Egyszóval, belelátott a kamionosok kártyáiba... Közben Pongrácz
törleszthette a kölcsönt, kamatokkal együtt, sőt önálló tőkére is szert tett. Ha szabad mondanom; az üzlet
beindult és  kezdett  virágozni, ám az öreg  nem változtatott  életmódján,  továbbra  is  adta  az  elesettet,  a
szegényt  és  nélkülözőt,  aki  megragad  minden  alkalmi  munkát.  Egyvalaki  azonban  tudta,  konkrétan
tisztában volt ennek az ellenkezőjével... És ez nem volt más, mint az a valaki, aki  kölcsönnel  segített  az
öregen. Ő  valóban tudta, hiszen az öreg megadta a kölcsönt, aztán az uzsorakamatot,  ami nem lehetett
kis összeg, majd végső soron lemondott a további kölcsönökről. Ebből az  illető  arra  következtethetett,
hogy  az  öreg  már  önálló  tőkére  tett  szert,  s  bármekkora  üzletet  lebonyolíthat.  Most  bukkan  fel  a
benünket érdeklő török sofőr, ez a Mehmet Ali - folytatta a fiatalember. - Bizonyos, hogy már nem egy
üzletet nyélbe ütött Pongráczcal, mert megbíznak egymásban. Ez a török egy útja során átad az öregnek
megőrzésre  egy csomagot;  két  kiló  finomított  heroint.  Hogy  ezt  miért  kellett  itt  hagynia,  nem  tudom.
Lehet,  hogy elromlott  a  kocsija  és  vissza  kellett  fordulnia  vagy  gyanút  fogott,  hogy  valahol  kint  arra
készülnek, hogy felforgassák a kocsiját, tehát tartott a lebukástól. Ez rejtély marad. A lényeg: az öregnél
hagyta megőrzésre. Az szóba sem kerülhet, hogy Pongrácz megvette volna.

Bana egyetértőén intett a fejével.

- Az egész piacnak nincs annyi pénze, amennyibe ez került volna - mondta. - Ráadásul nem kerül sor
ennek a sofőrnek a meggyilkolására.

Bán intett a felszolgálónőnek, és két kólát rendelt.

-  Ez a Mehmet Ali később visszatért hozzánk, de nem kamionnal jött,  hanem repülővel,  és  útlevelét
egy csomó nyugati vízum tarkította - mondta. - Pár napra bérli ugyanazt az IBUSZ-szobát, amelyet már
korábban  nemegyszer  igénybe  vett.  Aztán  a  cuccát,  útlevelét  visszahagyva  eltűnik,  és  napok  múlva
lemeztelenítve, szétvert fejjel előkerül Soroksáron, a Kis-Duna-parton. Ehhez tartozik még, hogy valaki
egy éjjel átkutatja az IBUSZ-szobát.

Mindketten egyetértettek, hogy ezzel kezdetét vette egy eseménysorozat. Az előidéző ok az a két kiló
heroin, amelyet Mehmet Ali előzően megőrzésre Pongrácznál hagyott. Nem kétséges,  hogy az öregnek



eljárt a szája, és a csomag tartalma felkeltette más érdeklődését is. Úgy tippeltek, ez csak az a bizonyos
valaki  lehetett,  aki  kölcsönnel  támogatta  Pongráczot.  Feltételezték,  hogy  maga  az  öreg  is  tisztában
lehetett azzal, milyen óriási summa ütné a markát, ha külföldön eladná a kábítószert, a pénzt pedig itthon
feketén kiárusítaná. Milliókat zsebelne be.

-  Egy azonban biztos - szögezte le Bán -, Pongrácz nem árulta el, hogy hová tette a  gondjára  bízott
heroint. Pedig elképzelhető, hogyan győzködte és próbálta más belátásra bírni bizalmasa. És most jöhet
egy másik fordulat... Pongrácz bizalmasa szintén igen jól ismerte a törököt - folytatta a fiatalember. - Ezt
az bizonyítja,  hogy valamiképpen magával tudta  csalni.  Azt  hitte,  a  heroin  már  ismét  a  töröknél  van,
hiszen azért  érkezett  Budapestre.  Végzett  vele,  és  uccu neki,  gyorsan  átkutatta  az  IBUSZ-lakást.  De
pofára  esett,  mert  nem  találta  a  kábítószert.  Most  úgy  okoskodott,  hogy  azt  Pongrácz  László  őrzi
továbbra is. Ezzel az idős  ember  sorsa  is  megpecsételődött.  Annál is  inkább,  mert  a  gyilkos tartott  az
esetleges leleplezéstől. Tudta, ha Ponrácz rájön, mi történt ismerősével, arra is rájön, honnan fúj a szél, ki
követte el  a  bűncselekményt.  Cselekednie  kellett.  Az csupán a  véletlennek volt  köszönhető,  hogy egy
hajszállal előbb végzett  az  idős  emberrel,  mint hogy Benedek nyomozó százados  megjelent.  A gyilkos
eszközt  azért  választotta,  hogy ezzel Füredit,  a  baromfikereskedőt  keverje  gyanúba.  Hiszen  a  piacon
mindenki tudta, hogy nem szívelte Pongráczot. Ezt a  szándékos  bajba  keverést  tanúsítja,  hogy azon az
estén Füredit - hamis távirattal - kicsalták a piacra.

Bana torkát köszörülve jelezte, hogy szólni kíván.

-  Ezek  szerint  nincs  nagy  választék  a  gyilkos  személyét  illetően  -  jegyezte  meg.  -  Amit  eddig
elmondott, ennek alapján ez a Gyertyán Pál jöhet szóba, no meg a nagy fülű, göndör hajú, fiatal fiú. Ez a
kettő, hacsak nem számolunk azzal a szép Füredinével. Nincs sok lehetőség a találgatásra, ha figyelembe
vesszük a kés szakértői vizsgálatának eredményét. Letagadhatatlan, hogy a kést zöldségfélék tisztítására,
vagdosására használták. Látszólag a gyilkos eszköz Füredi tulajdona, hiszen benne a jel, ezt az egész piac
tanúsíthatja, a tudományos vizsgálat azonban újabb rejtélyt tálal  fel,  amely a  zöldséges Gyertyánra utal.
Előfordulhat, hogy ezt a kést még Fürediné vitte el a férjétől hónapokkal előbb, és az üzletben használta.
Mindkét megoldás túl egyszerűnek látszik...

-  Csak  az első,  hogy a  kés  nyelén levő  jel  Füredi  tulajdonára  utal.  A  második  adat,  hogy  a  nyél
hajszálrepedéseiben  és  néhány  helyen  mikronyomokat  talált  a  laboratóriumi  vizsgálat,  már  nem  kínál
olyan egyszerű megoldást. A tettes nem tudhatta, hogy a bonyolult vizsgálat erre fényt derít. Hihette, hogy
a  jel  alapján Füredire  esik  minden gyanú...  Jelentettem ezredes  elvtársnak,  mennyire gyanúsnak ítélem
Kovács Péter leselkedését Füredi standjának közelében.

- Igen, de aztán ejtette  a piacfelügyelőség vezetőjét a gyanúsak köréből.

Elhallgattak, mert a felszolgálónő érkezett a két kólával. Miután távozott, Bán megszólalt:

- Annak alapján zártam ki, hogy túl feltűnően csinálta. A tettes - bár kíváncsi lehetett -  leselkedésével
ennyire nem kockáztatott volna.

- Lehet - mondta az ezredes, és belekortyolt italába.

Bán szomjas lehetett, mert egy hajtásra kiürítette poharát.

-  A tettes, miután Pongráczot kiiktatta, sürgősen átkutatta  a  pincelakást  -  vélekedett.  -  Hogy a  két
kiló heroint kereste és nem más értékeket, azt bizonyítja az  a  tény,  hogy az idős  embernél  megtaláltak
néhány apró  gyémántot.  A kis  zacskó  érintetlenül ott  lógott  a  nyakában.  Persze,  nem  állítom,  hogy  a
tettes nem vitt el nagyobb értékeket. A heroint, illetve az öreg  alkalmi rejtekhelyét  azonban nem találta
meg. Arra nem gondolt, hogy a legegyszerűbb helyen is lehet  rejtekhely;  a  függönykarnisban. Így aztán
ott nem is kereste... És itt az a pont, ahol kizárhatjuk Botos Ilonkát a gyanúsíthatok köréből.

Bana kétkedve nézett Bánra, majd megjegyezte:



- Az előbb még azt hangoztatta, hogy a szép Iluska benne van valamiben, amiért ma délután felkereste
Füredinét - mondta.

- Valamiben benne van, de az a valami nem a heroin utáni hajsza.

- Úgy gondolja?

-  Pontosan  így  gondolom  -  szögezte  le.  -  A  heroint  nem  keresheti.  Ha  ugyanis  tudott  volna  a
kábítószerről és az meg akarta volna szerezni, neki sikerülhetett volna a legkönnyebben. Tudott Pongrácz
alkalmi rejtekhelyéről: azt maga az öreg mutatta meg neki. Ez abból következik, hogy habozás  nélkül a
függönyhöz ment, és pontosan a karnis közepe táján felnyúlt a horonyba, elvette onnan azt, ami számára
oda volt készítve. Nem kutatott, még csak kíváncsiságból sem nyúlt félre.  Pedig elég lett  volna néhány
arasszal odébb tapogatózni, megtalálja a pénzt, aztán a zacskót a kábítószerrel.

Bana  Dénes  kénytelen  volt  elismerni,  hogy  ennek  alapján  valóban  nem  tudhatott  Botos  Ilona  a
rejtekhely más tartalmáról is. Ez a tény máris kizárta a lányt a további következtetésekből.

-  Mire tippel a lánnyal kapcsolatban? - tudakolta az  ezredes.  -  Ne  feledje,  ismerte Mehmet Alit is,
hiszen randevúztak. Mi az a valami, amiben benne volt a lány?

- Ékszerekre, aranyra gondolok...

- Akkor azt vitte el a karnisból.

- Én borítékot láttam.

- Ez nem zárja ki az előbbi feltételezést. A borítékban is lehetett lánc, medál vagy hasonló aranytárgy.
Mindenesetre nemsokára tisztázódik ez is.

Bán cigarettát kínált. Az elhárítófőnök kivett egy Munkást, és tüzet adott.

- Kíváncsi leszek a lány szerepére az ügyben - jegyezte meg a fiatalember.

- Láttam a figyelők által készített fényképet, csinos nő...

- Életben látná csak, ezredes elvtárs!

Bana magába fojtotta kuncogását.

-  Képzelem, mennyire sajnálhatja, hogy most  nem egy hosszabb távú ügyben dolgozik -  mondta.  -
Szépen belém beszélné,  hogy a  lány kulcsfigura, akinek a  bizalmába  kell  férkőznie.  Elvárná,  hogy  az
engedélyemmel én is segítsek a vermet megásni.

Bán hosszan maga elé fújta a füstöt.

- Így ismer, ezredes elvtárs? - kérdezte élcelődve.

- Hajaj! Ha nőről van szó!

- Kettőn áll mindig a vásár.

Bana élénken helyeselt.

- Addig én is azt hittem, míg magát meg nem ismertem erről az oldaláról - mondta határozottan. - De
ha nőről van szó, csak egyvalakin áll a vásár, magán! Hogyan csinálja, azt nem tudom, de csinálja...

Az elhárítófőnök visszatért a bűncselekmény szálainak boncolgatásához.

-  Tehát azt állítja, hogy Fürediné segítségével azért rabolták el Dos  Santost,  mert  szükségük volt  az
útlevelére és a kocsijára - mondta. - Ezek szerint ezzel akarták kicsempészni a két kiló heroint.



- Minden valószínűség szerint.

-  A heroin azonban itt van, mert nem találták meg, de mit vittek akkor  ki  két  alkalommal is?  Gyors
egymásutánban megjárták Ausztriát... És melyikük?

- A nagy fülű, göndör hajú, Ő ment az útlevélért most is.

- De miért volt odaát?

Bán vállat vont.

- Erről még csak elképzelésem sincs - mondta. - A helyükben nem kockáztattam volna feleslegesen.
Akkor indultam volna neki, ha megkerül a kábítószer, függetlenül attól, hogy a saját fényképem került az
útlevélbe vagy pedig a hasonlóságban bízom. Tehát mindenképpen kockázatos volt az út.

- Ez azt mutatja, hogy valami fontosat kivittek, amiért érdemes volt vállalni a veszélyt. Mert semmiért
minek is mentek volna?

- Kiderül a vallatásnál...

Bana figyelmeztetően emelte ujját maga elé.

-  Nagyon  kell  vigyáznunk  az  akciónál  -  mondta.  -  Semmi  felesleges  kockázat,  a  gyanúsítottakat
villámgyorsan  lekapjuk  a  tíz  körmükről,  még  mielőtt  bármit  is  tehetnének  -  mondta.  -  A
legmegnyugtatóbb az lesz, ha ezt a José Dos Santost épségben és egészségben megtalálja.

-  Azért  a  többi  sem  mellékes.  Szeretném,  ha  valamennyire  tisztán  látnának  ebben  az
eseménysorozatban. Tegnap még nem mertem volna ilyen optimista lenni.

- Bármennyire is sajnálatos, hogy két gyilkosság is történt, nekünk az a legfontosabb, hogy megvan a
lisszaboni futár.

Bán Géza az órájára  nézett,  aztán intett  a  felszolgálónőnek.  Az  elhárítófőnök  azonban  megfogta  a
karját.

- Ez az én számlám - mondta. Elvégre én hívtam.

- A kólákat viszont én rendeltem.

- Egyre megy.

Bán elmosolyodott.

- Igaz, ezredes elvtársnak könnyebb - jegyezte meg.

Bana csodálkozva nézett.

- Azt hiszi, nekem olcsóbban számolnak? - kérdezte. - Miért lenne könnyebb?

- Mert elszámolhatja.

Bana Dénes egy szemvillanás alatt eltüntette pénztárcáját és úgy ült, mint aki kardot nyelt. Csak akkor
mozdult,  amikor a  felszolgálónő  a  számlával odaérkezett.  A mellette ülő  fiatalemberre mutatott,  és  azt
mondta:

- Itt fizetnek...
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Gyertyán Pál  azon az estén  fél órával  előbb  húzta le a  redőnyt,  mint ahogy azt  tenni szokta.  Késő
délutántól egyedül volt az üzletben, mert Evelynnek sürgős dolga akadt, és abban maradtak, hogy majd
otthon találkoznak. Előbb azonban két látogatójuk is volt a piacról. Elsőnek tojásos  Irma érkezett.  Azt
mondta,  véletlenül  járt  erre.  Kisvártatva  azonban  sugdolózni  kezdtek  Evelynnel,  sőt  a  függönnyel
elválasztott  hátsó  helyiségbe  vonultak  vissza.  Gyertyán  persze  egy  szavát  sem  hitte  a  termetes
asszonynak. Miután elment, hiába érdeklődött, látogatásának okáról,  Evelyn semmit sem árult  el,  azzal
ütötte el a választ, hogy pletykákat tárgyaltak meg. Azt azonban nem tudta  eltitkolni,  hogy Irma szavai
felzaklatták,  mert  ideges  volt,  aztán  az  óráját  leste  és  később  kiszaladt  telefonálni,  de  ezután  sem
nyugodott meg.

Botos  Ilona  ezt  követően  lépett  az  üzletbe.  Szívélyes  volt  és  vidám,  megcsókolták  egymást  az
asszonnyal.  Gyertyánhoz  is  volt  egy-két  kedves  szava.  Nem  mondta,  hogy  csak  véletlenül  járt  erre.
Határozottan  kijelentette,  hogy  szándékosan  kereste  meg  őket,  és  Evelynnel  akar  valamit  sürgősen
megbeszélni. Gyertyánnak határozottan nem tetszett ez az újabb titkolózás, de nem tehetett semmit ellene.
Fogcsikorgatva vette tudomásul, hogy azok ketten ismét eltűnnek a függöny mögött, a hátsó helyiségben.
Már  napok  óta  érezte,  hogy idegei pattanásig feszülnek és  önuralmának a  végső  határán  jár.  Mindez
azóta volt,  hogy akciójuk,  amiért  a  portugált  elrabolták,  megfeneklett,  és  így tétlenségre kényszerültek
túszukkal a nyakukon. A titkolózás pedig egyenesen az agyára ment, mert úgy érezte: felrobban, ha ilyet
tapasztal.  Evelyn  pedig  nem  kötött  mindent  az  orrára.  Gyakran  mocorgott  benne  a  gyanú,  hogy  az
asszony kijátssza őt is meg Gabit is, így mindketten hoppon maradnak.

Gyertyán tudta, hogy az asszony délutáni távozása összefügg a két látogatással. Sugdolózásukat most
fogja  megbeszélni  a  főnökkel.  Átkozta  magát,  hogy  vállalta  jelenlegi  szerepét,  amelynek  tétje  a
zöldségüzlet tulajdonjoga volt. Evelynre hallgatott leginkább, titokban hitte, hogy teljesül hőn áhított vágya
és  birtokolni fogja az  asszonyt  is.  Hiába mondta az asszony,  hogy  ilyen  ne  járjon  a  fejében,  mert  ez
megronthatja  üzleti  kapcsolatukat,  a  szíve  mélyén  reménykedett.  Alig  várta,  hogy  bezárjon  és
hazasiessen.  Kíváncsi  volt,  hogy  mit  beszélt  meg  Evelyn  a  főnökkel.  Tudta  azt,  hogy  a  délutáni
sugdolózas  nem  maradhat  következmény  nélkül.  Valaminek  jönnie  kell,  és  talán  kimozdulnak  a
holtpontról. Ezenkívül felzaklatta a reggel elkövetett hibája,  hogy nem zárta  kulcsra  a  pinceajtót.  Maga
sem tudta, hogy ez miként következett be, de tény; az  ajtó  nem volt  kulcsra  zárva.  Bosszantotta  az  is,
hogy  Gabi  annak  ellenére  pánikba  esett,  hogy  mindent  rendben  talált;  a  portugál  a  helyén  volt.
Aggasztotta, hogy unokaöcscse is napok óta ideges, amelynek bizonytalanságuk és tétlenségük az oka.

Mikor hazaért, a Zsigulit a garázsba vitte és besietett a házba.

Evelynt a konyhában találta. Gabival együtt az asztalnál ültek, és nyugodtan falatoztak. Hideg vacsora
volt.

- Nos, történt valami végre? - kérdezte.

- Úgy néz ki, hogy csak fog...

Gyertyán kezet mosott a fürdőszobában, és  asztalhoz ült,  de  nem nyúlt az  ételhez,  mert  úgy érezte,
gyomra összeszorul a feszültségtől.

- Nem eszel? - kérdezte az asszony.

- Arról beszélj, hogy mi néz ki!

- Talán sikerül valami.

Gyertyán szitkot morzsolt a foga között, és tenyere élével az asztalra vert.

-  Már napok óta azt hallom: majd meglátjuk, talán valami sikerül, úgy néz ki, hogy fog...  aztán csak
ülünk és várunk, a szajré pedig sehol, ez a pasas a pincében meg lassan elfogy, akár egy égő gyertya -
csattant fel.



-  Azelőtt  legalább  megbeszéltél  velem  mindent  -  folytatta  -,  de  most  még  arra  sem  tartasz
érdemesnek,  hogy  a  jelentősebb  dolgokat  elmondd.  Lassan  betelik  a  pohár.  Már  nem  igazodom  el
rajtad, mint azelőtt.

- Mindenről értesülsz, mindennel tisztában vagy - vetette közbe az asszony.

- Mit tudom én, miért keresett az a dagadt némber is, nem beszélve a beképzelt rüfkéről. Egyáltalán
közölsz velem valamit?

- Jó lenne, ha nem gyötörnéd az idegeidet.

Gyertyán a fogát csikorgatta.

- Jó lenne, jó lenne - gúnyolódott.

- Bizony, mert ma fontos dolgod lesz.

- Arról beszélj, hogy mi jutott a füledbe?

A  csinos  nő  átnyúlt  az  asztalon,  és  a  férfi  vállára  tette  a  kezét.  Az  érintés  egy  pillanat  alatt
megváltoztatta a,  másikat.  Gyertyán homlokán elsimultak a  ráncok,  a  szeme már nem villogott,  még a
lélegzetvétele is egyenletesebb lett. Egyszerre nyugalom áradt szét a testében.

- Ne félj, mindent megtudsz - tagolta a szavakat az asszony.

Gyertyán hangja olyan csendes volt, amikor megszólalt, hogy szinte önmagának is idegennek tűnt.

- Csak megérném, hogy egyszer nem zárod be a szobádat éjszakára - mondta.

- Az mindig zárva lesz, tudod nagyon jól.

- Egyetlenegyszer csak...

- Annak pláne nincs értelme. És most ezt hagyd abba, kérlek.

Gabi fejét  lehajtva,  sunyítva  ült  az  asztal  végén,  mintha  semmit  sem  hallana,  és  úgy  evett,  akár  a
lassított filmen. Gyertyán futó pillantást vetett rá, aztán durcásan nekilátott, hogy vajas kenyeret készítsen
magának.

Evelyn elfordult  a  hokedlin,  egyik lábát  áttette  a  másikon,  és  cigarettára  gyújtott.  Formás  combja
ingerlőn villant elő.

- Irma üzenetet hozott - kezdte. - Attól az új hapsitól, aki a piacfelügyelőségen van.

- Honnan ismered?

- Sehonnan! Életemben nem láttam. Pár napja van csak a piacon.

- És mit akar?

- Átadni egy aranyláncot medállal...

Gyertyán éppen készült beleharapni a vajas kenyérbe. A keze félúton megállt a levegőben. A tekintete
zavaros lett.  A száját  nyitotta volna,  de  az asszony megelőzte,  és  megismételte szavait.  Aztán  röviden
elmondta, hogy a Burda című divatlapban megtetszett neki egy nyaklánc. A képet  kivágta,  és  megbízta
Pongráczot, hogy rendelje meg valamelyik török vagy görög sofőrtől, mert ott olcsó az arany.

Gyertyán arca lassan értelmes lett.

- Hogy került ehhez a pasashoz? - kérdezte.

- Pongrácz átadta neki egy dobozban, azzal, hogy ha valami történne vele, juttassa el nekem.



- Mennyiért?

Evelyn elhúzta a száját.

- Neki egy vasat sem kell adnom - mondta. - A megegyezést még az öreggel kötöttem. A pénz neki
járna, de ő nincs.

- Vele megbeszélted? - célzott a férfi a főnökre.

- Természetesen. Most délután sikerült találkoznunk. Nem örült ennek, de mivel rendkívüli esetről volt
szó, eljött.

- Nekem ez gyanús!

- Ezt mondta ő is. Szerfelett gyanús!

- Most mi a teendő?

- Átveszem tőle a láncot és a medált - szögezte le.

Gyertyán  szaporán  pislogott.  Nem  értette,  ha  egyszer  gyanús  a  dolog,  miért  kell  azt  tovább
bonyolítani. Miért kell átvenni ilyen körülmények között a csempészárut.

- Miért nem az öreg adta át, míg élt? - kérdezte.

- Lehet, hogy nem volt rá ideje.

Gyertyán mélyet sóhajtott.

- Kíváncsi lennék, erre mit mondana ez a hapsi - mondta.

-  Ezért találkozok vele, no meg a láncért is. Kiszedem belőle az igazságot, legalábbis megpróbálom.
Amit állít, az feltételezhető... Egyszóval meg kell hallgatni. Lehet, hogy a legártatlanabb közvetítő csupán.
Állítólag ő fedezte fel a gyilkosságot, elképzelhető hát, hogy előtte beszélt Pongráczcal. Hát majd elválik.

- Mikor kapod meg?

- Ma este. Az Annában találkozom vele.

- És ha valami bajod történik?

Evelyn magabiztosan mosolygott.

- Mi bajom történhetne? - kérdezte.

Gabi befejezte közben a vacsorát, és fülét hegyezve figyelte őket.

- Elkísérlek és a közeledben maradok - határozott a férfi.

Evelyn a fejét rázta.

- Azt már nem - mondta.

- De bizony!

- Neked más dolgod lesz az este. Engem pedig ne félts.

- Ott van a kutya eltemetve, hogy fáj a fogad a láncra. Még kockáztatni is hajlandó vagy érte.

-  Na és, ha így van? Hagyjam veszni,  amikor nekem ingyen van,  mert  az  öreg  halott?  Ne  félj,  van
annyi eszem, ha veszélyesnek ítélem a helyzetet, nem veszem át a láncot.

- Mi az a más dolog, ami rám vár?



Evelyn gondosan elnyomta cigarettáját  az  asztalon levő  hamutartóban és  lopva a  vele szemben  ülő
fiatal férfira pillantott. Gyertyán követte a tekintetét. Gabi a morzsákat tisztította a térítőről.

- Gabi! - szólt a férfi. - Menj, nézd meg, mi van vele, és kérdezd meg, hogy mit vigyél vacsorára. Ha
vécére akar menni, kísérd ki, de jól bilincseld meg a másik kezét is, mert megint behúz neked egyet.

A fiú kelletlenül felkelt az asztaltól, és kivonult a konyhából.

- Nem tudod mi van vele? - kérdezte Evelyn.

- Mi lenne? - csodálkozott a férfi.

- Nem tetszik nekem. Mintha le lenne törve. Nagyon magába roskadt.

Gyertyán lenyelte a falatot, aztán megszólalt:

- Nagyon majrézott ma, amikor a pinceajtót nem találta bezárva, ráadásul a lakásajtót és a kertkaput
sem - mondta.

- Te hiszel neki?

- Te talán nem hiszed?

Evelyn a fejét rázta.

-  Blokkolt  az  agya -  vélekedett.  -  Nem  emlékezett,  hogy  kinyitotta  a  zárat.  Később  problémázni
kezdett ezen, és nem emlékezett.

- Mindenesetre az első pillanatban sikerült rám ijesztenie. Azt hittem, hogy a pasasunk meglógott.

- Akkor már mások jöttek volna az üzletbe.

- Megijedtem, amikor megláttam a feldúlt arcát.

- Idegileg egy kicsit megviseltnek tűnik - vélekedett az asszony.

- Ezen nem csodálkozom. Ez a tétlenség engem is teljesen kiborít. Eddig tudtam mi lesz, mit akarunk.
De most már nem.

- Uralkodj magadon.

- Most beszélj, hogy nincs itt Gabi. Mi az a dolog, ami rám vár.

Evelyn merően a férfi szemébe nézett.

- El kell intézned a Botos lányt. - mondta határozottan.

Gyertyánnak leesett az álla.

- Ilust? - kérdezte.

- A csinos rüfkédet. És még ma este, mert a nyakunk függ tőle.

Gyertyán valamelyest magához tért.

- Hogy a fészkes fenébe lehetséges ez? - tudakolta. - Mit tudhat egyáltalán rólunk, hogy a nyakunkra
tehetné a kést?

- A főnökről tud lényegeset, és ez éppen elég, hogy mindnyájan bukjunk.

- De mi az?

- Tudja, hogy a főnök üzletelt a szajrét hozó törökkel és ismerték egymást. Ez nem elég?



Gyertyánnak a szája mozgott, de hang nem jött ki a torkán. Egy pillanat múlva aztán kifakadt.

- Az ördögbe is, ez hogyan történhetett?

- Ilusnak a török kotyogta el, ugyanis Pongrácz segítségével üzleteltek. Folyamatosan átvett különféle
aranytárgyakat, és mindig valutával fizetett. Elkotyogta, hogy az öregnél háromezer márkája volt letétben
újabb áruért. Pongrácz megmutatta neki, hogy hol tartja. Mit gondolsz, hol volt az alkalmi rejtekhely?

- Mit tudom én. Bökd már ki!

- A lakásán, a függönytartó mélyedésében.

Gyertyán beletúrt a hajába.

-  A szentségit - fakadt ki.  -  Lehet,  hogy ott  a  szajré,  mi meg máshol keressük.  És  ha megtalálja a
csaj?

- Nem találta meg.

- Ezt honnan tudod ilyen biztosan?

-  Ha megtalálta volna, hallgat, és nem csacsog, hogy honnan szerezte vissza a háromezer márkáját  -
mondta.

- Talán nincs is ott a szajré, azért nem találta meg.

-  Nem is kereshette, mert nem tudott róla.  Pongrácz megmutatta neki,  hová helyezte a  pénzt.  Nem
nyúlt máshova, csak oda, ahol a pénze volt. Egy a lényeg, végleg be kell tapasztani a pofáját.

- Most azonnal?

- Minél hamarabb. A biztonságunk múlik ezen.

Gyertyán a fejét ingatta.

-  Ezt elő kell készíteni - dörmögte -, méghozzá alaposan. A biztonságunk azt  is  megkívánja,  hogy a
legkörültekintőbben járjunk el, á legparányibb gyanú se vetődjön ránk. Nem hebehurgyáskodhatunk. Ki
kell tervelni minden lépésünket, főként a módszert.

-  Mit  kell  annyit  gatyázni?  A  törökkel  sem  pepecseltetek.  Csináld  ugyanúgy.  Különben  sincs  idő
terveket szőni, csekeledni kell.

- Tehát csaljam el valami ürüggyel? A török esetében ment, mert azt mondtam, hogy Pongrácz hívatja,
de a lánynak mit mondjak?

Evelyn csinos arca eltorzult a dühtől.

-  Most  miért  szerencsétlenkedsz?  -  kérdezte.  -  Egyszerű  a  feladatod;  a  lánynak  el  kell  tűnnie.
Azonnal,  még ma.  Tudnod kell,  hogy ma este  kondicionáló tornára  megy  egy  általános  iskolába.  Ott
elkaphatod,  mielőtt  bemenne.  Azért  nem  később,  mert  lehet,  hogy  valami  alkalmi  lovag  a  nyakába
csimpaszkodik és azzal jön ki. Elkapod, és bevágod a kocsiba. Ott aztán elintézheted.

- Az utcán, mi? Hadd kapálózzon a kocsiban.

- Akkor kábítsd el. Van még kloroform, vidd magaddal.

Gyertyán elgondolkozva bámult maga elé, és durva vigyor jelent meg rajta.

- Úgy intézem el, hogy félrevezessem az okosokat majd - mondta.

- Azt csinálsz, amit akarsz.



- Kéjgyilkosságnak tüntetem fel és más körben kutatnak majd.

Evelyn a férfi arcát fürkészte.

- Tudtam, hogy megtalálod benne az örömödet - jegyezte meg.

- Bízd csak ide! Alaposan megdolgozom a kicsikét. Legalább megtudom, volt-e dolga férfival. Mindig
ez járt az eszemben, amikor az üzletükben dolgoztam.

Evelyn akaratlanul is megborzongott, és elfordította tekintetét a férfiról. Mintha a falnak beszélt volna,
úgy  mondta  el,  hogy  Botos  Ilona  melyik  általános  iskolába  jár  késő  este  tornára.  Hol  száll  le  az
autóbuszról, és merre indul.

-  Jóval  előbb  menj,  mint  nyolc  óra  -  javasolta.  -  Legalább  megismerkedsz  a  környékkel  és
kiválasztod azt a helyet, ahol elkaphatod a lányt.

-  Elkábítom kloroformmal, és  bevágom a  kocsiba.  Pillanatok alatt  kihajtok a  városból,  aztán adj  a
testinek.

Végszóra visszatért a konyhába Gabi.

- Mi van vele? - kérdezte az asszony.

- Nem kell vécére mennie, nem éhes, csak egy pohár vizet kért.

Azt meg adtam neki.

- Nem hisztizik?

- Inkább, mintha kuncogna - mondta.

-  Lesz még ezzel is gond, csak legyen vége a bulinak. Te azt hiszed - fordult az  asszonyhoz -,  hogy
simán el lehet majd engedni? Csak úgy bele a vakvilágba? - aggodalmaskodott Gyertyán.

Evelyn bólintott.

-  Igen,  el  lehet  majd  engedni  mindkettőnket  -  mondta.  -  Mert  nekem  vele  kell  mennem,  amikor
szabadulunk. Így aztán nem fog gyanút.

- Gondolod, megemésztette a cipőügyet és nem kapott szagot, hogy valami nem stimmel?

- Mondtam már, ezt is ki lehet magyarázni.

Gyertyán felnevetett.

- Simán elengedni - mondta. - A szép Iluskának sokkal kisebb dologért befellegzett, ezt meg odalent
majd szépen ki lehet engedni. Bámulom a naivságodat. Már most azon csodálkozom, hogy mi a fészkes
fenéért őrizgetjük. Az első pillanatban hazavághattuk volna, mert úgyis ez lesz a vége.

- Bízd rá a dolgot - célzott a főnökre az asszony. - Ő tudja, mit csinál.

- Pontosan ő fogja felvetni, hogy tegyük hidegre.

Evelyn legyintett.

-  Nem vitatkozom - mondta. A hangjában azonban bizonytalanság csengett.  -  Nemsokára  indulnod
kell.

Gyertyán kinézett  az  ablakon.  A  kertben  már  nem  lehetett  látni  a  gyümölcsfákat,  odakint  minden
sötétbe borult. Gabi  az  asztal  végén ült és  ajkát  harapdálta,  a  tekintete  mereven szegeződött  az  asztal
lapjára, mintha onnan akarna valami választ leolvasni.



Gyertyán hátba vágta a fiatal férfit.

- Mi bajod van? - kíváncsiskodott.

Gabi összerezzent, és megvonta a vállát.

- Semmi.

- Látom én, hogy van. És tudom is, micsoda, ismerlek már annyira.

- Restelli, hogy megijedt délután a nyitott zár miatt - jegyezte meg az asszony.

-  Ugyan - legyintett a férfi. -  Félsz, ugye? Ez a  bajod!  Ne  tagadd,  látom rajtad!  Tedd  magad túl a
dolgokon, fiú! Nincs értelme, hogy kiborulj, nagyon is jól áll a szénánk.

-  Lehet, hogy ma éjszaka pontot teszünk mindennek a végére - vetette közbe az asszony.  Az asztal
végéhez ment és rákönyökölt hátulról a fiatal férfi vállára, állat a fejére támasztotta,  formás melle annak
tarkóját érte. - Most már nem szabad idegeskedni, ezt a kis időt kibírjuk.

Gyertyán féltékeny tekintetet lövellt, mire az asszony felegyenesedett.

- Ha megtaláljuk a szajrét, rád vár a legnagyobb feladat - folytatta. - Ki kell vinned. Nem szabad idő
előtt kiborulnod.

- Ezek szerint a főnök kutatja át a kéglit? - kérdezte a férfi.

- Nagyobb szerencsével, mint azt te tetted.

- Jó vicc... Ő tudja, hol keresse.

- Neked is eszedbe juthatott volna.

Gyertyán felcsattant:

- Ki gondolt a karnisra?

Evelyn megnézte az óráját.

- Indulj - mondta. - Járj szerencsével, az üveg ott van a garázsablakban.

Gabi, aki eddig az asszony alakján legeltette a szemét, most felkapta a fejét.

- Kit hoztok még ide? - kérdezte aggódva.

Evelyn széttárta a karját.

- Ugyan kit hoznánk? - kérdezte.y

Gyertyán egyszerűbben válaszolt.

- Ne légy hülye, Gabi - mondta.

- Akkor most minek a kloroform?

-  Semminek - vetette közbe  az asszony.  -  Azt az  üveget el  kell  tüntetni a  házból.  Miért  legyen itt?
Csak bajunk származhat belőle. Nincs már szükségünk rá. Igaz, Pali?

Gyertyán  bólintott.  Azzal  vett  búcsút  tőlük,  hogy  siet  vissza.  Kihozta  a  kocsit  a  garázsból,  és
gondosan becsukta a kertkaput. Egy pillantást vetett a világos konyhaablakra, aztán gázt adott. Így nem
láthatta, amikor az asszony a fiatal férfi ölébe ült és  égő  szemmel nézte,  amint az  ügyetlenül babrálva  a
blúz gombjaival, megpróbálja kiszabadítani telt mellét.

Gyertyán az iskola közelében,  egy kis  utcában állította le a  kocsiját,  ahol Botos  Ilonának el  kellett



haladnia.  A Zsigulit szorosan a  járda  mellé állította,  egy kopott  ház kapujával  szemben.  Behúzódott  a
kapu alá, és cigarettázva várakozott. Zsebében ott lapult a kloroformos üveg egy gombóccá gyúrt gézzel.
Mindent a  gyors,  meglepetésszerű támadásra  alapozott.  Tudta,  a  legparányibb hibát  sem követheti  el.
Bízott magában, és ez megalapozta bátorságát. Abban reménykedett,  hogy a  sötét,  gyér forgalmú utca
kihalt lesz,  és  a  lányt senki  sem kíséri.  Ellenkező  esetben  el  kell  állnia  tervétől.  Minden  porcikájában
érezte a feszült izgalmat, de  a  birtoklás  vágyának reménye is megbizsergette.  Tevékenységének összes
várható mozzanatát kiszínezte magában és gondolatban végigpergette. Sűrűn tekingetett ki a kapualjból a
közeli sarok  felé,  ahonnan  a  lány  várható  volt.  Az  időt  tekintve  bármely  pillanatban  felbukkanhatott.
Eldobta cigarettáját és keze ügyébe helyezte a kloroformos üveget.

Néhány járókelő haladt el előtte, s egyszerre magas sarkú cipők kopogását hallotta. A teljesen kihalt
utcán  nyúlánk  nő  közeledett  a  sarok  felől.  Szorosra  fűzött  ballonkabátot  viselt,  kezében  sporttáska
himbálódzott. A lámpafény egy pillanatra az arcára esett, Botos Ilona volt az.

Gyertyán gyorsan jó  adag  kloroformot loccsantott  a  gézre.  Az üveget visszazárva zsebre  vágta,  az
átitatott gézt pedig hátrafelé eltartotta magától. Jellegzetes enyhe szag terjengett  körülötte.  Az esetleges
ellenállással kapcsolatban nem voltak aggályai, csak attól tartott, nehogy valaki éppen most tűnjön fel a
kapualjban.

Pont akkor lépett ki a kapu elé, amikor a lány odaért.

- Jó estét, Iluska - köszöntötte halkan.

Amaz megtorpant és oldalt kapta a fejét.

Gyertyán éppen erre várt. Szabad kezével kinyúlt, megragadta a lány mellén a ballont és berántotta a
kapu alá. A nő védekezni sem tudott a meglepetéstől, és mikorra száját nyitotta volna, máris az arcán volt
a kloroformos géz.

Gyertyán  látta  a  kerekre  tágult,  rémült  szemet,  de  egy  pillanatra  sem  lazított  szorításán,  a  karja
bilincsként ölelte a lányt, a lucskos gézt  szinte rátapasztotta  arcára.  Érezte  a  formás test  vergődését,  a
lábak kalimpálását, majd egy kis idő után a megadó elernyedést.

Az ájult lányt a földre ültette és hátát a kapualj falának támasztotta. Indult volna, hogy szétnézzen az
utcában és kinyissa a kocsi hátsó ajtaját, amikor szélsebesen két vállas férfi nyomult a kapualjba.

Gyertyán  megpróbált  kisiklani  kettőjük  között,  de  elkésett.  Azok  látva  a  földön  ülő  lányt  és  a
levegőben úszó enyhe émelygős szagot érezve, átlátták a helyzetet és lecsaptak a kifelé igyekvőre.

- Hagyjanak békén - kiabálta Gyertyán. - A nő részeg és én ebben a házban lakom.

A két férfi kifelé cibálta a kapualjból. Egy autó fékezett az út közepén, néhányan kiugráltak belőle és
beszaladtak a  kapun.  Gyertyán rugdalózni kezdett,  és  elhatározta,  nem  adja  könnyen  magát,  de  már
mindehhez késő volt, mert a bilincs kattant a csuklóján.

14.

Bán Géza pontban nyolckor helyet foglalt az Annában. Közvetlenül a bejáratnál  választott  asztalt,  itt
szemmel tarthatta azokat is, akik csak benéztek a helyiségbe. Kávét és sört rendelt,  aztán később  még
egyet.

Három  cigarettát  is  elszívott,  és  még  mindig  egyedül  volt,  zsebében  a  lapos  ékszeres  dobozzal,
amelyben a szépmívű aranylánc és a súlyos medál lapult.



Magas, karcsú nő állt meg az asztala előtt.

- Nocsak! - szólt meglepetten. - Az eredeti, aki Munkást szív.

Bán emlékezett a mély, búgó hangra, de most a pokolba kívánta.

A nő lehajolt és a szemébe nézett.

- Nincs pajzsmirigy-túltengésem - mondta rezignáltan Bán.

- Nem is arra vagyok kíváncsi.

- Azt hittem, megint a pupillámból olvas.

- Egy fenét - búgta a nő. - Azt próbálom kitalálni, hogy vidám vagy bús?

- Ez mennyiben érdekes?

A nő kiegyenesedett.

- Egyáltalán nem érdekes, mert amúgy sem érnék rá - mondta.

- Ismét társasággal vagyok. Ez a maga pechje.

- Vagy inkább a szerencsém.

- Mit mond?

Bán megismételte a szavait. A nő olyan képet vágott, mint némafilmek csalódott szerelmese.

- Erre nem is gondoltam - jegyezte meg a nő rezignáltán.

- Ideje, hogy gondoljon rá.

A  nő  felemelte  a  fejét  és  elvonult.  Bán  a  negyedik  cigarettájára  gyújtott,  amikor  nyílt  az  ajtó  és
belépett  Fürediné.  Formás  alakján jól  szabott  fekete  kosztüm  feszült,  mintha  éppen  színházba  készült
volna.

Csinos arca kíváncsiságot tükrözött.  Alig volt  rajta  festék.  Lapos  retiküljét  magához szorítva lassan
felmérte a terepet. Óvatosnak és tartózkodónak tűnt.

Bán közömbösen szívta cigarettáját és csak a szeme sarkából figyelte a nőt. Úgy viselkedett, mint aki
nem ismeri.  Tudta,  hogy az üzenetet  átadó  tojásos  Irma részletesen lefestette,  és  ennek  alapján  majd
ráismer.

így is történt.

- Bocsánat! - szólította meg egy félénk hang. - Ha nem tévedek, maga Bán Géza.

Bán bólintott és udvariasan felállt.

- Ön pedig Fürediné - mondta.

- Igen... Megkaptam az üzenetét.

Bán hellyel kínálta az asztalnál, és intett a  pincérnek.  A nő  Manhattan koktélt  kért,  és  kényelmesen
elhelyezkedett  a  székén.  Bármilyen  gondosan  is  igazította  el  felhasított  szoknyáját,  combja  mélyen
kivillant. Bánnak az volt  az  érzése,  hogy egy  jól  begyakorolt  póznak  a  szemtanúja,  amelytől  most  ki
kellett volna nyúlnia. Nem teketóriázott sokat, elnyomta cigarettáját és az asztalon a nő elé csúsztatta az
ékszeres dobozt.

- Ez az öné - mondta.



Fürediné  nem  kapott  utána.  Gyors  pillantást  vetett  a  kis  dobozra,  aztán  fürkészőn  nézett  a
fiatalemberre.

-  Nem értem,  miért éppen  magához  került  -  mondta.  A  hangja  nem  árult  el  kétkedést,  inkább  a
kíváncsiság csendült ki belőle. - Olyan fura, hogy lényegében egy idegen adja át nekem. Mert annyi más
ember,  egy  csomó  ismerős  van  a  piacon,  akit  szegény  Pongrácz  megbízhatott  volna.  Akkor  még
megtehette volna.

Bán vállat vont. Tudta, most minden azon múlik, hogy magyarázata mennyire elfogadható. Elég egy kis
bizonytalanság a hangjában, egy pici rés a történet felépítésén, és az éjszakai csapdából semmi sem lesz.

- Ezt magam sem értem - jegyezte meg.

Fürediné villanásnyi ideig meglepetten nézett, aztán halkan felkacagott.

-  Akkor  én  hogy  értsem  meg?  -  kérdezte.  Ujjával  játékosan  megforgatta  az  asztalon  a  dobozt.
Hosszú, hegyes körme kárminpirosra volt festve.

- Magam is gondolkoztam ezen, hogy miért engem választott. Aztán rájöttem valamire, ami fontos ok
lehetett.

- Éspedig?

- Nem állt módjában, hogy mást, valaki ismerőst keresgéljen. Kéznél voltam, így kénytelen volt engem
választani.

- Kénytelen volt?

- Igen, mert ahogy így utólag megítélem az esetet, az öreg igencsak kényszerhelyzetben lehetett.

Fürediné hunyorogni látszott.

- Miféle kényszerhelyzetről beszél? - kérdezte.

- Mindjárt megérti mire gondolok. Mindez azon az estén történt, amikor az öreg olyan szerencsétlenül
járt.

- Mikor megölték?

Bán bólintott.

- A piac felé mentem és az öregbe ütköztem, aki a kamionokhoz igyekezett - mondta. - Úgy vettem
észre, hogy nagyon zavart, mintha félne valamitől. Lehet, hogy megsejtette, mi lesz a sorsa, nem tudom. A
lényeg, hogy zaklatott volt. Egy csomag volt a hóna alatt. Megkért, hogy vegyem magamhoz a dobozt, és
ha valami történne vele, adjam át magának, de személyesen tegyem, ne bízzam senkire. Őszintén szólva,
nagyon csodálkoztam - folytatta a fiatalember.

-  Elsősorban azért, hogy az öreg rám bízta a dolgot, aztán azért, hogy az átadására  is  megkér,  mert
ugyan mi baja történhet. Akkor még nem értettem. Most már tudom, az öreg sejtette, hogy baj éri. Ezért
helyezte nálam biztonságba a dobozt, szinte könyörgött, hogy eleget tegyek a kérésnek.

- Ez akkor este volt...?

- Igen.

- Gondolom, a rendőrség alaposan kifaggatta erről?

Bán csodálkozott.

- Miről? - kérdezte.



- Ezek szerint maga volt az utolsó, aki életben látta még Pongráczot.

- Lehetséges.

- És a rendőrség nem hallgatta ki?

Bán legyintett.

-  Egy  magas  nyomozó,  aki  már  többször  járt  a  piacon,  érdeklődött,  és  feljegyezte  szavaimat  -
mondta.  -  Ott  voltam ugyanis a  kamionoknál,  amikor az  öregre  rátaláltak.  De  engem nem faggatott  a
rendőrség semmiről sem. Gondolja, elmondtam volna nekik, hogy az öreg mivel bízott meg?

- Elmondta volna?

- Ezt én kérdeztem, hogy feltételez rólam ekkora hülyeséget?

- Miért hülyeség az, ha a rendőrségnek kitálal mindenről, amit tud, és amivel az öreg megbízta magát.

Bán mérgesen nézett.

-  Mert megnéztem, mi van a dobozban és tudtam, hogy csempészúton jutott az öreghez - mondta. -
Elvállaltam a közvetítést, hogy átadom magának, ezzel akaratlanul is  cinkos lettem. Most  magyarázzam
ezt meg a rendőrségnek? Olyan, mintha magam alatt vágnám a fát.

Fürediné kinyitotta a dobozt és futólag megnézte a láncot és medált, majd a retiküljébe rejtette.

- Akkor ezek szerint a küldeményről senki sem tud Irmán kívül - jegyezte meg.

- Csak a menyasszonyom.

- Elmondta neki?

- Igen... Megmutattam a láncot is.

- Mit, szólt?

- Azt mondta: hülye vagyok!

Fürediné ismét felkacagott.

-  Gratulálok a  választottjához -  mondta.  -  Még el  sem  vette,  máris  a  fejére  nőtt.  Miért  volt  ilyen
lesújtó a véleménye?

Bán megpuhított egy cigarettát és rágyújtott.

- Azért, mert közöltem vele, hogy teljesítem a megbízatást, és az ékszert átadom - mondta. - Szerinte
semmire sem fogom vinni az életben, mert csak  egy hülye tesz  ilyet.  Tartsam a  szám, és  az  ékszert  ne
adjam ki a kezemből. Azt mondta: égből hullott szerencse. Az öreg meghalt, az ékszerről senki sem tud.
Azt mondta,  ne  várjam, hogy kitüntetést  kapok  majd érte.  Még talán meg sem köszönik.  Nos,  ehhez
hasonló tanácsokkal látott el.

- Nem egy elveszett nő.

- Maga is ezt mondja?

Fürediné elővett retiküljéből egy hosszú cigarettát, megvárta míg a  fiatalember tüzet  ad,  csak  azután
szólalt meg:

-  Azt mondom, mert  egy bizonyos ponton igaza van.  De  a  szavaiból  azt  vettem  ki,  hogy  az  öreg
sejthette a bajt, s azt akarta, hogy maga akkor teljesítse a kérését, ha netán történik vele valami. Hát az
történt, hogy meggyilkolták. Lehet, hogy éppen a láncért végeztek vele, mert azt hitték, nála van.



- Most már értem - folytatta az asszony -, hogy miért választotta magát erre a feladatra. Kéznél volt,
és az öreg esetleg észrevett valami gyanúsat. Erről nem beszélt magának?

Bán a fejét rázta.

- Nem mondott semmi olyat, amiről arra következtethettem volna, hogy valaki vagy valakik az életére
törhetnek, netán ki akarnák rabolni - mondta egy szuszra.

- Kár...

- Miért kár?

- Mert ezen a nyomon most elindulhatna a rendőrség. Nem toporognának.

Bán mélyet szívott cigarettájából és a füstöt félrefújta.

- Honnan veszi, hogy nincs nyomuk és toporognak? - kérdezte.

-  Az a nyomozó, akivel beszéltem, nem úgy nézett ki, mintha azon keseregne, hogy nem talál  semmi
nyomot. Egy lista volt nála kérdésekkel és állandóan csak kíváncsiskodott.

Fürediné zavartan pislogott.

-  Azt hittem, hogy nincs nyomuk -  mondta.  Megemelte poharát  és  belekóstolt  a  koktélba,  amelyet
közben kihozott a pincér. - Irma azt mondta, nem gyanúsítanak a piacon senkit a gyilkossággal.

-  Nekem az a  véleményem, hogy azok  senkinek sem kötik  az orrára,  hogy gyanúsítanak-e  valakit
vagy  sem.  Egyszer  majd  lecsapnak,  és  kész.  Az  emberek  meg  csodálkoznak,  úgy,  mint  amikor  a
gyilkosságról értesültek.

Rövid csend telepedett közéjük. Bán azzal bíbelődött,  hogy cigarettáját  elnyomja,  a  csinos asszony
pedig szemügyre vette a helyiségben levő vendégeket. Elsőnek Fürediné törte meg a csendet.

- Nem akarom, hogy a menyasszonyának igaza legyen - mondta. - Kérjen bármit, megadom. Tudom,
nem mindenki állta volna a szavát, úgy mint maga.

-  Szó sem lehet  róla.  Nem pénzért  csináltam. Fürediné átnyúlt az  asztalon és  a  kezét  a  fiatalember
karjára tette.

A tekintete lágy volt és sokat sejtető. Bán érezte a tapintó ujjak bizsergését, kellemes forróság öntötte
el.

- Nem is pénzről lenne szó, hanem kitüntetésről - lehelte az asszony. - Erre nem gondolt?

- Mi lenne a kitüntetés?

- Inkább ki lenne...

Bán hangja rekedten csengett, amikor megszólalt:

- Maga?

- Ha elfogad kitüntetésnek.

- Nem szeretem, ha csupán hálából tüntetnek így ki.

Fürediné a cigarettafüstön át hunyorgó pillantást vetett rá.

- Nem hálából tenném - mondta tömören.

- Akkor miért?



- Makacsságból.

Bán elmosolyodott, és a fejét ingatta.

- Ezt nem értem - mondta.

-  Azért nem érti, mert nem ismeri a nőket. Ha  ismerné őket,  most  nem csodálkozna rajtam.  Kellek
vagy nem? Döntsön. Nem szeretem a tétovázó férfiakat. A határozott és céltudatos egyéneket kedvelem.
És nehogy azt  higgye, hogy nimfomániás vagyok,  azért  ajánlkozom.  Maga  a  harmadik  az  életemben,
akinek ilyen ajánlatot teszek.

- Makacsságból?

-  Pusztán azért,  nehogy a  menyasszonyának legyen igaza,  hogy semmit sem kapott.  Nos,  elfogad?
Vagy visszautasít?

- Nem vagyok bolond...

Fürediné  hátradőlt  a  székén,  de  a  szemét  nem  vette  le  a  fiatalemberről.  Kosztümkabátja  ki  volt
gombolva, telt melle szinte szétfeszíteni látszott a könnyű blúzt. A szája szegletében mosoly bujkált.

- Vegye úgy, hogy máris az enyém - mondta.

- Ez nem fordítva áll?

- Ne felejtse, hogy nem maga szerzett meg, hanem én nyúltam maga után... És ez óriási különbség.

-  Hacsak  ennyi  a  kívánsága,  ám  legyen.  Hagyom  magam  elejteni,  elvégre  formaságokon  minek
összekülönbözni.

Fürediné  elnyomta  cigarettáját  és  kiitta  a  maradék  koktélját.  Bán  inteni  akart  a  pincérnek  ujabb
rendelésért, de az asszony azt elhárította.

-  Akkor ma éjjel - szólalt meg. A hangja határozott volt, ellentmondást nem tűrő. Ezzel nem szabad
várni...

- Én is ezen a véleményen vagyok.

- Akkor rajta...

- De a ma éjjel nem jó.

Fürediné felkapta a fejét.

- Miért? - mondta. Talán nem bányász, és éjjeli műszakban dolgozik.

Bán a fejét rázta, és olyan képet vágott, mintha fogorvosi rendelőben várna sorsára.

- Csak későn érnék rá - nyögte.

- Én is későn érek rá.

- Éjfél után... Jóval!

Fürediné papírt vett elő a retiküljéből, valamit felírt rá, és átnyújtotta.

-  Itt  a  cím  -  mondta.  -  Itt  fogom  várni,  természetesen  éjfél  után.  Egy  nyaralóban  leszek  az
Arany-hegyen, Óbudán, közvetlenül a Bécsi útról ráfordulhat az utcára. A sötétben is megismeri, az utcai
oldala végig üveg és ki lesz világítva.

Egyszerre nyúltak a cigaretta után. Miután Bán tüzet adott, az asszony megnézte óráját.



- Sietnem kell nekem is - mondta széles mosoly kíséretében. - Elvégre ki kell érnem jóval előbb, hogy
rendbe tegyem a házat. Aztán magának is dolga van még... Jaj, még valamit! Említette, hogy Pongrácznál
volt egy kis csomagocska.

- Igen, a hóna alatt tartotta. Barna papírosban. Úgy festett, mintha tégla lenne.

Fürediné nevetett.

- Az volt benne? - kérdezte.

- Honnan tudjam?

- Azt hittem tudja, hogy mi lett a csomaggal.

Bán megbiccentette a fejét.

-  Arra kért, azt is őrizzem meg, de nem mondta, hogy valakinek adjam oda,  ha  netán történne vele
valami -- mondta.

- Tégla volt benne?

- Honnan tudjam, amikor meg sem néztem.

- Ennyire nem érdekelte?

- Ennyire nem érdekelt.

Fürediné lemondóan legyintett.

- Óh, maga csacsi! - mondta. - Miért nem nézte meg, hátha ékszerek voltak abban.

- Lehet.

- Magának csak ennyi az egész?

Bán vállat vont.

- Mit izgassam magam ezen - felelte. - Majd alkalomadtán megnézem.

- Nézzük meg együtt most.

- Azt nem lehet...

Fürediné csinos arca durcás lett.

-  Miért  ne  nézhetnénk meg együtt? -  kérdezte.  -  Ki  akar  talán  hagyni  a  felfedezés  öröméből.  Ne
féljen, nem tartok semmire sem igényt, csupán a kíváncsiság vezérel. Még akkor sem kell semmi, ha egy
rakás aranyat rejt.

- Az nem lehet... Arany nem lehet benne.

- Miért ne lehetne?

-  Ahhoz túlságosan könnyű és puha a csomag. Valami más lehet  benne,  de  aranyról  szó sem lehet,
akkor súlyosabb lenne.

Fürediné arca kipirult, a szeme csillogott, felvillanyozódott.

- Óh, ha láthatnám - esedezett. -  Mindig ilyen vagyok, ha kíváncsiság gyötör. Miért nem nézzük meg
most rögtön, hogy mi van a csomagban.

- Mert nincs nálam.



Fürediné türelmetlenül szívta a cigarettáját.

- Hát hol van? - kérdezte.

- A piacfelügyelőségen.

- Tehát leadta?

-  Miért  adtam  volna  le?  Nem  tudtam,  mit  kezdjek  vele,  elvégre  nem  hordozhatom  mindenfelé
magammal,  a  lakásomra  pedig  nem  akartam  vinni.  Zinglerné  szekrényének  a  legaljába  zártam.  Azt
hiszem, el kellene juttatni valami rokonnak, vagy a rendőrségnek.

- A rendőrségnek nem! - csattant fel az asszony. A szeme szinte villámokat szórt. -  Miért pont nekik
akarja átadni?

- Gondolom, a legilletékesebbek...

- Ugyan, magának adta át megőrzésre és nem kötötte e lelkére, hogy a rendőrségnek juttassa el.

- Ez igaz.

- Na látja... A menyasszonya is mást tanácsolna, és nem a rendőrség mellett kardoskodna.

Bán megvakarta a fejét és gondterhelten nézett.

- A menyasszonyom nem tud a csomagról - jegyezte meg.

-  Ha  tudna,  most  azt  mondaná,  hogy hallgasson róla,  ne  említse senkinek.  Ha  leadná,  abban  nem
lenne köszönet.

Bán csodálkozott.

- Éppen maga mondja ezt? - méltatlankodott. - Bezzeg az ékszerről nem ez volt a véleménye.

- Az más kérdés... Ezért maga kitüntetést kap tőlem.

- De a csomag kérdésében ennek pont az ellenkezőjét fújja. Homlokegyenest más a véleménye. Csak
nőkkel ne kezdjen az ember, lehetetlen eligazodni rajtuk.

Fürediné váratlanul elcsitult.

- Abban igaza van, ha a piacfelügyelőségen zárta el a csomagot, nem nézhetjük meg ma - mondta.

- Végre, hogy belátja.

- Kénytelen vagyok, pedig emészt a kíváncsiság.

- Holnap majd felbontom, és megnézem, mi van benne.

Fürediné átnyúlt az asztalon és ismét a fiatalember karjára tette a kezét.

- Ígérje meg, hogy együtt nézzük meg azt a csomagot - mondta.

- Ha ez magának ilyen sokat jelent!

-  A kíváncsiságom akarom kielégíteni. Arra pedig nem akarok példákat mondani, hogy egy nő  mire
képes ezért.

Bán megszorította az asszony kezét.

- Már a kitüntetése is lenyűgöz - mondta jelentőségteljesen.

Fürediné mosolyogva kiszabadította a kezét és szedelődzködni kezdett.



- Várom magát a nyaralóban, siessen - mondta.

Miután az asszony elment,  Bán Géza kifizette a  számlát,  és  elgondolkozott.  Tudta,  hogy  Beleznay
emberei máris a nő nyomába akaszkodnak és nem veszítik szem elől. Akinek továbbítja az üzenetet, az
fogja éjszaka beindítani a csapdát. Valószínűleg az asszony személyesen nem fog részt  venni a  csomag
megszerzésében,  hiszen éjfélre  ott  kell  legyen  a  nyaralóban.  Hogy  miért  ajánlotta  fel  magát  pont  ma
éjszakára, arra megvolt a magyarázata.

A búgó hangú nő húzott el előtte. Kifelé igyekezett, de megtorpant. Már látszott rajta, hogy nem hiába
töltötte itt az idejét.

- Jó fiú, ki volt ez a rozoga? - intett fejével a kijárat irányába.

Bán felállt, és azon volt, hogy mihamarabb kijusson.

- Az unokahúgom volt - vetette a nő felé.

- Milyen kár, hogy ahányszor összeakadunk, mindig társasággal vagyok.

15.

Az  akció  vezérkara  a  megbeszélt  helyen  toporgott.  Késő  este  volt  már,  a  felhőtlen  égbolton  a
csillagok hunyorogtak. A csendes kis  tér  egyik sarkánál  néhány személykocsi  vesztegelt  a  sötétben.  A
várakozók kupacba verődve beszélgettek.  Akadt  mit megtárgyalni. A résztvevők  között  volt  Benedek
nyomozó százados is, akit ide rendeltek.

Amikor Bán Géza feltűnt a tér közepén, az elhárítófőnök eléje  sietett.  A fiatalember gyors  pillantást
vetett az ezredes arcára, máris tudta, hogy valami rendkívüli dolog történt.

- Hód, jelentkezem! - mondta.

Bana Dénes izgatottan üdvözölte.

- Micsoda szerencsénk volt, hogy Botosékat figyeltettük, többek között a lányt is - áradozott. -  Ezt a
maga előrelátásának köszönhetjük. Sikerült ma megakadályoznunk egy súlyos tragédiát.

- Mi történt?

Bana röviden ismertette Gyertyán Pál kloroformos támadását Botos Ilona ellen.

- Vajon miért történhetett? - morfondírozott a fiatalember.

- Ezt még nem tudjuk. Gyertyánt letartóztattuk.

- Mit mondott?

Bana széttárta a kezét.

- Az egy percig sem vitás, hogy a lányt el akarta rabolni, ezért kábította el - mondta. - Pintérnek az a
véleménye, hogy végezni akart vele. Erre hajlok magam is. Csak azt nem tudjuk, miért? Gyertyán erről
nem beszél. Azt hangoztatja, hogy erőszakot akart a lányon elkövetni.

-  Igyekszik a  kisebb  rosszat  választani -  vélekedett  a  fiatalember.  -  Elvégre  a  kitervelt  gyilkosság
mégis súlyosabb bűntény.

- De miért akartak megszabadulni a lánytól?



- Bizonyos, hogy nyomós okuk lehetett.

Bana sértődött arcot vágott.

- Ennyit magam is kiokoskodtam - mondta.

- Botos Ilona ma délután olyan dolgot közölhetett Füredinével, amely végzetes lehetett volna a bűnös
társaságra.  Ezért  vállalták,  hogy  bármilyen  kockázatos  is,  elteszik  a  lányt  az  útból.  Méghozzá  minél
gyorsabban.

- Nem lehetett ez olyan sietős, ha előbb el akarták rabolni. Ha csupán a gyilkolás a szándékuk, a lány
már nem él. Bármennyire figyeltük, azt nem akadályozhattuk volna meg, hogy Gyertyán megfojtsa vagy
leszúrja.

Bán töprengve nézett maga elé. Kisvártatva megszólalt:

- Mit mond erről a lány?

- Kórházba vittük, mert elájult. Az orvos szerint reggelre kihallgatható lesz.

-  Biztos  vagyok  benne,  hogy  megtudjuk  majd  az  igazi  okot.  Azt  javaslom,  erről  ne  értesítsük
Botosékat. Próbáljunk mindezzel holnapig várni. Ezenkívül tartsuk titokban Gyertyán letartóztatását is.

- Ez természetes.

Bana a homlokát ráncolta.

- Reméljük, nem volt segítőtársa, aki aztán észrevétlenül kereket oldott a helyszínről - mondta.

Bán a fejét rázta.

- Fürediné velem volt az Annában. Ez a Gabi nevű fiú pedig a házat vigyázza. Talán kimozdult volna?

- A figyelők azonnal jelentkeznének.

- Akkor Gyertyán egyedül hajtotta végre a támadást. Egy társ már rég fellármázta volna a többit.

Az  elhárítófőnök  elmondta,  hogy  negyed  órája  kapott  jelentést  Fürediné  figyeléséről.  Arra
számítottak, miután az asszony elhagyta a presszót, elvezeti őket valakihez. Ez azonban nem történt meg.
Fürediné az utcáról telefonált egy nyilvános fülkéből. Hiába volt különféle technikai segítség, nem tudták
megállapítani  a  hívott  fél  számát.  Az  asszony  szavait  viszont  sikerült  rögzíteniük  egy  rövidhullámú
lehallgató készülék segítségével.

- Tájékoztatta az ismeretlent a csomagról, és annak hollétéről - mondta befejezésként az ezredes. - Ez
azt jelenti, hogy sikerült érdeklődést kelteni. Most már csak az a kérdés, ráharapnak-e a csalétekre.

Bán magabiztosan bólintott.

- Nincs más választásuk - vélekedett. - Ez az egyetlen lehetőség, és ezt megragadják.

- Akkor gondoskodunk a meglepetésről.

A fiatalember ismertette az eszpresszóban lezajlott beszélgetést.

- Minden elejtett szavamra úgy fülelt, mint a vizsla a gazdája pisszenésére - magyarázta. - Mikor aztán
az állítólagos menyasszonyom véleményét meghallotta,  már hitt  nekem, s  úgy gondolta,  hogy Pongrácz
utólagos gondoskodásaként kapta meg az ékszert.

-  Szeretőnek  azért  ajánlkozott  -  folytatta  a  fiatalember  -,  mert  még  jobban  a  bizalmamba  akart
férkőzni. Még álmában sem gondolta, hogy kikottyantom neki a barna csomagocskát, amely Pongrácznál
volt.  Erre  aztán  ráharapott.  Állítom,  hogy  legszívesebben  az  Annából  a  víkendházba  cipelt  volna,  és



reggelig rajtam feküdne, hogy biztos legyen a dolgában. A késő éjszakai randevúra azért van szüksége,
hogy tudjon a hollétemről, és a Fej viszonylag nyugodtan cselekedjen.

- Arra nem gondolt, hogy Fürediné maga a Fej - vetette közbe az ezredes.

A várakozók nyakukat nyújtogatták feléjük.

Bán a fejét ingatta.

-  Nem - szögezte le határozottan. - Más áll mögöttük. A Fej az, aki  az  öreg  Pongrácznak kölcsönt
adott a sefteléshez. Az asszony és Gyertyán, valamint az a fiatal férfi, aki most a lisszaboni futárt vigyázza,
csupán eszközök a kezében.

- Ma éjjel megtudjuk.

- Pontban éjfélkor fog a csapdába sétálni.

Bana kelletlenül csóválta a fejét.

- Ejnye, Hód! - mondta. - Azért ez nem szellemidézés. Honnan veszi ezt az időpontot?

-  Onnan,  hogy  éjfélkor  kellene  megjelennem  a  szépséges  Evelynnél,  a  víkendházban.  Talán
megnyugtató lehet, ha tudják, hol vagyok.

- Ennyire nem komplikálják a dolgokat.

- Különben ez az a víkendház, ahol José Dbs Santos rajtavesztett.

A várakozókhoz mentek, s Bán mindenkit üdvözölt. A nyomozó százados nem volt meglepve, amikor
megpillantotta. Szívélyesen kezet ráztak.

- Üdvözlöm, Bőrharisnya - mondta. - Tehát maga is akcióba lép.

Bán nevetett.

- Egy kis éjszakai buli nem árt - mondta.

- Lányok és ital nélkül mit sem ér az egész.

Bana Dénes felkapta a fejét.

- Gondolja, hogy szükségünk lenne mindkettőre? - kérdezte gunyorosan.

Benedek nem jött zavarba.

- Jelentem, van aki tagadja, van aki bevallja - mondta.

- Ő bevallja - vetette közbe nevetve Bán.

- Bizony, egyiket sem vetem meg, de csak módjával.

- És mit ért azon, hogy módjával? - tudakolta az ezredes.

A nyomozó százados helyett Bán szólalt meg:

- Egy lányt és italokat, nem pedig fordítva.

A többiek jót derültek. Közben az elhárítófőnök Pintérrel és Beleznayval váltott szót. Bán a nyomozó
századoshoz fordult.

- Sikerült előbbre jutnia? - kérdezte.

- Kösz a tippet.



- Melyiket?

Benedek szélesen vigyorgott.

-  Amikor  arról  olvasott  egy  krimiben,  hogy  a  pasas  a  függönytartó  tetejére  dugta  a  fegyverét  -
mondta.

- Talált valamit Pongrácz szuterénjében?

- A karnis vájatában egykilónyi ékszer és százezer forint lapult.

- Szép...

Benedek legyintett.

- Sejtheti, hogy orroltak rám a gyilkosságiak, mert ők már átnézték a lakást, és semmit sem találtak -
mondta. - Azzal nem gyanúsíthattak, hogy én dugtam mindezt oda,  ahol volt...  Feltételezi,  hogy nekem
ennyi aranyam és pénzem lenne?

Bán nevetett.

- Ezt nem - mondta. - De azt sem, ha lett volna, mindezt feláldozza a poénért.

- Na, ugye... Egyet azonban még ma sem értek.

- Éspedig?

-  Miért maradt ott az a sok pénz és ékszer? Levettem ugyanis a  karnist  és  alaposan megnéztem. A
pornyomból kitűnt, hogy előzően volt ott más is.

Bán vállat vont.

- Lehet, hogy valakit nem érdekelt az arany és a pénz, csak az a más, aminek nyoma maradt a porban
- mondta.

Benedek mondani akart  valamit,  de  erre  már nem jutott  idő.  Az  elhárítófőnök  parancsot  adott  az
indulásra. Beleznay Gábor velük tartott.  Nekik  jutott  az  a  feladat,  hogy közvetlenül a  piacon bújjanak
meg. A leshelyük az áfész árudája  volt,  amely  éppen  szemben  volt  a  felügyelőség  bejáratával.  Innen
kellett figyelni, hogy ki hatol be az épületbe, s próbálja megszerezni a Zinglerné szekrényében elhelyezett
csomagot. Az elhárítófőnök rádión tartotta velük a kapcsolatot.

A téren csak hárman maradtak. Bán, az elhárítófőnök és Pintér Béla alezredes.

- Gyerünk a rádióskocsihoz - intett az ezredes.

Beszálltak a személygépkocsiba, és a sofőr indított. Bana a fiatalemberhez fordult.

- Miért szólította magát Bőrharisnyának a százados? - tudakolta.

- Ez a szavajárása. Biztos szerette az indiántörténeteket.

- Fura egy fickó...

- De nagyon jó szimatú nyomozó - vetette közbe Pintér.

A rádióskocsi néhány utcával a piac mellett várakozott.

A  kívülálló  nem  is  sejthette,  hogy  az  ütött-kopott  Barkas  mikrobusz  a  legkorszerűbb  technikával
felszerelt rádióskocsi,  amely az ilyen akcióknál  főhadiszállásnak is beillett.  A zárt  kocsiban egy  rádiós
állandó kapcsolatot  tartott  a  Botosékat,  valamint azt  a  házat  figyelő  csoporttal,  ahol a  portugált  fogva
tartották. Az elhárítófőnök néhány órája rendelte el ennek a szemmel tartását. Most viszont Beleznayék is



bekapcsolódtak a láncba, miután elfoglalták leshelyüket.

Bán Géza a Barkas láttán összecsapta a kezét.

- Még mindig ez a favorit? - kérdezte meglepetten.

Nem egyszer megizzadt már a szűk és levegőtlen kocsiban. Főként nyáron volt elviselhetetlen. Hiába
szereltek a tetejére a meglevő mellé még egy ventillátort, olykor az semmit sem ért.  Még a  nyáron egy
alkalommal két  órát  töltött  el  a  kocsiban az erlhárítófőnökkel  együtt.  Úgy  bújtak  ki,  mintha  egy  sűrű
dzsungelból jöttek volna elő, csuromvizesek voltak. A Barkas lecserélése már hosszú idő óta téma volt,
de mindig újabb határidők érkeztek az új kocsi helyett.

Bana cigarettát kínált, és a Barkas mellett maradtak, mert a kocsiban nem lehetett dohányozni. Pintér
öngyújtójával tüzet adott.

-  Megsúgták,  hogy ne álmodjunk a  közeli  jövőben  új  kocsiról  -  mondta  az  ezredes.  -  Nálunk  is
lefaragtak a  költségvetésből.  Technikailag ezzel nincs semmi baj,  az  meg  kevés  az  indokláshoz,  hogy
kényelmetlen...  -  A  köpcös  alezredeshez  fordult.  -  Kérdezd  meg,  Béla,  hogy  mi  van  a  nőt  figyelő
csoporttal, és Gáborék állandóra legyenek kapcsolva.

Pintér  máris  eltűnt  a  Barkasban,  hogy  a  rádiósnak  továbbítsa  az  utasítást.  Beleznayék  állandóra
kapcsolása  azt  jelentette,  hogy  minden  jelentkező  figyelőcsoportot  hallhattak,  valamint  a  Barkasban
történő beszélgetést is. Ezzel előnyben voltak a többiekkel szemben, mert nem kellett időt szakítaniuk a
kapcsolatfelvételre.

Az utca csendes volt és kihalt. A közelükben levő földszinti lakás ablakán a televízió jellegzetes fénye
szűrődött ki.

Bana csodálkozott, és órájára nézett.

- Ilyen későn még van adás? - kérdezte.

- Birkózást közvetítenek. Európa-bajnokság van.

Pintér bújt ki a Barkasból.

- Jelentem, a nő kint van Óbudán, egy víkendházban tesz-vesz - mondta. - Szemmel tartják.

Bana a fiatalemberhez fordult.

- Magát várja - mondta.

- Majd utána érte megyek...

Pintér köhintett egyet.

- Beleznayék vonalban vannak - mondta.

- Helyes - mondta az ezredes.

Kisvártatva  mindhárman  beültek  a  Barkasba.  A  rádiós  fülhallgatóval  a  fején  állandóan  kezelte  a
készüléket, érdeklődött a csoportoknál a pillanatnyi helyzetről. Később rövid időre, Beleznayékon kívül,
kikapcsolta a többieket, és maga is megpihent.

Elérkezett az éjfél.

Elsőnek Bana szólalt meg:

- Nincs semmi mozgás?

A piacon levő áfészüzlet sötétjében Beleznay és kuporgó emberei jól hallották a halk kérdést.



- Jelentem, nincs - jött a hangszóróból az őrnagy válasza.

- Gyanús mozgás?

- Teljes csend.

Fél  óra  elteltével az  elhárítófőnök  megismételte  a  kérdést,  a  válasz  ugyanaz  volt.  Pontban  egykor
lejátszódott  megint  a  szóváltás.  Ezután  az  ezredes  intett  a  fiatalembernek,  hogy  szálljanak  ki  egy
cigarettára.

Pintér tartotta addig a kapcsolatot.

Miután rágyújtottak, Bana Dénes csalódott hangon azt mondta:

- Ha fogadott volna az éjfélre, régen vesztes lenne már.

- Pedig bármibe lefogadtam volna.

- Lehet, hogy hiába a csapda?

Bán töprengeni látszott.

- Valami itt nem stimmel - mormogta.

Bana parazsa felizzott a sötétben.

- Erre nem volt nehéz rájönni - mondta.

-  Minden  cselekedetüket  a  kábítószer  megszerzésének  rendelték  alá...  Miért  torpannának  meg  a
célban?

- Erre a kérdésre ma nem fog választ találni.

Bánnak támadt egy ötlete.

-  Kérdezze meg rádión,  ezredes  elvtárs,  a  figyelőket,  hogy a  nő  ott  a  víkendházban még égeti-e  a
villanyt?

- Miért kíváncsi erre?

- Állítólag a ház utcai oldala végig üveg.

Bana továbbította a kérést Pintérnek. Pillanattal később már jött is a válasz,  hogy a  víkendház a  nő
megérkezése óta teljes fényárban úszik.

- Tehát ki van világítva - csattant fel a fiatalember.

- Mennyiben érdekes ez?

Bán szinte remegni érezte minden porcikáját az izgalomtól.

-  Ez lehet a megbeszélt jel, és azért van csend a piacon, mert  világosak a  víkendház nagy ablakai  -
hadarta. - Az illető tudja, hogy még nem vagyok ott a nőnél, és addig nem mer cselekedni, talán tart attól,
hogy éjnek idején megjelenek a csomagért, mert a nő a fülembe tette a bogarat.

-  Azt  várja,  hogy  a  nő  eloltsa  a  villanyokat,  és  akkor  megnyugodva  cselekedni  fog  -  folytatta  a
fiatalember.  -  Csak  ez lehet  az  oka,  hogy eddig nem ment a  csomagért.  Biztos megbeszélték a  nővel
minden lépésüket. Valahonnan figyeli most a víkendházat.

Bana  döbbenten  nézett,  arra  eszmélt,  hogy  a  cigaretta  a  körmére  égett.  Eldobta  a  csikket  és
megszólalt:



- Intézkedhetnénk, hogy az Elektromos Művek lekapcsolja pár percre a világítást azon a környéken.

- Ez nagyon sok idő...

- Meg kell próbálnunk ezt a lehetőséget.

- Van jobb megoldás is - vélekedett a fiatalember.

Egy gyors  kocsit  kért  és  azt,  ha  a  víkendházban- kialszanak a  villanyok,  a  figyelőcsoportok  közül
ketten jöjjenek a segítségére, és vegyék őrizetbe Füredinét, hogy késedelem nélkül visszaindulhasson.

Az elhárítófőnök utasítására  Pintér  a  készenlétben  várakozó  személygépkocsik  közül  az  egyiket  a
Barkashoz hívta. A kocsi URH-készülékkel volt felszerelve, így kapcsolatot tarthattak.

- Legyen óvatos - intette az ezredes.

Bán Géza a gázra lépett, és megkezdte a versenyfutást az idővel. Át  kellett  hajtania a  városon.  Alig
volt forgalom, de  ez nem jelenthette  azt,  hogy  vakon  száguldjon.  Igyekezett  a  lehetőségekhez  képest
körültekintően vezetni. A reflektorokat bekapcsolta, és a rádiót beállította. Jól hallotta, amikor a Barkas
rádiósa leadta a kocsi rendszámát a főkapitányság ügyeletének, és az  elhárítófőnökre  hivatkozva kérte,
nehogy a portyázó járőrkocsik feltartóztassák gyorshajtásért. A száguldó kocsiból jól látta a Flórián téren
szolgálatot  teljesítő  rendőr  dermedt  arcát.  Sejthette,  hogy  minden  szolgálatoshoz  nem  juthatott  el  a
felhívás, főként a gyalogos járőrökhöz nem. Pontosan huszonöt perc alatt ért ki a víkendházhoz. Ahogy a
Bécsi útról lekanyarodott, máris szembetűnt a nagy kivilágítás. Mivel a  kocsiján nem maszek rendszám
volt, kissé távolabb leállt, és gyalog ment tovább.

A modern,  újonnan épült  ház hivalkodóan emelkedett  ki  a  sötétből.  A kertkapu  nem volt  bezárva,
ennek ellenére egy rövidet csengetett.

Félúton volt a házhoz, amikor a teraszon kinyílt az egyik üvegajtó, és a fényárban megjelent Fürediné.
Hirtelen  úgy  tűnt,  mintha  teljesen  meztelen  volna.  Formás  alakjának  kontúrját  élesen  megrajzolta  az
átlátszó tüllruhán keresztülomló fény.

A nő két kezét előrenyújtva üdvözölte.

- Na végre! - mondta. - Már azt hittem, elvesztette a címet.

Az arca friss volt, a tekintete élénk.

- Jöjjön be.

- Alig akart a taxis kihozni.

- Ez már kültelki fuvarnak számít, főként éjjel.

Bán bosszúsan legyintett.

- Biztos nem talált valami bizalomgerjesztőnek - mondta.

Látványosan meggusztálta az asszonyt, és a nyelvével csettintett egyet.

- Ezt nevezem NB 1-nek!

Fürediné nem zavartatta magát. Úgy látszott, nála már eldöntött kérdés volt,  hogy beavatja  testének
titkaiba.  Kézen  fogta  és  bekalauzolta  a  teraszról  nyíló  nappaliba.  Ott  minden  lámpa  égett,  mintha
éppenséggel elgurult fülbevalót kellene megkeresni. Bán úgy érezte  magát,  akár  a  műtőben.  A helyiség
pazarul volt berendezve. Kis bárpult, tarka üvegekkel, a  falnál széles kanapé  terpeszkedett,  kényelmes
fotelekkel.

Az asszony a  kanapéhoz invitálta. Miután Bán elhelyezkedett,  Fürediné a  bárpulthoz billegve  ismét



megmutatta most már hátulról is a teljes alakját.

- Mit iszik? - szólt vissza.

Bán hangja rekedten csengett, amikor megszólalt:

- Nem is tudom...

- Whiskyt vagy Henessyt... Tisztán, szódával?

- Egy pofa konyakot.

Fürediné  kétszer  meglódította  a  Henessys  palackot  és  máris  jött  a  poharakkal.  Koccintottak  és
egyszerre lehajtották az italt, mintha összebeszéltek volna.

Bán  szinte  a  bőrén  érezte  azt  a  perzselő  hőséget,  amit  az  asszony  teste  árasztott.  A  telt  mellek,
amelyek minden mozdulatra remegni látszottak, rabul ejtették tekintetét.

- Helyezze magát kényelembe - javasolta az asszony.

Az érthetőség kedvéért készségesen segített Bánnak, hogy kibújjon a zakóból. Aztán hanyatt döntötte
és ráfeküdt.

- Azt hiszem, nagyszerűen fogjuk érezni magunkat.

Bán hunyorgott az erős fényben. A vágy meglüktette a vért az ereiben. Az asszony megérezte ezt és
egy hosszú csókot forrasztott ajkára.

- A lámpa, a világítás - nyögte Bán. - Sok a fény.

Fürediné  megértően  mosolygott  és  feltápászkodott.  Egy  mozdulattal  kibújt  a  tüllből,  mintegy
bizonyságul, hogy semmi kétség ne férjen szándékához. Bán mélyet sóhajtott és arra  gondolt;  ha  valaki
kitüntetést érdemel tetteiért, azt most kellene megkapnia azért, amit itt hagy.

Mikor az asszony a kanapéhoz ért, Bánnak úgy tűnt, mintha egy tornádó készülne keresztülszáguldani
rajta. Tudta, hogy várnia kell még a sötétben, legalább egy keveset. A percek azonban óráknak tűntek,
arra  eszmélt,  hogy  az  ing  már  félig  sincs  rajta,  és  a  kerti  kavicson  óvatos  léptek  csikorogtak.  Egy
határozott mozdulattal kibontakozott az asszony karjaiból és felállt a kanapéról.

Az üvegen át zseblámpa fénye villant a teraszról.

Fürediné úgy ugrott fel, mintha rugók lökték volna a magasba.

- Mi történt? - kérdezte meglepetten, aztán megemelte a hangját. - Ki mászkál odakint?

Nyílt az ajtó, két. sötét alak nyomult befelé.

- Ide - szólt Bán, és megragadta az asszony karját. A nő szinte mukkanni sem tudott a meglepetéstől.
- Dobjanak majd rá valami rongyot, mert teljesen meztelen. - Felkapta a zakóját és kisietett a házból. A
kertkapunál járt, amikor meghallotta az asszony kétségbeesett kiáltását. Akkor tudta meg, hogy elveszett.

Bevágta magát az URH-s kocsiba, és azonnal indított. A rádió sugározta a Barkasba befutó híreket.
Beleznay  jelentette,  hogy  gyanús  mozgást  észlelt.  Egy  magasfeszültségű  vezeték  összekuszálta  a
hangokat, csak recsegés jött a készülékből. Mikorra a vétel megjavult, a jelentésnek vége lett.

Pillanatok alatt  végigszáguldott a  Bécsi  úton,  és  már  az  Árpád-hídnál  volt.  Egy  taxi  rávilágított,  a
vezető biztos őrültnek vélte. Csikorgó gumikkal kanyarodott le a hídról a pesti oldalon.

Félúton  volt  a  piachoz,  amikor  ismét  meghallotta  Beleznay  hangját.  Arról  számolt  be,  hogy  az



ismeretlen vendég bent matat a felügyelőség irodájában. Aztán ismét csend lett. Jelezhette volna jövetelét
a Barkasnak, de ahhoz átkellett volna kapcsolnia a készüléket adásra.

A kormányt azonban két kézzel markolta  és  egy pillanatra sem lazított.  Sürgősebb  volt,  hogy minél
előbb megérkezzen. A piachoz közeledve valamelyest csökkentette a kocsi sebességét.  Már  közel  volt
ahhoz az utcához,  ahol a  Barkas  vesztegelt,  de  hirtelen elhatározta,  hogy nem kanyarodik be  abba  az
utcába,  hanem  a  piac  felé  fordult.  Ott  húzott  el,  ahol  a  kereskedők  szokták  személygépkocsijaikat
leállítani, ha dolgoznak. Az utca most nem volt zsúfolva járművekkel, mint a nappali órákban. Alig néhány
kocsi  vesztegelt  a  járdaszélnél.  Teljesen  lelassított,  úgy  hajtott  végig.  Az  utca  végénél  járt,  amikor
észrevette a zöld Skoda-furgont. Fékezett, aztán visszatolatott.

Egy pillanat műve volt, hogy kiengedje a levegőt a két úttest felőli kerékből. A furgon kissé megbillent,
és  úgy  maradt.  Mikor  újból  elindult,  a  rádióban  Bana  hangjára  ismert.  Érdeklődött,  mi  a  helyzet  a
felügyelőségre  behatolt  idegennel.  Beleznay  jelentette,  hogy  az  illető  még  nem  jött  ki.  Nem  tudják
kicsoda, mert az arcát nem sikerült a sötétben kivenni.

Bán  szélesen  mosolygott.  Már  tudta,  ki  matat  az  irodában.  Ki  volt  a  társaság  feje.  Ki  volt  az  a
mecénás,  aki  anyagilag  kölcsönnel  támogatta  az  idős  Pongráczot,  majd  meggyilkolta,  mert  nem  volt
hajlandó kiadni a  gondjaira  bízott  kábítószert.  Mindez  kellemes  érzéssel  töltötte  el,  szinte  fütyörészni
támadt kedve.

Vidámsága  nyomban  feltűnt  az  elhárítófőnöknek,  amikor  visszaérkezett,  és  elfoglalta  helyét  a
Barkasban.

- Maga talán tudja a végső talányt, hogy így vigyorog? - tudakolta az ezredes.

- Jelentem, igen...

- Hogyan jött rá?

Bán megmondta, hol parkol a zöld furgon, és a nevét is kimondta.

Bana Dénes kis híján felugrott a meglepetéstől.

- Az ördögbe is - mondta. - Erre aztán nem gondoltam volna. Tehát itt a kocsija is.

- Leeresztettem két gumiját. Biztos, ami biztos.

Bana rádión keresztül  utasította  Beleznayt,  hogy az áfészüzletben levők  közül egy embert  Benedek
századossal  küldjön a  közeli  utcában  levő  zöld  Skoda-furgonhoz.  Ott  kell  tettenérni,  illetve  elfogni  a
felügyelőségről kijövő férfit. A többiek kiszálltak, hogy kövessék majd az illetőt a kocsijáig.

- Menjünk mi is oda - rendelkezett az ezredes, - Béla, tartsd a frontot, hátha utasításra lesz szükség.

Kikászálódtak a Barkasból, és sietősen megindultak a Skodához.

Már messziről látták a  Skodát,  amikor észrevették  Benedeket  és  egy másikat,  amint behúzódtak a
kapu mélyedésébe.

- Most már jöhet a delikvensünk - jegyezte meg az ezredes.

Nem  mentek  közel  a  kocsihoz.  Beálltak  egy  veszteglő  teherautó  mögé,  és  onnan  lestek  a  piac
irányába. Az elhárítófőnök cigarettát kínált. Még most sem tudta magát túltenni a tettes személyén.

- Micsoda óriási szemfényvesztést csináltak - állapította meg.

- Kitervelt és jól előkészített cirkusz volt.

A piac felől egy alak bontakozott ki a  sötétből.  Sietősen közeledett.  Kisvártatva látni lehetett,  hogy
sovány termetű,  vékony  férfi.  A  zöld  furgonnál  megtorpant,  aztán  lehajolva  megbámulta  a  leeresztett



gumit.

Benedek százados társával máris a kocsinál termett. Minden szavát hallották, amikor megszólalt.

- Füredi úr, ne csináljon semmi ostobaságot, mert a cécónak vége, azt a csomagocskát pedig szépen
adja ide.

Bana Dénes előlépett a teherautó mögül, és megállt az úttest közepén. A fiatalember követte. Némán
nézték,  ahogy Beleznay is megérkezik a  tetthelyre embereivel,  és  a  kocsiba  tuszkolják a  megbilincselt
baromfikereskedőt. Benedek is beszállt.

- Így a helyes - jegyezte meg az ezredes. - Megérdemli ez a nyomozó százados, hogy letartóztassa a
gyilkost.

- A többszörös gyilkost...

- Azzal az eltűnt törökkel is ő végzett.

Bán bólintott.

- Még nem tudom kivel végzett volna - a Botos lányt is beszámítva -, annyira belejött - mondta. - Az
egyik bűntett hozta a másikat.

Bana eltaposta tövig szívott cigarettáját...

- Az a lényeg, hogy a mi ügyünk végére is pont került - mondta.

Itt az ideje, hogy megvigasztaljuk Dos Santos urat is.

- Bizony, mert már lassan hajnalodni fog.

Pintér Béla érkezett egy személygépkocsival.

- A háznál gyanús mozgást tapasztaltak - szólt ki az ülésről.

- Gyerünk gyorsan - adta ki az utasítást az ezredes, és mindketten beszálltak.

A ház mellett levő utcába leoltott reflektorokkal érkeztek meg. Az elhárítófőnök szállt  ki  elsőnek.  A
sötétből két ember bontakozott ki.

A figyelők voltak azok, akik szemmel tartották a házat, és a gyanús mozgást észlelték.

Bán az ezredes mellé lépett.

- Nem lehet nagy zűr - vélekedett. - Hiszen a házban levő Gabin kívül mindenkit lefogtunk.

A két ember azt jelentette, hogy valaki kijött a házból és jelenleg is a lépcsőfeljárón ül, és úgy figyel.
Több cigarettát is elszívott már.

Bana a fiatalemberhez fordult.

-  Miért  virraszt  a  pasas?  -  kérdezte.  -  Biztos  szagot  kapott,  hogy  a  nő  sem  tért  vissza,  no  meg
Gyertyán sem.

Bánt az észlelés időpontja érdekelte.

- Ezelőtt egy félórával tapasztaltuk - mondta az egyik ember. - Cigarettázott is, de nem hiszem, hogy
észrevett volna bennünket.

Bán  elkérte  tőlük  a  különleges  infratávcsövet,  amellyel  a  sötétben  is  kiválóan  lehetett  látni,  aztán
óvatosan közelebb lopódzott a házhoz.



A távcső közel hozta a ház bejáratát, a lépcsőfeljárót az ajtó küszöbével. Nagy fülű, meggyötört arcú
férfi ült a feljáró tetején, olykor körbeforgatta a fejét a kert sötétjét fürkészve.

Bán visszasompolygott a társasághoz.

- Jelentem, a barátunk az - mondta az ezredesnek. - José Dos Santos.

- Hogyhogy levegőzik? Tudtommal a pincébe volt zárva.

- Akkor... De most kint sziesztázik.

- Mi van az őrzőjével?

Bán vállat vont.

-  Azt még  nem  tudom  -  mondta.  -  Megyek,  megkérdezem  tőle.  Engem  ismer,  tehát  nem  tarthat
semmiféle támadástól.

Bana intett.

- Hozza őt ide - mondta.

Bán kényelmesen megindult, belépett a kertbe, és fütyörészve ment a házhoz. El akarta kerülni, hogy
tévedésből épp az utolsó pillanatban betörjék a fejét.

Dos Santos a helyén ült, ahogy a távcsőben látta, és kezének egy fáradt mozdulatával üdvözölte.

-  Ne  haragudjon,  amiért  nem  bírtam  kivárni  a  megbeszélt  időpontot  -  fogadta  sajnálkozva.  -  De
annyira csábított a lehetőség, hogy én is tegyek valamit a magam érdekében.

- Gondolom, tett is.

A férfi bólintott.

- Hol van a barátunk? - kérdezte a fiatalember.

- Bezártam a pincébe, most ő kuksol ott. Mikor a vacsorát lehozta, adtam egyet a szeme közé. Mire
feleszmélt, már oda is bilincseltem. Könyörgött, hogy engedjem pucolni, de nem esett meg rajta a szívem.
A  zsebében  megtaláltam  az  útlevelemet,  persze  az  ő  fényképét  ragasztotta  az  enyém  helyébe.
Mindenesetre elég jól sikerült. Azt mondta, a kocsimnak semmi baja, el van dugva.

- Csak volt... Már előkerítettem, a postazsák felől nyugodt lehet, a plomba sértetlen, majd meglátja.

Santos legyintett.

-  Vártam a  másik pofát,  egy doronggal,  és  az  én  szép  barátnőmet,  hogy  elbeszélgessek  vele  egy
kicsit, de nem jöttek - mondta.

- Nem is fognak.

- Megpucoltak?

Bán a fejét rázta.

- Hűvösön vannak - mondta. - A férfit gyilkosság elkövetésében akadályozták meg.

- Kik mocorognak ott, a sötétben?

- A főnököm, többek között.

- Őt minek hozta magával?

Bán elmosolyodott.



- Szerfelett kíváncsi - mondta. - Jöjjön, bemutatom magának.

- Ő megtudja mondani, hogy mit akart a volt barátnőm és az ismerősei tőlem?

- Kölcsönbe vették a kocsiját és az útlevelét.

Santos felállt és nagyot nyújtózott.

- Csupán ezért tették? - csodálkozott.

- Azt mondták, ezért.

- Több mint harminc évet késett ezzel.

Bán értetlenül nézett.

- Mit mond? - kérdezte.

Santos megismételte a szavait.

- Gyermekkoromban ugyanis ezzel a mesével még el lehetett altatni, de most?

Bán vállat vont.

- A főnököm sem fog tudni mást mondani - vélekedett.

- Majd neki is megmondom, hogy mennyit késett ezzel.

16.

Hetekkel később befejeződött a vizsgálat Füredi és társai ügyében.

Bán Géza ezt követően egy délelőtt a Duna-parti korzón találkozott főnökével. Kellemes őszi idő volt,
sütött a nap. Kigombolt kabátban sétáltak.

Bana Dénes arca elégedettséget árult el.

- Betartottuk ígéretünket - közölte. - Dos Santos és barátnője esetét nem régi kapcsolatként állítottuk
be a jelentésen, amelyet munkahelye, a követség megkapott.

- Tehát mindenki elégedett volt.

- A legteljesebb mértékben. Maga is megkapja a jutalmát.

Bán megtorpant és csodálkozva nézett.

- Felterjesztettem kitüntetésre - mondta az ezredes és tovább sétált. - Megérdemelte.

Bán ismét megindult és felnevetett.

- Nahát! - mondta.

Bana hunyorogva nézett. Nem tetszett neki a nevetése hangja, a meglepett megjegyzés.

- Talán nem tartja érdemesnek magát erre? - kérdezte.

Bán olyan sűrűn bólintott, mintha hátulról ütögetnék a fejét.

-  Már  hogyne  tartanám  magam  erre  érdemesnek  -  mondta.  -  Elég  csak  felidézni  egy-két  nehéz
pillanatot. Például...



Hirtelen elhallgatott és így folytatta:

- Megbecsülésemnek érzem ezredes elvtárs javaslatát, nagyon örülök ennek.

Bana ismerte beosztottját,  nehéz  volt  megtéveszteni.  Tudta,  hogy  valami  rejtőzik  a  rövid  hallgatás
mögött.

-  Mi az,  hogy például? -  kérdezte.  -  Ne  titkolózzon, hanem bökje  ki,  amire gondolt.  Tudja,  hogy
nekem mindent meg lehet mondani. Ki vele! De őszintén.

Bán elmondta, amikor Füredinével a víkendházban találkozott.

Részletesen elmesélte a szituációt, és azt sem hallgatta el; mire gondolt, amikor erőnek erejével félbe
kellett szakítania a forró helyzetet.

- Na látja, máris van magyarázat, hogy miért érdemelte meg a kitüntetést - nevetett az ezredes. - Mert
mindig  az  a  lényeg,  hogy  tudja,  mit  miért  kap,  mint  ahogy  magam  is  tisztában  vagyok,  miért  is
terjesztettem fel erre a kitüntetésre.

- Hogy más az indoklás - folytatta az ezredes - az természetes, hiszen a miniszternek nem írhatom le,
hogy milyen ellenállásért kívánom megjutalmazni magát.  Különben sem gondoltam, hogy ennyire meleg
helyzetben volt. Nem mindenki tudta volna azt megtenni, amit akkor ott megtett. Ezért aztán vegye úgy,
hogy nem mindenki kap  kitüntetést  ebben  az  ügyben...  Apropó!  Benedek  nyomozó  százados  szintén
kitüntetésre van felterjesztve.

Az elhárítófőnök elmondta, hogy a vizsgálat során  nem akadt  semmi olyan probléma,  amely gátolta
volna a  tisztánlátásukat.  Kiderült,  hogy Füredi  adta  a  kölcsönt  Pongrácz  Lászlónak  a  kamionosokkal
történő  sefteléshez,  amelyet aztán az  idős  férfi  megadott.  A  piacon  mindenki  úgy  tudta,  hogy  Füredi
haragszik az öregre, amiért küldönc volt az asszony és látszólagos szerető, Gyertyán Pál között.

Bán nem értette, miért kellett az a komédia, hogy Fürediné megszökött Gyertyánnal.

- Elsősorban az asszony ötlete volt - kezdte magyarázatát az ezredes. - Különben minden az asszony
ötlete  volt,  nem is tudom  miért  nem  az  ő  nevén  futott  az  egész  ügy.  Füredi  egy  nagy  papucs  volt...
Egyszóval az asszony kapzsisága döntött  így, amikor örökölte  azt  a  házat.  Ahhoz,  hogy megtarthassa,
válnia kellett  volna.  Nos,  látszólag  így  döntött.  Nem  ők  az  egyedüliek,  akik  a  vagyonért  ezt  az  utat
választják.  Megbeszélte  a  férjével,  hogy  látszólag  elválnak,  sőt  előbb  Gyertyán  nevén,  megfelelő
biztosítékokkal persze, zöldségüzletet nyitnak. Így jött  létre  a  Mester  utcai  bolt,  az  asszony nevén már
folyamatban volt egy másik is, a nyolcadik kerületben.

-  Gyertyánnal  a  legszigorúbban  üzleti  alapokon  álltak  -  folytatta  az  ezredes.  -  A  férfi  belement
megfelelő  anyagiak  ellenében,  hogy  látszólag  a  nevén  legyen  a  Mester  utcai  üzlet.  A  piacon  aztán
elterjedt, hogy Gyertyán megszöktette az asszonyt és együtt élnek... Fürediné volt az, aki  értesült,  hogy
Mehmet Ali, a török kamionsofőr két kiló heroint adott megőrzésre Pongrácznak. A férje  viszont azért
rágta  a  fülét,  hogy megszerezzék ezt  a  kábítószert.  Volt  ugyanis neki  az  osztrákoknál  egy kapcsolata,
akiről tudta, hogy semmiféle üzletet nem vet meg. Füredi arról is tudott, hogy felesége rendszeresen csalja
a  portugál  követség  egyik  alkalmazottjával,  s  a  légyottokra  rendszerint  a  víkendházukban  kerül  sor.
Gyertyán rokona, ez a Gabi fiú adta a végső lökést Füredinek, mivel hasonlított a portugál szeretőre: José
Dos Santosra. Megszületett a terv, aztán minden menetrendszerűen történt.

-  Ilyen  aprólékos  tervezésekkel  hogyan  tudott  olyan  nagy  hibát  elkövetni,  amelyet  Pongrácz
meggyilkolásánál? - kérdezte a fiatalember.

- A jelzett nyelű késre gondol...

- Igen, ez óriási hiba volt. Tulajdonképpen magam is megtévedtem, mert nem hittem, hogy a tettes itt
hibázott. Azt gondoltam, hogy Füredire akarják terelni a gyanút, mert köztudott az ellentétük. Ezért volt



hamis a távirat, amivel kicsalták, nehogy alibije legyen.

- Bizony, maga is tévedésbe esett - mondta Bana. - Nos, az volt a helyzet, hogy Füredi a Mester utcai
zöldségüzletben vette magához a kést, tudta, hogy az övé volt és benne a jel is, de nem volt szándékában
a helyszínen visszahagyni. Az történt, hogy megzavarták, és kénytelen volt a gyilkos eszközt otthagyni. De
gyorsan vágott  az  esze.  Tudta,  valamit tennie kell,  különben bajba  jut,  saját  csapdájába  esik...  És  mit
ötlött ki?

- Még azon estén, a gyilkosság után feladott magának egy táviratot - vetette közbe a fiatalember.

- Pontosan... Ezzel is igazolni kívánta, hogy ha később az alibijét firtatják, úgy csalták őt ki a piacra. A
késre aztán könnyen ráfoghatja, hogy tőle lopták el, mert gyanúba akarják keverni.

- Mi volt a szándékuk a portugállal?

Bana cigarettát kínált, rágyújtottak és visszafordultak a korzón a Lánchíd felé.

- Füredin kívül a többiek azt állítják, hogy csak eszköznek tekintették - mondta. - Tehát nem akartak
mást,  mint a  kocsiját  és  az  útlevelét.  Gondolták,  átviszik  a  kábítószert  Szentgotthárdnál  a  határon  az
osztrák  illetőnek,  és  aztán  nincs  szükség  sem  a  kocsira,  sem  az  útlevélre,  így  Santosra  sem,  és
eleresztik... De jó néhány dolog áthúzta számításukat, bármennyire is  jól  időzítettek mindent,  azzal nem
számoltak,  hogy  az  öreg  Pongrácz  megmakacsolja  magát,  és  nem  adja  ki  a  kábítószert...  Mikor
megérkezett a török, Füredi tőrbe csalta, de nem találta nála, ekkor pecsételődött meg az öregnek sorsa
is. Vele is végezni kellett, mert beszélt volna, ha megtudja mi történt Mehmet Alival.

- Botos Ilona is tudta Pongrácztól, hogy Füredi nagyon jól ismerte a törököt, ezért lett veszélyes.

-  Az  asszony  beszélte  rá  Füredit,  hogy  a  lányt  el  kell  tenni  az  útból...  Gondolom,  elkapta
mindkettőjüket a gépszíj, eleresztették volna, amint azt a kezdet kezdetén tervezték. Nem tudták ugyanis
kivinni a kábítószert, mert az nem volt a birtokukban. És az idő telt-múlt. Idegesek lettek, és ez már több
hibát szült.

Megálltak  a  Vigadó  téren,  és  rátámaszkodtak  a  villamospályát  elválasztó  vaskorlátra.  Az
elhárítófőnök hosszan gondolkozott, aztán megszólalt:

-  Sokat  töprengtem, hogy ennek az asszonynak  miben  rejlett  az  ereje?  Elismerem,  hogy  veszettül
csinos és temperamentumos. De azt alig hittem, hogy ennyire az  ujja  köré  tudta  csavarni  a  férfiakat.  A
saját férjét, portugál szeretőjét, ezt a Gyertyánt, aki majd megbolondult érte, ezt  a  fiatal férfit,  Gabit  is.
Ha Gyertyán sejtette volna, hogy a rokona jóban  van az asszonnyal,  kitekerte  volna a  nyakát  ennek a
fiúnak.

Bán mosolygott az orra alatt, és akaratlanul is elnézett a folyón túl, Óbuda irányába. Szinte látta maga
előtt a kivilágított társalgót, a vakítóan fehér, formás testet. Az elhárítófőnök hangja térítette magához.

- Figyel rám egyáltalán? - kérdezte.

- Természetesen...

Bana széttárta kezét.

- Nem tudok ennek az asszonynak a rejtélyére rájönni - mondta.

Bán előbb nyelvével megnedvesítette kiszáradt ajkát, aztán megszólalt:

-  Olyan volt,  mint a  tornádó,  amely  afrikai  meleget  hozott  magával,  de  ezt  oly  tökéletes  formába
csomagolva, amelyet csak szobrász álmodhatott magának... Előbb csak olvasztott a simogatásával, hogy
aztán perzseljen a csókjával. Érezni lehetett mellette az elkövetkezendő vágta vad örömét,  a  galoppban
történő  megpihenés  csodálatát,  egy  tébolyító  zuhanás  bizsergető  érzését.  Egyszóval  mindent



elképzelhetett mellette az ember. Mindent!

-  Most már elhiszem, hogy megérdemli a  kitüntetést  -  mosolygott  az  ezredes.  -  Való igaz, hogy ez
lehetett az asszony rejtélyes titka, ezért tudott mindenkit behálózni.

- Mit fog kapni?

-  Másodrendű vádlott,  bár  szerintem megérdemelné,  hogy elsőrendű legyen, de  ez már nem az  én
dolgom. Ha lajstromba vesznek mindent, kemény ítélet várható.

- Botosék?

Bana legyintett.

-  Devizabűntett,  üzérkedés  satöbbi  -  mondta.  -  Főként  az  apát,  Botos  Ferencet  érinti,  meg  a
piacfelügyelőség vezetőjét, ezt a Kovácsot.

- Az is seftelt?

-  Az öreg Pongrácztól átvett Botos közvetítésével egy féltucat pecsétgyűrűt és továbbadta.  Ennyi az
egész.

Az elhárítófőnök javasolta,  hogy igyanak meg egy kávét.  Bán az  Intercontinental  eszpresszója  felé
vette útját, de az ezredes megfogva karját eltérítette.

-  Menjünk az Annába - javasolta. - Ott találkozott  Füredinével is...  Két  éve  nem voltam ott,  pedig
naponta eljárok előtte.

A Vörösmarty tér felé vették útjukat, közben felidézték az ügy egy-egy mozzanatát. Alig kanyarodtak
be  a  Váci  utcába,  amikor  a  fiatalember  megtorpant.  Egy  magas,  karcsú  nő  jött  szembe  az  úttesten,
határozott mozdulattal benyitott az Annába, és eltűnt az üveg mögött.

- Miért cövekéit le? - csodálkozott az ezredes.

Bán fülében ott csengett a nő búgó hangja.

- Arra gondoltam, hogy sétáljunk lejjebb egy kicsit - mondta. - Megihatjuk arrafelé is a kávét.

- Miért nem itt az Annában?

Bán elhúzta a száját.

-  Őszintén  szólva,  nem  akarok  valakivel  találkozni  -  mondta.  -  Az  előbb  ment  be.  Felesleges
összefutnunk.

- Nő megint... De miért kellemetlen a találkozás?

- Az a mániája, hogy pajzsmirigy-túltengésem van.

Bana Dénes egy pillanatig meglepve nézett, aztán elnevette magát.

- Orvosnő? - kérdezte.

- Ugyan.

- Akkor honnan veszi a diagnózist?

Ismét megindultak, lefelé a Váci utcán.

- Azt mondta, kissé nagy a pupillám, és ez arra utal - magyarázta a fiatalember.

Bana megállt és szembefordult beosztottjával. Hosszan nézelődött és a fiatalember állta tekintetét.



- Hááát - mondta bizonytalanul.

Bán zavart lett.

- Nagynak tartja? - kérdezte.

-  Kérdezzen meg egy orvost... A maga helyében már abbahagynám, hogy minden nővel elhitessem,
hogy micsoda nagy szükség van az ő vizsgálatára.
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