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1.

A szálloda halljában metszett üvegcsillárok ontották a fényt. A portától néhány lépésre, az egyik öblös
fotelban hullámos hajú, széles vállú férfi üldögélt. Jól szabott, mélybarna alpakka öltönye, amely hófehér
inggel és  csíkozott,  világos nyakkendővel egészült  ki,  éles  ellentétben  állt  durva  arcvonásával.  Széles,
csontos  arca  és  lapos,  húsos orra  volt  a  kiérdemesült  bokszolónak.  Szürke  átmeneti  kabátja  a  keze
ügyében  hevert  a  fotel  karfáján.  Egy  színes  reklámfüzetet  lapozgatott,  amelyekkel  tele  voltak  a
dohányzóasztalok.  Időnként  felemelte  a  fejét,  és  körbehordozta  fürkésző  tekintetét.  Szúrós,  fekete
gombszeme volt.

Egyszerre  csak  a  porta  közelében  tétlenkedő  férfinak  minden  porcikája  feszült  izgalmat  árult  el.
Felsőteste  előredőlt,  tekintetével  végigpásztázta  a  leérkező  vendégeket,  akik  eltűntek  az  étterembe
vezető lengőajtó mögött.

A  liftből  középtermetű,  egyenes  tartású  férfi  lépett  ki.  Alig  lehetett  túl  a  negyvenen.  Gondosan
hátrafésült barna haja erősen őszült a halántékán. Elegáns, sötét tweed-öltönyt viselt, fekete lakkcipővel.
Kabát  nélkül  volt,  ami  arra  vallott,  hogy  nem  készül  elhagyni  a  szállodát  közvetlenül  a  reggeli  után.
Egyenesen a portához lépett.

A hosszú pult  mögött  két  egyenruhás alkalmazott  serénykedett.  Az idősebbik  észrevette,  máris  ott
termett, és német nyelven jó reggelt kívánt.

- Nem érkezett levelem?

- Pillanat türelmet kérek; Hauser úr.

A kopasz főportás egy csomag levelet emelt fel, és átpergette ujjai között.  A várakozó férfi közben
gyors oldalpillantást vetett a reklámfüzetet lapozgató emberre.

- Sajnos, nem érkezett levele - mondta a főportás.

Otto  Hauser  csalódott  arcot  vágott.  Köszönésképpen  biccentett  egyet,  aztán  sarkon  fordult.  Az
étterem felé indult, de hirtelen megtorpant, megtapintotta zakójának külső zsebét, és a portával szemben
levő elárusítópulthoz ment.

A pult üveglapja alatt emléktárgyak, külföldi cigaretták sorakoztak. Csinos, sassonfrizurás lány állt ott
sötétkék kosztümkabátban, hajtókáján fehér műszegfűvel.

- Parancsol, uram? - kérdezte búgó hangon.

- Igen, cigarettát...

- Tessék választani.

Az elárusítópult mögött, egészen a földig, hatalmas tükör uralta a falat.  Látni lehetett  a  miniszoknyás
lány formás ülepét, lábikráját, telt combjainak egy részét: Otto Hauser a fejét lehajtva, laposan nézett  a
tükörbe. Jól látta a porta közelében tétlenkedő hullámos hajú férfit. Amaz merően figyelte őt, még arról is
elfelejtkezett, hogy a színes reklámfüzetben olykor továbblapozzon.

- Talán segíthetnék, ha megmondaná, milyet óhajt - jegyezte meg a lány.

Otto Hauser figyelmét nem kerülte el, hogy a búgó hangba recsegés vegyült. Tudta, miért.

- Nem látom a szokott cigarettámat - mentegetődzött.

- Láthatja, uram, rengeteg márkánk van.

- Cityt szívok - mondta sebesen Otto Hauser, és a lányra mosolygott.



- Ilyen márkát nem ismerek.

- Pedig van.

A lány felvette hűvös mosolyát. Úgy nézett, mint medika a professzorára, aki  a  gólyaáldásról  akarja
meggyőzni. Otto  Hauser  a  zsebébe  nyúlt,  és  előhúzta  kemény  fedelű,  üres  cigarettásdobozát.  A  pult
üveglapjára tette, és megpörgette az ujjával. A lány egész lénye egy pillanat alatt megváltozott. A hűvös
mosoly szívélyessé vált, tekintetének éle lágy lett. Megcsodálta a még nem látott cigarettásdobozt.

- Talán valami más márkát ajánlhatnék?

Otto Hauser a pult üvege fölé hajolt, miközben a tükörbe pillantott. A hullámos hajú e pillanatban nem
őt figyelte, oldalt bámult.

Otto  Hauser  kiegyenesedett.  A  szeme  sarkából  látta,  hogy  az  étterembe  vezető  ajtónál  egy
hórihorgas, sovány férfi áll, majd visszahúzódva eltűnik az ajtó mögött.

- Maga mit szív? - nézett merően a lányra Otto Hauser.

A lány elkapta tekintetét, zavartan kihúzta a vitrin fiókját.

-  Nem  vagyok  profi  -  mondta  csendesen.  Hangja  természetesen  csengett,  nyoma  sem  volt  a
mesterkélt búgásnak. - Nagy ritkán gyújtok rá, de a füstöt akkor sem szívom le, csak pöfékelek. Talán a
Marlborót kedvelem - bizonytalankodott.

Otto Hauser arca szigorú lett, de hangja vidáman csengett, amikor megszólalt:

- Legyen határozott. Micsoda dolog az, ha egy csinos nő ennyire határozatlan.

A lány bájos mosolyt vetett, és egy doboz Marlborót tett a pult üveglapjára.

Otto  Hauser  fizetett,  és  udvariasan  elköszönt;  az  étteremben  az  ablaknál  foglalt  helyet,  innen  a
parkolóhelyre látott.  A hórihorgas ott  kint matatott  egy homokszínű személygépkocsin,  amely  bérautó
volt, a jellegzetes XX-es rendszámmal. Szélcibálta, hosszú esőkabátjában a magas férfi úgy festett, mint
viharban a rúdjára tekeredett zászló.

Idős, sovány pincér érkezett.

- Parancsoljon, uram - mondta tökéletes német kiejtéssel.

- Sült sonkát tojással, és egy pohár sört.

Odakint a hórihorgas lezárta a kocsi ajtaját, és eltűnt a szálló eszpresszójának ajtaja mögött.

Megérkezett  a  reggeli.  A sovány pincér  kínos precízséggel tálalta fel,  még  a  szalvétát  is  gondosan
eligazította. Otto Hauser nagyon lassan evett, olykor belekortyolt italába. Mikor végzett, magához intette
a pincért.

- Akar öt márkát keresni? - kérdezte.

Az idős ember rezzenéstelen arccal nézett.

- Ki az, aki nem akar öt márkát keresni, uram?

- Csupán szívességet kérek magától.

- Állok rendelkezésére.

Otto Hauser elégedetten bólintott. Zakójának belső zsebéből egy doboz Cityt húzott elő. Felbontotta,
kiemelt egy cigarettát, és a dobozt visszasüllyesztette a helyére. Máris kattant a pincér öngyújtója.  Otto
Hauser mélyen leszívta a füstöt, és feje a hall irányába rándult.



- Ott bent ücsörög egyhullámos hajú férfi - mondta. - Pontosan a porta mellett. Olyan az arca, mintha
falnak rohant volna. Nagyon ismerős. Úgy rémlik, már találkoztunk. Hogy hol találkoztunk és mikor, azt
nem tudom.

Az idős pincér maga volt a megtestesült figyelem.

-  A nevét is elfelejtettem - folytatta Hauser. - Most mindez nagyon kellemetlen, mert meglátott.  Sőt,
úgy vettem észre: rám ismert. Azt hiszem, itt lakik a szállodában, talán nem is egyedül. Különben minden
lehetséges. Még az is lehet, hogy tévedek, és sehol sem találkoztunk... Tudni akarom a nevét. Hátha ez
mond valamit, és felidézi emlékezetemet.

- Értem, uram - bólintott a pincér.

Otto Hauser egy pillanatig maga elé bámult, és néhányszor megszívta cigarettáját.

- Arra kérem, a legnagyobb körültekintéssel járjon el - mondta figyelmeztetően. - Nem akarom, hogy
érdeklődésem az illető tudomására jusson.

-  Bízza rám, uram. Pontos választ kap, a legteljesebb diszkrécióval -  mondta a  pincér,  és  nesztelen
léptekkel távozott.

Jó húsz perc múltán tért vissza. Egy szót sem szólt, mintha azért érkezne, hogy az asztalt rendbe tegye.
Miközben matatott, apró cédulát ejtett az abroszra. Otto Hauser nyomban rátette  a  kezét,  és  magához
húzta a cédulát. A tenyerében levő öt márkát az idős ember kezébe csúsztatta. A pincér eltette a pénzt és
az asztalra kikészített összeget.

- Remélem, uram, elégedett a reggelivel - mondta.

- Nagyon finom volt.

- Egészségére, uram!

Otto Hauser gondolt egyet, és elővette az előbb vásárolt Marlborót.

- Tegye el, a magáé - nyújtotta.

A pincér azonnal eltüntette a doboz cigarettát.

- Köszönöm a személyzet nevében, uram - mondta.

Otto Hauser körbenézett. Az étteremben már kevesen voltak. Ölébe ejtette a kezét, és szétsimította a
pincértől kapott cédulát.

“Luigi Combo, Milano. Passeport: Lh 00034789. Hotel: 208.” olvasta. Tárcájába helyezte a cédulát
és felállt az asztaltól.

A hallban többen üldögéltek, kisebb csoportokba verődve beszélgettek az emberek. A porta mellett
azonban üresen tátongott a fotel. A hullámos hajú férfi a bejárati üvegajtónál ácsorgott.

Otto  Hauser  a  harmadik  emeleten  szállt  ki  a  liftből.  Kinyitotta  a  szobáját,  és  miután  belépett,
gondosan bezárta az ajtót. A kulcsot belülről a zárban hagyta. Cigarettára gyújtott, és az ablakhoz lépett.
Töprengő arccal bámult az utcára.

Odakint változatlanul szemerkélt az eső. Piszkosszürkén hömpölygött a Duna. A túlsó part homályba
veszett.  A  folyó  közepén  kis  hajó  vánszorgott  az  árral  szemben,  pereméig  merült  súlyos  uszályokat
vontatva.  A  folyót  átívelő  csipkézett  tornyú,  szürke  vashídon  sárga  villamos  haladt  Pestnek,  aztán
beleolvadt a szürkeségbe. A gépkocsik égő reflektorokkal; csigalassúsággal gurultak.

Otto Hauser ellépett az ablaktól. A szekrény polcáról fekete, négyszögletes aktatáskát emelt le, és a
dohányzóasztalhoz telepedett. A táskából kicsiny jegyzettömb, golyóstoll  és  átlátszó ragasztós  celluloid



szalag  került  elő.  Felgyújtotta  az  asztali  lámpát,  kinyitotta  a  jegyzettömböt,  és  ujjának  körmével
kipattintotta  a  kemény  fedél  szélét.  A  fedél  alól  egy  lapot  húzott  ki,  amelyen  különböző  számsorok
voltak. Ezt maga elé tette, és sebesen írni kezdett jegyzettömbjébe.

A kitépett lapokat egymásra helyezte, eligazította a széleket, hogy azok fedjék egymást, aztán annyira
összehajtogatta az egészet, hogy pár milliméter vastag, piciny, négyzet alakú lap lett belőle.

Az aktatáskából  vadonatúj  zsebrádiót  vett  elő.  Lepattintotta  a  hátsó  borítófedelet.  Belső  oldalára
szegletes papír volt ragasztva, amelyen műszaki adatok, áramköri csatlakozások voltak feltüntetve.

Vigyázva  leszedte  a  papírt,  és  egy  tűvel  apró  számokat  karcolt  sorba  szedve  a  fedélre.  Miután
végzett,  a  rejtjelkulcs alapján ellenőrizte a  számokat.  A műszaki  adatokat  tartalmazó  papírlapot  aztán
ráragasztotta a számokra, és a borítófedelet visszatette a helyére.

Otto Hauser elégedetten dőlt hátra a fotelben. Percekig maga elé bámult, aztán felállt és az ablakhoz
ment. Mélyen lehajolva benézett a párkány alá. A párkány hosszában, a deszka és a fal között, vékony
rés  húzódott.  Térdre  ereszkedett,  az  összehajtott  papírdarabkát  a  résbe  helyezte,  majd  egy
celluloidszalag-darabbal a rést leragasztotta.

Ismét a  fotelba rogyott,  és  levetett  zakóját  térdére  fektette.  A zakó  belső  zsebéből cigarettadoboz
alakú, lapos tárgyat emelt ki, amely vékony drótszálon csatlakozott a hajtóka mögé beakasztott inggomb
nagyságú mikrofonhoz. A kiszerelt készüléket az asztalra  helyezte,  majd szétszedte.  A parányi szalagot
fémtokba tette, és több darabot letépett a celluloid szalagból.

A  fürdőszobába  ment,  s  a  fémtokot  a  mosdó  aljának  hátsó  pereméhez  erősítette  a  celluloid
szalagokkal.  Mint  aki  jól  végezte  dolgát,  megkönnyebbülten  sóhajtott  fel.  Mindent  visszapakolt  az
aktatáskájába.  A  táskát  lezárta  és  a  szekrénybe  tette.  Felvette  zakóját,  belebújt  kockás  átmeneti
kabátjába.  A  miniatűr  magnetofont  a  mikrofonnal  és  a  vékony  dróttal  együtt  a  kabát  zsebébe
süllyesztette, és kezében a kalapjával kilépett a folyosóra. Az ajtót gondosan bezárta.

Gyalog indult lefelé.  A  folyosó  végén  beleütközött  a  sötétkék  kosztümös,  fekete  hajú  lányba,  aki
éppen lefelé igyekezett.

- Bocsánat - mentegetődzött.

A lány zavartan megigazította a haját.

- Nem történt semmi, uram - mosolygott.

-  Kérem, ne értsen félre, de ön nagyon csinos. Beszélni szeretnék magával. Őszintén megvallva, egy
szívességet kérnék. Nem nagy dolog, de segítene rajtam.

- Nekünk nem szabad foglalkoznunk a vendégekkel, csak hivatalosan, ami a munkaköri feladatunk.

-  Pedig csak maga segíthet  rajtam.  És  én teljes  mértékig megbízom magában.  Ismétlem, kérem,  ne
értsen félre.

- Esetleg délután négykor - bizonytalankodott a lány. - Persze, nem itt - mondta, és zavart lett.

- Talán egy közeli presszóban vagy valami nyilvános helyen.

Otto Hauser sajnálkozva ingatta a fejét.

- Nem hagyhatom el a szállodát.

A lány értetlenül nézett.

-  Egy sürgős  üzenetet  várok  -  magyarázta  Otto  Hauser.  -  Éppen  ezzel  függ  össze,  amit  magától
akarok.



-  Pedig  itt  bent  lehetetlen  beszélgetnünk.  Megláthatnak,  joggal  hihetik,  hogy  magánbeszélgetést
folytatunk.

- Már mióta itt állunk, és senki sem jött.

- Tovább már nem állhatok itt. Egyáltalán, mennyi idő kell ahhoz, hogy elmondja, mit is kíván tőlem?

- Tíz perc.

A lány csinos arca kétkedést tükrözött.

-  Tíz  perc,  az  sok  -  mondta.  -  Addig  nem  állhatok  itt.  Talán  csak  egy  megoldás  akadhat.  A
presszóban beszélhetnénk egy keveset.  Oda  minden feltűnés nélkül átmehetek.  De  csak  a  bárpulthoz.
Asztalhoz nem ülhetek. És csak egy kávéra.

- A vendégem...

- A vendége nem leszek, mert nem is lehetek. Magam fizetem a kávét.

- Lehetséges lenne ez egy fél órán belül?

A lány bólintott.

- Legyen lent az eszpresszó bárpultjánál - mondta. - A végébe üljön, ott ilyenkor egy sor szék szabad.
- Mosolyt vetett, és indult volna, de Otto Hauser megszólalt:

-  Várjon még egy pillanatig. Valamit most  kell  odaadnom magának,  mert  ott  mindenki észreveheti,
hogy tőlem kapja, és még ajándéknak gondolhatják.

- Mit akar nekem adni?

- Ami hozzátartozik a beszélgetésünkhöz.

A lánynak felszaladt a szemöldöke.

- Legyen nyugodt, semmi szabálytalanság - folytatta Otto Hauser. Éppen arra akarom kérni, hogy azt
a bizonyos csekélységet átadja valakinek, akivel képtelen vagyok összefutni időtorlódás  miatt.  Rögvest
hozom.

- Kérem, siessen...

Otto Hauser gyorsan visszament a szobájába. Az aktatáskából kivette a zsebrádiót. Villanásnyi ideig
tétovázott, aztán zsebéből előhúzta arany öngyújtóját. Mindkettőt papírba csomagolta, és máris indult. A
kék kosztümös lány ott toporgott a lépcsőfeljárónál.

- Tessék - nyújtotta át a csomagot.

- Ez az a bizonyos dolog? - kérdezte a lány.

- Igen. Egy zsebrádió és öngyújtó - mondta Otto Hauser.

Kivette a tárcáját, és egy papírt nyújtott a lánynak.

-  Hogy  mennyire  legális,  itt  van  a  zsebrádió  vámcédulája.  Ajándék.  A  többit  majd  szóban  az
eszpresszóban. A csomagot pedig tegye el valahová.

- Pontosan fél óra múlva. Ha lehet, legyen jóval előbb ott javasolta a lány.

Elvette a csomagot és a vámcédulát, majd lesietett a lépcsőn.

Otto  Hauser  előbb  cigarettára  gyújtott,  majd  kényelmesen  lement  a  hallba.  A  portán  leadta  a
szobakulcsát, és fejébe csapta kalapját.



- Ha telefonon keresnének, kimentem a kocsimhoz - mondta.

A kopaszfőportás mélyet bólintott.

- Igen, uram, a parkolóhelyen található.

- Később az eszpresszóban.

- Az eszpresszóban. Értem, Hauser úr.

A hall közepe táján, az egyik élénkkék plüssfotelban, a hórihorgas férfi tétlenkedett.

Otto Hauser cinkos pillantást váltott az elárusítópult mögött matató lánnyal, aztán végigment a bordó
kókuszszőnyegen. Kilépett  az  üvegajtón,  és  megállt  a  szemerkélő  esőben.  Miközben  feltűrte  kabátja
gallérját, a válla felett hátratekintett. A hórihorgas éppen akkor állt fel a fotelból.

A meggypiros BMW a parkoló közepén állt. Otto Hauser egyenesen a kocsihoz ment. Nem kellett a
fejét forgatnia ahhoz, hogy felfedezze a homokszínű gépkocsit. Ott állt a  parkoló  szélén,  ahol régebben
volt, amikor az étterem ablakán át alaposan megnézte magának. A hullámos hajú férfi is felbukkant.  Az
eszpresszóból lépett ki, és a homokszínű kocsihoz ment. Otto Hauser kinyitotta a BMW ajtaját, de, nem
szállt be.  Mélyen behajolt  a  kocsiba,  mintha  keresne  valamit.  Kisvártatva  felegyenesedett,  és  kulcsra
zárta  az  ajtót.  Gyalog  indult  a  folyón  átívelő  hídhoz.  Átvágott  az  úttesten,  és  rákanyarodott  a  hídra.
Ráérősen lépkedett, mintha csak sétálni támadt volna kedve. A híd közepe táján járt, amikor észrevette a
hullámoshajút. Az éppen akkor lépett a hídra.

Otto Hauser a kabátzsebbe süllyesztette kezét, és megmarkolta a miniatűr magnetofont. Egy csoport
kisiskolás jött  szembe.  A gyerekek vidáman zsibongtak,  egymást lökdösték.  Otto  Hauser  szorosan  a
hídkorlátnál haladt,  hogy utat  engedjen a  gyerekeknek.  Visszafogta lépteit,  és  amikor azok  elhaladtak
mellette, utánuk fordult. A gyerekcsoport pillanatra eltakarta előle a nyomát követő férfit.

Otto  Hauser  kirántotta  kezét  kabátzsebéből,  és  anélkül hogy lenézett  volna a  korlát  rése  között,  a
vízbe dobta a piciny magnetofont.

Mindez röpke pillanat volt csupán. Továbbra is  andalogva haladt,  majd csak  később  nyújtotta  meg
lépteit. A híd végénél visszafordult.

A  hullámos  hajú  férfi  a  korlátra  könyökölt,  és  úgy  tett,  mintha  a  rakparton  dübörgő  forgalmat
bámulná.

Otto Hauser visszament a szállodához, és belépett az eszpresszóba.

A helyiség elég zsúfolt volt, de a bárpultnál bőven akadt hely. A legszélső  székre  kuporodott  fel,  és
kávét rendelt. Már jött is a fekete hajú lány. Elfoglalta az Otto Hauser melletti széket, rámosolygott, aztán
egy blokkot adott a pult mögött levő nőnek.

- Erős legyen a kávé, Magdikám - mondta.

Otto Hauser a térdére tette kalapját, és rákönyökölt a pultra.

- Nem vették észre magánál a csomagot? - kérdezte halkan.

A lány a vállát rándította.

- Ugyan kinek tűnt volna fel? Nyomban a táskámba tettem. De most már mondja el, mi a célja ezzel?
Egyáltalán, milyen szívességet kér tőlem? Remélem, hinni fogok - mondta jelentőségteljesen.

Otto Hauser félfordulatot tett a lány felé, és olyan arcot vágott, mintha az időjárásról beszélgetnének.

- Ezt úgy mondta, mintha már most sem hinne. Miért csak reméli?



- Hááát - mondta a lány, és égnek emelte a szemét.

- Azt sem tudja, mit akarok, és már kételkedik.

- Majd megmagyarázom kétkedésem okát. Elsősorban a cigarettavásárlás, másodsorban a távozása.
Két esetben nem volt őszinte. Miért lenne az most, a harmadik esetnél? - kérdezte a lány.

Vidám volt az arca, tekintetének nem volt éle.

- Nem értem, kedves hölgyem...

-  Nos, bővebb magyarázat. Az előbb az egyik pincér felajánlott nekem egy doboz  Marlborót,  hogy
vegyem vissza jutányos áron. Húsz forintért. Nálam ugyanez harminckét forint. Azt mondta, egy vendég
kedveskedett vele neki. Láttam a dobozon,  hogy a  készletemből való.  Ez ideig a  mai napon csak  egy
ilyen doboz cigarettát adtam el vendégnek. Magának, uram. Mindebből mi következik?

Otto Hauser elmosolyodott. Most már tudta, mire célzott ezzel a lány.

- Mi következik? - kérdezte.

- Az következik, hogy ön, uram, nem mondott igazat, amikor azt állította: kifogyott a cigarettája.

- Megbocsáthatatlan bűn - bólintott Otto Hauser.

A kiszolgálónő két kávét tett eléjük. A lány fejét  -  biccentette  a  nő  felé,  aztán Otto  Hauser  arcába
nézett.

- Egyelőre megbocsáthatatlan - mondta.

- Tehát időleges. Akkor van reményem.

- Attól függ, hogyan döntök.

- És mikor dönt?

- Majd amikor megtudom, milyen szívességet kíván tőlem - mondta a lány.

Anélkül, hogy cukrot tett volna a kávéjába, belekortyolt, majd letette a csészét és várakozóan nézett.

Otto Hauser két cukrot tett a kávéjába, megkavarta, és egy hajtásra kiitta.

-  Ezek  szerint  a  másik  falrengető  hazugságom,  hogy  kijöttem  a  szállodából.  Mert  ugyebár  azt
mondtam: nem hagyhatom el.

A lány Otto Hauser arcát fürkészte.

- Igen - mondta.

- A kocsimhoz kellett mennem. Valamit benne hagytam, és szükségem van rá. Különben a portás még
azt is tudja, hogy most itt vagyok. Valóban fontos telefont várok.  A cigarettavásárlásba betalált.  Ürügy
volt. Már akkor az járt a fejemben, hogy magától kérek szívességet.

A lány keresztbe vetett lábbal ült a bárszéken,  formás combja  mélyen kivillant a  piciny szoknyából.
Aprókat  kortyolt  a  kávéjából.  Az arcán  nem volt  festék,  csupán telt  ajkát  rúzsozta ki  halványpirosra.
Otto Hauser úgy emlékezett, hogy amikor kijött a szállodából, a lány ajkán semmi sem volt.

- És mi a teendőm azzal a rádióval meg az öngyújtóval?

-  Akinek hoztam; az majd jelentkezik magánál. Átadja,  és  ezzel eleget  tett  a  kérésemnek -  mondta
Otto Hauser.

Éles pillantást vetett a pult mögé. A falat kockás tükörlapok borították. Látta, amint a hórihorgas férfi



belép az ajtón, körülnéz, és helyet foglal az egyik asztalnál.

- Miért nem maga adja át? - tudakolta a lány.

Letette csészéjét, és szembefordult Otto Hauserral.

-  Mellesleg,  most  már  igazán  megkínálhatna  szokott  cigarettájával,  azzal  a  Cityvel.  Legalább
megtudom, milyen. Talán jobban fog ízleni, mint a Marlboro.

Otto  Hauser  eleget  tett  a  kérésnek.  Tüzet  adott,  és  maga  is  rágyújtott.  A  lány  igyekezett  rutinos
dohányosként viselkedni, de mozdulatai elárulták gyakorlatlanságát.

- Magam azért nem adhatom át ezt az ajándékot, mert el kell utaznom - magyarázta Otto Hauser.

-  Cégemnél problémák adódtak, ezért sürgősen visszatérek Münchenbe.  Egy jó  barátom kért  meg,
hogy  hozzam  el  a  rádiót  ajándékba  egyik  rokonának,  aki  itt  él,  Budapesten.  Nos,  a  rokon  jelenleg
vidéken van, csak a jövő hét elején érkezik Budapestre. Úgy volt, hogy magam is addig maradok. Ezért
kellett közvetítőt találnom, akinél a  rádiót  hagyhatom. Előrebocsátom,  legális dologról  van szó,  csak  a
magam megnyugtatásaképpen választottam olyan valakit, akiben, úgy érzem, megbízhatok.

- És ez a megbízható személy én vagyok.

- Igen, kedves hölgy. Ráadásul csinos, barátságos.

A lány arcán zavar futott végig. Néhányat pöffentett cigarettájából.

- És az öngyújtó? Az kié? Eddig csak a rádióról volt szó, az öngyújtóról nem beszélt - mondta.

- Az öngyújtó a közvetítő tiszteletdíja.

A  lány  hitetlenkedve  nézett.  A  szeme  kerekre  tágult,  telt  ajka  szétnyílt.  Látni  lehetett  hófehér
fogsorának  szélét.  Hirtelen  magához  tért,  egy  mozdulattal  elnyomta  cigarettáját  a  pulton  levő
hamutartóban, és megrázta a fejét.

- Nem lehet. Ez egy arany öngyújtó - mondta.

Kidugta a nyelvét, és sebesen megnyalta néhányszor telt ajkát.

- Ezért szabálytalan. Aranyat ugyanis nem szabad csak úgy ajándékozni. Titokban lehet, ha senki nem
tud  róla.  Mivel  magában  megbízok,  tudom,  nem  teszi  ezt  szóvá  senkinek  sem.  Ezért  nyugodtan
elfogadhatja. Szívességéhez és csinosságához méltó tiszteletdíjról gondoskodtam.

- Ezt én nem fogadhatom el.

Otto Hauser mélyen megszívta cigarettáját, aztán a hamutartóban elnyomta.

- Figyeljen rám, kedves hölgyem - mondta határozottan.

A hangja inkább kemény volt, mint szívélyes.

- Nálunk azt a szót: ingyen, nem ismerik - folytatta csendesen.

-  Mindent mércével mérünk, még a  szívességet  is.  Mi,  ha  kérünk,  fizetünk. Csupán a  szép  szemért
odakint  nálunk egy kézmozdulatot  sem tesznek,  hacsak  nem saját  magáért  teszi  az  ember.  Nekem  is
megvan a magam mércéje, és módomban áll ezt a mércét magasabbra helyezni még akkor is, ha csupán
jelentéktelen szívességről van szó.  Nem akarom semmire sem  rábeszélni.  Azt  tesz,  amit  akar.  De  ne
felejtkezzen el arról, hogy számtalan embert találok itt a szállodában, aki kész örömmel megteszi nekem a
kért  legális szívességet  ezért  az  arany  öngyújtóért.  Természetesen  figyelmeztetem,  hogy  hallgatnia  kell
mindarról, amire kértem magát. Azért, mert aranytárgyat nem szabad ide behozni és elfogadni külfölditől,
amely elkerülte a vámot. Majd legközelebb, ha Budapestre érkezem, lehet, olyan szándékkal közeledem



magához, amiből  arra  következtet,  hogy  udvarolni  próbálok.  Ha  netán  akkor  akarok  magának  ilyen
ajándékot adni, joggal elutasíthatja.

A lány mélyet bólintott, és nem vette le a szemét Otto Hauser  arcáról.  Ajkának szegletében mosoly
bujkált.

- Kinek kell konkrétan átadnom a rádiót? - kérdezte halkan.

- Nem tudom.

- Nem tudja? - ámuldozott a lány.

- Nem. Csak annyit tudok, hogy a barátom közeli rokona. Mindenesetre engem fog keresni.

- Akkor hogyan fog hozzám eljutni?

-  Egyszerű  az  egész.  Táviratozok  a  barátomnak,  az  pedig  nyomban  sürgönyöz  ide  Budapestre  a
rokonának,  hogy  ne  engem  keressen,  hanem  magát.  Bízza  rám,  ezt  megszervezem.  Ha  szabadna
megtudnom a becses nevét?

- Sas Mária.

Otto Hauser is bemutatkozott, aztán széles mosolyra húzta a száját.

- Érdekes - mondta elgondolkozva.

A lány zavart mozdulattal simította le a haját.

- Mi érdekes? - kérdezte.

-  Budapesten már néhányszor  bemutattak  hölgyeknek.  Mirjam,  Miette,  Loreley,  és  mit  tudom  én
micsoda nevekkel találkoztam már. Maga az egyetlen Mária, és ez mutatja: jól választottam.

A lány mélyen elpirult.

- Mondhattam volna valami más nevet is - vélekedett dacosan.

- Igen, de nekem tetszett, hogy nem mondott más nevet. Ha legközelebb Budapestre jövök, ismét itt
szállok meg. Akkor már jó ismerősként üdvözölhetem, és nem veszi majd tolakodásnak,  ha  meghívom
egy vacsorára a Maximba. Egy üveg Mumm pezsgőre. Vagy, ha úgy tetszik, kettőre.

- Mikor jön legközelebb? - bukkant ki a kérdés a lányból.

Otto  Hauser  tekintetével  végigtapogatta  a  lány  szabályos  arcának  minden  pontját,  és  halkan
megszólalt:

- Tavasz végén visszatérek. Talán a szabadságomat is itt töltöm a Balatonnál. Nemcsak rajtam múlik.

- Nagyon szép a Balaton. Látta már?

- Csak futólag. Pár napot töltöttem Siófokon.

-  Mennem kell  -  mondta  a  lány,  és  arca  őszinte  sajnálkozást  fejezett  ki.  -  Kereshetnek,  és  nem
akarom,  hogy  bárkinek  is  feltűnjön  távolmaradásom.  Igaz;  szóltam  a  portásnak,  hogy  átjövök  egy
feketére, de mit lehet tudni.

Otto Hauser megadóan bólintott. Ismét a tükörlapokba pillantott.

A hórihorgas férfi magába roskadtan ült az asztalnál, és fapofával szívta cigarettáját.

- Tehát, kedves Sas Mária - szólalt meg Otto Hauser -, az illető, aki a rádióért jön, magát fogja név
szerint  keresni.  Lehet,  nem  is  tudakozódik,  hanem  egyenesen  magához  lép.  Csak  a  nevemet  fogja



mondani, tehát rám hivatkozik. Adja át neki a zsebrádiót. ezzel teljesítette a kívánságomat. Az öngyújtót
pedig használja, amilyen ritkán gyújt rá, soha nem fogy ki abból a gáz. Kérem, ne felejtse el a nevemet.

-  Otto Hauser - mondta lágyan a lány. Nyúlánk teste  megfeszült,  és  lecsúszott  a  magas bárszékről.
Otto Hauser merész pillantást vetett a lány mellén feszülő kosztümre.

-  Holnap  utazom  csak  el.  Délután.  Ha  nem  találkoznánk,  akkor  a  tavasz  végén  számíthat
meghívásomra a Maximba - mondta.

- Akkor a mielőbbi viszontlátásra.

Otto  Hauser  nem  nézett  a  lány  után.  Visszakönyökölt  a  bárpultra.  majd  amikor  a  felszolgálónő
odaérkezett,  kifizette  a  kávéját.  A  hórihorgas  úgy  ült  a  székén,  mint  aki  kardot  nyelt,  és  szúrós
pillantásokat vetett feléje.

Otto Hauser átvonult az étterembe. Felakasztotta kabátját a fogasra, és ugyanahhoz az asztalhoz ült,
ahol  reggelizett.  Ugyanaz  a  sovány,  idős  pincér  szolgálta  ki.  Könnyű  ebédet  rendelt,  és  miután
elfogyasztotta, nyomban fizetett. A tetemes borravaló láttán a pincér meghajolt, majd készségesen ugrott
a fogashoz, hogy felsegítse a kabátot. Otto Hauser egy kézmozdulattal elhárította a pincér szándékát; és
átvetette karján a kabátot.

- Miért nem mondta reggel, hogy nem dohányzik? - kérdezte, de hangjában nem volt szemrehányás.

Az idős ember zavart lett.

- Honnan tudja, hogy nem dohányzom, uram?

- Látom az ujjairól, nyoma sincs rajtuk a nikotinnak. Vagy talán tévedek?

-  Tökéletes  a  szeme,  uram. Valóban nem  dohányzom,  és  illetlenségnek  tartottam  volna  ezt  reggel
közölni. Ugyanúgy örültem a Marlborónak, mintha dohányoznék.

Otto Hauser elhúzta a száját.

- Egyáltalán nem lett volna illetlenség. Maga szívességet tett nekem - szögezte le.

- Jelentéktelen szívesség volt, uram.

- Magának talán igen, nekem nem. Nem veszi tolakodásnak, ha megkérdem: hol tanult meg ilyen jól a
nyelvünkön?

Az idős pincér úgy állt, akár a kérdőjel.

- Németországban, uram.

- Meddig élt nálunk?

- Nem volt hosszú idő, uram. Hadifogságban voltam.

Otto Hauser elégedetten bólintott.

- Dicséretes dolog volt - mondta keményen, majd így folytatta:

- Dicséretes dolog volt, hogy ily tökéletesen megtanulta a nyelvünket... Jó estét.

- Viszontlátásra, uram - rebegte halkan a pincér.

Otto  Hauser  a  szálloda  halljába  ment.  Alig  akart  hinni  a  szemének;  sem  a  bokszolóra  hasonlító
húllámoshajút,  sem  a  hórihorgast  nem  látta.  Határozottan  lépett  a  porta  pultjához.  A  főportás  máris
rendelkezésére állt.



- Egy táviratot akarok feladni - közölte Otto Hauser.

A kopasz férfi nyomban üres lapot tett eléje.

- Parancsoljon ezt kitölteni, Hauser úr.

- Sürgös lenne.

- Azonnal továbbítjuk a postának telefonon.

Otto Hauser elővette a tollát, és nyomtatott betűkkel teleírta a lapot. A főportás bevitte a táviratot a
porta mögött levő telefonközpontba.

- Máris adja tovább a kisasszony - közölte, amikor visszatért.

- A számlát márkában fizetem.

- Egy pillanat türelmet kérek, Hauser úr. A posta visszaigazolja az összeget is - mondta a főportás.

Otto Hauser cigarettára gyújtott, elfordult a pulttól és a sasson frizurás lányt nézte. Az elárusítópultnál
néhány  holland  fiatalember  próbált  szót  érteni  a  csinos  lánnyal.  A  Lány  észrevette  Otto  Hausert,  a
nevetgélő fiatalemberekre pillantott, és elhúzta a száját.

A szálloda üvegajtaja kicsapódott. A hórihorgas férfi jelent meg bő tavaszikabátjában. Végigvonult a
leterített  kókuszszőnyegen,  és  megállt  a  porta  mellett.  Kibújt  a  kabátjából,  és  letelepedett  az  egyik
fotelba. A kabátot kis ideig ölében tartotta, aztán ledobta a mellette levő fotelba, és cigarettára gyújtott.

Otto  Hauser  gyors  pillantást  vetett  a  férfira.  Néhányszor  megszívta  cigarettáját,  és  a  liftnél  levő
hamutartóhoz lépett, ahol elnyomta.

A falon színes reklámkép függött. Néhány emeletes, modern kivitelezésű hegyvidéki szálloda díszelgett
az üvegezett  keretben.  A hegyoldalba épült,  az  élénkzöld fák sűrűjébe.  Az  épület  felső  homlokzata  a
valószínűtlenül kék égbe veszett, amelyet néhány felhőgomolyag tarkított. A hegyoldal alján nagy,  fehér,
nyomatott betűkkel tüntették fel a szálloda nevét: HOTEL SILVANUS. Ez alatt homályosabb betűkkel
pedig: VÁRJA ÖNT. A reklámkép bal sarkában tenyérnyi, kocka alakú térkép volt elkerítve az autósok
számára, akik netán gépkocsijukkal kívánják felkeresni a hotelt.

Otto Hauser visszament a portához. A főportás bement a telefonközpontba, aztán kijött, és egy újabb
papírt tett a pultra.

-  Parancsoljon, Hauser úr - mondta. - A számla kerek hét márka. Ujjával a papír sarkára bökött.  -
Szíveskedjen itt aláírni.

- Ezek szerint továbbították már?

- Igen, Hauser úr. A főposta igazolta az átvételt. Nyomban továbbítják.

Otto  Hauser  elégedetten  bólintott.  Elővette  tollát,  és  alákanyarította  a  nevét.  Tárcájából  egy
tízmárkást vett elő, és a kopasz férfi kezébe nyomta.

- A többi a magáé - mondta.

Amaz egy szemvillanás alatt eltüntette a pénzt.

- Nagyon köszönöm, Hauser úr, nagyon köszönöm.

A hórihorgas férfi úgy tartotta arcánál a cigarettát, mintha látcső lett volna. Még hunyorított is hozzá az
egyik szemével.

Otto Hauser megemelte hangját, amikor megszólalt:



- Lenne még egy kívánságom.

- Igenis...

- Rendeljen ma estére egy kétágyas szobát a Hotel Silvanusban.

A kopasz főportás ceruzát ragadott.

- Kétágyas szoba, Silvanus - írta. - Milyen néven rendeljem, Hauser úr?

- A részemre kell.

Amaz értetlenül nézett.

- Csupán egy éjszakáról van szó - magyarázta Otto Hauser. - A szobámat fenntartom itt, hiszen előre
kifizettem tíz napra.

A főportás kapcsolt.

- Ó, értem, Hauser úr. értem - bólogatott, mintha fejét ütögetnék.

- Csak este indulok. Ha később üzenet érkezne a részemre, vagy netán keresnének személyesen, ne
mondja, hol vagyok. Közölje: reggel megtalálható leszek.

-  Hauser  úr  reggel  megtalálható  -  mondta  a  főportás,  és  ceruzájával  külön  egy  papírra  véste  a
kívánságot.

Otto  Hauser  szeme sarkából  a  fotelban üldögélő  férfira nézett.  A hórihorgas  elnyomta  cigarettáját,
lustán felszedelőzködött, és indult kifelé.

- Úgy tudom, ez a Silvanus itt van a Duna-kanyarban - vélekedett Otto Hauser.

- Igen, Visegrádon. Régen arra jártak Bécsnek, de mióta megépült Győr felé a műút, sokan elkerülik.
Pedig nagyon szép a Dunakanyar, és különösen jó szálloda a Silvanus.

A főportás összehajtott nyomtatványt nyújtott át.

-  Parancsoljon,  Hauser  úr  -  folytatta.  -  A  térkép  pontosan  feltünteti,  hol  kell  majd  Visegrádon
lekanyarodnia az országútról.

Otto  Hauser  zsebébe  csúsztatta  a  színes  reklámfüzetet,  majd  belebújt  a  kabátjába,  és  elhagyta  a
szállodát.  Meggypiros BMW-jén  áthajtott  Pestre.  A  visszapillantó  tükörből  látta,  hogy  a  homokszínű
gépkocsi ott van a nyomában. A Belvárosban kötött ki, és egy parkolóházban állította le a kocsiját. Még
ki sem szállt, máris ott volt a homokszínű bérautó a hullámos hajú férfival és társával. Otto Hauser  nem
vett tudomást róluk. Gyalog folytatta útját, olykor megállt a  kirakatok  előtt  és  nézelődött.  Azok ketten
mögötte andalogtak kellő távolságban.

Kisvártatva  Otto  Hauser  megállt  egy  ház  előtt.  Kivette  a  tárcáját,  és  úgy  tett,  mintha  egy  címet
ellenőrizne. Aztán begombolkozott, és határozottan belépett a kapun. A sötét kapualjban halványan égett
a villany. Otto Hauser befordult az oldalt nyíló lépcsőház előterébe, aztán megállt és visszalesett.

A kapu előtt a két férfi lelassította lépéseit. Bebámultak. A hórihorgas megtorpant egy pillanatra, de a
másik rántott egyet a karján, és továbbhaladtak.

Otto Hauser elvigyorodott, majd a lépcsőházból egy másik ajtón kilépett a ház udvarára. Átvágott az
udvaron, és egy kapualjon át szűk mellékutcába ért. Sietősen folytatta útját a legközelebbi utcasarok felé.
Senki sem követte. A sarkon egy üres taxi akadt az útjába. Leállította, és a szállodához vitette magát.

Csak a fiatal másodportás volt a helyén. A kopaszt sehol sem látta.

- Kérem a kulcsomat - mondta határozottan Otto Hauser.



- Kétszáznyolcas.

Amaz futó pillantást vetett, és leakasztotta a kulcsot.

- Parancsoljon, uram - nyújtotta.

Otto Hauser nem nézte meg a kulcsot. Elkerülte a liftet, és felsietett a lépcsőkön a második emeletre.
A folyosón egy lélek sem volt.

Otto  Hauser  habozás  nélkül  a  kétszáznyolcas  ajtóhoz  ment,  kinyitotta  és  besurrant.  Bentről
elfordította a kulcsot a zárban.

Ugyanolyan  elrendezésű  szobában  találta  magát,  mint  amilyen  az  övé  volt.  Talán  csak  a  bútorok
tűntek, sötétebb árnyalatúaknak. Két ágy hevert  szorosan egymás mellett.  Látszott,  csak  az ablak  felé
esőt használják.

Otto  Hauser  késedelem  nélkül  cselekedett.  Gyakorlott  mozdulatokkal  nekikezdett  a  szoba
átkutatásának. Vigyázott arra, hogy mindent a  helyére rakjon.  Gyorsan dolgozott  és  nesztelenül.  Sehol
sem talált semmit. Utolsónak a szekrényt nyitotta ki.  Csupasz  fogasok lógtak,  a  polcok  üresek  voltak.
Csupán egy közepes, szövetborítású, pepita bőrönd hevert ott. Kíváncsian nyitotta fel, aztán csalódottan
bámult. A bőrönd alján néhány férfifehérnemű,  használati  tárgy és  egy villanyborotva volt.  Szakszerűen
végigtapogatta  a  bőrönd  oldalait,  de  nem  hallott  gyanús  hangot,  amely  rejtekhelyre  utalt  volna.  A
bőröndzsebben  viszont  egy  barna  mappát  talált.  A  mappa  belső  oldalán,  a  celluloid  lap  alatt  fehér
névkártya virított:

Gigli and Calun corporation. Milano.

A mappa három fényképet  rejtegetett.  Mindhárom amatőrkép  volt,  és  Otto  Hausert  ábrázolta.  Az
egyik mellkép levelezőlap nagyságúra volt kinagyítva.

Otto Hauser mindent a helyére tett, és elhagyta a szobát. A főportást már a helyén találta.

-  Más kulcsot kaptam, és csak fent vettem észre  a  malőrt  -  mondta rosszallóan,  és  a  pultra tette  a
kétszáznyolcas szobakulcsot.

- Elnézését kérem, Hauser úr.

- Nem történt semmi.

A kopasz  férfi gyilkos pillantást lövellt fiatalabb társára.  Amaz értetlenül nézett  hol a  kopaszra,  hol
Otto Hauserra. A főportás helyére tette a kulcsot, majd leakasztotta Otto Hauser szobájáét.

- Ismételten elnézését kérjük - mentegetődzött.

A hall olyan volt, mintha kisöpörték volna. Az élénkkék plüssfotelok üresen ásítoztak.

Otto Hauser cigarettára gyújtott, és a porta pultjára tette kocsíjának indítókulcsát.

-  Kérem,  gondoskodjon,  hogy  a  kocsimat  elhozzák  -  mondta.  -  Úgy  adódott,  hogy  egy
ismerősömmel tértem vissza. A Belvárosban hagytam, a parkolóházban.

- Egy órán belül itt a kocsija, Hauser úr.

Otto Hauser elővette tárcáját, és száz forintot tett a pultra.

- Gondolom, ennyi elég.

-  Teljes mértékig, uram - mondta a főportás.  -  A Silvanus Szálloda visszaigazolta a  telefonomat.  A
szoba éjszakára várja önt.

Otto Hauser jókedvűen bólintott.



- Az is előfordulhatott, hogy én tévedtem, amikor a kulcsot kértem a kollégájától - mondta tépelődve.
- Ugyanis tavaly a másodikon kaptam szobát. Lehet, az járt a fejemben az előbb.

A főportás olyan hévvel mozgatta a fejét, mintha vizet akarna kirázni a füléből.

-  Nem,  nem,  Hauser  úr.  Ez  a  mi  hibánk  volt.  Ezt  nekünk  tudnunk  kell.  A  vendég  nem  köteles
megjegyezni a szobaszámát.

- Pedig magam tévedhettem.

- Csakhogy mi nem korrigáltuk, és itt a hibánk.

Otto  Hauser  a  fal  mellett  levő  elárusítópulthoz  ment.  A  csinos  lány  a  kézitáskáját  pakolta.
Odaérkezésére félbehagyta a rámolást, és felnézett. A szeme csillogott.

- Remélem, uram, nem fogyott el a szokott cigarettája - mondta csipkelődve.

- Arról szó sincs, kedves kisasszony.

- Lassan készülődöm, mindjárt itt a kolléganőm.

- Ilyen csúnya időben útra kel?

- Itt nem maradhatok, még akkor sem, ha letelt a munkaidőm. Tud jobbat?

- De még mennyire - mondta hamiskásan Otto Hauser.

A következő pillanatban azonban letörlődött arcáról a mosoly.

- Csakhogy ez ma lehetetlen. Holnap pedig...

Elhallgatott, és lemondóan legyintett.

-  Viszont két hónap múlva kipótolhatjuk - folytatta, és derűs mosolya máris visszatért.  -  Feltéve,  ha
akkor is akarja ezt a jobbat.

A lány eltökélten bólintott.

- Ebben biztos lehet. Engem itt talál - mondta.

Csinos arcának minden rezzenése elárulta, hogy szívesen veszi Otto Hauser közeledését.

A bejárati üvegajtó meglendült. A hullámos hajú férfi érkezett vissza társával. Sebbel-lobbal léptek a
hallba,  és  hirtelen  megtorpantak,  mintha  falnak  rohantak  volna.  Otto  Hauser  a  szeme  sarkából  látta
megnyúlt  arcukat,  dühösen  villogó  tekintetüket.  Rövid  ideig  tanakodtak,  majd  helyet  foglaltak  a
fotelokban.

Otto Hauser szemével a lány kosztümkabátján levő műszegfűre intett.

-  A helyében én ezt levenném, Nem illik magához.  Esetleg friss,  élő  szegfű,  de  talán valami ékszer.
Igen, valami strassz, piros rubinokkal. Sokkal jobban mutatna.

A lány arcán halvány pír futott át. Zavartan megigazította a feltűzött művirágot.

- Állandóan friss virág is mutatna, de ilyenkor még nagyon drága az üvegházi virág, főként a szegfű -
rebegte.

- Ékszer illik oda - mondta magabiztosan Otto Hauser.

- Ó, ékszerek...

- Igen.



- De ez olyan lehetetlen - sóhajtott a lány.

- Semmi sem lehetetlen. Ha nagyon akarja, sok minden teljesülhet. Például az ékszer is. Csak idő kell
hozzá,  mint mindenhez. Lehet,  ez  az  idő  tavasz  lesz  vagy  talán  nyár...  Most  pedig  adjon  nekem  egy
doboz Marlborót.

A lány nevetett és a pult alól elővett egy doboz cigarettát.

- Ezt kinek szánja? - kérdezte.

- Még nem tudom.

- Merthogy nincs rá szüksége; az biztos.

Otto Hauser egy ötvenforintost tett a pultra, és intett a kezével, hogy nem kívánja a visszajáró pénzt.
Aztán kabátzsebébe süllyesztette a cigarettát.

- Még nem tudom, kinek adom, de csak-csak megkapja tőlem valaki.

A lány ajkán hűvös mosoly villant.

- Ezt csak azért vette, hogy nekem tizennyolc forint borravalót tudjon adni? - kérdezte.

Otto Hauser meghökkenve nézett.

- Egyáltalán nem azért vettem - mondta.

- Pedig azt hittem.

-  Legközelebb elárulom, miért vettem most  ezt  a  cigarettát.  Hogy reggel miért vásároltam, azt  már
tudja. De ez most merőben más célzatú. Mondok magának valamit, de arra kérem, ne nyomban nézzen a
bejárat felé... Kíváncsi vagyok, ismeri-e azt a két férfit ott.

A  lánynak  megvolt  a  természetes  esze  ahhoz,  hogy  feltűnés  nélkül  megnézzen  magának  valamit.
Főként  ha  férfiakról volt  szó.  Elfordult Otto  Hausertól,  és  miközben elővett  egy  apró,  festett  tányért,
gyors pillantást vetett a megadott irányba.

-  A lapos orrú itt lakik a szállodában - mutatta a tányért. -  De azt  az  égimeszelőt  nem ismerem. Az
nem lakik itt.

- Nem vásároltak magánál semmit?

- Nem - rázta meg a fejét a lány. - De miért érdekes ez?

Otto Hauser szeméhez emelte a tányért, alaposan megnézte a kézi festésű mintákat.

-  Ha  eddig  nem  vásároltak  semmit,  ezután  fognak  -  mondta  csendesen.  -  Sőt,  megpróbálnak
kikezdeni magával, és randevút kérnek. Hogy melyikük, azt nem tudom, de biztosan így lesz.

A lány komoly lett.

- Ezt honnan tudja ilyen biztosan? És miért érdekes, hogy vásároltak nálam vagy sem?

-  Hallottam a beszélgetésüket. Véletlenül mellettem reggeliztek. Magáról folytattak hosszú csevegést.
Egyszerűen tetszik nekik, és kész. Ott az asztalnál sorsot húztak, melyikük kérjen magától randevút.

- Kisorsoltak mint egy malacot újévkor.

Otto Hauser letette kezéből a tányért, és elmosolyodott.

- Azt nem mondtam: malacot. De tény, hogy sorsot húztak. Persze, mindez nem tartozik rám.



- De rám igen.

Otto Hauser még néhány közömbös szót váltott a lánnyal, aztán szívélyesen elbúcsúzott, és felment a
szobájába. Amint becsukta maga mögött az ajtót és ledobta a kabátját, fáradtan rogyott a fotelba. Arca
feszült  izgalmat  tükrözött.  Gyors  egymásutánban  két  cigarettát  is  elszívott,  aztán  órájára  nézett,  és
készülődni kezdett.

Odakint változatlanul szemerkélt az eső. Lassan sötétedett. Otto Hauser felgyújtotta a  villanyt, és  az
ablak  elé  húzta  a  vastag  függönyt.  A  szekrényből  kivette  szögletes  aktatáskáját,  és  kinyitva  a
dohányzóasztalra helyezte.  Betette  a  borotváját,  a  fogkeféjét  a  tubussal  együtt,  majd  egy  vasalt  inget.
Benézett a szekrénybe, ahol három öltönye lógott, majd hatalmas bőröndjébe. Töprengő arccal elszívott
még egy cigarettát, aztán becsukta az aktatáskát.

Váratlanul csengett a telefon.

- Otto Hauser - szólt a kagylóba.

- Megérkezett a kocsija, uram - mondta a főportás. - A kulcs nálam van, ha óhajtja, felküldetem.

- Köszönöm, mindjárt lent leszek. Milyen messze van ez a Visegrád?

- Pontosan nem tudom, Hauser úr, de kocsival háromnegyed óra alatt kényelmesen elérhető.

Mielőtt távozott, az ajtóból alaposan körülnézett a szobában. Amire szüksége volt, az aktatáskájában
lapult. A szobakulcsot leadta a portán. Az elárusítópult mögött, ahol előbb a sassonfrizurás lány volt, egy
molett, pufók arcú nő terpeszkedett. Az egyik plüssfotelban ott ült a hórihorgas férfi. Olyan nyugalommal
pihent, mintha a hall berendezéséhez tartozna.

Kint már égtek az utcai lámpák.

Otto Hauser a kocsijához ment. Beült a kormányhoz, és az aktatáskát a hátsó ülésre dobta. A kocsi
aljában, a  gumiszőnyegen valami fehér villant. Kis  cédula  volt,  amelyet valaki becsúsztatott  a  szellőzés
végett  nyitva hagyott  ablakrésen.  Otto  Hauser  kíváncsian  emelte  fel.  Nyomtatott  gyöngybetűkkel  volt
írva: “Hallottam, amikor a  portás  szobát  rendelt  a  Silvanusban. Érezze magát jól.”  Aláírás nem  volt  a
papíron, de Otto Hauser tudta, kitől való az üzenet. Elmosolyodott és indított.

A  benzinóra  mutatója  középen  állapodott  meg.  A  szálloda  tőszomszédságában  levő  Shell-kútnál
megtöltötte a tankot, és csak aztán indult a Duna-kanyarnak. Végighajtott a városon, és az útjelző táblák
irányát követve, húsz perc múltán elérte a műutat.

Reflektorfénnyel haladt, és vigyázott arra, hogy ne hajtson sebesen. Az országúton alig volt forgalom,
de a visszapillantó tükörben változatlanul ott volt az a két fényes pont, amely a mögötte haladó gépkocsi
lámpáját jelentette. Olykor megnagyobbodott, aztán összeszűkült, de nem tűnt el.

Később zuhogni kezdett az eső.  Hauser  csökkentette  a  kocsi  sebességét,  és  a  leggyorsabb ütemre
állította a széles ablaktörlő lapátokat.

Visegrádon szembetűnő  jelzőtábla  mutatta  az  utat  a  Silvanushoz.  Kanyargós  szerpentin  vezetett  a
hegytetőre, meredek hegyoldalakban vitt az út. Kisvártatva kibukkant a sötétből a szálloda.

Odabent  kellemes  meleg  volt,  a  porta  pultja  mögött  unatkozó  fiatalemberen  kívül  egy  lélek  sem
tartózkodott a hallban. Mindent faburkolat borított, az emeletekre  vezető  lépcső  mellett hosszú folyosó
vezetett az épület végébe. Valahonnan halk cigányzene áradt, mintha egy hatalmas bura  alatt  játszana a
zenekar.

Az unatkozó portás egy mozdulattal elnyomta cigarettáját, és érdeklődő pillantást vetett a belépőre.

- Jó estét kívánok, uram - köszönt magyarul.



-  Foglaltattam  szobát  -  lépett  a  pulthoz  Otto  Hauser.  Levette  a  kalapját,  és  lerázta  róla  a
vízcseppeket.

A fiatalember nyomban németül válaszolt:

- Otto Hauser úr, nemdebár?

- Igen, az vagyok.

- Rendelkezésére áll a szoba, uram.

Otto Hauser olyan arcot vágott, mintha a fogát készülnének kihúzni.

-  A  közelben  volt  dolgom  az  este,  gondoltam,  megszállok  itt  magyarázta.  -  Sok  jót  hallottam  a
Silvanusról. Csakhogy váratlan dolog adódott, és azonnal vissza kell térnem Pestre. Így hát lemondom a
foglalást.

A portás nem vette zokon a történteket.

-  Nem történt  semmi, uram, de  csak  ezért  felfáradni  a  hegyre  szükségtelen  volt  -  mondta.  -  Egy
telefon is megtette volna ugyanezt Budapestről.

Otto Hauser elővett egy ötvenforintost. Letette a pultra, és a fiatalember elé csúsztatta.

- Ez a magáé - mondta. - Különben nemcsak azért jöttem fel, hogy lemondjam a szobát.

A portás mély fejbólintás kíséretében eltüntette a pénzt.

- Nagyon jó a konyhánk, uram - jegyezte meg.

- Köszönöm, túl vagyok a vacsorán. Csupán táviratot szeretnék feladni a cégemnek. Nagyon sürgős
lenne.

Amaz máris adta a nyomtatványt. Otto Hauser kitöltötte a papírt, és nyomtatott betűkkel értesítette a
címzettet,  hogy  az  alábbi  sorozatszámú  részkötvényeket  azonnal  értékesítse.  Ezt  követően  már  csak
számokat irt gyors egymásutánban. A számok megtöltötték az egész nyomtatványt.

-  Arra  kérem,  hogy  pontosan  mondja  majd  a  telefonba  a  számokat  mondta  Otto  Hauser.  -
Kellemetlen lenne, ha véletlenül megváltozna valamelyik szám... Megvárom a számlát.

A portás megvakarta a fejét.

-  Ez  legalább  háromnegyed  óra,  Hauser  úr.  Egyedül  vagyok.  Nekem  kell  telefonon  a  postának
továbbítani. Amíg a posta visszaigazolja és újólag felsorolja a bediktált számokat, bizony az időbe kerül.

Otto Hauser kelletlenül húzta el a száját.

- Esetleg továbbíthatom a számlát Budapestre, a Gellértnek - folytatta a portás. - Így nem kell Hauser
úrnak várakoznia.

- Most már nem számít, legfeljebb eszem valamit.

- A folyosó végében van az éttermünk - mutatta az utat a portás. Vadászterem, a cigányzene kitűnő.
Merem ajánlani még időtöltésnek is.

- Kérem, szóljon, ha végzett a táviratommal.

- Természetesen, Hauser úr.

Az étteremben alig voltak néhányan. Otto  Hauser  jobb  híján könnyű vacsorát  rendelt  és  egy  üveg
kólát.  A pihenő  zenekar  félbehagyta a  sziesztát,  lejátszott  két  számot,  de  amikor  a  pincér  az  asztalra



állította az üveg kólát, a zenészek is letették szerszámaikat, és csalódottan a semmittevésbe süllyedtek.

Otto Hauser mindhiába forgatta körbe a fejét, sehol sem látta kísérőit. A hullámos hajút és a másikat
mintha a föld nyelte volna el. Ez nem hatott rá megnyugtatóan. A vacsora után ideges mozdulattal gyújtott
rá. Egy óra telt el, mikorra a portás megjelent a távirat számlájával. Otto Hauser kifizette a táviratot, majd
a vacsorát, és máris indult.

A homokszínű gépkocsi  ott  lapult  a  parkoló  szélén.  A  két  férfi  bent  ült,  és  láthatóan  tanakodtak
valamin. Otto Hauser, szokásához híven figyelemre sem méltatta őket. Beült BMW-jébe, felkapcsolta a
reflektort, és késedelem nélkül indult. A visszapillantó tükörből látta: azok ugyanezt teszik.

Otto Hauser kocsijával percek alatt lejött a hegyről, és elérte a műutat. Visszakapcsolta a sebességet,
hogy minél hamarabb gyorsuljon majd fel a kocsi, aztán hirtelen gázt adott,  és  rákanyarodott  a  műútra.
Nem Budapestnek fordult,  hanem az ellenkező  irányba,  amerre  a  jelzőtábla  Esztergomot  mutatta.  Az
egyenesben a kocsi megugrott, a sebességmérő mutatója a száz kilométeres jelzésen állapodott meg.

Otto Hauser fogcsikorgatva vette tudomásul, hogy ennél gyorsabban nem mehet. Ismeretlen volt az út
előtte, ráadásul igen keskeny,  kanyarokkal  teletűzdelve.  Hiába égtek  a  vakító reflektorok,  nem tudtak
utat vágni a sötétben; a zuhogó esőcseppek milliárdjai csillogva verték vissza a fényt. A törlőlapátok alig
győzték lecsapni a vizet az üvegről.

Egyszer csak két piciny, fényes pont  jelent  meg a  visszapillantó tükörben.  Éles kanyar  következett,
aztán egy másik. A fényes pontok eltűntek. Az út egyenes lett.

Otto  Hauser  gázt  adott,  és  a  legközelebbi  kanyarig  száguldott.  Menet  közben  kinyitotta  a
kesztyűtartót, és egy franciakulcsot emelt ki. A kanyar után fékezett. A BMW kis híján az árokban kötött
ki,  de  aztán hosszú csúszás  után az országút  közepén megállt.  Otto  Hauser  mint a  félőrült ugrott  ki  a
kocsiból,  kezében  a  nehéz  szerszámmal.  Egy-egy  ütést  mért  a  hátsó  világítótestekre,  majd  a
rendszámtábla  világítására.  Az  égők  összetörtek,  a  kocsi  háta  sötét  lett.  Eldobta  a  franciakulcsot,
visszapattant az ülésre, és a kocsi máris megugrott.

Épp ideje  volt.  A visszapillantó tükörben  teljes  fényár  csillogott.  Azok  beérték.  Otto  Hauser  gázt
adott;  a  fényár a  tükörben zsugorodni kezdett,  majd piciny  ponttá  változott,  szinte  alig  pislákolt  már.
Megkönnyebbülten lélegzett fel, aztán lekapcsolta a reflektort, csupán az országúti világítást hagyta meg.
Cigarettáért  nyúlt,  hogy  rágyújtson,  amikor  arca  megmerevedett.  Enyhe  rángást  érzett  a  kormányon.
Tudta, mit jelent ez, nemegyszer kapott már defektet  útközben.  A rángás mindjobban fokozódott.  Két
kézzel szorította a kormányt, de az táncot járt a kezében, a kocsi ingadozni kezdett.

Otto Hauser rálépett a fékre. Miután a kocsi megállt,  kiugrott  az  ülésről.  A jobb  első  kerék  gumija
teljesen lapos volt.

A távoli kanyarban két égő reflektor bukkant elő. Otto Hauser arcára kiült a rémület. Az országúton
egy lélek sem volt, csak a záporozó esőcseppek koppantak az aszfalton. A nyitott ajtó  belső  borításán
elfordította a kapaszkodókart, és a rejtekhelyről egy tömzsi, rövid csövű revolvert vett elő. Futni kezdett
a sötétben előre az úton, hogy elkerülje a  mindjobban közeledő  veszedelmes fényt.  De  hiába futott.  A
fény befogta. Otto Hauser látta, amint az úton megjelenik előtte saját árnyéka. A fény erősödött mögötte,
árnyéka megnyúlt, szinte elérhetetlenül előrevetődött.

Otto  Hauser  feladta a  reménytelen küzdelmet.  Szembefordult  a  fénnyel,  és  kezében  előrelendült  a
revolver. A vakító fényből piciny, tűzpiros láng csapódott feléje. Ezt látta utoljára. Szétcsapta a kezét, és
mint akit letaglóztak, hanyattvágta magát a vizes betonon. A tömzsi revolver messzire repült a kezéből.

 2.

A valószínűtlenül kék  égbolton elszórt  felhőrongyok úsztak sebesen  a  bágyadt  tavaszi napsütésben.
Hideg északi szél fújt. A század eleji stílusban épült vadászkastély úgy ragyogott a fenyvesekkel borított



hegyoldalon, akár egy cirádás ékszerdoboz a zöldbe ejtve. Előtte hatalmas park terült el díszbokrokkal,
tisztán és üdén. Messze távolban a bajor Alpok hófödte csúcsai szikráztak.

Nikkeljeit  csillogtatva,  egy  fekete  Studebaker  hajtott  be  a  park  kapuján.  A  nyújtott  kocsi  lassan
végiggördült a kastélyhoz vezető úton, és megállt a bejárat lépcsőfeljárójánál. Magas, jóvágású férfi szállt
ki a vezetőülésből. Lehúzta kesztyűjét, és begombolta elegáns, prémgallérú kabátját. Mély lélegzetet vett
a  friss  levegőn,  miközben  tekintetét  végigjáratta  az  Alpok  nyúlványain.  Hajadonfőtt  volt,  rövid  haját
góndosan elválasztva viselte. Egy mozdulattal becsapta a kocsi ajtaját. Ezzel egyidejűleg kinyílt a bejárat
tölgyfa ajtaja, s ráncos, idős ember jelent meg.

Az érkező katonás léptekkel felsietett a lépcsőn.

- Jó napot, Paul - mondta.

- Üdvözlöm önt, uram - recsegte az inas.

A hall mennyezetét sötétbarna,  gerendázott  faburkolat  borította.  A falakat  körben  különféle trófeák
díszítették.  A  padlózatot  teljesen  elfedte  a  hatalmas,  mintás  perzsaszőnyeg,  amelyen  népes
vadásztársaság igyekezett  lóháton  a  csoportba  verődött  vérebek  nyomában  maradni.  Fáklyautánzatú,
kovácsoltvas falikarok ontották a fényt.

Az érkező levette prémes kabátját, és kesztyűjével együtt átadta az idős inasnak.

- Hogy szolgál az öregúr egészsége? - kérdezte mosolyogva.

-  Köszönöm az érdeklődését, uram. A gazdám egészsége kiváló,  hála az  Istennek.  Csak  a  kedélye
kissé nyomasztóbb lett az utóbbi időben. Valószínű, az időváltozás teszi.

A magas férfi arcáról eltűnt a mosoly, kék szemének a mélyén kihunyt a kíváncsi érdeklődés.

- Hol vár a gazdája?

-  Fáradjon  a  szalonba,  uram.  Gazdám  nyomban  ott  lesz  -  recsegte  az  inas,  és  fehér  kesztyűbe
bújtatott kezét az egyik ajtó irányába lendítette.

A tágas szalon selymes fényű, zöld tapétával volt bélelve. A kandallóban lobogott a tűz, karvastagságú
fahasábok  izzottak.  Előtte  kényelmes,  támlás  bőrfotelok  terpeszkedtek.  A  teraszra  nyíló  ablakok
akkorák  voltak,  hogy  bármelyiken  egy  kamion  behajthatott  volna.  Látni  lehetett  az  Alpok  hófödte
csúcsait, a hegyoldalt borító fenyvesek vonulatát.  A mennyezetről hatalmas milánói üvegcsillár csüngött
alá. Terjedelme vetekedett a kölni Dóm nagyharangjával.

A magas férfi az ablakhoz lépett, és elmerült a táj szépségében.

Kisvártatva neszezés hallatszott. A férfi megrezzent, és elfordult az ablaktól.

Kinyílt a szalon egyik tapétázott  ajtaja,  és  egy kis  öregember  csoszogott  be,  botjára  támaszkodva.
Úgy jött, mint aki a jégen jár és attól tart, hogy bármelyik pillanatban elvágódhat. Mögötte az  idős  inas
lépkedett.  Az öregembernek olyan aszott  volt  az  arca,  mint a  múmiának, termetre  csupán egy  tízéves
gyerekkel vetélkedhetett volna. Szmokingban volt, és úgy festett benne, mintha fekete páncélt viselne és
ez akadályozná a mozgását.

A férfi néhány  lépést  tett  a  bevonuló  matuzsálem  felé,  aztán  megtorpant.  Arca  alázatot  tükrözött,
amikor megszólalt:

- Jó egészséget kívánok, Heltke úr.

Amaz  a  tekintetét  sem  vetette  rá.  Nem  válaszolt.  Rendíthetetlen  csigalassúsággal  haladt  előre,  és
minden figyelme a kandalló előtti fotelra irányult. Végül elérte, és úgy huppant bele, mintha éppenséggel
most gyalogolt volna át az Alpokon. Akkor aztán felemelte múmiaarcát.



- Magának is, Franz, magának is - mondta megkönnyebbülten.

A szavakat  sziszegve préselte  ki  magából,  ajak  nélküli  szája  csupán  keskeny  nyílás  volt  a  ráncok
tömegében.

- Foglaljon helyet, Franz. Ide a közelembe.

A magas férfi helyet foglalt a szemben levő fotelban.

- Paul! - szisszentette az öregember.

- Igen, uram...

Az öregember hunyorogni látszott.

- Az ablakokat...

Az inas előbb a kapcsolóhoz lépett, és meggyújtotta a villanyt, aztán sorjában a vastag bársonyokkal
befüggönyözte az ablakokat. A rengeteg égőtől ragyogott az egész üvegcsillár. A fény olyan volt, mint a
műtőben: semminek nem volt árnyéka.

Az öregember elégedett hangokat hallatott.

- Paul! - szólt ismét. - Hozzál italt. Nekem a szokottat, Molt úrnak pedig azt, amit kér.

- Abból a bordóiból kérnék, amiből a múltkor ittam. Nagyon jó évjáratú - mondta a férfi.

Az idős inas mélyet bólintott, és nesztelen léptekkel távozott.

Az öregember vendégéhez fordult.

-  Ha netán akar, rágyújthat, Franz - mondta, engedékenyen. - Aztán előállhat a farbával. Bár  ahogy
elnézem magát,  nincs éppen  a  legrózsásabb kedvében.  Igaz,  már a  hangján éreztem, amikor  felhívott,
hogy valami probléma támadt. Remélem, most nem azért jött, hogy megoldhatatlan dolgokkal álljon elő.
Nos, ki vele, hallgatom.

Franz Molt lapos dobozt vett elő, és rövid szivarra gyújtott. A füstöt tapintatosan félrefújta.

- Baj van - mondta tömören, de az arcán aggodalomnak nyoma sem volt.

- Baj mindig van. Attól függ, mi az a baj?

- Hauser... Otto Hauser.

Az öregember koppantott egyet botjával.

- Az az agyalágyult - sziszegte.

- A legjobb emberem...

-  Az lehet,  de  az  én  szememben  Otto  Hauser  egy  hülye.  Agyalágyult  Casanova.  Hagyta,  hogy  a
dédunokám, Evely, a  nyakába  akaszkodjon  és  magával vigye Monte  Carlóba.  Nem érdekelt  sem ez,
sem  a  kiruccanásaik.  Tisztában  vagyok  Evely  erkölcsi  mércéjével;  annyi  gátlás  sincs  benne,  mint  az
ötéves  gyermekben.  De  mindegy, ez  az  én  bajom,  meg  a  hülye  unokámé  és  a  feleségéé  -  legyintett
dühösen a  botjával.  -  Az  viszont  felbosszantott  -  folytatta  -,  hogy  Hauser  hagyta  magát  befolyásolni
Evelytől. Ez a szexliba pedig beszabadult a kaszinóba, és fél éjszaka nyakára hágott százezer márkának.
A szülők csekk-könyvével fizetett. Mondanom sem kell, nekem kellett kiegyenlíteni.

Mikor az öregember kifulladva elhallgatott, Franz Molt pöffentett néhányat szivarjából, és csendesen
megszólalt:



-  Evely megszökött a hotelból. Hauser mit sem tudott erről. Ő  elment,  hogy becserkéssze  a  bolíviai
mérnököt.  Hausernak  köszönhetjük,  hogy  sikerült  időben  megszereznünk  a  mérnök  találmányát.  De
hiszen erről tud ön is.

A múmiaarc olyan lett, mintha egy marék kukacot toltak volna elé.

-  Már  említettem  magának,  hogy  előttem  ne  használjon  olyan  kifejezést:  becserkészés  -  mondta
szemrehányóan.  -  No,  meg  múltkor,  amikor  az  összeg  elosztását  risztbevágásnak  nevezte.  Elhiszem,
amikor  a  szolgálatban  tevékenykedett,  ezek  mindennapos  szóhasználatok  voltak.  De  nálam  kerülje
ezeket. Amikor ily szavakat hallok, az az érzésem támad, hogy haramiák között vagyok, együtt állunk a
keresztútnál revolverrel a kézben, a zsákmányra várva.

- Értem...

- Az az érzésem, hogy olykor mégsem érti. Én nem vagyok maguk között sem revolverrel a kézben,
sem anélkül. Még az érzését is kerülni akarom. Maga, Franz, az alkalmazottam, és nem a cinkosom. A
szolgálattól azért vettem át  annak idején,  hogy a  cégem védelméről gondoskodjon,  az  ipari  kémkedés
bármely formáját  hiúsítsa meg nálunk. Ezzel egyidejűleg a  maga  módján  szerezzen  meg  minden  olyan
adatot,  gyártmányt,  információt,  amely  az  érdekeinkbe  vág.  Maga,  Franz,  szervezett  egy  regimentet
sok-sok  pénzzel,  de  nekem  megéri.  A  kapcsolatunk  azonban  nem  egyéb,  mint  munkáltató  és
munkavállaló.

Az inas kerekeken guruló asztalt tolt be. Különféle italos üvegektől, csiszolt poharaktól  roskadozott.
Egy  hatalmas  pohárban  előre  elkészített  sötétszürke  lötty  volt.  Az  inas  ezt  ragadta  fel  elsőnek,  és
átnyújtotta  gazdájának.  Aztán hosszú nyakú palackból  sűrű vörös  bort  öntött  a  metszett  pohárba,  és
átadta a vendégnek. Miután az asztalt az öregember keze ügyéhez igazította, eltűnt a szalonból.

A matuzsálem megemelte a kezében tartott poharat.

-  Látja,  Franz,  én ezt  iszom -  sziszegte kuncogva.  -  Friss  fürjtojások.  A nők  általában  az  arcukra
kenik,  én  magamba  öntöm.  Az  örököseim  harminc  év  óta  hiába  lesik,  hogy  mikor  költözöm  el  az
árnyékvilágba. Én itt vagyok,  ők  pedig ritkulnak.  Aggaszt az  állapotuk.  Csak  a  természetes  fényt nem
bírom, úgy érzem,  a  legcsekélyebb  napfény  is  az  agyamat  süti.  A  lámpákat  szeretem,  a  villanyfényt.
Egészségére. - Belekortyolt a szürke masszába, és a nagy poharat az asztalra helyezte.

Franz Molt egy hajtásra kiitta a portóit. Vigyázott, hogy üres poharát még véletlenül se tegye a szürke
lötty mellé.

- Mi a baj Otto Hauserral? - kérdezte az öregember.

- Nem jött vissza Budapestről.

- Biztos valami hölgy akadt a hálójába, és vígan éli világát. Míg fikarcnyi erő van benne, nem is látjuk
viszont.

- Nem ez a baj.

Az öregember türelmetlenül moccant a fotelban.

- Hát akkor mi baj vele? - kérdezte.

- Azt tudja, Heltke úr, hogy Otto Hauser miért utazott Budapestre...

- Mit tudom én, miért utazott - szakította az félbe. - Miért küldte Budapestre?

Franz Molt előbb leverte szivarjáról a hamut, csak aztán válaszolt:

- A híradástechnikai területen dolgozó ügynök ellenőrzése miatt, aki immár két éve nem kis összegért,
minden információval kiszolgál minket. Em hármasként tartjuk nyilván. Nos, felfigyeltünk, hogy az ügynök



területéről  olyan  adatok  is  kiérkeznek,  amelyekről  mi  nem  kaptunk  jelzést  az  Em  hármastól.  Két
magyarázatot  találhatunk  erre.  Egyik,  hogy  az  ügynökünk  területén  tőlünk  függetlenül  mások  is
foglalkoztatnak  beszervezett  személyt,  a  másik:  az  ügynököt  valakik  túlfizették,  és  most  ezeknek
dolgozik.

- Melyik a helytálló magyarázat?

- Az utóbbi...

- Miért nem az előbbi? Hogy más is szorgoskodik ott.

A magas férfi a fejét rázta.

- Mert azóta nem kaptunk jelentést az Em hármas ügynökünktől mondta.

- Hauser ennek tisztázása végett utazott Budapestre?

-  Igen,  Heltke úr  -  bólintott  Franz Molt.  -  Hausert  azzal  az  utasítással  küldtem  Budapestre,  hogy
találkozzon az Em hármas ügynökkel, és igyekezzék ezt tisztázni.

- És Hauser nem jött vissza.

Franz Molt jóvágású arca most elsö ízben aggodalmat árult el.

- Két táviratot is küldött, az egyiket virágnyelven adta fel a Gellért Szállodában, a másikat a Silvanus
nevezetű hegyi szállodából küldte, útban Bécsnek - magyarázta. - Mindez három napja történt - folytatta.
- A két táviratból kivehető volt, hogy Budapesten két férfi akaszkodott a nyomába, miután találkozott az
ügynökkel. Biztosra vehető, hogy az ügynök értesítette  a  két  férfit Hauser  érkezéséről,  és  azok  lesben
álltak a találkozónál. Ezt követően már nem mozdultak el Hauser nyakáról.

- Az elhárítás...

Franz Molt ismét megrázta a fejét.

- Nem az elhárítás, Heltke úr - szögezte le.

- Hát kik?

-  Szinte  biztosra  vehető,  hogy  az  ügynökünk  új  gazdájának  az  emberei,  akiknek  most  dolgozik.
Ezektől kérhetett védelmet Otto Hauserral szemben. Ugyanis Hauser azt a feladatot kapta: ha szükséges,
keményen fenyegesse meg az ügynököt. És Hauser ezt megtette.

- Ezért nem jött vissza Otto Hauser - sziszegte az öregember. - És ha mégis az elhárító szervek tették
rá a kezüket Hauserra?

- Kizárt dolog.

Az öregember  kékeres  kezébe  fogta  a  poharat,  belekortyolt  a  löttybe,  és  ismét  az  asztal  szélére
állította.

-  Azért  kizárt  dolog  -  folytatta  Franz  Molt  -,  mert  Hauser  táviratából  kivehető,  hogy  a  két  férfi
dilettáns módon akaszkodott a nyakába, ezenkívül megszerezte egyikük adatát. Luigi Combónak hívják,
aki  úgyszintén  a  Gellértben  lakott,  a  kétszáznyolcas  szobában,  Milánói  lakos.  A  Silvanusból  küldött
rejtjeles távirat konkrétan a következő.

Cédulát vett elő a zsebéből, úgy olvasta:

-  “Máris  indulok  Bécsbe,  onnan  telefonálok.  Az  olasz  szobáját  átkutattam,  három  fényképemet
megtaláltam. Evely, Monte-Carlo. A megbízott: Gigli and Galun corporation. Sietek.”

Leejtette a kezét, és várakozóan nézett.



- A versenytársunk - csapott botjával a levegőbe az öregember. A ráncos arc gyűlöletet sugárzott. -
Átkozott  olaszok,  megpróbálják  keresztezni  az  utamat.  Ezek  kaparintották  meg  a  kezünk  közül  az
ügynököt. Most már tudom, miről van szó. Most már tudom, mire fáj a foguk.

-  Az új híradástechnikai oszcillátorra - vetette közbe a magas férfi. -  Ennek előrehaladott állapotáról
és a munkálatokról már nemegyszer tájékoztatott minket az Em hármas ügynök.

Az öregember ismét felemelte botját, és figyelmeztetően intett.

-  Legyen gondja  rá,  Franz,  hogy ezt  az  oszcillátort  és  a  teljes  műszaki  leírást  mi  szerezzük  meg  -
mondta. - Mert ha nem, szedheti a sátorfáját a martalócaival együtt. Sorscsapás lenne, ha vetélytársaink
előbb tennék rá a kezüket. Ezt az előnyt nem adhatjuk meg nekik... És mit jelent az utalás Evelyre?

Franz Molt tehetetlen sajnálkozással tárta szét a kezét.

- Az olasz cég Monte-Carlóban becser... Illetve megtudta, hogy Otto Hauser lényegében a mi cégünk
megbízottja. Valószínű, ők is a bolíviai mérnök körül legyeskedtek, aztán mérgesek lettek, hogy hoppon
maradtak. Evely több alkalommal is egyedül flörtölt, amikor Hauser nem ért rá. Több kalandja volt, ezt
Hausertől  tudom.  Nos,  a  fényképei  Evely  albumából  kerültek  az  olaszokhoz.  Valamelyik  kiemelte  a
lapok közül.  Tudja  jól,  Heltke  úr,  hogy  Evely  fényképalbumba  helyezi  még  az  alkalmi  szeretőinek  a
fényképeit is, feltéve, ha módjában áll készíteni róluk - magyarázta.

- Ezt a hülye szexlibát megkörnyékezte egy digo.

-  Azzal a  szándékkal,  hogy kiszedjen belőle mindent  Otto  Hauser  felöl,  hiszen  együtt  látták  őket.
Tudták, egy lakosztályt bérelnek. Az ellenség ott támad, ahol rést lát. És Evely alapos résnek bizonyult.
Állítom, Evely még most sem tudja,  miért versengtek érte  Monte-Carlóban  sorjában  a  szépfiúk.  Hogy
aztán melyik vitte el a szobájából a fényképeket, azt nem tudni.

Az idős  inas jött  nesztelen  léptekkel  a  szalonba.  Megtöltötte  az  üres  poharat  portóival;  aztán  két
hasáb fát tett a kandalló tüzére és távozott.

Franz Molt újabb szivarra gyújtott.

- És mi baj történhetett Hauserral? - sziszegte az öregember.

-  Az  biztos,  hogy  végeztek  vele,  máskülönben  megérkezett  volna  Bécsbe,  ahol  a  két  pasast
elsöpörtük  volna.  Ezt  ő  is  tudta,  ezért  igyekezett.  Nem  sikerült  egérutat  nyernie,  és  ezen  nagyon
csodálkozom.

- A legjobb emberének tartotta.

- Igen, a legjobbnak. Fegyvere volt. Nem értem, hogyan kaphatták el. Mindenesetre meg kell tennünk
a hivatalos lépéseket.

Az öregember olyan mozdulatot tett, mintha tűt szúrtak volna belé.

-  Hivatalos  lépéseket  tenni?  -  fortyant  fel.  -  Azt  remértem,  hogy  felvesszük  az  arcunkba  dobott
kesztyűt és visszavágunk a magunk módján vetélytársunknak. De csak a magunk módján. Itt pedig nincs
szükség hivatalos lépésekre. Még csak az hiányzik, hogy a hatóságot belekeverjük a magunk ügyébe.

A magas férfi kék szemét a vele szemben ülőre szegezte.

-  Pedig bármilyen kellemetlennek tűnik a dolog, meg kell tennünk. - mondta határozottan. -  Ugyanis
bármilyen úton végeztek Otto Hauserral,  a  magyar hatóságoknak előbb-utóbb  a  tudomására  jut.  Nem
hallgathatjuk el, hogy cégünk egyik üzletkötőjének nyoma veszett Magyarországon. Már csak azért sem,
mert a magyarok egyáltalán nem fogják véka alá rejteni, ha megtudják.

- Mit tanácsol, Franz?



- Egyszerűen bejelentjük itt, hogy Otto Hausernak nyoma veszett Magyarországon. Kérjük, hivatalos
megkeresést juttassanak el az illetékes magyar szervekhez. Kész. Ezzel cégünkről elhárult minden gyanú,
mossuk a  kezünket.  Lehet,  odaát  már  tudják,  mi  történt  Otto  Hauserral.  Elvégre  nem  olyan  könnyű
eltüntetni őt, annál is inkább, mert ott van a BMW-kocsija.

Hosszú csend következett. Mindketten saját gondolataikkal voltak elfoglalva. A kandallóban lobogott
a tűz, pattogva égtek a fahasábok.

Elsőnek az öregember szólalt meg:

- Mi lesz az ügynökünkkel, aki cserbenhagyott minket?

- Ezen még nem gondolkoztam.

- Hát mi a fenén gondolkozott, Franz? - sziszegte mérgesen az öregember.

Franz Molt beleivott a portóiba, és visszatette a poharat az asztalra. A matuzsálem követte példáját,
de most egy hajtásra magába döntötte a szürke löttyöt, amit eddig csak ízlelgetett.

-  Megvallom, csak azon járt az eszem, miképpen tudjuk majd megszerezni azt  az  új  oszcillátort,  ha
nem számíthatunk már az Em hármas ügynökünkre - mondta egy szuszra a magas férfi. - Sőt, nemcsak az
oszcillátor  megszerzésére  kell  törekednünk,  hanem  párhuzamosan  arra  is,  hogy  az  ügynököt
megakadályozzuk tevékenységében.  Nehogy átjátssza  ezt  az  új  oszcillátort  vetélytársunknak,  illetve  új
gazdáinak. Ebben pedig nagy előnyben van velünk szemben. Elvégre ott ül a húsosfazékban.

Az öregember felélénkült, a méregnek már nyoma sem volt rajta.

- Ez az - csattant fel. - Az új oszcillátor. A miénk kell legyen... Nos, van valami konkrét terve?

- Igen.

- Éspedig?

Franz Molt megpöffentette szivarját.

-  Elsősorban  beindítom  a  második  vonalat.  Azt  tudja,  Heltke  úr,  hogy  a  biztonság  kedvéért  egy
hálózatot  szerveztem,  és  ezt  két  ügynököm  kivételével  pihentettem,  illetve  jelentéktelen  feladatokkal
foglalkoztattam. Egyikük szinte a jobb kezem ott, Budapesten – magyarázta.

- Nos, ennek a hálózatnak egyik szereplője ott van a fazék körül folytatta. - Ha nem is a fazékban, de
a közelében az elektrotechnikai munkának. Ez ideig ezzel ellenőriztettem az Em hármas ügynököt. Most
fő  feladattal  bízom  meg,  amint  a  részleteket  megtudom  Otto  Hauser  üzenetéből,  amelyet  meg  kell
szereznünk.

- Nemcsak a két táviratról volt szó?

- Nem. Otto Hauserral megbeszéltem ennek az üzenethagyásnak a módját. Már választ kaptam egyik
ügynökömtől,  hogy  sikerült  a  zsebrádiót  átvennie  attól  az  alkalmi  kapcsolattól,  akinél  Otto  Hauser
otthagyta. Ugyanis ebben a zsebrádióban rejtőzött az: hol is van elrejtve a titkos üzenet.

- És hol van? - moccant meg az öregember, és előredőlt a fotelban.

- Otto Hauser a Gellért Szállodában, volt szobájában rejtette el, a háromszáztízesben. Ez még ott van.
és arra vár, hogy elhozzuk.

- Mit tudunk meg ebből az üzenetből?

-  Mindent,  ami  Budapesten  történt.  Hauser  titokban  rögzítette  az  Em  hármas  ügynökkel  történő
beszélgetést. A parányi magnószalag is ott rejtőzik a szobában. Sokkal okosabbak leszünk, ha ezt minél
előbb  megszerezzük.  Az  Em  hármas  ügynökre  pedig  akkor  akarok  lecsapni,  amikor  egyidejűleg



megszerezhetjük az új oszcillátort és a  teljes  műszaki leírását.  Ezáltal két  legyet ütöttünk egy csapásra.
Feltételezem: az új oszcillátor elkészülésének az időpontjában vetélytársaink is ott  nyüzsögnek majd az
Em hármas ügynök körül. Darázsfészekbe fogunk nyúlni.

Az öregember makacsul koppantotta meg botját a szőnyegen.

- Muszáj, hogy sikerüljön - sziszegte.

-  Magam utazom Budapestre  néhány emberemmel -  jegyezte meg a  magas  férfi.  -  Körültekintően
tudom majd irányítani a dolgokat, és gondoskodom, hogy megfelelően fedve legyek. Persze, jóval előbb
egy tapasztalt emberrel előkészítek mindent. Most az az első, hogy megtegyük azt a hivatalos lépést.

- Jogtanácsosom elintézi. Beszélje meg vele.

Franz  Molt  mondani  akart  valamit,  de  torkára  fagyott  a  szó.  Kintről,  a  hallból  tompa  puffanás
hallatszott, mintha egy párnát vágtak volna a földhöz. A szalon ajtaja felpattant, magas, manöken termetű
fiatal lány lépett  be.  Divatos,  sárga  hosszú nadrág volt  rajta,  enciánkék pulóver.  Hosszú barna  haja  a
vállát  verdeste.  A  vastag  pulóver  alatt  inkább  csak  sejteni  lehetett  mellének  körte  vonalú  alakját.
Húsz-egynéhány éves  lehetett.  Bár  arca  Szabályos elrendezésű  volt,  inkább  érdekesnek  látszott,  mint
szépnek.  Szeme  villámokat  szórt,  de  amint  észrevette  a  magas  férfit,  egy  pillanat  alatt  megváltozott.
Csillogó tekintete kigyúlt, arca váratlan öröm érzéséről tanúskodott.

- Ó, Franz - mondta meglepetten. - Hát maga az a titokzatos vendég?

A magas férfi felemelkedett ültéből.

- Legyen szerencsém, Evely kisasszony.

- Végre egy emberformájú lény ebben a medvebarlangban - ujjongott a lány.

Puha léptei és tartása a ragadozók lusta mozgására hasonlított. Megállt a férfi előtt, és mindkét kezét
előrenyújtotta.

- Örülök, hogy ismét találkoztunk.

- Bizony, régen láttuk egymást.

A nyitott ajtóban egy pillanatra megjelent az idős inas. Roggyant volt, a haja zilált. Egy szót sem szólt,
csendesen becsukta az ajtót.

A lány sötét  szeme a  férfin csüngött.  Olyan gyönyörűséggel nézte,  mint idomár a  betöretlen állatot,
amelyre még nem kényszerítette rá akaratát. Nyelvének hegyével néhányszor megnedvesítette ajkát.

Az  öregember  szisszentett  párat  a  fotelban,  mintha  szólni  akart  volna,  de  a  lány  figyelemre  sem
méltatta. Franz Molt törte meg a csendet.

- Mit tölthetek, Evely kisasszony? - tudakolta.

- Most nincs szükségem italra.

-  Miért  zavarsz minket? -  préselte  ki  magából a  szavakat  az  öregember.  -  Tudhatod,  hogy  fontos
tárgyalásom van.

A lány nem nézett az öregemberre.

-  Csak téged zavarlak, Franzot nem. Ő  örül, hogy találkoztunk. Téged viszont akkor is zavarlak,  ha
egyedül vagy és éppen nem tárgyalsz senkivel sem - mondta.

- Hogy jöttél be?

A lány a pamlagra telepedett,  hátát  a  támlának vetve magához húzta a  lábát;  aztán térdére  fektette



hegyes állát.

- Az ajtón jöttem be - mondta Franz Moltnak.

Az öregember tovább sziszegett:

- Megtiltottam Paulnak, hogy bárki is zavarjon minket.

- Ó, Paul...

- Igen, megtiltottam neki.

- Paul kapott egy karatét, mert makacskodott - kuncogott a lány.

Az öregember úgy kapkodta a levegőt, mint a bálna, amely nagy mélységből vergődött a felszínre.

- Mit kapott Paul? - kérdezte.

- Egy karatét.

- Amolyan cseles ütés, amely földre dönti az embert - jegyezte meg a magas férfi, aztán ismét leült a
fotelba, és várakozóan nézett a múmiaarc közepébe.

Az öregember éles tekintetet vetett a lányra.

- Evely, kérlek, menj fel a szobádba - mondta. - Fontos tárgyalásban vagyok Franzcal.

- Innen el nem mozdulok. Végre emberi lényt látok, élvezhetem a társaságát, te meg elküldesz.

- Azonnal menj a szobádba.

A lány megrázta fejét.

- Nem - mondta makacsul, és keskeny ajka éles vonallá szűkült.

-  Franz!  -  fordult  a  férfihoz.  -  Mikor  visz  már  el  valahová?  Messze  innen.  Nem  akar  elutazni
külföldre?

- Evely kisasszony - szólalt meg Franz Molt gyengéden.

- Tessék?

- Néhány dolgot megbeszélek Heltke úrral.

- A megbeszélés után meglátogat egy italra, Franz?

A magas férfi tétova mozdulatot tett  a  kezével,  aztán pillantása találkozott  az  öregemberével.  Amaz
alig észrevehetően bólintott, hogy fogadja el az invitálást.

- Természetesen meglátogatom - mondta gyorsan. - Megtiszteltetésnek veszem.

- Ó, Franz, minek ez az udvariaskodás?

- Elöbb azonban tárgyalnunk kell Heltke úrral.

-  A szobámban leszek -  mondta hangsúlytalanul a  lány. -  Ha  netán kíséretre  lenne  szüksége,  Paul
megmutatja.

Franz Molt kelletlenül bólintott, és  igyekezett  mindehhez jó  arcot  vágni. Mosolya olyan volt,  mint a
szegény rokoné a gazdag nagybeteg ágya mellett. A lány felállt, jelentőségteljes pillantást vetett a férfira,
és kivonult puha léptekkel.

Az öregember valamelyest felélénkült.



- Hol is tartottunk? - kérdezte.

Franz Molt elnyomta szivarjának csonkját a hamutartóban.

-  Ott  tartottunk,  hogy jogtanácsosa  megteszi a  hivatalos  lépéseket  Otto  Hauser  eltűnése  ügyében,
illetve...

-  ...hogy nyoma veszett Magyarországon - vette át a szót a fotelban kuporgó matuzsálem. - És mi a
konkrét terve, hogy megbosszuljuk Hauser halálát?

-  Erre még nincs konkrét tervem. Csak  arra,  hogy minden körülmények között  megszerezzük az új
oszcillátor műszaki leírását.

Az öregember olyan serényen bólogatott, mintha hátulról a fejét ütögették volna.

-  Nagyon helyes, Franz,  nagyon helyes -  sziszegte.  -  Azonban ne felejtkezzen el  megtorlásról  sem.
Nem hagyhatjuk, hogy csak úgy packázzanak velünk.

-  Sejtheti,  Heltke  úr,  hogy  adott  pillanatban,  amikor  a  legalkalmasabb  lesz,  visszavágok.  Sőt,
elsősorban az Em hármas ügynöknek.  Elvégre mindezt ő  okozta  nekünk,  elsősorban ő  felelős  Hauser
kiiktatásáért.

Az öregember töprengő arcot vágott.

- Mit tud arról, mikor aktuális ennek az új oszcillátornak az elkészülte? - kérdezte.

- Az információm alapján nyár elején várható.

- Megbízható az információ?

- Remélem.

Az öregember dühösen koppantott néhányat a botjával.

- Reméli? - ámuldozott: - Mit remél? Vagy tudja, vagy nem. Remélni mindent lehet. Nekünk tudnunk
kell. Biztosra kell mennünk.

- Elnézését kérem, Heltke úr...

Az öregember úgy ült a fotelban, mint sértődött óvodás, akitől elvették a játékát. Kisvártatva, mintha
mi sem történt volna, megszólalt:

- Kitől kapta ezt az információt?

- Attól az ügynöktől, akivel olykor ellenőriztettem az Em hármast.

- Aki közel van a húsosfazékhoz?

-  Igen, de az lenne az ideális, ha benne lenne a húsosfazékban. Akkor  nem lenne most  ilyen nagy a
gondunk.  Jelenleg azon fő  a  fejem,  hogy  az  Otto  Hauser  volt  szobájában  elrejtett  üzenetét  valahogy
megszerezzük.

- Olyan bonyolult ez? - kérdezte az öregember.

Franz Molt mélyet bólintott.

-  Bonyolult  -  mondta.  -  Elsősorban  azért,  mert  csak  megbízható  embert  küldhetek  az  üzenetért,
másodsorban  még  nem  tudhatjuk,  hogy  milyen  figyelmet  kelthet  Otto  Hauser  eltűnése  az  illetékes
hatóságoknál... Egy percig sem vitás, hogy nyomozni fognak holléte után.  Valószínűleg megtalálják,  sőt
talán már meg is találták. Egy holttestet nem könnyű véglegesen eltüntetni. Viszont ott van az a dög nagy
BMW. Annak aztán nyoma marad. Azt nem lehet egykönnyen szétszabdalni és a földbe süllyeszteni.



- Milyen veszéllyel járhat a nyomozás?

A magas férfi kelletlenül húzta el a száját.

-  Szaglásznak a szállodában - mondta. - Igaz,  gyanúra utaló körülményt Hauser  nem hagyott  hátra,
soha nem viselkedett kihívóan. Kötélidegei voltak. Csakhogy: ebben az esetben kiderülhet, hogy Hauser
egy zsebrádiót hagyott hátra alkalmi kapcsolatánál. Ezt a rádiót vette át a közvetítő emberem.

- És megtalálhatják ezt a közvetítőt?

- Elképzelhetetlen - ingatta a fejét Franz Molt. - A közvetítő nem árulta el valódi nevét, így kilétét sem
Hauser alkalmi kapcsolatának, amikor a rádiót átvette. Eredetileg a közvetítő Hausertől vette volna át, de
Hauser  gyors  távozásra  kényszerült  a  két  fickó  miatt,  és  nem  várhatott.  Nekem  táviratozott,  és  én
küldtem rejtjeles üzenetet a közvetítőnek, hogy ki is ez az alkalmi kapcsolat. - Hirtelen a homlokára ütött,
arca meglepetést árult el. - Megvan - folytatta. - Ebben a pillanatban döbbentem rá, mit is jelent Hauser
táviratba foglalt mondata.

- Mi volt az a mondat? És mi jutott erről az eszébe?

Franz Molt rágyújtott a harmadik szivarra.

-  Az alkalmi kapcsolat - fújta maga elé a füstöt. -  Egy lány, ott  dolgozik a  szállodában,  tökéletesen
beszéli  a  nyelvünket.  Ez az alkalmi kapcsolat  jutott  most  az  eszembe.  Hauser  mondata  az  volt: díszes
strasszot a lánynak, mutatós legyen és valódi. Ennyi a lányról, illetve Hauser alkalmi kapcsolatáról. Sem
több, sem kevesebb.

- Tehát én fizessem meg Hauser kalandjának a taksáját - jegyezte meg gúnyosan az öregember.

A magas férfi szivart tartó keze megállt a szájánál.

-  Ez nem valamiféle kéj-taksa,  Heltke  úr  -  mondta  szikrázó  szemmel.  -  Feltételezi,  hogy  Hauser,
bármennyire is ínyenc volt a nőkkel  szemben,  meggondolatlan kalandot  kezd  egy ilyen munka közben,
ráadásul, amikor két fickó dübörög a nyomában állandóan?

- Otto Hauserről, nyugodjon békében, mindent feltételezek, ha szoknya volt a láthatáron. Emlékezzen
Monte-Carlóra.  Elvitte  Evelyt  hetyerészni,  pedig  munkán  volt.  Most  ennek  itta  meg  a  levét,  mert
fényképei Evely albumából kerültek a fickókhoz.

- Heltke úr! Ez a lány nagy szolgálatot tett nemcsak Hausernak, hanem nekünk is - szögezte le Franz
Molt.  -  Ezenkívül  nem  lehet  tudni,  mit  kezdhetünk  még  ezzel  az  alkalmi  kapcsolattal.  Lehet,
felhasználhatjuk majd, ha kellően körülszimatoljuk. Soha nem lehet tudni, milyen további hasznos dologra
teszünk szert általa.

Az öregember türelmetlenül mozgatta kezefejét, mintha legyet hessegetne.

- Jó, jó - mondta. - Cselekedjen a belátása szerint.

- Köszönöm a bizalmat.

Az öregember mekegve nevetett, aztán megszólalt:

- Ha jól hallottam, személyesen kíván majd a kellő időben Budapestre utazni.

- Igen, személyesen.

- Lenne egy szerény ötletem.

- Készséggel hallgatom.

- Vigye magával Evelyt.



Franz Molt arca megnyúlt, mintha citromot nyelt volna.

-  Ezt nem gondolhatta  komolyan,  Heltke úr.  Azt hittem, az  új  oszcillátort  kell  megszereznem,  nem
pedig Evelyt Budapestre vinnem.

Az öregember hosszan mosolygott.

- Gondoljon arra, Franz, hogy Evely talán találkozhat azzal a digóval Budapesten, amikor a Gigli cég
is  ott  nyüzsög.  Azzal,  akivel  Hauser  háta  mögött  Monte-Carlóban  hetyerészett,  Evely  véletlenül  is
beleütközhet a digóba. Ez nagyon jó nyom lenne magának. Nem gondolja?

Franz Molt arca lassan visszanyerte formáját, de a szeme döbbenetet tükrözött.

- Ő legyen a csalétek? - tagolta a szavakat.

- Tőlem nevezheti annak, aminek akarja. Én csak ötletet adtam, és szeretném, ha ezt az ötletet maga
felhasználná.

- Heltke úr, ez nagyon veszélyes dolog.

Az öregember ajak nélküli száján megjelent egy mosoly, és ott is maradt.

- Minden veszélyes, Franz - sziszegte halkan. - Főként élni nagyon veszélyes. Az emberre mindenütt
veszély leselkedik. Én már nem törődök vele - legyintett. - Rokonaim fogynak, és helyükbe szaporodnak
az újak. Ez az élet. Evely nagyon fog örülni, ha megtudja, hogy magával viszi.

- Ön ragaszkodik ehhez?

- Csak annyira, mint minden ötletemhez.

Franz Molt úgy állt fel a fotelból, mintha egész idő alatt fát vágott volna.

- Értem, Heltke úr - mondta.

-  Látja,  Franz,  ezért  esett  annak  idején  a  választásom  magára.  Tudtam,  hogy  megérti  minden
kívánságomat, bármennyire is nehéz ember. Felmegy Evelyhez?

- Felmenni hozzá?

Az öregember mekegve kuncogott.

- Várja magát egy italra, és tüzes, mint az ördög - jegyezte meg.

- Egyszerűen lelépek.

- Lesi magát fentről, és várja, mikor lép ki a hallba. A menekülésre nincs módja.

Franz Molt egy pillantást vetett a lefüggönyözött ablakokra, amelyek a teraszra nyíltak.

- Ott megyek ki - mutatta. - A viszontlátásra, Heltke úr. Jelentkezem majd. - Eltűnt a függöny mögött,
és rövid matatás  után kinyitotta az  egyik ablakot.  Már  kint volt  a  teraszon,  de  még mindig hallotta az
öregember mekegő nevetését odabent.

 

3.

A Gellért Szállodában nemzetközi divatbemutatóra készülődtek. A tágas étterem közepén pasztellzöld
drapériával letakart pódium húzódott. Rendezők serénykedtek. A terem végében a  zenekar  hangszereit
próbálta.  A  hallban  nyüzsögtek  az  emberek,  legtöbben  a  zsúfolt  eszpresszóban  várakoztak.  A



szállodának minden szobája foglalt volt. A két  portás  megállás nélkül,  serényen dolgozott,  alig győzték
teljesíteni a vendégek kívánságait.

Alacsony,  kövér  férfi  lépett  a  pulthoz.  Kétsoros,  sötét  öltönyt  viselt,  elütően  világos
csokornyakkendővel. Türelmesen megvárta, míg elfogytak előle az emberek, aztán franciául megszólalt:

- Kérem a háromszáztízest.

A fiatal másodportás értetlenül nézett.

- A szobakulcsomat - tagolta a szavakat a testes férfi.

A kopasz főportás megelőzte társát.

- Parancsoljon, Lassale úr - nyújtotta a kulcsot.

Amaz átvette, és a lifthez ballagott.

- Mit csodálkozol? - nézett mérgesen a kopasz férfi a fiatalabbikra.

- A háromszáztízes?

- Az bizony, a háromszáztízes. Pierre Lassale úr, francia, Párizsból. Valaki lehet a divatszakmában, ha
kíváncsi erre a felhajtásra.

Beszélgetésük  megszakadt,  mert  újabb  vendégek  érkeztek.  Később  megszűnt  a  portapult  előtt  a
forgalom. A másodportás a kopaszhoz fordult.

- Az a szoba az, amelyben a német volt - mondta.

- Hát aztán? A cuccait feladtuk. Ilyen telt háznál nem nélkülözhetünk egyetlen szobát sem. Különben
sem kaptunk utasítást, hogy hagyjuk üresen.

- Pedig azt hittem.

A főportás értetlenül nézett.

- Miért hagytúk volna üresen? - kérdezte.

- Mert napokig nem adtuk ki.

-  Ki volt fizetve, punktum. A kifizetett szobát pedig nem szoktuk kiadni. Az más kérdés,  hogy Otto
Hauser nem vette igénybe.

-  Nem vette igénybe - mondta indignálódva a másodportás, - Úgy elsöpört, mintha a  villám csapott
volna beléje.

- Kellett volna mondania valamit?

Amaz vállat vont.

- Mit tudom én - mondta bizonytalanul. - De a távozása szokatlan. Legalábbis nekem. A Silvanusban
sem vette igénybe a lefoglalt szobát.

-  Egy üzletembernek bármi közbejöhet,  ezen nem kell  csodálkozni.  Hauser  sürgősen  visszautazott,
tehát valami közbejött. Cége intézkedett, hogy adjuk fel itthagyott csomagjait. Volt már ilyen. Egyszer az
ebédtől hívtam ki egy vendéget, mert telefont kapott a tengerentúlról. Letette a kagylót, és máris kiment
az  ajtón.  Nála  volt  az  útlevele  meg  a  tárcája.  Egy  hétre  rá  Montreálból  egyenlítette  ki  a  számláját.
Mindent itthagyott, még a borotváját is. Azt táviratozta, csináljunk a cuccával, amit akarunk, pedig drága
holmik voltak. Viszont többe került volna a postaköltség Kanadába.



- Mi lett a cuccal?

- Átadták a bizományinak.

A másodportás maga elé bámult.

- Tehát ez a Pierre Lassale lakik most a háromszáztízesben, ahol Hauser volt - mormogta.

- Úgy van - bólintott a kopasz. - Legközelebb ismerd meg ezt a zsírosbödönt.

Beszélgetésük félbeszakadt, mert újabb vendégek érkeztek.

Az  ajándéktárgyakat  árusító  pultnál  négy  lila  kabátos  zenész  forgolódott.  Fiatalok  voltak  és
torzonborzak.  Azon tanakodtak,  hogy melyik külföldi  cigarettából  vásároljanak.  Sas  Mária  a  szokott
hűvös mosolyával figyelte őket.

- Vegyünk Winstont - javasolta egyikük.

A leghosszabb hajú lehurrogta, aztán a lány arcába bámult.

- Az nagyon erős, ugye? - kérdezte.

- Kinek milyen - mondta szűkszavúan a lány.

- Te szívtál már ilyet?

- Nem.

Az érdeklődő társaira pillantott.

- Hallottátok? - csodálkozott. - Még nem szívott Winstont.

- Fogadjunk, nem dohányzol - szegezte szavait a lánynak egy másik.

- Elveszted - figyelmeztette az, amelyik az előbb a Winstont javasolta.

A leghosszabb hajú a vitrines pultra támaszkodott, és közelebb hajolt a lányhoz.

- Nem dohányzol? - tagolta a szavakat.

- Nem.

- Jó hangod van. Keresünk egy énekest. Nincs kedved megpróbálni? Ezzel a sassonnal egész érdekes
az arcod.

A lány elhúzta a száját.

- Nincs kedvem - mondta.

Az egyik rendező lépett a zenészekhez.

- Gyerünk, fiúk - serkentette őket. - Mindjárt kezdünk.

A négy lilakabátos egy doboz Winstont vásárolt,  és  eltűntek az étterembe vezető  lengőajtó  mögött.
Sas Mária megkönnyebbülten sóhajtott, és elrakta a cigarettáért járó pénzt,  Pillantása az elárusító-  pult
közelében üldögélő férfira tévedt. Amaz kis ideig állta a lány tekintetét, aztán elfordította a fejét.

Középtermetű, beesett arcú férfi volt. Mélyen ülő szeme alján sötét árnyék húzódott. Úgy viselkedett,
mintha semmi dolga nem lenne, és nem várna senkit. Legtöbbször a kék kosztümös lányt nézte a vitrines
pult mögött.  Figyelemmel kísérte  minden mozdulatát,  de  tekintetéből hiányzott a  férfiakra  oly  jellemző
érdeklődés. Amikor pedig a lány nagy ritkán feléje nézett, mindig elkapta a pillantását.

A  hallban  élénkebb  lett  a  nyüzsgés.  Kitámasztották  az  étterem  lengőajtaját,  és  a  várakozók



megindultak befelé.  Az eszpresszóból  is  sorjában  érkeztek  a  kíváncsiak.  Főként  nők  voltak,  közülük
sokan  estélyi  ruhát  viseltek,  gondolva  a  divatbemutatót  követő  poharazgatásra.  A  szállóvendégek  is
egyre-másra érkeztek, ki liften, ki gyalogosan.

A  lépcsőn  feltűnt  a  kövér  francia  is.  Mindössze  annyi  változás  volt  rajta,  hogy  elütő  színű
csokornyakkendőjét  sötét  alapú,  piros  pettyessel  cserélte  fel.  Mögötte  néhány  lépésre  fiatal  férfi  jött,
kigombolt zakóban. A portánál udvariasan megvárta, míg az előtte járó kövér férfi leadja a kulcsát, majd
a magáét is a pultra helyezte.

Váratlanul egy rendező lépett a kövér férfihoz. Néhány szót váltottak franciául, majd a rendező széles
gesztussal az étterem felé tessékelte a vendéget.

Sas  Mária  mosolyogva  követte  őket  tekintetével.  Mulatott  a  rendező  esetlenségén,  túlzott
udvariasságán, a kövér férfi tipegő lépésein. Arra eszmélt, hogy valaki ráköszönt. A fiatal férfi állt a pult
előtt.

- Jó estét, kisasszony - ismételte meg köszönését.

- Önnek is - mondta zavartan a lány. - És bocsásson meg a figyelmetlenségemért.

- Magam is kuncogtam a rendező bókolásán. Lám, mit tesz a kemény valuta.

- Ismeri azt a testes vendéget?

A fiatal férfi markáns arcán huncut mosoly villant.

- Odaátról való - mondta, és karjával kis kört írt le a levegőben. - No, meg egy emeleten szuszogunk
éjszakánként. A harmadikon.

A lány hűvös mosolyát villantotta.

- Szolgálhatok valamivel? - kérdezte.

-  Köszönöm,  kisasszony,  maga  már  tegnap  sem  tudta  kielégíteni  igényemet,  így  kénytelen  voltam
odakint vásárolni. Íme - mondta a férfi, és egy doboz gyufát kapott elő a zsebéből.

- Sajnos, nem tehetek róla.

- Itt mindenféle cigaretta van, csak gyufa nincs.

- Gyufa, az nincs.

A férfi kérdő tekintetet vetett.

- És miért nincs? - szólalt meg.

- Nem tudom. De öngyújtó van. Ajánlhatok Ronsont és más márkát. Esetleg Icót.

- Potom hatszáz forintért.

- Az Ico kétszáz. Az is gázöngyújtó.

A magas férfi a fejét ingatta.

- Nekem gyufára lett volna szükségem - mondta.

- A magamfajta vidékinek az is nagyon jól megfelel. Csak hát ebben a szállodában más dukál.

Sas Mária elmosolyodott. Akaratlanul is gyors pillantást vetett oldalra. A közelben üldögélő férfi ismét
elkapta a tekintetét.

- Egyáltalán nem lehet észrevenni a beszédén, hogy vidéki lenne - mondta, és a férfi markáns arcába



nézett.

- Pedig Pécsről keveredtem fel.

- Sokan jönnek onnan is Pestre - jegyezte meg a lány.

- Nemsokára végleg Pestre jövök. Talán sikerül minden.

Sas Mária nem reagált a férfi megjegyzésére.

- Nem megy be a divatbemutatóra? - érdeklődött.

-  Egyáltalán  nem  érdekelnek  az  ilyen  bemutatók.  Azon  csodálkozom,  hogy  még  ilyen  későn  itt
találom. Ilyenkor általában már bezár ez a bolt.

-  Ma  különleges  nap  van  -  mondta  a  lány,  és  fejével  az  étterem  felé  intett.  -  Éjfélig  nyitva  kell
tartanom, tekintettel a bulira. Ugyanis utána valami pezsgős hacacáré lesz.

- Részvétem.

Sas Mária levetette hűvös mosolyát, és kedvesen bólíntott a megjegyzésre.

- Talán a bárt ajánlhatom - jegyezte meg.

- Magával együtt?

- Nélkülem - felelte, de hangja színe nem változott.

A fiatal férfi mélyet sóhajtott.

- Kérdezhetek valami komolyat magától? - mondta sokat sejtetően.

-  Hajadon vagyok,  sem kisgyerekem, sem vőlegényem, a  mamám nem olyan,  hogy  hajnalig  ébren
maradjon, ha netán későn mennék haza, egyszóval senkinek sem tartozom beszámolóval -  hadarta  egy
szuszra. - Ezenkívül - folytatta gépiesen - nem vagyok fáradt, sőt majdhogy ki nem bújok  a  bőrömből,
irtózatos nagy kedvem lenne felülni egy bárszékre, mély pohárból  jéghideg pezsgőt  inni, miközben halk
lokálzene szól, és hallgatni egy kedélyes férfi sületlenségeit, összesimulva táncolni vele a parketten, vállára
hajtani a fejemet, érezni dohányszagú leheletét, finom türelmetlenségét, amellyel mindent lehengerlően tör
célja felé. Egyszóval ezt szeretném, csak nem magával.

- Köszönöm az őszinteségét. Ez teljesen lesújtó rám nézve. - jegyezte meg a férfi. Huncut mosoly volt
az arcán. - Csakhogy pici baj van.

- Éspedig?

- Nem ezt akartam kérdezni magától.

Sas Mária szemén pillanatnyi zavar futott át.

- Azt mondta, komoly dologról lesz szó.

-  Igen, arról, csak hát rengeteg más komoly dolog is van,  ami merőben nem függ össze  mindazzal,
amit maga elmondott. Ebből azt a következtetést vonhatom le, hogy maga, kedves  kisasszony,  egyfajta
programozást táplált magába, és mindig ugyanazt a kártyát dobja ki.

A lány tréfásan emelte magasba az ujját.

- Nono - mondta. - Nem mindig. Csak magánál. - Egy pillanatig töprengve nézett a férfi arcába; majd
megszólalt: - Mi az a komoly dolog, amit kérdezni akart?

A fiatal férfi gyors oldalpillantást vetett a bejárati ajtó irányába.



- Nem az egyik udvarlója ül ott? - kérdezte.

Sas Mária követte a pillantását, és tekintete megállapodott a beesett arcú férfin.

- Udvarlóm? - fogta vissza a hangját meglepetten. - Maga viccel velem.

A férfi elkomolyodott, szemének mélyéből eltűnt a csillogás.

- Egyáltalán nem viccnek szántam - mondta. - Az a férfi állandóan bámulja magát. Mindezt úgy teszi,
hogy  maga  lehetőleg  ne  vegye  észre.  Persze,  nem  érdekes  a  dolog  a  részemről.  Csak  puszta
kíváncsiságból kérdezem. - A komolyság lassan eltűnt az arcáról, és a lányra mosolygott. - Nem akarom,
hogy minden alap nélkül valaki leverje a derekamat.

-  Egy ilyen mukit az  udvarlómnak néz? -  kérdezte  a  lány. Arca  őszinte megdöbbenést  tükrözött.  -
Legalább negyvenöt éves. Még, ha jól  tartaná  magát? De  így -  hápogott,  aztán magához tért.  -  Maga
ugrat engem.

A férfi szeme oldalt villant.

-  Azt hiszem, két malomban őrölünk - jegyezte meg. - Maga biztosan arra a  sovány férfira gondolt,
aki itt rostokol a közelében.

- És maga nem arra gondolt? - csodálkozott a lány.

-  Nem! Az a férfi, akiről én beszélek, ott a bejáratnál ül többedmagával, de csak ő pislog erre.  Egy
hatalmas fényképezőgép lóg a  nyakában.  Fiatal,  harminc év körüli  lehet,  barna,  a  haja  a  fülét takarja.
Elég jóképű, ahogy elnéztem már az előbb is.

Sas Mária elnézett a beesett arcú, sovány férfi feje fölött, és tekintete megállapodott  a  jelzett  helyen
üldögélő társaságon. Szeme kerekre tágult, arca megrezzent, aztán máris visszakapta tekintetét.

- Nos? - kérdezte a markáns arcú férfi.

- Nem ismerem.

- Akkor tévedtem.

- Alaposan - mondta a lány, de hangja bizonytalanul csengett. - Nem ismerem azt az embert.

- Bocsásson meg az alkalmatlankodásomért.

- A viszontlátásra, uram.

A férfi bizonytalan mozdulatot tett a kezével.

- Lehet, hogy még egyszer magára köszönök ma este - mondta.

Sas Mária hosszan utánanézett, míg csak el nem tűnt az eszpresszóba nyíló ajtó mögött.

Az  előbbi  társaság  is  felszedelőzködött.  A  fényképezőgépes  fiatalember  valamit  magyarázott  a
többieknek,  aztán  mindannyian  megindultak  az  étterembe.  Kisvártatva  becsukták  a  kitámasztott
lengőajtót, és mintegy vezényszóra megszólalt odabent a zenekar.

Sas Mária hosszú cigarettát vett elő a táskájából, és rágyújtott. Elgondolkozva bámult maga elé, aztán
letette kezéből a cigarettát a pult mögött levő hamutartóba.

A divatbemutató vagy másfél óra hosszat tartott. Amikor véget ért, a vendégek többsége nem maradt
a  hallban. A meghívottak hazaindultak,  a  szállóvendégek  pedig  szobájukba  igyekeztek.  Azok,  akik  a
pezsgős poharazgatásra is hivatalosak voltak, az étteremben maradtak.

A markáns arcú  férfi is  újból  felbukkant.  Az emeletről  jött  le.  Sas  Mária  felhúzta  szemöldökét  és



rosszalló kifejezés jelent meg az arcán. A férfi egyenesen az elárusítópulthoz jött, mire a  lány kelletlenül
felállt a székéről.

-  Maradjon  csak  nyugodtan ülve, kisasszony -  mondta  a  férfi  vidáman.  -  A  világért  sem  akarom
zavarni.

-  Nekünk nem szabad  ülve  tárgyalnunk  a  vendéggel.  Így  kénytelen  vagyok  mindannyiszor  felállni,
ahányszor csak idelép.

- De a vendég nem ragaszkodik hozzá.

-  A szálloda azonban igen -  mondta a  lány,  aztán  felvette  hűvös  mosolyát,  és  rideg  üzleti  hangon
megszólalt: - Parancsoljon, uram, mivel szolgálhatok?

- Előrebocsátom, hogy komoly vásárlási szándékom van.

Sas Mária megértően bólintott, de arcán látszott, hogy egy szavát sem hiszi.

- Ronson márkájú öngyújtót ajánlhatok, ára hatszáz forint. Esetleg Icó gyártmányút, ez jóval olcsóbb
az előbbinél - hadarta. Kihúzta a pult fiókját, és néhány öngyújtót rakott ki. -  Ronson esetében garantált
az ötszáz gyújtás.

- Ki garantálja az ötszáz gyújtást? Maga, kisasszony, vagy a gyár? - vetette közbe a férfi.

A lány figyelemre sem méltatta a megjegyzést.

-  Persze, az ötszáz gyújtás csak  akkor  garantált,  ha  eredeti  Ronson gyártmányú tűzkövet  használ -
folytatta gépiesen. - Ebből tartalékot is adhatok.

Elővett egy nylontasakot, amelyben tűzkövek voltak.

- Tíz darab van benne, legalább egy évig elég lesz - magyarázta, aztán kifulladva elhallgatott.

A férfi csak nézte. A lány szeme villámokat szórt, amikor megszólalt:

- Tehát mit parancsol, uram?

Lehetetlen volt  nem észrevenni a  lány viselkedéséből,  hogy mennyire terhére  van az érdeklődés.  A
férfi viszont nem hagyta magát kizökkenteni nyugalmából, arcán változatlanul ott volt huncut mosolya.

- Megint mutatni akar nekem valakit, aki engem bámul? - folytatta a lány.

Olyan  pillantásokat  vetett  a  pultja  előtt  elhaladókra,  mintha  abban  reménykedne,  hogy  valaki
előbb-utóbb hozzálép, és vásárlási szándékával megszabadítja a további beszélgetéstől.

Senki sem lépett az elárusítópulthoz.

- Cigarettát akarok venni - közölte a férfi.

- Tessék választani.

A férfi úgy tett, mintha a  pult  üveglapja alatt  sorakozó  cigarettákat  bámulná. Kisvártatva felnézett  a
lányra, és megrázta a fejét.

- Olyan nincs, amelyik engem érdekelne - mondta csalódottan.

-  Tudhatta volna, hogy hazai gyártmányú cigarettát nem árusítok. Főként Szimfóniát nem, amit maga
szív.

A férfi felderült.

- Nicsak - mondta meglepetten -, maga megfigyelte, milyen cigarettát szívok.



- Módomban állt érezni a füstjét.

- Most azonban egy finom fajtát akarok kipróbálni. Sok jót hallottam felőle, kíváncsi vagyok az ízére.
De itt nem látóm.

Sas Mária finoman elhúzta a száját.

- Pedig a legigényesebb külföldi vendég is megtalálja itt a cigarettáját - mondta gúnyosan.

- De én Pécsről vagyok.

- Tudom. Árulja el, milyen márkájú az a finom cigaretta, talán segíthetek megkeresni itt.

- Amerikai...

- A márkáját, uram.

A férfi a lány arcába nézett.

- City - tagolta a szavakat. - City a márkája. Ezt keresném.

Sas Mária megdöbbent arccal állt, teltajka szétnyílt, aztán lassan összecsukódott. Elkapta tekintetét a
férfiról, és zavartan matatni kezdett  a  pult  alatt  levő  kartonok  között,  mintha keresné  a  kért  cigarettát.
Kisvártatva felegyenesedett, és tehetetlenül vállat vont.

- Sajnos, nincs ilyen cigarettánk. - mondta.

Hangjának remegése elárulta felindultságát.

- Nem kaptunk ilyet.

- De ismeri a City márkát?

A lány kelletlenül bólintott.

- Ismerem - mondta.

A férfi szélesen mosolygott.

- Látja, kedves kisasszony, ilyen az én formám - ingatta a fejét.

-  Elhatároztam,  hogy  meglepem  magam  ezzel  a  különleges  cigarettával,  és  szándékom  kudarcba
fullad. Pedig magában nagyon reménykedtem. És most mehetek majd az ágyba City nélkül. Hát ez nem
szép.  Főként  azért  nem, mert  magánál még a  legigényesebb külföldi is  megtalálja a  finom cigarettáját,
csak én nem. Ráadásul nem is vagyok külföldi, csak pécsi.

Sas Mária igyekezett közömbös arcot vágni.

- És honnan ismeri ezt a fajta cigarettát? - kérdezte.

- Egyszer kaptam egy dobozzal ajándékba. Bevallom, ízlett. Gondoltam, most veszek.

A lány zavartan elkapta  a  tekintetét.  Jobb  híján a  kövér  franciát  nézte,  aki  épp  akkor  lépett  ki  az
étteremből.  Az alacsony ember  lépteit  szaporázva átvonult  a  hallon,  elkérte  szobájának  a  kulcsát,  és
belépett a liftbe. A lány már nem mosolygott a francia tipegésén.

A férfi követte pillantását, és megszólalt:

- Fogadjunk, hogy egy üveg Napóleonnal jön le, és a manökenekbe önti.

Sas Mária fürkészve nézett a férfi markáns arcába.

- Ki maga? - kérdezte alig hallhatóan.



-  Alma P. Ferenc, kezit csókolom. A nagy P tulajdonképpen megkülönböztetés, és  azt  jelenti,  hogy
piros. Egyszóval, érett vagyok. Azt hiszem, ez látszik is rajtam. Vagy talán másként gondolja?

A lányról lepergett a szellemeskedés.

- Nem erre voltam kíváncsi - mondta.

- Nőtlen vagyok, sem kisgyerekem, sem menyasszonyom, a mamám olyan, hogy...

- Hagyja abba - csattant fel fojtottan a lány.

A férfi szélesen vigyorgott.

- Ön kérdezte, kisasszony - jegyezte meg. - Én csak válaszoltam a magam módján.

Sas  Mária  cigarettát  húzott  elő.  Úgy tett,  mintha nem venné észre  a  férfi mozdulatát,  gyufájának  a
lobbanását. Előkotorta táskájából öngyújtóját, és felkattintotta. Miután megszívta cigarettáját, feltekintett.

- Bocsánat - mondta színtelenül.

A férfi megvárta, mig a gyufa utolsót lobban ujjai között, aztán a megszenesedett csonkot a pult előtti
álló hamutartóba ejtette.

-  Nem történt semmi - húzta szélesre  a  száját.  -  Amúgy is piromániás vagyok.  Szeretem a  tüzet,  a
lángok játékát, még akkor is, ha olykor megpörkölődöm. Maga nem így van?

Sas Mária elsiklatta füle mellett a kérdést.

- Nem a nevére voltam kíváncsi - mondta.

-  Azt hittem, férjhez akar menni, és illőnek tartottam figyelmeztetni, milyen névviselésre kötelezheti el
magát.

- Legyen már komoly - kérte a lány. Hangja valamelyest enyhült. - Most az egyszer legyen komoly.

A férfi arcáról egy szemvillanás alatt eltűnt a mosoly.

- Parancsoljon velem - mondta. - Most mindent komolyan veszek, amit mond.

- Árulja el, mivel foglalkozik?

- Két kérdésem van. Szabadna feltennem?

A lány csinos arca felcsigázott érdeklődést árult el. Némán bólintott.

- Elsősorban, milyen kályhájuk van otthon, és mivel fűtenek? - folytatta a férfi.

- Másodsorban, magánházban laknak-e vagy sem?

Sas Mária értetlenül bámult.

-  Ki vele; gyerünk - serkentette a férfi. -  Ez nem vicc,  hanem komoly dolog,  ami rendkívül érdekel
engem.

- A Fő utcában lakunk anyámmal, kétszobás lakásban, és távfűtésünk van.

- Akkor nekem végem.

-  Nem értem, mi köze mindennek ahhoz, hogy maga mivel foglalkozik. Feltéve persze, ha egyáltalán
elárulja, és igazat mond.

A férfi a fejét ingatta.



-  Azért van végem, mert belőlünk soha nem lesz egy pár - mondta olyan arccal, mintha temetésen a
részvétét nyilvánítaná.

-  Ugyanis magának semmi szüksége  nincs  rám,  mert  foglalkozásomat  tekintve  a  Tükernél  vagyok
helyettes  telepvezető.  Tehát  kokszot,  német  brikettet  és  egyéb  fűtésre  alkalmas  dolgot  tudok  csak
szerezni, más egyébre alkalmatlan vagyok.

A lányon kétkedés látszott.

-  Higgyen  nekem  -  folytatta  a  férfi.  -  Ez  az  igaz.  Bár  lehet,  nemsokára  telepvezető  leszek.
Megjegyzem, szép öngyújtója van. Biztosan valódi arany.  Tudja,  nekem szerfelett  nagy érzékem van a
nemesfémek megítélésében.

Sas Mária egy mozdulattal táskájába csúsztatta a kezében tartott öngyújtót, és mérgesen megszólalt:

- Egy szavát sem hiszem el. Még az sem igaz, amit kérdez tőlem.

- Nem változtatta meg a korábbi ajánlatát?

- Melyik ajánlatomat?

- Amikor a bárt javasolta maga nélkül.

A lány nem válaszolt azonnal, idegesen megszívta cigarettáját. Nem szívta le a füstöt, csupán pöfékelt.
Úgy tett, mintha valami frappáns visszavágáson törné a fejét, majd kisvártatva azt mondta:

-  Nem  változtattam  meg  véleményemet,  álláspontomat.  Magával  együtt  képtelen  lennék  még  egy
lépést is megtenni. Még akkor sem, ha maga lenne a perzsa sah.

A férfi egyáltalán nem látszott sértődöttnek. Markáns arcán továbbra is ott lebegett a huncut mosoly,
amely rendkívüli magabiztosságot sugárzott.

- Bizisten, tudnék erre is válaszolni - emelte mutatóujját figyelmeztetően a magasba -, de nem teszem.
Talán így nem élezem ki annyira a helyzetet, és még marad valami remény.

- Tőlem ne várja semmiféle remény beteljesülését. Amit mondtam, azt a jövőben is állom; akár tíz év
múlva is.

-  Megint félreért  -  adta  a  meglepődöttet  a  férfi.  -  Én csak  abban  reménykedtem,  ha  netán  valaha
találkozunk véletlenül az életben, fogadja majd a köszönésemet. Ennyi a remény, semmi más...

Sas  Mária  bosszús  arccal  elnyomta  cigarettáját.  Már  a  nyelve  hegyén  volt  a  csípős  válasz,  de
minderre nem került  sor.  A  lépcsőn  szinte  gurulva  lefelé,  megjelent  a  kövér  francia.  Feje  piros  volt,
orrlyukai kitágultak, mint a türelmetlen ménnek. Holdvilágképe teljesen fel volt dúlva. Szinte nekirontott a
porta  pultjának,  és  azon  nyomban  kiáltozni  kezdett  anyanyelvén.  Jöttére  az  étteremből  előkerült  két
rendező is, akik a divatbemutatón szorgoskodtak, és tátott szájjal álltak az alacsony ember mellett.

A portások döbbenten nézték a dühös kis embert.

- Hát ezzel mi történt? - fordult a férfi a lányhoz.

Sas  Mária  kezének  egy  mozdulatával  leintette,  és  figyelmét  a  toporzékoló  kis  emberre
összpontosította.

Időközben  többen  összefutottak  a  portánál.  A  főportás  visszanyerte  lélekjelenlétét,  és  valamit
mondott a franciának, mire az kissé lassabban folytatta méltatlankodását.

- Maga ért franciául? - tudakolta a férfi.

- Értek, csak hallgasson.



- De hát mi történt?

- Majd elmondom, csak hagyjon - intette le a lány.

A  kövér  francia  a  porta  pultját  ütögette,  mintha  tétre  fogadva,  lovát  akarná  ezzel  serkenteni  a
lóversenyen.

- Direktor, direktor - mondogatta ütemesen.

Végre  előkerült  egy  sötétkék  ruhás  fiatalember.  A  francia  hangosan  méltatlankodott,  a  kopasz
főportás zsebkendőjével verejtékező fejét törülgetve fordított, a sötétkék ruhás meg bólogatva hallgatott
olyan arccal, mint a papok a gyóntatásnál. Kisvártatva az egész társaság felkerekedett, begyömöszölték
magukat a liftbe, és elindultak felfelé.

- Mi történt? - kérdezte immár harmadszor a férfi.

A lány elgondolkozva ingatta a fejét.

- A pufóknak valaki kutatott a szobájában - mondta tömören.

A markáns arcon csodálkozás ült.

- Kutattak a szobájában? - kérdezte hitetlenkedve.

- A pufók francia legalábbis ezt állítja. Azt mondta, egy üveg konyakért indult a szobájába.

- Napóleonért - vetette közbe a férfi. - Nyertem. Ezt előre megmondtam magának.

-  Az  ajtót  nyitva  találta,  holott  határozottan  emlékezett,  hogy  mielőtt  lejött,  a  kulcsot  kétszer  is
elfordította. Ezenkívül bent a szobájában is talált olyan változást, amely gyanújára utal. Hogy mi volt az,
nem  értettem.  Mindezekért  a  szálloda  vezetőségét  tette  felelőssé,  és  kikérte  magának  ezt  a  durva
bánásmódot.  Fenyegetődzött,  hogy  panaszt  emel  a  történtek  miatt  a  francia  követségen.  Állítólag
személyesen ismeri a nagy követet. Legalábbis ezt hangoztatta.

- Lehet, hogy tévedett?

- Nem hiszem. Ha egy cseppet bizonytalan lenne, szép csendben hallgatna. Így bátran kiabálhatott.

A hallban összecsődített  vendégek az esetet  tárgyalták,  és  sűrűn pislogtak a  lift,  valamint  a  lépcső
irányába, új hírekre várva. Bent az étteremben is megtudták a történteket,  mert  nagyon megcsappant  a
hangulat.  Egyesek  máris  szállingóztak  kifelé  a  szállodából,  sejtve,  hogy  ezzel  vége  lett  a  pezsgős
poharazgatásnak.

Néhány manöken is megjelent. Különféle fantáziaruhákat viseltek. Soványak voltak, akár a seprűnyél,
és vékony lábúak. Sápítoztak, és festékes arcukat  sűrűn fordították a  lépcső  irányába.  Látszott  rajtuk,
hogy igen fontosnak veszik a továbbiakban is a kövér francia úr megjelenését.

Sas Mária váratlanul megszólalt:

- Maga nem vett észre odafent semmi különöset?

- Ugyan mit kellett volna észrevennem?

- Ezt mondta; maga is a harmadikon lakik - mondta a lány.

A férfinak nyílt volt a tekintete.

- Ott lakom - mondta. - A háromszáztizennyolcasban. Mit akart ezzel mondani?

A lány cigaretta után kotorászott, aztán meggondolta magát, és becsukta a  táskáját.  A táskát  a  pult
alá tette.



- Csak annyit akartam mondani, hogy netán észrevehetett valamit - vélekedett.

A férfi a homlokát ráncolta.

- Nem vettem észre semmit - mondta határozottan.

- Az előbb fent volt, hiszen a lépcsőn jött le.

- És ha fent voltam?

Sas Mária zavartan igazította meg a haját.

- A franciánál csak azalatt turkálhattak, amíg az étteremben volt, a divatbemutatón - fejtegette. - Ez a
másfél óra a kritikus. Aki ezt tette, az erre az időpontra alapozta tevékenységét. Tudta, hogy zavartalanul
bemehet a szobába, hiszen majdnem minden vendég lent van az étteremben. Maga ebben az időszakban
ment fel a szobájába, gondolhattam arra, hogy látott vagy tapasztalt olyan gyanús dolgot, ami most  már
világosan választ adhat. Ez nem rosszindulat a részemről.

- És ha tapasztaltam volna gyanús körülményt?

- Akkor ezt a szálloda vezetőségének a tudomására kell hoznia.

A férfi mosolyra húzta a száját.

- Tapasztaltam gyanús dolgot, de nem hozom a szálloda tudomására. Megtartom magamnak.

- Ezt ne tegye - figyelmeztette a lány. - Kötelessége szóvá tenni.

- Nem teszem szóvá.

- Akkor jelentem én.

- Jelentse, ha lesz bátorsága.

- Ez nem bátorság kérdése, hanem kötelesség.

A férfi bánatos lett.

- Megmondhatja, ha annyira akarja - ingadozott.

A lány arca mélységesen komoly lett.

- Ez nem valami ugratás? - kérdezte összehúzott szemmel.

- Honnan veszi, kisasszony, hogy ugratás lenne?

- Volt módomban ma este egy sor ilyet tapasztalni - mondta rezignáltan.

- Ez igazán sajnálatos.

- Hallgatom - mondta a lány, és összezárta telt ajkát.

A férfi mély lélegzetet vett.

- Gyanús hangokat hallottam odafent - kezdte.

- A háromszáztízesből jött - vetette közbe a lány.

- Nem a háromszáztízesből - rázta meg a fejét a férfi -, hanem innen - bökött a mellére. - Egy hang azt
mondta itt belül, vigyázz, Feri, erre a lányra, mert különben...

- Ne folytassa tovább - csattant fel a lány, akár a vizsgálóbíró.

-  Nem  vagyok  kíváncsi  a  véleményére,  és  most  megkérem,  hagyjon  magamra.  Nincs  semmi



mondanivalóm az ön részére, ráadásul untat a társasága. Nem vagyok köteles  eltűrni a  pimaszkodását,
még akkor sem, ha ön itt vendég - méltatlankodott, visszafojtva a hangját.

- Miért suttog? - nevetett a férfi.

-  E perctől kezdve egyetlen szavára sem válaszolok -  mondta fojtottan a  lány. -  Tőlem beszélhet  a
vakvilágba.

- Ha ez jó magának.

Sas  Mária  mereven állt,  és  előrenézett  mint a  tisztelgő  katona  a  díszszázadban.  Még a  szeme  sem
rebbent. A férfi kissé elmozdult jóbbra, aztán balra, miközben a lány arcát vizsgálta, aztán hátrább lépett,
és elégedetten csettintett a nyelvével.

-  Vigyázzon, nehogy így maradjon - mondta vidáman. - Bár  az  igazat megvallva, így sokkal  jobban
tetszik nekem.

Elfordult, és a lifthez ment.

Sas Mária addig nézett utána, míg a liftajtó be nem csukódott.

 

4.

A kora reggel hűvössége áradt a szobába. A magas, ősz hajú férfi megborzongott, de nem lépett el a
légáramlat  útjából.  Állt  a  nyitott  ablaknál,  és  a  napkelte  fényében  fürdő  Dunát  nézte.  A  város  most
kezdett ébredezni.

A  férfi  hamuszürke,  élénkcsíkos  öltönyt  viselt,  amely  fehér  inggel  és  gondosan  megkötött,  mintás
nyakkendővel  egészült  ki.  Elegáns  volt,  mintha  diplomáciai  fogadásra  lenne  hivatalos.  Kezében  égő
szivart tartott maga előtt. Frissen borotvált,  kemény vonású arca  nyugodt volt,  várakozásának izgalmát
csupán ujjainak mozgása árulta el,  ahogyan a  szivarját  forgatta.  Kisvártatva megrezzent,  és  válla felett
kíváncsian pillantott hátra.

Kinyílt a párnás ajtó, köpcös termetű, bajuszos férfí lépett be. Megtorpant, kihúzta magát, és pattogó
hangon megszólalt:

- Ezredes elvtárs, jelentkezem.

-  Szervusz, Béla - mondta az ősz férfi. Becsukta az ablakot,  a  függönyt gondosan eligazította,  majd
kezet rázott az érkezővel.

A  tágas  dolgozószoba  modern  bútorokkal  volt  berendezve.  Az  egyik  sarkot  barna  bőrhuzatú
ülőgarnitúra  foglalta  el  kényelmes  foteljaival,  míg  a  másikban,  üstnek  is  beillő  díszcserépben,  fikusz
nyújtogatta  leveles  ágait  a  sarokablakon  beömlő  fénynek.  A  halványzöld  páncélszekrény  diszkréten
húzódott  meg  a  falnál.  A  szobát  a  hatalmas,  ív  alakú  íróasztal  uralta,  amely  a  soros  kapcsolású
készüléken kívül egy csomó különvonalú telefonnal volt körülbástyázva.

Az ezredes néhányat pöffentett szivarjából.

- Beleznay? - kérdezte.

- Már itt van, csak a szobájába ment levetni a kabátját. Rágyújthatok?

- Természetesen - bólintott az ezredes, és az öblös fotelokra mutatott. - Foglalj helyet.

A köpcös férfi leült az egyik fotelba, és cigarettára gyújtott. Gyors egymásutánban mélyen leszívta a



füstöt. Arca elárulta, mióta felkelt, ez az első cigarettája.

A falon levő ingaóra mély zengéssel ütni kezdte az időt. A hatodik hang még ott rezgett a levegőben,
amikor nyílt az ajtó, és egy sovány férfi lépett be.

- Ezredes elvtárs, jelentkezem - mondta rekedt hangján.

- Szervusz, Gábor. Éppen végszóra érkeztél - nézett a faliórára az ősz férfi. - Foglalj te is helyet.

- Fél hatkor ébresztettek, ráadásul a kocsi is késett néhány percet.

- Nekem hajnali negyed ötkor szólt az ügyelet.

- Zimonyi nem jön? - kérdezte a fotelban ülő köpcös férfi.

Az ezredes a fejét rázta, majd helyet foglalt maga is. Az újonnan érkező csak ekkor követte példáját.

- Honnan veszed, hogy Zimonyinak is jönnie kell? - tudakolta az ezredes.

- Az ügyeletes tiszt azzal ébresztett, hogy az osztályvezetőknek be kell jönniük.

Az ezredes rezzenéstelen arccal leverte szivarjának hamuját az asztalon levő tálba, majd kényelmesen
hanyatt dőlt a fótelban.

-  Ha netán arra gondolsz, hogy Zimonyi még az igazak álmát alussza, közölhetem; kár irigykedned -
mondta. - Zimonyi már régen úton van embereivel és a mozgatható technikai felszerelésével.

Beleznay töppedten ült. Tekintete álmos volt, arca gyűrött.

-  Történt  valami, ezredes  elvtárs? -  kérdezte  túlontúl  kerek  szemmel,  mintha  erőltetve  tudná  csak
szemhéját nyitva tartani.

- Hívtalak benneteket valaha is hajnalban ultizni?

-  Elnézést,  de  a  fekélyem nem hagyott  nyugton az éjjel.  Amikor pedig elaludtam, máris csengett  a
telefon.

- Nem történt semmi - legyintett az ezredes. - Illetve történt, ezért vagyunk itt.

Beleznay valamelyest felélénkült.

- Megtalálták Otto Hauser gépkocsiját - mondta az ezredes. - Azt a meggypiros sport BMW-t.

Közben lenyomódott a párnás ajtó kilincse, és az ajtó lassan kinyílt. A résben egy női arc jelent meg.
Az ősz férfi észrevette a leskelődést, és nyomban felcsattant:

- Maga mit keres itt?

Az ajtó kitárult, fiatal, barna hajú nő állt a küszöbön bűnbánó arccal.

- Bejöttem.

-  De kihívta magát? - emelte meg hangját  az  ezredes,  ám arcán  nem látszott  harag.  -  És  egyáltalán
honnan vette, hogy bent vagyunk? Magára vonatkozóan nem adtam útasítást az ügyeletes tisztnek.

- Hivatalosan nem hívott senki. Már korábban szóltam az ügyeleteseknek, ha netán valami rendkívüli
dolog jön közbe,  és  ezredes  elvtárs  vagy az osztályvezetők  bejönnének,  úgy engem  is  ébresszenek  -
mondta a nő zavartan.

- Tudhatta, hogy nincs szükségem titkárnőre, ha lenne, berendelem magát is.

- Tudom.



- Akkor miért jött be?

- Kávét főzni. Csupán kávét főzni.

Az ezredes elmosolyodott, és a fejét ingatta.

-  Ezért  bejönni Csepelről -  mondta a  többieknek,  majd a  fiatal  nőhöz  fordult.  -  Nem  bánom,  de
ilyesmi többé ne forduljon elő. Most pedig készítse azt a kávét. Beleznay már alig lát.

A titkárnő boldogan csukta be az ajtót.

Az ezredes megpöffentette szivarját.

-  Gyerekek  figyeltek fel arra  a  kocsira  még tegnap  késő  délután,  amikor  a  Dunánál  bóklásztak  -
mondta. - Egy meredek partszakaszról észrevették a vízbe merült gépkocsi tetejét.  Azonnal szóltak,  és
így jutott a  hír a  Komárom megyei rendőr-főkapitányságra.  A tűzoltók emelték ki  a  személygépkocsit
hajnalban. Nyomban értesítették a központi ügyeletet, hogy előkerült a körözött gépkocsi. Az ügyeletes
tiszt tudta a kötelességét, a kezdet kezdetén magam utasítottam, hogy ha bármilyen adat  vagy értesítés
befut erről az eltűnt Otto Hauserról, azonnal hívjanak fel. Nos, a férfinak még nincs nyoma, de a kocsija
előkerült. Ez is valami.

-  Elsősorban Zimonyit ugrasztottam ki  az  ágyából,  hogy embereivel azonnal induljon a  helyszínre  -
folytatta.  -  Elvégre technikai osztályunkra hárul  az  a  feladat,  hogy  valamiféle  nyomot  hajszoljon  fel  a
helyszínen  és  a  megtalált  gépkocsin.  Talán  sikerül  valamit  kihámoznunk,  hogy  mi  is  történhetett  a
vezetőjével; egyáltalán, miképpen került a személygépkocsi a Dunába.

Beleznay tétova mozdulatot tett a kezével, mintha szólni akarna.

- Tessék - mondta az ezredes.

- A Duna mely szakaszán találtak rá a kocsira? - érdeklődött a sovány férfi.

- Valamivel Esztergom alatt.

- Tehát Bécsnek?

- Úgy van, a régi úton Bécsnek.

Egy férfi lépett a szobába, kezében kék dossziét tartott. Becsukta az ajtót, és vigyázzba vágta magát.
Az ősz férfi  intésére  közelebb  lépett,  átadta  a  dossziét,  és  szótlanul  távozott.  Az  ezredes  felütötte  a
térdére fektetett dossziét, majd feltette aranykeretes szemüvegét, és belelapozott az iratokba.

- Részleteiben mennyire ismeritek az eltűnését, valamint a többi körülményt? - kérdezte anélkül, hogy
félbehagyta volna az iratok szemlélését.

Beleznay moccant elsőnek.

-  Az embereim dolgoztak rajta,  kisebb  részfeladatokat  oldottak  meg  -  mondta.  -  Béla  csak  nagy
vonalakban tájékozott - célzott köpcös társára.

Az ezredes felemelte a fejét, aztán a dohányzóasztalra tette a dossziét.

- Azért keltettelek fel titeket hajnalban, hogy azonnal megtárgyaljuk az esetet - mondta.

-  Most,  hogy előkerült  a  körözött  gépkocsi,  kézzelfoghatóvá vált  az  első  nyom.  Valamerre  el  kell
indulnunk. Immár kétségtelen, hogy bűncselekmény történt. Olyan bűncselekmény, amely annak gyanúját
kelti, hogy ennek az Otto Hausernak az eltűnése az elhárítószervek munkáját érinti.  Különben erre  már
korábban  is vannak utalások,  amelyekre később  részletesen  kitérek.  A  KMV-ügyre  célzok  -  fordult
Pintérhez.



A köpcös férfi bajuszát simogatva bólintott.

- Fussuk sorrendben végig a történteket - javasolta az ezredes.

-  Ez az Otto  Hauser  pontosan március kilencedikén,  az  esti  órákban  tűnt  el.  A  Gellértben  lakott,
szobáját  tizenhatodikáig  előre  kifizette.  Három  héttel  korábban  rendelte  meg  Münchenből,  és  jelezte
érkezését március hetedikére. Meg is érkezett, Hegyeshalomnál lépte át a határt BMW gépkocsijával.

- Az első kérdés, hogyan tűnt el - folytatta az ezredes.

- Otto Hauser március kilencedikén, tehát eltűnésének napján délután egy kétágyas szobát rendeltetett
a  főportás  útján  a  visegrádi  Silvanus  Szállodában.  Ezzel  egyidejűleg  természetesen  továbbra  is
fenntartotta szobáját a Gellértben,  mintha kirándulása csupán kalandnak indulna valami nővel.  Azt már
tudjuk,  hogy  Otto  Hauser  pontosan  tizenkilenc  óra  harminckét  perckor  megjelent  a  Sílvanusban.
Lemondta a  szobát,  aztán feladatott  a  portással  egy hosszú táviratot  telefonon a  müncheni  címnek.  A
távirat számsorokból állt, Hauser azt mondta, különféle részvények sorszáma. Megvacsorázott, kifizette a
távirat  számláját,  és  eljött.  Annyit  mondott,  Pestre  indul.  A  Silvanus  Szálloda  portása  beszélt  vele
utoljára.

A  titkárnő  lépett  be  tálcával.  A  csészékben  friss  kávé  gőzölgött.  A  dohányzóasztalra  helyezte,
előkészítette  a  cukrot,  és  huncut  mosolyt  vetett  a  két  osztályvezetőre.  Az  ősz  férfi  a  fejét  bólintva
köszönte meg a gondoskodást, és intett a  többieknek,  hogy fogyasszák el  kávéjukat.  A titkárnő  máris
távozott, gondosan becsukta a párnás ajtót.

Pintér és Beleznay egy szemvillanás alatt  kihörpintették poharaik  tartalmát.  Az ezredes  nem nyúlt a
kávéjához, hagyta, hadd hűljön, cukrot sem tett bele, mindig anélkül itta.

- A második kérdés - szólalt meg az ezredes -, hogy egyáltalán ki volt ez az Otto Hauser? Egy nagy
múltú  német  tőkés  cég  képviselője.  Ez  a  cég  uralja  a  világpiac  nagy  részét  elektromechanikai
gyártmányaival.  Majd  mindenütt  vannak  érdekeltségei.  A  cég  Otto  Hauser  útján  kapcsolatban  állt
Budapesten a  Központi  Mechanikai  Vállalattal,  a  KMV-vel.  Különben most  kapcsolódik  az egészhez
Otto Hauser eltűnésének ügye - fordult Pintérhez.

- Igen, felfigyeltünk némely dologra a KMV-nél, a jelzések alapján - bólintott a köpcös férfi.

- Erről majd később - vetette közbe az ezredes. - Most maradjunk a sorrendnél. Tehát Otto Hauser
sokszor  megfordult  Budapesten,  és  hivatalos  tárgyalásokat  folytatott  a  KMV  illetékes  embereivel,
amelyek mindkét félnek gyümölcsözőek  voltak.  Otto  Hauser  a  szobafoglalásával  párhuzamosan,  tehát
három héttel  előbb,  értesítette  a  KMV-t  is,  hogy Pestre  utazik  a  soron  következő  tárgyalások  miatt.
Arról lett volna szó, hogy a jövőben a KMV bizonyos bérmunka jellegű termékeket gyárt le a német cég
részére.  Otto  Hauser  megérkezett,  és  március  nyolcadikán,  majdnem  egész  nap  tárgyalt  a  KMV
illetékeseivel.  Otto  Hauser  a  felmerült  problémákra  azt  válaszolta:  táviratilag  tájékoztatja  cégét,  ha
szükséges,  hazautazik,  aztán  újból  Pestre  jön.  Kilencedikén  délelőtt  táviratot  adott  fel  a  Gellért
Szállodában erről a tárgyalásról. Ebben közölte, hogy hazautazik konzultálás és érdekegyeztetés céljából.
Hogy mikor, azt nem táviratozta meg.

Az ezredes  elhallgatott,  felvette  az  asztalról  kihűlt  kávéját,  és  lassan  megitta.  A  két  osztályvezető
csendben hallgatott. Az ezredes zsebkendőjével leitatta ajkát, aztán új szivarra gyújtott.

-  Nos,  a  harmadik  kérdés  -  süllyesztette  zakójának  zsebébe  öngyújtóját  -,  az  Pintér  osztályára
tartozik.

A bajuszos férfi néhányszor megsimította ujjával a bajuszát, és előredőlve a fotelban, éberen figyelt.

- Már korábban jelzéseket kaptunk, hogy bizonyos műszaki adatok és gyártmányleírások szivárognak
ki  Nyugatra  a  KMV-től,  illetve  az  általa  vezetett  kisebb  fiókegységekből,  ahol  termelőmunka  folyik



emelte  ujját  figyelmeztetően  a  magasba  az  ezredes.  -  Sőt,  ez  a  kiszivárgás  jelentős  a  KMV
tervezőrészlegénél. Nyilvánvaló, mindez ipari kémkedésre utalhat. Hangsúlyozom: utalhat. A kiszivárgott
adatokból nem tudtuk eldönteni, hogy ez minek is köszönhető. Fecsegésnek? Egyes nyugati cégek túlzott
mértékű tájékoztatásának? Ugyanis a KMV nemcsak az Otto  Hauser  által  képviselt  német céggel tart
üzleti kapcsolatot. Felmerül annak a gyanúja is, hogy beszervezett ipari kém tevékenykedik a KMV-nél.
Ebben a kérdésben jelenleg nem tudunk továbblépni. Fokoznunk kell tehát a felderítőmunkát.

A két osztályvezető sebesen jegyzetelt.

- Úgy vélem - folytatta az ezredes -, hogy Otto Hauser eltűnése bizonyos irányt szabhat munkánknak.
Mindenekelőtt azért, mert túlságosan sok szál kapcsolódik össze körülötte.

Az ezredes  megpöffentette a  szivarját.  Töprengő  arccal  felállt,  s  fel-alá kezdett  sétálni a  szobában,
maga előtt tartva szivarját.

-  Persze,  azért  valamelyest  előbbre  léptünk  -  mondta  elgondolkozva,  mintha  csak  magát  akarná
nyugtatni.

-  Te  Béla,  jól  emlékszel,  hogy nem is olyan  régen  körbeszaglásztuk  ezt  az  Otto  Hausert,  és  nem
találtunk semmit.

Pintér a fejét rázta.

- Semmi olyan körülményt nem tapasztaltunk, amely gyanússá tette volna - mondta.

- Most azonban előbbre léptünk valamelyest. A napokban értesítést kaptam, hogy küszöbön áll Otto
Hauser  számsoros  táviratának a  megfejtése,  amelyet eltűnése estéjén  a  Silvanus  Szállodában  feladott.
Azokkal a számsorokkal semmiféle részvényeket nem jegyeznek a  Német  Szövetségi  Köztársaságban,
de  még  a  nemzetközi  tőzsdebörzén  sem.  Márpedig,  ha  létezik  is  valamilyen  kötvény  vagy  részvény,
legyen az akármilyen, a tőzsdei bejegyzésben szerepelnie kell. A szakemberek már megállapították, hogy
Otto Hauser üzenete rejtjeles,  csak  a  szövegét  még nem tudták  pontosan megfejteni,  mivel az  nagyon
bonyolult.

Beleznay álmos szeme kerekre nyílt.

-  Hiszen  ez  már  akkor  is  tény.  Tény  a  kezünkben,  így  nem  kell  a  vaksötétben  tapogatóznunk  -
lelkesedett.

-  Tény -  bólintott  az  ezredes  rezzenéstelen arccal.  -  Csak  azt  nem tudjuk,  milyen üzenet ez.  Majd
akkor lesz komoly tény, ha az üzenet szövege is alátámasztja gyanúnkat. Jelen pillanatban semmi okunk,
hogy összedörzsöljük a tenyerünket. Várjuk csak ki  a  végét.  És  ne feledkezzünk meg arról  sem,  hogy
Otto Hausernak, illetve porhüvelyének is a nyomára kell bukkannunk.

-  Őszintén megmondom, kezdett Otto  Hauserról  a  gyanúm már oszladozni -  folytatta az  ezredes  -,
amikor hivatalos átiratot kaptunk odakintről, az  illetékes szervek részéről,  hogy a  cég  képviselője  nem
tért vissza. Csakhogy - emelte ujját a magasba, és megtorpant a szoba közepén - a dátum valahogy nem
tetszett nekem. Ugyanis a hivatalos átirat dátuma március tizenhetedike volt. Otto Hauser tizenhatodikán
szándékozott elutazni Budapestről,  hiszen addig volt  kifizetve szállodai szobája  is.  Egy nap késés  még
nem a világ. Esetleg elromolhatott volna a kocsija is útközben, és nem érkezik meg pontos időre. Miért
ez a sietség a cég részéről? A dátumból arra következtethetek, hogy a cég vagy tizenhatodikán, vagy az
ezt követő napon tette meg odakint a bejelentését. De miért ennyire sietve?

Az ősz férfi ismét folytatta a sétálást, miközben homlokát ráncolta.

- Csak két magyarázat lehetséges - ingatta a fejét. -  Egyik hogy Otto Hausernak jóval tizenhatodika
előtt  vissza  kellett  volna  érkeznie  a  cégéhez.  A  másik  hogy  maga  a  cég  talán  azzal  akarja  leplezni
részvételét, amely valamilyen formában megnyilvánulhatott Otto Hauser tevékenységében, hogy sürgősen



mossa kezeit. Ki tudhatja, melyik most a helyes magyarázat.

Beleznay  fészkelődött,  látszott  rajta,  hogy  rendkívül  foglalkoztatja  valami.  Az  ezredes  letelepedett
korábbi helyére, és kényelmesen hanyatt dőlt.

- Mire vagy kíváncsi? - fordult a sovány férfihoz.

Amaz az asztalon heverő kék dossziéra bökött.

- Benne kell lennie annak a jelentésnek, amely Otto Hauser utolsó napi útjáról szól - mondta.

Az ezredes megszívta szivarját.

- Arra gondolsz, amikor beautózott a Belvárosba és a kocsiját a parkolóházban hagyta? - kérdezte.

- Igen. Kocsi nélkül ment vissza a szállodába. Ekkor valakivel találkozhatott. És ha így volt, talán nem
hivatalos beszélgetést folytattak.

Az ezredes vállat vont.

- Feltételezhető - mondta. - De kétlem, hogy ez érdekes lenne a részünkre.

- Ezredes elvtárs ezt kétli? - csodálkozott Beleznay.

- Igen. Nincs jelentősége annak, hogy találkozott valakivel vagy sem.

- Jelentem, ezzel nem értek egyet.

- És miért nem?

Beleznay mély lélegzetet vett, aztán megszólalt:

- Mert lehet, ez a találkozás indította arra, hogy kétágyas szobát foglaljon a Silvanusban. Talán egy nő
volt az, aki...

-  Maradjunk csak  Otto  Hausernál  -  vette  át  a  szót  az  ezredes.  Mondjuk  azt,  hogy  Otto  Hauser
kémtevékenységet folytatott, és a kérdéses napon találkozott az ügynökével, ha úgy tetszik, beszervezett
emberével. Rendben?

- Helytálló feltételezés.

-  Egyáltalán nem helytálló -  szögezte le az  ezredes.  -  Mert,  ha  így történt  volna,  merőben másként
viselkedik Otto Hauser.

Beleznay pislogott.

- Mennyiben másként? - kérdezte.

- Annyiban, hogy nem hívja fel magára a figyelmet. Nem azzal a dög nagy kocsival hajt a Belvárosba,
mert mindenki megbámulja, mint egy repülő csészealjat, hanem beleolvad a szürke gyalogosforgalomba.
Meghúzódik, és  nem hívja fel magára a  figyelmet. Főként  azután nem, amikor visszatért  a  szállodába.
Otto Hauser  ugyanis egyenesen a  portáshoz ment,  és  mit mondott?  Nos,  mit mondott?  Te  olvastad a
jelentést.

-  Elhozatta a kocsiját, amelyet a parkolóházban hagyott  -  mondta Beleznay. -  Sőt,  azt  is  közölte  a
főportással, hogy mindez azért történt így, mert találkozott valakivel.

- Igen, ezt mondta.

Az  ezredes  elégedetten  bólintott,  és  gondosan  leverte  szivarjának  hamuját  az  asztalon  levő  tálba.
Tekintete Beleznay arcát kutatta.



-  Ezek szerint így viselkedik egy kém, aki illegális találkozót bonyolít le a kapcsolatával? - tette fel a
kérdést. - Mert ha igen, akkor Otto Hauser a világ legbutább kémje volt. Persze azért nem szabad ezt a
körülményt végleg figyelmen kívül hagynunk, ha nekikezdünk az ügy felgöngyölítésének.

Pintér jelezte, hogy szólni kíván.

-  Tessék, Béla - mondta az ezredes. Gondosan eligazította nadrágjának élét,  és  keresztbe  vetette  a
lábát.

- Nem tudom, milyen eredménnyel járt Otto Hauser visszahagyott holmijának az átkutatása.

- Semmit sem találtunk. A szálloda postára adta a visszamaradt holmikat.

-  Nem  sikerült  a  szállodában  puhatolódzó  embereknek  Otto  Hauser  valamilyen  kapcsolatát
felderíteniük? Elvégre kereshették őt telefonon, személyesen.

- Nem - mondta tömören az ezredes.

Pintér csalódott arcot vágott.

-  Senki  sem  hívta  Otto  Hausert  telefonon  -  folytatta  az  ezredes.  -  Ő  sem  telefonált  senkinek.
Személyesen pedig senki sem kereste. Ez volt az első, amit tisztázni akartunk.

- És a hivatalos tárgyalása a KMV-nél?

Az ezredes lemondóan legyintett.

- Amiről mi tudunk, azok mind hivatalos megbeszélések voltak - mondta. - Itt nem mutatkozik olyan
lehetőség,  amelyen  elindulhatnánk.  Legalábbis  jelenleg  nem.  Előfordulhat,  hogy  később  valami  mégis
kiderül. Gondolod, mire célzok?

Pintér mélyet bólintott.

- Az új oszcillátorra, amelyet a KMV tervezőrészlege konstruált.

- Ez a munka milyen stádiumban van jelen pillanatban?

- Több prototípus készült, és ezek kísérleteknek vannak alávetve.

- Időben mit jelent ez?

- Fél évet - mondta bizonytalanul Pintér. - Ezt a tájékoztatást kaptam.

Beleznay, aki eddig hallgatott, most felkapta a fejét.

- Feltételezhető, hogy ezt az oszcillátort majd illetéktelenek meg akarják kaparintani? - vetette közbe.

- Valószínű - felelte Píntér.

- Biztos - csattant fel az ezredes.

A köpcös férfi kétkedő arcot vágott.

- Alig néhányan tudnak erről - jegyezte meg.

- Néhányan?

- Igen, és mind bizalmi ember.

- A fél vállalat tud róla. Még talán az is, aki nem akar tudomás venni az új oszcillátorról.

- Annak idején azt a tájékoztatást kaptam, hogy...



Az ezredes egy kézmozdulattal félbeszakította beosztottjának magyarázkodását.

- Az annak idején volt - szögezte le. - Azóta viszont sok víz lefolyt a Dunán, történt egynéhány dolog,
amire magunk sem számítottunk. Például  az  értesüléseknek  a  kiszivárgása  Nyugatra,  nem  beszélve  a
részadatokról,  amelyek  úgyszintén  kikerültek.  -  A  homlokát  ráncolta,  és  elégedetlenül  nézett  az
alezredesre. - Csak most isszuk meg annak a levét, hogy későn kapcsoltunk, és elkéstünk.

Pintér arcából lerítt, hogy nem ért egyet főnökének véleményével.

- Végrehajtottunk ellenőrző jellegű intézkedést, és ez eredményre vezetett - mormogta.

Az ezredes felkapta a fejét.

-  Még jó,  hogy egyes számban mondtad -  vélekedett.  -  Mert  csak  egy  ilyen  intézkedést  tettünk.
Megállapítottuk,  hogy  a  kiszivárgott  információ  nem  kerülő  úton,  illetéktelenek  útján  jutott  külföldre,
hanem a KMV egyik színes tájékoztató nyomtatványában látott napvilágot. Bizalmas adat volt. Kiderült
az  is;  hogy  a  gazdasági  vezetők  hibáztak,  amikor  engedték  idő  előtt  kinyomtatni  ezt  az  információt.
Dörzsöltük a  kezünket,  hogy sikerült  megállapítanunk, milyen úton  és  módon  került  ki  az  információ.
Dörzsöltük a kezünket, hogy jól megmondtuk a magunkét a hibát elkövető gazdasági vezetőknek. Na és
ezután mi történt? Semmi - legyintett lemondóan.

Odakint reggel lett, az erőtlen tavaszi napsugár betűzött a színes függöny résein.

- Hibát követtünk el - állapította meg az ezredes. - Ha éberen figyelünk, talán ma nem tartunk itt. Még
akkor sem, ha ennek az Otto Hausernak nyoma veszett. Mert most már nemcsak abban vagyok biztos,
hogy  ezt  az  Otto  Hausert  megölték,  hanem  abban  is,  hogy  bizonyos  értelemben  kulcsfigura  lehetett
valakiknek a kezében.

A két osztályvezető meglepetten nézett.

- Igen - mondta határozottan az ezredes. - És ebben az esetben a magam hibájáról van szó.

-  Az  történt  -  folytatta  -,  hogy  Hód  fedőnevű  elhárítótisztünket  megbíztam,  szimatoljon  körül  a
szállodában.  Gondoltam,  hátha  sikerül  valami  kapcsolatnak  a  nyomára  jutni  Otto  Hausernál.  Ez
közvetlenül az  után történt,  hogy kintről megérkezett  a  hivatalos átirat,  mi pedig megállapítottuk,  hogy
Otto  Hauser  egyetlen  határátlépő  helyen  sem  hagyta  el  országunkat.  Nos,  két  nappal  később  Hód
hozzákezdett feladatához,  útmutatásaim alapján.  Jelezte,  hogy a  szálloda,  amely közben kiürítette Otto
Hauser  szobáját,  ismét  kiadta  azt  egy  francia  állampolgárnak,  Pierre  Lassale-nak.  Valami  párizsi
divatkreátor  az  illető.  Hód  engedélyt  kért,  hogy átkutassa  a  szobát,  amelyben korábban  Otto  Hauser
lakott.  Ezt  egyenesen  megtiltottam  neki.  Két  okból  tettem.  Egyrészt  nem  hittem,  hogy  valami  olyan
érdemlegeset  találhat,  amely kellő  megvilágításba helyezheti  a  német  eltűnését,  másrészt  nem  akartam
feleslegesen kockáztatni az elhárítótiszt kilétét. Megvallom, Hód gyanúsnak tartotta, hogy a francia éppen
abban a szobában kérte elszállásolását. Amellett kardoskodott találkozásunk során, hogy a francia nem
véletlenül  tette  ezt.  Ekkor  már  tudtam,  hogy  ez  a  Lassale  meghívottként  tartózkodott  a  Gellértben,
konkrétan a  nemzetközi divatbemutatóra érkezett.  Ez meggyőzött,  hogy  nem  lehet  köze  Otto  Hauser
bármiféle tevékenységéhez. Hód ezt nem tudta, vele ezt nem is közöltem, egyszerűen megtiltottam, hogy
önálló akciót bonyolítson le.

Az ezredes serényen megpöfögtette szivarját, aztán felállt és sétálni kezdett a puha szőnyegen, mintha
ez jobban serkentette volna gondolatait. A két osztályvezető feszülten figyelt, egyetlen szót sem akartak
elmulasztani.

- A második héten váratlan dolog történt a Gellért Szállodában - folytatta beszámolóját az ezredes. -
Hód jelentette, hogy feltehetően a divatbemutató ideje alatt, amelyen Pierre Lassale  is  részt  vett,  valaki
behatolt  a  francia  szobájába.  A  divatkreátor  nyitva  találta  szobájának  az  ajtaját,  és  óriási  botrányt
csapott, a fél szálloda összefutott. Hód szemrehányást tett nekem, hogy nem engedélyeztem az akciót, így



valaki megelőzte. A francia azzal fenyegetődzött, hogy a történteket bejelenti a követségen, és onnan kér
védelmet.  Megmondom  őszintén,  rettenetes  nehezen  sikerült  őt  erről  a  szálloda  illetékeseinek
lebeszélniük. Nos,  ez  történt,  és  úgy érzem, hibát  követtem el  amikor nem engedélyeztem Hódnak az
akciót.

Pillanatnyi csend következett; a jelenlevők gondolataikkal voltak elfoglalva. Elsőnek Beleznay szólalt
meg:

-  A történtek azt mutatják, valakinek igen sürgős volt  látogatást  tenni Otto  Hauser  volt  szobájában.
Bár csak találgatásokba bocsátkozhatunk, egy dolog azonban szembetűnő: valami olyan lehetett elrejtve
a szobában, amely összefüggött Otto Hauser tevékenységével. Máskülönben miért hatolt volna be idegen
abba a szobába? Most már értem - folytatta -, miért kellett három napig figyelnünk ezt a Pierre Lassale-t.

- Igen - bólintott az ezredes. - Utasítást adtam rá. Hódnak az volt a véleménye másnap, hogy Pierre
Lassale-hoz  senki  sem  hatolt  be.  Mindezt  a  francia  megjátszotta,  azzal  a  szándékkal,  hogy  egyrészt
elterelje magáról a gyanút, miért is kérte a kérdéses  szobát,  másrészt,  mert  már megtalálta a  szobában
azt, amit Otto Hauser annak idején elrejtett, és okot akart találni gyors távozására.

- Hód tévedett - vélekedett Beleznay.

- Igen, ezt közöltem is vele, majd azt is, hogy Pierre Lassal valóban meghívott volt a divatbemutatóra.
Ennek ellenére Hód kötötte az ebet a karóhoz. Az volt a véleménye, hogy a francia pánikszerűen elutazik
majd. Nos, ez sem következett be. Hiszen három napig loholtatok,  Pierre  Lassale  nyomába,  és  semmi
gyanúsat nem sikerült összekaparnotok.

- Nem, pedig igencsak rajta tartottuk a szemünket.

Pintér újabb kérdéssel állt elő.

- A magam részéről nem értem, mire alapozzuk azt a feltevést, hogy Otto Hauser elrejthetett valamit a
szobájában - mondta. - Lehet,  hogy ez a  Pierre  Lassale  álmodott,  vagy mellézárta szobájának ajtaját,
aztán természetesen nyitva találta.

-  Nem volt mellézárva, nyitva volt  a  zár  -  jegyezte meg csendesen az ezredes,  és  megforgatta ujjai
között a szivarját. - Különben is, miért csinált volna botrányt, ha odabent a szobában minden rendben lett
volna? Csakhogy ott is változás fogadta, bár önmagában véve jelentéktelen apróság, de a nyitott ajtó már
elgondolkoztató. Az egyik fotelt elhúzták az ablaktól  a  szekrény elé.  és  a  fürdőszobaajtó  is  tárva  volt.
Hangsúlyozom,  ezek  külön-külön  jelentéktelenek,  de  összevetve  már  valóban  arra  utalnak,  amire  a
francia gondolt.

- A másik, hogy Otto Hauser valamit elrejthetett a szobájában folytatta az ezredes -, bizony nagyon is
feltételezhető. Elsősorban azért, mert azon az estén, amikor eltűnt, nagyon kockázatos útra indult, lehet,
találkozóra ment,  és  nem nagyon bízott  az  illetőben.  Az ugyanis a  Silvanusból feladott  távirata  alapján
nem kétséges,  hogy gyanús tevékenységet  is  folytatott.  Lehet,  ez  a  távirat  arról  értesítette  a  címzettet,
milyen  dolga  akadt.  Ki  tudhatja  ezt?  Arra  alapozzuk  tehát  feltevésünket,  hogy  Otto  Hauser  volt
szobájában illetéktelen behatolás történt. Miért ne hinnénk el Pierre Lassale állítását?

- Elhihetjük - bólintott Beleznay -, mert nyomban nem pakolt fel.

Az ezredes magasba emelte mutatóujját.

-  Azért  még  ne  tekintsük  szilárd  alapnak  a  feltételezéseinket  figyelmeztetett.  -  Jelen  pillanatban
fogadjuk el  így a  dolgok magyarázatát,  de  valamiféle szilárd alapról  még Pierre  Lassale  esetében  sem
beszélhetünk.

-  Ismétlem, ezredes  elvtárs,  semmi  gyanúsat  nem  tapasztaltunk  a  viselkedésén,  mozgásán  -  érvelt
Beleznay.



-  Tudom, olvastam a jelentést -  s  az  ezredes  bizonytalanul nézett  maga elé.  -  Valami azonban nem
tetszik nekem abban a jelentésben, Gábor - mondta.

- Pontatlannak találja, ezredes elvtárs?

Az ősz férfi a fejét ingatta.

-  Nem  pontatlanságról  van  szó  -  mondta.  -  Sőt,  nagyon  is  precíz  a  figyelésről  készült  jelentés.
Megvallom őszintén, az nem tetszik, hogy ez a  Pierre  Lassale  milyen felszabadultan viselkedett  az  eset
után.

- Már másnap reggel, mintha el is felejtette volna - folytatta elgondolkozva az ezredes. - Vidám volt,
barátságos a szálloda alkalmazottaival, az igazgatóhelyettest Napóleon-konyakkal kínálta, és sorolhatnám
tovább. Góndoljátok bele magatokat a helyzetébe. Túltette magát mindenen, igaz, hosszú rábeszélés után
állt el  attól,  hogy ne értesítse  a  követséget,  de  nekem nem tetszik ez a  viselkedése.  Ilyen  esetet  nem
szoktak  csak  úgy,  órák  alatt  elfelejteni.  A  szálloda  személyzete  napokig  a  botrány  hatása  alatt  állt,
amelyet a  francia csapott.  Ő  pedig másnap reggel már vidáman jár-kel  és  vigyorog. A  legcsekélyebb
feszélyezettségnek sincs nyoma rajta, mintha a történtek után nagy kő esett volna le a válláról.

Az ezredes hosszan ingatta fejét, és lélegzetvételnyi szünetet tartott.

- Pierre Lassale viselkedése most utólag bogarat tett a fülembe ismerte el.

Beleznay sovány arcán kétkedés ült.

- Mi értelme volt álbotrányt kavarnia Pierre Lassale-nak? - kérdezte.

- Azért, hogy felfigyeljenek rá - mondta az ezredes.

- Az illetékes szervek is?

-  Ha  abból  indulunk  ki,  hogy  Pierre  Lassale  valamiféle  megbízást  teljesíthetett  Otto  Hauserral
kapcsolatban, akkor ez az álbotrány elfogadható. Tételezzük fel, hogy ez így volt, és a francia nem tudta,
vajon az illetékes szervek milyen gyanút táplálnak Otto  Hauser  személyére és  eltünésére vonatkozóan.
Ebből arra következtetett, hogy netán maga is gyanúba kerül, mivel ráadásul Otto Hauser  volt  szobáját
kérte.  Miképpen  altathatja  el  esetleges  gyanúnkat?  Úgy,  hogy  valamivel  felhívja  magára  a  figyelmet.
Aztán semmitmondó gyanútlan mozgásával a  gyanúnak a  lehetőségét  is  kizárja.  Pierre  Lassale  közben
visszautazott Párizsba, és most már bottal üthetjük a nyomát.

Az íróasztalon felcsengett az egyik telefon. Pintér felállt és felvette a kagylót.

-  Bana ezredes  elvtárs  vonala -  mondta,  majd pillanatnyi hallgatás után  folytatta.  -  Értem,  azonnal
tájékoztatom  erről  az  ezredes  elvtársat.  -  Helyére  tette  a  kagylót,  és  főnökéhez  fordult.  -  Jelentem,
Zimonyi  fél  órán  belül  megérkezik.  Háromnegyed  órája  már  úton  van  vissza.  Valami  nagyon  fontos
történhetett, ha szükségesnek tartotta, hogy visszajöjjön.

- Végre valami fontos dolog akadt - mondta az ezredes.

Pintér cigarettára gyújtott és, mintha egész éjjel talpon lett volna, fáradtan visszaült a fotelba.

-  Hódot  megfelelő  fedéssel  beküldöm  a  Mechanikai  Vállalat  budapesti  központjába  -  közölte  az
ezredes. - Minden jel arra mutat, hogy ott fog eldőlni egy sor kérdés az új oszcillátor körül. Egy pillanatra
sem szabad figyelmen kívül hagynunk az ezzel kapcsolatos munkát. Biztos vagyok abban  is,  hogy Otto
Hauser helyébe majd más lép.  Fel  kell  derítenünk,  ki  az,  és  mit akar.  Ezenkívül sürgősen a  KMV-nél
tevékenykedő  ügynök  kilétét  kell  megállapítani.  Most  már  nyilvánvaló,  hogy  az  adatok,  információk
kiszivárgása egy ügynök tevékenységének köszönhető.

- Tehát két vonalon indulunk el - állapította meg Beleznay.



- Úgy van...

- Fokozzuk a felderítést a KMV-nél, egyben Otto Hauser nyomát kutatjuk.

- Mindkettőt párhuzamosan végezzük - hagyta helyben az ezredes -, és a felderített adatokat, szálakat
egyeztetjük.  Hóddal  magam tartom  a  kapcsolatot,  és  közvetlen  irányításom  alá  tartozik,  a  többi  a  ti
dolgotok lesz.

Zimonyi alezredes,  az  elhárítás technikai osztályának a  vezetője,  pontban  tíz  órakor  érkezett  meg.
Középtermetű, testes férfi volt, minden mozdulata elárulta a belsejében dúló feszültséget. Ruhája gyűrött
volt, nyakkendője meglazítva lógott.

- Mi a helyzet, mit állapítottatok meg a megtalált gépkocsiról? - kérdezte türelmetlenül az ezredes.

Zimonyi anélkül, hogy leült volna, megszólalt:

- Otto Hauser holttestét belegyömöszölték a gépkocsi csomagtartójába.

5.

A  csöpp  iroda  világos  bútorokkal  volt  berendezve.  A  három  kisméretű  íróasztal  középen  volt
szorosan összetolva. látszott, mindez azért, hogy a falnál levő irattartó szekrények ajtajait  is  ki  lehessen
tárni, ha szükséges.

Sas  Mária  az  írógépnél ült,  és  egy üzleti  levél  német  nyelvű  megfogalmazásán  törte  a  fejét.  Sűrűn
felütötte a  vaskos  szótárt.  Rajta  kívül még két  nő  dolgozott  az  irodában.  Az idősebbik,  úgy ötven  év
körül járhatott, sovány volt mint a  deszka,  barnára  festett  haját  gondosan berakva  viselte.  Az íróasztal
fölé  hajolva  különféle  számlákkal  bíbelődött.  A  másik  a  nyitott  szekrénynél  állt,  és  kartotékokat
rendezgetett. Hidrogénezett haja zilált volt, mintha most kelt volna ki  az  ágyból.  Termetére  a  teltkarcsú
kifejezés  erős  bóknak  tűnt.  Fekete  hosszúnadrágot  viselt,  amely  úgy  feszült  rajta,  mintha  minden
pillanatban ki akarna repedni.

A falat  betöltő  billenőablak kissé  nyitva volt,  a  résen  kellemes,  friss levegő  ömlött  be.  Odakint  az
óbudai hegyoldal virágba borult fái pompáztak. Élénkzöld volt a táj.

Kellemes arcú, középtermetű férfi lépett a szobába. Mögötte egy szemüveges, fiatal férfi jött, aki majd
egy fejjel magasabb volt.

-  Jó  reggelt,  hölgyeim -  mondta vidáman az érkező.  Sorba  kezet  fogott  a  nőkkel,  akik  felálltak  a
helyükről. A szemüveges behúzta az ajtót és zavartan állt.

- Engedjék meg, hogy bemutassam újdonsült kollégánkat - folytatta amaz. - Bárány Tamás, de csak
maguknak  új  kolléga.  Mi  ketten  már  régen  ismerjük  egymást.  Ugyanis  Bárány  mérnök  szegedi
részlegünknél a helyettes vezető volt. Most felkerült a központba. Ismerkedjenek meg vele.

A fiatal férfi harminc év körüli lehetett. Szívélyesen kezet rázott a nőkkel. Szemöldöke észrevehetően
megmozdult, amikor Sas Máriához fordult, és egy pillanattal tovább tartotta a lány kezét. A két másik nő
úgy mosolygott, mintha jutalomátadásra várnának.

-  Mária  a  levelezőnk  -  jegyezte  meg  a  férfi  -,  de  különféle  műszaki  leírások  fordításával  is
megkeresheti. Nemrég került hozzánk.

- Örvendek - mondta a fiatal férfi.

- Hát akkor további jó munkát - búcsúzott a másik, és körbevetve széles mosolyát, kinyitotta az ajtót.



Miután kimentek, a festett hajú mélyet sóhajtva visszasüllyedt a székére.

-  Ez a  Balázs egy tökéletes  úriember -  mondta áradozva.  -  Láttátok  azokat  a  finom  mozdulatait?
Hiába, na, ő tud legjobban viselkedni. Már rég ő lehetne a főmérnök, de mivel szerény és visszahúzódó,
megmarad helyettesnek.

Cigarettát  vett  elő  a  fiókjából  és  olyan  mozdulattal  gyújtott  rá,  mintha  egy  bárban  lenne;  majd  az
egészet hosszú szipkába dugta, és elgondolkozva maga elé fújta a füstöt.

-  Szeretnék mellette dolgozni,  de  csak  akkor,  ha  nem az a  hülye Szencei  lenne a  főmérnök,  az  az
ideültetett káder, aki, ha a németekkel tárgyal, ja helyett azt mondja, hogy jé, mintha csodálkozna. Annyi
nyelvérzéke van, mint egy némának, és mégis ő a főmérnök.

- Ugyan, ugyan - rázta fejét a hidrogénes hajú -, csak hallgasd meg Icát a nyilvántartóban, ő dolgozott
Balázzsal.  Azt mondja,  hogy testközelben alig lehet  kibírni a  modorát.  Csak  itt  ilyen mézes-mázos.  A
beosztottaival úgy beszél, mint a gyárigazgató. Ezt megtanulta a nyugatiaktól.

- Balázs egy úriember, az Ica meg egy hülye. Otthon még a saját anyjával sem jön ki.

- Mert unja az öreget, aki beteg és nyűgös.

- Nem bírja Balázst, mert szerelmes volt belé, az meg lerázta. Volt esze. Az a buta liba senkinek sem
kell.  A  férje  is  otthagyta,  és  inkább  elment  távvezetéket  szerelni  az  Alföldre,  pedig  technikus  volt  a
vállalatnál, csakhogy megszabaduljon Icától.

A molett nő bevágta a szekrényajtót; és íróasztalához ült.

- Ez az új mérnök csinos, jóképű - bámult maga elé. - Ha nem lennék férjes asszony...

A másik felnevetett.

-  Csak azt ne mondd, Irénkém, hogy ez az egyetlen akadály  benned -  mondta,  és  gúnyos pillantást
vetett a széles combon feszülő nadrágra. - Azt hiszem, ez lenne csak az egyetlen előnyöd nála,  és  erről
lemondasz.  Máskülönben is hoppon maradnál,  mert  ennek  a  Báránynak  a  szeme  máson  akadt  meg.
Észrevetted te is, Marika? nevetett a lányra.

Sas Mária hűvösen mosolygott.

- Nem tudom, mit kellett volna észrevennem egy bemutatásnál mondta.

- Csak azt ne mondd, hogy nem vetted észre.

- Mosolygott és kezet fogott. Ugyanígy viselkedett veletek is. Mit lehet ebben észrevenni?

- Hogy mit? - csodálkozott a barna hajú, aztán a szőkéhez fordult: - Hallod ezt, Irén?

Amaz vállat vont, mintha nem érdekelné a dolog.

- Láttam, amit láttam - folytatta a barna nő, és jelentőségteljes pillantást vetett a lányra. - Még a száját
is eltátotta, na és az a kézfogás. Felhívás a keringőre, drágám.

Megszívta hosszú szipkáját, és kecsesen leverte a földre cigarettájának hamuját.

- Van rá egy könnyű forintom, már csak a fogadás kedvéért mondom, hogy napok alatt rohamot indít
ellened.

- Ugyan, Magdikám - próbálta tréfára fordítani a dolgot Sas Mária.

- Meglásd, így történik, Irénke nagy bánatára, akit csak a jegygyűrűje tart vissza.

A szőke  villámló szemet meresztett,  és  mély lélegzetet  vett.  Sas  Mária  megelőzte a  kitörni  készülő



vihart. Váratlanul felpattant az írógép mögül és megszólalt:

- Lemegyek a büfébe, veszek valami reggelit. Nektek nem kell valami?

- Nem, drágám - mondta a sovány nő. - Talán Irénkének?

- Köszönöm...

- Mi lesz a szokásos krémessel?

- Semmi - mondta a szőke vadul, és belemélyedt az íróasztalán levő kartonokba. - Ma nem kívánom.

Csengett a telefon. A sovány kikapta szájából a szipkát, és vércseként csapott a kagylóra.

- Tessék - szólt lágyan, majd úgy maradt. Arcán figyelem tükröződött. - Éppen most ment a büfébe.

Sas Mária rosszallóan ingatta a fejét, majd kivette táskájából pénztárcáját.

- Igen, főmérnök úr, értem. Azonnal szólok neki. értem - mondta, és letette a kagylót.

- Ha engem kerestek, miért tagadtál le? - jegyezte meg a lány.

- Lényegtelen, drágám. Szencei volt. Azt üzeni, ha már amúgy is a büfében vagy, intézkedj; vigyenek
fel  a  tanácsszobába  tizenöt  üveg  kólát  és  ugyanannyi  szendvicset.  Te  pedig  tíz  harmincra  légy  nála.
Biztosan valami külföldi slepp érkezik, és ott kell lenned.

Sas Mária indult volna.

- Jaj, még egy fontos dolog, drágám - folytatta a nő. - Szencei a lelkemre kötötte, figyelmeztesselek, a
szendvicsek frissek legyenek, és paprika nélkül.

- Más nincs?

A nő festett barna haját rázta.

- Egyelőre semmi egyéb - mondta, és szájához emelte szipkáját.

Sas  Mária  végigsietett  a  folyosón,  és  a  lépcsőházba nyíló ajtónál  egy  férfiba  ütközött.  Az  újonnan
bemutatott mérnök volt az.

- Bocsánat - mondta, és oldalt lépett, hogy utat engedjen.

- Köszönöm - rebegte Sas Mária.

-  Nem akarom feltartani - mentegetődzött a fiatal férfi -, de valahonnan olyan ismerős  nekem. Nem
találkoztunk mi már valahol ?

Sas Mária kutató tekintetet vetett a férfi arcába.

-  Nem emlékszem -  ingatta a  fejét.  -  Még csak  nem is tűnik ismerősnek,  bár  jó  memóriám van  -
mondta, és hűvösen mosolygott. - Szegeden pedig egyáltalán nem jártam.

- Én fent voltam többször is Pesten. Majd minden nyáron itt töltöttem a szabadságom, és a Palatínusra
jártam fürödni. Talán ott láttam magát.

- Kétlem...

- Nem járt a Palatínusra?

-  Nem szeretem a strandot, egyedül a Lukácsba szoktam nagy ritkán elmenni. Ennyi az  egész.  Nem
lakott esetleg a Gellért Szállodában az elmúlt egy év alatt?

A férfi a fejét rázta, szemüvege hidegen csillant meg.



- A nagynénémnél laktam, de sűrűn voltam a Gellért Szálloda bárjában - mondta.

- Lehet, hogy ott látott.

- Énekelt?

Sas Mária nevetett.

- Nem énekeltem a bárban. A szálloda halljában dolgoztam. Az ajándéktárgyakat árultam. Ezelőtt egy
hónappal idejöttem levelezőnek és tolmácsnak.

- Angol-orosz?

Sas Mária a fejét rázta.

- Német-francia - mondta. - Igaz, egy kicsit beszélek oroszul is, de ez édeskevés, úgyhogy soha nem
említem hivatalosan.

- Kár, hogy pont ezeket a nyelveket beszéli.

Sas Mária értetlenül nézett.

- Miért lenne kár?

- Mert én csak oroszul tudok. Arra gondoltam, hogy majd gyakorolom magával a nyelvet. Ha idebent
összefutunk, csak oroszul beszélünk.

- Foglalkozzon a némettel vagy a franciával, aztán szót válthatunk.

- Nincs időm még egy nyelvet megtanulni - mondta a férfi, s olyan arcot vágott, mintha valami fontos
dolgon töprengene.

Sas Mária mozdult egyet a lépcsők felé.

- Ne haragudjon, de valami fontosat kell intéznem a büfében mentegetődzött.

- Elnézést - mondta Bárány Tamás -, nem állt szándékomban feltartani. Viszontlátásra.

Sas  Mária  a  fejét  biccentette,  és  lement  a  földszintre.  A  büfé  az  épület  végében  volt.  Néhány
állóasztalnál reggelijüket fogyasztó tisztviselők trécseltek. A büfénél többen vártak sorukra. A lány a sor
végére  állt,  és  várta,  hogy  elfogyjanak  előle  az  emberek.  Váratlanul  ismerősnek  vélt  hang  csendült
mögötte:

- Nicsak? Kit látnak szemeim?

Sas Mária hátrafordult, és a meglepetéstől földbe gyökerezett a lába. Magas, markáns arcú  férfi állt
előtte, huncut mosollyal az ajkán.

-  Kit  látnak  szemeim?  -  csodálkozott  a  férfi.  Fekete,  kötött  garbóban  volt,  amelyre  tiszta
munkáskabátot  húzott.  Barna  kordbársony  nadrágja  térdnél  erősen  kopott  már.  -  Most  sincs  City
márkájú cigarettája, kisasszony? - kérdezte évődve.

Sas Mária kerekre tágult szemmel bámult.

- Maga, maga, hogy kerül ide? - dadogta.

- A lábaimon, kisasszony. Ha úgy tetszik, a két jó lécemen. De maga mit keres itt?

A lány valamelyest magához tért.

- Én itt dolgozom - mondta.



- Ne mondja!

- Egy hónapja itt dolgozom. Eljöttem a szállodából.

- Otthagyta azt a sok szép cigarettát - ingatta fejét a férfi, aztán előhúzott egy csomag Szimfóniát, és a
lány elé tartotta. Rágyújt?

- Köszönöm...

- Tudom, hogy ez büdös magának, de illik megkínálnom.

Sas Mária végigsimította a homlokát.

- Mintha maga vidéki lett volna - mondta bizonytalanul.

- Változnak az idők, változnak az emberek. Már ott említettem magának, hogy feljövök Pestre, csak
hát nem figyelt. Igaz, miért is figyelt volna éppen rám a sok külföldi úr között. Emlékszik még, amikor a
pufók francia azt a nagy balhét csinálta a divatbemutató után?

A lány rezzenéstelenül nézte a férfi arcát.

- Maga nem is emlékszik rám, kisasszony - mondta amaz csendesen.

- Már hogyne emlékeznék - eszmélt fel a lány. - Valami olyan neve van, ami a gyümölcsre hasonlít.

- Alma P. Ferenc - bólintott a férfi. - Tudja, mit jelent az a nagy P?

- Piros - mosolyodott el a lány.

- Tehát emlékszik. Már azt hittem, teljesen elfelejtett.

- Tessék parancsolni - szólt a büfésnő a lányhoz, mert már elfogytak előle az emberek.

Sas Mária leadta a főmérnök rendelését.

- Nekem csak egy szelet Tibit adjon. Kicsit - mondta. Elvette a csokoládét a pultról, és fizetett.

-  Majd  később  egy szendvicset  -  mondta  a  férfi  a  büfésnőnek,  aztán  félrevonta  a  lányt  az  egyik
asztalhoz. - Hát ezt nem gondoltam volna, hogy itt összeütközöm majd magával.

- Nem érek nagyon rá, vissza kell mennem az irodába. Egy csomó fordítás vár rám, és valami külföldi
társaság is jön.

- Én sem akarok itt megöregedni magával. A digók meg csak később jönnek.

- Honnan tudja, hogy olaszok?

A férfi legyintett, és mélyen megszívta cigarettáját.

-  Két  egyszálbélű digo -  mutatta fel az  ujját.  -  Valami alkatrészgyártás  érdekli  őket,  ebben  biztos
lehet. Az alacsonyabbik tetszeni fog magának.  Fiatal,  álmos tekintetű,  bár  jegygyűrűt  visel,  de  ki  figyel
oda? No, nem azért mondom mindezt, csak hát olyan úriember kinézetű.

- Maga semmit sem változott. Akkor is csak sértegetett.

- Semmi szándékom sértegetni. Abban viszont biztos lehet, hogy két digo jön a főmérnök úrhoz.

- Látja, még ezt sem tudom.

-  Ha  a  jövőben  valamit  tudni  akar,  forduljon  hozzám  bizalommal.  De  csak  hozzám.  Én  minden
tekintetben pontos felvilágosítással szolgálok. Természetesen csak magának, kedves Sas Mária.

A lány egyáltalán nem volt meglepve.



- Tehát még a nevemet is tudja - mondta.

- Hát lehet magát elfelejteni?

Sas Mária tétován mozdult, mintha menni akart volna.

- Nincs sok időm - nézett körbe a büfében. Tekintete visszatért, és a férfi arcát fürkészte. - Árulja el,
mit csinál itt nálunk és, hogy került ide?

- Én vagyok az egyik anyagbeszerzőjük. A másik egy kövér ember. Állandóan Csongor szivar van a
szájában. Ezért bárki is becsukott szemmel különbséget tud tenni köztünk. Állítólag ő a büdösebb.

Sas Mária indulatosan toppantott.

- Jaj, ne mondja ezt - húzta el a száját. - Maga különben sem áraszt kellemetlen szagot.

- Pedig egyszer azt mondta.

- Nem emlékszem.

A férfi felnevetett.

-  Azt mondta, büdös a leheletem. Emiatt - mutatta Szimfóniáját. -  Igaz, akkor  sötétkék  kosztümben
volt,  és  egy vitrines pult  mögött  állt.  Az úriemberek meg  csak  jöttek-mentek.  -  Lenézett  és  tekintete
megakadt a lány melle táján.

A  narancssárga  pulóveren  egy  szépmívű  ékszer  csillogott.  Kerek  volt,  akár  a  fém  tízforintos,  és
szétnyílt  virágra  hasonlított.  Mindegyik  szirmot  apró,  zöld  kő  ékesítette  mint  a  harmatcsepp,  míg  a
közepében borsó nagyságú, mély tüzű kő volt, foglalatban.

A férfi halk, meglepett füttyentést hallatott.

-  Ez  igen  -  csodálkozott.  -  Gyönyörű  ez  a  strassz.  Legalább  tizennégy  karátos  az  arany,  de  a
kövekhez nem értek. Drágakövek? - emelte fel a tekintetét.

Sas Mária csinos arcán zavar futott át.

- Nem tudom - mondta, és vállat vont.

- Nagyon szép. Gondolom, ajándék.

- Gondoljon, amit akar, nekem mennem kell. A viszontlátásra.

A férfi gyengéden megfogta a lány karját.

- Még nem mondtam meg, hogyan kerültem ide - emlékeztette.

- Nem érdekel...

- Mikor mondjam el, hogyan kerültem ide?

Sas Mária lesújtó pillantást vetett.

- Nem érdekel, mikor került ide - tagolta a szavakat. -  Képzelheti, mennyire érdekel. Sokan vagyunk
itt, ha mindenkit meghallgatnék, hogyan került ide, a nyugdíjamig táthatnám a számat.

A férfi markáns arcán mosoly ömlött el. Szeme vidáman csillogott, mintha örömet okozna neki a lány
bosszúsága, villámló szeme.

-  Bezzeg az új mérnökünk, Bárány Tamás nem áll így -  jegyezte meg. -  Az emeletről jöttem le,  és
tanúja voltam akaratlanul is a csicsergésüknek. De maga akkor nem így nézett, mint most. Az arca is más
volt - állította határozottan. -  Akkor  olyan szépen mosolygott.  Most  meg durcás,  és  agyonszorongatja



tenyerében azt a csokoládét.

Sas Mária szája megrándult, mély lélegzetet vett.

- Semmit se mondjon - folytatta a férfi -, ha szépet nem tud mondani. Ajánlok egy fogadást, és máris
megszabadul tőlem. Egy doboz-Cityt teszek fel Szimfónia ellenében, hogy ebbe a strasszba - vetett gyors
pillantást az ékszerre -, nincs beleütve a magyar próbajel.

Sas Mária mereven nézett a férfi arcába, aztán kivonta karját annak kezéből, és szó nélkül otthagyta.
Gyors,  szinte  menekülő  léptekkel  hagyta  el  a  büfét,  és  felfutott  a  lépcsőn.  A  második  emeleten,  a
folyosóajtóban kis híján fellökte a kifelé igyekvő Szencei főmérnököt.

- Ezt nevezem fürgeségnek - szólalt meg tréfásan a főmérnök.

Alacsony,  sápadt  ember  volt,  túl  az  ötvenen.  Régi  szabású  kétsoros  öltönyt  viselt,  lobogó
nadrágszárral. - Hova, hova, Marika? Még nem jöttek meg a külföldi vendégeink.

- Bocsánat, Szencei kartárs - simította le a haját a lány. - Elintéztem a szendvicseket és a kólákat.

- Vettem észre, mert már fel is hozták.

- Közben megreggeliztem.

- Nem szemrehányásként mondtam ezt - jegyezte meg Szencei.

- Arra kérem, hogy hozza magával a tárgyalásra a műszaki szakszótárt is. Természetesen a franciát.

- Tudomásom szerint olaszok érkeznek.

A sápadt ember mélyet bólintott.

- Úgy van. Két olasz jön, de egy francia licencről lesz szó, és ahhoz szükségünk van a szakszótárra.

Sas Mária csínos arca bizonytalanságot tükrözött.

- Van valami problémája? - tudakolta Szencei.

- Az olasz nyelvtudásom hiányos. Teljes felelősséggel nem vállalhatom a...

Amaz egy kézmozdulattal leintette.

- Tudom, de ne aggódjon - mondta. - Magára csak a francia licenc ismertetése tartozik. Ezt lefordítja
és  megmagyarázza nekünk.  Különben is elég,  ha  csak  konyhanyelven  beszéli  az  olaszt.  Jól  mondom,
hogy konyhanyelven?

- Igen - mosolygott a lány.

-  Nos, nekünk ennyi is elég magától - folytatta a főmérnök. Ugyanis az olaszokkal hivatalos tolmács
érkezik az illetékes külkereskedelmi szervtől... Akkor várom a szobámban fél tizenegykor.

A két  olasz a  jelzett  időben érkezett,  egy fiatalember kíséretével.  Már  az első  pillanatban  kiderült,
hogy a  tolmács alig tudott  valamivel többet,  mint Sas  Mária.  Így a  lánynak  nagyon  sokszor  ki  kellett
segítenie. Ezt a helyzetet a fiatalabbik olasz férfi is észrevette, és gyakran egyenesen Sas Máriához intézte
szavait.  Alacsony  termetű  volt,  nyúlánk  testalkatú.  Szavait  karjának  széles  mozdulataival  kísérte,  és
ilyenkor mindig megcsillant vastag jegygyűrűje.  Ő  vezette  a  tárgyalást.  Társa,  aki  jóval  idősebb  volt,
szorgalmasan jegyzetelt, és csak nagy ritkán hallatta szavát.

Pogács  igazgatóval az  élen,  a  vállalat teljes  műszaki vezetése  ott  ült a  nagy  asztalnál.  Inkább  csak
néma  szemlélői  voltak  a  megbeszélésnek,  mint  aktív  részeseí.  A  beszélgetést  az  olaszokkal  Szencei
főmérnök  és  helyettese  folytatta.  Főként  Balázs  volt  az,  aki  az  apró  részletkérdésekben  is
szakszempontból állást foglalt, majd véleményét nyomban kifejtette a többieknek. Azok Pogáccsal együtt



megértően  bólogattak,  csupán  az  újonnan  felhelyezett  Bárány  Tamás  mérnök  bocsátkozott  egy
alkalommal  rövid  vitába  Balázzsal.  A  fiatal  mérnök  azt  kifogásolta,  hogy  hosszabb  időt  kellene
biztosítania a vállalatnak a felkészülésre, ha a francia licencet alkalmazni kívánják.

Déltájt szünetet tartottak. A jelenlevők csoportokba verődve beszélgettek. Pogács igazgató, Szencei
és  Balázs társaságában,  az  olaszokkal  kedélyeskedett.  A fiatal tolmács alig győzte a  kérdéseket  és  a
válaszokat fordítani. Időnként reménykedő pillantásokat vetett  az  asztal  végén helyet foglaló lányra,  de
nem tudta elkapni annak tekintetét.

Sas Mária, kihasználva a szünetet, a jegyzeteit rendezte. Arra eszmélt, hogy Szencei lép hozzá.

- Lenne magához egy kérésem, Mária - mondta zavartan.

- Mikorra kell a megállapodást letisztázni?

A főmérnök legyintett.

-  Ráér  vele a  hét  végén -  jegyezte meg csendesen.  -  Most  arról  lenne  szó,  hogy  egy  szívességet
igényelnék magától. Illetve személy szerint nem én igényelem, hanem a vállalatunk. Pogács igazgatónak az
a szándéka,  hogy vállalatunk vendégűl látja  az  olasz tárgyaló partnert.  Csupán vacsoráról  van szó,  no
meg egy kis időtöltésről. Magát kérem fel tolmácsnak erre az estére, mivel ezt vállalatunk rendezi.

Sas Mária hűvös mosolyt vetett.

-  Ne értse félre - magyarázta a  főmérnök -,  szó  sincs valamiféle mulatozásról,  és  nem arra  kérjük,
hogy  szórakoztatópartnere  legyen  a  vendégeinknek.  Csak  hát  az  a  helyzet,  hogy  Balázs  nem  beszél
olaszul, sem franciául, csak németül tud. Az olaszok viszont nem beszélik a  németet.  Maga tökéletesen
lebonyolíthatná ezt a vendéglátást.

- Úgy gondolja, hogy egyedül legyek velük?

- Erről szó sincs. Balázs tart velük, no és maga. Négyen lennének.

Sas  Mária  töprengő  arccal  nézett.  Tekintete  találkozott  az  alacsony  olasz  férfi  pillantásával.  Amaz
szélesen elmosolyodott.

- Pontosan hánykor lenne ez és hol? - kérdezte.

A sápadt arcú férfi felélénkült.

- A részleteket Balázzsal megbeszéljük a tárgyalás után - mondta.

Végszóra hozzájuk lépett a jóvágású férfi.

- Beleegyezik, Mária? - tudakolta reménykedve.

Sas Mária bólintott.

- Örülök neki; nem is tudom, mit csinálhattunk volna maga nélkül - folytatta, aztán Szenceihez fordult.

- Gondolom, a Fortuna megfelelő lesz a Várban.

- A te dolgod.

- Jó a konyhájuk, reprezentatív hely.

Szencei kedveskedve tette kezét a lány karjára.

- Köszönöm magának, Mária, és kívánom, érezzék jól magukat - mondta.

Balázs megvárta, míg a főmérnök odábbáll, majd noteszt vett elő a zsebéből.



- Hol lakik maga, Mária? - tudakolta.

- Budán, a Fő utcában. Fő utca huszonnégy. A legjobb lesz, ha megmondja, hol találkozunk. Menjek
egyenesen a Fortunába?

-  Hogy  gondol  ilyet?  -  csodálkozott  megütközve  Balázs.  -  Pontban  nyolcra  odaküldöm  a  vezér
kocsiját. Egy lépést se tegyen.

Sas Mária vállat vont.

- Így is jó - mondta.

A tárgyalás kora délután ért véget. Mindenki sietett  az  ebédlőbe.  Sas  Mária  is  velük tartott.  Mikor
visszatért a szobájába, a két nő már kávézott.

- Már azt hittem, estig tart a “fűzőcske” - jegyezte meg Magda, és beletúrt festett barna hajába. - Mi
volt olyan érdekes, hogy ilyen sokáig tartott?

Sas Mária elrakta jegyzeteit, majd elvette kikészített kávéját a kisasztalról. Két cukrot tett a csészébe,
és kavargatni kezdte.

-  Unalmas műszaki vita  folyt  -  vont  vállat.  Letette  a  kanalat,  és  belekortyolt  a  kávéba.  -  Semmi
érdekes.

- És a két olasz?

- Unalmas fickók.

A hidrogénes hajú visszarakta a kisasztalra a csészéket.

- Legalább csinosak voltak? - kérdezte.

- Egyikük öreg, a másik pedig alacsony. Csak azoknak akadhat meg rajtuk a szemük, akik egyenesen
olaszokra vadásznak.

A sovány nő komótosan cigarettát dugott hosszú szipkájába, és rágyújtott.

-  Az  olaszok  mind  jópofák,  legyenek  bármilyenek,  udvarolni,  azt  nagyon  tudnak  -  mondta
jelentőségteljesen.

- Forróvérűek - jegyezte meg a szőke.

Visszalépett íróasztalához, és elfolyt a széken.

- Balázs vitte a prímet, mi? - kérdezte a sovány.

Sas Mária kihörpintette kávéját, és a tálcára tette az üres csészét.

- Ő is beszélt - mormogta.

- Beszélt, beszélt. A prímet vitte. Mindig ő viszi a prímet, csak ne lenne olyan szerény.

- Azt honnan veszed, hogy szerény? A Fortunát kedveli a Várban.

A kövér szőke rájuk bámult.

- Mi az a Fortuna? - csücsörítette ügyetlenül festett száját.

A sovány nő kilökte magából a füstöt, és nevetve megszólalt:

- Egy étterem. A pincérek kardon sütik a húst. Ez a nyárs. A havi fizetésed sem lenne elég egy estére.

- Irtó klassz hely lehet.



A hosszú szipka a lányra szegeződött.

- Honnan tudod, hogy Balázs a Fortunát kedveli? Talán randevút kért tőled? - kérdezte.

Sas Mária a fejét rázta.

- Egy fenét kért randevút - mondta. - Honnan veszed. Csupán említette, hogy ott vacsorázott.

- Azt hittem, ki akar kezdeni veled.

- Dehogyis akar kikezdeni.

A sovány nő mélázva kinézett az ablakon.

- Ettől függetlenül nagyon szerény ember - jegyezte meg csendesen, mintha magának mondaná. - Két
héttel  ezelőtt  személyes  meghívást  kapott  munkalátogatásra  Münchenbe,  a  német  partner  cégtől.  Ezt
nagyvonalúan átengedte  az  egyik  mérnöknek.  -  Tekintete  visszatért  az  ablakról.  -  Ki  teszi  ezt  meg?
Senki.  Lemond  egy  ilyen  útról,  ami  ráadásul  tök  ingyen  van,  mert  azok  hívták.  Lemond  egy  másik
mérnök  javára,  aki  ráadásul  egyszerű  beosztott.  Ha  nem  lenne  ilyen  szerény,  már  régen  főmérnök
lehetne, mert Szencei csak barkácsol. Balázs viszi az egész műszaki frontot.

- Ez ilyen egy hülye - vélekedett a szőke.

-  Szerény - szögezte le amaz.  -  Csak  szerény,  és  ez  a  baja.  Bezzeg csak  állna mellette valaki,  aki
olykor felvilágosítaná és irányítaná. Okosan.

A kövér vihogni kezdett.

- És az a valaki te lennél, ugye Magdikám?

-  Mindenesetre  nem  valami  sonkareklám  -  jegyezte  meg  epésen  a  másik,  és  a  hamutartóba
pöccintette cigarettájának végét.

A vihogás abbamaradt, mintha elvágták volna.

- Foglalkozz csak magaddal, és hagyd békén a lábamat - vágott vissza a szőke.

- Te kezdted.

Mindannyian munkájukba mélyedtek. Később Sas Mária a sovány nőhöz fordult.

- Tényleg meghívták Balázst a németek, és ő nem ment ki? - kérdezte csodálkozva, mint aki nem tud
napirendre térni a dolog felett.

- Igen, így volt. Ica mesélte, és amit ő mond, az olyan mint a szentírás.

- Mindenesetre fura.

- Egy szerény embernél ez nem fura.

Délutánra elromlott az idő. A borús égen komor esőfellegek gyülekeztek a budai hegyek csúcsa felett.
Záporeső lógott a levegőben.

Négy  óra  volt,  letelt  a  munkaidő.  A  két  nő  villámgyorsan  rendbeszedte  magát,  és  esernyővel  a
kezükben  rohantak,  hogy  felférjenek  az  első  autóbuszra,  mielőtt  a  megállóban  összegyűlnének  a
várakozók.

Sas Mária kényelmesen elpakolta holmiját, és öt perc múltán kilépett a bejáraton. Már szemerkélt az
eső. Éppen ernyőjét nyitotta, amikor felbukkant előtte Alma P. Ferenc, mintha rá várt volna.

-  Jöjjön, hazaviszem, mert garázsba állok a kocsival  -  intett  a  parkolóhely irányába,  ahol egy sárga



Nysa kisautóbusz vesztegelt.

- Az a ládám, de hát milyen legyen egy anyagbeszerzői kocsi?

A lány az ernyő alól lapos pillantást vetett a Férfi markán_ arcába.

- Köszönöm, nem tartok igényt a szívességére - mondta ridegen.

A férfi úgy állt a lány előtt, mint a szikla. Lábát kissé szétvetette, nehogy valaki onnan elmozdítsa.

- Függessze fel most a haragot - kérte. - Nincs értelme makacskodni. Nézze. mi a helyzet ott.

A közeli buszmegállóban egy csomóan várakoztak.

- Majd feljutok valamelyikre - mondta a lány közömbösen.

-  Bármelyik  pillanatban  kitörhet  a  csinn-bumm.  Olyan  vihar  lesz,  hogy  elsöpri  magát.  Mit
makacskodik? Ne azt nézze, hogy én ajánlom ezt fel, sem azt, hogy a Nysa nem Cadillac, hanem fogadja
el. akár a végszükséget.

- Utamra enged?

- Istenem, de makacs - ingatta feiét a férfi.

Bárány Tamás lépett  ki  az  ajtón.  Meglepetten nézett  a  lányra,  aztán tekintete  végigsiklott  a  magas
férfin.

- Jöjön, elviszem - invitálta.

Sas Mária felvetette a fejét.

- Köszönöm - mondta.

Báránynak világos Skodája  volt,  ott  állt  a  parkolóban.  Futva  indultak  a  kocsihoz,  mert  már  sűrű
cseppekben esett az eső, és a szél is feltámadt. Gyorsan beültek, és Bárány máris indított. A magas férfi
ott állt továbbra is a bejárat előtt, és őket figyelte. Sas Mária egy pillantásra sem érdemesítette, úgy ült a
kocsiban, mintha kardot nyelt volna, és mereven előrenézett.

A csöndet kisvártatva Bárány törte meg.

- Talán szemtelenkedett magával? - kérdezte.

Sas Mária a fejét rázta.

- Azt hittem - dörmögte a mérnök.

- Maga ismeri?

-  Már volt szerencsém hozzá. Anyagbeszerző, így aztán sűrűn akad tárgyalnivalónk. Biztosan tetszik
neki.

Sas Mária gyors oldalpillantást vetett.

- Felajánlotta, hogy hazavisz ebben az ítéletidőben - mondta.

- Akkor nyertem egy orrhosszal, mert most én viszem magát haza.

- Így is felfoghatja.

-  Ez ténykérdés. Vagy inkább realitás  -  mosolyodott  el  a  szemüveges férfi,  és  bekapcsolta  a  kocsi
világítását.

Egyre  jobban  esett  az  eső,  szinte  teljesen  besötétedett.  Már  a  Flórián  tér  közelében  jártak.  A



forgalom mind sűrűbb lett, olykor csak lépésben tudtak továbbhaladni. Egy közlekedési lámpánál tilosat
kaptak.  Bárány  Tamás  levette  aranykeretes  szemüvegét,  zsebéből  piciny  tokot  vett  elő,  amely  apró
szarvasbőrt rejtett. Éppen hozzákezdett szemüvegének tisztításához, amikor meglódult a kocsisor.

- Engedje meg - nyúlt a lány a szemüvegért -, majd én megtisztítom.

Bárány Tamás hagyta, hogy kivegye a kezéből a  szemüveget a  szarvasbőrrel  együtt,  és  a  vezetésre
összpontosította  figyelmét.  Félszemmel  látta,  hogy  a  lány  alaposan  tisztára  törli  az  üveget,  majd
próbaképpen a szeméhez tartja.

- Hiszen ez ablaküveg - mondta meglepetten.

- Az egyik igen, de a jobb nulla ötös. Csupán olvasáshoz kaptam, de megszoktam, mert állandóan az
orrom alá dugnak valamit. Szinte hiányzik már, ha nincs rajtam.

- Tessék - nyújtotta a lány.

Bárány feltette a szemüvegét, és zsebre vágta a tokjába gyűrt szarvasbőrt.

- Köszönöm - bólintott.

- Nincs mit.

- Még meg sem kérdeztem, hová vihetem. Hol lakik?

- Maga egyáltalán merre megy?

Már bent voltak a Flórián tér sűrű körforgalmában.

- Gyorsan mondja meg, hol lakik - sürgette a mérnök -, mert valamerre mindjárt el kell fordulnom. Ha
jobbra, Pestre megyünk, ha balra, akkor Budán maradunk.

-  Akkor  maradjunk Budán -  intett  fejével a  lány. -  A  Fő  utcában  lakom,  de  tényleg  nem  muszáj
egészen a házig cipelnie. Kirakhat előbb is.

- Nekem az is jó, majd a Lánchídon áthajtok. Amúgy is a Belvárosba igyekeztem. Mit csinál ma este?
- kérdezte közömbösen, anélkül hogy tekintetét levette volna az útról.

Sas Mária egy pillanatig hallgatott, majd megszólalt:

- Nem érek rá.

Bárány gyors oldalpillantást vetett, tekintete kutatóan mélyedt a lány csinos arcába.

- Csak érdeklődtem - vont vállat. - Nem randevúra hívtam, bár legszívesebben azt tettem volna.

- Protokollon vagyok.

A mérnök meglepetten nézett előre.

- Csak nem a vállalatunk ügyében - kérdezte.

- Csak igen - nevetett a lány.

Kínos csend telepedett közéjük. Kisvártatva elérték a Fő utcát. Sas Mária halkan megszólalt:

- Huszonnégy.

Bárány Tamás csökkentette a kocsi sebességét, és az elmaradó házak számát fürkészte.

- Ott, ahol a Közért neonja világít - mutatott előre a lány.

A mérnök a jelzett helyen megállt.



- Köszönöm, hogy hazahozott - mosolygott a lány. - Ha maga nincs, most alaposan eláztam volna.

- Bár máskor is zuhogna.

- Ez megemelné a benzinköltségét - nyújtotta kezét a lány.

- Érezze jól magát este - mondta a férfi, és megszorította a lány kezét.

- Tolmács leszek...

- Mint tolmács érezze jól magát.

Sas Mária pontban a jelzett időben lépett ki a ház kapuján. Könnyű, világos ballonkabátban volt, mely
alatt rövid kisestélyi ruhát viselt. Az eső már régen elállt,  az  aszfalt  nedvesen csillogott  az  utcai  lámpák
fényében.  Hűvös volt,  és  egyetlen személygépkocsi  sem várakozott  a  ház előtt.  Sas  Mária  karórájára
pillantott:  nyolc  múlt  néhány  perccel.  Amikor  felemelte  tekintetét,  egy  fekete  Volga  kanyarodott  a
járdához,  és  fékezett.  Pogács  igazgató kocsija  volt.  Csak  az idős  gépkocsivezető  ült  benne,  akit  már
látásból ismert.

- Ne haragudjon, kisasszony, de a házuk előtt tilos várakozni, így hát ide-oda tekeregtem, és amikor
megláttam magát, máris jöttem mondta.

- Hol vannak a többiek?

- Ó, ők már fent vannak a Fortunában - mondta az idős ember. Rálépett a gázra, a kocsi megugrott. -
Előbb őket vittem fel.

Percek alatt  a  Fortuna étteremnél voltak.  A lány megköszönte a  fuvart.  Keze  már a  kilincsen volt,
amikor megszólalt:

- És maga kint fog várakozni?

- Nem várom meg magukat. Visszaviszem a kocsit a garázsba, és irány az ágy.

- Jó álmokat.

- Viszontlátásra, kisasszony.

Sas Mária betette a ruhatárba ballonját, és a tükörben megigazította frizuráját. Balázs mérnök és a két
olasz egy sarokasztalnál üldögéltek. Mindhárman felderült arccal néztek, amikor a lány belépett az ajtón,
és udvariasan felállva fogadták.

- Végre itt van, Mária - sóhajtott megkönnyebbülten a főmérnök helyettese. - Már elfáradt a kezem a
mutogatásban.

Sas Mária úgy érezte, mintha egy forró katlanban ült volna,  máris záporoztak  rá  a  kérdések,  pergő
olasz nyelven. Alig győzte a fejét kapkodni. A legnagyobb nehézséget a vacsora megrendelése okozta. A
két  olasznak  fel  kellett  sorolni  a  különféle  ételeket  és  elkészítésük  specialitásait.  Még  a  jelenlevő
főpincérnek is verejtékes lett a homloka igyekezetében.

A vacsorát  követően,  a  két  üveg bor  elfogyasztása után,  az  olasz vendégek  minden  igyekezete  és
érdeklődése  a  lányra  irányult.  Balázs  ottléte  teljesen  elhalványult.  Sas  Mária  udvariasan  fordította  az
olaszok szavait, még azokat is, amelyek teljes mértékig és félre nem érthetően a személyét érintették.

- Ezek fűzik magát - jegyezte meg adandó pillanatban Balázs.

- Úgy van - bólintott kedvesen a lány, mintha valami bókot kapott volna.

Főként az alacsonyabb férfi indított fergeteges rohamot. Egyre-másra  halmozta az  áradozó  jelzőket,
és olykor ujjával elismerően pattintott egyet az asztal felett. Mindenáron azt akarta, hogy látogassanak el



egy bárba, ahol táncolni is lehet, és vidámabb a hangulat.

Sas Máriáról lepergett az invitálás. Bizonytalan arcot vágott és a vállát vonogatta. Balázs újabb űveg
bort rendelt, még egy pohár Martinit is akart hozatni, de a lány a fejét rázta.

- Többet nem kérek - mondta.

Az olaszok biztatták, de hajthatatlan volt.

- Azt akarják, hogy menjünk el máshová? - kérdezte Balázs.

- Igen. Bárban óhajtják befejezni az éjszakát.

A mérnök töprengő arcot vágott.

- Rám ne számítson - mondta a lány. - Én nem tartok magukkal.

- Pedig a barátaink ragaszkodnak magához.

Amazok megérezhették, hogy sorsdöntő fordulat elé néznek, mert merően figyeltek.

Sas Mária makacsul rázta a fejét.

-  Bármennyire is ragaszkodnak, késő van - mondta. - A legjobb,  ha  megmondom nekik,  mert  még
jobban belelendülnek. Elvégre holnap dolgoznom kell.

- Ez már magára tartozik, Mária. Ebbe nem szólhatok bele. Ahogyan maga gondolja.

A  lány  hálás  pillantással  viszonozta  a  mérnök  megértését,  és  nyomban  közölte  elhatározását  a
vendégekkel.  A két  olasz olyan arcot  vágott,  mintha  hirtelen  haláleset  történt  volna.  Egymás  szavába
vágva  egy  utolsó  rohamot  indítottak,  hogy  rábírják  elhatározásának  megváltoztatására.  Sas  Mária
azonban hajthatatlan volt. Hűvös mosolyával udvariasan ragaszkodott elhatározásához.

Tizenegy óra tájt szedelődzködni kezdtek. Balázs két taxit akart rendelni, hogy az egyik a lányt vigye
haza.

- Itt lakom a Vár tövében, szükségtelen a taxi - mondta Sas Mária. - Jól fog esni egy kis séta, majd
legyalogolok. Még hamarabb hazaérek, mint kocsival.

- Elszámoljuk a költségeit. Kérjen számlát, és hozza reggel az irodámba.

- Lemegyek gyalog, Balázs kartárs. Szükségem van egy kis friss levegőre.

- Ahogy gondolja, Mária. Már azért is hálás vagyok magának, mert eljött ma este.

- Nincs miért. Szívesen segítettem - mondta a lány.

A ruhatárban búcsút vett a két olasztól, majd Balázzsal is kezet fogott. Az alacsony férfi készségesen
felsegítette rá a ballonját. Ők még a taxira vártak.

Az utcán egy lélek sem volt. Sas Mária a Mátyás templom irányába vette  lépteit.  Éppen a  templom
előtti térre ért, amikor egy sötét árnyék vált el a közeli ház falától, és a nyomába szegődött.

- Jó estét - hangzott csendesen.

Sas Mária megtorpant és megfordult. Bárány Tamás állt előtte.

- Hát maga hogy kerül ide? - kérdezte a lány kerekre tágult szemmel.

A férfi szemüvege hidegen csillant meg a sötétben.

-  Ha  azt  mondom, erre  jártam,  úgysem  hiszi  el  -  mondta  kedélyesen.  -  Így  hát  az  a  legjobb,  ha



töredelmes, beismerő vallomást teszek. Ha úgy tetszik, fogadja önkritikának. Nos, tudtam, a Fortunában
van, hallottam  a  tárgyalás  szünetében,  hogy  mi  lesz  itt  ma  este.  Nem  akaródzott  hazamenni,  így  hát
eljöttem erre. De az már teljesen véletlen volt, hogy pont most jött ki.

A lány figyelmét nem kerülte el a férfi ballonjának felhajtott gallérja.

- Maga itt várakozott rám - állapította meg.

- Túlbecsül...

- Ne is tagadja.

- Honnan tudtam volna, hogy egyedül jön ki? - kísérelte meg a lány gyanúját elütni a férfi.

- Mit tudom én. Talán sejtette, de legalábbis reménykedett benne.

Bárány Tamás rántott egyet a vállán.

- Lehet - mondta. - A lényeg viszont az, hogy egyedül jött ki, és így magára köszöntem.

Sas Mária kelletlenül nézett, majd lassan megindult a Halászbástyához. Bárány mellette lépkedett.

- Gyönyörködni akar a városban? - kérdezte csendesen.

- Miből gondolja, hogy gyönyörködni támadt kedvem?

- Hogy a Halászbástyára indul. Inkább üljünk be valahova.

A lány elmosolyodott, de nem szólt semmit. Amikor a Halászbástya tövéhez értek, a hegyről levezető
lépcső irányába fordult. Szeme sarkából látta, hogy a mérnök meglepetten bámul.  Megindultak lefelé a
lépcsőn.

- Tehát hazamegy - jegyezte meg a férfi.

- Igen. Különben is késő van. Taxit akartak hívni, de sétálni támadt kedvem.

- Szerencsére, mert akkor leshettem volna.

Sas Mária különösebben nem sietett, szinte élvezte a friss Levegőt.

- Mi lesz a kocsijával? - tudakolta. - Visszaballag majd érte? Mert autóbusz már nem jár. Igaz, taxival
fent van egy perc alatt.

- Kocsi nélkül jöttem. Gondoltam, ráérek.

- Vallja be; nem gondolta, hogy már tizenegykor kijövök.

Bárány mosolygott, és a lányt nézte.

Leértek a lépcsőn, és bekanyarodtak egy meredek utcába. Lent látni lehetett a Duna-part Lámpáinak
fénypontjait. Bárány hosszú hallgatás után megszólalt:

-  Egyszerűen jólesett várni magát, és arra számítani, hogy egyszer csak  felbukkan.  Tudom, hogy ez
furcsa. Délután, amikor az épület előtt az utamba került és hazahoztam, még semmi sem volt a fejemben,
hiszen csak ma láttam először, amikor bemutattak. Mikor  a  kocsiból  kiszállt,  valahogy hiányzott.  Ezt a
hiányérzetemet akartam megszüntetni vagy elfelejteni, mikor ide indultam a Várba. Nos, csupán ennyi az
egész.

Sas  Mária  elgondolkozva  bámult  maga  elé.  Rövideket  lépett,  mindkét  kezét  kabátjának  zsebébe
dugta, karján lógó táskája a térdét verdeste.

Elérték a Fő utcát, a közelben egy Közért színes neonja égett.



-  Nincs  kedve  kissé  elidőzni  a  Casanovában?  -  célzott  a  mérnök  a  közelben  levő  éjszakai
szórakozóhelyre.

Sas Mária a karóráját mutatta.

- Mindjárt éjfél, és holnap munkanap van - mondta.

Bárány Tamás egészen a  kapuig kísérte.  A lány megnyomta a  csengőt  és  szembefordult  a  férfival.
Tekintete vidám volt, egy csepp fáradtság sem tükröződött arcán.

- Viszontlátásra - nyújtotta a kezét.

6.

A Szabadsághegyen mintegy adott jelre kihunytak a Normafa étterem lámpái. Fénycsík szüremlett át
az úttestet szegélyező fák között. Egy gépkocsi érkezett a hegytetőre, egyenesen a parkolóba hajtott, és
megállt. Nagy, fekete Mercedes volt. Vezetője leoltotta a lámpát, de nem szállt ki a kocsiból. Egy hosszú
árnyék vált el a fák csoportjától, a kocsihoz lépett és beült a vezető mellé.

- Ezredes elvtárs, jelentkezem - mondta.

- Jó estét, Hód.

Kezet ráztak.

- A maga kocsiját nem látom - tekintett körbe az ezredes.

- Lent hagytam a Budapest Szállodánál.

- Mivel jött akkor fel?

- Elkaptam az utolsó fogaskerekűt, a megállótól pedig felgyalogoltam. Egész kellemes az idő, jó nyár
ígérkezik.

Bana ezredes egy pillantást vetett a kabát nélküli fiatalemberre.

- Akkor szálljunk ki - javasolta.

Mindketten  kiléptek  a  kocsiból.  Az  ősz  hajú  férfi  a  hátsó  ülésen  hagyta  a  kabátját,  és  lezárta  a
kocsiajtót. A parkoló szélére sétáltak.

Bana ezredes cigarettát vett elő, és beosztottját is megkínálta. Rágyújtottak.

- A boncolás mit állapított meg Otto Hausernál? - kérdezte Hód.

Az ősz férfi a város fényeit bámulta.

- Két harmincnyolcas golyó ütött lyukat rajta - mondta. - Mindkettő halálos volt.

- Hiszen az egy ágyú volt.

- Az bizony, hatalmas kaliber. Kintről való, ilyet nálunk nem lehet beszerezni. Ronda munka lehetett a
boncolása.

A fiatal férfi megszívta cigarettáját.

- Találtak nála valamit?

- Semmit. Teljesen kiforgatták a zsebeket, még a tárcáját is elvitték. Az a megállapításunk, hogy Otto



Hausert üldözték azon az estén, a nyomában voltak.

- Megtalálták azt a helyet, ahol végeztek vele?

- Nem a kocsi ülésén lőtték le. Talán akkor, amikor kiszállt.

- Ha elkapták, ki kellett valahol szállnia, mert nagyon nehéz utolérni egy sport BMW-t - vélekedett a
fiatal férfi.

-  Nem  találtunk  vért  a  kocsiülésen,  viszont  rábukkantunk  egy  különleges  szerkentyűre  az  első
keréktárcsán.  Oda  volt  felerősítve.  Ez a  szerkentyű felhúzható, és  rugó  működteti.  Bizonyos  idő  után
acélpengét döf a kerékgumiba.

- Tehát defektet idéz elő.

-  Úgy  van.  Nos,  ezt  a  szerkentyűt  szerelték  fel  egy  óvatlan  pillanatban  a  BMW  első  jobb
keréktárcsájára belülről, úgyhogy külső szemlélő észre sem vehette. Zimonyiék felhúzták a  rugót,  és  az
huszonöt  perc  után  lejárt.  Ebből  következik,  hogy  Otto  Hauser  üldözője  közvetlenül  a  Silvanusból
történő elindulása előtt cselekedett - magyarázta az ezredes.

- Végigkutattuk az országutat Visegrádtól Esztergomig - folytatta. - Zimonyi emberei lépésről lépésre
haladtak,  és  a  betonutat  figyelték.  Egy  kanyar  után  megtalálták  a  gépkocsi  hátsó  világításának
plexidarabkáit, és az árokban egy franciakulcsot.

- Menet közben nekihajtottak hátulról.

Az ezredes a fejét rázta, arcánál felizzott a cigaretta parazsa.

-  Nem hajtottak  a  BMW-nek  hátulról -  mondta.  -  A franciakulccsal  egyszerűen  bezúzták  a  kocsi
hátsó világítótestét. Valószínűleg azért, hogy a sötétben észrevétlenül lehajtsanak a folyóhoz.

- Ezen a helyen végeztek a némettel.

-  Nem.  Innen legalább öt  kilométerre találtak Zimonyiék erre  utaló nyomot.  Ugyanis  ezt  követően
aknakutatóval az országút mindkét oldalát átfésülték, és így haladtak tovább  előre.  Egy csomó vackot:
konzervdobozt,  szöget,  lópatkót  emeltek  ki  a  gazból.  De  fáradozásuk  nem  volt  hiábavaló:  két  üres
töltényhüvelyre bukkantak az út árkában. Harmincnyolcas kaliberű revolverbe valók. Kétségkívül a halált
okozó fegyverekből lőtték ki. Tehát azon a helyen történt a gyilkosság. Csak azt nem értjük: miért törték
össze franciakulccsal még jóval előbb a BMW hátsó világítását. _

Hód hosszan töprengett.

- Maga jobban ért a gépkocsikhoz - fordult az ezredes beosztottjához. - Miért lehetett erre szükség?
Mi csak egyetlen magyarázatot  találtunk erre,  amit már említettem. Ez viszont ellentmond annak,  hogy
Otto Hauserral ott végeztek, ahol a kilőtt hüvelyeket megtaláltuk. Mi erről a véleménye?

- Magam is egyetlen magyarázatot találok erre.

- Éspedig?

-  Otto  Hauser  törhette  be  saját  kocsijának  a  hátsó  világítását.  Mégpedig  azért,  hogy  sikerüljön
egérutat nyernie. Ugyanis éjszaka a gépkocsi hátsó világítása kiváló útmutatónak szolgál a  hátul haladó
gépkocsi vezetőjének. Gyorsabban hajthat, mint aki elöl halad,  mert  látja,  amikor az  előtte  levő  fékez,
kanyarodik, sőt, ha gyorsítja a sebességét, mert akkor összezsugorodik a fénypont.

-  Főként ködös  időben -  folytatta -  van az,  hogy libasorba követik  az  elöl haladó gépkocsit,  mert
annak hátsó világítása vezérli őket az úton.

Az ezredes meglepetten nézett.



-  Látja,  erre  nem  is  gondoltunk  -  mondta.  -  Valóban  csak  így  történhetett.  Otto  Hauser  viszont
mégsem nyert egérutat, mert az a bizonyos szerkezet defektet idézett elő.

- Üldözője pedig beérte, és végzett vele.

Bana ezredes andalogva megindult, az elhárítótiszt pedig lépést tartott vele. Mikor a parkoló végéhez
értek, ismét megálltak, és lenéztek a fénylő városra. Elsőnek az ezredes szólalt meg:

-  Mondanom  sem  kell,  hogy  Hauser  kocsiját  alaposan  átnéztük.  Találtunk  egy  könyv  nagyságú
rejtekhelyet  a  jobb  oldali  ajtó  kárpitja  mögött.  Nagyon ügyesen csinálták meg,  a  könyöktartót  kellett
elfordítani, és máris kitárult a rejtekhely. Üres volt, de ez nem jelenti azt, hogy üres volt akkor is, amikor
Otto  Hauser  belépett  a  határon.  Abban  rejtegetett  valamit.  Hogy  mi  volt  az?  Kinek  adta?  Egyelőre
rejtély.  Talán  egyszer  megtudjuk.  Találtunk  viszont  a  padlóra  esve  egy  darabka  cédulát:  “Hallottam,
amikor a portás szobát rendelt a Silvanusban. Érezze jól magát.” Nos, ennyi az egész.  Tipikus női írás.
Zimonyi szakértőkkel: grafológussal, pszichológussal vizsgáltatta meg. Az a véleményük, fiatal nő írhatta,
kiforratlan egyéniség satöbbi, ami ilyenkor lenni szokott. Találgatás a sötétben. Ezek a pszichológusok is
azt hiszik, hogy mindent meg tudnak magyarázni.

- Egy biztos - emelte meg a hangját. -  A nő jól ismerhette Otto Hausert. Sőt, ott volt a szállodában,
amikor a férfi a portás útján szobát rendelt a Silvanusban. Tehát tudta, hogy a férfi találkozásra készül ott
valakivel,  méghozzá egy nővel.  Ezért  a  szemrehányás.  Beleznay emberei  és  maga  napokig  kutattak  a
Gellértben,  és  semmiféle  kapcsolatára  nem  tudtak  fényt  deríteni  ennek  az  Otto  Hausernak.  Holott  a
papírdarabka szerint két kapcsolata is volt, mindkettő nő, egyik a Gellértben, a másik akivel az éjszakát
a  Silvanusban  kívánta  eltölteni,  de  ez  az  utóbbi  nem  ment  el  a  randevúra.  Ezért  aztán  Otto  Hauser
lemondta a szobát, és vissza akart térni Pestre.

- Nála volt az útlevele? - kérdezte a fiatal férfi.

Az ezredes lába elé dobta cigarettáját, és eltaposta a parazsat.

- Persze hogy nála volt, hiszen be kellett volna jelentkeznie mondta.

- És ezt most megtaláltuk?

- Nem volt nála semmi, az útlevele sem. A Gellértben sem hagyta.

- És az aktatáskája, amelyet magával vitt? Fogkefe, borotva és egyéb apróság? Látták nála a táskát,
amikor elhagyta a Gellértet.

Az ősz férfi a fejét ingatta.

- Nincs meg a táska sem - mondta. - Elvitte a gyilkosa. Mindent elszedett tőle.

-  Lehet,  hogy  Otto  Hauser  egyenesen  Bécsnek  futott,  miután  észrevette  üldözőjét  és  lemondta  a
szobát a Silvanusban.

- Üldözőit - hangsúlyozta az ezredes, aztán elmosolyodott.

Hód meglepetten bámult.

- Tehát üldözőit. Így többen voltak.

Az ezredes kelletlenül moccant a sötétben.

- Ketten... Jöjjön, sétáljunk vissza.

A fiatal férfi hallgatott.

-  Sikerült megfejtenünk azt a  rejtjeles  táviratot,  amelyet Otto  Hauser  a  Silvanusból azzal a  mesével
adott  fel,  hogy a  sorokba  szedett  számok  nem  jelentenek  mást,  mint  különféle  részvények  számait  -



mondta halkan az ezredes.  -  Nem volt  könnyű  megfejteni,  mert  igen  bonyolult  rejtjelen  alapult.  Otto
Hauser a következőket  közli a  müncheni címmel: “Máris  indulok Bécsbe,  onnan telefonálok.  Az olasz
szobáját átkutattam, három fényképemet megtaláltam. Evely, Monte-Carlo. A megbízott Gigli and Galun
corporation. Sietek.”

A parkoló végéhez értek. Megfordultak, és indultak vissza. A sötétben alig látták egymás arcát. Bana
ezredes vitte a szót:

-  Beleznay  emberei  nyomban  megállapították  konspiráltan,  hogy  a  Gellértben  Otto  Hauserral
egyidejűleg egy olasz is  lakott.  Megvan a  neve,  repülővel érkezett  Pestre,  egy nappal  korábban  szállt
meg,  mint  a  német,  és  annak  eltűnése  utáni  napon  visszarepült  Olaszországba.  Jelenleg  felderítést
folytatnak Beleznayék a  másik olasz után.  Ez  valahol  máshol  lakott,  és  nem  azzal  a  géppel  érkezett,
amelyikkel az előbbi. Személyleírásunk is van róla. Tehát ez a vonal kezd biztos lenni.

- Lehet, Otto Hausernak azért kellett meghalnia, mert az olasz rájött, hogy átvizsgálta a szobáját?

Az ezredes vállat vont.

- Lehet - mondta bizonytalanul. - De felmerül, hogy részükről Otto Hauser már korábban halálra volt
ítélve.  Csak  a  végrehajtás  történt  itt.  Gondoljon  a  Monte-Carlo  megjelölésre.  Ipari  kémek  ezek  a
javából. Az olasz cég is most  készül megvetni a  lábát  híradástechnikai  termékeivel a  világpiacon. Otto
Hauser  pedig egy másik világ céget  képviselt.  Herbert  von  Heltke,  a  tulajdonos,  van  vagy  kilencven
esztendős.  A  híres  Heltke  család.  Az  öreg  ott  ült  Nürnbergben  a  háborús  bűnösök  padján,  aztán
megúszta tíz évvel, végül egészségi állapotára való tekintettel, két  év után,  egy hajnalban kisétálhatott  a
spandaui  börtön  kapuján,  egyenesen egy páncélozott  Mercedes  gyomrába.  Az öreg  Heltke  arról  volt
híres, hogy ingyen halálra dolgoztatta üzemeiben a  koncentrációs  táborok  foglyait.  Alig maradt  néhány,
akiknek kártérítést kellett fizetnie.

- Állítom - folytatta -, hogy a két cég a Központi Mechaníkai Vállalat által kikísérletezett új rendszerű
oszcillátorra feni a fogát. Jöjjön, üljünk vissza a kocsiba, mert kezd hűvös lenni invitálta beosztottját.

A Mercedesben ismét rágyújtottak.

-  Egyetlen dolgot azonban megbántam, és ezt bevallom magának mondta neheztelően az ezredes, és
nekifújta a füstöt a szélvédőnek. - Hagynom kellett volna, hogy átkutassa Otto Hauser szobáját. Akkor
azt hittem, felesleges kockáztatni, hiszen Beleznayék átvizsgálták Otto  Hauser  otthagyott  holmiját,  de  a
szobát nem. Az is megfordult bennem, ha volt  is  ott  valami, az  már régen nincs a  helyén. Nos,  Pierre
Lassale-t leírhatjuk. Pedig nekem a leggyanúsabb volt a francia.

- Lehetett valami elrejtve a szobában? - kérdezte meglepetten Hód.

-  Most  utólag  Beleznay  emberei  átkutatták.  A  fürdőszobában  a  mosdó  hátsó  szegélyén  piciny
ragasztós celluloid szalag foszlányára találtak. Oda valami fel volt ragasztva.

- És eltűnt...

-  Ha  ez  a  kis  foszlány  nem  marad  vissza,  nem  szerzünk  tudomást  róla.  Igaz  tehát  a  francia
felháborodása. No, ezt nem szemrehányásként mondom magának.

Hód  elgondolkozva  nézett  ki  a  szélvédő  üvegén,  miközben  gyors  egymásutánban  megszívta
cigarettáját.

- Én győztem meg ezredes elvtársat arról, hogy a francia csak műfelháborodást csinált aznap este, de
nem érzem, hogy tévedtem volna - mondta makacs elhatározással.

- Ez már túlmegy az érzéken. A tény mást mutat.

- Mást mutat, mást mutat - bosszankodott a fiatal elhárítótiszt.



-  Jelentem, csak annyit mutat, hogy valamit a mosdó alsó  peremére  rejtettek.  Ennyi a  tény,  hogy ki
vitte el, az már csak találgatás.

- Aki behatolt Lassale szobájába - jegyezte meg az ezredes.

- Elsősorban a francia szerezhette meg, hiszen helyzeti előnyben volt, semmit sem kellett kockáztatnia.
Hogy miért verte ki a műbalhét; azt már az első pillanatban kifejtettem ezredes elvtársnak.

- Becsülöm makacs ragaszkodását a véleményéhez. Ezt a kérdést majd eldönti a jövő. Mindenesetre
kíváncsian várom, kinek a véleménye lesz helytálló. Jelenleg egy sor  feladatunk van.  Tisztáznunk kell  a
Gellértben  lakó  olasz  szerepét,  fel  kell  kutatnunk  a  társát,  és  egyúttal  felderíteni  a  KMV-nél
tevékenykedő  beszervezett  ipari  kémet.  De  legalább  annyira  fontos  megtalálnunk  Otto  Hauser
kapcsolatát.  A nőt,  aki  a  levelet  írta,  vagy a  másikat,  az  elmaradt  Silvanus szállóbeli randevú  alanyát.
Máskülönben, hogy érzi magát a vállalatnál, Hód?

- Jelentem, sikerült egy nyomra bukkannom.

Az ezredes felcsigázottan szívta meg cigarettáját.

- Nocsak - mondta meglepetten. - Máris sikerült volna?

- Igen...

- Ez a nyom melyik elképzelésünkhöz illeszkedik?

- Otto Hauser Gellért-szállóbeli kapcsolatához.

Az ősz férfi egy pillanatig sem titkolta izgatottságát.

- A cédulás nő? - kérdezte.

- Még nem biztos, hogy az.

- Valamilyen formában szerezzen töle pár soros kézírást. Ez döntő lehet - magyarázta az ezredes. - A
technikai osztály nyomban állást foglalhat, amikor összehasonlítja az Otto Hauser kocsijában talált sorok
írójával.

Hód határozott volt, amikor megszólalt:

-  Biztos vagyok benne,  hogy ez a  lány írta  a  cédulát.  Sas  Mária  perfekt  német-francia  levelező  a
vállalatnál, és valamennyire töri az olaszt is.

-  Honnan veszi,  hogy Otto  Hauser  kapcsolata  lehet?  Igaz,  a  német  sűrűn  megfordult  a  vállalatnál
hivatalos tárgyalások alkalmával. Lehet, a lány ott volt mint tolmács.

- Egy hónappal ezelőtt Sas Mária még a Gellért Szállodában dolgozott.

- A Gellértben?

- Az ajándéktárgyakat árulta, meg cigarettát.

- Hogyan került a vállalathoz? Ki helyezte oda? - tette fel a kérdéseket az ezredes, aztán választ sem
várva, folytatta: - Holnap azonnal intézkedem, hogy ezt  megtudjuk.  Pintér  alezredes  intézi a  KMV-vel
kapcsolatos dolgokat, ők konspiráltan utánajárnak ennek.

Éles fény bukkant elő a sötétből. Egy személygépkocsi kanyarodott a parkolóhelyre. Az elhárítótiszt
oldalt  dőlve lehajolt.  A kocsi  lámpájának fénye végigsöpörte  a  Mercedest,  aztán  elhaladt  előtte  és  a
parkoló  végében  állt  csak  meg.  Egy  pár  ült  benne.  Leoltották  a  világítást,  és  a  kocsi  beleveszett  a
sötétségbe.

A fiatal férfi ismét kiegyenesedett a Mercedes ülésén.



- Lenne egy kérésem, ezredes elvtárs - mondta csendesen.

Bana várakozóan nézett.

-  Szeretném, ha teljes  egészében rám bízná a  lány dolgát  -  folytatta.  -  Attól  tartok,  bármennyire is
konspiráltan intézkednek Pintér  alezredes  elvtársék,  könnyen előfordulhat,  hogy az  érdeklődés  mások
tudomására  jut.  Talán  még  az  is,  hogy  ez  az  érdeklődés  hivatalos  jellegű.  A  beszervezett  ügynök
bizonyosan olyan körben  tevékenykedik,  ahol módjában áll ipari  kémkedést  végezni.  Ez  a  kör  pedig
szorosan a legfelső szinten lehet a vállalatnál. Sokat kockáztatnánk.

- És maga mindezeket megtudhatja kevesebb kockázattal?

-  Akad  lehetőség,  hogy közelebb férkőzzek Sas  Máriához,  talán még arra  is,  hogy  kiugrasszam  a
nyulat a bokorból.

- Mármint hogy a kém elárulja magát?

-  Ha nem is maga az illető, de az a személy, aki Sas Mária ügyét boronálta, hogy a lány otthagyja a
Gellért Szállodát, és a vállalathoz kerüljön.

Az ezredes intően emelte magasba a kezét.

-  Csak  vigyázzon,  Hód  -  mondta:  -  Otto  Hauser  esete  azt  mutatja,  hogy  ezekkel  nem  lehet
kukoricázni. Könnyen előfordulhat az is, hogy a lány patrónusa és a kém egyazon személy.

- Ez megkönnyítené a dolgunkat, mert két legyet ütnénk egy csapásra.

Az ezredes nem titkolta, hogy a terv nem nagyon nyerte el tetszését.

-  Azt hiszi, mindez olyan egyszerű? - kérdezte. - Nem hógolyó ez, hogy legurítjuk a hegyoldalon, és
karba tett kézzel nézzük a lavinát, amelyet okoz.

-  Nekem csak annyi a kérésem, hogy jelen pillanatban Sas  Máriánál  továbbléphessek.  Ha  indokolt
lesz, nyomban jelentem, és javaslatot teszek a további felderítésre vonatkozóan.

Az ezredes fura pillantást vetett, majd mosolyogva bólintott.

- Rendben van, Hód - mondta. - Cselekedjen a belátása szerint. Van valami kézzelfogható terve?

Az elhárítótiszt engedélyt kért, hogy rágyújthasson. Bana követte példáját, majd bekapcsolta a kocsi
légventillátorát. Friss levegő ömlött be.

- Egyelőre csak annyi a tervem, hogy a lány közelébe férkőzzem mondta a fiatal férfi. -  Ha nem is a
bizalmába,  hanem  csak  a  közelébe.  Ez  az  első  és  legfontosabb  lépésem.  A  következő  lépés  sikere
bizonytalan. Ugyanis...

-  A lány bizalmába akar  férkőzni?  -  vetette  közbe  az  ezredes,  és  a  sötétben  néhányszor  felizzott
cigarettája.

Hód a fejét ingatta.

- Nem hiszem, hogy ez sikerülne, ezért ki is iktattam a tervemből. - mondta.

- Akkor folytassa...

-  Inkább arra törekszem, hogy később, amikor valamilyen mód nyílik rá,  felkeltsem a  lány gyanúját
konkrétan  a  vállalathoz  történő  elhelyezkedésével  kapcsolatban.  Ezt  kezdem  majd  firtatni,  célzok  a
protektorra és más egyébre.

- És mit vár ettől?



-  Ebben  a  sakkjátszmában  csak  egyetlenegy  lépés  lesz  lehetséges.  éspedig  az,  hogy  Sas  Mária
megváltozik  velem  szemben.  No,  nem  negatívan,  hanem  éppen  ellenkezőleg,  úgy  tesz  majd,  mintha
szívesen fogadná a közeledésemet.

Bana mélyet bólintott.

-  Most kezdem érteni - mondta. - Gyanút hint el,  amit a  lány feltétlenül közöl  a  protektorával  vagy
valamiféle kapcsolatával.

- Igen...

- Ez a személy - természetesen a magunk fejével gondolkozva - azt a javaslatot teszi a lánynak, hogy
oldódjon fel magával szemben,  tegyen  úgy,  mintha  a  maga  személye  érdekelné,  és  próbálja  kiszedni
magából,  vajon miért is  foglalkozik konkrétan  az odakerülésével,  mi okból  hinti el  a  gyanút -  mondta
egyszúszra az ezredes.

-  Pontosan így terveztem, és ezt a magatartást várom a lánytól. Ezredes elvtárs a számból vette  ki  a
szót. Az ezt követő lépésen még ráérek gondolkozni.

Az ősz férfi kinézett a sötétbe, aztán beosztottjához fordult.

-  Érdekes, de fordított helyzetben magam is csak ezt az utasítást tudnám adni a lánynak - mondta. -
Ez viszont annyit jelent: ha sikerül,  játszmába kezdhetünk ezzel az  ismeretlennel.  Bár  nem tudom, talán
jobb lenne ezt követően szorosabbra fognunk a gyeplőt - bizonytalankodott.

- Korainak tartom Sas Mária figyeltetését - vágott a dolgok elé Hód, mintha elleste volna főnökének
a gondolatát.

-  Rendben van -  nevetett  az  ezredes.  -  Megadom  az  engedélyt  ismételten  arra,  hogy  önállóan  és
belátása  szerint  cselekedjen  Sas  Máriával  kapcsolatban.  Csak  arra  kérem,  hogy  mindenről
tájékoztasson. Mi egyelőre az olaszok dolgát igyekszünk tisztázni, és azt, hogy ki lép majd Otto Hauser
helyébe.

Mindketten szinte egyszerre nyomták el csonkig szívott cigarettájukat, aztán Hód megszólalt:

-  Ha szabadna kérdeznem, az Otto  Hauser  ügyében érkezett  hivatalos megkeresésre  milyen választ
küldünk most, hogy megtalálták a német holttestét?

- Vitában állunk.

- Tehát nincs döntés.

Bana kelletlenül moccant egyet az ülésen.

- Jelen pillanatban szívem szerint azt válaszolnám, hogy Otto Hausert baleset érte, gyorsan hajtott, és
a Dunába esett a kocsijával - mondta. - De hol volt az úttól a Duna? - folytatta lemondóan. - Legalább
ötszáz méterre, aztán meg a két golyóütötte lyuk Otto Hauseren.

- Ezek szerint közöljük, hogy bűncselekmény áldozata lett.

-  Más  lehetőségünk  aligha  akad,  ugyanis  azonosítanunk  kell.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  rokona  vagy
munkáltatója  azonosítja.  Ezek  olyan  hivatalos  ügyek,  amelyek  csak  a  reális  valóságot  bírják  el.
Mindenesetre valamennyire megkíséreljük a ködösítést, hogy időt  nyerjünk.  A vizsgálat tehát  még nem
zárult le, ezért egyértelmű állásfoglalásunk nincs. Majd lesz.

- Várható, hogy odakint cikkezni fognak erről az esetről az újságok - jegyezte meg Hód.

Az ezredes felkapta a fejét.

-  Otto  Hauserról  cikkezni? -  tagolta  a  szavakat.  -  Egy sor  se  fog megjelenni. Még a  volt  cégét  is



elhallgattatják,  ha  az  netán  ugrálni  akarna.  Ha  pedig  Otto  Hauser  a  cége  számára  folytatott  ipari
kémkedést, még csak kísérlet sem történik arra, hogy a lapokban megszellőztessék a történteket. Elhiszi
ezt?

Az elhárítótiszt némán bólintott. Bana megnézte világító számlapos óráját.

-  Elmúlt  egy  óra  -  állapította  meg.  -  Azt  hiszem,  ideje  nyugovóra  térni.  Az  aktuális  dolgokat
megbeszéltük. Van még valami kérdése kívánsága?

- Jelentem, nincs.

- Leviszem magát a kocsijáig - mondta az ezredes, és elfordította az indítókulcsot.

7.

Azon  a  szombat  reggelen  Alma  P.  Ferenc  elegánsan  kiöltözve  jelent  meg  vállalatának  büféjében.
Divatos szabású,  aprókockás  öltönyt viselt,  csíkos  inggel,  nagy  csomóra  kötött  széles  nyakkendővel.
Sötétkék, bélelt ballonját gondosan összehajtva a karján tartotta.

- Egy erős kávét, Gizike - lépett a pulthoz.

A büfét kezelő középkorú nőnek leesett az álla.

- Hát maga hogy néz ki? - mondta, amikor magához tért.

- Mint a dolgozók manapság.

- Szabad szombatos?

A markáns arcú férfi bólintott.

- Az vagyok, szabad szombatos - mondta. - És egy erős kávét kértem magától, Gizike.

A nő csípőre tette a kezét, és amennyire kilátott a pult mögül, tetőtől talpig végigmérte a férfit.

- Nahát - csodálkozott.

- Mit nahát?

- Alaposan gálába bújt. Ráadásul már reggel.

- Esküvőre megyek.

A nő a pultra könyökölt.

- És ki az a meggondolatlan ember? - mosolygott.

- Egy barátom.

- Szegény...

- Szegény vagy nem szegény, ez már rá tartozik. Magára pedig egy jó erős kávé.

A büfésnő a főzőgép felé rándította a fejét.

- Várni kell, mert még nincs gőz - mondta. - Nemrégen kapcsoltam be, hadd melegedjen. Különben
miért jött be, ha szabad szombatos és ráadásul esküvőre megy?

- Valamit az íróasztalfiókban hagytam a raktárban.



- Aha - bólintott az, mint akinek leesett a húsz fillér. - Reggeli nem kell?

- Nem kell.

- Akkor várja meg, míg a gép belelendül - mondta.

Alma P. Ferenc megadóan bólintott, és félreállt a pult  végéhez.  Zsebéből Népsportot  húzott  elő,  és
belelapozott. A kávé csak jó fél óra múltával lett kész. Közben megélénkült a forgalom a büfében.

Az  anyagbeszerző  lassan  kavargatta  a  kávét,  miközben  lapos  pillantásokat  vetett  a  bejárati  ajtó
irányába. Később megitta kávéját, s tovább olvasta a pultnak támaszkodva az újságot.

Sas Mária fél tíz tájt lépett a büfébe. A férfi azonnal észrevette, de nem emelte fel a fejét az újságból,
tekintete azonban követte a lányt.

- Tíz deka parizert és egy zsömlét kérek - mondta a lány, mikor rákerült a sor.

- Friss csokoládé is érkezett.

- Köszönöm, most nem kérek.

A büfésnő máris adta a kért árut.

- Hat tíz - csomagolta be.

Sas Mária fizetett.

- Mondja, Gizike, nincs véletlenül egy Film-Színháza? - kérdezte.

- Mi lehet abban olyan érdekes? Különben nincs.

- Meg akartam nézni, hogy ma mikor kezdődik a műsor az Erkelben.

- Hívja fel a színházat.

- Látja, erre nem is gondoltam - mondta a lány.

Elvette a csomagot és a legközelebbi állóasztalhoz lépett.

Alma P. Ferenc egy mozdulattal zsebre vágta az újságot, és a lányhoz ment.

- Jó reggelt, Marika - köszönt udvariasan.

Sas Mária éppen azzal vesződött, hogy a félbevágott zsemléje közé helyezze a parizert. Meglepődve
nézett fel, és a keze a parizerrel együtt megállt a levegőben.

- Jó reggelt - mondta meglepetten, aztán betette a felvágottat a zsemle közé, és várakozóan nézett a
férfira.

- Gondoltam, üdvözlöm, illik az ilyesmi.

- Illik...

- Régen nem láttam.

- Nekem úgy tűnt, mintha tegnap lett volna.

A férfi markáns arcán megjelent a huncut mosoly.

- Pontosan öt napja, abban az esőben - mondta. - Igaz, most is a levegőben lóg, azért cipelem ezt is
magammal - lendítette meg karján átvetett ballonját.

- Hogy múlik az idő...



A férfi bólintott, aztán kemény fedelű dobozt vett elő. óvatosan kihúzott belőle egy hosszú cigarettát,
rágyújtott, és a  dobozt  az  asztalra  helyezte,  mintha szüksége lenne rá.  A kemény fedelű doboz  a  City
márkajelzést viselte.

Sas Mária arcából kifutott a vér. Tekintete a dobozról a férfi arcára  siklott.  Egy pillanatig fürkészve
nézett, aztán becsomagolta a papírba szendvicsét.

- Miért nem reggelizik? - csodálkozott a férfi.

- Majd fent az irodában...

- Zavarom magát?

- Egyáltalán nem zavar.

- Akkor nyugodtan falatozzon, Marika - mondta. - Nyugodtan, mintha itt sem lennék.

- De itt van - villámlott a lány szeme.

- És ez olyan nagy baj? Nincs magának protézise, amit rejtegetnie kellene. Vagy talán van?

- Nincs - vágta rá a lány, és ismét kicsomagolta reggelijét.

Kelletlenül, de falatozni kezdett, aprókat törve a zsemléből.

A férfi kényelmesen megszívta cigarettáját, és hosszan elfújta a füstöt a lány mellett.

-  Kaptam egy kartonnal  ajándékba  -  mondta közömbösen.  -  Valóban  jobb,  mint  a  Szimfónia,  és
kellemesebb az illata.

Sas Mária nem szólt semmit.

- Engem nem zavar, csak egyen nyugodtan - jegyezte meg a férfi.

- Köszönöm...

- Tudom, mi illik, mi nem illik.

Sas Mária lapos pillantást vetett.

- Valóban? - kérdezte.

- Igen. Például evés közben nem illik beszélni. Legalábbis régebben ezt mondták, kihangsúlyozva csak
magyar emberre  vonatkoztatták.  De  ki  tudja,  hogy  a  tizenegymillió  közül  vajon  hány  hallgat  és  hány
beszél evés közben?

Balázs mérnök lépett  a  büfébe.  Miközben  cigarettát  vásárolt,  különösebb  érdeklődés  nélkül  rájuk
nézett. Az anyagbeszerzőn átsiklott a tekintete, de a lánynak fejét biccentve köszönt. Sas Mária mosolyt
vetett, és viszonozta a köszönést. A mérnök sietve távozott.

- Hogy maga milyen bájos is tud lenni - mondta a férfi.

- Van még más közölnivalója is?

- Lenne néhány. Tudja, Marika, maga igen szimpatikus nekem.

- Nekem viszont maga nem - csattant fel a lány.

Végzett a reggelijével, összegyűrte az asztalon levő papírt, és  a  szemétkosárba  dobta.  Hímzett blúzt
viselt lila kardigánnal. A megcsodált ékszer nem volt rajta.

- Az ellentétek vonzzák egymást.



- Ebben a kivételes esetben az ellentétek taszítják egymást.

Alma P. Ferenc markáns arcán szomorúság látszott.

- Maga, Marika, megváltozott - mondta.

-  Egyáltalán nem változtam semmit -  mozdult a  lány, mintha indulni akarna.  -  Ha  nem  vette  volna
észre, már az első pillanatban ilyen voltam.

- Ott a Gellértben is?

Sas Mária elgondolkozva nézett a férfi arcába.

- Igen, ott a Gellértben is - tagolta a szavakat.

- Nem gyújt rá? - intett a férfi az asztalon heverő dobozra.

- Ez az a különleges cigaretta, amelyet nálunk nem lehet kapni. Még a maszek trafikosok közül is csak
kevesen ismerik.

- Nem gyújtok rá.

- Egy kávéra meghívhatom?

- Nem hívhat meg, mert most nem iszom.

- Nem most gondoltam és nem itt, hanem valahol kint egy csendes helyen, mondjuk, munkaidő után.
Ma úgyis csak tizenegyig dolgozik.

A lány szeme villámokat szórt, mély lélegzetet vett, és megszólalt:

- Azt hittem, van magában egy szikra értelem, de most látom, hogy még annyi sincs. Azt hiszi, hogy itt
bent  elkap  egy  percre,  egyszerűen  kiprovokálja  a  találkozást,  és  nyomban  randevúra  hív.  Ráadásul
állandóan sérteget. Az első perctől kezdve sérteget, csipkelődik, szúrkál. Aztán fordít a dolgokon egyet,
és randevúra invitál.

- Egy kávéra hívtam, semmi egyébre - vetette közbe a férfi.

- Meghív, hogy tovább vagdalódzon velem - folytatta a lány arca kigyúlt, telt ajka nedvesen csillogott.
-  És megdöbbenve áll, ha nem vagyok hajlandó még csak szóváltásra sem. Maga azt  hiszi, hogy az én
elutasításom véletlen.  Nem tudja  felfogni, hogy ennek oka  van.  Nem  tudja,  mert  nekem  kell  nyersen
felvilágosítanom.

A férfi markáns arca nem tükrözött megbánást. Ellenkezőleg, nagyon is vidám volt. Szeme csillogott,
szélesen mosolygott.  Távoli  szemlélő  azt  hihette,  nagyon  is  ínyére  van  a  lány  felháborodása.  Amikor
azonban megszólalt, hangja komolyan csengett:

- Figyeljen rám, kedves kisasszony. Véletlenek nincsenek, azt nagyon jól tudom. Azt is tudom, hogy
minden, ami történik, okkal történik. De maga se szemlélje a világ folyását és a dolgokat csupán egyfajta
megvilágításban. Fogja  fel maga is az  okokat.  Például  oka  van  ennek  a  cigarettának  -  emelte  fel  az
asztalról a kemény fedelű dobozt, és a zsebébe rejtette. - Például oka  van annak,  hogy nekem annyira
tetszett a múltkor a díszes strassza, amelyet ma nem visel. És maga nagyon is jól tudja, milyen okról van
szó.

A széles mosoly egy villanásra sem tűnt el arcáról.

-  Próbálja  felfogni  az  okokat,  és  ne  felejtse,  hogy  megkínáltam  a  cigarettámból,  amely  nem  is
akármilyen. Hát akkor a viszontlátásra - fejezte be.

Elfordult a lánytól, és kényelmesen megindult kifelé a büféből.



Sas Mária sápadtan állt az asztalnál, és a távozó férfi után bámult.

Alma P.  Ferenc  felvette ballonját,  és  átvágott  az  úttesten.  Befordult  a  legközelebbi  utcába,  amely
majdnem szemben volt a Központi Mechanikai Vállalat épületével.  Egy világos kis  Fiat  gépkocsi  állt  a
járda mellett. A férfi kinyitotta a lezárt gépkocsit, levette ballonját és a hátsó ülésre dobta, aztán elfoglalta
helyét a kórmánynál.

A szélvédő  üvegen át  látni lehetett  a  vállalat bejárati  ajtaját  és  az  épület  előtt  húzódó  parkoló  egy
részét.

Sas  Mária  pontban  tizenegy  órakor  lépett  ki  az  ajtón.  Körbenézett  és  ernyője  után  nyúlt,  de
meggondolta magát. Egy Skoda gépkocsi kanyarodott le az  úttestről,  és  megállt a  parkolóban.  Bárány
Tamás ült benne. A mérnök nem szállt ki, átnyúlt az első ülés felett, és kinyitotta az ajtót. A lány úgy tett,
mintha meglepődött volna érkezésén, aztán a kocsihoz lépett és beszállt.

- Kezét csókolom, Marika - mosolygott a férfi.

- Nem ezt beszéltük meg - bizonytalankodott a lány.

- Ráértem, eljöttem magáért. Ez csak nem baj? Hazaviszem. Miért gyalogolna ebben a rossz időben?

Sas Mária aggódva pillantott az épület üvegajtajára, amelyen néhány tisztviselő lépett ki.

- Induljunk akkor - mondta sürgetően.

Bárány nyomban gázt adott, kihajtott a parkolóból, és a Flórián tér felé kanyarodott.

-  Már említettem magának, hogy ne találkozzunk itt az  épület  előtt  -  folytatta a  lány. -  Nem mintha
különösebben érdekelne, de szükségtelennek tartom,  hogy pletykáljanak rólunk.  Tudja,  milyenek itt  az
emberek.  Főként  a  nők.  Árgus  szemmel  figyelnek  nemcsak  engem,  hanem  mindenkit.  Még  a
legjelentéktelenebb kézfogáson is csámcsognak, és felnagyítják.

- Nincs abban semmi, hogy hazaviszem.

- Látszólag, de azt csak-csak sejti, hogy ez nem valamiféle egyszerű szívesség.

A szemüveges férfi a meglepettet adta.

- Hát micsoda? - kérdezte.

- Ne legyen gyerek, Tamás. Maga tudja legjobban, Hogy egyszer vagy kétszer felajánlja, hogy elvisz,
az még hagyján,  de  ha ez rendszeresen ismétlődik,  sőt  szabad  szombatján elém jön,  csak  egyértelmű
következtetésre lehet jutni. Máskor ne tegyen ilyet.

- Ennyire törődik az emberekkel?

- A kollégáim adják a környezetemet. Óhatatlan nem rájuk figyelni.

- Ez már magánügy - szögezte le a mérnök.

- Magának igen.

- Miért? Magának nem magánügy, hogy most velem van? Kinek mi köze hozzá?

- Másként ítélik meg egy nő viselkedését. Egy férfitől mindent természetesnek vesznek, még akkor is,
ha családos. Cinkosként szemet hunynak a magatartása felett, de a nő, legyen férjezett vagy hajadon; az
előtérben áll. Gondoljon rám, és ne akarjon nekem kellemetlenséget.

Áthaladtak a zsúfolt Flórián téren, és  folytatták útjukat  a  budai  oldalon a  Margit-híd irányába.  Elég
nagy  volt  a  forgalom,  csupán  a  teherautók  sorai  ritkultak  meg,  amelyből  következtetni  lehetett  a
hétvégére.



- Legközelebb majd megvárom magát valahol a közelben - törte meg a csendet a mérnök. - Bár nem
értek egyet az óvatoskodásával, nincs feleségem, nincs családom. Mindegy, ha maga így kívánja Marika,
ám legyen.

Sas  Mária  nem válaszolt.  Hosszú cigarettát  vett  elő  táskájából,  és  ideges mozdulattal rágyújtott.  A
férfi gyors oldalpillantást vetett.

- Történt valami? - kérdezte.

- Miből gondolja?

- Felcsigázottnak tűnik.

- Miért nem idegesnek?

Bárány Tamás hosszan mosolygott, és az utat nézte.

- Nem akartam mondani, mert még soha nem láttam magát idegesnek mondta.

- Nem történt semmi különös - rázta fejét a lány. - Csupa hétköznapi apróságok fordultak elő. Igaz,
sokat dolgoztam a héten. Érzem is, de estére majd elmúlik.

Elérték a Fő utcát. Bárány Tamás megszólalt:

- Fél hétkor itt vagyok magánál.

- Találkozzunk a színháznál, a bejárat előtt, háromnegyed hétkor.

- Ne jöjjek magáért? - csodálkozott a férfi.

- Van egy kis dolgom, el kell intéznem. Odamegyek egyenesen a színházhoz.

A mérnök kelletlen arcot vágott.

- Miért ne lenne jó így? - folytatta a lány.

- Gyalogolni akar ebben a rossz időben, meg tolakodni az autóbuszon?

-  Metróval  megyek.  Amit el  kell  intéznem, családi  vonatkozású ügy. És  nem esik  le  az  ujjamról  a
gyűrű, ha kocsi nélkül megyek a színházhoz.

- Ahogy parancsolja - mondta rezignáltan a férfi.

Felbukkant az ismerős Közért táblája.

- Az üzletnél álljon meg, Tamás - szólalt meg a lány. - Vásárolnom kell egyet s mást.

Bárány Tamás a jelzett helyen fékezett.

- Tehát háromnegyed hétkor az Erkel bejáratánál - mondta.

- Pontosan. És köszönöm, hogy hazahozott.

- Örültem, hogy velem tartott.

Sas Mária a férfira mosolygott, kiszállt, és becsapta a kocsi ajtaját. Addig nézte a Skodát, míg az el
nem  tűnt.  Ezt  követően  sem  mozdult  el  a  járda  széléről,  mereven  figyelt  abba  az  irányba,  ahonnan
érkeztek. Jól látta a világos kis  Fiatot.  amely csigalassúsággal közeledett  a  járdaszegély mellett,  mintha
vezetője leállóhelyet keresne. A kocsi azonban váratlanul bekanyarodott a legközelebbi utcába. és eltűnt
a lány szeme elől.

Sas Mária néhány percet várakozott még, hátha előbukkan a kocsi. Mivel az nem jött, sarkon fordult,



és eltűnt a huszonnégyes számmal jelzett ház kapujában.

Alma  P.  Ferenc  ekkor  már  a  mellékutca  végére  ért  kocsijával.  Néhányszor  megkönnyebbülten
sóhajtott fel. Áthajtott a Margit hídon Pestre, és a Belvárosban a Nádor téren állította le a kocsiját.

Pont dél volt. Sietősen ment a Vörösmarty cukrászdához, és benyitott az ajtón.

Az elegánsan öltözött manöken már ott ült a rózsaszín teremben egy sarokasztalnál. Lábát keresztbe
vetve unottan cigarettázott. Húsz-egynéhány éves lehetett. Dús barna haja frissen volt bodorítva, csinos,
de  sovány arcát  túlzottan festette.  Amint észrevette  a  markáns  arcú  férfit,  műszempillája  megrebbent,
nagy barna szeme felcsillant.

Alma P. Ferenc egyenesen a lányhoz lépett.

- Csók Editke - mondta. - Remélem, nem késtem.

- Ebben a percben érkeztem én is.

A férfi levette kabátját és átadta a hozzálépő ruhatárosnak, majd helyet foglalt a piciny asztalnál.

- Látom, még nem rendelt, nagyon helyes - állapította meg. - Mivel vendégelhetném meg?

- Konyakkal - mondta a lány. Mély hangja kellemesen búgott. - Csak konyakkal vagyok ma hajlandó
társulni. Biztosan valami frontátvonulás van. Érzem a fejemben.

A felszolgálónő állt meg az asztalnál.

- Egy nagy konyak és két kávé - mondta a férfi.

- Kávé nem kell. Semlegesíti a hatást.

- Akkor két nagy konyak és egy kávé - helyesbítette a férfi.

A felszolgálónő fejét biccentette és távozott.

- Maga is konyakozik, Feri? - csodálkozott a lány. - Tudtommal nem szereti a konyakot.

-  Nem is magamnak rendeltem, csupán előrelátó voltam. Nézzen körbe,  mennyien  vannak.  Minek
újból várni a felszolgálásra? Egy kalap alatt idetankolják a kellő mennyiséget.

A manöken nevetett.

-  Csakhogy az sok lesz nekem - mondta,  és  jelentőségteljes  pillantást vetett.  -  Csak  nem ér  rá  ma
este? Vagy igen? És ez összefügg a két nagy konyakkal?

- Nincs semmi hátsó gondolatom. Vagy talán attól fél, hogy becsíp?

A lány sovány arca bósszúságot tükrözött.

- Magának soha nincs jó gondolata velem kapcsolatban - jegyezte meg nyűgösen. - Soha nem ér rá.
Hiába hívom a lakásán, a kagylót sem veszi fel még éjfélkor sem. Ráadásul semmiféle jó szándéka nincs
velem kapcsolatban.

- Talán nem sikerült az a...

A lány egy mozdulattal leintette.

- Nem arról volt szó, amit tett - mondta. - Tudhatja, mennyire hálás vagyok ezért magának. Ha maga
nincs, nem kerülök abba a csoportba, amely a bemutatót tartótta a római divatcégeknek, és elesek egy
gyönyörű úttól.

- Pedig az igazat megvallva - folytatta -, amikor a nemzetközi divatbemutatón leszólított a Gellértben,



azt hittem, csak fűzni akar.

- Nem szólítottam le...

A lány bólintott.

- Jó, akkor vegye megismerkedésnek - mondta. - Még akkor is azt hittem, hogy fűz, amikor a vezér
nevét említette, és dicsekedett, mennyire ismeri. Abban sem hittem, megvallom utólag, hogy segíteni fog.
Tudja, sokkal csekélyebb dologért egyesek mit kívánnak tőlem?

A markáns arcú férfi a fejét biccentette.

- Egyszóval nem hittem magának, Feri - folytatta elgondolkozva a lány, majd megszívta cigarettáját, és
elnyomta a hamutartóban. Akkor esett csak le a tantusz, amikor személyes üzenetet kaptam a  vezértől,
és közölték velem, benne vagyok a divatbemutatóra utazó csoportban. Nos, azóta felfelé ível a csillagom.

- Örülök neki.

A felszolgálónő érkezett a rendeléssel. A lány nyomban kiitta az egyik konyakot.

- Egészségére - szólalt meg a férfi.

Cukrot tett kávéjába és megkavarta, miközben mosolyogva nézett.

A lány letette a poharat, és hátradőlt a széken. Hosszú láncon csüngő fémmedálja a gyomra tájékán
pihent.

- Határozottan felfelé ível a csillagom - állapította meg elégedetten.

Alma P. Ferenc vállat vont, és belekóstolt a kávéba, aztán letette a csészét.

- Mert jó mozgása van - mondta. - Maga, Edit, vérbeli manöken, ezt csak a vak nem veszi észre.

- Smafu ...

- Higgyen nekem.

- Ez egy nagy smafu, Feri.

- Maga tudja azt a legjobban, hogy nem az.

A lány merően nézett, és megszólalt:

- Igen, én tudom a legjobban. Egy csomó lánynak van olyan mozgása, mint nekem. Hogy a vezér vak
volt velem szemben, az szentség. De maga nyitotta fel a vezér szemét. Ha ezt nem teszi, kigolyóztak volna
nemcsak a külföldre utazó csoportból, hanem az élvonalból is. Járhattam volna üzemi bemutatókra  meg
kisebb kultúrotthonokba. Kész. Maga közbelépett. Én számtalanszor hívtam magát telefonon, néhányszor
sikerült elkapnom. De mire mentem vele?

A férfi értetlen tekintetet vetett.

-  A nagy semmire -  folytatta a  lány. -  Magával  kapcsolatban  semmire.  Udvariasan lerázott,  mintha
terhére lennék. Hiába akartam összefutni magával. Tegnapelőtt majd leestem a székről, amikor randevúra
hívott. Nos, itt vagyok. Örömmel jöttem, és kíváncsian várom, miért segített rajtam.

- Kedves Edit, nincs magával szemben semmi hátsó gondolatom.

- Látja, ez a baj. Ez, hogy nincs semmi jó szándéka velem kapcsolatban.

- Amit tettem, azt...

-  Csak azt ne mondja, hogy emberbaráti szeretetből tette -  csattant  fel a  lány. -  Csak  azt  ne,  hogy



önzetlenül segített rajtam, miután megismert.

- Pedig így van.

A lány hosszan ingatta a fejét.

- Maga nem olyan, aki kispapnak készült - mondta.

- Azt hiszi, nem lehet valakin önzetlenül segíteni? Maga a rosszhoz volt szokva, Edit.

- Én az élethez vagyok szokva - mondta határozottan a lány. - A mi szakmánk világában ilyen csodák
nincsenek.  Azt  szeretném,  ha  maga  most  is  olyan  lenne,  mint  akkor,  ott  a  Gellértben  azon  a
divatbemutatón, amikor leszólított, illetve megismert, hogy a maga szája íze szerint beszéljek.

A férfi nevetett.

- Milyen voltam? - kíváncsiskodott.

-  Rámenős.  Olyan,  amilyennek  egy  férfinak  lennie  kell.  Nem  szemtelennek,  de  makacsnak,
akaratosnak.  Ó,  mennyire  más  volt,  Miután  segített  rajtam,  megváltozott.  Azon  ritka  alkalmakkor,
amikor telefonon beszéltünk, mindig felmerült bennem, hogy bár ne segített volna.

- Ugyan miért?

A lány lágyan nézett, aztán maga elé húzta a másik poharat, és beleivott a konyakjába.

- Csak - mondta.

- Ez nem magyarázat.

- Maga sem magyaráz meg elfogadhatóan semmit.

Alma P. Ferenc bizonytalan mozdulatot tett kezével a levegőben, majd cigarettára gyújtott.

-  Csinálunk  egy  nagy  kört,  és  mindig  ugyanoda  lyukadunk  ki  -  fújta  maga  elé  a  füstöt.  -  Két
malomban őrölünk.

- Csak egyben - emelte ujját magasba a lány.

- Nem értem.

- Majd megmagyarázom.

- Kíváncsian várom - mosolygott a férfi.

A lány cigarettára gyújtott, és kiitta a második pohár konyakját is.

- Az az érzés bujkál bennem, hogy maga akar tőlem valamit - mondta. - Csak nem tudom, mit. Ezért
valahogy  talonba  tett,  miután  segített  rajtam  és  segít  most  is,  tehát  állandóan  érezteti  velem,  hogy  a
lekötelezettje vagyok. Persze, minderre a vállamat rándíthatnám és azt mondhatnám: na bumm, és akkor
mi van? Majd kiböki, mit akar. Ha meg nem, annál jobb.  Nos,  én nem vagyok ilyen. Nem bírom el  a
bizonytalanságot. Állandóan felmerül bennem: miért segít  rajtam,  amikor a  kisujját  sem mozdítja,  hogy
ezért a szeretője legyek? Úgy érzem, mintha hálót fonna körém, egy vastag hálót,  amelyet később  nem
tudok  szétszakítani.  És  mindezt  tétlenül  szemlélhetem,  miközben  mindjobban  ki  vagyok  szolgáltatva
magának. Ahhoz szoktam, hogy mértéket tudjak készíteni. Mit miért? És mennyit? A maga esetében nem
tudok mértéket készíteni, bizonytalan vagyok, és azt érzem, kicsúszik a lábam alól a talaj.

A lány mélyet szívott  cigarettájából,  szeme  fürkészve  tapadt  a  férfi  arcába,  mintha  onnan  kívánná
leolvasni szavainak válaszát.

-  Ezért nagyon kíváncsian várom, miért volt  hajlandó ma velem találkozni -  mondta.  -  Vajon miről



akar velem beszélgetni? Mert az biztos, hogy valamiért elő akar venni a  talonból,  ahová volt  oly szíves
elhelyezni majd két hónapig. Remélem, most nem mondja azt, hogy máris kifutott az időből és nem ér rá.

A férfi olyan tekintetet  vetett,  mint aki  nem  biztos  a  dolgában.  Néhányszor  megszívta  cigarettáját,
aztán megszólalt:

- Az volt a szándékom, hogy meghívom hozzám egy kávéra. Most, szombaton, kora délután.

A lány megmerevedett, nagy barna szeme kitágult.

- Meghív magához? - tagolta a szavakat, mint aki nem hisz a fülének.

A férfi komoly arccal bólintott.

- Feltéve, ha elfogadja - mondta.

- Hogy elfogadom-e? Még a kávét is hajlandó vagyok meginni.

- Konyakom is van, ha...

-  Nekem  a  kávé  kell  -  szakította  félbe  a  lány  csillogó  szemmel.  -  A  maga  kávéja.  Nem  kérek
konyakot. Fizessen, és induljunk. Induljunk azonnal, mert még képes lesz rá, és meggondolja magát.

Alma P. Ferenc a karjába  csímpaszkodó lánnyal a  téren levő  taxiállomáshoz ment.  Beültek az első
kocsiba, és a férfi megadta a címet a sofőrnek. Perceken belül átértek a Lánchídon Budára, és a taxi az
Attila utcában egy modern bérház előtt fékezett.

A  lány  elfogódottan  lépett  be  a  második  emeleten  levő  garzonlakásba,  majd  megállt  a  modernül
berendezett szobában, és lassan körbejáratta tekintetét. A férfi bezárta a bejárati ajtót és megszólalt:

- Helyezze magát kényelembe, addig elkészítem a kávét.

- Ha annyira akarja, készítse el.

A férfi kiment a  csöpp  konyhafülkébe,  és  nescafét  készített.  Miközben elkavarta  a  forró  vízben,  a
falon függő  konyhaszekrényben matatott,  majd  csészékbe  öntötte  a  kávét,  és  cukorral  együtt  tálcára
helyezte.

A lány az ablaknál állt, az utcát bámulta.

- Szép kis lakás - fordult el az ablaktól.

Mindössze egy szekrényfal és  vörös  huzatú franciaágy volt  a  kis  szobában,  két  hasonló  fotellal  és
dohányzóasztallal.  Az  ágy  felett  hatalmas  Csók  István  kép  borította  a  falat  élénk  színeivel.  Kövér
gomolyfelhők között telt idomú, meztelen angyalok incselkedtek. A fehér telefon az ágy közelében volt,
akárcsak a halványzöld borítású hangulatlámpa.

A férfi a  torkát  köszörülte,  és  a  dohányzóasztalra tette  a  tálcát.  A lány leejtett  karral  állt  előtte,  és
némán  figyelte  szorgoskodását,  ahogyan  elrendezte  a  csészéket.  Amint  a  férfi  felegyenesedett,
rámosolygott.

- Foglaljon helyet, Edit - mutatott a férfi a fotelra.

A lány a fejét rázta. A franciaágyhoz lépett, és féloldalt végigdőlt rajta.

A férfi ellépett a dohányzóasztaltól, és a lány fölé hajolt.

Odakint már szürkült, amikor magukhoz tértek. A lány nem emlékezett, honnan is került elő a kockás
pléd, amely betakarta őket. Feje a férfi vállán nyúgodott, a szoba tele volt ledobált ruhaneműkkel.

- Kérek egy cigarettát - szólalt meg.



A férfi kinyúlt,  és  a  telefon mellől elvette  a  cigarettát,  majd a  hamutartót  is,  amelyet az  ágy szélére
helyezett. Egyszerre kettőt gyújtott meg.

- Miért nem volt már előbb szükséged rám? - kérdezte a lány, miután megszívta cigarettáját.

- Talán már a Gellértből hívtalak volna a lakásomra?

- Nem, azt nem.

- Hát akkor mennyivel előbb?

A lány játékosan beletúrt a férfi hajába.

- Nem tudom - mondta a száját csücsörítve. - De jobb lett volna, ha előbb hívsz.

- Az nem volt jó, hogy most hívtalak?

- De igen, nagyon jó volt. Ezért hívtál ma randevúra?

A férfi a mennyezetet nézte.

- Nem ezért - mondta. - Egyszerűen beszélni akartam veled.

-  Tehát ezzel nincs vége mindennek? - kérdezte a lány, és hangjába szorongás vegyült. -  Szükséged
lesz rám máskor is?

- Igen...

A  lány  hallgatott,  és  ujjával  kis  képzeletbeli  köröket  rajzolt  a  férfi  mezítelen  mellére.  Olykor
félbehagyta, és megszívta cigarettáját.

Nagy sokára megszólalt:

- Már azt hittem, nős vagy, azért húzódozol tőlem, aztán arra gondoltam, hogy ha az lennél, nem adtad
volna meg a lakásod telefonszámát. Mondd, miért szólítottál le a Gellértben? Tetszettem neked?

- Igen...

- Haha - mondta a lány, aztán megrázta a fejét. - Különben nem érdekel. Az a lényeg, hogy itt vagyok
nálad.

- Éppen Kolovitscsal enyelegtél, amikor megláttalak.

A lány hirtelen felült, és szembefordult a férfivel. A takaró lecsúszott meztelen testéről. Kis almamelle
remegni látszott.

- Te ismered Kolovitsot? - kérdezte kerekre tágult szemmel.

A férfi bólintott.

- Ismerem Kolovits Zoltánt, mint fotóriportert, mint fényképészt is - mondta. - De Kolovits nem ismer
engem sem névről, sem személyesen.

- Az egy szemét alak - robbant ki a lány.

- Olyan szépen beszélgettetek.

- Az más, nyíltan így vagyunk, de messze elkerülöm őt. Egy szemét.

- Reklámfotókat is készít rendelésre a lakásán.

A lány hisztérikusan felnevetett.



-  Reklámfotókat - tagolta.  -  No  persze,  azt  is  készít,  meg egyebet.  Azt hiszed,  engem sem fűzött?
“Csak egy-két szép képet, Editkém” nyájaskodott. “Jó pénz, biztos pénz, és olykor valuta” győzködött.
Tudtam,  aktképekről  volt  szó.  No,  nem  pornókról,  hanem  csak  pikáns  aktképekről,  amelyeket
külföldieknek ad át közlésre. Volt olyan lány, aki egy behozott Play Boy lapban nézett magával szembe.
Beszéltem olyan lánnyal, akit Kolovits zsarolt a korábbi aktfotójával, és azt akarta, hogy legyen két hétre
a barátnője valami külföldi pasasnak, akivel Kolovits egy húron pendült. De azt hiszem, hogy ez a szemét
futtatott néhány lányt, akik engedtek a zsarolásának.

- Azt hittem, jóban vagytok.

- Ez azért túlzás, nem gondolod?

-  Bocsáss  meg, arról  beszélek,  amikor  a  Gellértben  megláttalak  vele  -  mondta,  és  kivéve  a  lány
kezéből  a  végigégett  cigarettát,  a  sajátjával  együtt  elnyomta  a  hamutartóban.  -  Takarózz  be,  mert
megfázol.

A lány visszadűlt, fejét ismét a férfi vállára hajtotta, és magára húzta a takarót.

-  Kolovitshoz  korábban  feljártam,  mint  majd  minden  valamire  való  manöken  lány  -  mondta.  -
Reklámfotókat csinált, amikért pénzt kaptunk. Strandruhák, különféle szépségápolási  cikkek.  De  rólam
nem sikerült aktfotót készítenie. Én nem dőltem be, hogy ruhátlanul a gép elé álljak, és a képeket a kinti
lapoknak elsózza.

-  Képzeld, milyen gátlástalan alak lehet - folytatta -,  amikor a  saját  menyasszonyát,  aki  nem is volt
manöken, lefényképezte meztelenül. Ezért szakítottak is. A kislány helyében kikapartam volna Kolovits
szemét. Ő megúszta egy otthagyással.

- A menyasszonya volt?

-  Eljegyzett  menyasszonya.  Különben  jót  röhögtem  ott  a  Gellértben  Kolovitson.  A  kislány,  aki  a
menyasszonya volt, ott meresztette a szemét.

- Az a vörös hajú, akit Kolovits úgy került?

- Dehogyis az. A vörös hajút Fettinek hívják, manöken. Azért kerüli őt annyira Kolovits, mert állítólag
komoly összeggel tartozik a  lánynak.  Legalábbis  ezt  beszélik.  Kolovits  volt  menyasszonya az a  fekete
hajú  lány,  aki  kint  a  hallban  az  ajándéktárgyakat  árulta.  Azt  mondják,  nagyon  művelt,  több  nyelven
beszél.  Na,  de  ki  az,  akit  Kolovits  megbecsül?  Olyan  nő  talán  nincs  is  a  földön.  Különben  holnap
találkozom  Kolovitscsal  is.  Reggel  Miskolcra  utazunk.  Vasárnap  délután  divatbemutató  lesz  műsor
keretében a sportcsarnokban.

- Ő is ott lesz?

- Igen, fotókat készít. Már ma este leutazott a kocsijával. De nem is tudom, miért mondom ezeket el.
Honnan ismered Kolovitsot? Volt vele valami dolgod talán?

A férfi a fejét rázta.

- Csak hallomásból ismerem - mondta.

A lány kissé elfordította a fejét, hogy a férfi arcát láthassa. Amikor megszólalt, hangjának éle volt:

- Mit akarsz te Kolovitstól?

- Honnan tudod, hogy akarok tőle valamit?

- Érzem...

- Törleszteni akarok neki.



- Le akarod buktatni?

A férfi arcán mosoly futott végig, aztán vonásai megkeményedtek.

- Csúnya kifejezés ez - mondta.

- Tudsz szebb kifejezést?

- Nem akarom lebuktatni. Csupán törleszteni akarok neki, de azt keményen.

A lány arca félelmet tükrözött.

- Kolovits nagyon veszedelmes - mondta visszafogott hangon.

- Tőlem lehet akármilyen tigris, akkor is törlesztek.

-  Nő  van a  dologban -  állapította  meg lemondóan a  lány. -  Csak  nő  lehet.  Kolovits  csak  nőkkel
foglalkozott. Ki az a nő? Érdekes még?

-  Nem nő,  hanem lány  -  helyesbített  a  férfi.  -  És  nem  érdekes,  mert  nem  hozzám  tartozott.  Egy
barátom  húga.  Áruházban  volt  eladó,  ott  belebotlott  Kolovits.  A  lány  szerelmes  lett.  A  többit  már
sejtheted. Azóta a lány alig mozdul ki az idegszanatóriumból. A bátyja meg egy puhány. Úgy döntöttem,
magam veszem ezt a dolgot a kezembe. Különben is utálom az ilyen zsarolókat.

A lány áthajolt a férfi felett, és cigarettára gyújtott. Ülve maradt és magára tekerte a fél takarót.

- A törlesztésben számíthatsz rám - mondta csendesen.

- Félreértettél. Nincs szükségem társra.

- De valaki kell, aki ismeri az összes körülményeket és magát Kolovitsot.

A férfi mosolyogva ingatta a  fejét.  Kivette  a  lány kezéből a  cigarettát,  néhányszor megszívta, aztán
visszaadta.

-  Segítek neked, Feri - ismételte a  lány. -  Szükséged van a  segítségemre.  Tudod,  mennyire utálom
Kolovitsot, hiszen mindezt elmondtam neked. Nem arra kérlek,  hogy áruld el  a  tervedet,  ha  egyáltalán
van valami elképzelésed a törlesztésre. Csak arra kérlek, hogy segíthessek.

A férfi moccant egyet, és felemelt fejjel körbenézett, hogy mit csavarhatna magára, ha felkel.

- Rá akarsz gyújtani? - kérdezte a lány, és nyúlt volna a cigarettáért.

- Megiszom az egyik kávét.

- Hiszen az már jéghideg.

- Nem baj - nyújtotta nyakát a férfi a csészék felé.

A lány megelőzte. Kibújt a takaró alól, és a dohányzóasztalról elvette az egyik csészét. Megvárta, míg
a férfi megissza a kávét, majd amikor letette a csészét a parkettra, kinyújtotta a karját, és magához húzta.

- A cinkosod leszek - súgta.

- Nehogy megbánd...

- Soha - mondta a lány, és ajkát a férfi szájára tapasztotta.

Később szedelőzködni kezdtek.

- Nem tudod, hol tartja Kolovits az aktgyűjteményt és a kompromittáló fotókat? - kérdezte a férfi.

- Holtbiztosan a lakásán.



- Ahol a műterme is van?

- Igen...

- Gondolom, nem hagyja úgy szanaszét.

A lány töprengett, aztán megszólalt:

- Azt hiszem, van valami rejtekhelye. Az egyik lány említette, hogy valamit megmozdított a lakásban,
és véletlenül előbukkantak az aktképek. Kolovits kis híján megpofozta, amiért a tudta nélkül matatott.

- Ismered jól azt a lányt?

- Tudni akarod a rejtekhelyet?

A férfi bólintott.

- Pontosan megtudom - mondta a lány.

- Sürgős.

- Igyekszem minél előbb beszélni vele.

Alma P. Ferenc utolsó cigarettájára gyújtott.

- Még ma este kellene - mondta.

A lány éppen a ruhájába akart bújni, de a meglepetéstől leült az ágy szélére.

- Ilyen sürgős? - kérdezte.

- Igen. Ha tudod, ki az a lány, még ma este kerítsd elő, és szed ki belőle. Pontban tíz órakor várom a
hívásodat. Előbb semmi esetre se telefonálj. Érted?

A lány némán bólintott, és folytatta az öltözködést. Kisvártatva megszólalt:

- Ki akarod használni a kedvező alkalmat, hogy Kolovits ma nincs otthon?

A férfi vállat vont.

- Ismersz a manökenek közül olyan lányt, akit jelenleg is futtat ez a Kolovits? - kérdezte.

- Csak azok beszélnek, akik nem engedtek sem a zsarolásnak, sem a pénznek. Azok a lányok, akik
már nyakig benne vannak, nem beszélnek.

Hat óra tájt Alma P.  Ferenc  elbúcsúzott  a  lánytól,  miután az autó  buszról  az  első  pesti  megállóban
leszálltak. Megvárta,  míg a  lány felszáll egy  másik  autóbuszra,  aztán  kocsijához  ment  a  Nádor  térre.
Egyenesen az Erkel  Színház közelébe  hajtott.  Egy mellékutcában leállította a  kocsiját,  és  gyalog  ment
tovább. Kellő távolságban megállt, és cigarettára gyújtva várakozni kezdett. Innen jól szemmel tarthatta a
színház bejáratát;  az  előtte  levő  parkolóhelyet.  A járda  szélén levő  telefonfülke  kellően  eltakarta  őt  a
színházba igyekvők elől. Alig helyezkedett el, máris megérkezett Bárány Tamás a Skodájával. Lezárta, és
a színház bejárata előtt a lépcsők tövében várakozni kezdett. Sas Mária azonban jócskán késett, néhány
perccel  hét  óra  előtt  érkezett  csak  meg taxival.  Kezet  fogott  a  mérnökkel,  és  eltűntek  a  bejárati  ajtó
mögött.

Alma  P.  Ferenc  eldobta  cigarettáját,  és  elgondolkozva  ment  vissza;  a  mellékutcában  hagyott
kocsijához.

8.



Éjfél  már  jóval  elmúlt,  amikor  Alma  P.  Ferenc  megérkezett  a  Rózsadomb  aljáhóz.  Egy  sötét
mellékutcában leállította Fiatját. Elszívott egy cigarettát, aztán kiszállt,  és  lezárta  a  kocsit.  Kényelmesen
kisétált a Pasaréti útra.

Kecses  villaépületek,  modern,  emeletes  társasházak  váltogatták  egymást  dús  lombú  fák  mögé
húzódva.  Csak  elvétve  lehetett  felfedezni  világos  ablakot.  Csillagos  volt  az  égbolt,  a  mozdulatlan
levegőben virágillat érződött. A Pasaréti út kihalt volt. Nagy ritkán előbukkant egy taxi,  és  késői utasát
szállítva, sebesen tovatűnt.

A férfi megindult az úton, és jó tízperces gyaloglás után megtorpant. Egy fa árnyékába húzódott, aztán
várakozott. Többször körbekémlelt, mintha ismeretlen helyen járna és útbaigazításban reménykedne,  de
senki sem bukkant fel. A környező kertben lapuló házak csendesek voltak. Előtte kétemeletes társasház
magasodott, a kertet alacsony vadkerítés szegélyezte. Egyetlen ablakból sem szűrődött kí fény.

Néhány perc múlt így el, aztán a férfi cselekvéshez látott. Egy mozdulattal átdobta magát a kerítésen,
és nesztelenül a ház bejáratához osont. Kulcs csörrent a zárban, az üvegajtó engedelmesen kitárult. Erre
gyorsan belépett, és visszazárta az ajtót.

A lépcsőházban fülledt volt a levegő.

A  férfi  kis  ideig  moccanatlanul  fülelt,  aztán  felsurrant  a  második  emeletre.  A  folyosóról  három
lakásajtó nyílt. Egyiken díszes névtábla ékeskedett:  Kolovits  Zoltán fotóriporter.  Az ajtóhoz térdelt;  és
zsebéből kötőtű formájú hegyes tárgyat vett elő. A tűt  a  zárba  dugta,  és  óvatosan mozgatni kezdte.  A
zárból halk kattanások zaja érkezett. Rövid matatás után a tűt  felcserélte  egy vékony álkulccsal.  Amint
elfordította a kulcsot, a zár máris kinyílt. Felegyenesedett, lenyomta a kilincset. Az ajtó kitárult. Belépett a
lakásba,  és  óvatosan becsukta  maga után az ajtót.  Várt,  míg  a  szeme  megszokta  a  sötétséget;  majd
felkattintotta  ceruza  vékonyságú  zseblámpáját.  Éles  fénycsík  vágódott  a  padlóra,  majd  körbejárta  a
falakat.

Beépített szekrény, előszobafogas néhány ruhadarabbal.

A férfi belépett a szobába. Itt már sokkal világosabb volt, a nagy ablakok nem voltak elfüggönyözve.
Tágas helyiségben találta magát,  amely műteremmé volt  átalakítva,  csupán az  egyik  sarokban  állt  egy
fotel,  valamint  a  fekhely  célját  szolgáló  széles  pamlag,  amely  fehér  subaszőnyeggel  volt  letakarva.  A
széles falnál fehér gyöngyvászon terült szét, a mennyezettől a padlóig ért.

Ismét felvillant a lámpa éles fénycsíkja, és körbekúszta a műterem minden zugát, óvatosan elkerülve a
széles ablakot, és megállapodott egy modern szekrényfalon, amely a bejárati ajtó mellett volt.

A  férfi  a  szekrényhez  lépett,  aztán  kesztyűt  húzott,  és  kinyitotta  annak  lehajtható  részét.  Egy
bárszekrény tárult  fel előtte,  különféle italosüvegekkel;  csiszolt  poharakkal.  A zseblámpa fényét élesen
verte vissza a tükörlapokból álló hátsó fal.

Óvatosan benyúlt a bárszekrénybe, és kesztyűs ujjával kissé megmozgatta a  tükörlapokat.  Az egyik
elmozdult. Elégedetten sóhajtott fel, és serényen kiszedve az italosüvegeket, amelyek az útjában voltak,
sorban leállította a parkettára. Ezt követően a zseblámpát a lehajtott szekrényajtóra helyezte, és mindkét
kezével benyúlt az elmozdult tükörlaphoz. Egy kis  feszítés elégnek bizonyult.  Kiemelte a  tükörlapot,  és
feltárult előtte a rejtekhely. Két vaskos albumot emelt ki, és a földre helyezte. Letérdelt, és a zseblámpa
fényénél  belelapozott  az  albumokba.  Szinte  kivétel  nélkül  női  aktképek  sorakoztak  bennük,
egynémelyikük túlontúl pikáns pózban készült.

A férfi habozás nélkül munkához látott. Apró fényképezőgépet vett elő, és a gép sarkához illesztette a
ceruzavékonyságú zseblámpát,  majd megkezdte az  album tartalmának fényképezését.  Gyorsan  haladt,
egyre-másra kattogott kezében a gép. Váratlanul megmerevedett. Egy meztelen lány képe  került  sorra,



aki színes labdát emelt a magasba, aztán még egy, majd több hasonló kép ugyanarról a lányról. A labdás
képet  kiemelte  és  a  zsebébe  süllyesztette,  majd  folytatta  a  fényképezést.  Miután  az  ismerős  lány
aktképeit rögzítette, kiemelte a róla készített összes képet. Kis ideig mozdulatlanul térdelt az album felett
és töprengő arccal gondolkodott, aztán ezeket a képeket is magához vette.

A másik albummal is gyorsan végzett. Itt nem bukkant rá  az  ismerős  lány egyetlen képére  sem.  Ezt
követően az albumokat visszahelyezte a rejtekhelyre, lefényképezte a bárszekrényt, majd az italosüvegek
kerültek sorra. Lassan, megfontoltan tette a helyükre, hogy pontosan úgy álljanak, a csiszolt poharakkal
együtt,  ahogyan  az  előbb  voltak.  Ez  talán  még  több  időt  vett  igénybe,  mint  az  album  tartalmának  a
lefényképezése.  Olykor  megállt,  és  hosszan fülelt a  lépcsőház irányába,  aztán folytatta munkáját.  Még
arra is gondja volt, hogy úgy fordítsa az üvegeket, ahogy azok címkéi mutatták magukat. Miután végzett,
elégedetten egyenesedett ki, és visszahajtotta a bárszekrény ajtaját.

Kilépett az előszobába, és behúzta maga után a szobaajtót. Hosszú ideig várakozott a bejárati ajtóhoz
simulva. Odakint semmi sem moccant. Megnyugodva kinyitotta az ajtót, és amikor becsukta maga után,
ismét letérdelt, és zaj nélkül a zárba dugta a vékony álkulcsot. Miután visszazárta az ajtót, felegyenesedett
és indult lefelé.

Ebben  a  pillanatban  kulcszörgés  hallatszott  a  földszintről.  Valaki  a  lépcsőház  bejárati  ajtajával
bíbelődött.

Alma P.  Ferenc  megdermedt,  majd gyors  pillantást vetett  körbe.  Az  észrevétlen  menekülésre  nem
kínálkozott  mód.  A  második  emelet  utolsó  szint  volt.  A  mennyezeten  négyszögletes  vaslap  jelezte  a
kijáratot a lapos tetőre, de a vaslétra hiányzott, így azt nem lehetett elérni.

Lentről ajtócsapódás, italos ember motyogása, majd káromkodás foszlányai hallatszottak.

A  meglapuló  férfi  hirtelen  cselekvéshez  látott.  Felnyúlt  a  falon  levő  világítótest  burájához.  Egy
mozdulattal leemelte,  és  az  égőt  meglazította  a  foglalatban.  Éppen  idejében  tette.  Odalent  kattant  az
automata  kapcsoló,  és  kigyúlt  a  lépcsőház  világítása.  Csupán  a  második  emelet  maradt  továbbra  is
sötétben.

Dörrenve csapódott be a bejárati ajtó. Nehéz lépésekkel egy részeg indult neki az emeletnek. A fent
lapuló férfi visszahelyezte a világítótest buráját a helyére, és a lépcsőkorláthoz lépett. A folyosónak ez a
része  félreesett  minden  útból,  néhány  hervadt  virág  volt  itt  cserepekben,  amelyeket  már  kitettek  a
lakásokból. Átlépett a virágokon, és leguggolva megbújt a korlát mellett. Világosban semmi esélye sem
lett volna, de így, hogy kissé kicsavarta az égőt és sötét lett, reménykedni kezdett. Bízott abban is, hogy a
hazatérő lakó italos, és nem tulajdonít különösebb jelentőséget a sötétségnek.

Az érkező nem állt meg az első  emeleten,  jött  tovább  felfelé. Nagydarab,  kopasz  férfi volt,  széttárt
karokkal  lépegetett,  hol  a  korlátnak,  hol  a  lépcsőház  falának  támaszkodva.  A  sötét  folyosó  láttán
megtorpant, és vaskosat káromkodott. Zsebéből hosszú kotorászás után kulcscsomót vett elő, és  ismét
megindult. Mereven nézett előre, és a sötétet kutatva egyenesen a szemben levő lakásajtóhoz lépett.

Sehogyan sem sikerült neki a zárat megtalálnia.

Alma P. Ferencnek nem volt választása. Tovább nem maradhatott a helyén. Félő volt, hogy a részeg
eredménytelen próbálkozása meghiúsítja észrevétlen távozását. Esetleg valaki kijön ajtót nyitni, vagy talán
a szomszéd felébred. A részeg háttal volt neki. Felegyenesedett, óvatosan átlépte a  virágcserepeket,  és
egy pillanat alatt lesurrant a lépcsőn. Mikor a földszintre ért, elaludt a villany. Gyorsan kinyitotta a bejárati
ajtót, amelyet a későn érkező nem zárt be, és máris kint volt a kertben. A fal mellett osont végig, majd
egy pillanat alatt átdobta magát a kerítésen. Sietve indult tovább, csak jóval távolabb lassította le lépteít.
Érezte, hogy arca verejtékben úszik, megtörölte magát és cigarettára gyújtott. Olyan élvezettel szívta le a
füstöt, mintha két napja nem dohányzott volna.



Pont  fél  kettőt  mutatott  karórája,  amikor  visszaérkezett  a  kocsijához.  Beült.  és  nyomban  indított.
Kisvártatva hazaért az Attila utcába. Csak fent a lakásban nyugodott meg, amikor levette nyirkos testéről
átizzadt  ingét,  és  fürdőköpenybe  bújt.  Zakójának  zsebéből  kivette  a  fényképeket,  és  szétrakta  az
asztalon.

A képeken Sas Mária volt, csak akkor még nem viselt sasson frizurát.

9.

A kis üzlet zsúfolt volt. Mindenütt különféle órák ketyegtek. Az idős férfi anélkül, hogy felállt volna a
javítóasztalától, megszólalt:

- Adja ide az óráját, és üljön le.

Sas  Mária  lecsatolta  karóráját,  majd  helyet  foglalt  az  asztal  mellett  levő  üres  széken.  Amaz
felpattintotta  az  óra  fedelét,  és  a  szeméhez  illesztett  nagyítóval  megvizsgálta  a  szerkezetet.  Teljesen
kopasz volt, feje búbján néhány pihés szál göndörödött.

- Mi a helyzet? - kérdezte. - Megtudott valamit a barátunkról?

A lány a fejét rázta. Az órás lapos pillantást vetett, és elvette szemétől a nagyítót.

-  Pedig  akkor  nem  jutunk  vele  kapcsolatban  semmire  sem  -  jegyezte  meg.  -  Már  tanácsoltam
magának,  adjon  módot  neki arra,  hogy megtudjuk,  hová  is  akar  kilyukadni.  Nem  véletlenül  kerülgeti
magát, főként nemcsak felvágásból mutatta meg azt a cigarettát.

- Hauser úr is ezt szívja.

A kopasz férfi felkapta a fejét.

- Ne beszéljen ilyen hangosan - mondta.

- De hisz nincs itt senki.

- Még a falnak is füle lehet.

Sas Mária tehetetlenül ingatta a fejét.

- Nem tudom, mire ez a nagy titkolódzás? - vélekedett. - Szükségtelen még magával is suttogni. Csak
ketten vagyunk itt.

- Tudja mi a helyzet? Vagy nem?

- Tudom, de ez nem a Központi Mechanikai Vállalat.

-  Hauser  úr  -  tompította  le hangját  a  férfi -  csupán baráti  szívességet  kért  magától,  amikor  rajtam
keresztül üzent. De helyénvaló, ha minden ezzel kapcsolatos dolog közöttünk marad.

A lány cigarettára gyújtott.

-  Hálás  vagyok  magának,  amiért  sikerült  ez  az  állás  -  mondta.  -  Jóval  többet  keresek,  mint  a
Gellértben.

- Hirdették az állást, én csak elolvastam az újságban.

Sas Mária fürkésző pillantást vetett.

-  Aztán meg - folytatta a  férfi -  gondoltam Hauser  barátunkra,  akinek érdeke,  hogy képviselt  cége



értesüljön  előbb  az  oszcillátor  elkészüléséről,  és  elsőnek  jelentkezzenek  a  maga  vállalatánál.  Hogy
mindezt titokban kell tartani, az természetes. Maga tudja a legjobban, milyen sok nyugati partner folytat
üzleti tárgyalásokat a KMV-vel.

A karórát egy pillanatra sem tette le a kezéből, és sűrűn pislogott a bejárati ajtóra.

- Ezt is tudom...

- Hauser úr hálás lesz önnek, ha nyomban szól nekem, hogy készek ezzel az oszcillátorral.

- Úgy tudom, csupán hetek kérdése.

- Nekünk biztos időpont kell.

Sas Mária kelletlenül biccentette meg a fejét.

-  Időben szólok - mondta. - De arról nem volt  szó,  hogy felbukkan majd valaki és  macerálni kezd
olyan dologgal, amely rám és Hauserra tartozik, no meg valamennyire magára is.

- Miért nem szedi ki belőle, hogy mit akar? Különben gondoljon arra, hogy talán a konkurrens olasz
cégnek lehet az embere. Elvégre azok is meg akarják előzni Hauser úr cégét.

- Már módot adtam neki. Két napja köszönő viszonyban vagyunk és biztosan a napokban randevúra
hív.

- Menjen el vele.

A lány bizonytalanul vont vállat, arcán aggodalom látszott.

- Valahogy félek tőle - mondta. - Egyszerűen félek, pedig szeretnék vele beszélgetni, de ez nem olyan
egyszerű.

- Miért fél?

- Hátha olyan kérdéseket tesz fel, amelyekre nem tudok válaszolni.

- Tegyen fel maga kérdéseket - javasolta a kopasz férfi. Megforgatta kezében az órát, és felemelte a
fejét. - Olyan dolgot nem kérdezhet magától, ami csak kettőnkre tartozik, no meg Hauserre.

- És a cigaretta?

Az órás legyintett.

-  Általános dolog.  Mindenki tudta,  hogy Hauser  Cityt  szív, még az is,  aki  csak  egyszer találkozott
vele.

- És a strassz?

A kopasz férfinak kikerekedett a szeme.

- A melltű - mondta halkan.

- Igen, az ékszer, amit Hauser küldött nekem. Ez nem általános dolog, mint a City, hanem nagyon is
konkrét. Ezt csak hárman tudjuk.

- Miért? - kérdezte a férfi. - Ki tudhatja még?

- Az anyagbeszerző - csattant fel a lány, majd visszafogta a hangját.

- Ő is tudja.

Amaz a levegőt kapkodta, és végigsimította kopasz fejét.



- Ez lehetetlen - hápogott.

-  Nem lehetetlen. Valamit tud róla. Megjegyzést tett az ékszerre, amikor meglátta rajtam, sőt célzott
rá, hogy kintről való, majd hangsúlyozta: ennek a strassznak oka van. Nos, milyen oka lehet? Csak  az,
hogy szívességet  teszek  Hausernak.  És  erről ez  az  Alma P.  Ferenc  tud vagy  legalábbis  alaposan  sejt
valamit...  Maga meg azt  tanácsolja,  hogy  beszélgessek  vele,  és  ne  féljek,  mert  nincs  mitől  tartanom.
Könnyű ezt mondani. Ennek alapján igenis van okom arra, hogy féljek. Csak annyit tudok róla, hogy az
egyik anyagbeszerzőnk, mást nem. És azt sem tudom, hová akar kilyukadni.

Az órás  kopasz  fején verejtékcseppek  jelentek meg. Letette  az  órát  a  kezéből,  és  zsebkendőjével
megtörölte a fejét, aztán kibámult a kirakatüvegen át az utcára. Kisvártatva a lányra nézett, és feszültségét
leplezve azon volt, hogy hangja természetesen csengjen.

-  Mindezt  megírom  Otto  Hausernak,  majd  ő  válaszol  rá  -  mondta.  -  Addig  is  ne  utasítsa  el  a
közeledését. Biztos vagyok benne. hogy jóval többet tudunk majd meg, miután beszélt vele.

Sas Mária idegesen megszívta cigarettáját:

-  Mikor látogat Pestre Otto Hauser? - kérdezte. - Nekem azt  mondta,  hogy még a  tavasszal,  de  a
nyarat biztosan említette.

- Hol van még a nyár?

- A nyakunkon. Egy hónap, és benne vagyunk. Beszélni akarok Hauserral minél előbb.

- Itt vagyok én is; hiszen közvetítek maguk között.

- Nekem ő kell.

- Értem. Nyáron itt lesz. Egy üzletember nagyon elfoglalt. A leveleit viszont továbbítom magának; mint
eddig is tettem.

- Nem tudom, miért nem a címemre ír.

A kopasz mélyet sóhajtott.

- Ezt már megírta magának - mondta.

-  Az  igaz,  hogy  megírta,  de  nem  értem  őt.  Azt  is  nehezen  fogtam  fel,  hogy  miért  távozott  olyan
meggondolatlanul. Minden cuccát a szobában hagyta.

- Űzleti dologban nem lehet késlekedni.

A lány értetlenül nézett.

-  A  szállodában  összevissza  suttogtak  -  mondta.  -  Még  azt  is  kitalálták,  hogy  letartóztatta  a
rendőrség,  csak  nem  mondják  meg...  Akkor  hogy  tudott  volna  nekem  kintről  üzenni,  levelet  írni,  és
magának elküldeni az ékszert? Tudom, hogy mindez nem igaz, de alig várom, hogy találkozhassam vele.

-  Hamarosan  teljesül  a  kívánsága.  Csak  időben  szóljon,  ha  elkészült  az  oszcillátor,  hogy  Hauser
késedelem nélkül tárgyalásokat kezdjen. Meglátja, nyomban itt terem, és találkozhatnak.

Sas Mária bólintott. Elnyomta cigarettáját, felállt és a karjára csatolta óráját.

-  Jövő  héten esedékes,  mert  már szóltak,  készüljek fel a  német és  francia nyelvű műszaki leírásra.
Valami  ipari  vásáron  akarják  azt  a  készüléket  kiállítani,  amely  ezzel  az  új  oszcillátorral  működik
magyarázta.

- Azzal az anyagbeszerzővel pedig foglalkozzon.

- Lehet, hogy már holnap - mondta a lány.



Ekkor  még  nem  tudta,  hogy  még  egy  napot  kell  majd  várnia,  míg  a  véletlen  úgy  hozza,  hogy
találkozhat Alma P. Ferenccel.

A  büfében  futottak  össze.  Az  anyagbeszerző,  kék  munkakabátban,  a  feketéjét  kavargatta
félrehúzódva. Sas Mária két zsemlés szendvicset vásárolt, és a férfi közelében levő állóasztalhoz vonult.

A markáns arcú  férfi üdvözölte  őt,  de  többet  nem  tett.  Nem  lépett  az  állóasztalhoz,  nem  kezdett
beszélgetést.  Néha  belekortyolt  a  kávéjába,  és  tétlenül  szemlélte  a  forgalmat  a  büfében.  Még  csak
tekintetét sem vetette a lányra, mintha teljesen elfelejtkezett volna róla.

Sas Máría a papírral együtt felmarkolta szendvicsét, és a férfihoz lépett.

- Nem zavarom? - kérdezte.

A markáns arcon halvány mosolyfutott át.

- Maga engem sohasem zavar, Marika, legfeljebb én magát - mondta, és kíváncsi szeme a lány csinos
arcát kutatta.

- Haragszik rám?

- Miért haragudnék? Nincs semmi okom haragra. Miből gondolja ezt?

-  Mert  nem jött  oda  hozzám.  Így  pedig  nem  tudok  reggelizni  -  emelte  fel  mindkét  karját  a  lány,
kezében a szendvicsekkel.

A férfi nevetett, és a közeli állóasztalhoz lépett. A lány lerakta  a  szendvicseket,  és  falatozni kezdett.
Hosszú ujjával aprókat tört a zsemléből.

- Ma munkaidő után ki kell mennem Szentendrére. Csak személyesen tudom elintézni - magyarázta. -
Nem tudja, hogyan jutok ki leghamarabb?

-  Miért  nem  kér  meg,  hogy  vigyem  el?  Talán  leszakadna  a  mennyezet,  ha  egyszer  valamit  kérne
tőlem?

Sas Mária megszeppenten nézett.

- Nem akartam nyomban szívességet kérni - mondta, és mosolyra húzta a száját.

Alma P. Ferenc komoly volt, csak a szeme csillogott.

-  Szívesen elviszem, nincs különösebb dolgom, de  akkor  ígérjen meg egyet  -  mondta,  majd a  lány
meglepetését látva folytatta. - No, ne ijedjen meg, nem sorozatos randevúkat akarok kicsikarni magától a
szívességem fejében,  csak  arra  kérem,  hogy hagyjon fel a  szokott  hűvös mosolyával,  ha  netán  belém
botlik, és szót váltunk.

Sas Máriáról úgy eltűnt a mosoly, mintha letörülték volna.

- Ez máris jobb - mondta a férfi. - Inkább ilyen legyen, mint az előbb volt.

- De én...

A férfi egy mozdulattal leintette.

- Ismerem nagyon is jól ezt az üzleti mosolyát még a szállodából - mondta. - Ha ezt látom, mindig az
jut az eszembe, hogy kúncsaft vagyok, vendég semmi más. Értjük egymást?

A lány felszabadultan nevetett, és lesöpörte a zsemlemorzsákat a blúzáról.

- Kezdem magam jobban érezni - jegyezte meg a férfi.



- Eddig nem érezte jól magát?

- Gondban voltam...

- Éspedig?

-  Két  doboz  csavarral  többet  rendeltem,  mint  amennyi  kellett  volna.  Most  nem  tudom,  hogyan
könyveljem el.

- Ó, de nagy baj. Csak legalább egyszer mondana komolyan valamit.

- Már sokszor mondtam komoly dolgot, mégsem figyelt rám.

Sas Mária elgondolkozva nézett a férfi arcába.

- Igaza van - bólintott. - De most már figyelek magára.

Kövér férfi lépett a büfébe. Szíjon lógó nagy táska csüngött az  oldalán,  a  szájában szivar füstölgött.
észrevette Alma P. Ferencet, és elhívta magával.

Sas Máriának úgy tűnt, hogy egy perc volt az egész délelőtt.  Annyira beletemetkezett  a  munkájába,
hogy csak akkor eszmélt fel, amikor két kolléganője ebédelni készült.

- Nem jössz, Marika? - kérdezte a sovány nő.

- Be kell fejeznem ezt a levelet, mert Szencei várja.

- Akkor mi megyünk - mondta a szőke. - Tartsd a frontot, míg odaleszünk.

Miután a  két  nő  távozott,  csengett  a  telefon.  Balázs  mérnök  arra  kérte  Sas  Máriát,  hogy  azonnal
jöjjön az irodájába, mert egy műszaki szakkifejezést nem talált meg a német szótárban.

A lány azonnal indult a saját szótárával. Balázs irodája ugyanazon az emeleten volt, a folyosó végében.
Az ajtóban Báránnyal ütközött össze, aki éppen távozóban volt a főmérnök helyettesétől.

- Este felhívhatom otthon, Mária? - kérdezte.

- Jó, hívjon fel - suttogta a lány, és belépett az ajtón.

Alma P.  Ferenc  pontban egy órakor  ment fel a  lány irodájába.  Kopogtatás  nélkül  benyitott,  aztán
megtorpant.  Senki  sem  volt  a  szobában.  Töprengve  bámult  maga  elé.  A  két  kolléganőt  látta  az
étteremben, ezért azt hitte, hogy sikerül négyszemközt szót váltania Sas Máriával.

Tétován toporgott az üres irodában, és hirtelen nem tudta, mit is tegyen. Tekintete a lány íróasztalára
esett. Egy fehér boríték hevert ott, géppel írva, a lánynak címezve. Kíváncsian vette kezébe a szokványos
méretnél  nagyobb  borítékot,  amely  különös  gonddal  volt  leragasztva.  Néhányszor  meghajtotta  ujjai
között, és elgondolkozva tette vissza a helyére. Éppen idejében; mert nyílt az  ajtó,  és  Sas  Mária  lépett
be. Alaposan meglepődött a férfi láttán.

- Csak azért jöttem, mert valamit elfelejtettünk megbeszélni -, mentegetődzött.

Sas Mária értetlenül nézett.

- Azt, hogy hol találkozunk munkaidő után - folytatta a férfi. - Várjam meg itt kint az épületnél?

- Jaj, semmi esetre sem. Talán valamivel távolabb.

- Van itt egy kis presszó. Útban a Flórián tér felé. Most rakták ki a járdára a kertiszékeket.

- Tudom melyik az.

-  Ott fogom várni. Annál is inkább, mert  nekem előbb  be  kell  vinnem a  Nysat  a  garázsba.  A saját



kocsim ugyanis ott áll. Amikor maga végez, én már ott leszek. Viszlát.

- Előre is köszönöm - mondta a lány, és mosolya szélesebb volt, mint lenni szokott.

- Majd utána köszönje - intett búcsút a férfi, és kilépett az ajtón.

Sas Mária csak késő délután vette észre az íróasztalán heverő borítékot. Csodálkozva nézte címzését,
amely neki szólt. A papírvágókéssel felbontotta, és  kíváncsian belepillantott.  A kinagyított  fénykép volt
benne. Sas Mária csak a piros labdát látta a színes fényképen. Úgy érezte, megfordul vele az  iroda,  és
minden összefolyt  előtte.  Annyi ereje  volt  csupán,  hogy a  borítékot  becsukja  és  gyorsan  a  táskájába
süllyessze.

Szemben a sovány nő meredten bámult.

- Mi történt veled, drágám? - kérdezte.

Sas Mária csak ült, és hófehér arccal nézett maga elé. A kövér szőke is felkapta a fejét.

- Rosszul vagy? - kérdezte, majd egy pillanat múlva a másikhoz fordult. - Ez rosszul van, Magdám.

A sovány felállt, megkerülte az íróasztalt, és a lány fölé hajolt.

- Igyál egy kis friss vizet, az jót tesz - javasolta.

A kövér szőke a csapnál máris vizet engedett egy pohárba, és a lánynak nyújtotta.

Sas Mária erőtlen mozdulattal elhárította segítségüket.

- Nincs semmi bajom - nyögte. - Már elmúlt.

- Nem akarsz egy kis vizet, drágám?

- Nem kérek. Nincs semmi bajom.

Azok aggódva összenéztek.

Sas Mária kisvártatva érzett magában annyi erőt, hogy felvegye a telefont.

- Valakivel beszélnem kell - mondta erőtlenül, és tárcsázott.

A telefon kicsengett, de nem vették fel.

- Hány óra van? - fordult kolléganőihez.

- Három... Még egy óra, és vége a munkaidőnek.

Sas Mária a fejét ingatta, arca továbbra is fehér volt.

-  El  kell  mennem,  sürgősen  el  kell  mennem  -  mondta,  és  készülődni  kezdett.  -  Valamit  gyorsan
tisztáznom  kell.  Még  arra  sincs  időm,  hogy  elkéredzkedjek.  Mondjátok  meg,  hogy  halaszthatatlan
probléma miatt elmentem.

Miután elkészült és kilépett az iroda ajtaján, a két nő jelentőségteljesen összenézett.

- Állapotos - szögezte le határozottan a sovány nő.

- Gondolod? - bizonytalankodott a másik.

- Csak rá kell nézni.

-  De  nem  volt  hányingere,  engem  pedig  mindig  elkapott,  amikor  állapotos  lettem.  Most  hová
rohanhatott?



A sovány vállat vont.

- Talán az orvoshoz - mondta.

- De hiszen előbb még elolvasta azt a levelet, amit felvett az asztalról - jegyezte meg a kövér szőke.

- Nem láttam semmiféle levelet.

- Borítékban volt. Feltépte, beleolvasott, és nyomban rosszul lett.

A sovány nő szeme kutatóan végigseperte az íróasztalt.

- Nem látok itt levelet - mondta.

- Eltette a táskájába, aztán rosszul lett. Mit gondolsz, mit írhattak neki?

- Azért lett rosszul, mert állapotos - szögezte le ismét a sovány nő. - Hogy a levélben mit írhattak neki,
az nem érdekes. Talán közölte a fiúja,  hogy le is  út,  fel is  út.  Drágám, a  férfiak mind ilyenek. Ha  bajt
szimatolnak, lelépnek. Nekem elhiheted, én ismerem őket tetőtől talpig.

Ez idő  tájt  történt,  hogy  Alma  P.  Ferenc  tilosat  kapott  a  Flórián  térnél,  Fiatjával  jövet.  A  közeli
megállóban éppen  akkor  állt  meg  egy  autóbusz.  A  leszállók  között  volt  Sas  Mária  is.  A  lány  szinte
átrohant az úttesten az ott várakozó taxikhoz, és beült az első kocsiba.

A férfi meglepetten  bámult,  szinte  alig  akart  hinni  a  szemének.  Megismerte  a  lányt,  és  nem  tudta
elképzelni, hová rohanhat éppen az ellenkező irányba, mint ahol fél óra múltán találkozniuk kellene.

Amint zöld jelzést kapott, tovahaladt, majd megkerülte a járdaszigetet, és a taxi nyomába szegődött.
Sikerült  utolérnie.  A  taxi  mögött  maradt  és,  hogy  ne  tévessze  szem  elől,  kissé  közelebb  hajtott  a
kocsihoz.  Meglepetése  nőttön nőtt,  ahogy a  taxi közeledett  a  Moszkva tér  hez.  A tér  után  a  kocsi  a
Pasaréti út felé kanyarodott. Most már nem volt kétséges, hová is igyekszik nagy sietve a lány. A taxi a
Pasaréti úton fékezett egy kétszintes társasház előtt. A lány kifizette a sofőrt, és befutott a házba.

Alma P. Ferenc megvárta,  míg a  taxi elindul, aztán közelebb hajtott  a  házhoz és  megállt.  Kiszállt  a
kocsiból, és lassan elsétált az ismerős ház szomszédságáig. Cigarettára gyújtott és várakozni kezdett.

Csupán néhány perc telt el, ismét felbukkant a  lány. Szinte futva jött  ki  az  épületből a  kerten  át.  A
kapu előtt megtorpant, mintha nem tudná, merre is induljon, aztán fejét leszegte, és futni kezdett abba az
irányba ahol a férfi várt. Tovahaladt volna, ha a férfi kinyújtott karjával meg nem állítja.

-  Hová  így  sietve,  Marika?  -  kérdezte,  aztán  két  karjával  elkapta  a  karcsú  testet,  nehogy  az
elerőtlenedett lány a földre essen.

Sas Mária arca mélységes rémületet tükrözött, tekintete eszelősen meredt a férfi arcába, aztán feje a
mellére csuklott.

- Mi történt? - nyúlt a férfi a lány állához, és kényszerítette, hogy felnézzen.

- Ó, maga az...

- Azt mondja meg, hol volt és mi történt?

Sas  Mária  ajka  mozgott,  mintha mondani akarna  valamit,  de  hang  nem  hagyta  el  a  száját.  A  férfi
habozás nélkül a karjába kapta, és kocsijához vitte. A lány nem vesztette el az eszméletét, de  alig bírta
mozgatni tagjait. Alma P. Ferenc beültette a kocsiba, és a másik oldalon beszállt a kormány mellé.

Néhány járókelő volt az utcán, de egyik sem tulajdonított különősebb jelentőséget a közjátéknak, és
továbbhaladtak.

Sas Mária behunyt szemmel, hanyatt dőlve hevert az ülésen és zihálva lélegzett. Fekete haja kócosan



tapadt homlokára.

- Beszéljen! Mi történt? - kérdezte a férfi.

- Ott fent, ott fent - suttogta a lány.

- Mi történt ott fent?

Sas Mária kinyitotta a szemét. 

- Meghalt - tagolta a szavakat. - Ott fekszik, és halott.

Alma P. Ferenc tudta, kiről beszél a lány.

- Hol a táskája? - kérdezte.

- Mi hol van?

- A táskája! Amikor bement, még magánál volt. Hol hagyta?

- Nem tudom - nyögte a lány.

A férfi megragadta a törékeny testet, és alaposan megrázta.

- Térjen magához - mondta parancsolóan. - Várjon itt meg. Ne mozduljon a kocsiból, megértette?

A lány erőtlenül intett a szemével. A férfi kiszállt, és kényelmesen a  társasház utcai  kapujához ment,
majd  befordult  a  kertbe.  Mozdulatai  nyugodtak  voltak,  mintha  éppen  látogatni  készülne  valakit.  A
lépcsőházban senkivel sem találkozott.  Felsietett  a  második emeletre,  és  benyitott  a  díszes névtáblával
ékesített  lakásajtón.  Az előszobából  látni lehetett  a  fél műtermet.  A  földön  papírok,  különféle  negatív
filmtekercsek és reklámfényképek hevertek szétszórva.

Kolovits  Zoltán holtteste  az  ajtó  mögött  hevert,  a  faliszekrény előtt,  amelynek ajtaja  nyitva volt.  A
bárrész teljesen fel volt  dúlva,  néhány üveg eldőlt,  a  tükörlapok mögött  levő  rejtekhelyet  látni lehetett.
Két album hevert a földredobva, az aktfotók szétszóródtak. Fekete női táska volt a parketten.

Alma  P.  Ferenc  nem  nyúlt  semmihez.  A  fotóriporter  megüvegesedett  tekintetéről  és  az  alvadt
vértócsáról  látta,  hogy  itt  minden  segítség  hiábavaló.  Felvette  a  női  táskát,  és  indult  kifelé.
Zsebkendőjével  letörülte  a  bejárati  ajtó  mindkét  kilincsszárát,  és  az  ajtót  becsukta  maga  mögött.
Szerencséje volt, mert sem a házban, sem a kertben nem találkozott senkivel.

Sas  Mária  időközben  valamennyire  magához  tért.  érzéketlenül  bámult  maga  elé,  szája  szétnyílt,
nehezen szedte  a  levegőt.  A férfi beszállt,  és  nyomban indított.  A táskát  a  hátsó  ülésre dobta.  Már  a
Moszkva téren jártak, amikor a lány megszólalt:

- Most hová visz?

- Hozzám megyünk. Amíg rendbe nem jön, nem mehet sehova.

A lány megmoccant, és ügyetlenül matatni kezdett maga körül.

- A táskám? Hol a táskám?

- Legyen nyugodt, megvan a táskája.

- Otthagytam. Emlékszem, kiesett a kezemből.

- Elhoztam a táskáját, a hátsó ülésre tettem.

A lány anélkül, hogy hátrapillantott  volna,  megkönnyebbülten sóhajtott  fel.  Kisvártatva a  mozdulatai
már nem voltak merevek, darabosak. Támogatás nélkül ment fel a  második emeletre,  és  egy szót  sem



szólt, amikor a férfi kinyitotta lakásának ajtaját, és előreengedte. A tekintetén azonban látni lehetett, hogy
nincs még teljesen rendben. Szeme zavart volt, mintha részeg lett volna. A szobában kimerülten rogyott a
fotelba.

Alma P. Ferenc erős kávét készített.

- Igya meg - parancsolt a lányra ellenkezést nem tűrő hangon. - Ettől rendbejön. Most pedig dőljön le
és pihenjen. Szüksége van a pihenésre.

A lány karja alá nyúlt, felállította, és a franciaágyhoz vezette.

Sas Mária engedelmesen tűrte, hogy lefektessék,  párnát  tegyenek a  feje  alá  és  egy könnyű pléddel
betakarják.

A  férfi  észrevétlenül  kihúzta  a  telefonkészülék  csatlakozóját  a  falból,  aztán  az  ablakhoz  ment,
cigarettára gyújtott, és elgondolkozva bámult le az utcára.

Egymást érték a gépkocsik, a délutáni csúcsforgalom most tetőzött.

Sas  Mária,  aki  eddig némán nézte a  mennyezetet,  most  oldalt  fordult,  és  arcát  a  párnába  temetve
zokogni kezdett.  Ömlött  belőle  a  sírás,  nyúlánk  teste  szüntelenül  rázkódott.  A  férfi  nem  tulajdonított
különösebb jelentőséget ennek, mintha már számított volna rá, csak állt az ablaknál, és sűrűbben emelte a
szájához cigarettáját. Egyetlen vigasztaló szót sem mondott, tudta, ez most úgyis hiábavaló.

A lány könnyei csak nagy sokára apadtak el. Később, amikor már csak szipogott, odakint szürkülni
kezdett az ég, a dohányzóasztalon heverő hamutartó pedig félig megtelt  elszívott  cigaretták végeivel.  A
férfi  addig  állt  az  ablaknál,  míg  a  szipogás  abba  nem  maradt.  Utána  két  poharat  vett  elő  a
bárszekrényből, és italt öntött.

-  Igya meg -  nyújtotta  a  lánynak ugyanazzal a  parancsoló  hanggal,  amellyel a  kávét  kínálta.  -  Egy
hajtásra döntse le. Whisky, jót tesz majd.

Sas Mária karjára támaszkodva felült, de csak félig tudta kiinni a poharát. A férfi lehajtotta a magáét.

- Nagyon erős - mondta a lány.

- Nem baj, hajtsa le.

A lány másodszorra fenékig ürítette a poharat, és visszadőlt az ágyra. A férfi letette az üres poharakat,
majd megszólalt:

- Jobban érzi magát?

A lány bólintott.

-  Nem hittem volna, hogy Szentendre helyett  a  lakásomon lesz a  vendégem -  folytatta.  -  Ez még a
legmerészebb álmaimat is felülmúlja.

- Kérek egy cigarettát.

A férfi teljesítette a kívánságot, és maga is rágyújtott. A lány leszívta a  füstöt,  majd felemelte fejét  a
párnáról, és ijedten szólalt meg:

- Hol a táskám? - kérdezte.

- Ott a fotelban.

Sas Mária megkönnyebbülten sóhajtott, felült, és suta mozdulatokkal  próbálta  a  haját  rendbeszedni.
Lerítt róla, hogy az eset  megviselte,  de  pillantásának már éle  volt.  A hangja fáradtan csengett,  amikor
megszólalt:



- Ugye nem hiszi, hogy én tettem? Hogy én öltem meg?

- Már régen halott volt.

- Olyan szörnyű, ott feküdt vérben.

A férfi az ágy szélére ült.

- Az ajtót nyitva találta? - kérdezte.

- Igen - mondta a lány.

Remegő  kézzel  emelte  szájához  cigarettáját,  megszívta,  és  hosszan  bámult  maga  elé.  Kisvártatva
tekintete megrebbent, és megállapodott a markáns férfiarcon.

- Tudtam, hogy egyszer találkozni fogok majd magával. És ez olyan pillanatban történik, amikor nagy
bajban leszek.

Alma P. Ferenc rezzenéstelenül viszonozta a lány pillantását.

-  Ugye utánam jött? - kérdezte a lány, és választ sem várva folytatta. - Csak így történhetett,  hiszen
maga nem ismerte őt. Ó, ha tudtam volna, miért nem veszi fel a kagylót, dehogy mentem volna hozzá.

- Bajba kerül, ha ottmarad a táskája - jegyezte meg a férfi.

Sas Mária kétségbeesetten ingatta a fejét. Töppedten ült az ágyon, mintha egy csepp erő sem volna a
testében. Hangja remegett, amikor megszólalt:

- Már nem érdekel, hogy kicsoda maga. Semmi sem érdekel. Csak arra kérem, segítsen rajtam. Egy
kicsit  segítsen rajtam,  mert  úgy érzem, minden, de  minden összedőlt  körülöttem.  Tudom,  hogy  gyűlöl
engem, érzem, de mégis magához fordulok segítségért. Nincs senkim, akitől ugyanezt kérhetném. Ugye
segít rajtam?

-  Előbb tisztázzunk valamit - mondta a férfi. -  Rosszul tudja,  ha  azt  hiszi, hogy gyűlölöm magát.  Ha
van ilyen érzése, az hamis vagy félreértett dolog következménye. Én már nagyon régen segíteni akarok
magának.  Ezért  maceráltam,  ezért  tettem  kétesnek  látszó,  de  a  maga  számára  nagyon  is  érthető
célzásokat, csak hát ezekre nem reagált vagy nem akarta tudomásul venni. Nos, ennek ellenére számíthat
rám, és segítek magának, de csak egy feltétellel.

A lány elszántan biccentette meg a fejét.

- Nagyon köszönöm - rebegte, és hangjából megkönnyebbülés érződött.

- Nem kíváncsi a feltételemre?

- Mindent megteszek.

- Ne mindent tegyen meg, csak egyet, az a legfontosabb. Legyen őszinte, minden fenntartás nélkül.

- Ígérem, őszinte leszek.

- Akkor nincs oka kétségbeesésre. Még akkor sem, ha most alaposan benne van a pácban. Segítek.
Fel a fejjel, kislány, meglátja, kimászik a bajból és mindenből.

- Mindenből?

- Bizony, mindenből. Mert itt nemcsak egyetlen dolog van, hanem sok egyéb más.

Odakint erősen sötétedett, a kis szobában már alig lehetett látni. A férfi egy mozdulattal felkattintotta
az ágy mellett a  díszes  ernyővel  borított  hangulatlámpát.  Kellemes,  halványzöld  fény  ömlött  szét.  Ezt
követően elhúzta az ablakon a vastag függönyt.



- Készítek még egy kávét - mondta.

- Köszönöm, inkább abból az italból egy keveset.

Alma  P.  Ferenc  kivonult  a  garzonkonyhába.  Elmosta  a  két  poharat,  egy  keveset  matatott  a
szekrényben,  de  a  törlőruhát  az  egyik  széken  találta  meg.  Mikor  végzett,  kezében  a  poharakkal
visszament a szobába. A lány őt figyelte.

- Szükségtelen volt elmosni - jegyezte meg.

A férfi töltött egy keveset az italból.

- Egészségére - emelte meg poharát a lány.

- Inkább a maga őszinteségére.

Sas Mária előbb belekóstolt, aztán nagy elhatározással lehajtotta az egészet.

- Be fogok csípni - adta vissza a poharat.

- Azt nem akarom...

- Máris érzem a fejemben.

A poharak ismét a dohányzóasztalra kerültek, és a férfi visszaült az ágy szélére.

- Miért ment a Pasaréti útra? - kérdezte.

Sas Mária nem válaszolt azonnal. Mélyet lélegzett, és a fotelban heverő táskáját bámulta. Kisvártatva
megszólalt:

- Kérem a táskámat.

A férfi teljesítette a kérést, és várakozóan nézett. A lány úgy tartotta táskáját az ölében, mintha valaki
el akarná ragadni. Kis ideig töprengett, aztán a táskából kivett egy borítékot, és átnyújtotta a férfinak.

Alma P. Ferenc kinagyított aktképet húzott ki a borítékból. A lány ruhátlanul és  merész pózban egy
nagy labdát tartott a kezében. Sas Mária mozdulatlanul ült az ágyon, és félrefordította a fejét.

-  A vőlegényem volt,  fotóriporter  -  mondta  csendesen.  -  Két  évig  jártunk  együtt.  Szerettem.  Azt
hittem, ő is. Mindent megtettem neki.  Ez is az  ő  kívánsága volt,  hogy miért,  akkor  még nem érdekelt.
Akarta, így a  gép  elé  álltam. Tizenkilenc éves  voltam, nagyon fiatal.  Később  rádöbbentem,  hogy nem
szeret,  minden csak  hazugság volt.  Egyszerűen  arra  akart  rávenni,  hogy  másokhoz  is  kedves  legyek.
Olyanokhoz,  akik  az  ő  ismeretségi  körét  jelentették.  Erre  nem  voltam  hajlandó.  Én  azt  hittem,  a
kapcsolatunk  őszinte  szerelem.  Ezért  súlyos  árat  fizettem.  Szakítottunk.  Kértem  tőle  ezeket  a
fényképeket, de nem adta vissza. Aztán hallottam, hogy egy-két manöken lányt, akiknek a társaságában
forgolódott,  úgyszintén  hasonló  dolgokra  akart  rávenni.  Persze  csak  olyanokat,  akikről  aktképeket
készíthetett.

Hosszú csend következett.

Alma P. Ferenc lágyan megfogta a lány fejét,  és  maga felé forditotta.  Sas  Máriának nedves  volt  az
arca, szeméből könnycseppek peregtek alá. Hangtalanul sírt, egy pisszenést sem hallatott.

-  Ez volt az a fiatalember fényképezőgéppel, aki annyira bámulta magát a  Gellértben azon az estén,
amikor a divatbemutató volt?

- Igen, ő volt az. Kolovits Zoltánnak hívták. - mondta.

- Hogyan került ez a fénykép magához?



-  Ma  délben az íróasztalomon találtam. A két  kolléga elment ebédelni,  és  egyedül maradtam, mert
dolgom volt. Hivatott Balázs, bementem hozzá - mondta a lány, majd hirtelen szájára tapasztotta a kezét
és  dermedten  bámult.  A  tekintete  rémületet  sugárzott.  -  Maga,  hiszen  maga  ott  volt  -  dadogta
bizonytalanul.

- Ez akkor volt, amikor a szobájában voltam?

- Igen...

- Ha azt hiszi, hogy én tettem az asztalára, akkor mondja meg.

Sas Mária félrenézett, de a férfi megfogta az állát, és kényszerítette, hogy a szemébe nézzen.

- Nos, azt hiszi, én voltam? - ismételte.

- Nem tudom, mit higgyek - fakadt ki a lány idegesen. - Ott volt az asztalomon.

Alma P.  Ferenc  visszahúzta  a  kezét.  Felállt,  italt  töltött  a  poharába,  és  egy  hajtásra  kiitta.  Utána
visszaült az ágyra, és a lányra nézett.

- Valaki azalatt tehette az asztalára - mondta. - Csakhogy ez a valaki nem én voltam. Elhiszi?

- Elhiszem - rebegte a lány.

- Nem látott senkit kijönni a szobájából?

- Nem...

- És amikor kijött, megnézte az íróasztalát?

- Nem volt ott a boríték, mert a szótárt is magamhoz vettem. Jól emlékszem, üres volt az íróasztalom.

A férfi cigarettára gyújtott, és elgondolkozva fújta maga elé a füstöt. A lány idegesen megszólalt:

-  Amint a képet megláttam, tudtam, hogy csak Zoltán küldhette valaki útján.  Megpróbáltam felhívni,
de a lakásán nem vette fel senki a kagylót. Elrohantam, taxiba vágtam magam, és a Pasaréti útra mentem.
A többit már tudja. Ott feküdt holtan, és a lakás feldulva.

- Ismerte a reitekhelyet, ahol Kolovits az aktképeket tartotta?

Sas Mária a fejét rázta.

- Akkor miért ment oda?

-  Hogy megtudjam, miért küldte el nekem a képet. Amikor annak idején a képeket kértem tőle,  azt
mondta, megsemmisítette.

Alma P. Ferenc felmutatta a borítékot.

- Látta, mi van a fénykép hátulján? - kérdezte.

- A fénykép hátulján?

- Olvasta?

- Mit kellett volna olvasnom? - kérdezte türelmetlenül a lány. Egyáltalán, mi van azon a fényképen?

A férfi a borítékot nyújtotta.

- Nézze meg a hátulját - mondta.

Sas Mária kihúzta a képet a borítékból, megfordította, és a szeme kerekre tágult.



- Otto Hauser meghalt - olvasta.

Az ölébe ejtette a képet és úgy nézett.

- Úristen! Hogy kerül ez ide? Otto Hauser? És mit akar mondani?

- Géppel írták és igaz.

- Hiszen ez lehetetlen.

Alma P. Ferenc elnyomta cigarettáját.

- Úgy látszik, mégsem olyan lehetetlen - mondta.

Sas Mária zavarodott volt, csinos arcán ismét megjelent a rémült döbbenet.

- Nem lehet igaz - mondta. - Tudom hogy él. Éppen azért nem értem, mit jelent ez. Ha valaki tudja,
hogy Otto Hauser él, az én vagyok.

- Miért olyan biztos ebben? Találkozott vele mostanában? És, ha igen, hol?

- Tavasz óta nem találkoztam vele.

-  Otto Hauser valóban halott -  hangsúlyozta a  férfi.  -  Emlékezzen vissza,  milyen váratlanul ment el.
Azért  nem jött  vissza,  mert  meghalt.  Aki ezt  az  üzenetet  küldte  magának,  az  tudja  a  legjobban,  mi  is
történt  Otto  Hauserral.  Talán  azt  akarta  ezzel  a  tudomására  hozni,  hogy  képtelen  dologban  ringatja
magát, ha Otto Hauserhoz bármiféle reményt is fűz.

Sas Mária úgy megrázta a fejét, mintha a két fülét cibálnák.

-  Nem és  nem -  csattant  fel.  -  Tudom,  hogy  él.  Rendszeresen  ír  nekem  levelet  kintről,  és  azt  is
közölte,  hogy  Budapestre  látogat  a  nyáron.  Ő  küldte  nekem  azt  az  ékszert  is,  amelyre  maga  annyi
megjegyzést tett.

- Levelet bárki írhatott a nevében.

- Olyan dolgot is említ, amely kettőnk között történt.

- Az bárkinek a tudomására juthat.

- Ilyen nincs.

A férfi mélyet bólintott, és a lány szemébe nézett.

-  Maga bedobott egy cédulát Otto Hauser kocsijába azon az estén,  amikor ő  a  Silvanusba indult -
mondta.

Sas Mária telt ajka szétnyílt, zihálva szedte a levegőt. Tekintete olyan volt, mintha elvesztette volna az
eszét. Némán bámult a férfi markáns arcába.

- Kicsoda maga? - tagolta a szavakat.

- Azt mondta, nem kérdezi ezt többet.

- Honnan tudja, hogy bedobtam a kocsiba egy cédulát?

-  Még azt  is  tudom, hogy mit írt  rá.  Mindezt azért  említettem: ne  higgye,  hogy  ami  maga  és  Otto
Hauser között történt,  az  a  kettőjük titka csak.  Ne  csodálkozzon azon,  hogy a  levél írója  is  tud apró
részleteket. Máskülönben a lakására címezik ezeket a leveleket?

A lány a fejét rázta.



- Hát akkor? - kérdezte a férfi.

- Másodkézből kapom meg.

- Tehát eredetileg nem magának címezik.

- Másnak.

Alma P. Ferenc jelentőségteljes pillantást vetett.

- Szerelmes Otto Hauserba? - kérdezte.

Sas Mária kis ideig hallgatott. Arca halványzöld volt a hangulatlámpa fényében.  Mozdulatlanul ült az
ágyon, akár a szobor. Hangja határozottan csengett, amikor megszólalt:

- Nem mondhatom, hogy szerelmes vagyok belé. Mindenesetre nagyon imponált, hogy miért, azt talán
magam sem tudom. Volt  benne valami megkapó,  főként  a  modorában.  Finom  volt,  nem  tolakodó  és
szemtelen, mint...

- Mint én - vetette közbe a férfi.

-  Mint mások általában -  helyesbített  a  lány. -  Az a  cédula  meggondolatlanság volt.  Semmi egyéb.
Nem a szerelem diktálta, hanem talán a hiúságom. Igen, a  hiúság. Bosszantott,  hogy nem engem invitál
randevúra. Persze, ne értse félre, nem állt szándékomban, hogy azon az estén a szeretője legyek.

- Elhiszem...

- Maga ismerte Otto Hausert, ne is tagadja.

- Ezt honnan veszi ilyen határozottan?

- Nem véletlenül macerált a City cigarettával. Tudja, hogy ő is azt szívott.

Alma P. Ferenc a fejét ingatta.

- Ahhoz nem kellett személyesen ismernem - mondta. - Ez nem bizonyítja azt, hogy ismertem őt. Csak
annyit bizonyít, hogy tudomásom van róla.

- Kérek egy cigarettát.

A férfi kiszolgálta, és öngyújtóját kattintotta. A lány mélyen leszívta a füstöt.

- Köszönöm - mondta. - Nincs szódavize vagy valami frissítője?

- Kólával szolgálhatok.

- Az jó lesz.

Alma P. Ferenc,  mielőtt  felállt volna az ágyról,  észrevétlenül zsebébe  csúsztatta  a  borítékot.  Kint  a
főzőfülkében,  a  szekrény  mélyéről  előszedte  az  általa  megszerzett  aktképeket,  és  egy  pillanat  alatt
összehasonlította  a  lánynak  küldött  képpel.  Az  egyikkel  sem  egyezett.  Visszatette  az  aktképeket  a
szekrénybe,  a  borítékot  pedig  zsebre  tette.  A  jégszekrényből  egy  üveg  kólát  vett  elő,  kiöntötte  egy
hosszú nyakú pohárba és bevitte.

Sas Mária mozdulatlanul ült, és maga elé bámult.

- Mit gondol, ki ölte meg Kolovitsot? - kérdezte.

- Az végezhetett vele, aki magának elküldte a képet.

- Csak Zoltán műve lehetett.



A férfi fejét ingatta.

- Semmi esetre sem - mondta. - Gondoljon az adott pillanatra. Miért most küldte volna? Ha magát is
zsarolni akarja,  korábban  is megteszi.  Ezenkívül  ismerte  Kolovits  Otto  Hausert?  Honnan  tudta,  hogy
halott? És ha tudja is, miért egy aktkép hátulján közli?

- Hogyan halt meg Otto Hauser?

- Baleset érte.

- Kocsival? És ezt annak idején miért nem közölték a szállodával ?

- Nem kocsival karambolozott. Egy golyónak ütközött neki. Revolvergolyónak.

Sas Mária a szája elé kapta kezét.

- Megölték? - dadogta.

A férfi bólintott.

- Miért? - bukott ki a lányból a kíváncsiság.

- Ezt nem tudom. És azt hiszem, ennek okát csak kevesen tudják.

A lány ideges mozdulattal megszívta cigarettáját.

-  Egyáltalán  mi  értelme  van,  hogy  engem  abban  a  hiszembe  tartanak,  hogy  Otto  Hauser  él?  -
kérdezte. - Kinek az érdeke fűződik hozzá?

- Ezt magának kell tudnia - mondta a férfi.

Kivette a képet a borítékból, és annak hátulját mutatta a lánynak.

- Nézze meg jól.

- Már olvastam egyszer.

- Itt fent a sarokban - mutatta ujjával a férfi a géppel írt számokat.

- Mi ez?

- Telefonszám. Semmi egyéb, csak egy telefonszám. Nem ismerős?

Sas Mária nyúlt volna a kép után, de keze félúton lehanyatlott, arcából  kifutott  a  vér.  Úgy bámult a
telefonszámra, mintha nem akarna hinni a szemének. A szája mozgott, szólni akart, de hang nem jött ki a
torkán.

- Ó - nyögött fel, és hátrahanyatlott.

A férfi a poharat nyújtotta.

- Igyon egy keveset - mondta.

A lány mohón ivott; két kezével fogva a poharat, majd leemelte a szájától. A férfi kivette a kezéből, és
a telefon mellé helyezte.

- Ugye ismerős ez a szám? - kérdezte.

Sas Mária fejét biccentette.

- Kinek a telefonja? - nézett a férfi a lány szemébe.

- Egy órásüzleté...



-  És most mondjon el nekem mindent. Mindent, az elejétől kezdve, de őszintén -  mondta a  férfi,  és
várakozóan kulcsolta össze mellén a karját.

10.

Franz Molt töprengve szivarozott szállodai szobájának erkélyén. Könnyű nyári öltönyében úgy festett,
mintha skatulyából húzták volna ki.

Kora  délelőtt  volt,  a  nap  vakítóan  sütött.  A  Duna  budai  oldalán  néhány  kajakos  húzott  az  árral
szembe.

Bent  a  szobában  egy  harminc  év  körüli  férfi  hevert  ingben  a  fotelban,  és  fontoskodva  reszelte  a
körmét. Olykor félbehagyta munkáját, és ragyás arcát az erkélyen tétlenkedő felé fordította.

Váratlanul kicsapódott az ajtó, és egy fiatal nő viharzott a szobába. Keskeny arca volt, hosszú barna
haja a vállát verdeste. Fehér, bő szárú nadrágot viselt, hímzett blúzzal. Egy pillantásra sem érdemesítette a
körmét  reszelő  férfit.  Ruganyos  léptekkel,  mintha  felhőn  járkálna,  egyenesen  az  erkélyre  ment.  Egy
mozdulattal kikapta Franz Molt szájából a szivart, és ledobta a mélybe.

- Unatkozom - kiáltotta a férfi arcába.

Franz Molt lenézett az erkélyről, mintha búcsúpillantást akarna vetni lehullt szivarjára, aztán a lányhoz
fordult. Hangjában nem volt szemrehányás, amikor megszólalt:

-  Ezt többé  ne tegye,  Evely. Soha  többé.  Különben is megmondtam, hogy ne jöjjön  a  szobámba.
Majd ebéd előtt beszólok magának.

- Unatkozom - tagolta a szavakat a lány.

Szeme villámokat szórt.

-  És  ma  vajon  hol  fogunk  ebédelni?  Na,  hol?  Ráadásul  ezzel  a  gyönyörűséggel  -  intett  fejével  a
fotelban elnyúló férfira.

- Elmagyaráztam már magának, EveIy, hogy bizonyos kötöttségeknek kell alávetnie magát, ha velem
tart.  Ezt vállalta.  Így megkérem, tartsa  magát  a  megállapodásunkhoz.  Ez  volt  a  feltétele  annak,  hogy
együtt leszünk. Így van?

- Így van, Így van, de hát mit csináljak? Miért nem jó nekünk ez az Inter-Continental? A többi mind
vacak szálló. Minek ide-oda tanglizni ebédre, vacsorára?

- Ez az én dolgom.

- Te dolgod, te dolgod - zsörtölődött a lány. - Lemehetnénk egyszer már a bárba, és széttörhetnénk a
berendezést. De ott sem lehetek veled együtt, csak ezzel - vetette fejét ismét a szoba mélyébe.

Franz Molt zakójának zsebéből tárcát  húzott  elő,  felkattintotta a  fedelét,  és  egy szivart  emelt  ki.  A
tárcát a helyére tette, és rágyújtott.

-  Nem  hiszem,  hogy  olyan  rossz  éjszakái  lennének,  Evely  -  mosolygott.  -  Én  legalábbis  nem
panaszkodom, feltételezem, maga sem.

A lány egy szemvillanás alatt megváltozott. Az arca lágy lett,  a  szeme csillogott.  A férfihoz lépett  és
hozzásimult.

-  Ó, Franz, arra nem is panaszkodom - búgta halkan.  -  De  már jó  lenne egy kis  murit csapni.  Egy



igazi jó murit. Franz!

- Tessék?

- Törjünk szét ma este egy bárt.

-  Itt nem lehet, Evely. Különösebben nem szabad felhívnunk magunkra a  figyelmet. És  most  menjen
szépen vissza a szobájába, délben találkozunk. Nekünk Hansszal még van egy kis munkánk délelőtt.

Mindketten bejöttek az erkélyről. A lány nyelvét öltötte a ragyás arcú férfira, és indult kifelé.

- Egy pillanatra, Evely - szólt utána Franz Molt.

A lány megtorpant, és megpenderült a sarkán.

-  Ez  az  utolsó  figyelmeztetésem  magához  -  emelte  ujját  magasba  a  férfi.  -  Már  számtalanszor
megmondtam, hogy itt nem mászkálhat mezítláb.

- Miért, a Hiltonban lehetett? A Riviérán lehetett? A Waldorf Astoria Szállodában lehetett? Akkor itt
miért nem mászkálhatok úgy, ahogyan a kedvem tartja?

- Mert itt nem mászkálhat.

- Hogy milyen szigorú vagy.

A férfi kissé meghajolt, mintha bókot köszönne meg.

- Kénytelen vagyok, Evely - mondta.

A lány felkapta a fejét, és méltóságteljesen kivonult a  szobából.  Az ajtót  viszont úgy bevágta  maga
mögött, hogy a csendéletet ábrázoló festmény megingott a falon.

A ragyás arcú férfi a dohányzóasztalra dobta körömreszelőjét, és kifakadt:

-  A maga helyében én ezt nem tűrném, főnök.  Bizisten, nem tűrném. Úgy kiklopfolnám ezt  a  hisztis
macsekot, mint szakács a rostélyost. Ez már mégiscsak sok, amit csinál és...

- Fogd be a pofád - mordult fel Franz Molt. -  És ne feledd, mi ketten nem vagyunk egyformák, csak
egy hajóban evezünk. És arról se feledkezz el, hogy a lány Heltke unoka, és csak a zsebpénze, amelyet
szétszór, évente százezer márka.

Amaz a száját tátotta.

- Százezer - ismételte.

Franc  Molt  bólintott,  és  megszívta a  szivarját.  A  tükör  előtt  gondosan  végigsimította  szétválasztott
haját, aztán az órájára nézett.

- Szedelődzködj, és végy tiszta inget magadra - mondta. Lent a hallban találkozunk.

- Hiszen tiszta az ing rajtam. Reggel vettem fel.

- Beleizzadtál, vegyél másikat, ha mondom, és gyerünk.

Ezzel kilépett az ajtón.

Franz Molt keresztbe vetett lábbal ült egy fotelban, amikor társa megjelent.

- Hozd ki a kocsit a garázsból - emelkedett fel.

A díszes egyenruhás portás  mély fejhajtással  üdvözölte  őket,  amikor  kiléptek  az  Inter-Continental
széles ajtaján.  Franz Molt  feltette  napszemüvegét,  és  megvárta,  míg  a  szálló  garázsából  előbukkant  a



fekete  Studabaker.  Csak  ekkor  indult  el.  Útközben  gondolataiba  mélyedten  ült,  és  félszavakkal
figyelmeztette a kormánynál ülő társát, merre is menjen. Az Operaház mögött álltak meg.

- Mintha Bécsben lennék - jegyezte meg a ragyás arcú.

- Zárd le a kocsit, és gyerünk - parancsolta Franz Molt. - Előbb még alaposan körül kell néznünk.

Gyalogosan indultak tovább. Egy mellékutcán haladtak, majd befordultak egy másikba. Kényelmesen
lépegettek,  mintha városnéző  sétán  lennének.  Franz  Molt  váratlanul  átvágott  az  úttesten,  a  szűk  utca
másik oldalára. átellenben hosszú bérház nyújtózott több kis üzlettel. Egyiken nagy, sárga cégtábla lógott:
Órák javítása. A piciny kirakatban néhány régi óra hevert. Franz Molt lapos pillantást vetett a  szemben
levő órásüzletre, és továbbhaladt. A legközelebbi sarkon befordultak, és folytatták útjukat.

- Láttad azt az órásüzletet? - kérdezte Franz Molt, és anélkül, hogy megállt volna, szivarra gyújtott.

- Azt a kócerájt cserkésszük be?

- Igen. Kíváncsi vagyok, tiszta-e a Levegő. Te mit tennél, ha valakinek csapdát akarnál állítani?

A Hans nevű férfi cigarettára gyújtott.

-  Befészkelném magam valami jó helyre, ahonnan szemmel tarthatom a boltot - mondta.  -  Például  a
szemben  levő  ház  valamelyik  emeleti  lakásába,  ahonnan  rálátni.  Egy  teleobjektíves  géppel  prímán
fotózhatnám a pasasokat, akik betérnek az üzletbe, és nyomban drótoznék a haveroknak. Persze,  ha  a
delikvenst, aki betér az üzletbe, érdekesnek tartanám.

Franz Molt bólintott, és félrerúgott egy üres gyufásdobozt az útjából.

- Aztán? - kérdezte.

-  A  haverok  valahol  itt  a  közelben  szobroznának,  lehetőleg  két  kocsival.  Az  egyik  zárt  lenne,
amelyben vennék a  hívásomat;  a  másik  pedig  személygépkocsi.  Ezek,  ha  kell,  kocsival  követnék  az
érdekes pasast, vagy gyalogosan.  Megállapítanák,  kicsoda,  micsoda,  és  kész.  Persze,  ilyenkor fel kell
készülni egy csomó üresjáratra,  jó  néhány olyan pasast  kell  követni,  akiknek  esetleg  semmi  közük  a
bulihoz.

- Úgy van. És erre kell néhány ember.

- Éppen ezt akartam mondani, főnök. A számból vette ki a szót - bizonygatta a másik.

Franz Molt a legközelebbi utcasarkon megállt, és szembefordult társával.

-  Jól figyelj, Hans - kezdte. -  Most  szépen körbeballagjuk a  háztömböt külön-külön.  Alaposan,  de
feltünés nélkül szimatolunk. Tudod, mi az érdekes?

- Hogyne, főnök.

- Itt találkozunk ismét a sarkon. Indulj, majd megyek utánad.

A ragyás arcú  bólintott,  és  zsebredugott  kézzel;  szájában  cigarettával  bekanyarodott  a  háztömböt
szegélyező utcába. Franz Molt megvárta, míg messze ér, aztán maga is elindult. Árgus szemmel söpörte
végig az utcában parkoló személygépkocsikat, teherautókat, miközben úgy tett,  mintha látszólag semmi
sem  érdekelné.  Több  teherautó  rakodott,  míg  egy  másik  üresen  várakozott,  fülkéjében  tétlenkedő
sofőrrel. A személygépkocsik mind üresen parkoltak a járdaszegélynél.

Franz Molt befordult a legközelebbí sarkon. Látta a társát, amint az jó távolságra tőle előtte ballag. Ez
az  utca  is  zsúfolva  volt  járművekkel.  A  nyúlánk  férfi  szeme  váratlanul  megrebbent,  és  egy  veszteglő
személygépkocsin állapodott meg. Sötétszürke volt, és négyen ücsörögtek  benne.  A vezető  mellett egy
nő ült, mig a hátsó ülésen két férfi.



Franz  Molt  átment  az  utca  másik  oldalára,  közelebb  oldalgott  a  letekert  ablakokkal  várakozó
kocsihoz, majd hátat fordított, és egy kirakatüvegből figyelni kezdett. A nő meredten ült a sofőr mellett,
míg hátul a két férfi vidáman trécselt. A sötétszürke kocsi mögött, negyedikként, egy kisebb  mikrobusz
parkolt, fülkéje üres volt. Franz Molt egy pillantással végigsöpörte a teljesen zárt mikrobuszt.  Figyelmét
nem kerülte el, hogy a kocsi tetején levő szellőzőnyílás ventillátora forog. Elfordult a kirakattól, és indult
tovább. Kisvártatva elhúzott az órásüzlet előtt, de itt nem bukkant gyanús körülményekre. Társa már ott
tétlenkedett a megbeszélt helyen. Franz Molt eldobta szivarját, és meggyorsította lépteit.

- Gyere tovább - húzott el Hans mellett.

Amaz követte, majd oldalához lépett.

- Maga is észrevette, főnök? - kérdezte halkan.

- Sötétszürke személygépkocsi...

- Igen. Három pasas vakaródzik benne, meg egy rozzant nő.

Kissé távolabb megálltak.

- Van még más is - fordult a társához Franz Molt.

Jóvágású arca most első ízben izgalmat ár ult el.

- Ott egy másik kocsi is.

- Arra a kék mikrobuszra gondol?

- Arra...

- Láttam magam is, de üres.

- A vezetőfülke, az üres, de vannak benne, forog a ventillátora.

- Tehát azok veszik a drótot - bólintott a másik csodálkozva.

- Hogy magának milyen szeme van, főnök! Én ezt nem szúrtam ki.

Franz Molt arca gondterhelt volt.

-  Minden jel arra  utal,  hogy rajta  állnak az Em kettesünkön -  mondta.  -  Remélem, nem régóta,  és
sikerült az öregnek észrevétlenül beindítania az akciót, minden gyanú nélkül. Persze az sem biztos, hogy
rajta állnak az üzleten. Mindenesetre meg kell erről győződnünk.

- Bemegy, főnök?

- Meg vagy őrülve? - nézett villámló szemmel Franz Molt. - Még csak az hiányzana.

- Akkor hogyan győződünk meg a gyanúnkról?

- Megfigyeljük, miként reagálnak a dolgokra.

A ragyás arcú felélénkült.

- Meghúzzuk előttük a mézesmadzagot - folytatta Franz Molt. - Aztán majd eldől, mit is csinálnak.

- Értem - gyújtott ismét cigarettára a másik.

Franz Molt töprengve nézett maga elé; aztán megszólalt:

- Mennyi az idő?

- Tíz perc múlva tizenegy...



Franz Molt ellenőrizte karóráját.

-  Helyes - mormogta, és körbenézett. Szeme megakadt  egy közeli  eszpresszón.  -  Jól  figyelj, Hans.
Pontban tizenegykor, tehát tíz perc múlva, odalépsz az órásüzlet elé, és mintha érdeklődnél, bepillantasz a
kirakatüvegen. Lefelé nézel, az órákat nézed. Nehogy az öreget bámuld ott bent.

- Csak az órákat.

- Úgy van. Mindez egy hosszú pillanatig tartson. Érted? Egy hosszú pillanatig, hadd gondoljanak azok
valamit, akik szemmel tartják az üzletet.

Hans elvigyorodott.

- Hadd higgyék, hogy a delikvensük vagyok - mondta.

-  Higgyék. Nekem ez kell. Én addigra ott leszek a szürke gépkocsi közelében, és  meglátom, milyen
lesz a mozgás pontban tizenegykor. Ha ezek feltételezik, hogy bemész majd az üzletbe, azonnal értesítést
adnak. Ez az értesítés pedig mozgással jár. Érted?

-  Persze  hogy értem,  főnök.  Majd  amikor elfordulok  a  kirakattól,  köhögési  roham  jön  rám,  és  a
zsebkendőmet a szám elé tartom. Ha netán lekapnának, a foto nem ér egy fabatkát sem.

Franz Molt a szemét villantotta.

-  Ezt ne csináld, Hans - mondta. -  Semmi felesleges mozgást  ne  csinálj,  csak  annyit tégy,  amennyit
mondok. Nem fényképeznek le, mert nem az üzletből jöttél ki. Ilyenkor csak  azokat  fényképezik,  akik
valamiért bemennek. - Fejével intett a közeli eszpresszóra. - Ott találkozunk, de ne nyomban utána gyere
ide, előbb csinálj egy nagy kört, bámészkodj, mozogjál. Csak aztán gyere vissza. Rendben?

- Rendben, főnök.

Franz Molt megnézte a karóráját.

- Pontosan öt percünk van, indulj - mondta.

Megvárta,  míg  a  másik  a  sarokra  ér,  aztán  befordult  az  előbbi  mellékutcába.  Végigment  a
legközelebbi utcasarokig, és egy perccel a megbeszélt idő előtt a szürke személygépkocsi közelébe  ért.
Abban változatlanul ott tétlenkedett a négy ember.

Kisvártatva kinyílt a hátrább parkoló mikrobusz hátsó ajtaja. Egy férfi szállt ki, a szürke gépkocsihoz
ment,  és  behajolt  az  ablakon.  Ezt követően a  gépkocsi  hátsó  üléséről kikászálódott  az  egyik  férfi,  és
átvágott az úttesten.

Franz Molt eleget látott, lassan megindult vissza. A sarokról visszalesett. A szürke gépkocsiból előbb
kiszállt férfi visszatért. Néhány szót váltott a többiekkel, aztán elfoglalta helyét a hátsó ülésen.

Hans fél óra múltán lépett be a megbeszélt eszpresszóba. Franz Molt ott  ült egy kis  asztalnál,  előtte
két kávé gőzölgött.

- Volt valami érdekes, főnök? - rogyott a székre.

- Nem követett senki?

Amaz a fejét rázta.

- Az égvilágon senki - mondta határozottan.

- Rajta vannak az üzleten.

- Megcsipkedték magukat a pasasok?



Franz Molt bólintott.

- Igen, de aztán értesítették őket, hogy nem mentél be az óráshoz, így nem rugaszkodtak a nyomodba
- mondta.

Miután elfogyasztották kávéjukat, indultak. Az Opera mögött beültek a  nagy,  fekete  kocsiba,  és  az
Inter-Continentalhoz hajtottak.

Hans bevitte a kocsit a garázsba. Franz Molt az utcán várta és együtt léptek be a szállodába.

- Két olasz rendszámú kocsi érkezett - jegyezte meg halkan Hans.

- Az egyiket most mosták. Délelőtt még nem álltak bent, sem tegnap, sem azelőtt.

Franz Molt elkérte szobájának a kulcsát, és gyalog indultak a harmadik emeletre.

- Itt ebédelünk - mondta határozottan.

- A szokásos módon?

-  Igen. Evelyvel mész, én addig fent maradok. Az ebédet lassan fogyasztod el. Húzod az időt,  hogy
minél  tovább  legyetek  az  étteremben,  és  kinyitod  a  szemed.  Ha  ma  sem  történik  semmi,  este  a
Margitszigeti Nagyszállóba megyünk vacsorázni. Ott is körül kell néznünk.

Hans fanyar arcot vágótt.

-  Csak  ezt  a  nőt  ne  kellene magammal cipelnem -  sopánkodott,  majd cinkos mosoly jelent  meg a
szája szegletében.

- Maga, hogy bírja ki, főnök?

Fent voltak a harmadik emeleten.

-  Fogd a pofád  erről! -  csattant  fel Franz Molt.  -  És  vedd  tudomásul hogy a  többi  között  ezért  is
fizetnek engem. Legalábbis a jelen pillanatban ezért is - tette hozzá.

Bent a szobában rámordult a társára:

- Öltözz át az ebédhez!

- Átöltözni? - csodálkozott amaz megnyúlt arccal.

- Úgy, ahogy mondom. Mit gondolsz, mi a fészkes fenének cipeltetek veled annyi ruhát? Azért hogy
viselkedésre tanítsalak. Ez itt nem egy hamburgi bisztró a kikötőben. Érted?

Hans fanyalogva eltűnt az apartman öltözőszobájában.

- Délután a szokásos programom lesz, főnök? - szólt ki.

-  Igen.  Körbejárod  a  szállodákat,  mint  tegnap;  és  felírod  az  újonnan  érkezett  olasz  gépkocsik
rendszámait.

- Magát a tigrisbarlangban találom majd meg?

- Evely kisasszony szobájában leszek.

Csengett a telefon. Franz Molt felvette a kagylót.

- Éhes vagyok - panaszkodott Evely.

- Hans már útban van lefelé, majd beszól. Elkészült?

-  Már megint az a durva pofa. Képzeld, Franz, hogy mennyire örülök. A vérebed  úgy csámcsog és



szürcsöli a levest, hogy minden fröcsög körülöttünk. Kívánom neked, hogy egyszer vele étkezzél. Délután
velem leszel?

- Igen, Evely.

- Jaj de jó. És küldd már azt a vérebet.

Végszóra Hans lépett  ki  a  másik szobából.  Franz Molt  letette  a  kagylót,  és  szeme  kerekre  tágult.
Társán jól szabott öltöny volt, de sárgapettyes nyakkendőjét, amelyet délelőtt viselt, magán hagyta.

- Vedd le azt a nyakkendőt, hogy nézel ki? - ámult el.

- Míért nem jó ez, főnök?

- Nézz a tükörbe...

- Belenéztem. Nekem tetszik.

Franz Molt lerogyott a fotelba.

- Vegyél valami sötétet - mondta parancsolóan.

A másik kelletlenül ment vissza, és kisvártatva sötét nyakkendőben jelent meg.

- Így jó lesz, főnök? - kérdezte.

Franz Molt bólintott, tárcájából szivart húzott elő és rágyújtott.

- Ne szürcsöld a levest, és lehetőleg csukd be a szád, amikor eszel - jegyezte meg epésen.

- Ezt ő mondta magának?

- Evely mondta.

- Úgy eszik, mint akinek revolvert nyomtak a hátába, pisszenés nélkül. Én így tudok enni, vagy eszek,
vagy nem - forgatta a szemét.

- Próbáld meg.

Hans a fejét ingatta, és keserűen megszólalt:

-  Megmondom őszintén, főnök,  nem hittem, hogy ennyi nehézséggel kell  majd szembenéznem. Hát
akkor indulok. Nehéz óra vár rám.

Franz Molt, miután egyedül maradt, hosszan maga elé bámult. Csak akkor  mozdult,  amikor szivarja
tövig égett. Előbb letusolt, majd tiszta inget és sötét öltönyt vett magára. Kékcsíkos nyakkendőjét  nagy
csomóra kötötte. Éppen kilépett a társalgóba, amikor az ajtón szinte berobbant a társa.

- Főnök! - lihegte. - Becsapott a ménkő. Evely ismerős olaszba botlott az étteremben.

Franz Moltnak felcsillant a szeme.

- Tehát sikerült - mondta olyan hangon, mintha ezt most is valószínűtlennek tartaná. - Hogyan történt?

Amaz idegesen rágyújtott.

- Ott ülünk az étteremben, már végeztünk a levessel - kezdte.

-  Éppen egy szelet  hússal bajlódok,  amikor a  nő  lecsapta  az  eszcájgot,  felpattant,  mint akibe  kést
vágtak,  és  usgyi,  a  bejárathoz.  Olyan  gyors  volt,  hogy  csak  egy  fehér  pontot  láttam  távolodni.  A
bejáratnál ott állt egy soványka, bajuszos férfi, földbe gyökerezett lábbal. a szeme akkora, akár a tányér.

-  A nő se szó, se beszéd, egyenesen a nyakába - folytatta. -  A pasas  majd felborult,  csak  nézett  a



tányérszemével, és elkezdett sebesen olaszul hadarni. Úgy láttam, mintha nem volna ínyére a  találkozás,
sőt,  megpróbálta  félreértésnek  venni  az  egészet.  De  a  nő  nem  tágított,  odacibálta  az  asztalunkhoz  a
megdöbbent digót, s lenyomta a székre. Erre aztán az is kapcsolt, és ráismert a nőre. Főnök, ez a digó
úgy beszél németül, mint én vagy akár maga.

Franz Molt elégedetten bólintott, és összedörzsölte a tenyerét.

- Az a lényeg, hogy találkoztak, az a lényeg - mondta. - Most már együtt vagyunk, és elkezdődhet a
játszma. Hans! Ez a digó a mi emberünk.

- A montecarlói pasas?

- Úgy van...

- Tehát törlesztünk Ottoért?

- És elhappoljuk előlük a zsákmányt.

Hans töprengve állt.

- Főnök - kezdte restelkedve. - Nem kellene félreállítani ebből a forgalomból az aranyhalacskánkat?
No, nem okvetetlenkedem, de maga is tudja, hogy milyen könnyen baja eshet majd a nagy tolongásban.
Mert az bizonyos, hogy lesz itt lökdösődés, sőt nem is akármilyen. Most már megtette a számunkra, amit
kellett, felültethetnénk az első repülőre.

- Evely itt marad.

A ragyás arcra értetlen csodálkozás ült.

-  De főnök, maga tudja a legjobban, hogy milyen könnyen baja  eshet.  Ez a  digó sem hülye, no és,
gondolom, nem is egyedül jött.  Sejti,  hogy az aranyhalacska nem véletlenül lebzselt  itt,  mégha  nem  is
tudott róla, de csak-csak a csalétek szerepét játszotta - magyarázta.

Franz Molt némán nézett a társára, vékony ajka egyetlen vonal volt csupán.

-  Aztán, ha a digó kapcsol, könnyen pontot tehet az aranyhalunk sürgölődésére - folytatta Hans,  de
már nem volt folyamatos érvelésének lendülete. - Most mit magyarázok itt? Maga tudja a legjobban. Ha
valami történik a nővel, maga felel érte.

Elhallgatott, és fürkészve nézett.

Franz Molt megmozdult, és szivart tett a szájába.

- Ülj le, Hans - mondta, és maga is helyet foglalt a fotelban.

- Látom, kezd megviselni a szolgálat, mintha baj lenne az idegeiddel.

- Nincs baj, főnök, csak gondolkozom.

- Arra itt vagyok én.

Franz Molt néhányszor megszívta szivarját,  majd kivette  a  szájából,  és  forgatni kezdte  ujjai  között.
Nyugodt volt ismét, még a szeme sem rebbent.

- Arról beszélj, hogy néz ki ez a fickó?

Amaz mély lélegzetet vett.

- Sovány és olyan magas, mint a nő - mondta. - Hosszú, lelógó bajusza van, mint a nagybőgősnek egy
dél-amerikai tánczenekarban. Igen piperkőcen fest: nyitott ing, nyakán színes sál, buggyosra kötve. Nagy
tányérszeme van, amit kedvelnek a nők, mert, ha belenéznek, azt hiszik, a mélyére látnak.



- Meg kell tudni, hogy hányas szobában szálltak meg, és hányan vannak.

- Kemény márkákkal majd feltüzelek néhány alkalmazottat.

Franz Molt tekintete dühösen villant.

-  Eszedbe  ne jusson,  Hans -  csattant-  fel.  -  Ez nem Madrid  vagy Párizs.  Itt  a  vasfüggöny  mögött
vagyunk. Erről ne felejtkezz el. Egy elhibázott lépés, és máris a nyakunkra szakadnak a vörösök.

- Valamit már megneszeltek - folytatta elcsendesedve. - Ráálltak az Em kettes ügynök üzletére.

- Hogy plankolhatták fel?

Franz Molt félbehagyta ujjainak játékát a szivarján.

-  Csak úgy történhetett, hogy az Em hármas ügynök,  aki  kijátszott  minket,  felhívta a  titkosszolgálat
figyelmét az öregre.

- Akkor a bejelentő is bukik.

- Nem bukik. Csak annyit kellett tennie, hogy névtelen levelet ír az illetékes szervekhez, és megpendíti
benne  Otto  Hauser  nevét.  Ezek  úgy  haraphatnak  most  Otto  Hauser  nyomára,  mint  éhes  farkas  a
bárányra.

Amaz bólintott.

- Logikusnak látszik, mert így befagyasztja maga mögött a régi utat - mondta. - Sőt, ezzel azt is elérte,
hogy ezen az úton  már  nem  lehet  vele  felvenni  a  kapcsolatot,  sem  üzenetet  eljuttatni  hozzá,  mert  az
útelágazásnál lesben állnak, és lecsapnak mindenre. Apropó, főnök. Az Em hármast nem ismerte az öreg
személyesen? Mert ha igen, vagy netán a nyomába juthatnak az öregen keresztül, akkor mégsem az Em
hármas dobta fel.

Franz Molt megszívta szivarját, és a csonkot elnyomta a hamutartóban.

-  Személyesen nem ismerték egymást -  ingatta a  fejét.  -  Az öreg  órásmester  nem tudja,  ki  az  Em
hármas  ügynök.  Ellenben  maga  az  Em  hármas  ismeri  az  órásüzletet.  Annak  idején  úgy  szólt  a
megállapodás, hogy az Em hármas előtt felfedtük az órásmestert, azzal a szándékkal, ha netán rendkívüli
üzenetet akar nekünk továbbítani, itt megteheti. Rendkívüli üzenetváltásra aztán sohasem került sor, ezért
nem ismerik egymást. Viszont az  Em hármas sejtette,  hogy még él  számunkra ez a  kapcsolat,  amelyet
még Otto Hauser épített ki.

- Így már világos.

-  Ha csak úgy beesünk az öreghez ma délelőtt,  már nyakunkon lóg a  titkosszolgálat.  Mindenesetre
nagy kár, hogy meg kell vele szakítanunk minden kapcsolatot. Két dolog viszont idegesít.

- A másik emberünk - vetette közbe Hans.

-  Igen,  és  ezen  múlik  az  első  lépésünk  sikere,  hogy  kelepcét  állítsunk  az  áruló  Em  hármas
ügynökünknek. Remélem, utasításom ellenére a másik emberünk nem megy többé az órásmesterhez. Ha
pedig az órásmestert vallatás alá fogják, és összekaparnak ellene valami bizonyítékot, akkor vele bukik ő
is. De hol leszünk mi már akkor? Bottal üthetik a nyomunkat, és a zsákmány a mi kezünkben lesz.

-  De itthagyjuk nekik az áruló Em hármast,  hadd  vigasztalódjanak -  mondta a  másik,  és  fulladozva
kacagni kezdett.

- Még hálásak is lehetnek nekünk, hogy maradt valami a markukban.

Franz Molt pisszentett.



- Csendben légy, Hans, és ne örülj előre - mondta. - Még a játszma felénél sem tartunk. Ha elbízzuk
magunkat, és nem vagyunk óvatosak, könnyen mi húzhatjuk a rövidebbet. Arra pedig gondolni sem jó.
Hol van most Evely?

- Lent az étteremben melengeti a kapcsolatot a digóval. Legalábbis ott voltak, amikor eljöttem.

- Menj vissza, és kísérd fel Evelyt a szobájába. Sürgősen beszélni akarok vele - mondta, és megnézte
karóráját. - Az első felvonás már megkezdődött.

Miután a ragyás arcú eltávozott, Franz Molt felállt, és idegesen sétálni kezdett a szobában. Kiment az
erkélyre is,  egy pillantást vetett  a  Gellérthegyre,  de  a  budai  oldal  látványa nem tudta  most  a  figyelmét
lekötni. Éppen a telefon után nyúlt, amikor visszatért a társa.

- Már a szobájában van - célzott a lányra. - A sovány digó egy másikkal tárgyal a hallban. Valószínű,
csak ketten vannak. Biztos a nő dolgát beszélik meg.

- Maradj itt, a délutáni munkád elmarad. Arra már nincs szükség.

- Ebédelni megy?

- Előbb Evelyvel kell beszélnem. A szájába rágok egy-két fontos dolgot.

Franz  Molt  végigment  a  harmadik  emeleti  folyosón,  és  benyitott  a  legszélső  szobába.  A  lány
meztelenül állt  az  ágynál,  csupán  csipkés  bugyija  volt  rajta.  Az  ágyra  dobva  egy  halom  ruha  hevert.
Zavartalanul nézett a férfira.

- Jó hogy jöttél, Franz - fogadta. - Segíts valamilyen ruhát választanom délutánra.

A férfi közelebb lépett, és a fotel karfájáról felemelte a lány blúzát, majd annak vállára terítette.

- Hová készül, Evely? - kérdezte.

A lány hagyta, hogy a válláról lecsússzon a blúz, majd belerúgott.

- Ez nem kell - csattant fel. - Valami szépet akarok.

Az ágy fölé hajolt,  és  beletúrt  az  összedobált  ruhákba.  Néhányat  maga elé  tartott,  és  belenézett  a
falitükörbe. Elégedetlenül dobta a ruhákat a földre.

- Egyik sem jó. Ebbe beleőrülök. Mit tegyek, Franz?

- Rakja vissza a ruháit a szekrénybe.

- De én délután el akarok menni.

- Hová, Evely?

-  Összeütköztem  egy  régi  barátommal.  De  miért  kérded,  hiszen  mindent  tudsz.  A  vérebed
fogcsattogtatva elrohant.

Franz Molt gyengéd tekintetet vetett, a hangja lágyan csengett, amikor megszólalt:

- Azzal az úrral most nem mehet el, Evely, hiszen nem ér rá. Vagy talán azt mondta, ráér?

A lány töprengő arcot vágott, és mutatóujját végigsimította vékony ajkán.

-  Nem mondta - rázta meg a fejét, aztán makacs vonás jelent meg szája szegletében. - De  elkapom
őt, és kényszerítem, hogy ráérjen. Tudom, hogy a kétszázhetesben van. Egyszerűen bemegyek hozzá.

Franz Molt leült az egyik fotelba.

-  Azt  mondta,  hogy  holnap  este  találkozhatom  vele  a  bárban  -  folytatta  a  lány.  Bement  a



fürdőszobába, és egy nagy törülközőt csavarva felsőtestére, visszajött. Leült a szőnyegre a férfi lábához,
keskeny ajka legörbedt, mintha sírás gyötörné.

-  Miért  utasított  el,  Franz? Nem kellek már neki? Bezzeg Monte-Carlóban  jó  voltam. Mondj  már
valamit! Olyan öreg lettem, vagy tönkrement az alakom? - Ledobta magáról a törülközőt, és felpattant. -
Olyan rossz az alakom, Franz?

-  Nem, Evely, maga ragyogó nő, és tökéletes az alakja. Nekem elhiheti! Majd megfizetünk ennek a
kifent fráternak, akí csak elutasítja. Bosszút állunk. Rendben?

- Bosszút?

-  Igen,  ez  méltó  válasz  lesz.  Segítek,  Evely.  Méltóan  megfizetünk  mindenért.  Majd  pontosan
megbeszélünk mindent, hogyan csaljuk lépre a barátunkat.

A lány olyan lett, mint a fúria. Odarohant az  ágyhoz,  táskájából  cigarettát  vett  elő,  meggyújtotta,  és
öklével a levegőbe sújtott.

- Megfizetünk a nyomorult digónak, Franz - mondta. - Alaposan megfizetünk.

- De csak akkor, Evely, ha rám hallgat.

- Csak mondd meg, mit tegyek.

-  Holnap megmondom, és  este  a  bárban  megpuhítja a  fickót,  aztán  megihatja  a  levét.  De  nagyon
óvatosnak kell lennie, nagyon óvatosnak - emelte magasba ujját a férfi. -  Könnyen visszájára sülhet el a
fegyver, ha nem megfelelően és az adott időben sütjük el.

A lány izgatottan megszívta cigarettáját, sovány arca telítve volt feszültséggel.

- Csak mondd meg, mit tegyek - ismételte.

- Most vegyen magára valamit, megfázik.

- Ilyen melegben? - intett a lány az ablakra.

Odakint, sütött a nap, a nyitott erkélyajtón kellemes levegő ömlött be.

- Vagy talán neked sem tetszem Franz? - húzta össze a szemét a lány.

Franz Molt sértődött arcot vágott.

- De Evely - mondta.

- Tetszem vagy nem? - illegette magát a lány, és cigarettát tartó kezével széles köröket írt a levegőbe.

Nyúlánk,  karcsú  alakja  kígyóra  emlékeztette  a  férfit,  amely,  ha  megragadja  az  embert,  alig  tud
kikeveredni szorításából. A kicsiny, almaszerű mell finomat rezgett minden mozdulatnál.

- Talán az elmúlt éjszaka azt tapasztalta, hogy nem tetszik nekem?

A lány egy pillanat alatt az ölében termett, és átkarolta a nyakát.

- Ó, nem, Franz - mondta. - Egészen mást tapasztaltam.

- Akkor miért volt oda a digóért?

- Csak...

- Ha velem elégedett, nem kell más ugye, Evely? - kérdezte hangsúlyozva.

A lány felkapta a  fejét,  és  közelről a  férfi arcába  bámult.  Tekintete  vad  volt,  vékony ajka  egyetlen



vonallá szűkült.

- Én fizetek meg neki, Franz - sziszegte.

Franz Moltot  mindez az öreg  Heltkére  emlékeztette.  Az ugyanúgy préselte  ki  magából a  szavakat,
mint most a lány.

- Majd fizet, Evely, de csak akkor, amikor én eldöntöm - mondta.

11.

Bana ezredes éppen egy jelentést olvasott, amikor kinyílt az ajtó, és Pintér jelent meg.

- Engedélyt kérek, ezredes elvtárs, hogy jelentsek - mondta.

Az ősz férfi kijött íróasztala mögül és a fotelokra mutatott. Az alezredes helyet foglalt,  és  megtörölte
homlokát zsebkendőjével. Kezében egy dossziét tartott.

- Történt valami érdemleges? - kérdezte az ezredes.

- Még nem tudom, mennyire lesz érdemleges, de remélem, kiránt bennünket a kátyúból.

Felütötte a dossziét, és onnan olvasta:

- Ma reggel Lancia gyártmányú személygépkocsival egy olasz állampolgár lépte át a határt. Jelenleg az
Astoria Szállodában tartózkodik. A neve Marcello Astonil, palermói lakos. Foglalkozása tisztviselő.

- Szerepel nálunk?

A bajuszos férfi a fejét rázta.

- Marcello Astoni néven nem - mondta.

- Hát akkor?...

- De Luigi Combo néven igen.

Az ezredes felélénkült.

- Az a bokszoló kinézetű olasz lenne az? - kérdezte.

-  Legalábbis minden arra utal, hogy Luigi Combo érkezett  hozzánk Marcello Astoni néven.  Persze,
hogy  melyik  a  valódi  neve,  azt  nem  tudom.  De  minden  valószínűség  szerint  ő  az.  Ezredes  elvtárs
utasítására leadtuk a személyleírást - folytatta -, és jelentést kértünk, ha ehhez hasonló olasz állampolgár
beutazik, függetlenül attól, hogy milyen néven. És most jelentették.

- Az útlevele rendben van?

- Igen...

- Tehát nem hamis.

Az alezredes a fejét rázta.

- Szabályos - mondta. - Különben már intézkedtem, hogy azonosítsuk.

- Hogyan gondoltad ezt?

-  Két  emberünk  ott  van  az  Astoriában,  és  várja,  hogy  a  Gellért  Szálloda  főportása  megjelenjen.



Áthivattuk ugyanis, hogy tekintse meg a Marcello Astoni útlevelében elhelyezett fényképét. Az útlevél ott
van az Astoria portáján, bejelentkezés végett.

- Jó és gyors intézkedés volt.

- Minden pillanatban befuthat a telefon az eredményről.

Az ezredes szivart vett elő a dohányzóasztalon levő dobozból, és rágyújtott. Arcán látszott, hogy a hír
rendkívül felcsigázta.

- Ha kiderül, hogy ez a Marcello Astoni azonos Luigi Combóval, azt bizonyítja, hogy újabb akcióba
lépnek.  Csak  tudnánk,  hol  kezdik,  és  mikor?  -  tette  fel  a  kérdést  elgondolkozva,  és  megpöffentette
vastag szivarját. - Még abban sem látunk tisztán, vajon milyen akcióba akarnak lépni.

- Ahhoz kétség nem fér, hogy az új oszcillátorra fáj a foguk, ami az elmúlt héten elkészült.

- Igen, de hogyan akarják megszerezni? Ez itt a nagy kérdés. Hogyan?

- Biztosan kidolgozott tervük van erre - vélekedett az alezredes.

-  Persze,  hogy  valami  tervük  azért  van.  Sőt,  nagyon  bíznak  ebben.  Mindenesetre  óriási  hiba  a
részükről,  ha  most  ezt  a  Luigi  Combót,  aki  minden  valószínűség  szerint  részes  Otto  Hauser
likvidálásában, beutaztatják  álnéven hozzánk,  és  feladatot  bíznak rá.  Ez nagy hiba -  ingatta  a  fejét  az
ezredes, aztán elmosolyodott. - Ők is követhetnek el hibát. De ne vágjunk a dolgok elé, várjuk meg, mit
is állapítanak meg az embereid az Astoriában.

Pintér engedélyt kért, hogy rágyújthasson.

- Biztos vagyok benne, hogy azonos a két személy - mondta.

Türelmetlen mozdulattal gyújtotta meg cigarettáját.

Az ezredes tréfásan megfenyegette osztályvezetőjét.

- Csak azt ne mondd, hogy biztos. Az majd elválik, amikor konkrét tények támasztják alá. Most csak
annyi a helyzet, hogy gyanús ennek a Marcello Astoninak a fizimiskája. Kész, ennyi az egész.

Pintér szigorú arccal ült, és vadul szívta cigarettáját. Kisvártatva megszólalt:

- Megengedi ezredes elvtárs, hogy érdeklődjem?

- Bármit kérdezhetsz, csak tény legyen az alapja. Feltevésekre, érzésekre nem válaszolok.

- Ez tény...

- Ki vele - dőlt hanyatt az ezredes a fotelban.

- Mi a helyzet a csapdánkkal, amelyet a napokban telepítettünk Hód útján? Senki sem futott bele?

Bana a fejét rázta, és gyanús pillantást vetett a bajuszos alezredesre.

-  Úgy  élj,  hogy  nem  tudod,  mi  a  helyzet  a  csapdánál  -  jegyezte  meg.  -  Biztos  kifaggattad  már
Beleznayt, aki az embereivel figyelteti az órásüzletet.

Pintér restelkedve szívta meg cigarettáját, és a végét elnyomta a hamutartóban.

-  Tegnapelőtt érdeklődtem nála - mondta közömbösen. - Akkor még igen friss volt az egész.  Azóta
nem volt időm tőle megkérdezni.

- Nincs semmi, stagnál az állapot.

- Tehát minket érdeklő személy nem lépett be az üzletbe?



-  Nem.  Már  egy  csomó  embert  ellenőriztünk,  akik  megfordultak  az  órásnál,  de  nem  jöhetnek
számításba. Ennek ellenére nagyon jól állunk. Elvégre már van egy csapdánk, sőt nem is akármilyen, és
van mire várnunk ott. Hetekkel ezelőtt egy helyben topogtunk.

-  Igaz  -  folytatta  az  ezredes  -,  történt  néhány  esemény  is.  A  legvaskosabb  ennek  a  fotósnak  a
meggyilkolása. Valami Kolnitsnak vagy Kolicsnak hívják, de a neve mindegy. Nem mi foglalkozunk az
üggyel, hanem az illetékes rendőri szerv gyilkossági szakcsoportja. Ez egy mellékvonal, amely elvezethet
a minket érdeklő személyhez. Legalábbis ezt gyanÍtom, és alapos okom van rá.

Pintér bólintott.

-  Olvastam a  tájékoztatót  -  mondta.  -  Egy csomó aktfénykép,  még jegyzett  manökenek is vannak
köztük, meg zsarolás útján elkövetett bűntettek.

- És hasonlók - vetette közbe az ezredes.

-  Persze,  nem értem,  hogyan  kapcsolódik  ez  a  gyilkosság  a  Központi  Mechanikai  Vállalathoz  és
egyben a minket érdeklő dolgokhoz.

Bana hosszan mosolygott.

-  Megvallom, én sem tudtam - mondta. - Aztán megmagyarázták, és teljes mértékig egyetértettem a
magyarázattal.  Majd  te  is  időben  meg  fogod  tudni,  hogyan  kapcsolódott  ez  a  gyilkosság  a  mi
vonalunkhoz.

A titkárnő lépett a szobába.

- Ezredes elvtárs, jelentem, Pintér alezredest sürgős telefon várja - mondta. - Bekapcsolhatom?

- Kapcsolja...

Pintér a széles íróasztalhoz ment, és felvette a telefont. Kis ideig hallgatta a  jelentést,  miközben arca
széles mosolyra húzódott, aztán megszólalt:

- Vegyék jegyzőkönyvbe. Végeztem.

Az ezredes félfordulatot tett a fotelban, és Pintérre nézett.

- Azonos tehát - mondta.

Az alezredes mély sóhajjal ült vissza a helyére.

-  Jelentem, igen - mondta. - A Gellért Szálloda főportásának vallomása szerint az általa megtekintett
igazolványkép Luigi Combo olasz állampolgárt ábrázolja, aki mintegy három hónappal ezelőtt a szálloda
lakója volt Otto Hauserral egyidejűleg.

Bana az ajtóhoz ment, kinyitotta és megszólalt:

- Szóljon Beleznaynak, hogy kéretem.

- Értettem - mondta a titkárnő, és a telefon után nyúlt.

Az ezredes visszaült a fotelba.

- Most melegében meg kell beszélnünk a további teendőket ezzel az olasszal kapcsolatban - közölte a
bajuszos osztályvezetővel. Gábor feladata lesz, hogy szoros figyeltetéséről gondoskodjon.

A titkárnő lépett be, arcán zavar tükröződött.

- Jelentem, nincs a helyén - mondta. - Titkársága azt a választ adta, hogy kiszaladt a szobából.



Bana kérdően nézett az alezredesre.

- Nem tudom, hova ment - mondta Pintér.

- Ha előkerül, azonnal küldje hozzám.

A titkárnő bólintott és behúzta az ajtót.

Bana töprengve nézett  maga elé,  majd leverte  szivarjának  hamuját  a  dohányzóasztalon  levő  tálba.
Kisvártatva felemelte a tekintetét és megszólalt:

-  Mi a  véleményed arról,  hogy ez a  Luigi Combo,  nevezzük most  így, milyen akcióra  készülhet  az
oszcillátor megszerzése érdekében?

-  Minden  tény  arra  utal,  hogy  a  KMV-nél  tevékenykedő  ügynök  Otto  Hauser  szorgoskodásába
illeszkedett  bele.  Hiába vártuk viszont,  hogy  Hauser  helyébe  más  lépjen.  Ilyen  személyt  nem  sikerült
felderítenünk. A meggyőződésem viszont az,  hogy igenis pótolták  a  megbízók Otto  Hausert,  csak  ezt
nekünk  nem  sikerült  felderíteni.  A  jelzések,  amelyeket  annak  idején  kaptunk  az  információk
kiszivárgásáról,  kivétel  nélkül a  Német  Szövetségi  Köztársaság  területére  korlátozódtak,  illetve  az  ott
tevékenykedő  finommechanikai  és  hírközlési  cégekre.  Olaszországba  nem  szivárgott  ki  semmiféle
értesülés a KMV-től.

-  Ez  azt  jelenti  -  folytatta  az  alezredes  -,  hogy  a  KMV-nél  nincs  az  olaszoknak  tevékenykedő
ügynökük.  Ezért  az  új  oszcillátor  anyagához,  amelyet  a  KMV  fejlesztett  ki,  csak  erőszakos  úton
juthatnak hozzá.

- Konkrétan?

- Úgy, hogy megszerzik attól az ügynöktől, aki Otto Hausernak dolgozott. Ellopják tőle.

Bana hosszan mosolygott.

- Milyen szépen fejezted ki magad - mondta. - Két gyilkosság után lopni? Ez elképzelhetetlen. De az
annál inkább - folytatta -, hogy az erőszak újabb gyilkosság útján jut kifejezésre. Állítom, hogy személy
szerint tudhatják,  ki  volt  Otto  Hauser  embere  a  KMV-nél.  Ez lehet  a  magyarázata,  hogy  ezt  a  Luigi
Combót, aki nem egyéb, mint egy sötét bérgyilkos, ismét feladattal bízzák meg. És ez a feladat csak egy
újabb gyilkosság lehet.

- A két érdekeltség itt csap nálunk össze a koncon - jegyezte meg Pintér.

-  Igen,  itt  csapnak  össze,  és  ha  mi egy kicsit  is  okosak  leszünk,  nevető  harmadikként  zárjuk  le  a
küzdelmüket.

- Feltéve, ha belelátunk a kártyáikba.

Az ezredes magabiztos volt, amikor megszólalt:

-  Erre  minden  módunk  megvan.  Ezt  az  olaszt  figyelni  fogjuk.  Azon  kívül,  hogy  követjük  minden
lépését, megkíséreljük lehallgatni beszélgetéseit. Mert ez a Luigi Combo csak eszköz. De elvezet minket
a többiekhez, mert abban biztos vagyok, nem csak  ő  egyedül valósítja meg az akciót.  Lesz itt  más is.
Ezért akarok mielőbb Beleznayval tárgyalni, hogy ne szenvedjünk egy perc késedelmet sem. Az idő most
nekünk dolgozik.

- Hódra mennyire számíthatunk?

-  Van  tippje  néhány  személyre,  de  ezek  csak  találgatások.  Viszont  az  egyik  legjelentősebb
konkrétumot éppen neki köszönhetjük. Talán sikerül majd újabb nyomra bukkannia. Egyelőre ez a Luigi
Combo a mi vonalunk.



- Sikeres lesz ez a vonal?

Az ezredes gondterhelten ingatta a fejét.

-  Igen -  mondta.  -  Persze,  itt  lenne most  igazán szükségünk Hód  leleményességére,  nyelvtudására.
Felhasználhatnánk őt  Luigi Combo közelében.  Az olasz biztosan ráharapna,  ha  Hód  azt  a  benyomást
hintené el, hogy lényegében ő maga is Otto Hauser nyomdokain jár.

- De ezt most már nem játszhatjuk ki - folytatta az ezredes. - Ugyanis nem lehet tudni, hol keresztezi
egymást  Luigi  Compo  és  a  Központi  Mechanikai  Vállalatnál  tevékenykedő  kém  útja.  És  Hód  ott
dolgozik  a  KMV-nél.  A  kém  első  pillantásra  tudná,  honnan  fúj  a  szél,  és  dugába  dőlhetne  minden
tervünk. Most már nem szabad kockáztatnunk ilyen veszélyes játékot. Legalábbis ez a véleményem.

Beleznay lépett a szobába.

- Ezredes elvtárs, jelentkezem - mondta.

Bana szivarjával az egyik szabad fotelra bökött.

- Gyere, ülj le - invitálta. - Egy kis meglepetést tartogatunk a számodra. Máskor pedig, ha elhagyod a
helyedet, mondd meg, hol vagy található.

Az őrnagy kipirult arccal bólintott.

-  Jelentem, nagyon jó  hírt  kaptam,  és  személyesen siettem meggyőződni róla  -  mondta.  -  Ugyanis
Otto Hauserral kapcsolatban újabb nyomra találtunk, sőt nem is akármilyenre.

Pintér izgatottan moccant.

- Valaki megjelent a csapdában, az órásnál - vetette közbe.

Beleznay a fejét rázta és a főnökéhez fordult.

- Megtalálták Otto Hauser levéltárcáját - mondta.

- Ez igen - hagyta helyben az ezredes, és tekintete érdeklődően csillant meg. - Hol találták meg?

-  A  Dáma  eszpresszó  vezetője  szolgáltatta  be  ma  reggel  a  kerületi  kapitányságon.  Ott  tudtak  a
körözésről,  és  azonnal értesítettek.  Az egyik  párnázott  ülőrész  résébe  volt  becsúszva  a  levéltárca.  A
fizetőpincér találta meg, és átadta az üzlet vezetőjének.

-  Csak most találták meg? - csodálkozott az ezredes. - Ha azt Otto Hauser vesztette el,  annak már
legalább három hónapja.

- A részleteket nem tudom.

Bana pöffentett néhányat szivarjából, és a homlokát ráncolta. Látszott rajta, hogy a hír felcsigázta.

-  Persze az is előfordulhatott, hogy másnak a zsebéből csúszott  ki  a  levéltárca,  és  nem olyan régen
hever ott - vélekedett.

- Tisztázni fogjuk - vágta rá Beleznay.

- Mi van a tárcában?

- Diners. Club kártya, Otto Hauser csekkfüzete, néhány darab névjegy, semmi más.

Az ezredes hosszan maga elé bámult, majd megszólalt:

- Hol van ez a Dáma eszpresszó?

- A Belvárosban...



Pintér felkapta a fejét, és pislogni kezdett. Ez a rossz szokása mindig előjött, ha izgatott lett.

- Emlékszik, ezredes elvtárs, hogy Otto Hauser eltűnésének napján a Belvárosban járt, és a kocsiját
otthagyta a parkolóházban - mondta. - Ezt a kiesett időt kutattuk,  hogy mit is  csinálhatott.  Merre  járt?
Esetleg kivel találkozott?

Bana mélyet bólintott.

-  Igen, de  az még nem biztos,  hogy a  tárca  az ő  zsebéből csúszott  ki,  és  az  sem,  hogy betért-e  a
Dáma eszpresszóba - jegyezte meg csendesen. - Ehhez tények kellenének. Azonnal ki kell hallgatni azt a
fizetőpincért,  aki  megtalálta a  tárcát.  A  legapróbb  részleteket  is  tisztázni  kell,  minden  körülményt.  Ez
nagyon  fontos,  hiszen  rekonstruálhatjuk  Otto  Hausernak  ezt  az  időpontját,  és  talán  választ  kapunk
néhány kérdésre.

- A fizetőpincért kihallgatásra behoztuk, már intézkedtem.

- Hol van?

- A kihallgatószobában.

Bana egy mozdulattal elnyomta szivarját, és felpattant.

- Gyerünk, erre magam is kíváncsi vagyok - mondta.

Lementek a lépcsőn a földszintre, és egy párnázott ajtajú szobába nyitottak be. Hatalmas üveglap volt
a falon, amelyen át látni lehetett a szomszédos kihallgatószobát és  az  ott  levő  személyeket.  Az üveglap
speciális  kiképzésével,  éppen  a  megfigyelést  szolgálta.  A  kihallgatószobában  ugyanis  foncsorozott
tükörnek nézett ki, amelyen nem lehetett átlátni. A kihallgatószobában levő  asztal  előtt  egy igen sovány
termetű, karvalyarcú férfi ült, és cigarettáját szívta. ötven év körüli lehetett.

- Ez a fizetőpincér? - kérdezte az ezredes.

Beleznay bólintott.

-  Egy  vasat  sem  bíznék  rá  -  folytatta  az  ezredes.  -  Nem  éppen  bizalomgerjesztő  a  fizimiskája.
Intézkedj, hogy kezdjenek hozzá. Tudja a kihallgatótiszt, mit kell kérdeznie?

- Igen - mondta az őrnagy és elsietett.

Bana leült egy székre az üveggel szemben, és feszülten figyelt.

Pintér követte példáját, előbb azonban cigarettára  gyújtott.  A mikrofonok még a  moccanás  zaját  is
tudtukra adták.

A kihallgatótiszt a személyi adatok felvétele után nyomban a lényegre tért.

- Ön találta meg a tárcát? - kérdezte.

- Igen.

- Pontosan mikor, és milyen körülmények között?

A beesett arcú férfi a levegőbe nézett.

-  Tegnap délután négy óra  tájt  -  mondta.  -  Ugyanis  a  kérdéses  párnázott  heverőrész  sarkán  már
hetekkel  előbb  fellazult  a  kárpit.  Ezt  az  üzletben  mindenki  tudta,  hiszen  leadtuk  javítási  igényünket
vállalatunk központjának.

A másik szobában az ezredes megszólalt:

- Ellenőrizni mindent, amit mond, ezt is.



Pintér elővette a zsebnoteszát, és bejegyezte főnökének a kívánságát. Beleznay is bejött a szobába, és
csendben egy székre ereszkedett.

Odaát folytatódott a kihallgatás.

-  A kárpitos délután négy óra előtt érkezett - mondta a  pincér.  -  Azonnal nekilátott  rendbe  hozni a
leszakadt kárpitot. Ehhez azonban el kellett mozdítania az ülőrészt a  támlától.  Egyszercsak szól nekem,
hogy menjek oda,  mert  valamit talált.  Benéztem a  támla  és  az  ülőrész  közötti  résbe,  és  megláttam  a
tárcát. Nyomban megvilágosodott bennem, miről is volt akkor szó.

- Talán tudta már korábban, hogy valami beesett a résbe? - kérdezte a kihallgatótiszt.

Amaz a fejét rázta.

-  Nem  tudtam  -  mondta.  -  Csak  azt,  hogy  egy  külföldi  elhagyta  a  levéltárcáját.  Ez  úgy  három
hónappal előbb történhetett.

- Pontosabban nem tudja meghatározni a napot?

-  Sajnos nem, csak azt tudom, kora  délután volt...  Egy jól  szituált külföldi úr  jött  be  az üzletbe,  és
helyet foglalt a kérdéses helyen. Csupán kávét rendelt. Németül beszélt.

- Maga tud németül? - vetette közbe a kihallgatótiszt.

-  Csak keveset. Ez is elég felvenni a rendelést, de azért majdnem mindent megértek, csak válaszolni
nem  tudok.  Nos,  még  mondtam  a  kávéfőző  lánynak,  hogy  ez  is  valami  spórolós  sváb  lehet,  már
megbocsásson a kifejezésért, mert csak egy kávét rendelt.

- Egyedül volt ez a férfi?

- Fél órát töltött el, aztán mintha menni készült volna, de akkor megérkezett a társa.

- Honnan tudja, hogy a társa volt?

- Németül beszéltek, kérem, egyetlenegy magyar szót sem hallottam. Ebből gondoltam, hogy a másik
a társa lehetett.

- Hogyan viselkedtek?

- A fogyasztásukra gondol? - kérdezett vissza a pincér.

- A magatartásukra. Persze, ha minderre vissza tud emlékezni.

A sovány férfi mélyet lélegzett, és ismét a mennyezetre függesztette szemét. Kisvártatva megszólalt:

-  Hát,  ahogy visszaemlékszem, nemigen társalogtak valami  nagy  kedvvel.  Inkább  úgy  tűnt,  mintha
félszavakat  váltanának,  és  haragosak  lennének.  Persze,  lehet,  hogy  tévedek,  elvégre  így  utólag  csak
találgatni tudok.

- Ki fizetett?

- Az elsőnek érkezett úr.

- Melyik zsebéből vette elő a pénzt?

-  Már a kezében volt, mikorra az asztalhoz értem. Arra emlékszem, hogy az aprót  zakójának külső
zsebébe csúsztatta. Még jót nevettem rajta, mert negyven forintot kerek tízesekben váltottam, hadd húzza
a zsebét.

A kihallgatótiszt jegyzetébe pillantott, aztán felemelte a fejét.



- Hogyan tudta meg, hogy ez a külföldi elhagyta a levéltárcáját?

-  Késő  délután pangott  az  üzlet,  így kiálltam az ajtóba  egy cigarettára.  Ekkor  lépegetett  visszafelé.
Megállt és azt kérdezte, nem találtam-e meg véletlenül a levéltárcáját. Azt előrebocsátotta, hogy nem volt
benne  pénz.  Bementem  az  üzletbe,  és  alaposan  szétnéztem  az  asztal  körül.  Még  az  ülésrész  alá  is
benéztem. Kimentem, és mondtam neki, hogy bizony itt nem hagyta el a tárcáját. Erre elment, de láttam,
igen bosszús képet vág.

- Egyedül volt?

- Igen...

- A társát nem látta sehol?

- Nem néztem körbe, nem is figyeltem, hogy az igazat megvalljam. Visszamentem az üzletbe és kész.

A kihallgatótiszt jegyzeteit rendezgette.

-  Felismerné azt a német urat, aki a  tárcát  elhagyta,  vagy a  társát?  -  kérdezte  közömbösen,  mintha
nem tulajdonítana különösebb jelentőséget ennek.

A beesett arcú pincér elhúzta a száját.

- Talán inkább a társát ismerném meg - mondta.

- És miért?

Amaz vállat vónt

-  Jellegzetesebb volt  az  arca.  Szemüveget viselt,  jóval  fiatalabb  volt  mint  az  a  másik.  Az  az  Otto
Hauser.

- Tudja a nevét?

A pincér sejtelmesen elmosolyodott.

- Alaposan megnéztük a tárcát, oda-vissza. Ilyen nevű névjegy volt benne, erről gondolom; így hívták.
De talán őt is megismerném, ha még egyszer látnám.

Odaát Beleznay lábujjhegyen kiosont a szobából. Egy pillanattal később a kihallgatótiszt is felállt.

- Megbocsát egy percre - mondta.

- Addig rágyújthatok? - kérdezte a pincér.

- Ez ideig is rágyújthatott volna.

A karvalyarcú férfi, mihelyt egyedül maradt, cigarettára gyújtott,  és  fejét  hátravetve a  mennyezetnek
fújta a füstöt. Nyugodt volt, még a tanúkra oly jellemző izgalom sem látszott  rajta.  Magatartása  inkább
kíváncsiságot tükrözött, mintha azt kutatná, vajon mit is akarnak a hivatalos szervek, miért tulajdonítanak
ilyen nagy jelentőséget egy elvesztett levéltárcának.

Kisvártatva visszatért a kihallgatótiszt, kezében vastag albummal.

A másik szobában az ezredes Pintérhez fordult.

- Szükségtelen neki megmutatni Otto Hauser fényképét - vélekedett. - Ahogy elmondta, csak a német
lehetett, aki a tárcát elvesztette.

Mielőtt az alezredes válaszolhatott volna, Beleznay lépett be.

-  Jelentem, hazardírózunk -  mondta.  -  Az albumban azon személyek fényképei  vannak,  akik  részt



vettek az új oszcillátor kifejlesztésében. Mindezeket konspiráltan szereztük meg.

- Értem, mit akarsz.

- Megkíséreljük. Hátha az Otto Hauserral kávézó férfi köztük van, és a pincér felismeri.

Mindannyian érdeklődve nézték a kihallgatószobában történő eseményeket. A sovány férfi az albumot
lapozgatta,  arca  közömbös volt.  Már  csak  néhány lap volt  hátra,  amikor tekintete  megmerevedett,  és
ujjával az albumra bökött.

- Ez volt az - mondta.

A kihallgatótiszt felállt, megkerülte az asztalt; és a pincér felett beletekintett az albumba.

- Határozottan felismeri, vagy csak hasonlít az Otto Hauser társaságában levő férfira? - kérdezte.

-  Minden kétséget kizáróan ő volt az. Még a szemüveg kerete is megegyezik, az volt rajta  akkor  is.
Miért mondanám, ha bizonytalan lennék benne?

Odaát a másik szobában, mintha bomba robbant volna, mindannyian felpattantak. Beleznay kirohant a
helyiségből,  de  várnia kellett,  míg a  kihallgatótiszt kiadta  a  kérdéses  albumot.  Az őrnagy máris vitte a
főnökéhez.

Az ezredes egy szemüveges fiatal férfi képével nézett farkasszemet. Pintér, aki úgyszintén az albumba
lesett főnökének a válla felett, meglepetten felkiáltott:

- Bárány mérnök.

- Ismered? - kérdezte az ezredes.

- Személyesen nem láttam, de mindjárt előkerítem a dossziémat.

- Hozd a szobámba, ott nyomban megtárgyaljuk ezt az új fejleményt - utasította az ezredes, és maga
sem  leplezte  meglepetését.  Beleznayhoz  fordult:  -  Gondoskodj  róla,  hogy  a  tanú  vallomását  és  a
fénykép-felismertetést hivatalosan is rögzítsék, utána gyere fel te is hozzám.

Kisvártatva  együtt  ültek  az  elhárítófőnök  szobájában.  Pintér  a  dossziét  lapozta  izgatottan,  majd
széthajtotta a kérdéses résznél.

- Nos, mi a helyzet? - érdeklődött az ezredes.

Pintér hangosan olvasta a sorokat:

-  A Központi Mechanikai Vállalat szegedi részlegének a  helyettes vezetője,  nőtlen, híradástechnikai
mérnök;  egyik  fő  dirigense  a  kutatómunkának  és  az  ezzel  kapcsolatos  kísérleteknek.  Öt  éve  van  a
vállalatnál, perfekt német és orosz nyelvtudású. Alig három hete felkerült a központba, Budapestre, azóta
a fővárosban lakik. Több olyan tárgyalás aktív résztvevője, amelyek különféle hazai és külföldi cégekkel
történtek.

- Volt kint Nyugaton is? - vetette közbe az ezredes.

-  Tanulmányúton, hivatalos tárgyaláson nem vett  részt.  Itt  fekszik  egy  irat,  amely  szerint  két  évvel
ezelőtt turistaúton volt több nyugati országban. IBUSZ-társasutazáson vett részt.

Bana szivarra gyújtott, és elgondolkozva nézett maga elé.

- Betaláltunk vele - jegyezte meg Beleznay örömmel.

-  Kétségtelenül  az  egyik  legfontosabb  adat,  amelyet  most  megtudtunk  -  vélekedett  az  ezredes.  -
Azonban egy sor alapos ellenőrzést kíván. Elsősorban konspiráltan meg kell tudnunk, hogy ez a Bárány
közvetlenül tárgyalt-e vagy folytatott-e hivatalos megbeszélést Otto Hauserral. Az, hogy aktívan részt vett



minden tárgyaláson, még nem konkrét, személyére utaló megállapítás. Túl általános. Nekünk az kell, hogy
Otto Hauserral tárgyalt-e. És ha igen, mikor és hol?

-  Másodsorban  -  folytatta  -  megnyugtató  módon  tisztáznunk  kell,  hogy  ez  a  mérnök  vajon  hol
tartózkodott  Otto  Hauser  eltűnésének napján a  kora  délutáni órákban.  Mert  ha  kétséget  kizáróan  az
derül ki, hogy Szegeden volt, tévedés áll fenn, bármennyire is felismerte őt a pincér. Ugyanis a dossziéból
az derül ki, hogy Bárányt akkor még nem helyezték fel a központba.

Pintér szólni akart, de Bana leintette.

- Tudom, mit akarsz mondani - jegyezte meg. - Biztos vagyok benne, hogy Bárány hetente felutazott
Pestre vagy hivatalos tárgyalásra a  vállalathoz, vagy pedig ügyeinek intézése végett.  De  nekünk arra  a
konkrét nap délutánjára van szükségünk, amikor Otto Hausernak nyoma veszett.

Bana néhányszor megpöffentette szivarját, aztán ismét megszólalt:

-  Örömünkben nem  szabad  elfelejtkeznünk,  hogy  mindez  Bárány  ellen  még  nem  bizonyíték.  Még
akkor  sem,  ha valóban ő  találkozott  Otto  Hauserral  azon  a  délutánon.  Mindez  csak  alapos  gyanú  a
kezünkben,  egy  irány,  amelyen  elindulhatunk.  Az  kétségtelen,  hogy  Bárány  játszi  könnyedséggel
hozzájuthatott az új oszcillátor teljes adatához. Ha több adat megerősíti gyanúnkat, arra kell törekednünk,
hogy akkor csapjunk le rá, amikor az általa megszerzett  adatot  át  akarja  adni annak,  aki  Otto  Hauser
nyomába lépett.

A két osztályvezető értetlenül nézett.

-  Elfelejtkeztek az olasz “vendégekről” -  folytatta az  ezredes.  -  Marcello Astoniról  és  feltételezhető
barátairól. Azok is az új oszcillátorra várnak, és meg akarják szerezni.

Elsőnek Pintér szólalt meg:

- Hagyjuk, hadd csapjanak össze, hogy nevető harmadikok legyünk.

- Járuljunk hozzá egy-két hullához?

- Azt azért nem. Ha a szálakat tisztán látjuk, tudni fogjuk, mikor is akarják keresztezni egymás útját.

-  Ezek  szerint  hagyjuk,  hogy  Bárány,  amennyiben  beigazolódik  ügynöki  tevékenysége,  átadja  a
kémanyagot az érte jelentkező megbízottnak?

Az ezredes mélyet bólintott.

- Úgy van. És most azonnal gondoskodni kell Bárány szigorú figyeltetéséről.

Beleznay felállt.

- Azonnal intézkedem - mondta.

- A legjobb emberek vegyenek részt az akcióban. Nem kockáztathatjuk meg, hogy hibát kövessünk
el - vélekedett az ezredes.

- Ezzel az olasszal mi a helyzet?

Pintér megszólalt:

- Jelentem, figyelés alatt áll.

- Gondoskodj róla, hogy az akcióban részt vevő személygépkocsik ne magyar rendszámot viseljenek.
Az olasz és a német rendszám kiesett, nehogy ilyet használjatok.

- Intézkedni fogok.



- Engedélyt kérek a távozásra - mondta Beleznay.

Az ezredes bólintott, mire az őrnagy sürgősen elhagyta a szobát.

Bana végigsimította arcát, mintha fáradt lenne, majd Pintérhez fordult.

- Mit szólsz az eseményekhez, Béla? - kérdezte.

- Valóban betaláltunk.

-  Egyszer nekünk is lehet szerencsénk - mondta az ezredes, és töprengve nézett  maga elé.  -  Ahogy
visszaemlékszem a jelzésekre, amelyek számot adtak a különféle információk kiszivárgásáról a KMV-től,
úgy tudom, főként a különféle kutatásokról és kísérletekről számoltak be.

Pintér bólintott.

- Majd mindegyik - tette hozzá.

- És ez a Bárány a szegedi részlegnek volt a helyettes vezetője.

-  Annak a részlegnek, ahol súlyban ezek a munkák folytak - vette át  a  szót  a  bajuszos  alezredes.  -
Ezért merek esküdni rá, hogy a pincér nem tévedett. Bárány volt az a férfi Otto Hauser társaságában, és
Bárány az, aki információkat szolgáltatott ki, ő tehát a keresett emberünk.

Az ezredes elgondolkozva nézte szivarjának felszálló füstjét.

- Jelenleg három szálat tartunk a kezünkben - mondta morfondírozva. - Az egyik Marcello Astoni, a
másik az órásmester, ahol csapdát állítottunk, hogy az Otto Hauser nyomába lépő ismeretlent felderítsük,
és  itt  van  most  Bárány  mérnök.  Mindez  kezd  összeállni.  Most  már  csak  a  türelmünkön  és  az
éberségünkön múlik minden. Aztán összezárul a kör.

Beleznay lépett be.

- Jelentem, az olasz elhagyta az Astoria Szállodát - mondta.

Bana felkapta a fejét.

- Lám, máris akcióba lépett...

12.

Közvetlenül ebéd  után Szencei  magához kérette  Sas  Máriát.  A  főmérnöknél  Balázs  is  ott  volt,  és
széles mosollyal üdvözölte a lányt.

- Kénytelen lesz a délután jó részét a társaságomban eltölteni fogadta.

- Én ennek csak örülök.

Szencei bólintott.

- Arra kérem, Marika, hogy legyen a kísérője Balázsnak - mondta.

-  Egy  fontos  dokumentumot  kell  megnézni  a  műszaki  könyvtárban,  és  szükség  lehet  a  maga
nyelvtudására.

- Természetesen készen állok. Mikor indulunk? - nézett a lány kíváncsian a főmérnökhelyettesre.

- Most nyomban, ahogy elkészül, már indulunk is.



- Melyik szótárt vigyem magammal?

- Osszuk meg a terhet - javasolta Balázs.

Szencei nevetett.

- Ez helyes lesz - hagyta helyben.

- Én viszem a német szótáromat - mondta Balázs -, maga pedig hozza a franciát.

- Hol találkozunk?

- Pár perc múlva, lent a bejáratnál. Pogács elvtárs kocsijával megyünk.

Sas Mária gyorsan összepakolta a holmiját, és máris indult.  Balázs még nem volt  ott,  így a  lánynak
néhány percet várnia kellett. Benézett a büfébe, de akit keresett, nem találta.

Az igazgató kocsijával  gyorsan beértek  a  városba.  A  műszaki  könyvtárnál  kiszálltak.  Balázs  azzal
bocsátotta el a sofőrt, hogy pontban háromkor jöjjön értük.

A  könyvtárban  két  külföldi  fólyóiratot  kértek  ki.  Mindkettő  egy  azonos,  régi  típusú  oszcillátorról
közölt leírást. Ezt lefordították és összehasonlították. Mikorra végeztek, néhány perc  hiányzott a  három
órához.

- Nos, megizzasztottam? - kérdezte Balázs.

- Egyáltalán nem, könnyű volt a szöveg.

- Képzelheti, mibe került volna ez nekem a maga segítsége nélkül.

Összeszedték a holmijukat. A főmérnökhelyettes udvariasan kivette a lány kezéből a  francia szótárt,
és aktatáskájába helyezte.

- Viszem én, magának ez elég nehéz - mondta.

- Már megszoktam.

Amint  a  teremből  kiléptek,  cigarettára  gyújtottak.  A  kocsi  már  ott  várt  az  épület  előtt.  Balázs
készségesen kitárta a lány előtt a hátsó ajtót, maga pedig a sofőr mellé telepedett.

- Hajtsunk az Inter-Continental felé - mondta.

Sas Mária kíváncsian felkapta a fejét.

- Legalább gyönyörködünk ebben a jó időben - jegyezte meg a férfi, és hátrafordult az ülésen. - Hová
megy nyaralni, Mária?

- Még nem döntöttem...

- Balaton? Külföld?

Sas Mária felélénkült.

- Nem tudom - mondta. - Talán a Balaton, az a legbiztosabb.

- Valahogy én is úgy vagyok, mint általában a Balatont imádók. Ha nyáron nem töltök lent pár napot,
úgy érzem, nem nyaraltam.

Az Inter-Continental közelében jártak, amikor a főmérnökhelyettes váratlanul megállította a kocsit.

- Jöjjön, szálljunk ki, Mária - szólt hátra.

Sas Mária akaratlanul is engedelmeskedett a felhívásnak. Balázs is kiszállt, és visszaszólt a sofőrnek:



- Menjen vissza, Péter, mi már befejeztük a munkát a mai napra.

A Volga elhúzott. Balázs a lányhoz fordult, majd annak meglepett arcát látva, elnevette magát.

-  De  megijedt  -  mondta.  -  A  felelősséget  én  vállalom,  különben  sincs  értelme  egy  fél  órára
visszamenni.

Sas Mária elmosolyodott.

- Miért lennék ijedt? - kérdezte.

- Jöjjön, meghívom egy fagylaltra vagy egy kávéra a teraszon - mondta.

-  Természetesen csak  akkor,  ha  elfogadja.  Nem kényszeríthetem magát,  habár  még  nem  járt  le  a
munkaideje, de mára már végeztünk.

- Köszönöm a meghívást. Talán inkább egy fagylaltot. Ma már ittam két kávét.

Kellemes volt az idő, vakítóan tűzött a nyár eleji nap. A szálló teraszán sokan  voltak,  de  sikerült  az
első  pillanatban asztalt  kapniuk.  Balázs nagy adag  fagylaltot rendelt,  magának  pedig  hideg  narancslét.
Körülöttük vegyes társaság ült, majd mindenfelől idegen nyelvű beszédet lehetett hallani.

Sas Mária úgy ült, hogy a nap az arcát érje. Kissé hátradőlt a széken, teste megfeszült. Balázs feltette
napszemüvegét, és a lányra pillantott.

- Most reprezentálok - jegyezte meg élcelődve.

A lány értetlenül nézett.

- Magával reprezentálok, Mária - folytatta. - Képzelje, mennyien irigykednek rám maga miatt. Pedig
ha tudnák - legyintett. - De a lényeg, hogy nem tudják, milyen viszonyban is vagyunk.

Sas  Mária  körbenézett,  néhány  kíváncsi  tekintetet  valóban  felfedezett.  Főként  egy  középkorú,
elegánsan  öltözött  férfi  bámulta  meg,  aki  az  eszpresszó  bejárata  mellett  ült  a  teraszon.  Gondosan
elválasztott haját oldalra Fésülve viselte, a kezében vékony szivar füstölgött.

-  Nem látok egyetlen irigykedő tekintetet sem - mondta. - Talán arra a  világos ruhás férfira gondol,
aki az ajtónál szivarozik?

Balázs az adott irányba nézett, és hirtelen visszakapta a fejét.

- Dehogyis - mondta. - Csak úgy általánosságban beszélek.

A felszolgálónő  érkezett  a  rendeléssel.  Balázs mohón kiitta az  utolsó  cseppig  italát,  és  elégedetten
nyúlt el a széken.

- Csak úgy megjegyeztem a bámuló tekinteteket - magyarázta.

-  Elvégre,  ne  vegye  különösebb  bóknak,  de  tisztában  van  azzal,  hogy  csinos  és  fiatal.  Ez  a  két
összetevő pedig épp elég a figyelem felkeltésére.

Sas Mária a fagylaltját kanalazta.

- Egyszer ez is elmúlik - mondta csendesen.

Balázs cigarettára gyújtott.

- Van valami problémája, Mária? - kérdezte közömbösen.

- Honnan gondolja?

-  Úgy veszem észre, mintha megváltozott volna. Azelőtt sokkal vidámabb volt, természetesebb. Már



napok óta figyelem. Olyan komoly lett, mint valami nyelvtanárnő.

Sas Mária a férfira nézett és elmosolyodott.

- Rosszak az előrejelzései - mondta.

- Ezek nem előrejelzések.

- Mondogatták már mások is - legyintett a lány, és tovább kanalazta fagylaltját. -  De én nem vettem
észre magamon, hogy megváltoztam. Bár beszélik, sőt mást is beszélnek, de hadd beszéljenek. Legalább
élesítik a figyelmüket.

Balázs megszívta cigarettáját.

- Tudom, mit beszélnek a háta mögött - jegyezte meg csendesen.

- Tehát maga is tudja - állapította meg a lány, de nem nézett fel a fagylaltjáról.

- Komolytalan pletyka.

Sas Mária letette a kanalat, és a férfihoz fordult.

- Végre valaki, aki nem ül fel mindennek - mondta hálásan.

- Az, hogy magát néhányszor látták Bárány Tamással, még nem jelenti azt, hogy nyomban egy kalap
alá vegyék vele.

-  Pedig már össze  is  boronáltak  minket.  Sőt,  nagy titokban olyan hír is  felröppent,  hogy  állapotos
vagyok, és azért akarom megfogni magamnak a mérnök urat.

- Aki ezeket terjeszti, az nem normális.

- A kolléganőim fecsegik, de azt, hogy melyikük találta ki, nem tudom. Mindenesetre nem érdekel.

Balázs elnyomta cigarettáját.

-  Helyesen teszi, ha feleslegesen nem izgatja emiatt magát mondta. - Mikor  nekem a  fülembe jutott,
azonnal tudtam, hogy mindez képtelen marhaság. Szencei meg egyenesen dühbe gurult a  pletyka miatt.
De  figyeljen  rám,  Mária.  Ha  ezt  elvonatkoztatjuk,  és  feltételezzük,  hogy  mindez  igaz,  akkor  sincs
senkinek  joga  mások  magánügyén  csámcsogni.  Független  emberek,  azt  csinálnak  megfelelő  keretek
között, amit akarnak. Ne sértődjön meg, de ha ez a dolog igaz lenne, kinek mi köze hozzá? Senkinek!

Sas Mária elővette a táskájából cigarettáját. Balázs tüzet adott.

-  Elsősorban Bárány vethetne véget a pletykának, de ő csak cinikusan vigyorog, ha valami a füléhez
érkezik - jegyezte meg a főmérnökhelyettes.

- Mit vár tőle? Talán fojtson meg valakit?

Amaz a fejét rázta.

- Csak annyit, hogy kereken elutasítja ezeket, kikéri magának, de ennyit sem tesz - mondta.

Sas Mária vállat vont, és hunyorogva nézett a napba.

- Talán mindez tetszik neki.

-  Lehet,  de  a  jövőben ne adjon  alapot  ilyen  jellegű  híreszteléseknek.  Főként  akkor  ne,  ha  magát
komolyabban nem érdekli Bárány. Viszont ha érdekli, nevelje még, mert elsősorban Bárány szerelheti le
ezeket a mendemondákat.

A lány felnevetett.



- Nincs semmi közöm Bárány mérnökhöz, és nem is lesz - mondta.

- Mit tegyek, hogy ezt elhiggye nekem?

Balázs az abroszt nézte, és fejét ingatta.

- A maga érdekében akkor annyit tegyen, hogy a jövőben ne flörtöljön Báránnyal - mondta.

Egy férfi haladt el csigalassúsággal az asztaluk mellett. A lány felnézett, tekintete találkozott a férfi kék
szemével. Amaz a következő pillanatban továbbhaladt, csupán finom szivarjának a füstje maradt hátra.

Balázs követte a lány tekintetét, aztán megszólalt:

- Menjünk?

- Tőlem mehetünk.

A mérnök intett a felszolgálónőnek, de az eltűnt az eszpresszó belsejében.

- Máskülönben, hogy érzi magát nálunk? - fordult a lányhoz.

- Panaszra nincs okom, de túlzottan jót sem mondhatok. Dolgozom, és nagyon sok a munka. Főként
a műszaki fordítások.  Nem hiszem, hogy mindegyikre égető  szükség lenne.  Nem egy közülük azonnal
valamilyen íróasztalfiókba kerül, és senki sem néz bele.

- Itt van perspektívája.

-  Éppen a  perspektívát  nem  látom  olyan  rózsaszínűnek.  Kisebb  lehetőségek  adódhatnak.  Például
kaphatok fizetésemelést. Ennyi az  egész.  Míg itt  vagyok,  lélegzem és  dolgozom, mindig csak  egyszerű
fordító és tolmács leszek a tárgyalásokon.

- És a külföldi utakról lemond?

A lány csodálkozott.

- Milyen külföldi utakról? - kérdezte.

- Tanulmányút, tárgyalások kint. Ilyenekről még soha nem hallott?

- Nem vagyok szakembere a vállalatnak, akinek egy-egy külföldi tanulmányút nélkülözhetetlen lenne a
munkájához. Arra itt elegen vannak.

- Tolmács olykor ott is kell - mondta a mérnök, és hosszan nézett a lány szemébe.

Sas Mária vállat vont.

- Most hallok először ilyen lehetőségről - mondta.

- Pedig fennállhat a jövőben ez a lehetőség, és nem kis mértékben magán is múlhat. Például konkrétan
tudom,  hogy  tervbe  vették  néhány  szakember  rövid  tanulmányútját  Párizsba  az  egyik  nagyvállalat
megtekintésére. Ezenkívül Pogács igazgató egy svéd céghez készül utazni, hogy tárgyalásokat folytasson.

- Ezt mind értem - bólintott a lány -, de mi az, ami rajtam múlik?

- Például, hogy ne keveredjen ilyen ízű pletykákba, mint most is.

A felszolgálónő érkezett a számlával. Balázs fizetett,  és  azonnal indultak.  Együtt szálltak autóbuszra,
amely  a  Lánchídon  át  Budára  vitt.  Sas  Mária  leszállt  az  első  budai  megállóban.  Megvárta,  míg  az
autóbusz továbbhalad, aztán gyalog átment az alagúton, és befordult az Attila utcába. Megkönnyebbülten
sóhajtott fel, amikor a ház előtt meglátta az ismert világos kis Fiat gépkocsit, és megnyújtotta lépteit, hogy
minél előbb céljához érjen. Így elkerülte a figyelmét az a bodros hajú, elegánsan öltözött  nő,  aki  éppen



lelépni készült  a  szemben  levő  járdáról.  Nem  látta,  hogy  a  nő  rámereszti  a  szemét,  és  hitetlenkedve
megtorpan. Azt sem vette észre, amikor befordult a ház kapuján, hogy a másik döbbenten bámul utána.

Sas Mária felrohant a második emeletre, és megnyomta az egyik lakás csengőjét. Máris kinyílt az ajtó.
A lányból nehéz sóhaj szakadt ki, és szinte beesett a lakásba.

- De jó, hogy itthon találom - pihegett.

Alma P. Ferenc egyenesen a szobába invitálta váratlan vendégét, és hellyel kínálta.

- Jaj, nem ülök le - mondta a lány -, olyan meleg van, majd felrobbanok. Kinyitná kissé az ablakot?

A férfi kitárta az ablakot, és megigazította a függönyt.

-  Délután el kellett jönnöm - folytatta a lány. -  Balázzsal voltam a  műszaki könyvtárban,  utána meg
nem  mentünk  vissza.  Meghívott  az  Inter-Continental  teraszára.  Mielőtt  eljöttünk  volna  a  vállalattól,
benéztem a büfébe,  gondoltam, szólok magának,  hogy ne várjon munka után a  megbeszélt  helyen, de
nem volt ott, így kénytelen voltam idejönni, miután elváltam Balázstól.

- Gondoltam, hogy valami közbejöhetett.

- Ha tudná, mivel traktált Balázs! - fújtatott a lány, és zsebkendőjével megtörölte homlokát.

A férfi kiment, és egy könnyű fürdőköpennyel tért vissza.

- Javaslom, tusoljon le - nyújtotta a köpenyt. - Idebent levetkőzhet, kint pedig talál tiszta törülközőt.
Addig a konyhában leszek, amúgy is van egy kis dolgom.

Sas Mária engedelmesen bólintott.

- Köszönöm - vette el a köpenyt. - Ez valóban jól fog esni. De nem akarom soká zavarni.

- Semmi dolgom, ráérek akár reggelig is - mondta a férfi.

Kiment a szobából, és behúzta maga után az ajtót.

Sas Mária pillanatok alatt levetkőzött, és belebújt a fürdőköpenybe. Az ujját felgyűrte, mert túl hosszú
volt. Mezítláb indult kifelé. A férfit a fürdőszobában találta. Éppen a gázmelegítőt kapcsolta be.

- Tessék, már melegszik a víz - mondta.

Sas Mária körbejártatta szemét a kék csempével borított fürdőszobában.

- Milyen szép. - jegyezte meg.

- Az a tiszta - mutatott a férfi a mintás frottírtörülközőre.

Ebben a pillanatban megszólalt a lakás csengője. Egyfolytában berregett, mintha valaki nekidűlt volna.
A férfi a fürdőszobaküszöbről gyors pillantást vetett az ajtóra, és tekintete a zárban levő kulcsra siklott.
Ujját az ajkára tette, és intett fejével a megdermedt lánynak. Sas Mária mezítláb kilépett az előszobába.
férfi kitárta a beépített szekrény ajtaját, és bocsánatkérően nézett a lányra.

Sas Mária visszatartotta kitörni készülő nevetését, és belépett a szekrénybe, ahol csak néhány kabát
lógott.

A férfi résnyire nyitva hagyta a szekrény ajtaját, a szobában termett, és a fotelból felnyalábolta a lány
ruhaneműjét,  cipőjét.  Egy fiókba dobta  majd kilépett  az  előszobába.  Mielőtt  az  ajtót  kinyitotta  volna,
benyúlt a mellékhelyiségbe, és meghúzta a WC.  tartály fogantyúját.  Kisvártatva elfordította  a  kulcsot  a
zárban, és kitárta az ajtót.

A bodros hajú nő elvette kezét a csengőről, és mosolyogva nézett.



- Csao - mondta.

Alma P. Ferenc arca csodálkozó volt.

- Szervusz, Edit - mondta a legkisebb zavar nélkül. - Mi a fenét nyomod olyan sokáig azt a csengőt?

- Megzavartam a pásztorórádat?

- Megszédültél? Egyedül vagyok.

A nő belépett, egyenesen a szobába ment, aztán visszafordult.

- Lárifári - mondta vidáman. - Megmoshatom a kezemet a fürdőszobában?

- Persze.

- És ihatok vizet a konyhában?

A férfi felhúzta a szemöldökét.

- Mi ütött beléd? - kérdezte.

A manöken elment mellette, benézett a fürdőszobába és a konyhába, aztán lerogyott a fotelba. Olyan
zavartan nézett a férfira, mintha először látná, aztán kesztyűs kezével lassan végigsimította homlokát.

-  Tudom, hogy nem vagyok hülye -  kezdte  bizonytalanul -,  és  nem szoktam tévedni,  mert  csak  azt
hiszem, amit látok, de az előbb láttam valakit, és nyomban megvilágosodott bennem, hogy miért vágtad
haza azt  a  szemét Kolovitsot.  Mert  tudom, hogy mi történt  vele.  Tegnap  nyomozók  jártak  nálam,  és
kikérdeztek erről meg arról.  Faggatóztak Kolovits  kapcsolatai  után.  Azonnal tudtam, hogy  megfizettél
neki. Ne értsd félre, nem érdekel. Kolovits azt kapta, amit megérdemelt, és attól sem kell tartanod, hogy
valaha feljelentelek, elvégre a bűntársad voltam, mert közvetve segítettem neked, hogy elkaphasd. De az
előbb  a  vér  meghűlt  bennem,  és  azt  hittem,  megvilágosodott  előttem,  miért  akartál  megfizetni
Kolovitsnak. Ugyanis a volt menyasszonyát láttam az előbb. Ide, ebbe a házba jött be. Gondolom, ilyen
véletlenek azért az életben nincsenek.

Alma P. Ferenc helyet foglalt a franciaágy szélén. Markáns arcán egy izom sem rándult.

- Azt hiszem, tévedtél, Edit - mondta nyugodtan.

A nő szólni akart, de a férfi a szájához emelte ujját.

-  Nálam nincs senki, erről meggyőződhettél - folytatta a férfi. -  Biztos vagyok benne, hogy az előbb
mást láttál a kapuban.

Amaz ismét a száját tátotta, de a férfi egy szemvíllanással csendet parancsolt.

-  Ezek szerint,  Edit,  értelmetlenség marhaságban ringatnod  magad  -  mondta  csendesen.  -  Elvégre
szükséged van rám.

A manöken lenyúlt a fotel mellé, és nyújtott karral meglengette a felemelt apró bugyit. A férfi, mintha
mi sem történt volna, elvette a ruhadarabot, és nadrágzsebébe dugta.

- Máskülönben, hogy vagy? - kérdezte a nő mosolyogva.

- Köszönöm kérdésedet, jól vagyok.

- Én most nem érek rá.

- Sejtem - bólintott a férfi.

-  Sok időt eltöltöttem itt a ház előtt, míg ezt a marhaságot megemésztettem. Este  tornaórán vagyok.



Szeretném, ha megvárnál. Tudod jól, hol találsz meg.

- Nyolckor a szokott helyen.

A nő felállt, rendbeszedte a haját, és indult kifelé. A lépcsőházból halkan visszaszólt:

- Csao, te Casanova!

Alma P. Ferenc becsukta a bejárati ajtót, és mélyet sóhajtott. Várta, hogy megmozduljon a beépített
előszobaszekrény ajtaja, de a lány nem bújt elő. Aggódva lépett a szekrényhez és kitárta az ajtót.

A lány befelé fordulva áll, fejét a szekrény hátsó falának támasztotta, válla remegett.

- Jöjjön ki - mondta a férfi.

Megfogta a lány vállát, és gyengéden maga felé fordította. Könnytől áztatott arcot, nedvesen csillogó
szemet látott.

- Hát ez mire való? - kérdezte, és kihúzta a lányt a szekrényből.

Sas  Mária  tekintetében  a  rémület  keveredett  a  csodálkozással.  Hátát  a  szekrénynek  vetette,  és
remegő hangon megszólalt:

- Maga ezt nem mondta nekem. Nem mondta, hogy maga ölte meg Kolovitsot.

A férfi feléje nyúlt, mire hátrahőkölt.

- Ne nyúljon hozzám - mondta.

Alma P. Ferenc bement a szobába, és egy whiskyt töltött magának. Egy hajtásra kiitta, aztán a fotelba
vágta magát és cigarettára gyújtott. Ismét töltött, megint fenékig itta a poharat.

Sas Mária bizonytalanul állt a küszöbön, és tétován nézett. A nagy fürdőköpeny esetlenül lógott rajta.

- Miért nem mondta? - kérdezte halkan, és szemét nem vette le a férfiról.

- Mit kellett volna mondanom?

-  Amit  az  a  nő  mondott.  Minden  szót  hallottam.  Megismert,  amikor  bejöttem  a  házba.  Belőlem
mindent kiszedett, hogy segít rajtam, de azt eltagadta, Hogy megölte Zoltánt.

A férfi mélyet bólintott.

- Persze - mondta. - Akkor végeztem vele, amikor visszamentem a táskájáért. Kolovits csak elájult,
amikor magát meglátta. Erre végeztem vele.

- Azt mondta, régen halott volt már.

- Nem én öltem meg, érti? - csattant fel a férfi.

-  Az a  nő  azt  mondta.  Tehát  maga ismerte Kolovitsot.  Persze,  hogy  ismerte  -  mondta  a  lány,  és
megtántorodott.

Alma P. Ferenc felpattant a fotelból és karjába vette a lányt.

- Mindig itt lesz rosszul - mondta keserűen. - Jöjjön, dűljön le.

A lány azonban nem akart mozdulni a karjából.

- Most mi lesz? - suttogta.

- Mi lenne?



- Az a nő úgy tudja, hogy maga gyilkolta meg Kolovitsot.

- Hagyja ezt már a fenébe.

Sas Mária felemelte fejét a férfi válláról.

- Nem akarom, hogy baj legyen - mondta.

- Nem lesz semmi baj, jöjjön, dűljön le.

A lány néhány lépést tett, aztán meggondolta magát.

- Előbb bemennék a fürdőszobába - mondta.

A férfi fürdővizet engedett a kádba. Mikor végzett,  kivonult,  és  becsukta  az  ajtót.  Hallotta,  amint a
lány belép a kádba. Ivott még egy whiskyt, aztán hanyatt dőlt az ágyon, karját összekulcsolva feje alatt a
mennyezetet nézte. Kisvártatva megmozdult, a telefon után nyúlt, de meggondolta magát. Töprengéséből
csak akkor tért magához, amikor a lány megjelent a szobában. Arca piros volt, hajának a széle nedves.
A fürdőköpenyt úgy magára tekerte, mint a dunsztkötést. Hangja fátyolos volt, amikor megszólalt:

- Maradjon csak, nem akarom zavarni. Csak megszikkadok, és utána felöltözöm.

A férfi egy mozdulattal felállt, cigarettára gyújtott, majd az ablakhoz ment és kibámult a szürkületbe.

-  Én csak azért jöttem ilyen váratlanul ma fel, mert nem tudtam elmenni a  találkozónkra -  mondta a
lány. - Kaphatnék egy cigarettát?

Alma P. Ferenc meggyújtotta, és a lánynak adta.

- Köszönöm - mondta amaz, és letelepedett az ágy szélére, gondosan eligazítva keresztbe vetett lábán
a fürdőköpenyt.

A férfi visszament az ablakhoz.

- Valóban csak azért jöttem fel. Persze, azt is el akarom mondani, hogy milyen marhaságot fecsegett
nekem össze Balázs. Nem tudom, miért óv annyira Bárány Tamástól.

A férfi felkapta a fejét.

- Bárány volt a téma? - kérdezte.

- Igen - bólintott a lány, és megszívta cigarettáját. - Ki volt ez a nő?

- Egy manöken lány.

- Sejtettem...

Alma P. Ferenc csodálkozva bámult. A szobában homály volt, nem látta a lány arcát.

- Mit sejtett? - kérdezte.

- Hogy valami művészféle lehet a barátnője.

- Nem a barátnőm.

- Akkor miért tud bizalmas dolgokat magáról?

A férfi legyintett, és néhányszor megszívta cigarettáját.

- Badarság, amit állított, többé nem vagyok hajlandó Kolovitsról szót váltani - mondta.

Sas Mária hosszan hallgatott, majd megszólalt:



- Egyszer mondok még valami érdekeset magának Kolovitsról, no meg másról.

- Ne mondjon semmit róla, befejeztem ezt a témát - csattant fel a férfi.

Az ágyhoz lépett, hogy felkattintsa a hangulatlámpát, de a lány megfogta a kezét.

- Megkérhetem valamire? - kérdezte halkan. - Egy bizalmas kérésem lenne.

Sas Máriának forró volt a keze, mintha tűz áramlott volna az ereiben.

- Ne menjen el ma este a randevúra - mondta halkan. - Ne találkozzon ezzel a nővel. Hallottam, hogy
majd felhívja magát. Húzza ki a telefon zsinórját. Nem akarom, hogy beszéljen vele.

A férfi megszívta cigarettáját, és a lány arcát kutatta a homályban. Érezte, hogy annak keze szorosan
kapcsolódik a csuklójára, mintha húzta volna maga felé. Lazított lábizmain, és arra eszmélt, hogy valóban
közelebb került a lányhoz. Nem látott mást a homályban, csak a lány égő szemét és telt  ajkát.  A többi
mintha szétfolyt volna.

- A whisky - mormogta.

- Ne igyon többet, kérem - hallotta a lány hangját.

Alma P. Ferenc a mennyezet fehérségét látta maga előtt, aztán megjelent felette a lány égő szeme. Telt
ajka szétnyílt, és suttogva megszólalt:

- Nem akarom, hogy elmenj a randevúra.

A férfi érezte a lány perzselő leheletét, aztán olyan forróság öntötte el, amely megbizsergette minden
porcikáját.

Alma P. Ferenc csak késő este tért magához. Ott feküdt  Mária  karjában.  Óvatosan  moccant,  de  a
lány szorítása erősödött a testén.

- Maradjunk még így - suttogta.

- Csak egy cigarettát.

Sas Mária alig észrevehetően a fejét rázta.

-  Most semmit sem - mondta. - Hadd maradjon még egy kicsit  ez  a  pillanat.  Nagy bajban  vagyok,
szükségem van erre a pillanatra minél tovább.

- Miért vagy bajban?

-  Mert  szerelmes  vagyok  beléd,  de  te  ne  mondj  semmit.  Nem  akarom,  hogy  hazudjál  ebben  a
pillanatban. Majd holnap mondhatod, ha akarod, de most nem.

A férfi moccanatlanul feküdt, mintha letaglózták volna. Még a lélegzetét is visszafojtotta. Érezte a lány
vérének lüktetését.

- Tudod, mi jutott az eszembe? - törte meg a csendet a lány döbbent hangja.

- Hogy megöltem a volt vőlegényedet.

A lány a fejét rázta.

- Az jutott az eszembe, hogy ő és Bárány ismerték egymást - mondta. - Nem furcsa ez?

A férfi megmerevedett.

- Ismerték egymást, együtt katonáskodtak - folytatta a lány.



- Akkoriban megtaláltam egy katonaképet. Ketten voltak rajta.

A férfi megmozdult,  és  meggyújtott  két  cigarettát.  Sas  Mária  hátára  fordult  és  elvette  az  egyiket.
Később kint a konyhában falatoztak. A jégszekrényben volt hideg étel, és kefir is akadt. Sas Máriának
csillogott a szeme, arca bágyadt volt, mozdulatai lassúak.

- Nyáron lemegyünk a Balatonra? - kérdezte két harapás között.

- Hol van még a nyaralás?

- Ha itt lesz az ideje, lejössz velem?

A férfi bólintott, és megkent egy zsemlét vajjal.

Sas Mária a morzsákat csipegette az asztalról, és nem nézett fel, amikor megszólalt:

- Akarod, hogy reggelig ittmaradjak?

- Ha ebből nem lesz otthon bajod.

- Felhívom anyut, és majd mondok neki valamit.

- Maradj.

- És reggel együtt megyünk dolgozni?

-  Egy darabig mehetünk együtt  -  mondta a  férfi.  -  Nekem a  garázsba kell  mennem  a  Nysáért,  és
onnan anyagért az egyik raktárunkba, a Soroksári útra.

A lány a fejét rázta.

- Nem baj - mondta. - Nekem annyi is elég, ha csak egy kis darab utat teszünk meg együtt.

Miután befejezték a késői vacsorát,  visszamentek a  szobába.  Alma P.  Ferenc  az ágyra heveredett,
hátát  a  falnak  támasztotta.  A  lány  az  ölébe  bújt,  és  félkezével  átölelte  a  férfit.  A  szoba  halványzöld
fényben úszott. A férfi torkát köszörülte, és hangja közömbösen csengett, amikor megszólalt:

- Bárány Tamás tudja, hogy Kolovits menyasszonya voltál?

A lány a fejét rázta.

- Nem tudja - mondta. - De honnan is tudná? Amikor ők katonák voltak, még nem ismertem Zoltánt.
De miért érdekes ez?

- Csak kérdeztem - ütötte el a választ a férfi, és azon volt, hogy eltitkolja aggodalmát.

13.

Franz Molt  derűs  arccal  sétált  a  délutáni napsütésben a  Duna-parton.  Elhaladt az  Inter-Continental
előtt, aztán visszafordult, de néhány lépés után megállt. Rákönyökölt a sétány korlátjára, és a Gellérthegy
lankáját nézte. Kisvártatva ismét feltette napszemüvegét és megindult. Már messziről látta, hogy társa siet
feléje.

- Látom, jókedvében van, főnök - lépett melléje amaz.

- Minden okom megvan rá; Hans.

- Hát a mindent, azt kétlem.



Franz Molt mélyet bólintott.

- Pedig így igaz - mondta. - Elsősorban sikerült kerülőúton értesítenem órásunkat, hogy befagyasztjuk
az üzlet látogatását  ;  ebből mindent megértett.  Másodsorban  a  Hauser  által  becserkészett  kis  alkalmi
ügyfelünk  is  ér  tesült,  hogy  ne  menjen  az  üzletbe.  Megóvtuk  őt  a  lebukástól.  Nagy  szó  ez,  Hans  -
halkította le a hangját. - Így hát minden okom megvan az örömre.

- Ezenkívül - folytatta magabiztosan - Evelyt eligazítottam a legapróbb részletekig, miként viselkedjen
a  digójával.  Ugyanis  ők  ma  éjszaka  a  bárban  mulatnak.  Mi  pedig  dolgozunk,  Hans.  Szépen
körbeszimatoljuk a digó szobáját, míg ők odalent egymást fűzik.

Hans lépteit szaporázta a nyúlánk férfi mellett.

- Ennyi az egész, főnök? - kérdezte lemondóan.

- Nem ennyi az egész; Hans. Hátra van még az, hogy beindítottam az akciót az árulónk ellen.

- Mondhatok én is valamit, főnök?

Franz Molt megbiccentette a fejét.

- Megérkezett a digó haverja - mondta Hans.

- Tehát befutott. Meg kell tudnunk, melyik szobában szállt meg.

- Gyalog jött. Biztos máshol vert tanyát.

Franz Molt megtorpant, és szembefordult társával. A derű szemvillanás alatt letörlődött az arcáról.

- Beszélj értelmesebben - csattant fel.

Amaz szemrehányóan nézett.

- Hiszen azt teszem - mondta csodálkozva.

- Hol vert tanyát a digó haverja?

- Ha én azt tudnám. Egyszerűen besétált a szállodába, és leült a hallba. Vagy egy órát pislogott körbe,
míg megjelent a mi ügyfelünk, illetve Evely pasasa. Összeborultak, és irány a presszó.  Most  is  ott  fűzik
egymást a sarokban.

-  Meg kell tudnunk, hol szállt meg -  mondta Franz Molt,  és  maga elé  bámult.  -  Semmi esetre  sem
lehet ma éjszaka itt, mert akkor nem tudjuk átnézni a digónk szobáját.

- Evely két férfival is elbír - mondta vigyorogva a másik.

- Az ágyban, de nem a bárban. Ő pedig a digójával a bárban lesz.

A ragyás arcú sűrűn pislogni kezdett.

- De más baj is van, főnök - mondta.

- Már megint valami akadékoskodás.

- Ez nem akadékoskodás. Jöjjön, menjünk közelebb a parkolóhoz.

- Mi az a baj? - nyújtotta meg lépteit Franz Molt.

- Jöjjön csak...

Kisvártatva, amikor a szálloda sarkához értek, a ragyás arcú megtorpant. Úgy tett,  mintha rágyújtás
miatt állt volna meg. Cigarettát vett elő, és sokáig bíbelődött a gyufával.



- Látja azt a kocsit, főnök? A sarok előtt a második - súgta.

- Igen...

- Nos, nézze meg jobban.

Franz Molt lassú mozdulatokkal szivarra gyújtott.₪

- Mi a fenét nézzek rajta? Egy sárga Opel Kapitän, svájci rendszámmal - mondta.

- Nem lát rajta semmi különöset?

-  Nem én -  vetett  lapos  pillantást a  jelzett  gépkocsira  Franz Molt.  -  Beszélj  már,  mi  a  fene  esett
beléd?

Hans hangja csalódottan csengett, amikor megszólalt:

- A rendszáma, főnök. Azt nézze. A rendszámát.

- Mi van vele? Nem látok semmi érdekeset rajta.

Amaz mélyet sóhajtott, elfordult a kocsitól, és a Várra bámult.

- Az a helyzet a rendszámmal, főnök, hogy nem frankó.

- Hamis lenne?

-  Még  egy  hamis  rendszám  sem  ennyire  feltűnő,  mert  az  legalább  tökéletesen  hasonló.  De  ez  itt
egyenesen  otrombán  elrontott.  Ugyanis  tudja,  hogy  hosszú  ideig  a  kocsiszakmában  dolgoztam  a
közel-keleti országok felé.

- Lopott gépkocsikat csempésztél - vetette közbe Franz Molt.

- Nevezze annak, ha már nyerseskedik velem. De az a svájci rendszám egy vacak meló. Az a helyzet,
hogy a  svájci  kocsikon feltüntetik az  illetékes kanton,  illetve a  tartomány jelzését  is  a  rendszámtáblán.
Viszont  a  számok  egyben  a  várost  is  jelzik.  Na  mármost,  hogy  lehet  berni  számmal  ellátott  táblára
Lausanne kanton jelzését rátenni? Nagyon csúnya munka.  Ilyen rendszámmal egy talicskát  sem tudtam
volna átvinni a határon, nem egy vadonatúj Opelt.

Franz Molt gyors pillantást vetett a sárga személygépkocsi rendszámtáblájára és szitkot morzsolt szét
a foga között.

- Ezzel kik jöhettek? - mormogta.

- Csak egyet tippelhetünk, főnök. A vörösök.

Franz Molt döbbenten nézett.

- Úgy bizony - bólogatott Hans. - Csak ők lehetnek, és máris ott sürgölődnek közömbös pofával az
eszpresszóban. Bizony, bizony, becserkészték a mi digónkat, no meg a haverját, aki most beesett.

- Láttad őket?

- Két férfira meg egy nőre a nyakamat teszem, de lehet, többen is vannak.

- Gyerünk, ne bámuljuk - mondta Franz Molt.

A Duna-partra mentek, és megtámaszkodtak a sétány korlátján. Franz Molt hosszan maga elé bámult
és a lehetőségeket mérlegelte. Társa eldobta a cigarettát, és egy másikra gyújtott.

-  Most mit csinálunk? - kérdezte a ragyás arcú, de hangjában nem volt aggodalom. Úgy tett, mintha
az egészet valami játéknak venné.



Franz Molt hallgatott.

- Csak azt ne mondja, főnök, hogy erre nem-számított - mondta amaz.

- Becserkészték a digót...

-  Be bizony, csak nem valami alaposan, mert a rendszámmal melléfogtak. Egy a  tízhez, hogy a  digó
nem szúrja  ki  a  fals  rendszámot.  Még  maga  sem  plankolta  fel.  Csak  én,  mivel  ebben  a  szakmában
dolgoztam.

Franz Molt eldobta szivarját, és felnézett az Inter-Continental épületére.

- Megváltoztatjuk az egész tervünket - mondta eltökélten.

- A macska esti cécójára gondol meg a mi turkálásunkra a digó szobájában?

- Igen, Evely más taktikát fog követni, és ehhez igazítjuk a lépésünket.

Franz Molt lehalkította hangját, úgy folytatta:

-  Ki kell kapcsolnunk a játékból a csenevész digót.  Éspedig még ma este  vagy legkésőbb  éjszaka.
Mikor együtt lesz Evelyvel a bárban, kitűnő alkalom nyílik erre.

Hans eltátotta a száját.

- Mire? - kérdezte.

- Hogy a digót félresöpörjük.

A másiknak kikerekedett a szeme.

- Ma éjszaka hidegre akarja tenni a digót? - tagolta a szavakat.

- Ez az egyetlen megoldás. Holnap már késő lesz, talán már ma is késő, de meg kell próbálnunk ezt az
utat.

Hans  úgy  megszívta  cigarettáját,  hogy  az  majdnem  eltűnt  összeszorított  ajka  között.  Kiköpte  a
csikket, és fojtott hangon megszólalt:

-  Ez lehetetlen, főnök, hiszen csak úgy nyüzsögnek körülötte. Még ki sem hűl a  flintájának a  csöve,
máris elkapják...

Franz Molt egy mozdulattal leintette.

- Fogd be a pofád - mondta. - Ezek a digón keresztül minket is felderíthetnek és ránk szállnak. Akkor
aztán nézhetjük egymást, örülhetünk, ha a bőrünket megmentjük. Ma éjszaka a bárban a digóval együtt
felszedik Evelyt. Megállapítják, kicsoda, kivel van kapcsolatban. Nos, kibuksz te. Együtt jártál Evelyvel
három napig az étterembe, láttak titeket nyüzsögni. Aztán jövök én, mivel egy szobában vagyunk.

-  De a macska nem velünk jött Budapestre, hanem repülővel -  vetette  közbe  Hans.  -  Mondhatom,
hogy itt szedtem fel a szállodában, és ennyi az egész. Most - meg kikezdett a digóval, én meg félreálltam.
Erre aztán nem fázhatok rá. Erre nem.

- Egyszer úgyis ki fognak kérdezni, és azt még megbeszéljük. Itt nem is rólad van szó. Te tudod, mit
kell tenni a bajban, és mit kell mondani. De itt van Evely. Arra ráijesztenek és máris elárul nekik annyit,
hogy szagot kapjanak, és így végünk van.

A ragyás arcú férfi tekintete félelmet tükrözött.

- A digóval nem sokat oldunk meg akkor - nyögte, és elfordította a fejét, hogy ne lássa Franz Moltot.



- Nem bizony...

- Ma éjjel a bárban becserkészik a macskát, és azonnal ráesnek, ha a digót a mennybe küldjük. Bár
még most sem tudom elképzelni, hogy ilyen díszkísérettel miként sikerülhet ez.

Franz Molt megnyalta a szája szélét.

- Viszont, ha Evelyt sem tudják tetemre hívni, akkor zsákutcába kerültek - mondta elgondolkozva.

- Majd engem elővesznek.

-  Ettől nem kell  tartanod,  még ha elővesznek,  akkor  sem történik bajod.  Neked  ugyanis tökéletes
alibid lesz. A gyanú árnyéka sem esik rád.

- És maga, főnök?

- A szobakulcs nálad lesz, illetve a portán. Én elmegyek a városba, tehát nem leszek a szállodában.

Hans nyelt egyet.

- Tehát itt leszek felravatalózva a szállodában - állapította meg. - A macskával hogyan fog elszámolni?

- Ez az én dolgom.

- Eddig is a magáé volt, főnök.

Franz Molt egy pillantást vetett a másik nyakára.

- Délután cserélj inget, már megint beleizzadtál - mondta.

- Már megint? - kérdezte sírósan amaz.

- Beleizzadtál.

-  Csodálkozik,  főnök? Lesz itt  még melegebb is a  talpunk alatt  a  talaj.  Nyüzsögni  fog  itt  a  vörös
titkosszolgálat.

Egy  csoport  fiatal  haladt  el  előttük  a  sétányon,  így  elhallgattak.  Franz  Molt  megigazította
napszemüvegét.

- Próbáld megfigyelni, hogy mit tesznek, amikor a digó elválik a haverjától - mondta. - Ne menj utána,
mert  azok  is  követni  fogják.  Csak  arról  győződj  meg,  hogy  mit  csinálnak  a  cserkészek,  akik  a  mi
digónkon maradnak.

A ragyás arcú férfi elgondolkozva vakarta meg az állát.

-  Nem kellene semmit sem tennünk, főnök - mondta kisvártatva. Hagynánk a fenébe a  digót,  hiszen
rajta lógnak a vörösök. Így szépen a mi malmunkra hajtják a vizet. Ugyanis ezzel megakadályozzák, hogy
a digó szerezze meg a minket érdeklő dolgot, és egyben a  mi áruló ügynökünket is  megbuktatják rajta
keresztül  folytatta.  -  Kész,  mi moshatjuk a  kezünket,  és  szépen hazasétálunk  a  szajrénkkal.  Az  áruló
ügynök nem is sejti, hogy a maga embere megszerzi nekünk a szajrét. Így egy csomó előre nem látható,
kellemetlen következménytől mentesülünk. Nem kell a digót a mennybe küldeni, nincs felhajtás és balhé,
és a macska is megússza.

Franz Molt hangja elszántan csengett, amikor megszólalt:

-  Te ne azon spekulálj, hogy mit tegyünk vagy mit ne  tegyünk. Elfelejtkezel egy lényeges kérdésről.
Ha a digót elkapják, vele együtt bukik Evely is, aztán pedig mi. Ugyanis Evely beszélni fog, ha nem is tud
mindent, de amit elpötyögtethet, az veszélyes a számunkra és az akciónkra. Kétoldalú veszélyt vállaltunk,
amikor belekezdtünk ebbe a játékba.



- Azért hoztuk el Evelyt - folytatta -, hogy esetleg rábukkanjunk a minket érdeklő olaszra. Feltehető
volt, hogy ők ugyanazt az embert foglalkoztatják ebben az ügyben is, akit ott, Monte-Carlóban. Ez kétélű
fegyver volt, mert azzal, amit nekünk segített Evely, hogy rávezetett a digónkra, egyben megvilágosította
előtte  is  a  dolgokat.  Azt,  hogy mi is  itt  vagyunk,  készen  az  összecsapásra,  hogy  megszerezzük  az  új
oszcillátort. Tudtam, hogy így lesz,  hiszen így is akartam.  Most  csak  a  cselekvésen múlik minden. Aki
előbb cselekszik és megelőzi a másikat, az hagyja el győztesen a porondot. Nekünk óriási előnyünk, mert
ránk  még  nem  figyeltek  fel.  Csak  a  digókra,  Evelyre,  na  meg  rád,  mert  együtt  voltatok.  Ezt  kell
kihasználnunk és kész.

-  Feltételezem -  magyarázta -,  hogy Otto  Hauser  halálának a  körülményeit vizsgálva jutottak  el  az
olaszokhoz, akikre itt most ráálltak. Esetleg másoknak is feltűnt, amiről Hauser értesített, hogy két olasz a
nyomát követi.  Ezek itt  jól  utánakevertek a  dolgoknak,  az  olaszok pedig elkövették  azt  a  hibát,  hogy
ugyanazokat  küldték,  akik  Hauserral  foglalkoztak.  Legalábbis  egyikük  az.  A  vörösök  pedig
becserkészték, és ráálltak. Ez a digó szépen elviszi őket a másikhoz, mint ahogyan már meg is tette, majd
az áruló ügynökünk odavezeti a másik társaságot. Így találkozik a két vonal. De nekünk cselekedni kell,
és Evely dolgát lezárjuk. Ez az egyetlen mentőöv a számunkra.

A másik mélyet bólintott.

- Ez így helyénvalónak látszik - mondta. - Csak minden sikerüljön. Szeretnék már nyugodtan felhajtani
egy krigli bajor sört.

Franz  Molt  beleegyezően  biccentett  a  fejével,  és  a  Dunán  átívelő  Erzsébet-hidat  nézte.  Elővette
tárcáját, és szivarra gyújtott.

- Délután találkozunk fent a szobában, és mindent alaposan kidolgozunk - mondta. - A legkisebb hiba
végzetes lehet a számunkra, viszont a kezdeményezés minket illet.

- És aki az első pofont adja, az fél győzelmet ért el.

- Úgy van...

A ragyás arcú férfi egyedül ment be a szállodába. Egyenesen az eszpresszóba tartott. A két olaszt már
nem találta ott. A teraszon bukkant rájuk. A sovány bajuszos éppen fizetett, miközben lapos  orrú  társa
kiitta maradék italát.

Hans nem ült le.  Végigment a  teraszon,  és  a  szálloda  bejáratának  közelében  megállt.  Tétlenkedve
nézte  az  utca  forgalmát,  mintha  semmi  dolga  nem  volna.  Jól  látta  a  sárga  Opelt  a  saroknál.  Egy
fiatalember ült a kormánynál, és kikönyökölve a lehúzott ablakon, cigarettáját szívta.

A két olasz is előbukkant a terasz irányából. Élénk beszélgetésbe kerültek, majd megálltak és  kezet
ráztak.  A  széles  arcú  átvágott  a  szálloda  bejárata  előtt,  és  megindult  a  Belvárosba.  A  sovány  olasz
nyomban bement a szállodába.

Hans cigarettára gyújtott, és gyors pillantást vetett a sárga Opelben cigarettázó férfira. Amaz meg sem
mozdult,  mintha mi sem történt  volna.  Ellenben egy fiatal pár  jött  a  terasz  irányából,  és  egymás  kezét
fogva a  távozó olasz után mentek.  Aztán egy  unatkozó  férfi  megjelent,  kezében  összehajtott  újsággal
legyezve arcát, a pár nyomába ballagott.

Hans megszívta cigarettáját, rábólintott az ajtóban posztoló egyenruhás portásra, és belépett a hallba.
Nyomban észrevette azt a két férfit, aki a bokszoló kinézetű olasszal együtt érkezett. Ott üldögéltek a fal
mellett és egykedvűen bámulták az embereket anélkül, hogy szót váltottak volna egymással.

Franz  Molt  csak  késő  délután  került  elő.  Amikor  a  szobájába  lépett,  társa  az  erkélyen  ült  egy
nyugágyban, ingre vetkőzve, és a fogát piszkálta.

- Látom, ebéd után vagy - jegyezte meg Franz Molt.



Bement a  hálószobába és  levetkőzött.  Első  útja  a  fürdőszobába  vezetett.  Alaposan  letusolt,  majd
belebújt fürdőköpenyébe. Mielőtt kilépett volna a hálószobából, szivarra gyújtott.  Társa  még mindig az
erkélyen tétlenkedett a nyugágyban. Jöttére hunyorogva nézett fel, és kiköpte a fogpiszkálót.

- Még egy hét, főnök, és a macska tönkreteszi magát - jegyezte meg vihogva.

Franz Molt az erkély korlátjára könyökölt. A Duna-parton gondtalanul sétáltak az emberek,  a  folyó
közepén egy vízibusz siklott sebesen lefelé.

- Megváltozott a program - dörmögte.

A másik kíváncsian ült fel a nyugágyban.

- Leállunk, főnök? - kérdezte reménykedve.

- Az akciót előrehozzuk késő estére.

Hars tekintetében kihunyt az érdeklődés.

- Nem várjuk meg, míg a bárban a macska lestrapálja a digónkat kérdezte. Hangja inkább közömbös
volt, mint kíváncsiskodó.

- Az akciónk idejének előrehozása egy sor új körülménnyel jár.

- Nekem mi lesz a feladatom?

Franz  Molt  előbb  körbejártatta  szemét  a  szomszédos  üres  erkélyeken,  aztán  fojtott  hangon
megszólalt:

- Gondoskodsz a magad alibijéről, amely a legtökéletesebb lesz a maga nemében. Egyben a részemre
is  fedezetet  jelent,  Jól  figyelj  tehát,  és  mindent  véss  az  agyadba,  mert  a  fejünkkel  játszunk.  Nem
szeretném a kommunisták börtönében tölteni hátralevő időm jó részét.

-  Este tízkor nyit a bár és akkor a legnagyobb a forgalom a  szállóvendégek között  -  folytatta.  -  Az
étterem  is  zsúfolva  van  még.  Ez  a  mi  időpontunk.  Te  pontban  tíz  órakor  a  portához  lépsz  és
beszélgetésbe  elegyedsz  valamelyik  portással,  cigarettával  is  megkínálod.  A  lényeg  az,  hogy  ismertté
tegyed a pofádat előtte. A másik, a legfontosabb, hogy a szobakulcsunk ott  legyen a  portán,  a  helyén.
Semmi esetre sem szabad még azt sem elérned, hogy a portás a pultra tegye a  kulcsot.  Ha  azt  akarja,
vetesd vissza. Ez nagyon fontos.

A ragyás arcú feszülten figyelt, az ajka mozgott, mintha megismételné magában az elhangzottakat.

- Valami olyan témát pendíts meg a portásnak, amire ráharap, de vigyázz, nehogy merő sületlenséggel
traktáljad, mert az is gyanús lehet - magyarázta Franz Molt.

Pillanatnyi szünetet tartott és folytatta:

-  Azzal kezdd,  hogy engem keresel.  Ugyanis pontban nyolckor elhagyjuk a  szállodát,  és  a  kulcsot
leadjuk. Lehetőleg fel kell hívni a  portás  figyelmét a  távozásunkra.  Nemcsak  leadjuk a  kulcsot,  hanem
megkérdezzük, másnapra melyik gyógyfürdőt ajánlja a városban.

- Tehát, mintha reggel gyógyfürdőt akarnánk venni.

Franz Molt bólintott.

-  Úgy van - mondta. - Ez maradandó lesz a portásnak, mert ilyen kérdéssel  ritkán fordulnak hozzá.
Ezt követően kisétálunk a szállodából.

- Mintha városnézésre indulnánk.

-  A legjobb lesz,  ha  elütöd az időt  a  Duna-parton.  Mindegy, hogy mit csinálsz,  csak  ne  maradj  a



szálloda közvetlen közelében. De vigyázz, messze se menj. Fontos, hogy pontban tízkor a portánál légy,
és kezdd el a szövegelést.

Amaz fejét biccentve jelezte, hogy megértette az elhangzottakat, majd megszólalt:

- És maga, főnök?

Franz Molt átnyújtotta karját az erkély korlátja felett, és a mélybe ejtette szivarját.

-  Velem ne törődj  -  mondta.  Nem  nézett  a  társára,  lefelé  bámult,  mintha  a  szivarcsonkot  akarná
felfedezni  az  alattuk  húzódó  étterem  lapos  tetején.  -  Amikor  kitör  a  cécó,  csak  maradj  a  porta
közelében, nehogy eszedbe jusson felmenni az emeletre.

- Ott maradok - bólintott Hans. - Különben megkapta már a szajrét, főnök?

- Még nem...

- Azt hittem, már magánál van.

- Arra csak holnap délután kerül sor.

- Pedig ha már a zsebünkben lenne, reggel pucolhatnánk haza.

Franz Molt dühös pillantást vetett.

- Nyomban elkapnának - mondta. - Innen legalább négy-öt napig nem tanácsos felkerekednünk.

- Négy-öt napig?

- Ráérsz, nem? Mi a fene bajod van? Semmi sem kerül pénzedbe, és szép dohányt is keresel. Miért
nem érzed jól magad itt?

Amaz elhúzta a száját:

- Ez mind igaz, de naponként kétszer is inget váltani? Ez már kezd az idegeimre menni.

Franz Molt lemondóan legyintett, és bement a hálószobába.

Este  hét  óra  volt,  amikor  lementek  az  étterembe,  és  megvacsoráztak.  Kifelé  menet  megálltak  a
portánál.  Franz  Molt  kérdésére  a  főportás  a  Törökfürdőt  javasolta.  Sőt  készségesen  elmagyarázta,
hogyan juthatnak el másnap reggel a budai  fürdőhöz.  Franz Molt  megköszönte a  felvilágosítást,  és  egy
celofánba bújtatott vastag szivarral ajándékozta meg a főportást.

Mikor elléptek a portától, társa suttogva megszólalt:

- Jobbkézre, a falnál, főnök.

Franz Molt  futó pillantást vetett  a  megadott  irányba.  Két  férfi ült ott  egyenes  derékkal,  mint,  akik
kardot nyeltek. De nőt nem látott a hallban, legalábbis olyan nőt nem, akiről feltételezhette, hogy társa a
két férfinak.

Odakint kellemes idő fogadta őket. Égtek már az utcai lámpák, villództak a neonfények.

A Franz Molt által keresett nő ott ült a sárga Opelban, amelyiken a rossz svájci rendszám díszelgett.
A sofőr a kormánynál tétlenkedett.

- Belefáradt a macska a fel-alá sétálásba - vigyorgott Hans.

- Gyere, ne bámulj.

A szállodától néhány száz méterre elváltak.



- Pontban tízkor - emelte magasba az ujját Franz Molt.

A Belváros központjába ment, amely pár utcával odább volt a szállodától. Végigsétált a Váci  utcán,
és megnézte a kirakatokat. Rövid időre beült az Anna eszpresszóba. Egy Napóleont rendelt.

Rámosolygott a felszolgálónőre, aki tálcáján vigyázva hozta a rendelt italt. Tíz perc hiányzott csupán a
nyolchoz, amikor kilépett az eszpresszóból. A legközelebbi mellékutcán a Duna-part felé sietett.

Egyenesen az Inter-Continental hátához jutott. Innen egyetlen magas betonfal  volt  az  egész szálloda.
Csupán néhány szellőzőablak nyílt rajta. A járda mellett egy tehergépkocsi állt, ládákkal megrakodva. A
szálloda raktárajtaja sarkig tárva volt.

Franz Molt lelépett a  járdáról,  és  átvágott  az  úttesten.  Elhaladt a  raktárajtó  előtt.  Odabent  égtek  a
lámpák,  a  ládahegyek  előtt  két  ember  beszélgetett.  Munkásruhában  voltak,  feltehetően  a
tehergépkocsival érkeztek.

Franz Molt visszafordult, és egy pillanat alatt besurrant a nyitott ajtón. A két ember háttal volt felé, így
sikerült belépnie az  üres  ládarekeszek közé,  amelyek a  mennyezetig voltak felpolcolva.  Kis  ideig várt,
majd kilesett  a  ládák  résein.  A  két  ember  eltűnt,  hangjuk  a  raktár  végéből  érkezett.  Ott  vitatkoztak
valakivel.

Franz Molt  óvatosan mozdult,  és  a  kupacokba  rakott  ládahegyek  között  arrafelé  igyekezett,  ahol,
feltételezése  szerint,  a  szálloda  emeleteire  vezető  melléklépcsőnek  kellett  lennie,  amelyet  a
takarítószemélyzet használt. Mind beljebb és beljebb hatolt. A ládahegyeket később különféle elhasznált
bútorok  váltották fel,  majd szekrények sora,  amelyekből különféle  mosó  és  tisztítószerek  illata  áradt.
Ebből sejtette, hogy jó irányba halad. Egy alkalommal kis híján rajtavesztett. Váratlanul kicsapódott egy
vasajtó, zörgő vaskerekű kocsin egy munkás tolta ki a konyhai hulladékot. Még időben a  falhoz lapult,
így  elkerülte,  hogy  a  férfi  észrevegye.  Egy  sötét  részen  megpihent,  és  megtörölte  verejtéktől  nedves
homlokát.  Kisvártatva  rábukkant  a  melléklépcsőre.  Úgy  futott  fel  a  harmadik  emeletre,  ahogyan  azt
kitervelte; senkibe sem ütközött. Fent a harmadikon egy lélek sem moccant. Gyorsan végiglopakodott a
folyosón, és az utolsó szobának lenyomta a kilincsét.

Jöttére a lány felkapta a fejét.

- Jaj, de jó, hogy ilyen korán jöttél, Franz - ujjongott. Hason fekve hevert az ágyon, előtte nyitott Play
Boy tarkállott. Ezekből mindig egy tucatot cipelt magával. Pillekönnyű hálóinge olyan átlátszó volt, hogy
azon keresztül újságot lehetett volna olvasni. Franz Molt lesimította a ruháját; és az ágyhoz lépett.

- Felöltözhetne, Evely - mondta.

A lány megpenderült az ágyon, és hanyatt fekve bámult. Karja felnyúlt, és megragadta a férfi kezét.

- Még van időnk, Franz - suttogta.

- Erre nincs idő, Evely.

A lány értetlenül nézett, aztán dacos vonás jelent meg a szája szegletében.

- Nincs idő? - tagolta a szavakat.

Franz Molt a fejét rázta, lassan kiszabadította kezét a lány szorításából.

- Pedig azt hittem, azért jöttél ilyen korán - folytatta a lány.

Két  karját  felemelte,  aztán lecsapta  az  ágyra.  Durva káromkodás  szakadt  ki  belőle.  Sovány  arca,
amely az előbb mérhetetlen dühöt sugárzott, hirtelen ellágyult, tekintetének éle simogató lett.

Kisvártatva  egy  mozdulattal  felült,  lesöpörte  a  képeslapokat  az  ágyról,  és  ingerülten  cigarettára
gyújtott. Franz Molt sarkig nyitotta az erkélyajtót, és elhúzta a függönyt. Egy pillantást vetett a cigarettázó



lányra, majd a fotelba telepedett, szemben az ággyal.

A lány később a hamutartóba vágta a csikket.

- Most így ülünk, míg a digó nem jön? - kérdezte indulatosan.

- Nem. Nem ülünk így. Beszélgethetünk. Persze csak akkor, ha végleg kiveri a fejéből azt, ami most
pillanatnyilag benne van, és megérti: erre most nincs idő.

- Jó, megértem. Csak már ne vágj olyan fapofát, Franz. Nem bírom, amikor így nézel.

Franz Molt szivarra gyújtott.

- És ha nem jön a digó, itt maradsz velem, Franz? - törte meg a csendet a lány.

- Itt...

- Akkor inkább ne jöjjön a digó.

- De jönni fog, Evely. A megbeszélt időben itt lesz.

A lány a fejét ingatta.

- Honnan tudod ilyen biztosan? - kérdezte.

Franz Molt megszívta szivarját, és fejét hátravetve a mennyezetnek fújta a füstöt.

- Jönni fog, mert ki akarja szedni magából, Evely, hogy mit keres itt. Miért jött? És a legfontosabb: ki
az a  férfi,  aki  magával együtt  ebédel?  Kíváncsi  a  barátunk,  éppen  ezért  besétál  a  csőbe.  Választ  vár
egyéb kérdésre vagy itt a szobában, vagy a bárban. Nos, azt hiszem, méltó választ kap majd mindenre.

- Bosszút állok rajta, Franz.

- Igen. Csak arra kérem, bármi is történík, őrizze meg a hidegvérét Evely. Nem akarok egy felesleges
hangot sem hallani magától az adott pillanatban. És most öltözzön fel. Nem illik így fogadni a digót.

- Még van időnk.

A férfi karórájára pillantott.

- Mire elkészül, itt a barátunk - mondta. - Kezdjen szedelőzködni.

Miközben a lány öltözködött, Franz Molt becsukta az erkélyajtót, és elhúzta a függönyt. Kisvártatva a
lány kijött a fürdőszobából. Sötét  nagyestélyi ruhát  vett  magára,  és  a  szemét is  kifestette.  Várakozóan
nézett a férfira, és megperdült a szoba közepén.

- Hogy tetszik, Franz? - kérdezte, és lehuppant a fotelba.

- Tíz percünk van még, de az is lehet, hogy előbb érkezik. Mindenesetre tudja, mit kell tennie?

- Szóval tartani legalább öt percig.

Franz Molt az erkélyajtót eltakaró függöny mögé lépett. A lány ismét cigarettára gyújtott, és meredten
bámulta  az  ajtót.  Kisvártatva  óvatos  lépések  hallatszottak  odakint,  majd  halk  kopogás.  A  lány
összerezzent és megszólalt:

- Szabad.

Az ajtó résnyire kinyílt, és feltűnt a bajuszos olasz kíváncsi tekintete.

- Fáradjon be - mondta a lány, és felállt a fotelból.

Amaz, széles mosollyal az arcán, belépett, és becsukta maga mögött az ajtót. Pillantása végigseperte a



szobát, majd megállapodott a lányon.

- Látom, elkészültél, bébi - mondta vidáman.

- Milyen itt a bár? Érdemes egyáltalán lemenni?

A sovány férfi ismét körbepillantott, aztán vállat vont.

- Ezt a bárt nem ismerem, de nem lehet rossz - vélekedett. - Talán nincs már kedved hozzá?

A lány az ágyhoz ment, és elnyomta cigarettáját a hamutartóban.

- Nekem van, hiszen én ajánlottam - mondta. - Hány óra van? Kinyitott már ?

A bajuszos olasz nem mozdult az ajtóból. Gyors pillantást vetett órájára, és megszólalt:

- Néhány perccel múlt tíz.

- Teszek magamra egy kis festéket, és máris mehetünk.

- Helyes, bébi!

A lány fura mosolyt vetett, és bement a fürdőszobába. Mintegy adott jelre előlépett a függöny mögül
Franz. Felemelt kezében hosszú csövű pisztoly volt.

- Jó estét - mondta rekedten.

Az olasz dülledt szemmel bámult  a  rászegezett  fegyverre,  arcából  kifutott  a  vér.  A  lány  előbújt  a
fürdőszobából, és vigyörogva nézett.

Franz Molt suttogva megszólalt:

- Otto Hauser! Ismerted?

Amaz rémülten rázta a fejét, de amikor észrevette, hogy a rászegeződő fegyver felemelkedik, sebesen
bólogatni kezdett.

- Akkor tudod, miért kapod - mondta fojtottan Franz Molt, és meghúzta a ravaszt.

Alig hallható pukkanás hallatszott, mint amikor kihúzzák a  dugót  egy jól  lezárt  palackból.  A sovány
férfi szétdobta a karját, és üres zsákként omlott a földre.

A lány tompán felnyögött,  és  szájához kapta  a  kezét.  Hitetlenkedve nézett  a  földön  elterült  férfira,
mintha nem hinne a szemének.

- Franz, ezt megölted - suttogta ujjai között.

Franz Molt nem válaszolt. Letérdelt és átkutatta az olasz zsebeit. Nem talált nála fegyvert.

-  Nem ezt beszéltük meg - folytatta halkan a lány. - Azt mondtad, csupán megleckézteted.  És  most
lelőtted.

Franz Molt  figyelemre sem méltatta a  lányt.  Lecsavarta  fegyveréről  a  hangtompító  csövet,  majd  a
fegyvert az  asztalra  tette.  Benyúlt a  belső  zsebébe,  egy  másik  pisztolyt  vett  elő,  csövére  erősítette  a
hangtompítót, aztán felemelte tekintetét. A lány ott állt előtte  kétségbeesett  arccal.  Franz Molt  kezében
megrándult  a  fegyver.  A  lány  görcsösen  összerándult,  és  egyik  kezével  a  gyomrához  kapott.  Száját
kitátotta, de hang nem jött ki a torkán. A másik kezével meg akart támaszkodni az asztalon, hogy állva
maradjon, de mellényúlt, és megtántorodva térdre rogyott. Gyomrához szorított ujjai között megjelent az
első vércsepp.

Franz  Molt  közben  levette  a  fegyverről  a  hangtompítót,  és  a  pisztolyt  a  halott  olasz  férfi  jobb



tenyerébe  tette.  Zsebkendőjével  megfogta  annak  ujjait,  és  rányomta  a  fegyver  agyára.  Aztán
felegyenesedett, és a halállal tusakodó lányra nézett.

Amaz összegörnyedve feküdt a szőnyegen, majd megkísérelte, hogy felálljon. Rettenetes erőfeszítéssel
félig  feltérdelt,  és  felnyúlt  az  asztalhoz.  Talán  sikerült  volna,  de  Franz  Molt  hozzálépett,  és  térdével
meglökte. A lány hanyatt dőlt, néhányszor mozdult még, és úgy maradt.

Franz  Molt  a  zsebéből  elővette  az  előbbi  pisztolyt.  A  lány  jobb  kezébe  helyezte  a  fegyvert,  és
gondosan rászorította annak ujjait a markolatra. Utána zsebkendővel a csövénél megfogta a pisztolyt, és
a lány mellé dobta a szőnyegre. Ezt követően hóna alá csapta a vastag könyvet az asztalról, és zsebéből
vékony fémcsövet vett elő, amelynek végén gumigyűrű volt. A szobakulcs szárára  ráhúzta a  gumigyűrűt
és az ajtóhoz ment. A fémcsövet a zárlyukba illesztette és kidugta, ezt  követte  maga a  kulcs.  Miután a
kulcs a zárba került, annyira elfordította, hogy az nekifeszült a zárnyelvnek, de még nem fordította azt át.

Franz Molt kilesett a folyosóra. Teljesen üres volt. Kilépett a szobából, és becsukta az ajtót. Lenyúlt,
megragadta a  zárból  kiálló fémcsövet,  és  sebesen  pörgetni  kezdte  ujjaival.  Érezte,  hogy  a  gumigyűrű,
amely a fémcsövet és a kulcsot egymáshoz rögzítette, összesodródik, és ezáltal kezdi elfordítani a kulcsot
a  zárban.  Vigyázva, nehogy a  gumigyűrű átszakadjon,  állandóan mozgatta a  fémcsövet  a  zárban.  Egy
pillanat múlva kattant a zár, a kulcs teljesen elfordult  bent.  Visszapörgette  a  fémcsövet,  és  kirántotta  a
zárból. Ekkor pillantott először a karórájára. Tíz óra múlt nyolc perccel.

Nem  késlekedhetett  tovább.  A  lépcsőfeljáróhoz  ment,  és  letekintett.  Senki  sem  jött  felfelé  a
harmadikra.  Egy újabb  revolvert  vett  elő.  Annak csövét  a  vastag könyvre szorította  majd meghúzta a
ravaszt.

A  dörrenés  széttépte  a  csendet,  mintha  ágyút  sütöttek  volna  el.  Egy  szemvillanás  múlva  ismét
meghúzta a ravaszt, és lerohant a második emeletre. Itt sokkal nagyobb hely volt a lépcsőházi részen, és
a sarokban hatalmas fikusz terebélyesedett nagy leveleivel. Lélegzetfolytva a fikusz mögé húzódott, és a
fegyvert a zsebébe sülyesztette.

A  szálloda  pillanatok  alatt  felbolydult.  Ajtók  csapódtak,  néhány  alkalmazott  futott  fel  a  lépcsőn.
Valaki azt  kiáltotta  a  harmadikról,  hogy oda  igyekezzenek.  Kisvártatva  kíváncsi  emberek  lepték  el  a
folyosókat, legtöbbjük fent volt a harmadikon.

A legnagyobb zűrzavarban Franz Moltnak sikerült észrevétlenül kilépnie a fikusz mögül és elvegyülnie
az emberek között. Percekkel később már lent volt a hallban. Az eszpresszóba is eljutott már a hír, hogy
valami történt  a  harmadik emeleten.  Majd  mindenki a  hallba tódult.  Franz Molt  kilépett  a  teraszra,  és
megkerülte a szállodát.

A Duna-parti sétányon egy szeméttartály mélyére rejtette a vastag könyvet, amelynek lapjai felfogták
a két lövést, és visszaballagott a szállodába.

A hall tele volt emberekkel. Hans ott cigarettázott a porta előtt.

- Mi történt itt? - lépett hozzá Franz Molt.

Társa úgy nézett, mintha kísértetet látna.

- Valami történt odafent - magyarázta. - Még az igazgató is felrohant.

Franz Molt intett a szemével. Félrevonultak.

-  Mintha bomba robbant  volna,  főnök -  kezdte  Hans.  -  Mindent úgy tettem,  ahogy megbeszéltük.
Mondtam a portásnak, éjszakára szerezzen nekem valami nőt. Na, erre ráharapott. Érdeklődött, hogy mi
van a honfitársnőmmel, akivel már látott. Mondtam, hogy egy olasszal kacérkodik most, és engem ejtett.

Franz Molt szivarra gyújtott.



- Hogy a fenébe jutott fel? - folytatta a társa. - Nem tudtam elképzelni, hogy ez sikerülhet.

- Minden előre ki volt számítva.

- És ott fent?

-  Az is simán lezajlott. Összekülönböztek, és egymásra lőttek. Hogy miért? Azt állapítsa meg valaki
más.

- Sétáljunk egyet - javasolta Hans.

Franz Molt a fejét rázta.

- Innen egy lépést sem megyünk - mondta. - Azóta biztosan betörték az ajtót, és látják, mi a helyzet.
Mindjárt  megérkezik a  rendőrség,  és  megkezdik a  vizsgálatot.  Persze  sok  vizsgálat  nem  lesz,  minden
idegenkezűség kizárva, csak ők ketten. Az viszont biztos, hogy, akinek a portán lógott  a  kulcsa,  ahhoz
nem is szólnak.

- Akkor mi gyanún felül állunk, főnök.

- Téged azonban udvariasan majd kihallgatnak. Készülj rá fel. Mivel többször láttak Evelyvel.

- Jöhetnek - mondta magabiztosan Hans.

14.

A  fekete  Mercedes  már  egy  órája  állt  a  sötét  parkolóhelyen,  fent  a  Szabadsághegyen.  Bana
megszakítás nélkül tárgyalt a kocsiban beosztottjával.

-  Nagy  szerencsénk  volt,  hogy  előkerült  Otto  Hauser  elvesztett  tárcája,  és  ezáltal  sikerült  a
kapcsolatára is fényt derítenünk állapította meg az ezredes.

- Bárány Tamás - mormogta a fiatal férfi.

- Jelenleg három vonalunk van, és mindhármat szoros ellenőrzés alatt tartjuk. Maga Bárány, aztán az
Astoriában megszállt olasz Marcello Astoni,  alias Luigi Combo,  aki  minden feltételezés szerint  végzett
Otto Hauserral a tavaszon, valamint a másik olasz, Alberto Lonni. Ez az Inter-Continentalban száll meg,
és Luigi Combo figyelése során derítettük fel.

Hód cigarettára gyújtott.

- És hol vannak Otto Hauser cimborái? - kérdezte.

Az ezredes a fejét ingatta.

- Ez még rejtély - mondta. - Az óráson kívül nem ismerjük a kapcsolatukat. Az üzletről pedig tegnap
leálltunk a maga javaslatára. Egyetértettem, hogy befagyasztották a vonalat.

- Észrevették, hogy figyelés alatt áll. Vagy maga az órás, vagy pedig mások.

Bana szivarra gyújtott.

-  Kétlem, hogy valaki más vette volna észre - mondta. -  Talán az órásnak  a  fülébe jutott,  hogy aki
nála  járt,  igazoltatták  távolabb  az  utcán  és  az  szöget  üthetett  a  fejébe.  Óvatosságból  begubódzott.
Telefonált a lánynak, hogy ne jöjjön többet.

- Én ebben alaposabb tervszerűséget fedezek fel. És ez mind arra mutat, hogy Otto Hauser cimborái



is itt vannak. Csak nem tudjuk, kik azok, és hol tanyáznak.

Az ezredes optimista volt ebben a kérdésben.

- Majd előbújnak - mondta. - És ha nem, Bárány útján eljutunk hozzájuk. Ne felejtse el, Hód, hogy
Bárány már biztosan megszerezte az  új  oszcillátor  teljes  adatát,  és  mindenképpen  sürgősen  el  akarja
juttatni Otto Hauser cimborájához.

- Pontosan erre várnak az olaszok is - folytatta -, akik ugyancsak meg akarják azt szerezni. Ha nem
Bárány, úgy az olaszok juttatnak minket el ezekhez a cimborákhoz.

Az elhárítótiszt elgondolkozva nézett, majd megszívta cigarettáját.

- Valami itt nem tetszik nekem - csóválta a fejét.

- Ha tetszéssel mérjük a dolgokat,valóban sok olyan akad, amit kétkedve fogadunk, de itt a lényegről
van szó. És a lényeg azt mutatja, tisztán látunk. Ezért nincs már szükség Sas Mária segítségére sem.

- Próbáljuk másfelől megközelíteni ezt a kérdést - javasolta a fiatal férfi.

Az ezredes mosolyogva bólintott.

- Induljunk ki abból a tényből, hogy Sas Máriát bizonyos tervszerű célból helyeztették el a vállalathoz,
mégha az a véletlen látszatát is keltette - kezdte az elhárítótiszt.  -  És  a  lány ez idő  alatt  semmi komoly
megbízatást  sem kapott.  Viszont az  is  igaz, hogy Otto  Hauser  nevében leveleket  adtak  át  neki,  hogy
egyéni szimpátiáját a férfi felé fenntartsák.

-  Az, aki a lánynak elküldte az aktképét, illetve odacsempészte az íróasztalára,  mindezt nem csupán
heccből tette - folytatta -, hanem abból a szándékból, hogy rávezesse a lányt az igazságra. Miért kellett
Sas Máriával közölni, hogy Otto  Hauser  halott?  Hogy a  jövőben ne tegyen semmit.  Tehát  fel akarták
rázni abból a hitéből, hogy Otto Hauser egy nap megjelenik, és hálás lesz neki valamiért.

- Ha mindezt összevetem - magyarázta tovább -, arra kell kilyukadnom, hogy Bárány Tamás tette ezt.
Ő végzett Kolovitscsal, neki állt módjában észrevétlenül a lány íróasztalára tenni a borítékot. De honnan
tudta Bárány hogy Otto Hauser halott? Csak egy valakitől tudhatta meg, attól, aki végzett Otto Hauserral
azon a tavaszi estén.

Az ezredes megvakarta a fejét, és átható pillantást vetett beosztottjára.

- Csak az olasztól tudhatta meg - mondta kelletlenül.

- Ezredes elvtárs is hiszi, hogy Kolovits halálához köze volt Báránynak?

Bana pöffentett néhányat szivarjából.

-  Maga,  Hód,  oda  akar  kilyukadni,  hogy Bárány Tamás lényegében az olaszoknak dolgozik,  az  ő
emberük - állapította meg.

- Igen, Bárány ezek szerint oda dolgozik.

- És az Otto Hauserral való kapcsolata mi volt?

-  Ügynöki  kapcsolat.  A  kiszivárgott  hírek  müncheni  érdekeltségekhez  vezettek.  Ezt  Otto  Hauser
boronálta és intézte, de most más a helyzet. Otto Hausert az olaszok meggyilkolták, és éppen nálunk, azt
követően, hogy találkozott ügynökével, Báránnyal. Innentől kezdődik Bárány fordulata.

Hód mély lélegzetet vett és folytatta:

-  Báránynak tudnia  kellett,  hogy  Sas  Mária  milyen  közvetítéssel  juthatott  a  vállalathoz.  Csak  egy
magyarázat  kínálkozott:  Otto  Hauser  cimborái  cselekedtek.  Ha  Bárány  most  nem  az  olaszoknak



dolgozna, akkor cinkosa lenne Sas Máriának.

- Így sem az ellenfele - vetette közbe az ezredes.

Hód a fejét rázta.

- Azt nem mondtam, hogy az ellenfele, mert Bárány nem is tartja ellenfelének Sas Máriát - mondta. -
És azért nem, mert elképzelhetetlennek tartja, hogy a  lány egyedül is  megszerezze az új  oszcillátort,  és
valamilyen módon eljuttassa Otto  Hauser  cimboráihoz.  Pedig Sas  Mária  a  napokban  fordította  le  két
nyelvre az új oszcillátor lényeges adatait, műszaki leírását.

- Ha úgy lenne, ahogy maga állítja?

-  Semmi  esetre  sem  koncentrálnám  az  erőfeszítéseket  a  jelenlegi  személyekre  és  vonalakra  -
védekezett az elhárítótiszt. -  Sas Máriának valaki még szerepet szán ebben  a  játékban  -  folytatta -,  és
megvárnám, míg pontosan ez a nyúl ugrik ki a bokorból.

- És ez lenne az Otto Hauser-féle vonal.

-  Igen, Bárány már az olaszoknak dolgozik. Csak ő leplezhette le előttük Otto  Hausert.  Az olaszok
nem Otto Hauser nyomán jutottak Bárányhoz, hanem éppen fordítva történt.

Bana  nagyon  jól  értette  beosztottjának  logikai  gondolatmenetét,  csak  hát  éppen  neki  kellett  a
tényekhez igazítania az elhárítás minden lépését, intézkedését, és ez megfontolásra intette.

Hód sejtette, mi játszódik le a főnökében, ezért megszólalt:

- Nincs semmi vesztenivalónk, legfeljebb az az erőfeszítés, hogy több vasat tartunk a tűzben. Várjuk
ki, míg Sas Mária megkapja az üzenetet. Ebből kiderül, milyen céllal próbálták a hálójukban tartani, és ez
ugrasztja majd ki a bokorból Otto Hauser cimboráját.

-  Már eddig is több vasat tartunk a tűzben,  hiszen három vonalat  figyelünk, és  mindhárom konkrét,
tényekkel  alátámasztott  -  mondta  az  ezredes.  -  Tudja,  mit  jelent  ez?  -  folytatta.  -  Nagyon  sokat
kockáztatunk.  Ugyanis,  amit  maga  állít,  Hód,  bizonyos  mértékig  logikailag  helytálló,  viszont  ha
elfogadjuk,  várnunk  kell  arra  a  bizonyos  “nyúlkiugrasztásra”,  és  nem  tehetjük  rá  a  kezünket  sem  az
olaszokra,  sem  Bárány  Tamásra.  És  mi  történik  akkor,  ha  szépen  hagyjuk,  hogy  Bárány  átadja  a
kémanyagot  az  olaszoknak,  azok  pedig  továbbállnak,  miközben  mi  Otto  Hauser  cimborájának  a
jelentkezésére várunk? Egyáltalán, mi a biztosítéka annak, hogy jelentkezni fog? Semmi, csupán logikai
feltételezés.

A fiatal férfi újabb cigarettára gyújtott.

- Jöjjön, szálljunk ki a friss levegőre - javasolta az ezredes. - Ma túl sokat ültem.

A Mercedesen kívül egyetlen kocsi sem várakozott a parkolóban. Elsétáltak egy darabig, és lenéztek
a kivilágított városra.

-  Tehát  az  a  probléma,  hogy túl sokat  kockáztatunk,  ha  nem csapunk le Bárány Tamásra,  amikor
átadja a megszerzett anyagot az olaszoknak vagy egy megbízottnak - ismételte az elhárítótiszt.

- Úgy van, örülök, hogy ezzel egyetért.

-  Viszont az a véleményem, hogy egyszer és  mindenkorra el  kell  vágnunk azokat  a  létező  szálakat,
amelyek a Központi Mechanikai Vállalattól illegálisan Nyugatra vezetnek.

Bana magasra emelte mutatóujját.

- Legalábbis azokat a szálakat, amelyek most vezetnek - mondta. Merthogy holnap mi lesz, azt nem
tudjuk, sem azt, hogy mi lesz jövőre. De ez az éberségünkön is múlik.



- Nos, akkor üssünk le egy csapásra két kígyófejet.

Az ezredes töprengve ingatta a fejét.

- Miért ne ragadjuk meg azt, ami biztos? - kérdezte.

-  Mert  ha  egy  kicsit  is  várunk,  Sas  Máriát  kimozdítják  holtponti  helyzetéből  -  ragaszkodott  a
véleményéhez Hód.  -  Esetleg  dokumentáljuk  Bárány  Tamás  minden  gyanús  mozgását,  tevékenységét
folytatta makacsul.  -  Filmre vesszük még azt  is,  ha  átadja  az  anyagot  az  olaszoknak  vagy  valamilyen
megbízottnak. Az olaszok amúgy sem menekülhetnek, még akkor is lecsaphatunk rájuk, ha gyors útilaput
akarnak kötni a talpuk alá. Meggyőződésem, hogy Sas Mária rövidesen hírt kap valamilyen úton, és ez
cselekvésre szólítja fel. Valaminek történnie kell, Otto Hauser cinkosa sem ülhet ölbe tett kézzel, amikor
már elkészült az új oszcillátor.

Bana pöffentett egyet szivarjából.

-  Erre  alszom egyet,  Hód  -  mondta töprengve  -,  és  majd  döntök.  Mindenesetre  kíváncsi  vagyok
Beleznay és Pintér véleményére ebben a kérdésben.

- Beleznay?

- Mi baja van vele? - mosolygott az ezredes.

- Nyomban a letartóztatás mellett dönt. Aki gyanús, azt mind letartóztatni - lendítette körbe a karját a
fiatal férfi. - Jobb, ha meg sem kérdezi. Máskülönben nagyon rendes, talpig kemény, de a finomságokat
nem fogadja el taktikának.

Bana nevetett.

- Ó, ha ezt hallaná.

- Esetleg megmondhatom neki.

- Majd ha erre az egészre pontot teszünk, akkor megmondhatja Beleznaynak - vélekedett az ezredes,
majd fürkésző tekintetet vetett a fiatal férfira. - Tudja maga, Hód, hogy ez a lány nagyon csinos?

Az elhárítótiszt hümmögött.

- Látom, már maga is észrevette - mondta az ezredes.

- Volt rá módom.

- Ha akkor nem megy el a Gellértbe szimatolni, ez a nyom elsikkad.

-  Beleznay akkor  is  kardoskodott  ezredes  elvtársnál,  hogy az emberei  már mindent körbekutattak.
Szinte véletlen, hogy engedélyezte ottani tevékenységemet.

-  Ne felejtse, maga előnyben volt azokkal az  elhárítókkal  szemben.  Több  lépéselőnye volt,  alkalom
több idő eltöltésére.

Hód elmosolyodott.

- Elszámolták a költségeimet - mondta.

Az ezredes eldobta szivarját.

- Ne legyen igazságtalan. Magának, Hód, nagyobb lehetősége volt, és megfelelően élt is ezzel.

-  Egyetlen halra nem lehet  kerítőhálóval úgy  horgászni,  ahogy  azt  Beleznayék  tették.  Kivetették  a
hálót, végighúzták, aztán belenéztek és kész. Semmi. Lassan kellett volna a hálót húzni, hogy az az egy
hal fennakadjon.



Az ezredes kelletlenül bólintott.

-  Azért küldtem oda magát -  mondta.  -  Amit még mondani akartam: máskor,  ne  rögzítsen mindent
arra a nyomorult szalagra. Hogy az a  manöken milyen nő  lehet.  Úristen,  és  ezt  mind kénytelen voltam
végighallgatni. - Beosztottjára nézett, és elnevette magát.

Dacára a sötétnek, látszott, hogy a fiatal férfi elpirul, és zavartan néz.

- Ezredes elvtárs utasítása volt, hogy az adandó helyzetben használjam - mondta. - Különben sem volt
lehetőségem kikapcsolni.

-  Bezzeg Sas Mária, mikor beesett  magához,  nem mondott  semmi érdekeset  -  jegyezte meg Bana.
Félrerúgott egy leesett vadgesztenyét, és hamiskásan nézett.

- Különösebbet nem.

- Értem.

- Tudja az a lány, hogy maga voltaképpen ki lehet?

Hód a fejét rázta.

-  Nem kérdezte,  nem találgatott,  egyszerűen,  segítségre volt  szüksége  -  mondta.  -  Valahogy  az  a
véleményem,  sejti,  hiszen  amikor  megbeszéltük,  hogy  provokálni  fogom;  elgondolkozott  a  dolgokon.
Vagy pedig utasítást kapott, hogy fogadja a közeledésemet. Erröl még nem beszélgettem vele,  bár  úgy
ítélem meg, mindent elmondott.

- Remélem, ha hírt kap a lány, azzal is magához fordul.

- Ebben biztos vagyok.

Sétálni kezdtek a parkolóban.

-  Ha  Sas  Mária  végigviszi  a  dolgot  a  mi  javunkra,  a  haja  szála  sem  görbül  meg,  sőt  -  mondta
váratlanul az ezredes.

- Ezt talán pendítsem meg neki?

Bana a fejét rázta.

- Semmit se pendítsen meg neki. - mondta csendesen. - Ezt csak magával közöltem, Hód.

- Értem.

Váratlanul halk, sípoló hang hallatszott. Bana felkapta a fejét, a belső zsebébe nyúlt, és elzárta a piciny
jelzőkészüléket.

- Menjünk a kocsihoz, telefonon keresnek - mondta. Arca elárulta, hogy nem örül a kései hívásnak.

Beültek a Mercedesbe. Az ezredes  a  műszerfal egy rejtett  tokjából  elővette  a  telefont és  beleszólt.
Hód tisztán hallotta a hívó fél hangját.

- Mi történt? - érdeklődött Bana.

- Jelentem, az Inter-Continentálban lövöldözés volt.

- Ki használt fegyvert?

- Nem az embereink - hangzott a válasz -, hanem két vendég lőtt egymásra. Az egyik a mi olaszunk,
Alberto Lonni, a másik egy nő. Mindketten meghaltak.

Az ezredes a meglepetéstől elhallgatott, és meredten nézett az ugyancsak döbbent arcú Hódra.



- Folyamatosan mondja el, mi történt - szólt a kagylóba.

Egy  jó  negyedórát  beszélt  az  ügyeletes  tiszt  a  történtekről.  Bana  feszülten  figyelt,  majd  a  végén
megszólalt:

- Biztos, hogy azok ketten egymásra lőttek?

- Az ajtó belülről volt bezárva, úgy törték be.

- Ismételje még egyszer a nő nevét, valahonnan olyan ismerősnek tűnik.

- Evely Mechler, huszonnégy éves, lakhelye Karlsruhe, Német Szövetségi Köztársaság.

- Perceken belül bent vagyok. Értesítsék Pintért és Beleznayt. Végeztem - mondta az ezredes.

A helyére tette a kagylót. Türelmetlen mozdulatokkal szivarra gyújtott, majd megszólalt:

- Evely Mechler. Úgy van, Otto Hauser rejtjelzett táviratában szerepelt.

- Evely, Monte-Carlo - ismételte Hód.

Az ezredes ujjával a levegőbe bökött.

- Ez az - mondta. - Otto Hauser kapcsolata. Tehát itt van. Hogy mi erre nem jöttünk rá!

- Csak volt, hiszen meghalt.

-  Fel  kellett  volna  figyelnünk  Evely  keresztnevű  nőre,  fel  bizony:  Ráadásul  az  egyik  áldozat  a  mi
olaszunk, ez az Alberto vagy mifene.

- A német cimborái tehát működésbe léptek, és máris vége az egyik olasznak. Még akkor is, ha azok
ketten egymást puffantották le. Valakinek még kell ott lennie az Inter-Continentalban, aki a nő cinkosa.

Bana elfordította az indítókulcsot.

- Hol áll a kocsija? kérdezte.

- A szokott helyen, a Budapest Szálloda előtt.

- Leviszem - mondta az ezredes. - Alaposan értékelnünk kell a történteket és, ha szükséges, azonnal
cselekszünk.

Miközben sebesen jöttek lefelé a hegyről, Hód megszólalt:

-  Biztos  vagyok  benne,  hogy  a  másik  olasz  azonnal  cselekedni  fog,  és  ezzel  megkezdődik  a
versenyfutás.

- Csak bírjuk az iramot, hogy a nyomukban maradjunk - jegyezte meg aggodalmasan az ezredes. - És
ki tudja, mi történhet még. Erre a közjátékra a legrosszabb álmainkban sem számítottunk.

- De arra igen, hogy összemarakodnak.

15.

Azon a  reggelen,  alighogy  Sas  Mária  megérkezett  a  munkahelyére,  máris  nyílt  az  ajtó,  és  Balázs
mérnök dugta be a fejét az irodába.

- Jó reggelt, hölgyeim - köszönt vidáman, majd a lányhoz fordult.



- Arra kérem, jöjjön be hozzám. Valamit el kell intéznie. - Azzal becsukta az ajtót és elment.

A szobában levő két nő gyors pillantást váltott a lány háta mögött.

- Biztos megint reprezentálnia kell - jegyezte meg epésen a hidrogénezett hajú.

A soványabbik hosszan vihogott.

-  Talán  megint  külföldiek  érkeztek,  és  este  el  kell  vinni  őket  egy  kis  városnézésre  -  mondta.  -
“Budapest bi nájt.”

- Mi az? - tudakolta a szőke.

- Semmi, drágám.

Sas  Mária  nem  tulajdonított  jelentőséget  a  megjegyzésnek,  indult  Balázshoz.  A  mérnök  különféle
szakmai lapokat rendezgetett, amikor a lány belépett. Azonnal félbehagyta szorgoskodását.

-  Mária  kérem,  elmegy  a  műszaki  könyvtárba,  és  ismételten  ellenőrzi  a  már  legépelt  fordítást  a
múltkori anyagról - mondta.

Néhány sűrűn gépelt lapot adott át, majd felemelt egy szürke vászonkötésű könyvet az íróasztaláról.

- Ezt követően elmegy a Belvárosba - folytatta. - Tudja hol van a Dáma eszpresszó?

Sas Mária bólintott.

-  Megkérem, vigye el ezt a könyvet a  Dámába,  és  ott  adja  át  egy Franz Molt  nevű német úrnak -
mondta. - Régi ismerősöm, és átutazóban van Pesten. Ezt a könyvet már régen megígértem neki, viszont
nincs  ideje  kijönni  ide,  és  magam  sem  tudok  most  elszakadni  a  munkától.  Tegye  meg  nekem  ezt  a
szívességet, csupán néhány percről van szó.

A lány táskájába tette a fordítást, és elvette a könyvet.

- Hogy fogom megismerni azt a német urat? - kérdezte tanácstalanul.

Balázs legyintett.

-  Ez nem probléma -  mondta.  -  Üzentem neki,  hogy mással  küldöm a  könyvet,  és  leírtam  magát.
Máskülönben  Franz  Molt  egy  fejjel  magasabb,  mint  én  vagyok,  negyven  év  körüli,  egyáltalán  nincs
elhízva.  Amolyan  sportos  alkat.  Kék  szeme  van,  valószínűtlenül  kék  szeme.  Erről  mindenképpen
megismeri. Különben sem olyan nagy presszó a Dáma, hogy ott elvesszen valaki. De ha még nem lenne
ott Franz Molt, nyugodtan foglaljon helyet, mert perceken belül befut. Ismételten kérje tőle elnézésemet,
amiért ma nem értem rá és nem tudtam neki személyesen átadni a kért könyvet. Megteszi ezt nekem?

- Természetesen.

- Nagyon köszönöm - mondta a mérnök, és hangjában leplezetlen megkönnyebbülés csengett.

- Mikor vár ez a Franz Molt nevű úr a Dámában?

-  Pontosan tizenegy órakor. Bőven van tehát ideje, és  előbb  a  könyvtárban ellenőrizheti a  fordítást.
Már most indulhat. Szenceivel megbeszéltem a dolgot, így senki sem hiányolja itt.

Sas Mária egy pillanatig elgondolkodva nézett maga elé.

- Egy kávét megihatok még? - kérdezte.

- Akár kettőt is, Mária - nevetett a mérnök. - És köszönöm, hogy kisegített.

Sas  Mária  egyenesen  a  büfébe  ment.  Miközben  kávéját  szürcsölte,  belépett  az  anyagbeszerző.



Néhány szót  váltottak,  majd  Alma  P.  Ferenc  elköszönt  és  dolgára  sietett.  Miközben  azonban  kezet
fogott a lánnyal, egy cédulát csúsztatott a kezébe.

A lány különösebb sietség nélkül ment a legközelebbi autóbuszmegállóhoz. Két  kocsit  is  eleresztett,
csak  a  harmadikra  szállt  fel,  amelyiken  volt  üres  ülőhely.  A  Margit-hídnál  átszállt  egy  tizenkettes
autóbuszra,  és  folytatta útját.  A Rákóczi  útnál szállt  le.  Átment  a  Lenin  körút  napsütötte  oldalára,  és
megbámult  néhány  kirakatot.  Pontban  fél  tízkor  bement  a  Híradó  moziba.  Elővette  a  férfitól  kapott
cédulát, egy pillantást vetett rá, és a jegyszedőhöz lépett.

- Kolozs urat keresem - mondta.

- Az igazgató úr az irodában van - mutatta amaz az irányt.

Az irodában három férfit talált.  Egyik teljesen ősz hajú volt,  úgy ötven év  körül  járhatott,  a  másik
köpcös termetű, sörtebajuszú. Az íróasztalnál ülő volt köztük a legfiatalabb.

- Bocsánat - mondta a lány, amikor belépett. - Kolozs urat keresem.

Az íróasztalnál ülő felállt, és várakozóan nézett az őszhajúra. Amaz felemelte tekintetét.

- Sas Mária? - kérdezte.

- Igen...

A fiatal szó nélkül kiment az irodából, és a lány együtt maradt a két férfival.

Sas  Mária  fél  óra  múltán  lépett  ki  a  Híradó  moziból.  Bekanyarodott  a  Dohány  utcába,  és  a
legközelebbi  sarkon  megállt.  Alig  volt  forgalom,  csak  néhány  gépkocsi  húzott  el  előtte,  amikor  zöld
jelzésre váltott a közlekedési lámpa a Lenin körútnál.

A lány kíváncsian forgatta körbe a fejét. Egy világos személygépkocsi bukkant fel az Osvát utcában,
és feléje közeledett. Néhány méterre volt csupán a saroktól,  amikor a  lány lelépett  a  járdáról.  Hirtelen
éles fékcsikorgás hallatszott. A világos Moszkvics fékezett, majd oldalt kanyarodva elhúzott  az  úttesten
levő lány előtt, szinte súrolta a szoknyáját.

Sas  Mária  hátratántorodott  és  elesett.  A  Moszkvics  megállt,  egy  fiatalember  ugrott  ki  a  kormány
mellől, egyfolytában átkozódott, majd a lányhoz lépett és felsegítette. Pillanatokon belül csődület támadt.

- Nem voltam hibás, hiszen kis híján elém futott - magyarázta a fiatalember.

Sas Mária a lábát fájlalta. Többen forgolódtak körülötte.

- Csak nem tört el? - kérdezte egyikük, egy férfi - Próbáljon ráállni.

A lány fájós lábára állt és felszisszent.

-  Nem törés, csak zúzódás - mondta az előbbi férfi.  -  Különben maga volt  a  hibás,  hölgyem. Én a
fiatalember helyében még kikerülni sem tudtam volna.

- Tudom - bólintott a lány. - Nem hibáztatom, mert figyelmetlenül léptem le a járdáról. Csak a lábam
ne fájna.

- A könyökét is megütötte - jegyezte meg egy nő. - Lehorzsolta a karját.

A gépkocsit vezető fiatalember segítőkészen megszólalt:

-  A  biztonság  kedvéért  beviszem  a  Korányiba.  Jöjjön.  Nem  árt  egy  röntgenfelvételt  készíteni  a
lábáról.

Sas Mária megadóan bólintott, és bicegve indult a Moszkvicshoz.



Pillanatok alatt  a  Korányi  Kórházba  értek.  Ott  ragtapasszal  bekötötték  a  lány karját.  A  röntgenre
várnia kellett.

- Azt hiszem, rám már nincs szükség - mondta a Moszkvics vezetője.

- Köszönöm.

Miután  a  fiatalember  távozott,  Sas  Mária  körbenézett,  honnan  telefonálhatna.  A  rendelő  ajtajánál
felfedezett egy nyilvános telefont.

Fél tizenegykor megjelent a rendelőben Balázs mérnök. Látszott rajta, hogy sietve érkezett. Sas Mária
a röntgen után volt, de várnia kellett a pontos leletre.

- Mi történt, Mária? - nézett kétségbeesetten a mérnök a lány bekötözött karjára.

Sas Mária ismertette a történteket.

- Még szerencse, hogy így megúszta - csóválta a fejét Balázs.

- Csak azért telefonáltam magának, mert nem tudom elvinni a könyvet a Dámába. A lelettel a körzeti
orvoshoz utaltak, a lábam még fáj, de csak rándulás az egész.

- Sebaj! Az a lényeg, hogy nem történt komolyabb baja.

- Nem haragszik? - kérdezte a lány, és átadta a vászonkötésű könyvet a mérnöknek.

Balázs arcára méltatlankodás ült.

- Ugyan Mária - mondta. - Majd magam elviszem, ha már így alakult a dolog.

- Ideges voltam, hogy tudom-e értesíteni.

Miután Balázs sietve távozott, a lány várt néhány percet, aztán kissé bicegve kijött a  rendelőből.  Az
ajtóban Alma P. Ferenccel ütközött össze.

- Nem történt komolyabb baj? - érdeklődött aggódva a férfi.

Sas Mária mosolyogva ingatta a fejét.

- Kissé érzem a lábam, de nem veszélyes - mondta.

A férfi egy kulcscsomót nyomott a lány kezébe.

- Most menj hozzám, és várjál meg - mondta. - Déltájt ott leszek. Üljél taxiba.

Mielőtt Sas Mária válaszolhatott volna, eltűnt a Köztársaság tér irányába.

Balázs eközben útban volt  taxival a  Belváros központjához.  Néhány  sarokkal  előbb  megállította  a
kocsit, kifizette a számlát, és kezében a könyvel a Dáma eszpresszóba ment.

A  kis  helyiségben  alig  néhányan  voltak.  Főként  nők  trécseltek  az  asztaloknál.  Egyetlen  férfi  ült
magányosan  a  sarokban,  és  lottószelvények  kitöltésével  bíbelődött.  Időnként  felemelte  elmélázott
tekintetét, mintha a levegőből kívánná leolvasni a helyes számokat. A mérnök egyenesen a pulthoz lépett,
és kávét rendelt. A sovány, beesett arcú pincér érkezett üres poharakkal.

-  A lányt fellökte egy  autó  -  szűrte  halkan  a  szavakat  a  foga  között  a  mérnök.  -  Nekem  kellett
jönnöm.

A pincér az üres poharakat rakta a pultra.

-  Üljön az első asztalhoz - suttogta.  -  Amint bejön,  hagyja az  ülésen,  és  máris menjen,  mintha nem
ismernék egymást. Különben tiszta a levegő, láthatja maga is. A kávét odaviszem az asztalhoz.



Balázs  a  jelzett  helyre  ment  és  cigarettára  gyújtott.  A  pincér  kihozta  kávéját,  nyomban  kiitta,  és
karórájára pillantott. Pont tizenegy óra volt. A könyv ott hevert mellette az ülésen.

Nyílt az ajtó. Magas férfi lépett a helyiségbe. Megtorpant és körbejáratta a szemét, mintha első ízben
lett  volna  itt.  Világosszürke,  jól  szabott  öltönyt  viselt,  a  haját  gondosan  elválasztva  féloldalra  fésülte.
Pillantása keresztezte egymást a mérnökével.

Balázs felállt, fejét biccentette a pincérnek, és indult kifelé. Amikor elhaladt az újonnan érkezett előtt,
jelentőségteljesen villant meg a szeme, és kilépett az utcára.

A  magas  férfi  helyet  foglalt  a  mérnök  elhagyott  asztalánál,  és  németül  száraz  Martinit  rendelt.
Miközben az italra várt, kék szemét körbehordozta a helyiségben, aztán elégedetten dűlt hátra, és vékony
szivarra gyújtott.

A Dáma eszpresszótól kissé távolabb egy zárt mikrobusz gördült a járdához. Bent három férfi ült, az
egyiken fülhallgató volt.

- A mérnök elhagyta a presszót - fordult hátra.

Az ezredes bólintott.

- Hagyják elmenni, úgyis visszamegy a vállalathoz.

Időközben két nő hagyta el az eszpresszót, és vidám beszélgetés közben befordultak a  legközelebbi
mellékutcába. Egy Volga állt ott.

A két nő magatartása egy szemvillanás alatt megváltozott. Megszakították trécselésüket, és beültek a
kocsiba.

Kisvártatva máris érkezett a jelentés a mikrobuszhoz.

- Az előbb a presszóba betért magas férfi elfoglalta a mérnök helyét - jelentette a rádiós.

- Ez az érdekes a részünkre. A könyv hol van?

A fülhallgatós férfi elcsavarta a készülék gombját, és megismételte a kérdést.

- Jelentem, a mérnök otthagyta a presszó ülésén, ahová ez a külföldinek tetsző pasas ült - mondta.

Egy fiatal pár  tért  be  a  Dámába.  Állva  elfogyasztották  feketéjüket  és  nyomban  távoztak.  Kint  az
utcán, kellő távolságban az eszpresszótól, megnyújtották léptüket, és eltűntek egy kapu alatt. Percekkel
később Beleznay jelent meg, átvágott az úttesten, és megállt a távolabb levő mikrobusznál. Egy darabig
tétlenkedett, majd kivárva az alkalmas pillanatot, amikor senki sem figyelt rá, kinyitotta a mikrobusz hátsó
ajtaját és beszállt.

Bana meglepetten nézett.

- Mi történt? - kérdezte.

-  Jelentem, az a pincér van szolgálatban, aki mint talált  tárgyat  beszolgáltatta  Otto  Hauser  elvesztett
tárcáját.

- Ezt már akkor tudtuk, amikor értesültünk, hogy ma délelőtt fontos dolgok történnek a Dámában.

Az őrnagy zavartan megvakarta az állát.

- Ezek szerint felültettek minket - jegyezte meg.

Pintér elmosolyodott a sarokban.

- De nem végleg kaptuk be a horgot - vetette közbe.



Az ezredes mélyet bólintott.

-  Meg  kell  adni,  nem  akármilyen  volt  a  tervük  -  mondta.  -  Sőt  nagyon  is  jó.  Azt  várták,  hogy
ráharapunk  Bárányra  és  az  olaszokra,  miközben  ők  vígan  hozzájutnak  a  kérdéses  anyaghoz  Balázs
mérnök útján.  -  Megcsóválta  a  fejét.  -  Ördöngös  fickók Otto  Hauser  cimborái.  Irányítójuk  tapasztalt
hírszerző lehetett valamikor, hogy így megkeveri a dolgokat.

- Hogy néz ki az a magas férfi? - folytatta, a rádióshoz intézve szavait. -  Netán az lenne, aki ezzel az
Evely nevű német nővel flörtölt egy darabig a szállodában? Kérje meg a személyleírását!

A  rádiós  azonnal  továbbította  a  kérést.  Amint  a  válasz  érkezni  kezdett,  az  ezredes  elvette  a
fülhallgatót. Feszülten figyelt, és aprókat biccentett a fejével.

- Rendben van - mondta, és visszaadta a rádiósnak a fülhallgatót, majd a két osztályvezetőhöz fordult.

- Tudjátok, ki az a magas fickó ott bent? - kérdezte. Amazok a fejüket rázták.

-  Az a  választékos modorú fickó,  aki  azzal  a  Hans  nevezetűvel  érkezett  -  folytatta  az  ezredes.  -
Különben te is beszéltél vele, Béla, mint a bűnügyi rendőrség egyik csoportvezetője, a lövöldözés után.

- Valami Molt nevű - bólintott a bajuszos férfi. - Tehát ő lenne Otto Hauser cimborája?

-  Ezek  szerint.  Azonnal  értesíteni  kell  a  tartalék  csoportot,  hogy  vegye  figyelés  alá  ezt  a  férfit.
Valószínű, Hans az Inter-Continentalban lebzsel. A mi delikvensünket pedig lekapcsoljuk, amint kilép a
Dámából,  persze  kellő  távolságra.  Aztán  Hansot  is.  A  pincérre  is  gondunk  legyen.  Kíváncsi  leszek,
milyen  pofát  vág,  amikor  bekerül,  és  az  orra  alá  dugjuk  az  általa  beszolgáltatott  tárcát,  amely  Otto
Hauseré volt.

Beleznay fészkelődni kezdett a kocsi szűk ülésén.

- Tehát elcsípjük őket? - kérdezte.

- Minden valószínűség szerint a könyvben lapul az új oszcillátor minden adata. Ez elég bizonyíték lesz
a részünkre - vélekedett az ezredes.

-  Jelenleg mi a  helyzet az  Astoriában? -  kérdezte.  -  Még  csak  az  hiányozna,  ha  ez  a  megmaradt
olaszunk is akcióba lépne. Nem tudom, hová rohanhatnánk.

- Percekkel ezelőtt kaptam az emberektől jelentést rádión - mondta Beleznay. - Nincs semmi mozgás.

-  Csak ne menjen ez az olasz az Inter-Continentalba, mert akkor  megtudja,  mi is  történt  a  társával.
Bár lehet, annak a telefonjára vár.

- Esetleg Bárány jelentkezésére - vetette közbe Pintér.

Az ezredes legyintett.

- Ez mindegy, csak ne most - mondta. - Néhány óra múlva bármit csinálhat, de most itt van megkötve
a kezünk. Nincs semmi mozgás ott kint?

- Megkérdezhetem, ezredes elvtárs - mondta, és továbbította a kérdést.

Hosszan fülelt.

- Mi a helyzet? - türelmetlenkedett Beleznay.

- Maradj nyugton, ez nem lóverseny - intette le Bana.

- Legalább rágyújthatnék.

- Itt ugyan nem. Ha én kibírom szivar nélkül, neked sem történik semmi bajod.



A rádiós választ kapott.

-  Jelentem, semmi -  fordult  az  ezredeshez.  -  Az a  magas férfi még mindig bent  van a  presszóban.
Amint kilép, azonnal jeleznek.

Bana mélyet bólintott. Pillanatnyi csend támadt köztük, mindegyik a saját gondolataival volt elfoglalva.
Az  ezredes  töprengve  nézett,  olykor  helybenhagyóan  hümmögött.  Kisvártatva  felemelte  a  fejét  és
megszólalt:

-  Tapasztalt  hírszerző  a  mi  emberünk,  akit  most  lesünk.  Két  hálózatot  szervezett  a  Központi
Mechanikai  Vállalatnál.  Az  egyiket  tartalékolta.  Ráadásul  mindkét  ügynök  független  volt  egymástól,
egymás létezéséről sem tudtak. Nagyon okos dolog volt.

-  Otto  Hauser  tartotta  a  kapcsolatot  ezzel a  Bárány Tamással  folytatta.  -  Postaládájuk,  esetleg  az
összekötőjük  is  az  órásmester  volt.  A  másik  ügynököt  Balázs  mérnök  jelentette,  aki  a  pincér  útján
tartotta a kapcsolatot. Ez utóbbi a tartalék hálózat volt. Otto Hausert - meggyilkolták. Bárány áruló lett,
és más megbízóhoz pártolt. Erre beindították a  tartalék  hálózatot.  Ehhez hozzákapcsolták Otto  Hauser
friss kapcsolatát, Sas Máriát, akit a férfi kisebb szívességkéréssel megkörnyékezett. Ez mind arra mutat,
hogy egy nagyon dörzsölt játékmesterrel állunk szemben.

-  Valószínűleg ő  volt  az,  aki  észrevette,  hogy megfigyelés alatt  tartjuk az órásmester  üzletét.  Talán
sejtette is, ha nem mi, akkor az olasz érdekeltség tartja esetleg szemmel a postaládát. Meggyőződésem,
hogy  miután  ezt  észrevette,  akkor  szedte  elő  aduját  kártyái  közül,  és  elküldte  hozzánk  a  pincért  a
mesével. Tudta, harapunk minden olyan nyomra, amely összefüggésben van Otto Hauserral. Hát még az
elveszett  tárca.  Konkrét  utasítást  adott  ügynökének,  ha  lehetőség  nyílik  rá,  dobja  fel  nekünk  Bárány
Tamást, az áruló ügynököt. Sejtette a módszerünket, hiszen otthonos lehet nemcsak a hírszerzésben, de
az elhárítómunka részleteiben is.  Tudta,  ha  gyanúnk  van  a  Központi  Mechanikai  Vállalatnál  esetleges
ügynöki tevékenységre, akkor a pincér elé tárjuk azon személyek fényképét, akik esetleg megszerezhetik
az új oszcillátorra vonatkozó adatokat - magyarázta az ezredes.

Dél már elmúlt, de nem jelentették, hogy a kérdéses férfi, aki az eszpresszóban Balázs volt asztalához
ült, kimozdult volna az üzletből. A zárt mikrobuszban meleg volt, mindannyiuk arca verejtékben úszott.

-  Legközelebb így fogjuk magunkat fogyasztani -  jegyezte meg az ezredes  és  megtörölte  homlokát
zsebkendőjével. - Ez többet ér, mint a gőzfürdő.

A két  osztályvezető  is  követte  példáját,  Pintér  ráadásul  fújtatott,  akár  a  gőzmozdony,  amely  nyílt
pályán veszteglésre kényszerül.

Egyedül a  rádiós  volt  mozdulatlan,  fejhallgatóval  a  fülén  figyelt,  minden  pillanatban  várta  a  fontos
jelzést, amely azonnali akciót követel a résztvevő elhárítóktól. Az adott pillanatban egyetlen percet  sem
volt szabad késlekedni. De ez a pillanat nagyon nehezen érkezett el.

Pontban fél egykor a rádiós felkapta a fejét.

- Kilépett a presszóból - mondta.

- Kellő távolság után azonnal kapcsolják le. - mondta az ezredes izgatottan.

A rádiós továbbította az utasítást.

Franz Molt,  miután kilépett  az  eszpresszóból,  feltette  napszemüvegét,  és  megindult a  Belváros felé.
Hóna alatt ott volt a szürke vászonkötéses könyv, amelyet Balázs hagyott vissza. Alig múlt el  egy perc,
Franz  Molt  észrevette,  hogy  baj  van.  Mindig  büszke  volt  arcmemóriájára,  és  ez  az  adottsága  már
nemegyszer megóvta a veszélytől. Egy fiatalember haladt el mellette kék zakóban és  szürke nadrágban.
Jellegtelen,  mindennapos  arca  volt,  csupán  az  orra  tűnt  valamivel  hegyesebbnek  az  átlagosnál.  Egy
telefonfülke üvegezett részében észrevette, hogy a másik járdán két  szélesvállú férfi halad a  nyomában.



Szinte  egyszerre  léptek,  szorosan  egymás  mellett  haladva,  mintha  falat  akarnának  áttörni.  Az  arcuk
kemény volt, akár a kő, és rezzenéstelen. Úgy mentek, mint a gépemberek, akiket távolról irányítanak.

Franz Molt lassította lépését, de attól óvakodott, hogy akár egy pillantást is vessen maga mögé. Vagy
ötven méterre lehetett a legközelebbi utcasaroktól, amikor egy sötét színű nagy személygépkocsi fordult
be a szűk belvárosi utcába, és a saroktól pár méterre megállt. Pontosan a járda mellett, amelyen ő jött.
Most már tudta, hogy rá vadásznak. Azzal is tisztában volt, hogy nem az olaszok akadtak a nyomára.

Hirtelen  ötlettől  vezérelve,  anélkül,  hogy  a  könyvet  kivette  volna  a  hóna  alól,  a  másik  kezével
megfogta annak vászonborítású fedelét.  Tudta,  hol az  a  rés  a  vászonborítás  szélén,  amely az előhívott
mikrofilmet  rejti.  Kitapogatta  ujjával,  és  körmével  a  piciny  résbe  nyúlt.  Sikerült  kihúznia  a  pár  centi
hosszú, keskeny mikrofilmet, és a tenyerébe rejtette. Tudta, csak az mentheti meg, ha nem találnak nála
semmit.  A  mikrofilmtől  úgy  kellett  megszabadulnia,  hogy  azok  ne  lássák,  és  ne  is  tudják  felkutatni.
Megsemmisítésére nem volt idő.

Mintegy tizenöt méterre lehetett a személygépkocsitól, amelynek kinyílt minden ajtaja, és  három férfi
lépett  a  járdára.  Franz Molt  befordult  a  legközelebbi kapualjba.  Villámsebesen  körbenézett,  alkalmas
rejtekhelyet kutatva a mikrofilmnek. Két szeméttároló tartályon kívül nem látott mást. A fal málladozott,
nagy részén lepergett  a  vakolat,  látni  lehetett  a  téglákat.  Franz  Molt  egy  meglazult  vakolatrész  mögé
csúsztatta a parányi mikrofilmet, aztán sarkon fordult; és indult kifelé. A kapubejárat előtt a három férfiba
ütközött.  Kettő  közülük  nyomban  megragadta  Franz  Molt  karját.  A  harmadik  férfi  tökéletes  német
kiejtéssel, udvariasan megszólalt:

- Megkérem, uram, kerüljön minden feltűnést, és engedelmeskedjen. A Belügyminisztérium tisztviselői
vagyunk.

Franz Molt igyekezett felháborodott arcot vágni.

- De uraim, uraim...

- Majd mindenre választ kap, uram.

Franz Molt kényszeredetten ment a sötét színű személygépkocsihoz, és helyet foglalt a hátsó ülésen. A
könyvet nyomban elvették tőle. Kisvártatva megérkeztek egy nagy épületbe,  és  az  erre  a  célra  kijelölt
szobában átkutatták minden holmiját a legapróbb részletekig.

Franz Molt arcán egy izom se rándult, valahogy kezdett megnyugodni, hogy sikerült megszabadulnia a
mikrofilmtől. Ez az érzése azonban csak pillanatokig tartott.

Egy ősz hajú férfi lépett a szobába, és nyugodt hangon, németül azt mondta:

-  Molt úr, kérem. Ha kell, szétszedjük az egész kapualjat, de akkor is megtaláljuk azt, ami az önnél
levő könyv fedele alatt rejtőzött.

16.

Késő délután Bárány Tamás szakmai felvilágosítás végett felkereste Szenceit. Kisvártatva befejezték a
beszélgetést,  és  Bárány  indult  volna,  amikor  pillantása  az  íróasztalra  esett.  Az  új  oszcillátor  műszaki
leírásának idegen nyelvű fordításai hevertek ott.

- Már ez is elkészült? - kérdezte leplezetlen csodálkozással.

Szencei bólintott.

- Ezt te nem tudtad? - kérdezte.



- Nem.

- Mária villámgyorsan elkészítette a német-francia fordítást.

- Propagálni fogjuk?

- Egyelőre nincs szó róla.

Bárány meredten nézett a szemüvege mögül.

- Hát akkor? - kérdezte.

- Azt tervezzük, hogy az új oszcillátorral elkészített prototípust bemutatjuk előbb néhány ipari vásáron,
Hadd  törjék  a  fejüket  a  szakemberek,  miként  sikerült  nekünk  ennyire  miniatürizálnunk.  Hiszen  te  is
tudod,  milyen reményeket  fűzünk ehhez az új  oszcillátorhoz.  Egy csomó megrendelést  hozhat  kemény
valutában.

Bárány kényszeredetten bólintott és indult. Amint kilépett Szencei irodájából, első útja Sas Máriához
vezetett. A lányt nem találta helyén. Csak a két kolléganő volt a szobában.

- Maga nem is tudja, mi történt Máriával? - kérdezte kerekre tágult szemmel a soványabbik.

Bárány értetlenül bámult.

- Mi történt vele?

- Még reggel a műszaki könyvtárba küldték, és elütötte egy autó.

- Súlyos?

A másik nő elhúzta a száját és legyintett.

- Megúszta néhány horzsolással, már otthon van - mondta.

Bárány elköszönt és a szobájába ment. Sas Mária lakásának a számát tárcsázta. A telefon kicsengett,
de nem vették fel a kagylót.

Többször megismételte a hívást, eredménytelenül. Elgondolkozva tette helyére a kagylót, és meredten
bámult  maga  elé.  Kisvártatva  felállt  az  íróasztalától,  majd  bezárta  az  irodáját,  és  lesietett  a  lépcsőn.
Anélkül, hogy bárkinek is szólt volna, kilépett az épületből, a parkolóban levő gépkocsijához sietett.

Egyenesen a Fő utcába hajtott. Egy alkalmas helyen megállt, és gyalog folytatta útját. A huszonnégyes
számú ház előtt megtorpant, és pillanatnyi habozás után belépett a kapun. A lakók névtábláján megtalálta
a keresett lakást.

Sas Mária a második emeleten lakott. Bárány hosszan csengetett,  de  odabent  semmi sem moccant.
Ismét  próbálkozott.  Miközben  reménykedve  állt  az  ajtó  előtt,  a  szomszédból  egy  idős  nő  lépett  a
folyosóra, kezében cekkerrel. Kíváncsian pillantott a férfira, majd megszólalt:

- Sasnét keresi? Nincs otthon senki.

- Sas Máriát.

- Ő sincs itthon. Mindketten dolgoznak. Később próbálkozzon, Sasnénak mindjárt meg kell érkeznie.
Ő előbb szokott hazaérni, mint Mária.

Bárány bizonytalanul biccentett a fejével.

- Azt hittem, Mária itthon van - mondta. - Ugyanis a munkahelyéről keresem. A kollégája vagyok.

- A kollégája? - kérdezte a nő, és kíváncsi pillantásával tetőtől talpig végigseperte a férfit.



-  Nem jött  haza Mária?  Ugyanis odabent  rosszul lett  és  elkéredzkedett.  Azért  küldtek  ki,  nézzem
meg, nincs-e komolyabb baja.

- Talán az orvosnál van.

Bárány felvillanyozódott.

- Ez igaz - mondta. - Hol itt a körzeti rendelő?

- A Lánchíd felé a harmadik utcában.

Bárány elköszönt, és sietve indult. A körzeti orvosi rendelőt hamar megtalálta, de a várakozók között
nem volt ott a lány. Elszívott egy cigarettát, és megvárta, míg bent az orvosnál kicserélődtek a betegek,
és  csak  aztán indult.  Egy nyilvános telefonfülkébe ment,  és  az  Astoria  Szállodát  tárcsázta.  A második
csengetésre felvették a kagylót, és a porta jelentkezett.

- Marcello Astoni úrral szeretnék beszélni - mondta Bárány.

- Türelmét kérem.

Bárány Tamás ismét cigarettára gyújtott.

- Fent van a szobájában - közölte a portás. - Kapcsoltam.

Kisvártatva ismerős hang csendült fel:

- Marcello Astoni.

Bárány németül megszólalt:

- Én vagyok, sürgősen beszélnünk kell.

- Értem. Csakhogy nem kaptam üzenetet. Mára beszéltük meg és dél óta itt rostokolok a szobámban.

- Ő hol van? Hol érhetem el?

- Történt valami?

Bárány akaratlanul is bólintótt.

- Beszélnünk kell. Vagy magával, vagy vele. Nem tudja, hol van? - kérdezte.

- Már próbáltam hívni, de nem találják. Még délelőtt elment valahová.

- De hová? - tudakolta kétségbeesetten Bárány.

- Ezt csak ő tudja.

- A kocsijával ment el?

- Maga olyanokat kérdez, amelyekre nem tudok válaszolni.

Bárány idegesen megszívta néhányszor cigarettáját, és eldobta a csikket.

- Magához megyek - mondta határozottan. - Jöjjön le az étterembe. Negyedórán belül ott vagyok.

- Értem. Tehát sürgős.

- Az nem kifejezés - mondta Bárány, és letette a kagylót.

Az olasz a telefonbeszélgetést követően felvette zakóját,  és  lement a  szálloda éttermébe.  Az utcára
nyíló ablaknál foglalt helyet. Egy pincér máris ott termett.

- Mivel szolgálhatok, uram? - kérdezte olaszul, és néhány mozdulattal rendbetette az asztalt.



Marcello Astoni cigarettájával bíbelődött, így elkerülte a figyelmét, hogy a pincér, miközben elsimította
a terítő néhány gyűrődését, egy gomb nagyságú tárgyat csúsztatott az asztallap széle alá, amely nyomban
a fához tapadt.

- Egy jó kávét kérek.

- Igenis...

Marcello Astoni már elfogyasztotta a kávét, amikor az ajtóban felbukkant Bárány Tamás. A mérnök
egyenesen hozzálépett, és minden üdvözlés nélkül helyet foglalt az asztalnál.

Mintegy kétszáz méterre  az  Astoriától,  a  közeli  egyetem  udvarán,  kis  mikrobusz  várakozott.  Zárt
belsejében Beleznay őrnagy és Pintér rostokolt feszült izgalommal. A rádiót kezelő férfi a  kapcsolókkal
bíbelődött.

- Talán nem sikerült elhelyezni azt a poloskát? - célzott Pintér a parányi lehallgatókészülékre.

- Biztosan sikerült - vélekedett Beleznay, és aggódva figyelte a rádiós magatartását.

- Lehet, hogy bedöglött.

- Kipróbáltuk, nincs annak baja, csak nem sikerült még elkapni az adást.

Mintegy végszóra a rádió hangszórójából felhangzott Bárány Tamás hangja.

- A lányt véletlenül elütötte ma egy autó. Arra gondoltam, hogy...

- Ne gondoljon semmire - vetette közbe az olasz. - Abszurdum, hogy mi jutottunk az eszébe.

- Otto után nem az.

Marcello Astoni pisszentett.

- Hagyja ezt a nevet, ne is említse még egyszer - mondta.

- Különben is, mi értelme lenne ennek?

- Értelme éppenséggel lenne, ugyanis azért siettem ide magához. A lány megszerezte a dolgokat.

Az olasz döbbenten megszólalt:

- Hogy szerezhette meg? És egyáltalán honnan veszi ezt?

- Lefordíttatták vele két nyelven is a műszaki leírást. Elég ez?

- Mikor?

- A napokban.

Pillanatnyi csend támadt.

- Ezek szerint megelőzhettek minket - állapította meg a másik.

- Ezért siettem ide. Azonnal beszélnünk kell vele.

- Értse meg, nincs a szállodában. Nem itt szállt meg.

- Hát hol? - kérdezte türelmetlenül Bárány.

- Az Inter-Continentalban.

- Most azonnal menjünk oda, és várjuk meg.

Hosszú csend támadt. Elsőnek Marcello Astoni szólalt meg:



-  Megtiltotta,  hogy  odamenjek.  Utasított,  hogy  ma  várjam  a  hívását.  Ugyanis  baj  van  az
Inter-Continentalban.  Felbukkant  Otto  Hauser  egyik  szeretője,  aki  annak  idején  Monte-Carlóba  is
elkísérte. Lonni urat megismerte, és ő kénytelen volt jó képet vágni a dolgokhoz. Nyilvánvaló, a nő nem
egyedül érkezett Budapestre, és akik vele jöttek, tudják, mit akarnak.

-  Akkor  elkéstünk.  Otto  társai  megelőztek  minket,  és  a  lány  útján  megszerezték  azt,  amit  én  is.
Tudtam, hogy ez a  lány is abban  töri  a  fejét,  nemhiába hagyta ott  a  Gellértet  és  jött  éppen  hozzánk.
Amikor maguk olyan árgus szemmel figyeltek ott, hogy ő kinek ad át üzenetet, a lány volt, aki közvetített.

Az olasz cigarettára gyújtott, hangjában feszültség vibrált, amikor megszólalt:

- Elmegyek az Inter-Continentalba. Hátha visszaérkezett, és tudok vele beszélni.

- Telefonáljon.

-  Már sokszor telefonáltam, nem akarom, hogy ez ott valami gyanút keltsen. Kocsival egy perc alatt
megjárom.

- Nem ülhetek itt estig, maga meg ott.

- Ha nem találom, visszajövök.

A  zárt  mikrobuszban  Pintér  és  Beleznay  meglepetten  bámultak  egymásra.  Elsőnek  a  bajuszos
alezredes tért magához.

-  Azonnal értesítenünk kell az ott levő embereinket - mondta. - Ha ez megtudja,  mi történt  az  éjjel,
azonnal pucolni fog.

- Előbb azonban átveszi az anyagot Báránytól. Akkor elkapjuk és nála lesz a bizonyíték. Ez konkrét
terhelő adat lesz a mérnökre is.

Beleznay kilesett az ajtó résén.

- Megyek, értesítem az embereket rádión, hogy maradjanak nagyon óvatosan az olasz nyomában.

Időközben  Marcello  Astoni  kocsijába  ült,  és  az  Inter-Continentalhoz  hajtott.  Nem  ment  be  a
szállodába.  A  garázs  előtt  tétlenkedett,  majd  hirtelen  elhatározással  belépett  az  ajtón.  Végigment  a
garázsban  elhelyezett  kocsisor  előtt.  Alberto  Lonni  kocsijára  a  garázs  mélyén  bukkant  rá.  Az  ajtó
kilincsén levő zár keskeny papírral volt leragasztva, rajta pecsét díszelgett.

- Tessék! Mit parancsol? - jött egy munkásruhás férfi feléje.

Marcello  Astoni  széles  mosollyal  rázta  a  fejét,  és  kíváncsian  körbetekintett,  mintha  más  kocsi
érdekelné, aztán elsietett a csodálkozó munkás mellett és kilépett az utcára. A mosoly nyomban lefagyott
az arcáról,  amikor  beült  kocsijába,  és  indított.  Visszahajtott  az  Astoriához.  Bárány  Tamás  ott  ült  az
étteremben, és aggódva nézett a visszatérőre.

- Nincs semmi probléma - intett a szétlapított orrú férfi.

- Beszélt vele?

Marcello Astoni mélyet bólintott.

- Már csomagol, és indulunk vissza - mondta. - Közölte, hogy nekem adja át a megszerzett anyagot.

- És a pénz?

- Azt tőlem kapja meg.

- Dollárban?



- Ahhoz ragaszkodott. Vagy nem?

Bárány izgatottan bólintott.

- Igen - mondta. - Remélem, megkapom mind a négyezret.

- Megkapja, de nem itt.

- Hát hol?

-  Csak  nem gondolja,  hogy itt  lebonyolítjuk? Felmegyünk például a  Gellérthegyre.  Az autóparkoló
nagyon jó lesz. Ott most délután kevesen vannak. Magánál van?

- Igen - mondta Bárány.

Marcello Astoni cigarettára gyújtott. A hangja közömbös volt, amikor megszólalt:

- Menjen a kocsijával előre. Fél órán belül ott vagyok, és lebonyolítjuk a dolgot. Siessen.

Bárány Tamás felállt,  és  köszönés  nélkül távozott.  Marcello Astoni megvárta,  míg  kilép  a  szálloda
ajtaján, aztán fizetett, és egyenesen a portához lépett.

- Kérem a számlámat, elutazom - mondta.

Pillanatok  alatt  becsomagolta  holmiját,  a  portán  kifizette  a  számlát,  és  beült  a  kocsijába.  A
Gellérthegyen a parkolóban már ott várta a mérnök Skodája. Marcello Astoni beült Bárány kocsijába, és
elővett a zsebéből egy papírcsomagot.

- Itt a pénz - dobta a hátsó ülésre. - Hol az anyag?

Bárány hátrafordult és nyúlt volna a csomagért, de az olasz megfogta a karját.

- Hol az anyag? - ismételte.

A mérnök elhúzta a száját, aztán tárcájából piciny fémtokot vett elő, és átadta a másiknak.

- Nincs még előhíva - mondta, aztán lepillantott, és meglátta a rászegezett fegyvert. Eltátotta a száját,
mintha még mondani akarna valamit, de hang már nem jött ki a torkán.

Alig hallható pukkanás hallatszott.

Bárány Tamás hanyatt dőlt és a feje a mellére csuklott. Az olasz máris kiszállt a kocsiból, és beült a
sajátjába. A motor felbődült, és egy pillanattal később Marcello Astoni már lefelé hajtott a hegyről.  Így
aztán  nem  látta,  hogy  távozása  után  alig  néhány  másodperc  múlva  két  kocsi  fékez  a  világos  Skoda
mellett, és emberek ugranak ki belőle.

Marcello Astoni gyors  Lancia gépkocsiján másfél  óra  alatt  elérte  a  határt.  Az  átkelőhelyen  kevés
gépkocsi várakozott kiléptetésre, és ez megnyugtatóan hatott rá. Nem szeretett volna sokáig várakozni.
Beállt az  előtte  levő  kocsi  mögé,  és  az  ablakon kinyújtotta útlevelét.  A határőrtiszt belelapozott,  majd
beütötte a bélyegzőt, de nem adta vissza nyomban az útlevelet. Előbb túl kellett esnie a vámvizsgálaton.

Két fiatal vámőr lépett a kocsihoz.

- Tessék kinyitni a csomagtartót - mondta rossz német kiejtéssel egyikük.

Marcello Astoni kiszállt a kocsiból, hogy teljesítse a kérést. Ebben a pillanatban a két egyenruhás férfi
nekiugrott és  megragadta a  karját,  úgyhogy moccanni sem tudott.  Mintegy adott  jelre  több  civil ruhás
lépett ki a határátkelőhely épületéből, és futva megindultak feléjük.



17.

Derült nyári délelőtt volt, vakítóan sütött a nap.

Bana a  Duna-part  lépcsőjén  ült  Hód  társaságában.  Mindketten  ingujjra  voltak  vetkőzve,  zakójuk
gondosan összehajtva hevert mellettük.

- A négyezer dollárt, amely lényegében Bárányt illette volna, megtaláltuk Alberto Lonni dupla fenekű
aktatáskájában, amely a kocsijában volt - mondta az ezredes.

-  Tehát  Luigi  Combo  lényegében  átverte  az  áruló  ügynököt  -  jegyezte  meg  a  Hód  fedőnevű
elhárítótiszt.

- Igen. A csomagban nem volt más, csak újságpapírköteg. Az olasz mindenáron meg akarta szerezni a
kémanyagot Báránytól, de tudta, pénz nélkül az  nem sikerül.  Elhatározta,  végez vele,  mert  tudta,  hogy
menekülnie  kell.  Amikor  észrevette,  hogy  Alberto  Lonni  kocsijának  zárját  a  rendőrség  lepecsételte,
megértette, hogy baj van.

- A pénz viszont nem volt nála.

Bana szivarra gyújtott, és a folyó csillogó víztükrét nézte.

- Ez nagy hiba volt a részünkről -  mondta. - Elkerülte a figyelmünket a rendőrségi intézkedés. Hiába
álltunk odabent lesben az Inter-Continentalban, az olasz a garázsban megszimatolta a bajt. Persze nem ez
volt az egyetlen hiba. Franz Molt két alkalommal is észrevette érdeklődésünket, pedig akkor  az  nem is
ellene irányult.

A markáns arcú férfi hosszan mosolygott.

- A svájci rendszám - mormogta.

-  A  fene  ott  egye  meg  -  zsörtölődött  az  ezredes.  -  Zimonyinak  elkerülte  a  figyelmét,  és  rosszul
fabrikálták meg a  rendszámtáblát.  Szerencsére  a  megboldogult  Alberto  Lonni  nem  volt  annyira  éber,
hogy ez feltűnjön neki, de egy olyan tapasztalt hírszerzőnek, mint Franz Molt, bizony szemet szúrt.

Hód cigarettára gyújtott, és a gyufát a vízbe pöckölte.

- Bevallott mindent? - kérdezte.

Bana a fejét rázta.

- Csak azt, amit bizonyítottunk: a kémanyag átvételét és Balázs mérnök, valamint a két másik személy,
a pincér és az órásmester beszervezését, illetve kémkedésre való rábírásukat - mondta.

-  Nagyon nehezen találtuk meg a kapu alá rejtett mikrofilmet. A Kutatócsoport úgy festett, mint egy
bontóbrigád,  még napok  múlva is vakolatport  köptek.  Szerencsére  Pintér  vezette  a  kutatást,  mert  ha
Beleznayra bízom. az szétszedte volna a fél házat is.

-  Viszont  a  társa,  Hans,  mindent  beismert  -  folytatta  -,  de  valahogy  még  van  benne  valami.  A
szembesítésnél egy óvatlan pillanatban odasúgta  Franz Moltnak: tiszta ing. Hogy  ez  mit  jelentett,  nem
tudjuk.  Úgy tettünk,  mintha  elkerülte  volna  a  figyelmünket,  de  Franz  Molt  arcáról  lerítt,  hogy  ennek
valami jelentősége lehet. Mindenesetre  Zimónyiék átvizsgálták a  csomagjaikban talált  tiszta ingeket,  de
gyanús jelre nem bukkantak. Majd ezt is tisztázzuk.

A fiatal férfi mohón megszívta cigarettáját.

-  A kétszeres  gyilkosságot rá  lehet  bizonyítani Franz Moltra,  mégha tagad is -  mondta.  -  Az a  kis
szerszám, amellyel kívülről úgy be lehet zárni az ajtót, hogy a kulcs bent marad, döntő tárgyi bizonyíték.



-  Egy dolgot  nem értek  -  töprengett  az  ezredes.  -  Miért  ölte  meg a  nőt?  Kiderítettük,  hogy Evely
Mechler  lényegében  tőről  szakasztott  Heltke  dédunoka.  Annak  az  öregúrnak  a  rokona,  akiről  már
beszéltem magának. Franz Molt az  öregúr  megbízásából dolgozott.  Miért  ölte  meg Evely Mechlert,  az
jelenleg  rejtély.  Beállíthatta  volna  öngyilkosságnak  az  olasz  esetét.  Erre  maga  Hans  sem  tudott
magyarázatot adni. Különben őt a szálloda teraszán kaptuk el percekkel Franz Molt leleplezése után. A
legjobban meglepődött ember a pincér volt, aki Franz Molt utasítására felültetett minket. Hazafelé menet
tettük rá a kezünket, azzal a mesével, hogy Otto Hauser tárcájával kapcsolatban akarunk fontos kérdést
feltenni. Majd hanyatt esett, amikor szembesítettük Franz Molttal.

- Balázsra lettem volna kíváncsi, de ezredes elvtárs nem engedélyezte, hogy részt vegyek az akcióban
- jegyezte meg Hód.

Bana legyintett.

-  Maga éppen  eleget  tett  és  nyüzsgött -  mondta.  -  A  kíváncsiságon  kívül  semmi  értelme  nem  lett
volna,  ha  részt  vesz  az  elfogásában.  Igen  gyáván  viselkedett.  Sírt,  toporzékolt  akár  egy  gyerek,  és
többször elájult. A kocsiból is úgy szedték  ki,  mint a  halottat.  Bezzeg,  amikor pénzt  fogadott  el  Franz
Molttól, nem volt ilyen. Akkor karakánul vállalkozott mindenre, még talán ölni is képes lett  volna,  hogy
megszerezze Bárány Tamás előtt az új oszcillátorra vonatkozó adatokat.

- Apropó - ütött tenyerével a homlokára Bana. - Hogyan lett magának gyanús Balázs? Ezt még nem
kérdeztem meg.

Hód szembebámult a nappal, és hunyorogva mosolygott.

-  Akkor  fogtam  gyanút,  amikor  Balázs  elvitte  Sas  Máriát  az  Inter-Continental  teraszára  és
megvendégelte - mondta. - Az az ötletem támadt, mindez talán azért történt, hogy valakinek megmutassa.

- És ez az ötlet bevált, mert az a valaki Franz Molt volt. Ugye?

- Mit mondjak? Ezredes elvtárs tudja a legjobban.

-  Igen, mert Franz Molt erre vonatkozóan vallomást tett. Neki  meg kellett  ismernie a  lányt,  mert  az
hozta volna a könyvet a Dáma eszpresszóba. Ezt elhallgatta akkor előlem.

- Ezredes elvtárs nem kérdezte.

Bana fürkészően ránézett.

- Csak ez inspirálta erre?

Hód a fejét ingatta.

-  Nem voltam  biztos  az  érzésemben,  és  ezredes  elvtársnak  abban  a  helyzetben  már  elege  volt  a
feltételezésekből - mondta csendesen.

- Azokból igen, a tények érdekeltek.

Távolabb a lépcsőkön egyetemisták áztatták a lábukat a legalsó lépcsőfokon. Fiúk, lányok vegyesen.
Bana hosszan nézte őket, aztán megszólalt:

-  Persze,  a  fordulópont  ott  volt,  amikor a  lányt megbízta Balázs  a  könyv  átadásával.  Amint  maga
jelzett nekünk, csak azt  a  baleset  kombinációt  játszhattuk meg. De  most  utólag bevallom, nem hittem,
hogy Balázs ezt követően maga viszi el a könyvet a Dáma eszpresszóba. Franz Molt elmondta, hogy már
akkor  rossz  érzése  támadt,  és  baljós  előjelnek  vette  ezt  a  cserét.  De  minderre  magyarázatot  nem
kérhetett Balázstól. Azt is elmondta: abban reménykedett, hogy nem találjuk meg az elrejtett mikrofilmet
a kapualjban, és nincs ellene bizonyítékunk.

-  Ez a  Balázs jelenleg a  hülyét játssza.  Az a  mániája,  hogy mindent ki  akar  fényesíteni,  dörzsöli  a



cellaajtót,  a  fekhelyet  és  minden  keze  ügyébe  kerülő  tárgyat,  miközben  semmiről  sem  akar  hallani.
Megfigyelés alá helyeztük, persze kutyabaja, csupán a felelősségre vonás alól próbál kibújni.

Egy kutyát sétáltató nő jelent meg a közelükben. A kutya mindenáron Banához akart menni, és feléje
szaglászott, alig bírta a gazdája elcipelni.

Az ezredes nevetett.

- Érzi rajtam a kutyaszagot - mondta. - No, nem azt, hogy valami nagykutya vagyok, hanem a pulim
szagát.

-  Meg kell  mondjam -  folytatta kisvártatva -,  hogy ez a  lány, Sas  Mária  keményen viselkedett.  A
legteljesebb  mértékig  elégedett  vagyok  vele.  A  szembesítésnél  őszintén  viselkedett  az  órásmesterrel
szemben. Elmondta, hogy neki adta át azt a kisrádiót, amelyben rejtjelezve az volt belekarcolva, hová is
rejtette  Otto  Hauser  a  szobájában jelentését.  Sejtette,  milyen bajban  van  az  olaszok  miatt.  Különben
megállapítottuk utólag, hogy a kérdéses Zsiguli gépkocsit Bárány Tamás bérelte, az ő nevén futott. Ezzel
követték  az  olaszok  Otto  Hausert.  Tény  az  is,  immár  csak  utólag,  hogy  Pierre  Lassale,  a  párizsi
divatszakember,  Franz  Molt  megbízásából  cselekedett.  Az  egész  botrány,  hogy  valaki  átkutatta  a
szobáját, csak komédia volt. Franz Molt úgy nyilatkozott erről, hogy biztonsági komédia.

-  Tehát, ha  figyeljük Otto  Hauser  volt  szobáját,  akkor  elkerüljük,  hogy Pierre  Lassale  gyanún felül
álljon - vetette közbe Hód.

Bana a fejét biccentette.

- Úgy van - mondta. - Sajnos, ezt megettük, de ha nem is nyertünk meg velük szemben minden csatát,
ez a háború a mi győzelmünkkel ért véget.

- Még egy valamit, mielőtt elfelejteném - folytatta. - Továbbra is patronálja Sas Máriát?

-  Az a véleményem, megérdemli, csak azt sajnálom, hogy nem sikerült  Kolovits  Zoltán gyilkosságát
hitelt érdemlően tisztázni, mert meghalt Bárány Tamás.

Az ezredes megpöffentette kialvófélben levő szivarját.

-  Bizonyított, csak felelősségre vonás nem lesz -  mondta.  -  Ugyanis megtaláltuk a  lakásán Kolovits
lakáskulcsainak pontos másolatát, tehát Bárány arra készült, hogy ellopja Sas Mária többi aktképét is, és
ezen keresztül később zsarolja a lányt. Ő tudta, hogy a lány Otto Hauser vonalába illik bele, ezért tartott
tőle,  és  a  maga hasznára akarta  később  befolyásolni.  Ebben az  ügyben  a  rendőrség  felkutatott  olyan
tanúkat  -  folytatta  -,  akik  jelen  voltak,  amikor  Kolovits  megmutogatta  aktgyűjteményét  a  szűk
társaságnak. A tanúk szerint Bárány is ott  volt,  és  feltehetően akkor  lopta  el  azt  az  aktképet,  amelyet
később a lány íróasztalára csempészett.

Az elhárítótiszt akaratlanul elmosolyodott.

- Min mulat? - kérdezte az ezredes.

- Örülök, hogy Sas Mária kimászott a bajból, méghozzá szerencsésen.

- Ez a maga érdeme.

- Az övé, mert bizalommal volt hozzám.

Az ezredes a fejét ingatta.

-  Ehhez a  bizalomhoz más is  kellett  -  mondta,  és  fürkésző  pillantást  vetett  beosztottjára.  -  Maga
sakk-matt  helyzetet  teremtett,  ennek  volt  köszönhető.  Nagyon  akarta,  tehát  sikerült.  Mindenesetre
magam is örülök, hogy igy alakult, a lány nagy szolgálatot tett nekünk. Kár lett volna érte, ha ilyen fiatalon
börtönbe kerül. - Lehajolt, kioldotta cipőjének fűzőjét.



Hód a lábukat áztató egyetemistákra nézett, majd főnökéhez fordult.

- Nem rossz ötlet - mondta.

Bana felkapta a fejét.

- Micsoda? - kérdezte.

- Hogy ezredes elvtárs is lábat akar áztatni.

-  Csak könnyítettem a lábamon, kissé szorít a cipőfűző. Még csak  az hiányozna, hogy a  lépcsőkön
lábat  áztassak  a  Dunában,  közel  a  minisztériumhoz.  Még  valaki  észrevenné,  és  eszébe  jutna  a
nyugdíjaztatásom.

Hód apró kavicsokat vett fel a lépcsőről, és egyenként a vízbe dobta.

- Ezek szerint Sas Mária lesz a koronatanú a tárgyaláson - jegyezte meg.

- Igen. Van valami ellenvetése? - hunyorgott az ezredes.

- Jelentem, miért lenne?

Bana elmosolyodott és elhajította szivarját.

- Hová megy nyaralni? - kérdezte.

- Ha mást mondok, ezredes elvtárs úgysem hiszi el.

- Tehát a Balaton. Rendben. Engedélyezem a szabadságát. Ősszel nehéz munka vár magára. Többet
most nem mondhatok.

- Értem...

Az  ezredes  befűzte  cipőjét,  felállt,  és  belebújt  a  zakójába.  Hód  is  szedelőzködött.  Bana  a  kezét
nyújtotta.

- Jó nyaralást magának is - mondta hamiskásan.

₪
Vége


