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PROLÓGUS

- A z  állapotáríf ítélve, a határon túl fulladhatott vízbe... -  dör- 
mögte ladikjából a holttestet fitymálva méregető halász. Amikor 
látta, hogy a többiek válaszra sem méltatják, hirtelen elhallgatott.

M ost fentről, a rakodópart korlátját támasztok csoportjából 
egy izgatott hang hasított bele a hirtelen beállt csendbe:

-  Ismerem a szerencsétlent!
A m unkásforma ember már sietett is le a meredek lépcsőn a 

közvetlenül a víz mellett futó macskaköves úton várakozó vagy 
százéves határból átalakított, feketére mázolt fogathoz. (Abban 
az időben még ezzel szállították a ritkaságszámba menő balese
tek sebesültjeit, áldozatait.) A kocsi mellett tanácstalanul téblá- 
boló ügyészhez érve még egy röpke pillantást vetett a partot sze
gélyező terméskövekre törzséig kihúzott hullára.

-  A szomszédasszonyom ... volt -  mondta rekedt hangon.
-  Vagy három hete tűnt el otthonról.

-  A kkó’ tájt látták a Magosparton kóboró’ni azt a tébojú’tnak 
láccó nőszem ilyt is! -  vágott közbe ismét a csáklyájára tám asz
kodó halászlegény. Mivel ő fedezte fel, majd vontatta partra a 
folyó közepén sodródó tetemet, ki tudja, milyen rejtélyes indítta
tásból, jogot formált rá, hogy a hivatalból kirendelt helyszínelő 
ügyész és hálátlan kötelességét teljesítő halottkém mellett őt is 
hivatalos személyként kezeljék.

-  M ár megint egy öngyilkosság... -  mormolta maga elé az 
ügyész úgy, hogy csak a halottlátó hallhatta.

-  Fölakadhatott valamellik partrú’ a folyóba dű’t fába’, oszt a 
feníkén rejtőzködött eddig, azé’ dobta fő’ ilyen kísűn a víz! -  har
sogta magabiztosan a botcsinálta hatósági közeg, újabb meddő 
kísérletet téve arra, hogy bevonják a vizsgálatba.
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A felismerhetetlenségig felfúvódott hulla borzalmas látványt 
nyújtott: a torz, többszörösére puffadt zöldeslila arc a szürke kora 
őszi égbolt felé meredt, a ruháját pattanásig feszítő potroh után kö
vetkeztek a vízben lebegő, a falánk rákok által sípcsontig lecsu
paszított lábszárak. A valaha bizonyára számára is kívánatos test 
annyira deformálódott, hogy a kilétét azonosító férfi valószínűleg 
csupán öltözéke alapján ismerte fel benne szomszédasszonyát.

Közvetlenül a munkaidejük lejárta előtt kirendelt köztisztvi
selőket annyira lefoglalta a foszladozó holttest körüli buzgólko- 
dás, hogy talán észre sem vették a rakpart tövében meghúzódó 
rémült kisfiút, vagy ami inkább valószínűbbnek tűnt: a helyszí
nelés mihamarabbi befejezésének érdekében nem vesztegették 
idejüket elkergetésére.

Mivel az iskolába történő beírattatásáig még egy tökéletesen 
szabad, maga tervezte barangolásokkal, csodás felfedezésekkel 
teli év állt előtte -  zárkózott gyerek lévén - ,  délelőttjeit rend
szerint a folyóparton töltötte, fénylő gyöngyházzal bélelt, tarka 
erezetű kagylókat, szárnyaló képzeletét mesebeli tájakra röpítő, 
a víz által fantasztikus alakúra formált uszadékfát, furcsa rovaro
kat gyűjtögetve, hogy azután az arra legméltóbb példányokat apja 
kiszolgált katonaládájának mélyére rejtse a többi kincs: régi pén
zek, világháborús kitüntetések, vásári játékpisztoly, gumiöntvény 
Disney-figurák mellé. Amikor a halász nem messze tőle kihúzta 
a vízbefúltat, félelmétől vezérelve a parti kövek közül felrohant 
az útra. Onnan azután egy tapodtat sem mozdult, akkor sem, ami
kor a feje felett gyülekezni kezdtek a járókelők, és még arra sem, 
hogy a félelmetes fekete kocsin megérkezett a vizsgálóbizottság. 
Minden erőfeszítési kísérlete, hogy mérhetetlen borzadályt tük
röző tekintetét megszabadítsa a szörnyű látványtól, sikertelennek 
bizonyult. Csak a lovaskocsi távozása, a bámészkodók szétszé
ledése után futott haza. Az asztalon már ott gőzölgött kedvenc 
étele, a tejfeles paprikás csirke, galuskával. Egy falatot sem tu
dott lenyelni belőle. Élete végéig kísértette a vízirém. Gyakorta 
megjelent álmában, s habár a sors kíméletből ritkán szembesítette 
a lélek távozása után hátramaradt porhüvellyel, még ájult ember 
megpillantása is megrázkódtatást okozott számára.



ELSŐ FEJEZET

A kívánság azután, mihelyt meg
fogant, bűnt szitl, a bűn pedig, ha 
végrehajtják, halált okoz.

Jak 1,15

1.

Reggel nyolc óra volt csupán, a júliusi nap kíméletlen sugarai 
mégis teljes erővel bombázták a templomudvart. A hatalmas fák 
lombkoronáin átszűrődő fény éles köröket rajzolt a falak m en
tén körbefutó betonjárdára. A napkorong azonban valami külö
nös, tom pa fénnyel világított, amit a népnyelv vaknapnak hív, és 
rendszerint nyári zivatar előjeleként tart számon.

A reggeli mise épp akkor ért véget, amikor Halász Feri elha
ladt a szélesre tárt templomajtó előtt.

-  Áldjon meg benneteket az Úr az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében... A szentmise véget ért... Adjunk hálát mi Urunknak 
Istenünknek -  visszhangzott a plébános kántáló hangja a hűvös 
templomhajó mélyéből. A szavai nyomatékaként megkonduló 
harang érces zúgása szétáradt a környék házai felett, és még so
káig ott rezgett a nyári verőfényben.

M eggyorsította lépteit; az udvar végében lévő szerszámos- 
kamrához sietett. Kapát, gereblyét ragadott, és a parókia oldalán 
húzódó rózsaágyásba állt. Ösztövér, kis emberke volt, m ár túl a 
negyvenen, őszülő göndör hajjal és torzonborz szakállal. Ruhá
zata mindössze egy ujjatlan kezeslábasból állt. Munka nélküli fém
esztergályos lévén -  két középiskolás kamasz fiúval minden 
garasnak már előre megvolt náluk a helye. A többi alkalmi m un
kája mellett elvállalta a plébánia virágoskertjének gondozását is.

A parókia nem épült egybe a templommal -  ahogyan sok he
lyütt szokásos-, hanem tágas, virágokkal, fákkal beültetett udvar 
választotta el a két épületet. A lelkészlaknak az utca felől volt a

9



bejárata, de az udvarra is nyílt egy kis ajtó, hogy az egyház szol
gája otthonából egyszerűen átsétálhasson a sekrestyébe. Mivel 
Feri az ájtatosság után nem látta a tisztelendő atyát visszatérni a 
házba, arra gondolt, hogy bizonyára még beszélgethet valakivel 
a templom előtt. Az udvar ezen szögletéből nem láthatta a bejá
ratot. Az azonban meg sem fordult a fejében, hogy a tisztelendő
-  szokásával ellentétben az utca felől ment volna be lakosztá
lyába. Annál nagyobb volt a meglepetése, am ikor vagy negyed
órányi kapálgatás után a plébániairoda nyitott ablaka alá ért.

-  ... most, hogy a titkár úrral megjártuk R óm át... -  hallatszott 
közvetlen közelről Boros atyának, a templom lelkészének érces 
baritonja. -  Nos, már nyugodtabban alszom, ugyanis a Szent
széktől megkaptuk a munkálatokhoz szükséges összeget. A jövő 
héten már meg is kezdhetjük a tetőzet javítását. Úgy gondolom, 
erre már koccinthatunk, kedves barátaim, ezzel a három ország
határt megjárt méregerős olasz grappával. Kerülő úton kellett 
mennünk. Ennek az átkos háborúnak „köszönhetően”, amely így 
szétszabdalta gyönyörű országunkat. Vajon ki gondolta volna, 
hogy akik eddig békésen éltek együtt, a vezetőség, na meg a tévé 
nacionalista hisztériakeltésének bedőlve, így egymásnak esnek, 
mint a fenevadak? Kétségtelen, hogy a föderáció szétveréséért, 
az etnikai tisztogatásokért, a tömeges kivándorlásért az aktuá
lis hatalom felelős! Az ördög országlása következett el! Háborús 
nyerészkedést, korrupciót lát az ember, bármerre is tekint! De 
hagyjuk ezt! A mi dolgunk nem az ítélkezés, hanem az imád
kozás, hogy egyszer már véget érjen az egész. Parancsoljatok, 
barátaim! Ne kéressétek magatokat!

Feri a fal mellé húzódva, az ablak sarkából belesett a hűvös 
szobába. Boros atyán kívül még ketten voltak benn: Hegyi Ákos, 
az egyházközség titkára és az öreg Horváth, tehetős nagygazda, 
hitközségi képviselő, a tiszteletes másik bizalmasa. Egy asztal
ka körül álltak; előttük üveg, kezükben kis kristálypoharat szo
rongattak. A leselkedő egy szempillantás alatt felmérte a kényes 
szituációt, amelybe merő véletlenségből belecsöppent. Néhány 
lépést hátrált az ablaktól, és egy közeli rózsabokor körül kezdett
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cl szöszmötölni. Nem szerette volna, hogy az irodából kitekintve 
észrevegyék, de azért hallótávolságban akart maradni.

-  Csodálatos utazás volt! -  áradozott az erős italtól köhécsel- 
ve a titkár. -  Ó és Róma, az örök város! A Vatikán! Leírhatatlan 
élmény!

M esterkélt lelkesedéssel ejtette ki a közhelynek számító tő
mondatokat. Már több mint egy éve volt a plébános szolgálatá
ban, azonban még most sem tudta leküzdeni félszegségét, ami 
oly jellem ző az egyház dolgaiban járatlan emberekre, akikben 
a számukra nagyjából ködös teológiai fogalmak mély tiszteletet 
keltenek Isten szolgái iránt. Máskülönben jóravaló, derék fiatal
ember volt. Szőke haja az utolsó divat szerint rövidre volt nyírva. 
Frizurája még inkább kiemelte kerek arcát és kissé elálló füleit. 
E joviális lelkialkat azonban Horváth uramra korántsem volt je l
lemző. Ravasz, szürke szeme folyton az egyik arcról a másikra 
vándorolt. Olyan ember biztonságával rendelkezett, aki józan, 
minden eshetőséget mérlegelő paraszti ésszel úgy gondolja, hogy 
beszélőtársainak egyetlen rejtett gondolata sem maradhat titok
ban előtte.

-  Tegnap táviratot kaptam szülőfalumból, melyben az áll, 
hogy édesanyám mihamarabb látni kíván -  vette át ismét a szót 
Boros atya. -  Anyám magánosan él tanyánkon, négy kilométerre 
a falutól. Mivel nincs telefonja, egy szomszédjával sürgönyöz- 
tetett, aki naponta bejár a faluba. Szülém az utóbbi időben sokat 
betegeskedik, és bizonyára azt szeretné, hogy kerítsek neki va
lakit, aki gondját viselné. Rögtön indulok is! Két-három napnál 
tovább nem leszek távol... Megbeszéltem Faragó atyával, hogy 
távollétemben ő fog helyettesíteni. M ihelyt visszajövök, bele is 
fogunk a munkába. Ákos, a te dolgod az anyagbeszerzés, Hor
váth uram pedig a szállítást fogja biztosítani, mint ahogyan azt 
már megbeszéltük.

Feri már eleget hallott, úgy gondolta, jobb  lesz, ha odébbáll, 
nehogy az egyházfiakban még a gondolata is felmerüljön annak, 
hogy hallgatózott. A legtávolabbi ágyásban folytatta munkáját. 
Kis idő múlva a lelkészlak ajtajában megjelent Horváth gazda.
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Magabiztos, tempós léptekkel ment át az udvaron, szalm akalap
já t betyárosan félrecsapva feje búbján. Egy pillantásra sem mél
tatta a kertészkedőt. Tíz percre rá Boros atya is kijött az épület
ből. Amikor meglátta Ferit, nyomban odasietett hozzá.

-  Dicsértessék, tisztelendő atyám! -  emelte fel fejét a kertész.
-  Mindörökké, kedves barátom! -  válaszolta a plébános aggo

dalmasan szemlélve Feri kihevült arcát. -N e m  is tudtam, hogy itt 
gürcöl ebben a pokoli forróságban. Még majd napszúrást kap!

Feri csak most látta -  mivel fekete reverendáját nyári ingre, 
rövidnadrágra v á lto tta -, milyen izmos, erőteljes férfi a pap. N ap
barnította arcából elővillant egészséges, fehér fogsora. Világos
kék szemében derűs fény villant, ami arra vallott, hogy van némi 
mértéktartó humorérzéke.

-- Néhány napra magára kell hagynom a nyájamat, ugyanis 
elutazom -  folytatta némi tűnődés után a tiszteletes. -  Csak ne
hogy közben tilosba tévedjenek pásztor nélkül a báránykák! Annyi 
időt azonban nem adok nekik! Ákos itt marad késő délutánig; ha 
valami gondja adódik, csak nyugodtan forduljon hozzá. Ellenben 
nem lenne-e jobb, ha már most abbahagyná a munkát?

-  Minden rendben lesz, plébános úr! Ami pedig a kapálást 
illeti, abból már úgysem maradt sok.

-A hogy  gondolja. Akkor, isten áldja! Jó munkát!
-  Viszontlátásra! Szerencsés utat!
Boros atya a templom előtt veszteglő rozoga kocsijához sie

tett, a hátsó ülésre dobta kis sporttáskáját, és elpöfögött.
Tizenegy óra körül a fülledt meleg már elviselhetetlenné vált. 

Feriről még az árnyékban is csak úgy ömlött a veríték. Elrakta 
hát a szerszámokat, és bezárta a bódét. Az irodaablak alacsony 
ablakkeretére könyökölve kukucskált be a homályos helyiségbe. 
Az erős napfényhez szokott szeme csak kis idő elteltével fedezte 
fel a titkárt, amint egy másik, az irodából nyíló szobácskábán 
gépel egy ósdi írógépen.

-  Helló, Ákos! -  kiáltott oda a buzgolkodó fiatalembernek.
-  M ára végeztem. Különben is a kert már nagyjából rendben van. 
Leadjam a kamrakulcsot?

12



-  Maradjon csak magánál -  törölte meg izzadt homlokát a 
titkár. -  Hű, de meleg van! Mit szólna hozzá, ha meginnánk egy 
pofa hideg sört?

- A z  bizony jólesne, de sietek haza: nemsokára már húzzák a 
levesmarsot! M indenesetre köszönöm az invitálást!

Kopott kerékpárjára pattant, és a templom előtti térbe torkolló 
széles utcába kanyarodott, amely a közeli rakpartra vezetett.

Feri az ellenkező irányban lakott.

2 .

A Vasmacska egy kisebb raktárépületből átalakított csapszék 
volt a folyóra néző épületsor vége táján, a város egyetlen nyom 
dája és egy biztosítóintézet közé préselve. A földszinten helyez
kedett el a tágas ivó, az emeleti részen pedig a biliárdterem. Ál
talában forgalmas hely volt: főleg rakodómunkások és a nyomda 
alkalmazottai alkották a törzsközönséget. Most azonban csak két 
vendég volt benn: a felszolgálónővel bizalmas beszélgetést foly
tató hosszú hajú srác a pultnál -  valóságos csoda volt, hogy szót 
tudtak érteni a pincérnő háta mögül bömbölő rádió sugározta 
idegtépő gépzenétől -  és egy, az átlagosnál magasabb, Feri kora
beli férfi a közeli asztalnál. Az idősebb tiszta, ám vasalatlan fehér 
pólót, kopott farmert és műanyag papucsot viselt; borostás arcán 
látható nyomot hagyott a kicsapongó életmód. A legnagyobb jó 
akarattal sem volt józannak mondható, sőt nyugodtan rám ond
hatjuk, hogy egészében be volt állítva; ám ha teljesen pontosak 
akarunk lenni: totál ki volt ütve! Alkoholgőzfelhőbe burkolózott 
zavaros tekintetét az abban a percben belépő Ferire emelte, majd 
miután tíz ujjával hátrafésülte homlokába hulló csapzott, őszes 
haját, csak akkor kiáltott fel lelkendező hangon:

-  Helló, egyetlen, drága haverom! Hol a fenében kujtorogsz 
mostanában? No, de gyorsan ide a vályúhoz, bitang jószág!
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-N ic sa k , Berényi Zoli, a vén csataló! -  húzta ki nevetve Feri 
az asztalnál árválkodó másik széket. -  Te aztán már jó  korán te
leszívtad magad árpalével!

-  Na és, nem a más pénzét iszom! -  vágott vissza Zoli egy 
kicsit sértődötten, majd váratlanul talpra ugorva felkiáltott: -  Dó- 
rácska, két sört!

-  Egy hideg sör jólesne, de majd én állom a cechet! -  fogta 
meg cimborája kezét Feri, amikor amaz visszahuppanva helyére 
majdnem hanyatt dőlt.

-  Psszt! -  emelte nehézkesen mutatóujját szájához az elázott 
atyafi. -  Erről egy szót sem akarok hallani! Az éjszaka jó  fogá
som volt... E stig ... Mit estig, reggelig vedelünk, az szent! Aha, 
már itt is az anyag!

Szótlanul, sóvár szemmel nézték, amíg a pincérnő elébtik te
szi az italt, majd miután koccintottak, mohó, hosszú kortyokat 
nyeltek a ködös korsókból.

-  M ár ne haragudj, de emberemlékezet óta te szoktál m egvág
ni egy-két ital erejéig; honnan a francból van ennyi lóvéd, hiszen 
már a munkanélküli-segélyt sem kapod? -  törölte meg kézfejével 
a száját Feri.

A lelki barát csodálkozása nem volt alaptalan, hiszen az igaz
sághoz tartozik az is, hogy Zoli csak akkor vállalt valamilyen 
munkát, amikor már alapvető szükségleteire sem volt pénze. Az 
alapvető szükségletek legtetemesebb tételét viszont az ital képez
te. Gyakran megtörtént, hogy egy ültő helyében az utolsó vasig 
elitta keresetét, utána pedig másoktól potyázott, hogy enyhítse 
égető szomját. Most asztaltársa valós tényeken nyugvó szám on
kérésén elmosolyodott egy kissé, ami nem csupán egy ittas em 
ber torz vigyora volt, hanem átsejlett rajta a megkeseredett ember 
lemondó fintora is. Zilált állapotához mérten eléggé összefüggő 
m agyarázatba kezdett:

-  Néhanapján nekem is kedvezhet a szerencse! Vagy talán 
nem ?!... Rászaladtam egy jó  kis melóra, ennyi az egész... Teg
nap összefutottam Müller Misivel -  tudod, akit gyerkőckorunk
ban csak Sunyinak neveztünk - ,  most pedig csem p... hogy is
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m ondjam ... különféle homályos üzletekkel foglalkozik... Egy 
szó mint száz: valami külföldi uszályból kellett kirakodni számá
ra egy csomó szajrét lenn a kikötőben... Ne is mondjam, hogy 
természetesen éjnek éjszakáján. Hehehe!... Fene nehéz ládák vol
tak ... Eltartott vagy hat óra hosszáig, míg mi négyen végeztünk 
az egésszel! De megérte, mert jól letejelt a fickó! Hehehe! Egy 
gyári melós egész hónapban sem kap annyit, amennyit az éjjel 
kerestem !... Pincérnőő! -  harsogta, mivel kriglije ismét üresnek 
találtatott. -  Két sört!... Nem is... Dórácska, két sört rummal! 
Emlékszel? Ezt a rabvallató koktélt hívtuk tengerészfröccsnek va
lamikor, boldogult íirfikorunkban. Hehehe!

-  Ej, hol vannak már azok a régi szép idők?! -  merengett el 
Feri. -  Egyre nehezebb az élet. Jómagam is lótok-futok egész 
nap, minden szir-szar munkát elvállalok aprópénzért, aminek 
már előre száz helye van: rezsiköltség, kaja; a gyerekeknek foly
ton új ruha, füzet kell... Munkából ma már nem lehet megélni, 
barátom, egyedül a feketézés a kifizetődő! Látod, téged is milyen 
szépen megfizetett a seftelő ...

-  Ez szóról szóra így van! -  fogott bele a jelen helyzet elem 
zésébe Zoli, miután megkapták az italt. -  A gazdaság összeom 
lott. Óriási méreteket öltött a munkanélküliség, az elszegényedés. 
Dühöng a hiperinfláció, a korrupció. Mi ebben a huzatos térség
ben már azt sem tudjuk, hogy mi fán terem a közrend, a jog- és 
vagyonbiztonság... Ugye, hogy milyen szakszerűen fejeztem ki 
magam? Hehehe! De ezt már fejből tudjuk; kizárólag erről írnak 
a lapok... Az újonnan összeverődött bűnöző hordák rabolnak, 
gyilkolnak, tonnaszám csempészik be az árut, amit aztán nekünk 
adnak el, busás haszonra szert téve. A törvénytelenség, a félelem 
az úr!... És a háborús övezetről még nem is beszéltem !... M a
napság csak ezek az erős fiúk boldogulnak; a gátlástalan törtetők, 
akik könyörtelenül eltaposnak mindenkit, aki az útjukba kerül. 
Ráadásul a gonosztevőket megkülönböztetett tisztelet övezi. A 
mai srácoknak a bankrablók, a profi bűnözők a példaképei... Az 
ilyen csórók, mint mi, ezen pénzhajhászok mellett már nem rúg
hatunk labdába. Különösen én nem, aki már csak árnyéka vagyok
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régi énemnek. Nem csupán a kort okolom amiatt, hogy feladtam 
a harcot. Kopik az ember: már kizárólag a túlélés művészeté
re futja. Semmilyen fényt sem látok az alagút végén... Ám, ha 
jobban belegondolok, mások is így vannak ezzel... Általános a 
pénztelenség, kiskomám!

Zolinak, aki józanul szó fukar, hallgatag ember volt, lerésze- 
gedve megoldódott a nyelve. Habár az ital rögtön a lábába szállt, 
furcsamód naphosszat tudta sziporkázó elmefuttatásokkal szóra
koztatni ámuló közönségét. Az is megesett már vele, hogy ha- 
nyattestéből feltápászkodva folytatta szónoklatát, mintha mi sem 
történt volna.

-A p ro p ó , pénztelenség... -  fogta suttogóra beszédét Feri, mi
vel a felszolgálónő hallótávolságban kezdett matatni az abroszok 
körül. -  Tudok egy helyet, ahol sok pénz van. Töméntelenül sok 
lóvé, méghozzá kemény valutában!... Véletlenül a fülembe ju 
tott, hogy a plébános, akinél melózom, nagyobb összeget kapott 
Rómából, a templom javítására. És képzeld csak haver: a gyagya 
pap azt a valóságos vagyont ott tartja a parókián! Nem vagyok 
benne biztos, hogy teljesen normális a manus! Ráadásul az imént 
fogta magát, és elutazott valahova! Úgyhogy éjszaka nem lesz 
a házban egy árva lélek sem ... Kapisgálod? Az eklézsián nincs 
páncélszekrény... Még rágondolni is rossz, mi lenne, ha valami 
dörzsölt ürge fülest kapna! Biz? isten fantasztikus lehetőség!

- A z  bizony... -  motyogta érdektelenül Zoli, és elhallgatott. 
Merev tekintettel a poharába révedt; nem lehetett többé már szó
ra bírni. így hát Feri sem erőltette a beszélgetést. Csendben iszo
gattak tovább.

„ ... és végül az időjárásról: holnap csak időnként, ma vi
szont gyakrabban növekszik meg a felhőzet; záporok, zivatarok 
várhatók; az északnyugati szél viharközeiben m egerősödik ...”
-  hallatszott a rádióból az időjárás-előrejelzés. Erre már Feri is 
felütötte a fejét:

-  Hűha! Valami égiháború közeleg. Szedelőzködjünk, bará
tom! Különben is úgy látom, már majd leragad a szemed.

-  Oké, zsoké! Azért egy rundot még ledobhatnánk!
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-N e m , indulunk! - mondta határozottan Feri. -  Jobb lesz így! 
Hallgass rám!

Csak úgy megszokásból, Zoli még egy ideig vitatkozott a pincér
nővel a fizetendő számla összegéről, majd elindultak a kijárat felé.

M ihelyt kiléptek az utcára, szemük tele lett a szélvihar által 
felkavart szúrós homokkal. A rakparti hársfák hétrét görnyedve 
nyögtek a széllökések korbácsütései alatt. Partifecskék cikáztak 
mindenfelé; magasba törtek a légbe, majd hirtelen alázuhanva 
jobbra-balra kanyarogtak, szinte súrolva a házfalakat. A folyón 
túl fekete viharfelhők tornyosultak, eltakarva a látóhatárt. Időn
ként villámok fénye villant a távolban, de dörgésük nem hallat
szott el idáig.

3.

A két cimbora -  ellentétben az ilyen italozás után elvárható 
lelki kitöréssel - ,  csöppet sem vidám hangulatban búcsúzott el 
egymástól. Sőt. Miközben kezet ráztak, arcukról lerítt a sors ke
gyetlenségébe beletörődött emberek egykedvűsége, és ez nem a 
sör tompító erejének volt betudható -  mint azt a felületes szem 
lélő hinné - ,  inkább a külső hatásokra érzéketlen, sebhelyes lel
kűk fásultságának. Feri a városközpont felé vette az irányt; ócska 
bringáját csak úgy röpítette az erős hátszél. Zoli pedig imbolyog- 
va megindult a folyópart külső házainak irányába. Kisvártatva 
egy vegyeskereskedéshez ért. Mohó pillantást vetett a kirakatra. 
Iszonyúan korgott a gyomra. A korlátba kellett kapaszkodnia, 
hogy felbotorkálhasson a boltba vezető néhány lépcsőn. A he
lyiségben sűrű félhomály fogadta; nem is vette észre m indjárt a 
hűtőpult mögött kötögető asszonyt.

-  Hahó, Évike! -  jódlizott felfedezése örömére. -  Egy kis ha
rapnivaló kellene, a kezeidet csókolom, drága angyalom!

A kiszolgálónő ráérősen felállt, óvatos mozdulattal székére 
helyezte kötését, csak akkor szólalt meg.
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-  Jó napot, Zoli! Előre megmondom, a tulaj rámparancsolt: 
neked nincs több hitel! Sajnálom.

Gyöngéd hangja egyáltalán nem volt parancsoló. Látszott raj
ta, hogy nehezére esik kimondani ezeket a szavakat, miközben 
együttérző szánalommal nézett a férfira. Habár már túl volt az 
első virágkorán, egyedül a szeme körül hagytak nyomot az évek, 
hajszálvékony ráncok formájában. Festetten barna hajában csak 
itt-ott csillant egy-egy ősz szál. Telt karjával, combjával ellen
tétben, dereka karcsú maradt. Mandulavágású szeme valamiféle 
pajkos vidámságot kölcsönzött üde arcának.

-  Kérlek szépen; semmi gond! -  harsogta részeg fölényesség
gel Zoli. -  Ma jó  passzban vagyok! Hehehe!... Nos, akkor lássuk 
csak... Kérek fél kiló parasztkolbászt, egy cipót... Nini, de szép 
paradicsom! Ebből egy kilót!... M eg... a disznósajtból húsz de
kát... Hoppá, majdnem elfelejtettem a lényeget!... Egy dobozos 
sört is... Természetesen a tartozásom is rendezem.

Miközben Éva egy reklámszatyorba rakta az árut és a pénztár
géphez ment, a férfi mosolyogva nézte gömbölyded idomait.

-  Hej, Évikém, te még mindig jó  karban vagy! -  lelkendezett.
-  Annak idején őrülten szerelmes voltam ám beléd! De te sem 
voltál közömbös irántam ... Ha téged választalak, bizonyára m ás
képp alakul az életem ...

Amikor tétova bókolása végére ért, a mosoly már teljesen 
lehervadt az arcáról. Ködös aggyal is felmérte a realitást, hogy 
habár a nő férje halála óta egyedül él, semmi esetre sem fogadna 
kegyeibe egy ilyen lecsúszott alakot, mint amilyen ő. A m egrög
zött alkoholistát, aki előtt csak kilátástalan, aggodalmakkal teli 
jövő áll.

- A z  olcsó pálinka beszél belőled, Zolikám! -  nevetett Éva, és 
ütögetni kezdte a kassza billentyűit. Majd egy szamárfüles isko
lásfüzetből kikereste az adósságot, és golyóstollal ezt is hozzáírta 
a számlához.

Zoli néhány összegyűrt bankjegyet tett a pénztár pultjára; 
amíg Éva a visszajáró pénz után kutatott, ő már a lépcső fokait 
méregette, onnan kiáltott vissza:

18



-  Kösz; tartsd meg az aprót!
Eltartott egy ideig, amíg a szél és az ital erejével küszködve 

ahhoz a kis zsákutcához ért, ahol lakott. Új erőre kapva nagy len
dülettel tette meg az utolsó néhány métert a nyugalmat, pihenést 
ígérő otthonig. Emberfeletti igyekezetében majd orra bukott.

Zoli háza egy félbetörött élet emlékműve is lehetett volna. A 
zöldre mázolt deszkakerítés, valamint az iivegberakásos vaskapu 
tökéletes mestermunka volt. Maga az emeletes lakóház azonban 
befejezetlenül árválkodott, vakolatlan falakkal, amelyeken ab
laktáblák és ajtókeretek nélküli sötét négyszögek tátongtak. Az 
elvadult kertben nagy összevisszaságban kinőtt akácfák koronái 
jócskán meghaladták a tető magasságát, ami arra utalt, hogy az 
építkezést már nagyon régen abbahagyhatták, s a nagyobb csa
ládnak tervezett otthon mostanra már erősen enyészetnek indult.

Miután többszöri sikertelen kísérlet után végre kizárta a kaput, 
elindulhatott az udvart felvert, derékig érő gazban kitaposott ös
vényen, a ház hátsó részében lévő konyha felé. Az épület gazdája 
ugyanis csak ezt az egy helyiséget tette úgy-ahogy lakhatóvá. 
Ennek volt ablaka, ajtaja is, amit most kíméletlenül csapkodott a 
szél. Először is az ajtót támasztotta ki egy téglával, majd egyet
len suhintással lesöpörte az iitött-kopott konyhaasztalon ki tudja, 
mióta felhalmozott üres konzervdobozokat, zsíros papírzacskó
kat, és a közepére helyezte az elemózsiát. Feltépte a sörösdobozt, 
és jó t kortyolt belőle. Csak ezután fogott az evéshez; kézzel törve 
a kolbászt, kenyeret, tömte magába az ételt, mit sem törődve a 
mindent ellepő legyekkel.

A lakmározás befejeztével szörnyen elálmosodott. A sarokban 
lévő heverőre vetette magát. Zavaros gondolatok kergették egy
mást elködösödő tudatában; lepergett előtte egész pokoljárásá
nak horrorfilmje. Boldog gyermekkor szolid kispolgári háttérrel. 
Édesanyja aggodalmas tekintetével kíséri a puha fészekből kire
pülő, széltől óvott fiókáját. A sikertelen egyetemi évek; mígnem 
apja haza nem parancsolja, hiszen akkorra már csaknem teljesen 
elmerül az éjszakai élet mocsarában. A katonai szolgálat letöltése 
után házasságot kötött, majd az imádott lénnyel kivándorolt N yu
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gatra vendégmunkásnak. A szerelem mámoros időszaka elm últá
val, am ikor a monoton mindennapok a kegyetlen taposóm alom 
ban elhalványítják a mély érzelmeket, viharos, feszültségekkel 
teli időszakok követik, gyötrik egymást. M indinkább az alkohol
m ámorba menekül, úgyhogy néhány év elteltével már sehol sem 
tud elhelyezkedni. Hazatérnek. Édesapja kilincselésének köszön
hetően irodai állást kap az akkori langyos szocializmusban. Any- 
nyit azért összegyűjtöttek künn, hogy elkezdhessék a családi ház 
építését. Jönnek a gyerekek: két kislány. Ám jönnek a haverok 
is, a „rossz társaság” . Sokszor csak napok múlva vetődik haza.
O a család átka. Felesége még egy ideig tűri, majd belátva, hogy 
a helyzet tarthatatlan, beadja válókeresetét, felpakolja a gyere
keket, és visszatér külföldre. Azóta sem látta őket. Munkahelyén 
felmondást kap. Hébe-hóba még elhelyezkedik mint segédmun
kás vagy zsákoló. Mint derült égből a villámcsapás: szülei közúti 
baleset áldozatai lesznek. A rokonság végeláthatatlan pereskedés 
árán megkaparintja a családi vagyont. Ekkor költözik ide, a félig 
kész házba. Közben darabjaira hullik az addig betonszilárdságú
nak hitt, testvériség-egységen alapuló ország. Következik a bor
zalmas polgárháborúk sora. A sorozatos mozgósításokat ugyan 
szerencsésen elkerüli, ám elég baja van így is. Elad mindent, ami 
mozdítható. A ház is csak azért marad meg, mert a kutyának sem 
kell: túlkínálat van ingatlanból. M unkanélküli-segélyből tengő
dik. Ha van pénze, iszik, ha nincs, szenved. Egyedül van, mint az 
ujja... Most narancssárga fény ragyog be mindent. Új, csíkos öl
tönyben az asztalfőn ül. Körülötte lányai mosolyognak. Felesége
-  fiatalon, csinosan, rózsaszínű tortát hoz b e ...

Ez azonban már álom volt. A rozzant, műanyag rolettán átszű- 
rődő napsugár csíkokban világította meg elkínzott, izzadt arcát.

Arra ébredt, hogy kegyetlen rosszul érzi magát. M ardosta a 
gyomorsav, szája száraz és lepedékes volt, rossz ízt érzett. Úgy 
rémlett neki, hogy nyelve a többszörösére dagadt. Hol fagyos ve
ríték lepte el, hol hirtelen nagyon melege lett. M ár vaksötét éjsza
ka volt. Künn zuhogott az eső, iszonyúan dörgött az ég. Reszkető 
inakkal az asztalhoz botorkált, és meggyújtott egy gyertyacsonkot,
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mivel a villanyt már réges-régen kikapcsolta az áramszolgáltató. 
Szájához emelte a sört. Addig sziircsölte a langyos löttyöt, amíg 
el nem fogyasztotta a pléhdoboz tartalmát. Ekkor vette észre a ko
pott konyhaszekrényen álló pálinkát. Nyomban azt is meghúzta, 
de öklendezni kezdett a torkát maró szesztől. A mosdóhoz rohant, 
és kihányta az egészet. Ennek dacára újból -  most óvatosabban 
- ,  ivott a pálinkából. Ez már a gyomrában maradt, kellemesen 
melengetve, zsibbasztva zsigereit. Leroskadt a színehagyott ho
kedlire, és tovább kortyolgatta az italt. Határozottan jobban érez
te magát. Testének akadozó gépezete ismét hibátlanul működött. 
M egkísérelt visszaemlékezni a kocsmában lefolytatott beszélge
tésre. Egy kis erőfeszítéssel nagyjából minden részletet felidézett. 
Egy percet sem habozott. A fekhely alól poros viharkabátot kotort 
elő, a kredencfiókból pedig előkereste ósdi elemlámpáját. M eg
nyugodva állapította meg, hogy kifogástalanul működik. Utoljára 
egy rozsdás feszítővasat vett magához.

4.

A gesztenyefákkal beültetett parányi térséget szinte m ásod
percenként világították be az egész égbolton kirajzolódó villá
mok, fülsiketítő dörrenések kíséretében. A csatornahálózat nem 
győzte elnyelni a vízözönt, így a zavaros áramlat ott höm pölygőit 
az úttesten, faleveleket, műanyag flakonokat, száraz fűcsomókat, 
lombos ágakat sodorva magával. A nyári fergeteg sötétedés óta 
tom bolt a város felett. A házakból nem szivárgott ki fény -  hi
szen az áramszolgáltatás már órákkal előbb megszűnt - ,  egyedül 
az utcai lámpák világítottak. Zoli bokáig érő vízben gázolt át a 
téren, óvatosan átlépve a letört gallyakat.

„Szóval, erre jutottam : betörő lett belőlem! -  m orfondírozott 
magában. -  No, nem baj. Csak előre kiskomám, most m ár nincs 
visszaút!... A kerítésen átmászni sem m iség... A templomkertből 
pedig, kifeszítve az ablakot, már benn is vagyok az irodában. 
Hajnalig majd csak megtalálom azt a nyavalyás pénzt!... A tét
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nagy! Ha élek az alkalommal, amelyet a sors hozott, talán lehe
tőséget kapok az újjászületésre. Ha netalán lefülelnének, a bör
tönben sem lehet rosszabb a sorom, mint m ost... Az én lerobbant 
állapotomban már nem lehetnek illúzióim: ez az utolsó esélyem! 
Sőt, még a felhőszakadás is nekem kedvez!”

A torony órájára pillantott, amelyet épp egy cikázó, vakítóan 
fehér istennyila tett láthatóvá. Húsz perc volt még éjfélig. Mint 
ahogy gondolta is, könnyen felmászott a cikornyás, stilizált kop- 
jahegyekkel ékesített vaskerítésre. Onnan leugorva négykézlábra 
huppant a nedves pázsitra... Ebben a pillanatban éles nyikorgás, 
kapucsapódás hallatszott a parókia utca felőli részéről. Gyomra 
összerándult. Ám már a következő pillanatban, legyűrve félel
mét, a kíváncsiság ösztönétől vezérelve, kidugta fejét a rácsokon. 
A ház előtt gépkocsimotor zúgott fel. Erős fénycsóva világítot
ta meg a papiakból kirohanó három kommandóruhás, csuklyás 
alakot, akik nyomban az autóba ugrottak. A motorbúgás felerő
södött, és a kocsi szinte a kővé dermedt, felsült rabló orra előtt 
száguldott tova. Az utcai világítás fényénél jól látta a nagy, sö
tét színű terepjáró minden részletét; még azt is, hogy szélvédő 
üvegén, minden kétséget kizáróan, tűzfegyvertől származó lyuk 
éktelenkedett. Habár az autó sötét belsejében szeme csupán árny
alakokat regisztrált, a vezető kontúrja nagyon ismerősnek tűnt 
számára. A feltehetően vadászkalapos férfit az épületből történő 
távozáskor nem láthatta, hiszen az illető akkor már a kocsiban 
ült, és beindította a motort. Most utólag csodálkozott is, hogy 
idejövet nem vette észre a ház előtt veszteglő járm űvet.

Amikor a meglepetésből nagy sokára felocsúdott, vett annyi 
bátorságot -  habár lába egészen elgyengült hogy visszamász- 
szon az utcára, és szorosan a fal mellé lapulva a bejárathoz oson
jon. Csupán meg kellett löknie a sebtében behajtott kapuszár
nyat. A kapualjban vaksötét fogadta. Felkattintotta zseblámpáját. 
Jobbra tőle a plébániairoda ajtaja nyitva, üvege betörve. Foga 
összekoccant, a lámpa remegett a kezében. Szinte önkívületien 
állapotban botorkált át az irodahelyiségen a feldöntött bútorok, 
szétdobált könyvek, törött vázák között. Halálos csend vette kö-
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riil. egyedül az üvegtörmelék csikorgott gumicsizmája alatt. A 
szűk folyosóra érve egy ajtórésen át kiszűrődő halvány fényre 
lett figyelmes. „Bizonyára Boros atya hálószobája!” -  gondolta.

Amit azután érzékelt, már csak villanásszerű fényképek sora
ként rögződött agyában: égő gyertya egy nagy ezüst gyertyatartó
ban. Szekrényből kihányt ruhák. Törött tükör... És a masszív ágy 
előtt, széttárt karokkal, kidülledt szemmel feküdt Boros atya...

Már kinn, a tér fái alatt vette észre, hogy nadrágja hosszan 
felhasadt. Lucskos lábszárában sajgó fájdalmat érzett. A pap
iakból való eszeveszett kirohanása közben bizonyára valami 
éles tárgyba ütközött. Ugyanis a haláltusában -  jól láthatóan - ,  
a fuldoklástól eltorzult arc vonásaiból képzeletében kirajzolódó, 
a gyermekkorból kísértő víziszörny képe -  hatványozva iszonya
tát -  megfosztotta abbeli képességétől, hogy visszaemlékezhe
tett volna arra, miként juthatott a szabadba. Az eső közben elállt. 
A ragyogó holdtányér előtt piszkos rongycafatokhoz hasonlító 
felhőfoszlányok rohantak tébolyultan. A viharra már csupán az 
út szélén fénylő pocsolyák emlékeztettek. Sietve elindult egy 
mellékutca felé. Minél messzebb akart lenni a kísértettanyától. 
Színjózan volt.
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MÁSODIK FEJEZET

A te atyádfiának vére kiált én hoz
zám a földről.

I Móz 4,10

1 .

A plébániát már a kora délelőtti órákban megszállta a rend
őrség; folyt a helyszínelés. A helybeli belügyi osztály emberein 
kívül ott volt Milanovic felügyelő is, a vásárosújvári gyilkossági 
osztály helyettes vezetője. A kapu előtt rendőr posztolt, szinte fe
leslegesen, hiszen az emberek meg sem merték közelíteni a tem p
lomot. Annak ellenére, hogy gyilkosság történt, nem csődültek oda 
a kíváncsiskodók. A lakosság idegszálaiba már régen beivódott a 
félelem. A legkisebb gyerek is tudatában volt annak, hogy nem is 
olyan távol innen borzalmas polgárháború dúl, és nem ajánlatos 
beleütni az orrukat a bűnüldöző szervek dolgába. Az ilyen porfé
szekben, mint amilyen Révmonostor, a gyilkosság híre persze per
cek alatt elterjedt. A piaci árusok rémülten súgtak össze, a vásárlók 
vitték tovább a hírt otthonukba, a hivatalokba, ahonnan azután a 
telefonvonalakon áradt, dagadt tovább a szenzáció; úgyhogy nem
sokára már a legtávolabbi szántóföldeken is tudtak róla. A bűn
ügyi technikusok eközben ujjlenyomatok, láblenyomatok és más 
bűnjelek után kutattak. Volt dolguk bőven. A kerületi vizsgálóbíró 
már elment. A holttestet éppen az orvos vizsgálta. Milanovic fel
ügyelő, valamint Varga, a községi rendőrség részéről megbízott 
nyomozó, az irodában ült; annál az asztalnál, amelynél előző nap 
a még oly optimista egyházfiak iddogáltak. Milanovic -  aki átható 
tekintetű, szikár, meghatározatlan korú, elegáns férfi volt, és min
den mozdulatából látszott, hogy itt csakis ő parancsol hanyagul 
dőlt hátra karosszékében, éppen egy, a padlóról felszedett kis ak- 
varellt nézegetett nagy élvezettel.
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-  Hány órakor fedezték fel a holttestet? -  kérdezte egykedvű 
hangon fiatal kollégájától.

-  Hajnali négy körül. Az illetőnek -  éppen horgászni indult 
-  feltűnt, hogy a nagykapu sarkig nyitva van, sőt az utcáról még a 
betört irodaajtót is láthatta. Rosszat sejtve bem ent... Négy tizen
ötkor telefonált a rendőrségre... A szomszédból, mivel a parókia 
telefonja nem működött.

-  Még jó , hogy nem mozdították el a holttestet. Biztos, hogy 
nem nyúlt hozzá senki?

-  Ki van zárva!... Illetve, amióta mi megérkeztünk, nem.
Nagy fekete táskával a kezében az orvos lépett be.
-  Ezzel is készen vagyunk! -  törölte meg szemüvegét, majd 

izzadó homlokát egy gézdarabbal.
-  Nos, mi volt a halál oka? -  fordult feléje a felügyelő.
-  Képzelje csak, egy lyukat találtam a nyaki ütőérnél. Ettől 

azonban még nem vérezhetett el! Ám szerintem mégiscsak ez 
végezhetett vele, mert a szerencsétlen nyomban kiszenvedett... 
Hm, ilyesmivel még nem találkoztam, pedig nem vagyok mai 
gyerek a szakmában!

-  M indez magyarázatot ad arra, hogy miért nincsenek vér
nyomok. M ikor állt be a halál?

-  Feltehetően éjféltájban. Hogy pontosan mikor, arra majd a bon
colás ad választ. Furcsa egy eset, mondhatom! Valami hegyes tárgy 
roncsolta szét a nyaki szöveteket. Valószínűleg egy vastag tű!

- Köszönöm, doki, elm ehet-dörm ögte a felügyelő cigarettára 
gyújtva, majd társához fordult. -  Azt mondtad, hogy a plébános 
jó  nagy summát tartott a házban. Úgy látszik, rablógyilkossággal 
állunk szemben. Vajon a gyilkosok megtalálták-e a pénzt? Fel
tételezem, hogy annyi esze azért volt a papnak, hogy jól elrejtse 
valahová. Páncélszekrény nincs a lakásban. A firkász itt van?

-  Már hét óra óta, ugyanis akkor kezdődik a munkaideje. Kinn 
várakozik az udvaron. Behívassam?

-  Mi mást tehetnél -  válaszolta kétértelműen a felügyelő, és 
mélyet szippantott cigarettájából.
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-  M indjárt szólok neki. Előtte azonban egy számomra ért
hetetlen mozzanatról szeretném kikérni véleményedet, ami már 
az eset feljelentése óta izgatja a fantáziámat. Boros atya délelőtt 
bejelenti: több napra elutazik; csakhamar kocsiba ül, és elhagyja 
a várost. Hajnalban azonban halva találják, otthon, a hálószobá
jában! Az autó pedig nincs sehol! Bizonyára valami váratlan ese
mény miatt visszafordulhatott, a tettesek pedig az ő járgányával 
távoztak.

-  Nem hinném, hogy erről van szó -  nyomta el a félig elszí
vott cigarettát Milanovic. -  Reggel, mielőtt ide indultam volna, 
eléggé kimerítő tájékoztatást kaptam a pappal kapcsolatos dol
gokról. Azonnal kiadtam a parancsot, hogy keressék a kocsit. Re
mélem, hamarosan elő is fog kerülni. Különben sem találtak arra 
utaló nyomokat, miszerint a saját járm űvével tért volna vissza. 
Na de lássuk, mit mond az atya bennfentese!

Hegyi Ákos, az egyházközségi titkár, nyugalmat erőltetett 
magára. Az olyan tapasztalt megfigyelőnek azonban, mint M ila
novic, nem volt nehéz megállapítania: nagyon is ideges. Bajusz
portáján izzadságcseppek gyöngyöztek, keze enyhén remegett. 
Mivel nem kínálták hellyel, az ajtó mellett álldogált.

-  Nos, ha te vagy itt a titkár, akkor tudnod kell, hogy hol 
tartotta gazdád a pénzét! -  förmedt rá M ilanovic teketóriázás 
nélkül, közben egy csöppet sem leplezve azt a meglehetős el
lenszenvét, amit a papi hivatás, sőt az egész egyház iránt érzett.
-  Enyhén szólva nagy meggondolatlanság volt főnököd részéről 
ekkora összeget a lakásán tartani. Ez is lett a veszte. Felelj hát a 
kérdésemre: hol van a zsozsó?

-  Ha nem venné zokon, akkor erről nem mondanék semmit
-  szegezte le eltökélten fejét a titkár. -  A plébános úr ugyanis 
megesketett rá, hogy a pénzről egy szót se szóljak senkinek. Kü
lönben a püspök úr is . ..

-  Ne püspök urazz itt nekem, te kis idióta! -  vágott a szavába az 
alacsony emberekre oly jellemző hirtelen gerjedt haraggal Varga.
-  Ha nem beszélsz, satuba rakatom a töködet, és embereimmel 
addig szoríttatom, amíg nem énekelsz úgy, mint egy primadonna!
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-  Gyilkosság történt, érted!? -  mondta Milanovic szigorúan, 
ám társától enyhébb hangnemben; arcán azonban leírhatatlanul 
fenyegető, sötét vonások jelentek meg, a bizonyára nem őszinte, 
csak tettetett méregtől. -  Mi pedig nem azért vagyunk itt, hogy 
holmiféle eskütételekről csevegjünk, hanem, hogy kiderítsük, ki 
a gyilkos, de minél hamarabb! Tehát azt ajánlom: gyónjál fiam, 
de gyorsan!

A rendőrök részéről rutinszerűnek vett kis szorongatás pilla
natok alatt romba döntötte az áldozat elveihez való szilárd ra
gaszkodását.

-  A pénz a pincében van -  bökte ki a megrettent fiatalember, 
majd bizonytalanul hozzátette. -  Illetve, ott kellene lennie...

-  Nos, akkor szálljunk le a mélybe, szerencse fel! -  sütötte 
el sületlen tréfáját Milanovic, bizonyságot téve arról, hogy híján 
van a legcsekélyebb humorérzéknek is.

A pince a konyha mögötti éléskamrából nyílt. Ajtaját feltör
ték, így csak le kellett sétálniuk a kopott grádicson, és már lenn 
voltak a boltíves helyiségben. A szétvert ódon hordók és kádak 
szanaszét heverő dongái eszeveszett dühről tanúskodtak. Ákos 
a bal oldali falhoz ment, és azon -  a közelben heverő vasrúd se
gítségével -  meglazított egy téglát. A következő néhányat már 
puszta kézzel emelte ki a helyéről, majd a feltáruló üregből ne
héz fémkazettát halászott elő. M egkönnyebbülve sóhajtott fel, 
amikor átnyújtotta a felügyelőnek, ám szemében olyasféle meg
bánás tükröződött, mint a garázda torkosságon kapott kutyának, 
amikor méltó büntetését várja. Mélységesen megrendítette, hogy 
megszegte adott szavát. Ha vétkéért a plébános előtt immár nem 
kellett felelnie, Isten ítéletére azonban, minden bizonnyal, szá
míthatott.

A vasdoboz nem volt kulcsra zárva. A sokat próbált M ilano
vic felügyelőnek is leesett az álla, amikor felnyitotta. Tömve volt 
gondosan egymásra rakott bankókötegekkel.

-  Ezt a pénzösszeget egyelőre lefoglalom, mint corpus delic- 
tit! -  ocsúdott fel ámulatából. -  A rendőrségen majd kapsz róla 
elismervényt!
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Csak akkor szólalt meg ismét, amikor az irodaajtóhoz értek:
-  Elmehetsz, titkár úr, de ki ne mozdulj otthonról, m ert to

vábbra is rendelkezésünkre kell állnod minden pillanatban!
A dobozt átnyújtotta az ajtó előtt szobrozó rendőrnek.
-  Ezért te felelsz! -  adta ki a lakonikus parancsot, ám nyom 

ban hátra is fordult, mivel dübörgő léptekkel közlekedési járőr 
rontott be az udvarról.

-  Felügyelő úr, jelentem: megtaláltuk a keresett gépkocsit! A 
Vásárosújvárra vezető autópálya és a helyi közút kereszteződé
sénél áll, húsz kilométerre innen, szabályosan leparkolva. Továb
bi utasítást kérek!

-  A kocsit hajtsátok be a rendőrségre! -  a felügyelő kulcskö- 
teget dobott oda a közlekedésinek, majd megveregette a tömzsi 
nyomozó vállát. -  Gyerünk ebédelni! Farkaséhes vagyok! Rem é
lem, tudsz valami jó  helyet a városban!

„Tehát ezért voltál olyan biztos a dolgodban, te gazember!
-  füstölgőit magában Varga, míg felettese után loholt. -  Suttyom 
ban zsebre vágtad a kulcsokat, még bizonyára akkor, am ikor a 
hálószobában szuktattunk; és erről egy szót sem szóltál, hogy 
most bemutasd ezt a bűvészmutatványt! Szépen vagyunk!”

2 .

Zoli szörnyű gondolataival küszködve reggelig az ágyában 
forgolódott. Amikor a nap már melegen sütött, egy rövid időre 
elaludt. Delíriumos rémálmot látott: egy sötét pincében vad ku- 
tyafalka támadta meg. Az egyik állat iszonyú morgással ráugrott 
és a földre döntötte; forró leheletét egészen közelről érezte az 
arcán, már-már belé is mart volna, ha ő -  látván, hogy nincs más 
kiút - ,  öklét mélyen a megtermett bestia szájába nem nyomja. 
Míg a fenevad görcsösen szorította alkarját, bár megharapni nem 
tudta, neki sem sikerült kiszabadítania kezét a borotvaéles fogak 
közül...
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Üvöltve ugrott fel a heverem. Rémült tekintettel pásztázott vé
gig a szoba falain, ám tágra nyílt, üveges szemében még az érte
lem szikrája sem látszott. Csak nagy nehezen ébredt annak tuda
tára, hol is van. Reszketni kezdett; testét hideg veríték öntötte el. 
Visszahanyatlott párnájára. Néhány percnyi aléltság után, még 
kábán, nyomorúságos fekhelye szélére ült, majd amikor már any- 
nyi erőt gyűjtött, hogy talpra állhasson, a csaphoz ment, és felhaj
tott egy nagy pohár vizet. Rágyújtott, azonban néhány szippantás 
után a sarokba vágta az olcsó cigarettát. A füst marta a nyelvét, 
torkát. Kissé meg is szédült, gyomrában forró émelygést érzett. 
Nem tudott egy helyben maradni. Felajzott idegei arra kénysze
rítették, hogy rossz emlékeivel gyötrődve a szobát rója fel s alá. 
Ám egy idő után már itt sem volt nyugta: kirohant hát az udvarra, 
és ott folytatta az eszeveszett keringést. Semmit sem látott maga 
körül, állandóan az éjszaka átélt lidérces képsorok tolultak elébe; 
bárhogyan is akart szabadulni ezektől, teljesen eluralták elméjét. 
Hosszú időbe tellett, amikorra valamelyest megnyugodott.

Akármilyen mélyre is süllyedt, nem vált meg a belérögződött 
manírjaitól: szerette a rendet, tisztaságot, és amikor volt rá lehe
tőség, tartotta is. Most azonban nemcsak a megszokott tisztál
kodás utáni vágy ösztökélte arra, hogy tükördarabkát illesszen a 
mosogató csapjára, és beszappanozza borostás ál lát. Újjászületési 
ceremóniához kezdett. Reszkető kézzel nehezen ment a borotvál
kozás. Néhány helyen cefetül meg is vágta magát. Már ott tartott, 
hogy a pálinkásüveg után nyúl, azután az utolsó pillanatban még
iscsak sikerült legyőznie a kísértést. Miután megborotválkozott, 
újra künn sürgölődött: rozsdás bádogteknőt cipelt elő a bokrok 
alól, és az udvar közepére állította. Locsolócsővel csordultig töl
tötte, majd száraz gallyakból nagy tüzet rakott. Sorra a lángokba 
dobta rajta lévő ruháit. Még az esőköpenyt és a gumicsizmát is 
elégette. Olvasta ugyanis valahol, hogy a tetthelyen talált ruha
foszlányok terhelő bizonyítékul szolgálhatnak a rendőrség szá
mára. A parókia és a templomkert tele volt ottjártának árulkodó 
nyomaival. Még szerencse, hogy a feszítővasat nem vesztette 
el valahol; ott hevert az ajtó mellett. Semmi esetre sem akarta
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megkockáztatni, hogy ráterelődjön a gyanú. Ám nyomosabb 
oka is volt rá, hogy megszabaduljon tönkretett élete kacatjaitól, 
ugyanis érezte: az éjjeli sötét esemény valamiféle fordulópont 
volt életében. Ébredés után egy hang azt mondta neki: „Ezentúl 
soha többé nem fogsz inni!” És ő hitt ennek a hangnak; ezért nem 
szabad megengednie, hogy élete vakvágányra terelődjék olyan 
apróságok miatt, mint holmi vacak nyomok. Senki sem fogja 
megtudni, hogy hol járt az éjszaka, az már szentbiztos! Semmi 
esetre nem most, amikor széttörni érzi függősége bilincsét! Pon
tot tesz eddigi életére; új lapot nyit!

A víz már kellemesen langyos volt, amikor a teknőbe eresz
kedett. Olyan erővel kezdte csutakolni testét egy öklömnyi há
ziszappannal, mintha azzal lemoshatná magáról a szörnyű éj
szaka emlékét is. Amikor bőre valamelyest megszáradt, egy alig 
hordott zöld rövidnadrágot, tarka vászoninget öltött magára. Or
rára ósdi napszemüveget biggyesztett. Nemcsak véreres szemét 
szándékozta eltakarni, hanem a fürkésző tekintetek elől is a sötét 
szemüveg mögé akart rejtőzni. Ugyanis emberek közé kívánko
zott, de nem tömegbe, hanem valami csendes helyre, ahol keve
sen vannak. Csak céltalanul szeretett volna lődörögni, s közben 
nem gondolni keserveire. Bezárta hát a kaput, végigment a rövid 
zsákutcán, ki a folyóhoz.

Tikkasztó júliusi hőség volt. A ragyogó napsütésben szikrá
zott, perzselődött körülötte minden. A levegő csak nagy ritkán 
rezdült egy-egy forró léghullám erejéig. A part menti sétány szinte 
teljesen kihalt volt. Néhány megkésett, izzadt háziasszony igye
kezett hazafelé, degeszre tömött szatyrokat cipelve. Hatalmas fa 
árnyékában matuzsálem üldögélt, görbebotra támasztva vékony, 
csupa ér kezét. Jól fel volt öltözködve: bizonyára fázott a kániku
lában is. Zoli a korlátnak dőlve nézett végig a vakító vízszalagon. 
Kissé lejjebb, a kikötőben horgonyzó uszályok fedélzetén nagy 
volt a sürgés-forgás. Csöppet sem irigyelte a fülledt melegben 
gürcölő, ébenfaszínűre sült munkásokat. Balra tekintve, szeme 
a csónakkikötőn nyugodott meg. Talán túlzás volt kikötőnek ne
vezni a használt benzineshordókon nyugvó deszkatutajt, azonban
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a közepére ácsolt házikó oldalán díszelgő felirat erre utalt, sőt 
egy nem éppen szakavatott kéz még fekete horgonyt is pingált a 
betűk fölé. A móló erős drótkötelekkel volt a rakpart nagy vas
karikáihoz erősítve, hosszú pallón lehetett megközelíteni, körbe 
pedig csónakok voltak hozzákötve. A legütöttebb-kopottabból 
szalmakalapos, foltozott nadrágos alak integetett neki. Józsi bá
csi volt, a csónakmegőrző mindenese. Egész életében halászott 
az istenadta, ám az ipari halászat megszűntével elszegődött ide 
őrnek, mivel sehogyan sem tudott megválni a folyótól. Zoli gyer
mekkora óta jó  haverságban volt vele. Nyomban lerohant hát a 
rakparti lépcsőn, és már a pallóról kiáltotta a horgászzsákmányá
val küszködő öregnek:

-  Várjon Józsi bá’, majd segítek!
Végigfutott az inogó deszkatákolmányon, beugrott a ladik or

rába, majd kiragadta Józsi bácsi kezéből a súlyos szákot.
-  Köszönöm, fiam! Hál’ istennek, mámmá is akadt égy kevés

ke a horgomra! Soványka fogás bizony, de mostanság mán köze’ 
sincs annyi hal, mint régén. Na még ebbe’ a fene nagy forróság
ba’ nem is lehet mást fogni, csak dévérkeszegét, kárászt, esetleg 
pontyot. De hát nem azé’ vótam halász már pöndöjös korom úta, 
hogy né tudnám, hun harap a hal még ilyenkó’ is. Van égy jó  
helyem, ahun este béétetém űket, osztán réggé’ gyorsan ki is rán
gatok néhányat.

Foghíjas szája ravaszkás mosolyra szélesedett. Inas, szikár 
öregember volt, tele energiával. Hatvan-hatvanöt évesnek nézte 
volna az ember, de az alkarját díszítő tetoválások muzeális stílu
sából, na meg a rajzokon szereplő évszámokból bárki könnyen 
kiszámíthatta, hogy sokkal korosabb ennél.

-  Ej, Józsi bá’, Józsi bá’, minek már kendnek ez a hajtás?! -  
dorgálta viccesen Zoli, miközben a vityilló előtt heverő dézsába 
öntötte a halat. -  Miért nem ül a fenekén, és élvezi a nyugalmat?

-  Csénd légyén, taknyos! -  kapta fel kopasz fejét a vénség.
-  Ehhő’ té nem értesz! Nekém állandóan köll égy kis mozgás, 
máskülönben bérozsdásodok! De ha mán itt vagy, té oktondi tök- 
filkó, akkó’ még is ebédelhetnénk. Kanyarítok ham arjába’ égy
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olyan halászlevet, hogy még a füled is kétfelé áll tűle! Előbb 
azonban igyunk éggyet! Mi régi halászok mán csak azt tartjuk: 
télén bor, nyáron pálinka!

Egy zsinegre kötött zöld flaskát húzott ki a vízből; am ikor a 
magasba emelte, harmatos üvegfalán vakítóan csillámlott meg a 
napsugár.

-  Kösz, Józsi bá’, de most nem kérek, inkább úsznék egyet
-  hárította el az invitálást Zoli, gondterhelt tekintetével a túlpar
tot fürkészve.

-  Té tudod, gyerékém -  mondta halkan az öreg, amikor már 
vendége ledobálta ruháit, és fejest ugrott a sárga hullámokba. Még 
aközben is őt nézte, amikor óvatosan szájához emelte az üveget, 
mértékkel nyelve néhány kortyot belőle. Majd sarkon fordult, és 
nekilátott a haltisztításnak. Azután künn a parton, közvetlenül a 
víz mellett, uszadékfából nagy tüzet rakott. Amikor a vastag faha
sábokból már csak izzó parázs maradt, akkor helyezte fölé a bog
rácsot. A ponty fejét, farkát és az apró halat nem mosta meg, úgy 
véresen rakta a disznózsíron üvegesre pirult hagymára. Az egészet 
felöntötte vízzel, lélegzetelállítóan erős zöldpaprikát, cseresznye
paprikát és apróra vágott paradicsomot dobott közéjük, bőségesen 
meghintve az egészet durvára zúzott fűszerpaprikával. Egy vá
szonzacskóból különféle szárított mezei füveket szórt a lébe, am e
lyeket a folyó menti lápokban, holtágak mentén gyűjtött, s titkukat 
csakis ő ismerte. Amikor a lobogó vízben puhulni kezdtek a kesze
gek, egy szűrőn átpasszírozta valamennyit, csak ekkor eresztette 
bográcsába a besózott, gerincéig bevagdosott pontytörzset az ik
rával és a tejjel együtt. Kis idő elmúltával ősi mozdulattal fordított 
egyet-egyet a bográcson, végezetül pedig széttárta ökölbe szorított 
tenyerét a már kész mestermű felett, mint ahogyan azt halászősei 
tették számlálhatatlan nemzedéken át -  „ha ragad, akkor már jó ” .

A hűs víz jó t tett Zoli felkorbácsolt idegeinek; a folyópart idil
li nyugalma elfeledtette a lelkét szinte fizikai fájdalommal m ar
cangoló bűntudatot, félelmet. Amikor nagy sokára kim ászott a 
vízből, felfrissült testét újra ruganyosnak érezte. Elnyúlt a meleg 
deszkákon; egy ideig nézte az öreg matatását a bogrács körül,
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míg szemhéja el nem nehezült. Szinte egy pillanat alatt mély 
álomba szédült. Arra ébredt, hogy Józsi bácsi rázogatja a vállát:

-  Ébredj, hékás! Hidegén nem sokat ér ám a halié!
A kalyiba ajtaja előtt sátorlap volt kifeszítve, alatta a lécekből 

összeeszkábált asztal körül fatuskók. Ide ültek le ebédelni a per
zselő nap elől. Józsi bácsi még kortyintott egyet a pálinkából, majd 
szertartásosan az asztal közepére helyezte a bográcsot.

-  Kend igazán úgy meg tudja adni a halétel savát-borsát, aho
gyan ahhoz már kevesen értenek manapság -  lelkendezett Zoli, 
am ikor már jócskán kanalazgatott az arany ló léből. -  Tudja, sok
szor megpróbáltam ellesni Józsi bátyámtól a halfőzés fortélyát, 
ám akárhogy is igyekeztem, nekem sehogyan sem sikeredett 
olyan finomra, mint mondjuk ez is! Fantasztikus!

-  Á, semmi titok sincs ebbe’, csak legalább ötféle hal köll bele, 
na még jó  erős paprika, mert az adja még az aromáját nekije -  véle
kedett lekicsinylőén főzőtudományáról a halász, ám a cserzett ar
cán megjelenő megilletődött mosoly elárulta, hogy bizony nagyon 
is jólesett neki a ritkán hallott dicséret. -  Ennyi az égisz!

Gasztronómiai elmélkedésüket nevetés, gyermekzsivaj szakí
totta félbe: csónakkirándulásra induló család érkezett a mólóra. 
Elöl a családfő csörtetett horgászfelszerelést cipelve, mögötte az 
elemózsiával megpakolt mama terelte két rakoncátlan csem eté
jét. Pirosra sült, kövér testükön fürdőruha feszült, fejükön szal
makalap, a gyerekeken úszóöv.

-  Jó napot, jó  étvágyat! -  harsogta a férfi, amint elvonultak a 
házikó előtt.

-  Csóókolom! -  üvöltötték kórusban a kölykök. A nő csak 
mosolyogva biccentett feléjük.

-  Az méglénne -  emelte fel fejét tányérja fölül a csónakőr.
-  Ladikázni, ladikázni? Csak óvatosan ám, mert erősen süt mán 
a nap, égykettőre lérántja az embérről a bőrt!

Amazok bizonyára nem is hallották az öreg figyelmeztetését: 
a ringó csónakba való beszállásra összpontosítottak. Amikor a 
mama a két gyerekkel már az ülésdeszkán szorongott, a papa a 
csónakláncot oldogatva még odakiáltott a falatozóknak:
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-  Hallották-e, hogy az éjszaka megölték Boros atyát?
„Gondolhattam volna, hogy már az egész nyavalyás város tud 

a történtekről! -  hasított Zoliba a felismerés. -  Még ide is utánam 
jön ez a szörnyűség!”

Egyszeriben elment az étvágya. Félretolta tányérját, és idege
sen cigarettára gyújtott. Józsi bácsi csendben kanalazta tovább az 
ételt. Említést sem tett a hallottakról; őt nem érdekelték a város
béli mendemondák. A vén folyót hallgatta éjjel-nappal. A folyót, 
amely ősidők óta itt folyt már akkor is, amikor az emberek mel
lételepedtek, és itt marad akkor is, amikor azok már régen nem 
lesznek. Ennélfogva semmibe vette őket. Hasztalanul szántották 
hátát vasszörnyeikkel, reménytelen volt abbéli munkálkodásuk, 
hogy égig érő gátfalaikkal börtönbe zárják szilaj testét. Az óri
ás időről időre alaposan megtáncoltatta a partján lakókat. Bölcs 
volt hát az öreg, mert nálánál idősebbtől, a kortalantól tanult le
nyűgöző csodákat. Ez a mese sokkal lebilincselőbb volt, m int az 
emberek locsogása.

3.

Az Arany Fácánban még megmaradt valami a hatvanas évek 
hangulatából, amikor is a városkában sorra nyíltak a m agánven
déglők. Akkoriban az újdonsült tulajdonosok parlagi ízlése és 
pénztárcájuk vastagsága alakította ki az efféle parányi éttermek 
arculatát. Habár az Arany Fácánt azóta már többször is átalakí
tották, fényűzésben cseppet sem volt mérhető a dúsgazdag ven
déglátóipari vállalkozók által mostanság létesített giccskolosszu- 
sokhoz. Azt, hogy mégis fennmaradt, sőt, a meglehetősen erős 
konkurencia közepette is megőrizhette vezető szerepét a hely
ségben, kitűnő konyhájának köszönhette. Ezen a soknemzetiségű 
vidéken, amely a Balkánt összekötötte Európával, a klasszikus 
nyugati kulináris tradíció találkozott az egzotikus keleti ízekkel. 
Az étlapon egymás mellett szerepelt a bécsi szelet a csevapcsi- 
csával, a paraszti étkek elkészítésének legősibb tradíciójában

35



gyökerező pusztai tokány az iszlám hagyományai szerint elké
szített zsiványpecsenyével, messzemenően kielégítve a legki
finomultabb ínyenc ízlését is. És ebben a jeles intézményben 
mindezen ételköltemények a legrafináltabb módon készültek, s 
kerültek terítékre kitűnő tájjellegű borok, zamatos házipálinka 
kíséretében. Nem csoda hát, hogy rendkívül közkedvelt volt az 
(egyelőre) menő cégek vezetői és a (még) eredményesen m űkö
dő vállalatok igazgatói körében, akik itt ebédeltették meg üzlet
feleiket. Sőt a városatyák is -  ami igazán nagy megtiszteltetés 
volt a vendéglős számára -  rendszerint falai között lakmároztak 
a számukra nagyobb hasznot hozó küldöttségekkel.

A vendéglő céljaira tulajdonképpen egy egyszerű sarokházat 
alakítottak át. Magát az étkezőt a ház utcai frontján rendezték be 
L alakban. Az L betű szárát a nagyobb rendezvények számára 
fenntartott terem, talpát pedig a derékmagasságú, fenyődeszka 
falakkal apró szeparékra osztott helyiség képezte. A szár és a talp 
találkozásában volt a bárpult és a konyhába vezető ajtó. A két 
gourmand bűnügyi szakember a kisebb helyiség egyik bokszá
ban üldögélt. Az ebéd romjait már leszedték, ők pedig cigaret
tázva várakoztak kávéjukra. Más vendég nem is akadt ebben a 
kánikulában. Légkondicionálás nem volt. A csillárokra szerelt 
ventilátorok teljes erőbevetéssel igyekeztek hűsíteni a kis terem 
fülledt levegőjét. Nem nagy sikerrel. Ennél több enyhet adott az 
olasz műkővel borított padlózat. Mivel a saroképület ezen olda
lára erősen tűzött a nap, a fa ablaktáblákat becsukták. így a rése
ken beszűrődő gyenge fényben csupán sejteni lehetett a bokszok 
feletti falat beborító olcsó kínai csecsebecséket és a kificamodott 
ízléssel kifestett, népies ihletésű mázas cseréptányérokat, ame
lyek az étterem színvonalát voltak hivatva emelni. Természete
sen a lokál működtetője szerint.

M ilanovic még ebben a forróságban sem vetette le vászonza
kóját, csupán a nyakkendőjét lazította meg egy kissé.

-  Tudod, sokszor az elkövetés módja is árulkodik a gyilkos 
egyéniségéről, intellektuális képességeiről, az áldozathoz való 
viszonyáról -  szólalt meg.
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Varga azt gondolta, hogy a központból jö tt kollégája most 
valami kriminalisztikai előadás formájában fogja kioktatni őt, a 
kis vidéki nyomozót; neki pedig alattvalói áhítattal illenék vé
gighallgatni, hogy mi fán terem a bűnüldözés. Habár ma reggel 
látta először Milanovicot, annyira már kiismerte, hogy tudja, 
mire számíthat. „És milyen fennkölt stílusa van! Ha még hozzá
tesszük, hogy mondanivalóját nem is anyanyelvén fejti ki, egy
szerűen ámulatba ejtő! Ilyen pallérozott modorú rendőrrel még 
nem találkoztam. No, de majd meglátom, mit fog összehordani 
az ürge! Én sem ma léptem le a falvédőről. Résen fogok lenni!”

Szó sem volt ilyesmiről. A felügyelő még annyira sem m él
tatta Vargát, hogy a tudását fitogtassa előtte. Szokása volt han
gosan gondolkodni, ügyet sem vetve környezetére.

- A m i  emberünk talán egy nagyon különc fickó -  vágott köz
be harsányan Varga, kihasználva a pillanatnyi szünetet, amíg tár
sa elmerült gondolataiban. -  Mondhatom, eredeti kivégzési mó
dot választott azzal a tűvel, vagy mivel! Bizonyára úgy gondolta, 
majd jól feladja a leckét nekünk, bunkó zsaruknak! Meg persze a 
pszichoanalitikusoknak. Nekik a tűszúrásból kell megállapítani
uk, vajon milyen viszonyban is lehetett az elkövető az áldozattal, 
és mennyi a tettes intelligenciahányadosa.

-  Természetesen vannak másfajta gyilkosok is -  folytatta 
tudálékos modorában Milanovic, rá sem hederítve Varga rossz
indulatú közbevetésére. -  Olyanok, akik nemigen foglalkoznak 
tettük következményeivel, a rájuk váró büntetéssel, sokszor még 
áldozatuk kiléte sem érdekli őket. Már úgy értem, hogy nem úgy 
tekintenek rá, mint emberi lényre. O is csak eszköz a végső cél 
elérésére: hogy a gyilkos a figyelem középpontjába kerüljön. 
Leghőbb vágyuk, hogy a közvéleményre hatást gyakoroljanak. 
M indenáron médiahősökké akarnak válni, és ehhez gyakran a 
legmorbidabb utat választják. így szeretnének kilépni a tucatem 
berek sorából. Ha egy ilyen exhibicionistával állunk szemben, 
akkor kegyetlenül nehéz dolgunk lesz!

-N a n á , fene nehéz az ilyen elmeháborodottakkal! -  helyeselt 
nem várt dühvei Varga. -  Rohadt mániákus bagázs! Csak arra
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való az egész flúgos csőcselék, hogy megkeserítse az életünket! 
És egyre többen vannak az ilyenek!

-  Elembertelenedett korunk termékei ők; ezen mi nem változ
tathatunk. Azonban nem valószínű, hogy ilyesmiről van szó. A 
tett indítéka mégiscsak a pénz megszerzése lehetett. Hogy azt a 
tettes mégsem vitte magával, abból arra következtetek, hogy va
laki megzavarhatta a kutatásban. A gyilkosság motivációja tehát: 
haszonszerzés. Másképp nem történhetett, hiszen ilyen kisváros
ban nem lehet eltitkolni, ha valaki nagyobb összeget kap külföld
ről. Pláne, ha olyan közismert személyről van szó, mint amilyen a 
pap volt. A halál beálltának ideje -  az orvos szerint -  közvetlenül 
éjfél után lehetett. Közvetlen szemtanút nem fogunk találni, hi
szen akkor tombolt legerőteljesebben a vihar; nem hiszem, hogy 
nytizsgött a járókelőktől az ez idő tájt különben is kihalt környék. 
A halált a testbe mélyen behatoló tű okozta. Ballisztikai szakér
tővel ez esetben nem sokra mennénk, inkább egy jó  vegyésszel, 
vagy mit tudom én kivel. Végezetül: azt is tudjuk, hogy a hullát 
hajnali négykor fedezték fel, de nincs sem szemtanúnk, sem köz
vetlen bizonyítékunk, és nem tudjuk azt sem, hogyan juttathatta 
be a gyilkos ilyen nagy erővel a vastag tűt a szövetekbe.

-  Hát ez bizony nem sok -  kotyogott közbe Varga.
-  így van, nem sok -  hagyta helyben Varga megállapítását 

Milanovic. -  Azonban bizonyára találni fogunk valami nyomot, 
amin haladhatunk. Hátravan még az összegyűjtött bűnjelek fizi
kai és biokémiai értékelése, amelyből az is könnyen kiderülhet, 
hogy többen voltak a betörők, ám ez esetben is csak egyikük a 
gyilkos! Majd amikor a boncolási lelet a kezünkben lesz, többet 
fogunk tudni!

- A z  már fertig! A vegyészektől meg a hullapecérektől minden 
megoldatlan kérdésre választ kapunk! Fény derül a rejtélyre!

-  Először azonban a halott társaságában legutoljára látott sze
mélyeket és a holttest felfedezőjét kell kihallgatnunk -  eresztette el 
füle mellett a megjegyzést Milanovic. Te is tudod, hogy egyesek
ből kedvességgel, másokból viszont csak durva erőszakkal lehet 
kikényszeríteni a vallomást. Ahhoz azonban, hogy felismerjük, ki
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milyen kategóriába tartozik, jó  szem kell ám! -  Csakis önmagát 
vélte jó  szeműnek Milanovic. -  Bizony nehéz meló áll előttünk!

-N e k e m  mondod?! Rámegy a hátralévő napunk! -  zsörtölő
dött Varga. -  Ráadásul az ilyen túlóra, éjszakai meló nincs m eg
fizetve. N a és ezek a gyalázatos munkakörülmények, amilyenek 
nálunk uralkodnak! Még rágondolni is rossz! Bezzeg a fejese
inknek fáj a fülük! Ok piszkosul összejátszanak a politikai ha
talmasságokkal! Kiszolgálják őket, hajbókolnak előttük. Persze 
közben a jutalm uk sem marad el! Hányok már az egész bandá
tól! Nekünk viszont csak a robotmunka marad! Morzsákért! Egy 
cseppet sem csodálkozom azon, hogy az emberek már egyáltalán 
nem bíznak bennünk. Megette a fene az egészet!

Milanovicnak fejébe szállt a vér. A jól célzott szavak elevenébe 
találtak. Tehát erről fúj a szél! Varga nem szakmai tudására, szelle
mi fölényére féltékeny, hanem bizonyára azt feltételezi róla, hogy 
ő, mint a hatalom rendíthetetlen híve, bizonyos (nem is elhanya
golható) előnyjogokat élvez. Mivel Varga nem tartozik ezekhez 
a kiváltságos körökhöz, irigy rá. Ezért kelt ki ennyire magából. 
Micsoda arcátlan fráter! Ahelyett, hogy meghúzná magát, mivel 
nemzetiségi létére még az állományban van, ő ugrál! Na, majd a 
nyomozás befejeztével gondom lesz rá, hogy megüsse a bokáját!

Jött a pincér a kávéval. Gyors mozdulatokkal elébük rakta a 
csészéket, kicserélte a hamutartót, majd nesztelen léptekkel el
surrant.

-  Hány órára rendelted be a tanúkat? -  kérdezte M ilanovic a 
pincér távozása után. Habár fűtötte még a düh, hangja nyugodtan 
csengett.

-  Kettőre -  sóhajtotta Varga, egy jó t hörpintve feketéjéből.
Az intézményes rend őrei természetesen fizetés nélkül távoz

tak. M egszokták már, hogy mindenütt ingyen egyenek-igyanak. 
A múltban, amikor még hébe-hóba a pénztárcájuk után nyúltak, 
a tulajdonosok tiltakoztak a leghevesebben az ilyen jóakaratú 
gesztus ellen, mert létérdekük volt, hogy jó  viszonyt építsenek ki 
a rendőrséggel. A tulaj most is ott állt a bárpult mellett, versenyt 
hajlongva a pincérrel, egyre csak azt hajtogatta:
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-  Remélem, mindennel meg voltak elégedve, uraim! Alászol- 
gája!

- A  viszontlátásra! Legyen szerencsém legközelebb is!

4.

Helyzetéhez mérten Zoli kellemesen érezte magát. Sokáig úsz
kált a csónakház körül; kis ideig sütkérezett a napon, majd újra a 
folyóba vetette magát. Megkínzott gyomrára gyógyírként hatott 
a fűszeres halászlé, tagjait kellemesen bizsergető folyóvíz. Ám 
úgy hat óra tájt már nem volt tovább maradása. Jöttek-m entek a 
csónaktulajdonosok, állandó lett a nyüzsgés. Elbúcsúzott hát Jó
zsi bácsitól, felbaktatott a rakparti sétányra, hogy kihaltabb zugot 
keressen magának. Az egyik széles utcán találomra megindult a 
város belseje felé. Kopott irodaházak, színehagyott homlokzatú 
lakóépületek mentén haladt tovább. Néptelen tereken vágott át, 
végül kis, poros utcákba tévedt. Egyszer csak kinn találta ma
gát a város szélén, ahol már a szántóföldek kezdődtek. Az utolsó 
házsornál balra fordult, azonban az út hirtelen véget ért. Rozsdás 
vaskapu állt előtte, felette felirat: FELTÁMADUNK. Itt, a tem e
tő bejáratánál jutott csak eszébe, hogy már régóta nem volt szülei 
nyugvóhelyénél. Olyannyira régen, hogy jó  időbe tellett, amíg 
a szikrázó sírkövek között végre meglelte a tövises bozóttal be
nőtt parcellát, ahol szülei porladtak. Rövid imát mormolt a kidőlt 
fejfánál, majd egy ideig önváddal gyötrődve nézte a behorpadt 
sírhantot. A nap heve már alig észrevehetően enyhült; a sírkert 
fái körül vastag árnyékszigetek keletkeztek. Utolsó erejét kiad
va, tombolt a kánikula. Egy közeli fűzfa alatt kis deszkapadot 
fedezett fel. A szomorúfűz ágai egészen a földig értek, kellemes 
enyhet adva felforrósodott testének. A levegő meg sem rezdült. 
A gerlebúgást csak időnként zavarta egy-egy távoli motorzú
gás. A magas fűben fehér lepkék kergetőztek. Orrát megcsapta a 
száraz kóró szaga. Imitt-amott már hevert néhány sárga falevél. 
Körülötte minden az elmúlást hirdette, valami kimondhatatlanul
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fájdalmas érzést lopva ezzel a szívébe. A lét hiábavalóságára 
gondolt, és arra, milyen cérnavékony szál választja el az életet a 
haláltól. Lám, szülei is élték a maguk egyhangú életét; gürcöltek, 
szenvedtek, közben szerettek, reménykedtek, aztán... hátborzon
gató fékcsikorgás, egy tompa puffanás, és kész: bevégeztetett. 
Belenyilallt a szörnyű felismerés, hogy milyen kegyetlen is volt 
hozzájuk. Egy csöpp boldogságot sem tudott szerezni nekik so
hasem ... És a tisztelendő?... Örült az életnek, tervezett... Aztán 
a viharos éjszakán egy pillanat alatt vége lett m indennek... A 
fény kialudt, sötétség borult mindenre. Nincs tovább... Csak a 
végtelen semmi! O neki is rosszat akart. Ha nem előzik meg a 
betörésben, hogyan folyt volna le kettejük találkozása ott, a sötét 
házban, a kísérteties éji órában? Ha leltárba venné eddigi életét, 
vajon találna-e benne egyetlen jó  cselekedetet is? Rossz férj volt, 
és bármennyire is szerette lányait, mégiscsak nélküle nőttek fel. 
Sohasem fogják megbocsátani neki, hogy tönkretette gyerm ek
korukat; nem volt támaszuk, amikor a legnagyobb szükségük 
volt rá. Ő is kapott verést az élettől, de az más, azt szinte akarta, 
hiszen rajta állt minden! Egy szónak is száz a vége: elrontotta 
az életét, azonban ami még rosszabb, másokét is. Akárhogyan is 
volt, most már másképpen lesz! Nem fogja elpusztítani magát! 
Bármi történjék is, harcolni fog az életéért! Érezte, egyenesbe 
fog kerülni. Még nem tudta, hogyan fogjon hozzá, de biztos volt 
benne, hogy sikerülni fog.

Lassacskán megnyugodott. Lelkét békesség öntötte el. A hő
ség alábbhagyott, csak az átforrósodott sírkövek ontották tovább
ra is a meleget. A nap perzselése gyengült, tompa fénye most 
egészen alacsony szögben világította meg a temetőt. Az árnyék
foltok egyre növekedtek. A homály ott ólálkodott a kerítés tövé
ben. A por ülepedni kezdett. A lombokon átszűrődő tört napsu
gár csillogó arannyal vonta be a fűszálakat. A dús bodzabokrok 
belsejében sűrű sötétség honolt, ahonnan vérszomjas szúnyogok 
fekete raja zúgott elő. Kifogyott gondolataiból. Üres fejjel szívta 
cigarettáját. Ernyedtség vett rajta erőt, tagjai elnehezültek, ám 
ellenhatásként belülről furcsa bizsergő erő feszítette verítéktől
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ragacsos mellkasát. Közben peregtek az idő homokszemei. A 
napkorong már csupán sápadt lámpaként világított, majd kis idő 
múlva éles kontűrú narancssárga körlappá átalakulva eltűnt a fák 
koronái mögött. A keresztek, a távoli háztetők egyhangú szürke
ségbe öltöztek. Betegségből lábadozó lelke habzsolva itta m agá
ba a nyári alkonyat neszeit, illatát. Nyolc óra felé járhatott, mire 
elpöccintette csonkig égett cigarettáját, és elindult a kijárat felé.

Akaratlanul is a templom irányába vette útját. A parókia előtt 
járőrkocsi állt. A benne ülő két rendőr unottan bámulta a magá
nyosjárókelőt.

„Lám, milyen igaz az elcsépelt mondás: a tettes mindig visz- 
szatér a bűncselekmény helyszínére! -  sóhajtott fel, de nyomban 
el is hessegette a gondolatot. -  Micsoda ökörségen já r az eszem, 
hiszen nem én követtem el a gyilkosságot! Ám amilyen rohadt 
világot élünk, valami módon rám kenhetik az egészet! Utóvégre 
mégiscsak ott voltam én is!”

Tekintetét a torony csúcsán álló rézkeresztre emelte, majd fél
hangosan egy saját maga szerkesztette imát kezdett mormolni. 
Az őrszemek kigúvadt szemmel nézték a feltehetően hőgutától 
meghibbant alakot.

„O, Uram! -  fohászkodott erősen. -  Csak most az egyszer 
ússzam meg szárazon, ígérem: jó  útra térek! Irgalmazz, drága 
Istenem! Segíts nyomorult férgeden!”

Még ha ellentmondásosnak tetszik is, Zoli hitt Istenben, a túl
világban. Nem tartozott egyetlen egyházközösséghez sem, tem p
lomba ritkán tért be; azonban sűrűn fohászkodott bocsánatért, 
segítségért a M indenhatóhoz, akiről eléggé határozatlan, homá
lyos elképzelése volt, annak ellenére, hogy sokat elmélkedett mi
benlétéről. Ám ugyanolyan gyakran kételkedett is létezésében; 
akkor, amikor a racionális, logikus tények kerekedtek felül tuda
tában. Amikor pedig végiggondolta, hányszor kimentette szorult 
helyzetéből Teremtője, ismét mélységesen meggyőződött a má
sik világ létezéséről. így harcolt benne -  hatalmas hullámokként 
egymásra törve -  a két szemben álló erő.
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Mire átballagott a városon, és kiért a rakpartra, akkorra már az 
utcákban, a tereken sötét volt. A monarchiabeli stukkós díszítésű 
polgárházakban égett a villany. A sétány fái feketén rajzolódtak 
ki a még mindig kékesszürke fénnyel világító égboltból.

Ekkor pillantotta meg Évát, amint éppen a fűszerbolt redő
nyét húzta le.

- Jó estét, nagylány! -  mosolygott rá. -  Vége a robotnak?!
-  Mára ennyi elég volt belőle! -  emelte fel gesztenyeszínű 

tekintetét a nő. -  Ez hihetetlen! Hiszen te színjózan vagy! Talán 
már elverted azt a töméntelen sok pénzt, amivel tegnap még any- 
nyira hencegtél!?

-  Szó sincs róla! -  komolyodott el Zoli. -  Bármennyire is 
hihetetlen ez neked, csak annyi történt, hogy nem iszom többé! 
Azért megértem csodálkozásodat, hiszen eddig az illuminált ál
lapot volt nálam a normális, amikor pedig józan voltam, az je len 
tette a kivételt. Mindig összekötöttem a kellemetlent a haszonta
lannal! Ismétlem, ennek már vége! Más ember áll előtted!

-  Hiszi a piszi! -  vágott vissza csúfondáros ajkbiggyesztéssel 
Éva. Látva azonban a férfi elszánt arcát, szemében némi bizony
talanság tükröződött.

Zoli csak e kacér fintort követően vette tüzetesebben szem 
ügyre az asszonyt. Éva kissé telt alakján könnyű nyári ruha len
gett, amelyből teljes egészében előbukkantak napbarnította lágy 
karjai. Még mindig kemény mellei feszítették a vékony kelmét. 
Fehér szandál a lábán, mézbarna haja kontyba tűzve. Éva valaha 
szép lány volt, most is szemrevaló, csinos, negyvenes asszony, 
aki csöppet sem veszített vonzerejéből, és tudatában van annak, 
hogy kellemes külleme megfizethetetlen kincs. Nőies kisugárzása 
rabul ejtette a férfit. A lenge öltözék alól felsejlő idomai kétség
kívül erotizáló hatással voltak rá. Ami hosszú idő után új érzés 
volt számára. Előtódult a régenvolt szerelem emléke. Ugyanis 
fiatalkorában egy ideig szenvedélyesen udvarolt Évának. Nagy 
szerelem volt. Mindenki úgy hitte, el fogja venni feleségül. Az
tán jö tt későbbi élete párja. Zolinak választania kellett a két lány 
között. A szakítás után Éva hamarosan férjhez ment. Férje afféle
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bájgúnár, nőcsábász típus volt. aki elhanyagolta feleségét. Há
zasságuk később már csak formális volt, gyermekük sem szüle
tett. A férj aztán még a polgárháború legelején, mint tartalékos, 
elesett a fronton. Illetve, a sors iróniája, hogy nem harc közben 
halt meg, hanem baleset következtében. A köréje gyűlt bajtársai 
előtt hősködött, hogy milyen szakértelemmel tudja kezelni a ké
zigránátot. Az robbant fel a kezében, darabokra tépve őt, néhány 
néző pedig rokkanttá vált.

„Lehetséges, hogy fiatalon tévedtem ... -  futott át Zoli agyán a 
gondolat. -  Talán másképp alakult volna minden, ha kitartok Éva 
mellett. Lám, még mindig milyen lenyűgöző hatással van rám ez 
a szelíd nő! Ővele biztosan sokkal könnyebb lenne újrakezdeni 
az életet. De vajon neki kellek-e még? Ugyan kinek van szüksé
ge egy lecsúszott alakra, csupa kudarccal a háta mögött? Akinek 
az egzisztenciája nulla, márpedig az égvilágon semmit sem tu
dott összekaparni magának. Ha nem is fog inni többé, naponta 
meg kell majd küzdenie az iváskényszerrel, a depresszióval, a 
fájdalmas emlékekkel. Miért vállalna magára egy józan asszony 
ilyen keresztet? Mi okból babusgatna holmiféle kisebbrendűségi 
komplexusokkal küszködő nyavalyás frátert? Ha hajlandó volna 
is minderre, vajon én el tudnám-e viselni, hogy hátralévő életem 
ben örökké hálát érezzek, amiért gondomat viseli?... Ám más
képpen is történhetne. Boldogok is lehetnénk! Miért ne? Próba 
szerencse alapon!”

-  Semmit sem változtál, Évikém! Tudod-e, hogy még mindig 
nagyon csinos vagy? -  rohamozott a hirtelen jö tt ötleten felbuz
dulva Zoli. -  Bárcsak újból fiatal lehetnék! Akkoriban nagyon 
szerelmes voltam ám beléd!

Nem is igen értette, honnan veszi a bátorságot, de nem tudott 
érzéseinek parancsolni. Közben a nő úgy tett, mintha nem ér
zékelné a szavak mögött rejtőző érzéki túlfűtöttséget, és csupán 
sablonos férfi locsogásként értelmezné a váratlan, hódító szándé
kú kitörést. Tréfával igyekezett csitítani a botcsinálta szerelmes 
felduzzadó vérének viharos tengerét.
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-  Ugyan, ne hülyéskedj, hol vannak már azok az idők! -  köz
ben szeme a távolba, a folyón túli sötétségbe révedt. -  Különben 
is, mintha ezt az érzelgős bókot tegnap már hallottam volna!

Zolinak felrémlett, hogy amikor pocsolyarészegen hazafelé 
dülöngélt a kocsmából, betért a boltba is, azonban arra már nem 
tudott határozottan visszaemlékezni, mit fecseghetett ott össze.

-  Igazán? -  hebegte rosszat sejtve. -  Őszintén sajnálom, ha bár
mivel is megsértettelek volna. Nem mentségképpen mondom, de 
irgalmatlanul el voltam ázva. Teljesen ki voltam ütve.

-  Szó sincs róla! -  nyugtatta meg gyorsan Éva. -  Dehogy bán
tottál! Mindig is úriember módjára viselkedtél a nőkkel szemben.

Hanglejtéséből Zoli nem tudta megállapítani, vajon őszintén 
mondja-e mindezt, vagy csupán gúnyolódik.

-  Tudod mit, ha már ekkora gentlemannek tartasz, hát haza
kísérlek! Egy cseppet sem biztonságosak manapság az utcák. 
Előbb azonban gyönyörködhetnénk egy percet az esti folyóban. 
Tudod, mint régen. Emlékszel? Szabad a karját, hölgyem?!

-  Ugyan mit tesz az a néhány méter hazáig? -  szabadkozott 
Éva. -  Vagy talán úgy hiszed, hogy a sarok mögött már lesben is 
állnak az elrablóim? Különben eléggé gyatrán nézel ki, Zolikám. 
Az arcod nyúzott, a szemeid karikásak. így bizony romantikázás 
helyett jobban tennéd, ha mihamarabb ágyba bújnál!

„Veled” -  fejezte be gondolatban a mondatot Zoli. M ár m ajd
hogynem ki is csúszott a száján a sikamlós indítvány, ám idáig 
mégsem merészkedett.

-  Egy frászt! -  vágott közbe ehelyett hevesen. -  Magad m ond
tad, hogy egy pillanat alatt otthon vagy. Induljunk!

-  Ha már ennyire csökönyös vagy, üsse kő, menjünk hát csil
lagnézőbe! Ám ismétlem: veled ellentétben nekem nincs sok el
fecsérelni való időm! -  nevetett fel Éva. Apró gyöngyfogai m eg
csillantak a lámpafényben.

A sétány korlátjának támaszkodva szótlanul nézték a ragyogó 
égboltot. A hold hatalmas, foltos képe kíváncsian bele-belekukkan- 
tott az olajos víztükörbe. A mögöttük magasló hársfa sűrű lombja 
vastag árnyékot vetett rájuk, nem engedve át az útszéli ívlámpák
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fehér világosságát. Lejjebb a folyón Józsi bácsi reflektorának hosz- 
szíi fénycsóvája teljes egészében bevilágította a csónakok sorát. 
Még távolabb, a kanyarnál, vontató dohogása hallatszott.

-N o s ,  hadd hallom, mi késztette kegyelmedet arra, hogy fel
hagyjon eddigi, enyhén szólva könnyelmű életmódjával? -  törte 
meg a csendet még mindig évődő hangon a nő, majd szomorkás 
mosollyal az ajkán hozzátette: -  Ha ugyan van egy csöpp igazság 
abban, amit ilyen határozottan állítasz.

-  Persze, hogy van! -  győzködte inkább önmagát, mintsem 
beszélgetőtársát Zoli. -  Valójában még most sem tudom, hogyan 
történhetett, de ma reggel egyszerre úgy éreztem, az iszákosság 
ördöge végképp eltávozott tőlem. Csak így egyszerűen kimond
va ez bizonyára furcsán hangzik, azonban nem tudnám szavakba 
foglalni, mit is éreztem tulajdonképpen. Abban azonban biztos 
vagyok, hogy örökre végeztem az alkohollal. Engem ugyan nem 
fog gyötörni többé, az szent biztos! Már nem is emlékszem pon
tosan, hogyan kezdődött. Valahogy úgy, hogy nagyon m egtet
szett a bódult állapot. Minden legényke kipróbálja az italozást, 
ez a szórakozással jár mifelénk, de hát a többiek ettől függetlenül 
nem váltak a szesz rabjává! Az ember megissza az első poharat, 
a másodikat már az ital kívánja, harmadszorra már az ital issza 
meg az embert. Ezután kezdődnek a súlyos problémák! Ha már 
rászokik valaki, beindul az állandó iváskényszer. Alkalm atlan
ná válsz a rendszeres munkára, mindenhonnan kidobnak előbb- 
utóbb. A régi barátok kerülnek, mindenfajta közösség kirekeszt, 
mert nem vagy szalonképes sehol sem.

Zoli valahonnan előkotort egy gyűrött cigarettát, rágyújtott, 
majd mélyet szippantva belőle, messze kifújta a füstöt.

„M ennyire kár egy ilyen értékes emberért! -  gondolta Éva, 
szomorúan nézve a férfit. -  Mire való volt így tönkretenni ma
gad azzal az átkozott itallal! Pedig milyen reményteljes, okos fiú 
voltál annak idején. Mi, az osztálybeli csajok mind bámultunk, 
bálványoztunk, hiszen vonzó srác voltál, rakoncátlan hosszú ha
jaddal, modern nézeteiddel, amelyekért képes voltál köröm sza
kadtáig harcolni. Izgága lázadó! Ami különben menő dolog volt
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akkor. Na és én hogy be voltam zsongva érted! Amíg együtt já r
tunk, repültem, nem érzékeltem magam körül semmi mást, csak 
a szépet! Fürödtem a boldogságban... Mégis minden m ásképp 
alakult, mert elmulasztottál feleségül venni... Ha más okból is, 
de mindkettőnk élete tönkrement. Most pedig itt állunk kiábrán
dultán, eltemetkezve ebben a sivár városban, ebben a szétrombolt 
országban. A bank is tönkrement az egyik napról a másikra! Egy 
szempillantás alatt már kinn voltam az utcán, munkakönyvemmel 
a kezemben. Lőttek a jó  fizetésnek, a biztos nyugdíjnak! Idősödő 
fejjel mérhetem a sót, cukrot, rakodhatom ki az árut, éhbérért... 
Nekem nagy fájdalom volt nézni Zolikám, hogyan mégy tönk
re napról napra, miként kóborolsz, mint a kivert kutya. Azonban 
nem utáltalak meg, mint ahogyan egy ilyen részeges csavargót 
illenék. Sőt! Magam lennék a legboldogabb, hogyha valóban úgy 
alakulna minden, ahogyan mondod, mert józan állapotban a régi 
Zoli vagy. És az is maradsz. Csak hát támasz, meleg szó nélkül 
hogyan sikerülhet felállnod?”

-  Öntsd ki a lelked, hiszen kevesen vannak, akik úgy ismer
nek, mint én! -  biztatta Zolit az asszony.

-  Igen, igen... így történt minden! -  sóhajtotta a férfi nem 
nézve a nőre. -  Ha pedig nincs ital, jön a mély depresszió. Ezért 
hát mindennap igyekeztem lerészegedni; szinte hivatásom m á 
vált az ivás. Fantasztikus mennyiségeket döntöttem magamba. 
El sem tudod képzelni, milyen érzés, amikor a Vasmacskán kí
vüli, egyetlen másik kocsmában nemhogy kiszolgálni, de még 
beengedni sem hajlandóak. Ott is csupán azért tűrnek meg, mert 
valami rejtélyes okból szimpatikus vagyok a tulajnak. Elhiheted, 
hogy már elegem van ebből az életvitelből! Ideje, hogy végre 
benőjön a fejem lágya! Nem sok időm van már az öregségig. 
Hátralévő éveimet biztonságban, normális körülmények között 
szeretném leélni.

-  Elhiszem. Bele kell vágnod! -  nézett rá Éva a sötétben, 
majd bizonytalanul hozzátette. -  Ám szerintem nem lesz könnyű 
dolog.
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-  Tudom -  mondta a férfi. -  Tisztában vagyok mindennel. 
Meg kell küzdenem az elvonási tünetekkel, tönkrem ent idegrend
szeremmel, régi énemmel. Meg persze az emberek előítéletével, 
ami nagyon kegyetlen dolog ám! Még abban is benne van, aki 
azt állítja magáról, hogy nincs előítélete. Ugye hogy viszolyogsz 
tőlem még te is? -  Éva tiltakozó fejmozdulatát határozottan lein
tette. - N e  mentegetőzz! Helyedben magam is így éreznék. Azt is 
tudom, hogy senki sem segíthet rajtam, egyedül kell megküzde- 
nem az alkohollal, de most már szembe tudok nézni a tényekkel. 
Nagyon nehéz lesz mindent újrakezdeni; beilleszkedni a norm á
lis kerékvágásba, de sikerülni fog!

Éva a folyó csillámait nézte. Szemöldökét összevonta, formás 
orra meg-megremegett. Igyekezett követni a férfi gondolatm e
netét. Ez azonban nem igazán sikerült neki, hiszen nem voltak 
az effajta züllöttséghez kapcsolódó élményei. Ehhez nagyon is 
visszavonultan élt könyvei, virágai között. Remetelakát csupán 
némely kedvére való színielőadás miatt hagyta el. Talán felesle
ges mondani, hogy nem ivott, nem dohányzott, nem hancúrozott 
férfiakkal, habár éppen elegen kosiattak utána. Zoli sejtette, mi
ről gondolkodhat, és megérintette a nő tisztasága, ártatlansága, 
mivel már emberemlékezet óta nem volt erkölcsös életet folytató 
nő társaságában. Az utóbbi időben kizárólag deviáns lepedőakro
batákkal hozta össze a véletlen, valamely lumpen társaságban.

-  Csodálatos vagy, Évi! -  szakadt ki belőle az őszinte bámu
lat. -  Téged aztán igazán nem rontott el az élet! Még mindig 
nagyon...

Éva csalhatatlan női ösztönével felismerte, hogy kezd veszé
lyes vizekre terelődni a beszélgetés, ezért a maga szelíd módján, 
ám ellenkezést nem tűrő hangon szakította félbe a kibontakozó 
vallomást:

-  Most már igazán mennem kell! Fárasztó napom volt, és még 
otthon várnak rám a szokásos esti apró-cseprő tennivalók.

Csendben tették meg a néhány lépésnyi utat az asszony házá
ig. A kapuban Éva megszólalt:
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-  Milyen sok kíméletlenséget, szenvedést is rejt magában má
sok kívülről oly egyszerűnek, netán szépnek tűnő élete. Te is meg
szenvedted a magadét, és lám Boros atya is megkapta a kegyetlen 
csapást, amit a sors rámért, ezt a meg nem érdemelt szörnyűséget.

„M ár megint ez az átkozott gyilkosság! -  rándult össze Zoli 
gyomra. -  Mikor szabadulok már meg ettől a lidércnyomástól?”

Eddigi biztonságérzete egy szempillantás alatt elillant. Újra 
eluralkodott rajta a lelkiismeret-furdalás, a félelem. Úgy érezte, 
kis híja, hogy ismét összeroppanjon. Most már ő igyekezett mi
nél hamarabb búcsút venni eddig a pillanatig még oly kellemes 
társaságot nyújtó beszélgetőtársától.

-  Nem tartalak fel tovább! -  mondta gyorsan. -  Habár más 
értelemben mint neked, nekem is zűrös napom volt. Most már 
tényleg hazamegyek lefeküdni, és majd meglátom, mit hoz a hol
nap. Jó éjszakát, Évikém!

-  Minden jót, szia! -  matatott táskájában kulcsai után a nő.
-  És fel a fejjel! Kitartás!

-  Igen ... Ez a z ... Kitartás -  motyogta Zoli. És már indult is.
Borús gondolatainak terhét cipelve, görnyedten bandukolt a

hepehupás járdán, meg-megbotolva a feltüremlett aszfalt repedé
seiben. A világ megszűnt körülötte létezni: még arra sem reagált, 
amikor valamelyik járókelő ráköszönt. Egyszer csak monoton 
zsivaj, biliárdgolyók csattogása, zenefoszlány hatolt a tudatáig. 
Erős neonfény világította meg dúlt arcát, rettegést tükröző sze
mét. Arra eszmélt fel, hogy a Vasmacska nyitott ajtaja előtt áll.

„Egy pofa sör nyomban rendbe hozna! -  nyelt egy nagyot.
-  Mi sem történne, ha legurítanék egy korsóval! Csak egyetlen
eggyel! Na, azt már nem, barátom! Nem szabad! Hogy is m ondta 
Évi? Kitartás. Ez az: kitartás! Elég a csábításból, mars hazafelé! 
Akármilyen nyomorúságos is az odúd, azért még, hála istennek, 
van hol lehajtanod a fejed!”

Zoli sötétségbe és csendbe borult, elhagyatott háza lehango
lóan, szinte kísértetiesen hatott az edénycsörömpöléstől, gye
rekzsivajtól hangos, a tévék fényét, rádiók zümmögését árasztó 
szomszédai mellett.
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„Még hogy a kocsmában hígítsam az agyam, miképp gondol
hattam ilyesmire! -  morfondírozott tovább, miközben a nyitott 
ablakon keresztül irigyen nézte az idilli képet: a vacsoránál ülő 
szomszéd családot. -  Én talán nem tudnék ilyen boldogan élni? 
Miért különbek ők nálam? Megmutatom, hogy nem leszek to
vább senki lábtörlője!”

Amikor „lakosztálya” vaksötétjében fel kattintottá öngyújtó
ját, az asztal alól egy patkány futott visítva a sarokban tátongó 
repedés felé. Egy percre megmerevedett a borzalomtól. Felrém- 
lett benne a sejtelem, hogy vajon valóságos volt-e az a förtelmes 
bestia, vagy csupán delíriumos hallucináció szüleménye.

„Ugyan már, miféle érzékcsalódás? -  folytatta belső mo
nológját, amíg meggyújtotta az asztalon lévő gyertyacsonkot.
-  Képtelenség! Állom én még a sarat! Érzem, hogy az erőm is 
lassacskán visszatér.”

És valóban: rossz állapotban lévő idegeit leszámítva, Zoli 
még mindig ereje teljében volt. Ami szinte csodaszámba ment, 
hiszen minden tőle telhetőt elkövetett, hogy tönkretegye magát. 
Egészségét azonban nemigen tudta kikezdeni az ital. Szívós, ro
busztus szervezete sikeresen megküzdött a romboló erőkkel.

A heverőre dőlt, és a szúnyoghálón át nézte a csillagos ég 
négyszögét. Újra az a gyönyörű, egyben fájó érzés uralkodott el 
rajta, mint napszálltakor a holtak birodalmában, vagy mint az 
imént, amikor Évával sétált.

„Kétségtelen, hogy egy ilyen tönkrement, visszataszító csa
tornatöltelék nem vonzza a nőket -  mérlegelt. -  Mégis, ha he
lyére tenném a dolgokat magam körül, akkor talán Évi is más 
szemmel nézne rám. Annak ellenére, hogy a versengési ösztön 
hiányzik belőlem, és a stresszhelyzetekben eddig rendre össze
omlottam, azért némi akaraterővel -  még ebben a vad világban 
is -  ki tudnék harcolni magamnak némi egzisztenciát. Nagyon 
elegem van már abból, hogy holmi tehetetlen álmodozó m ódjá
ra éljek máról holnapra. Vagy talán az lenne a legmegfelelőbb 
megoldás, ha örökre itt hagynám ezt a nyavalyás, kátyúba ju to tt 
országot, természetesen Évivel együtt. A messzi távolban, ahol
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senki sem ismer, boldogok lennénk. Ott semmi sem em lékeztet
ne sikertelenségeim színhelyére. Felvenném a kapcsolatot a lá
nyaimmal, és újra szép volna minden. Majd csak felragyog végre 
a szerencsecsillagom! Egyedül benned reménykedem, ó, édes 
istenem! Segíts, hogy ezután szolid, becsületes életet éljek, távol 
minden gonoszságtól!”

Szemhéja lecsukódott a fáradtságtól, de elaludni mégsem tu
dott. Éva arca tűnt fel előtte, ám vonásait minden igyekezete elle
nére sem tudta pontosan felidézni. Majd minden átmenet nélkül a 
múlt éjszaka rémképei tolakodtak elő, amelyektől olyan lidérces 
szorongást érzett, hogy szinte beleszédült a félelembe. Eközben 
a lelkiismeret-furdalás démonai is marcangolták, egy pillanatnyi 
nyugtot sem hagyva szívének. Újból Éva alakja szorította ki a 
borzalmakat. Ott állt karnyújtásnyira, duzzadó bájait alig takaró 
lenge ruhájában. Már-már érezte az álom ölelését, amikor ismét 
a rémséges éjjeli árnyak közeledtek vészjóslóan. Láttukra hideg 
borzongás futott végig a gerincén. így tartották ébren, egym ást 
váltva a vágygerjesztő Erósz, a bosszúálló Nemeszisz és az alvi
lági Hadész, mígnem pirkadatkor a fényes Héliosz ki nem űzte 
őket lelkének mélységes, vaksötét Tartaroszából.
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HARMADIK FEJEZET

A világosság a sötétségben világít, 
de a sötétség nem fogta  föl.

Jn 1,5

1.

A Vasmacskában most teljes volt a létszám. A nyomdászok a 
sarokban zajongtak, a zsákolok viszont az ajtó közelében lévő te
rületet uralták. Az összeszokott csapatot az ügyeletes részeg egé
szítette ki; szabályos időközönkénti közberikácsolásával túlhar
sogta az egész hangzavart. Mindenki a gyilkosság körülményeit 
taglalta, persze ragaszkodva saját verziójához. Sümegi Zsolt, a 
tulaj -  egy jó  karban lévő, harmincas izompacsirta -  megszokott 
helyén ült, nem messze a bárpulttól. Lerítt róla, hogy sanyarú 
előélet után, nemrégen kapaszkodott fel az uborkafára. A m os
tanság megjelent vastag aranyláncos fiúk mérhetetlen gőgével 
ellentétben -  ami egyébként nagyon is jellem ző tulajdonsága 
volt - ,  jelen pillanatban szerényen lapított. Minden igyekezeté
vel azon volt, hogy kirekessze magát a társaságból. Zolinak már 
csak az ő asztalánál ju to tt hely.

-  Szia, Zsolti! -  állt meg tétován a kopaszra nyírt fiatalember 
előtt. -  Szabad?

-  Már hogyne... -  ocsúdott fel gondolataiból a másik. -  He
lyezd kényelembe magad, öreg harcos!

Csakhamar előkerült a pincérnő is, és várakozó tekintetét Zo
lira szegezte.

-  Egy narancslevet kérek! -  mondta olyan természetes han
gon, mintha egész életében mást sem ivott volna. Látván a kial- 
vatlan neurózis feltűnő nyomait az arcán, reszkető kezét, és nem 
utolsósorban figyelembe véve azt a cseppet sem elhanyagolható 
körülményt, hogy a valószínűleg teljes egészében átvirrasztott
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éjszaka után első útja a kocsmába vezetett, bárki nyomban arra a 
következtetésre jutott volna: kezdetnek egy dupla kerítésszagga
tón alább biztos nem adja a fickó. Emiatt semmi kivetnivaló nem 
volt abban, hogy a felszolgálónő nem titkolt csodálkozással távo
zott, hogy csakhamar egy gyöngyöző falú pohárral térjen vissza. 
Zoli mohón hörpintett a hideg italból, majd Zsolthoz fordult:

-  Elkaphatnám az újságot? Úgy látom, már átolvastad.
-  Természetesen -  mormolta a tulaj, és áttolta újdonsült asz

taltársának az előtte heverő népszerű napilap aznapi számát.
Zoli türelmetlenül a bűnügyi rovathoz lapozott. Rögtön meg 

is találta a keresett cikket.

KEGYETLEN GYILKOSSÁG

A bűncselekmény motivációja a templom
tatarozására szánt pénz volt

Tegnapra virradóra ismeretlen tettes(ek) meggyilkolták Boros 
József (36) tisztelendőt, a révmonostori Péter és Pál r. k  temp
lom nagy népszerűségnek és tiszteletnek örvendő plébánosát. A 
holttestet egy korai járókelő fedezte fel, aki a parókia minden aj
taját feltörve találván akadálytalanul juthatott be a hálószobába, 
ahol rátalált a vérbe fagyott tetemre.

A gyilkosság indítóokát valószínűleg az a nagyobb összegű 
valuta képezte, amit az áldozat nemrégiben kapott a templomépü
let tatarozására. A rablógyilkos(ok) feldúlták az egész plébániát, 
a pénzt azonban nem tulajdoníthatták el, mivel azt a bűnüldöző 
szervek hiánytalanul megtalálták a pincében lévő rejtekhelyen.

A nyomozás teljes erőbevetéssel folyik Nagyon is szükség van 
a hatóság hathatós fellépésére, hiszen a lakosság körében nagy 
félelmet keltett a bűneset, amilyenhez hasonlóra még a legidő
sebb helybeliek sem emlékeznek. Ezen egy cseppet sem csodál
kozhatunk, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy még a mostani 
zűrzavaros időkben is Révmonostor számított az egyik legbizton
ságosabb városnak az egész országban. Bízunk benne, hogy a
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rendőrség hamarosan pontot tesz az ügyre, és ennek következ
tében a felzaklatott kedélyek is megnyugodnak

A nyomozó szervek lapzártáig semmiféle, az üggyel kapcso
latos közleményt nem adtak ki, azt azonban megígérték, hogy a 
nyilvánosságot kellő időben tájékoztatni fogják. Feltehetően az 
eredményes nyomozás érdekében nem nyilatkoznak. A fent közölt 
információkat a közvetlen szemtanúk nem hivatalos kijelentései 
alapján közöltük. Egyedül a vizsgálóbíró nem zárkózott el tudó
sítónktól, ám ő is csak annyit közölt, hogy ez idáig még felderítet
len módon követték el a brutális bűncselekményt.

„Ez bizony nem valami sok” -  tette le az újságot Zoli.
-  A gyilkosságról olvastál? -  kérdezte Zsolt, majd meg sem 

várva a választ, színlelt sajnálkozással még hozzátette. -  Szeren
csétlen flótás! Ép ésszel szinte felfoghatatlan, hogy egy efféle 
jám bor, jóravaló ember ilyen szörnyű véget érjen!

Minden átmenet nélkül ismét lehajtotta busa fejét, és rezze
néstelen tekintettel bámulta tovább üres kávéscsészéjét; jelezve, 
hogy a beszélgetést egyelőre befejezettnek tekinti. Tömzsi, dom 
ború mellkasú, deltás figura volt. Az ártatlan halványkék szemek 
mögött fondorlatos agyvelő bújhatott meg, hiszen a jelenlegi 
magatartásával ellentétben nagyon is szószátyár tudott lenni, 
ám véleményét, gondolatait senki emberfia nem fürkészhette 
ki. Szüksége is volt többek között eme tulajdonságára is, hiszen 
mint pitiáner piaci seftelő kezdte, majd különféle félig legális, 
vagy még inkább illegális vállalkozásokkal rövid idő alatt szépen 
megszedte magát. M ellesleg megjegyezve, jóm ódú apósát -  aki 
az indulásnál üzlettársa vo lt-k ijá tszo tta , mindenéből kifosztotta. 
Úgyhogy a még ereje teljében lévő férfi belerokkant a csapásba. 
Ez is vitte el. Ekkorra már vérszemet kapott; fejest ugrott az it
teni kétes hátterű üzleti életbe. Lelkiismeret-furdalás nélkül nye
részkedett, becstelen alkukat kötött, akit csak tudott, becsapott, 
másokat lefizetett. Amikor csak tehette, igyekezett kikerülni a 
törvényt. Persze nagyban kedvezett neki az országban uralkodó, 
az élet minden területén megnyilvánuló korrupció. Meg is tett
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mindent annak érdekében, hogy számára előnyös kapcsolatokat 
alakítson ki a helyi, sőt a felsőbb politikai körökkel is. Suttogták, 
hogy bensőséges viszonyban van a legerősebb maffiacsoporttal, 
meg azt is, hogy pénzeli a hatalmon lévő pártot. Ebben lehetett is 
igazság, hiszen enélkül manapság nehezen vált volna bárkiből is 
menő üzletember. Habár harmincas éveinek még csak a legelején 
járt, már észvesztő módon megtollasodott. A Vasmacska csupán 
egy csepp volt virágzó birodalmának tengerében. Egész sor ve
gyeskereskedése volt a városban és környékén. Többek között az 
a bolt is tulajdonát képezte, ahol Éva dolgozott. Pékséget, jó  né
hány teherkocsiból álló fuvarozási vállalkozást, külkereskedelmi 
céget mondhatott magáénak. A központban pöffeszkedő két ba
romi ormótlan háza mellé még egy hatalmas tanyát, helyesebben 
majorságot is építtetett kinn a határban, hatalmas földterületet 
kanyarítva köré. Itt még versenyistállót is berendezett. M ind
amellett, hogy fényűző kávézója volt a főutcán, legszívesebben 
itt, a Vasmacskában tartózkodott. Délelőttönként innen irányí
totta szerteágazó üzleti tevékenységét mobilon. Zolit -  mondani 
sem kell, hogy régi bútordarab volt az ivóban valami oknál 
fogva a pártfogásába vette. Természetesen kegyes gazda, odaadó 
szolga viszonyban képzelte el kapcsolatukat. Habár Zolinak nem 
volt kenyere a megalkuvás, kompromisszumkészsége se volt, és 
nem is nagyon tudott másokhoz alkalmazkodni, úgy érezte: az
zal, hogy néhanapján disznóölésnél, fametszésnél segédkezik a 
tanyán -  már amikor használható állapotban volt - ,  nem kötelezi 
el magát Zsoltnak. Persze a vállalkozónak erre a célra is akadt 
volna másik, megfelelőbb embere a sok alkalmazott közül, ám 
szokása volt maga köré gyűjteni a kis mezőváros lerobbant intel- 
lektueljeit, akikből szép számban válogathatott a mostani ínséges 
időkben, hiszen őket érintette leginkább az életszínvonal draszti
kus csökkenése. Ezt a passzióját azzal magyarázta, hogy vevő a 
magas színvonalú kultúrára, és hogy -  szavaival élve -  baromian 
csípi az irodalmat, művészetet. Ebből persze egy szó sem volt 
igaz. Valójában csupán saját parlagi szórakozására használta fel 
ezeket a hajdanvolt értelmiségieket, és a pénz hatalmánál fogva
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minden alkalmat megragadott, hogy porig alázza őket. M ásrészt, 
mint minden gyakorlatias ember, egy bizonyos fokig irigyelte 
is ezeket a bohémeket. Zolit is -  mint egyetemet járt világfit, 
aki nem kevés időt töltött Európa szerencsésebbik részén - ,  e 
nyomorult udvari bolondok kategóriájába sorolta. M eglehetősen 
furcsa párost alkottak így együtt az asztalnál. Egyikük, mint a 
szakadatlan felfelé ívelés, a másik pedig, mint a folyamatos ha
nyatlás szimbóluma. Egyvalamiben azonban nem különböztek: 
egyikük sem volt az erkölcs elkötelezett bajnoka. Nem sokat tö
rődtek az embertársaikkal, és azok rájuk nézve csaknem kizá
rólag elmarasztaló véleményével. Lehetséges, hogy ez a közös 
tulajdonságuk hozta őket közel egymáshoz.

Mivel Zsolt szótlanságba burkolódzott, Zoli sem erőltette a 
beszélgetést. Tudta, hogy ilyenkor veszélyes zavarni pártfogóját. 
Inkább a csapszék közönségének zagyva handabandázását hall
gatta. Végül mégiscsak az üzletember törte meg a csendet:

-  Holnap délután ki kell mennem a tanyára. Neked is okvetlen 
velem kell jönnöd! Életbevágóan fontos ügyről van szó!

Habár egy kissé meghökkent, hogy egyszerre ilyen bizalmas 
hangot üt meg vele szemben, azért gondolkodás nélkül elfogadta 
Zsolt ajánlatát.

-  Oké! Hánykor indulunk?
-  Itt várlak, pontban kettőkor! -  mondta eddig még nem lá

tott furcsa tekintettel a tulaj, majd előkapta zsebéből a megcsör- 
renő mobilját, és beleordított: -  H alló!?... Igen, értem ... Rögtön 
megyek!

Senkire sem tekintve búcsúszó nélkül elviharzott.
„Ilyen szórakozottnak még sohasem láttam -  m orfondíro

zott Zoli. -  Azt se vette figyelembe, hogy szesz helyett üdítőt 
iszom!”
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2.

Ezalatt a révmonostori rendőrállomás egyik udvarra néző 
sivár irodahelyiségében Milanovic felügyelő a parókián történt 
halálesettel kapcsolatos tanúkihallgatás jegyzőkönyvét diktálta a 
miniszoknyás, frissen ondolált gépírónőnek. Délelőtt kilenc óra 
körül járt az idő, és a felügyelő már több mint huszonnégy órája 
ébren volt. Az egyik cigarettáról a másikra gyújtott. Az aszta
lon üres kávéscsészék sorakoztak. Az előző nap délutánján min
denkit beidéztek, akinek bármi köze is lehetett a gyilkossághoz, 
és azokat is, akik élete utolsó óráiban találkoztak az áldozattal. 
Alapos munkát végeztek, ám a tanúvallomásokban nem találtak 
ellentmondást. Kivéve néhány apróságot, ami később valótlan
ságnak bizonyult. Hiszen megszokták már, hogy minden egyes 
tanú másképpen meséli el az átélteket, akaratlanul is fantáziájá
nak szüleményeit szőve történetébe, melyeket azután ők köny- 
nyen különválasztottak a valóságtól. Különben is mindegyik elő
állított szilárd alibivel rendelkezett. A kihallgatás egészen éjfél 
utánig elhúzódott. Utána pedig átgondoltak és mérlegeltek min
den lehetőséget az ismeretlen elkövetőkkel, valamint a gyilkos
ság módjával kapcsolatban, ám egy tapodtat sem jutottak előre a 
bűntény feltárásában. Sokféle bizarr hipotézist felállítottak, hogy 
azután sorra el is vessék őket, mivel valami oknál fogva egyik 
sem bizonyult kivitelezhetőnek. Többnyire azonban csak M ilano
vic rukkolt elő különféle komplikált elméletekkel a megoldásra 
vonatkozóan, mivel Varga a felügyelővel ellentétben, abszolúte 
híján volt mindenféle fantáziának. Az volt az elve ugyanis, hogy 
a nyomozásnál semmi helye sincs holmiféle meddő filozofálás
nak, hiszen minden bűntény felderíthető a megállapított tények 
kimerítő elemzésével. A siker záloga az alaposság és a célirányos 
gondolkodás. Eredmény csakis szívós, kitartó munkával érhető 
el. A tettest azok között kell keresni, akik anyagilag leromlott 
környezetben élnek, akik már voltak büntetve, akikről nyilván
tartása van a rendőrségnek. Ezek közül kell kiszűrni a leggyanú- 
sabbakat, utána pedig jól megszorongatni őket, hogy beismerő
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vallomást tegyenek. Természetesen közben nem muszáj m in
denben ragaszkodni az előírásokhoz. Már azért sem, mert az ő 
szemükben, akik a törvényt és a rendet képviselik, minden ilyen 
nyavalyás deviáns alak potenciális bűnözőnek számít. Ez már 
így van, amióta világ a világ! Kellő puhítás után az elkövető úgy 
fog énekelni, mint a pinty! De akik tökéletes alibit is igazolnak 
közülük, nekik sem árt néha egy kis ráncbaszedés, mert ilyenkor 
sok mindent megtudhat tőlük a rendőrség, ami később nagyon 
is hasznosnak bizonyulhat. Ezenkívül besúgók is vannak a vilá
gon, akik egy kis ellenszolgáltatás fejében használható inform á
ciókkal szolgálhatnak. Milanovic azonban, aki -  természetesen
-  ismerte ezt a bűnüldöző szervek berkeiben népszerű és szinte 
általánosnak mondható módszert, amelynek Varga is oly elkö
telezett híve volt, csak a végső esetben alkalmazott erőszakot a 
kilátástalan helyzetbe kényszerített gyanúsítottak vallomásának 
kikényszerítésére. Ha ilyesmire sor is került, inkább beosztott
jaira bízta a kivitelezést. Jobban kedvelte a munka intellektuális 
részét. Az íróasztal mellett ülve sorra venni az adatokat, majd 
megfejteni, és végül pedig felgöngyölíteni a bűnügyeket. Sze
rinte Varga a bűnelkövető réteg megítélésében is tévedett. Vala
mikor, Milanovic kezdő korában, ez nagyjából így is volt, azóta 
azonban nagyot fordult a világ. A rendőröknek manapság főleg 
profi bűnözőkkel van dolguk, akik tökéletes módon hajtják végre 
tetteiket, a korszerű technológia igénybevételével. A szervezett 
alvilág keze még az ilyen porfészekbe is elér, ahol a Varga-félék 
azt gondolják, hogy a világ csupa kisstílű tyúktolvajokból áll. A 
felügyelő hajlott afelé, hogy a papgyilkosság mögött is a maffia 
állhat. Hiszen egy helybeli botcsinálta gyilkos hogyan is alkal
mazott volna ilyen rafinált elkövetési módszert, amilyenre még 
az ő hosszú pályafutása alatt sem volt példa.

A felügyelő hajnaltájt csüggedtségében már Sherlock Holmes 
mondását idézte, miszerint „amint kizártunk mindent, ami való
szerűtlen, a megoldást biztosan a lehetetlen területén fogjuk m eg
találni” . Négy óra körül hazaküldte Vargát, hogy aludjon néhány 
órát, ő pedig kis jegyzetfüzetében rendszerezte az eddig m egálla
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pított adatokat, tényeket. Diktálás közben is ezeken gondolkodott, 
amikor váratlanul Varga rontott be nagy sebbel-Iobbal.

-  Megjött a toxikológiai és kórbonctani vizsgálat eredménye!
-  újságolta, és egy vastag borítékot nyomott Milanovic kezébe. -  
Utólagos engedelmeddel én már átfutottam az irományt, ám mond
hatom, hogy semmiféle egetverő újdonságot nem találtam benne!

-  Igen!? -  dörmögte bajusza alatt Milanovic, és az íróasztal 
mögé ülve maga elé teregette a papírokat. -  Azért, ha megenge
ded, talán magam is átnézném, hogy mi áll benne!?

-  Elnézést! -  kapott észbe Varga, hogy egy nem közvetlen 
munkatárs jelenlétében, túlságosan szabad hangnemet ütött meg 
felettesével szemben. -  Természetesen neked kell elemezned az 
eredményt, hiszen a döntési jog  is a tiéd ...

-  Most elmehet hölgyem, majd szólok, ha szükségem lesz 
önre! -  fordult nyájas hangon a gépírónőhöz Milanovic, maga 
pedig a gépelt szöveg böngészésébe fogott. -  Na, lássuk csak! A 
vegyelemzés szerint valamilyen rendkívül mérgező hatású anya
got találtak a szervezetben... írja is, hogy m it... bla, bla. Nálunk 
nehezen beszerezhető, gyorsan ölő m éreg... Azonnal leállt a szív
m űködés... Mi van még? A boncolás eredm énye... A gyomor 
tartalma stb. Stb. Ahá! A nyaki részen az ádámcsutka jobb olda
lán hegyes tárgy behatolási nyoma. Szerintük elképzelhető, hogy 
ezen a felsértett felületen keresztül jutott be a méreg a vérkerin
gésbe... ám kizárják fecskendő alkalmazását, mivel a sebhelynek 
ettől jóval nagyobb az átm érője... Az áldozat előbb térdre ese tt... 
A körme alatt szőnyegből származó gyapjúszálakat találtak ...

Az asztalon megcsörrent a telefon.
-  Halló! -  kapta fel hirtelen a kagylót Varga, majd átadta a 

felügyelőnek. -  Téged keresnek!
-  Igen?... -  Jó néhány perc elmúlt, mire M ilanovic újra meg

szólalt. -  Szóval ez a helyzet. Nem lehetne-e ezt esetleg valaho
gyan elkerülni?... Nem. Értettem! Viszonthallásra!

Némi gondolkodás után komoran Vargára nézett.
-  A főnököm hívott -  mondta tagoltan. -  M egtiltotta a további 

nyomozást. Még ma le kell zárni az ügyet! Tulajdonképpen a
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rendőrminiszter utasítását továbbította. Nem is értem, honnan a 
fenéből értesülhetett a csúcsvezetés ilyen hamar az ügyünkről? 
Na, mindegy! A főnök szerint kényes esetről van szó. A szálak 
magasabb fővárosi körök felé nyúlnak. Nem szabad bolygatni 
a történteket, és az eddig feltártakat is titokként kell kezelni. A 
szemtanúkat hallgatásra kényszeríteni, a sajtót elnémítani.

-  Micsoda?! -  vágott közbe Varga, egészen kikelve magából.
-  Méghogy abbahagyni! Csak most fogtunk hozzá, és máris fiók
ban végződik az ügy?!

-  Még rosszabbul állnak a dolgok -  folytatta M ilanovic. -  
Nekünk kell előzetes letartóztatásba helyeznünk valakit a gya
núsítottak közül, de minél hamarabb! Úgy kell beállítanunk az 
egészet, hogy a bűnjelek mindenképpen erre a személyre pasz- 
szo Ijanak!

-  Kíváncsi vagyok rá, hogyan gondolod ezt véghezvinni?
-  kérdezte cinikusan Varga.

-  Valamit mégiscsak ki kell eszelni, mert különben repülünk 
mind a ketten... H m ... Várjunk csak! A jelentés szerint a plébá
nos körme alatt textilrészecskéket találtak. Kis fantáziával ezek a 
szálak származhatnak a tettes ruhájáról is. Ez jó  lesz!

-  Szerinted a bíróság beveszi ezt a naiv maszlagot? -  aggá
lyoskodott Varga.

-  Ha esetleg akadékoskodnának, ami szinte kizárható, azt fog
juk mondani, hogy a hozzájuk eljuttatott bizonyítékok a szaksze
rűtlen csomagolás következtében szállítás közben összekevered
tek. -  Milanovic nyelt egy nagyot, majd folytatta. -  Erre azonban 
nem lesz szükség, mivel bizonyára már őket is figyelmeztették: 
ne legyenek szőrszálhasogatók. Ne feledd, sehol sincs a világon 
pártatlan igazságszolgáltatás, hát még nálunk!

-  Azt azért mégsem tehetjük, hogy lezáratjuk a nyom orult ür
gét, méghozzá gyilkosságért, miközben a valódi tettes szabadon 
sétafikál! Én bizony ebben nem veszek részt! -  szabadkozott a 
nyomozó.

-  Legyél eszednél! Mi mást tehetnénk? -  nyugtatta társát és 
egyúttal saját magát is a felügyelő. -  Egy nagy gépezet fogas
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kerekei vagyunk, és szél ellen nem lehet pisálni, barátom! Kü
lönben is tudhatnád már, hogy nálunk zsaruknál a személyes 
érzelmek nem játszhatnak szerepet. Talán ilyen fiatalon akarod 
derékba törni a karrieredet?! Vagy azt kívánod, hogy ennyi szol
gálati év után, közvetlenül a nyugdíjazásom előtt üssem meg a 
bokámat?!

Milanovic ezzel csupán féligazságot mondott. Ugyanis jóval 
túl az ötvenen, már régen nyugdíjba kellett volna vonulnia, és 
csakis összeköttetéseinek köszönhetően maradt a helyén. Külön
ben sem kivételes nyomozói tehetsége révén került magas be
osztásba, hanem mert mindig előre megérezte, melyik politikai 
csoportosulás fog hatalomra kerülni, és azután úgy helyezkedett, 
hogy kellő időben ezekhez csapódjon.

-  Rendben van, mindenben a segítségedre leszek -  higgadt 
le némi gondolkodás után Varga. -  Utóvégre is te vagy a főnök, 
neked kell tartanod a hátad.

-  Meg neked is, barátom! -  csattant fel M ilanovic. -  Hagy
juk ezt! Inkább azon gondolkodjunk, kit is lehetne gyanúsítani 
a gyilkossággal!? Az idő sürget. Szerintem az a sunyi Horváth 
megfelelne a célnak. Mindenre elszánt képe van, az az egy biz
tos! Bizonyára jó  sok vaj lehet a fején!

-  Ha egy mód van rá, őt ne piszkáljuk -  rázta a fejét Varga.
-  Ugyanis ő az egyik legjobb informátorunk.

-  Persze, persze... Természetesen te ismered itt az embereket, 
tehát te válassz közülük. Kit javasolnál?

-  Várjunk csak... -  emelte tekintetét a mennyezetre Varga.
-  Tulajdonképpen az összes kihallgatott közül csak Halász Fe
renc ült, de ő is már jó  régen.

A nyomozó elharapta a mondat végét, mert már megbánta, 
hogy hebehurgyán javaslatot tett.

-  O jó  lesz! -  vágta rá hamarjában Milanovic. -  írd meg a letar- 
tóztatási parancsot, és nyomban állíttasd elő! Értettük egymást?! 
Én pedig már indulok is haza! Talán jobb is így. A központban 
már bizonyára felhalmozódott a m unka... -  majd megenyhülve 
még hozzátette. -  Sajnálom, hogy nem foglalkozhattunk tovább
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ezzel az érdekes esettel. Közös erővel bizonyára meg is oldottuk 
volna, mert annak ellenére, hogy egy kissé lobbanékony a ter
mészeted, egészen jó  zsaru vagy. Nem tehetünk róla, hogy ilyen 
világban élünk! Remélem, hogy a jövőben, jobb körülmények 
között, még dolgozhatunk együtt.

-  Részemről a szerencse, felügyelő úr, hogy m egism erked
hettem veled és munkastílusoddal! -  rázta meg Milanovic kezét 
a nyomozó.

-  Azt azonban el kell ismernem -  állt meg az ajtóban gunyo
rosan mosolyogva Milanovic -  mégiscsak van valami igazság 
abban, amit a bűnöző réteggel kapcsolatban mondtál. Utóvégre 
mégiscsak ehhez a csoporthoz tartozik a vád alá helyezendő sze
rencsétlen fickó. Na, sok sikert! Viszontlátásra!

A felügyelő távozása után Varga gondterhelten üldögélt író
asztala mellett, cigarettájának füstfellegeit bámulva, am ikor ko
pogtatás zökkentette ki mélázásából.

-  Szabad! -  kiáltott ki még mindig ideges remegéssel a hangjában.
Az ügyeletes őrmester lépett be.
-  Jelentem, Kovács Attila völgyparti lakos kíván bejelentést 

tenni Boros atya eltűnt gépkocsijával kapcsolatban! -  harsogta 
a rendőr, majd Varga értetlen arckifejezését látva, bizonytalanul 
hozzátette. -  Azt a parancsot kaptam: ha bárki is jelentkezne ez 
ügyben, azonnal vezessem önhöz.

„Völgypart nincs messze ahhoz az útelágazáshoz, ahol a járőr 
megtalálta az elhagyott autót -  emlékezett vissza Varga. -  A zon
ban ennek most már nincs semmi jelentősége!”

-  Persze, persze... -  sóhajtott. -  Küldje csak be!
A gazdálkodóforma fiatalember átizzadt pólójáról, poros 

nadrágjáról látszott, hogy árut hozhatott be a piacra -  Völgypart 
ugyanis néhány házból álló tanyaközpont volt a város határának 
távoli részén és bizonyára nemrég értesülhetett a gyilkosság
ról. Elhatározta hát, hogy mint törvénytisztelő állampolgár, el
mondja mindazt, amit ezzel kapcsolatban tud. Most azonban lát
va az egykedvűen maga elé bámuló nyomozót, aki még arra sem 
méltatta, hogy üdvözölje, nem tudta mihez tartani magát.

63



- Foglaljon helyet mutatott az íróasztal előtti meglehetősen 
kényelmetlen székre Varga, majd jegyzettöm böt húzva maga elé, 
unottan folytatta. -  Kérem a személyi igazolványát!

Amíg az adatokat a papírlapra firkantotta -  közben autom ati
kus kérdésekkel ellenőrizve azok hitelességét - ,  azon gondolko
dott, milyen előnyökkel is járt volna számára, ha felgöngyölítik 
az ügyet. Sőt, biztos volt abban, hogy nekijutott volna a főszerep 
a megoldást illetően. Itt volt egy igazi nagy eset a sok csip-csup 
ügyek után, és épp most fújták le az egészet azok a nyavalyás 
fejesek! Ment volna minden olajozottan, az már szent! Lám, ez 
az ürge is önként eljött vallomást tenni! Jelentkezett volna a többi 
tanú is. Szuktatott volna maga is fáradhatatlanul, és végül össze
állította volna a mozaikkockákat. Füstbe ment minden! Az pedig 
a jövő zenéje marad, mikor adódik ismét ilyen alkalom.

-  ...osz t akkó’ megláttam a tisztéletés urat az öreg Citroen 
mellett -  tért vissza álmai birodalmából a fiatalember szavaihoz, 
és igyekezett összpontosítani arra, hogyan is szövögeti történetét a 
tanyai atyafi. -  Könyékig csupa olaj vót, amin nem csudálkoztam, 
m er’ kihányt vagy égy szalmahordó kosárnyi alkatrészt a motor
bú’! „Mán vagy két álló órája vacakolok ezze’ a roncscsá’ , de 
sémmire sé’ jutottam vele!” -  mondta. Kicseré’tük a felforróso
dott vizet, mégtisztítottam a gyértyát, megtértem én biza mindént, 
de csak azt értem é ’, hogy megest csak e ’m ú’t vagy két óra hosz- 
sza! Ekkó’ aszongya a plébános úr: „Nincs más hátra, fiam, föl 
a traktorra, oszt vigyé’ vissza a városba!” Mit is téhetétt vóna, 
m ikó’ ára igéncsak gyér a forgalom, meg osztán a vihar is ott vó ’t 
a nyakunkon. Igéncsak gyülekéztek a fekete föllegék. Épp azé’ 
fölajánlottam néki, hogy a zivatar elmúltáig húzza még magát ná
lunk a tanyán, de ű hajthatatlan vó’t. így hát hazafuvaroztam ...

-  Látta-e valaki az atyát kiszállni a parókia előtt? -  tette fel 
Varga a kérdést csupán megszokásból.

-  A, az kizárt dolog! A kkó’ mán úgy esétt, mintha dézsábú’ 
öntötték vóna! Magam is alig tuttam visszavergődni a szállásra.

-  Tehát délután fél öt lehetett, amikor kitette a tisztelendő urat
-  m orfondírozott Varga.
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-  Öt óra mán régen e ’miVhatott akkorra.
„Bizony egy motorhiba alkalomadtán halálos kimenetelű is 

lehet -  biggyesztette le ajkát a nyomozó. -  Aki a rablást kifundál- 
ta, pontosan tudta, hogy a pap azon az éjszakán nem lesz otthon, 
ám a véletlen közbeszólt.”

A fiatalember legnagyobb megrökönyödésére összegyűrte, 
és a papírkosárba dobta jegyzetét. Tudomást sem véve a derék 
polgár jelenlétéről, kényszeredetten hozzálátott a letartóztatási 
parancs gépeléséhez. A másik még egy ideig gyűrögette base
ballsapkáját, majd azzal a meggyőződéssel somfordált ki az iro
dából, hogy a zárt elmeosztály fellázadt ápoltjai keríthették vala
mi módon hatalmukba a rendőrség épületét.

3.

Zsolt távozása után Zoli újabb narancslét és kávét rendelt, 
majd amikor már az elejétől a végéig átböngészte az ottfeledett 
bulvárlapot, és megundorodott az ivó törzsgárdájának zagyva 
fecsegésétől, ő is elhagyta a csapnivaló minőségű sör savanyú 
szagától, vizelettől, a minden egyes tárgyba beivódott cigaret
tafüsttől bűzlő helyiséget. Beidegződött szokásától vezérelve, 
kifelé menet, egy pillantást vetett az olcsó faliórára. Fél tizenegy 
múlt néhány perccel.

„Kocsmában gyorsan repül az idő” -  állapította meg magában.
Habár az itteni fiatalság nagy hányada, nem akarván részt ven

ni az értelmetlen öldöklésben, külföldön keresett menedéket, sőt 
még az idősebbek közül is sokan otthagyván a családi tűzhelyet, 
szétszéledtek a kontinens e huzatos régió szélviharaitól védett or
szágaiba, a megtizedelt város főutcáján úgy tolongtak az emberek, 
mintha még soha életükben nem hallottak volna a háború telhe
tetlen, szüntelenül friss véráldozatot követelő szörnyetegéről. 
Fél évezreddel a középkor után a piactér ismét a társadalmi élet 
szinte kizárólagos központjává vált. A valutaüzérek csoportokba 
verődve, mintegy miniatűr bankokat alkotva -  a rend őreinek sze
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me láttára, sőt hallgatólagos beleegyezésével - ,  itt váltották az 
ország sehol sem jegyzett, már régen értékét vesztett bankóit a 
környező országok pénznemeire. A piacot szegélyező nagy par
kolóban, a kannáikon ülő üzemanyagcsempészek hangos szóval 
csábítgatták a kongó tartályaik feltöltésére áhítozó gépkocsi-tu
lajdonosokat. Számtalan ingatlanügynökség hatalmas pannókon 
hirdette a töméntelen új gazdára váró lakóház adatait, a bagatell 
vételárral együtt. Bármilyen rövid is volt egy utca a helységben, 
néhány üresen álló ház azért akadt benne. A környéken termelt 
zöldség- és gyümölcshalmok mellett ott sorakozott a minden 
képzeletet felülmúló leleményességgel létrehozott -  a gazdasági 
zárlatot könnyűszerrel kijátszó illegális folyosókon beáramlott, 
kizárólagosan tartós élelmiszerekből, háztartási cikkekből álló 
külföldi áru is. Némi ráérős bámészkodás után Zoli is vásárolt egy 
nagy algériai halkonzervet, majd a piactérre néző pékségbe tért 
be. Itt már tapasztalhatta, hogy a látszólag közönyös közösségi tu
dat alatt mégiscsak fájó tragédiák mardossák a lelkeket. Ugyanis 
amíg a kenyérért állt sorban, az üzletben tartózkodó asszonyok a 
tábori csendőrség által az éjszaka folyamán elhurcolt behívómeg
tagadók neveit suttogták.

Épp delet harangoztak, amikor a közeli park padján elfogyasz
totta a szardíniát. Még az olívaolajat is kitunkolta a doboz aljáról. 
A pádról jól láthatta a fáktól csupán keskeny úttesttel elválasztott 
szemközti gyógyszertár százéves, Bayer-aszpirint hirdető rek
lámszöveggel díszített hőmérőjét, melynek higanyoszlopa már 
a harmincötödik jelzésig kúszott. Húszpercnyi járásra volt on
nan az a városszéli dombhátat megszakító homokos lapály, ahol 
a szőlőskertek és gyümölcsösök kezdődtek. Hallomásból tudta, 
hogy a jelenlegi átkos időszak következményeként, bőven akad 
arrafelé gazdátlanul maradt fa, amely alatt ott rothad a termés. 
Úgy határozott, oda fog elsétálni egy kis ebéd utáni szemezgetés
re; annál is inkább, mivel sehogyan sem tudott visszaemlékezni 
arra, mikor is evett utoljára gyümölcsöt.

Egy jó  negyedóra múlva már ott baktatott a város égetett 
szeszszükségletét biztosító édenkert egyik dűlőútjának bokáig
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érő porában. Az út két oldalán -  egymást váltva -  bekerítetlen és 
szögesdróttal határolt telkek sorakoztak. Legtöbbjükön csupán 
kisebb, a legkülönfélébb építőanyagokból összetákolt vityilló 
állt, ám akadt szép számban még benn a városban is tekintélyes 
építménynek számító, pazar kivitelezésű hétvégi ház is. A korán 
beköszöntő és mindvégig forró nyár jótékonyan hatott a gyü
mölcstermésre. A mézédes, fakókék szilvafiirtök akkora súly- 
lyal húzták le az ágakat, hogy azok nem bírván a nagy terhet, 
sok helyütt letörtek. Megtermett almák, körték piroslottak a tere
bélyes fákon, eltakarva azok leveleit. Csak ki kellett nyújtania a 
karját, máris haraphatott a dús levű ajándékból. Vagy fél órát lak- 
mározott így, mind mélyebben hatolva a gyümölcsfarengetegbe, 
amelyet arrafelé már paprikaföldek, kukoricások tisztásai tettek 
napfényesebbé. Olyannyira, hogy a felforrósodott -  egy hatal
mas kohóból kiáramló hőhöz hasonlatos -  levegőtől gyöngyöző 
homlokáról sós patakokban arcára, szemébe ömlő, hátgerincén 
keresztül gatyájába csorgó verejtéktől már határozottan kelle
m etlenné vált a gyalogtúra. Úgy ötven m éter választotta el a 
gyilkos napsugarak elől enyhet ígérő oázistól: hatalmas fák sö
tét tömbjéből álló, láthatóan elhagyatott gyümölcsöstől, mellyel 
véget is ért a dűlő. M ögötte már csak a régen felszámolt halastó 
végeláthatatlan nádasa zöldellt, mélyen benyúlva a szom szédos 
község területére. Mivel eddig egy teremtett lelket sem látott, itt 
a legkevésbé számított valamilyen, a hőguta kockázatát vállaló, 
szorgosan kertészkedő, deviáns telkesgazdára. Korántsem volt 
így! Az árnyékban már-már heveredett volna le az öles diófa 
tövében burjánzó, kaszát már évek hosszú sora óta nem látott, 
dús fűbe, am ikor magasan a feje felett rákiáltott egy tettetett 
szigorú hang:

-  Hé, haver! Talán neked sincs ínyedre a háborúsdi, hogy ide, 
mihozzánk vetted az irányt?

A hang gazdája hangos nevetés közepette mászott le a fáról, 
végül a legalsó ágba csimpaszkodva, közvetlenül Zoli lába előtt 
landolt. A légből pottyant -  nálánál vagy tíz évvel fiatalabb - ,  
alacsony, csupa izom atyafiban Polyákot, egy távoli ism erősét
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vélte felismerni. Pék volt, ám az előbbi mutatványa alapján be
bizonyosodott, hogy tűrhető légtornász is ez az alulról képébe 
vigyorgó pöttömnyi fickó.

-  Halványlila fogalmam sincs róla, miről beszélsz! -  vetette 
oda bosszúsan Zoli.

-  Halványlila fogalmad! Jó, nem mondom! Hehe! Na, lódulj 
csak befelé, édes csicseri bogaram!

Tuszkolni kezdte Zolit maga előtt, ám ő ment önszántából is. 
Lekicsinylő hanghordozásából kiviláglott, hogy a pék földhöz- 
ragadottságának következményeként, tökéletesen tisztában van 
azzal a ténnyel, miszerint Zoli a provinciális rangsorolás -  és 
mindennemű más besorolás szerint is -  jóval a béka ülepe alatt 
helyezkedik el. Magabiztosságából arra lehetett következtetni, 
hogy nincs egyedül. Ez kisvártatva bizonyossá is vált, mivel to
vábbhaladván a félhomályban, már hangfoszlányok, felkiáltások 
hallatszottak a félholdnyi, elvadult gyümölcsös mélyéből. A tá
gas, ám már eléggé romos ház szinte váratlanul tárult a szemük 
elé a nagy összevisszaságban felhalmozódott korhadó faágak ku
pacai, sűrű mogyoró-, csipkebogyó- és bodzabokrok mögül. A 
bejárat előtti durva deszkából ácsolt asztalnál fatuskókon ülő két 
em ber eszeveszetten verte a blattot. Előttük pálinkásüveg, am e
lyet -  valószínűleg Zolitól féltve Pólyák mindjárt be is vitt a 
házba. Nem messze tőlük, vaslábakon, hatalmas bogrács állott. 
Az egyik kártyás Szűcs volt, a fizikatanár, de partnerét, a hórihor- 
gas sovány férfit, még soha életében nem látta.

-  Adjon az isten jó  napot! -  üdvözölte kitörő örömmel a ta
nár, majd rá sem hederítve Zoli ámuló arckifejezésére, rögvest 
kimerítő és még inkább kioktató, hosszú magyarázatba fogott.
-  Kimondottan boldog vagyok, barátom, hogy csatlakozott hoz
zánk! N agyszerű!... M ivelhogy eggyel már többen vagyunk, így 
legalább a délután folyamán Pólyákkal összeszedhetik a varsák
ba akadt halat, mi pedig a sógorral máris indulhatunk kikémlel
ni, mi a helyzet Gyékényesen. Ő ugyanis reggel azzal a hírrel 
érkezett onnan, hogy az ottani kiképzőtáborból az összes ott lévő 
mozgósított tegnap felszerelését hátrahagyva és a tisztek fenye
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getőzéseire fittyet hányva, a községháza elé vonult tiltakozni az 
erőszakos mozgósítások ellen, valamint követelték a több száz 
harctérre hurcolt bajtársuk haladéktalan hazahozatalát. A község 
apraja-nagyja rögvest csatlakozott hozzájuk, és az elkeseredett 
tömeg azonnal feldúlta a sorozóiroda helyiségeit. A benn rekedt 
néhány stréber csak nagy nehezen tudott meglógni az ablakon 
keresztül. A rendőrség lezárta a faluból kivezető utakat! Mi azon
ban a nádas mentén, a szántókon át, a kertek alatt, be tudunk jutni 
a lázadókhoz. Ha estig nem térünk vissza, az azt jelenti, csatla
koztunk a tüntetéshez! Akkor jöjjenek utánunk ladikon, de hoz
zák ám magukkal a kifogott halat is! Mert akármilyen komoly a 
helyzet, a zsákmányt még jó  pénzért eladhatjuk!

Zoli nem győzte kapkodni a fejét a szóáradattól. Miről is 
győzködi őt ez a testes, vörös ember tulajdonképpen? Hogyne 
értesült volna maga is az utóbbi időben folyó, minden eddiginél 
erőteljesebb mozgósításról, melynek célja a mindinkább szétzilá
lódó déli frontszakasz itteni tartalékosokkal való feltöltése volt! 
A hadvezetés azonban eme célkitűzését nem tudta maradéktala
nul teljesíteni, mivel a kiszemelt ágyútöltelékek tömegesen rej
tőztek el a behívóparancs elől, még ha ez az állásukba került is. A 
vak is láthatja: ezek itt táborozó szökevények! De hogy lázadás?! 
M éghozzá Gyékényesen?! Félórányi távolságra volt ide az ál
mos, eseménytelenségbe süllyedt falu, melynek utcáin -  legyen 
is a napnak bármelyik szaka - ,  egy emberfiát sem láthatni, hiszen 
mindenki látástól vakulásig a határban túrja a földet. A politika 
pedig olyan távol áll tőlük, mint Makó Jeruzsálemtől. Nem rég 
olvasta a mai újságot, és abban bizony erről az eseményről egy 
szót sem írtak! Valószínűleg vaklárma lehet az egész!

-  De hát nekem semmi közöm sincs... -  szerette volna kifejteni 
véleményét, azonban Szűcs kivörösödött arccal közbevágott:

-  Hogy mi köze hozzá!? Talán nem azért jö tt ide, mert m ene
kül a behívó elől!? Vagy talán a frontra szeretne menni!? Csak 
előre! Én már voltam ott! Kisebbségiekből -  vagy a homogén 
nemzetállamért zászlót bontott, a hatalmat bitorló tirannus köz
vetlen környezetének szóhasználatával é lv e -, másodrendű állam 
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polgárokból álló egységünk több mint egy hónapig volt az első 
vonalban. Előttünk az ellenség mesterlövészekkel, géppuskákkal 
tűzdelt állása, hátunkban a különleges egységekkel, melyek tag
jai könyörtelenül lelőttek mindenkit, aki közülünk hátrálni kény
szerült! Aztán -  egy fergeteges aknavető-támadás után -  egyedül 
én maradtam életben. Naná, hogy az ellenség kezébe kerültem! 
Ám ők is nagyon jól tudták, kivel állnak szemben. Egyszerűen 
elengedtek! Kizárólag a félkatonai alakulatok martalócaira va
dásztak. Két hétig tartott, amíg úttalan utakon hazavergődtem. 
Illetve nem is haza, hanem -  félve az elfogatástól - ,  először Gyé
kényesen húztam meg magam a sógornál. O rejtett aztán el ide 
a gyümölcsösébe. A véletlenül erre vetődő Polyákot is be kellett 
avatnom titkomba, hogy azután az ő közvetítésével feleségem 
rámtaláljon, élelemmel, tiszta alsóval lásson el. N em sokára maga 
Pólyák is idekényszerült a behívó elől. Napokig mesélhetnék 
rémségesebbnél rémségesebb harctéri sztorikat, amelyek a leg- 
romlottabb beteg fantáziát is felülmúlják. Gondolkozzék el ezen, 
barátom, és azután határozzon afelől, hogy kívülálló kíván-e ma
radni, vagy sem! Azonban előre megadom a választ: kívülálló 
ebben a háborúban nincs! Mindenkinek valami módon köze van 
hozzá. Mindenki érintett benne! Na, induljunk, sógor!

A végszóra a langaléta is talpra szökkent, ám látható tépelő- 
dés után tudta csak rászánni magát, hogy megváljon biztos nye
résre álló kártyalapjaitól. Egy szempillantás alatt elnyelte őket 
a haragoszöld lombsátor. Társai távozásával Pólyák nagyfene 
fölényessége is elillant. Teljesen felhagyott a nagyfiú szerepének 
eddig is eléggé tökéletlen alakításával, jobbnak látta azzal a már 
előre kudarcra ítélt kísérlettel múlatni az időt, hogy a ház mögötti 
iszapos tópartra félig kihúzott, rozoga lélekvesztőből kimeregesse 
a poshadt vizet. Hogy kurázsival vértezze fel magát, jó  hangosan 
egy érzelgős nótát fűtyörészett. Százszor is megbánta már Zoli 
irányába tett lekezelő viszonyulását, hiszen kizárólag betonbiz
tos sorfallal a háta mögött hősködő nyúl lévén, mélységesen meg 
volt győződve arról, hogy az ilyen csatornatöltelék, mint amilyen 
jelenlegi kényszerű társa volt, bármire kapható, és csupán ezt a
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kedvező alkalmat várja a leszámolásra. Ebben azonban nagyot 
tévedett, mert Zoli fejében a bosszúvágytól teljesen elütő gondo
latok sorjáztak. Arról elmélkedett, amit Szücs mondott az imént. 
Teljes mértékben igazat adott a vörös atyafinak, aki kétségkívül 
a főnök szerepét játszotta a szökevény tanyán. Hallani term észe
tesen ő is hallott lépten-nyomon a háború szörnyűségeiről, ám 
számára mindez igen távolinak tetszett. Az elején persze berezelt 
még a gondolattól is, hogy netalán behívhatják, ám az idő m úl
tával hinni kezdte: valahogyan majdcsak kimarad az egészből. 
Szűcs lényegre törő, vádló szavai azonban rádöbbentették arra, 
hogy a csupán piti nyavalyái feletti szűzleányos nyegléskedése 
semmi ezeknek az embereknek a szenvedései mellett, akik tesz
nek is valamit a jövőbeni félelemmentes, emberhez méltó életért. 
Valószínűleg ezért nem cáfolta meg Szűcsöt abbéli tévhitében, 
miszerint maga is katonaszökevény, és maradt velük. Felfigyelve 
Pólyáknak a csónakba beáramló víz elleni sikertelen hadakozá
sára, odakiáltott neki:

-  Barátom! A világért sem szeretnék belekontárkodni a dol
godba, de talán mégiscsak hamarabb jutnánk egyről a kettőre, 
ha kihúznánk a szárazra ezt a vacak teknőt, és betömnénk a lé
keket!

így is lett. Kerítettek nagy gyorsan kócot, kátrányt, és csak
hamar elindulhattak a sebtében, ám tökéletesen vízhatlanított 
csónakkal. A Zoli által indítványozott tatarozás elengedhetetlen 
voltát messzemenően igazolta az a nem éppen megnyugtató tény 
is, hogy amikor Pólyák a huzaltekercsek, szákok, zsákkötegek 
mellé még valamilyen súlyos akkumulátorfélét is beszorított a 
fenékbordák közé, és mire már maguk is nagy óvatosan elhe
lyezkedtek az üléseken, a könnyű csónak egyszeriben a perem é
ig merült. Szótlanul siklottak a fejük felett csaknem elérhetetlen 
magasságba törő nád tengerébe vágott keskeny folyosón. Nem 
csekély leleményesség kellett ahhoz, hogy az evezőcsapásoktól 
megbillenő lélekvesztő mindenestül el ne merüljön. M egm agya
rázhatatlan csoda folytán tudták csak elkerülni a végzetes havá- 
riát, amikor is hirtelen szárnysurrogással egy réceraj röppent fel
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közvetlenül az orruk előtt. A környék különben is nyüzsgött a 
háború sújtotta vidék állandó csatazaja elől idemenekült vízi- és 
ragadozó madaraktól. A nádfal hirtelen véget ért: tavirózsával, 
békalencsével borított zöld víztükör következett, majd a szellő
től enyhén fodrozódó szürke nyílt tóra értek. Innen már látszott 
a távolban Gyékényes templomtornya. Most az eddig passzívan 
engedelmeskedő Pólyák vette át a kezdeményezést:

-  Ez a hely megfelelőnek látszik arra a célra, hogy kipróbáljam 
Szűcs tanár úr találmányát, az akkumulátoros halászatot! -  intett 
fejével a lába előtt heverő óriási elemre. -  Azonban a járgány túl
terheltsége miatt csak egyedül ügyködhetek! Úgyhogy addig, amíg 
a fogást kiviszem a partra, kiteszlek arra a mólóra, ni! Ha majd az 
üres csónakkal visszajövök, már ketten is játszva kirámolhatjuk a 
varsákba rekedt halat, mert szerintem úgysincs sok bennük.

Zoli szinte semmit sem értett társa magyarázatából, ám enge
delmesen követte annak tekintetét, jobban szemügyre vételezve a 
tőlük nem messze álló, a vízből kiemelkedő platót, amelyet még 
valam ikor régen, a boldogult halgazdaság idején építettek.

A mesterséges szigethez érve -  akrobataszámba menő egyen
súlyozás után - ,  már könnyedén felmászott az egyik betoncölöp
be ágyazott vasfokokon. Fentről a legelőnyösebb szemszögből
-  majdhogynem madártávlatból -  szemlélhette az elektromos 
halászat fortélyait. Pólyák az akkumulátor két pólusára egy-egy 
rézhuzalt erősített, melyeket azután a csónak két végéről a víz
be bocsátott, mintegy egyenáramkört létesítve ezzel. Kisvártatva 
már ott lebegett körülötte a tömérdek hal: ponty, busa, harcsa, dé- 
vér, kecsege, ezüstkárász, csuka, karikakeszeg vegyesen. Először 
a kapitális példányokat kapkodta be a ladikba, mivel ezek egy 
kis szédülés árán élve vészelték át az áramütést; a parányiabbak- 
nak azonban -  szétfakadt hólyaggal -  semmi esélyük sem volt 
a túlélésre, azokkal ráért később is bajlódni. Miután teletömte a 
zsákokat, rögtön el is tűnt a nád sűrűjében. Ám visszatértére Zo
linak olyan hosszú ideig kellett várakoznia, hogy közben három 
cigarettát szívott el. A másiknak ugyanis -  a nagy forróságra való 
tekintettel - ,  a háznál lévő hatalmas hordóba kellett öntenie a
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fogást, majd azt feltölteni friss vízzel. Órákba tellett az is, amíg 
felkutatták a varsákat, és kibogozták belőlük a halakat. Am ikor 
ezzel végeztek, kezdhették a haltisztítást, tűzrakást, ugyanis Pó
lyák úgy tervezte, megvacsoráznak, mielőtt elindulnának. M ár 
alkonyodott, amikor Szűcsék megérkeztek.

-  Gyékényest körülzárta a katonaság! -  roskadt le az egyik 
tuskóra a tanár. -  A harckocsik, páncélozott járm űvek olyan szo
ros ostromgyűrűt vontak a falu köré, hogy még egy egér sem tud 
átjutni rajta, nemhogy mi! Egész délután valamilyen átjáró után 
kutattunk... Hasztalan. Reménytelen a dolog. Mihez kezdjünk 
ezek után?!

-  Eddig is megvoltunk valahogyan, ezután is megleszünk!
-  kínálta körbe a pálinkásbutykost Pólyák. -  Nem fontos m in
denáron a renitensek között lennünk! Na, fel a fejjel! M indjárt 
nekilátok a halsütéshez!

A másik kettő szótlanul húzogatott az üvegből, közben sze
mük sarkából Zoli felé sandítgattak. Miután megnyugodva ta
pasztalták, hogy nem tart igényt az italra, feszültségük kissé 
felengedett. Ezalatt Zoli Szűcsöt figyelte. Véleménye szerint az 
olyan ember, aki az élet egyéb területein tehetség híján nem ér el 
sikereket, jobbik esetben felcsap tanárnak, hogy azután a kudar
cokban felgyülemlett keserűségét a nebulók regulázásában ve
zesse le. Kétségkívül ismert ő kitűnő tanárokat is, akikért rajon
gott annak idején, ám ezek csupán a megfelelő alkalomra vártak, 
hogy örökre otthagyják a pedagógiai pályát. Szűcs nem az utóbbi 
elhatározás folytán adta fel állását. Természetesen őt magát nem 
lehet hibáztatni emiatt, csupán a szomorú körülményeket, am e
lyek erre kényszerítették. Ezen nyomós ok miatt sok más oktató is 
bujkált, vagy külföldre emigrált. A szakemberhiánnyal küszködő 
iskolaigazgatók a hiányzó tanerő pótlására olykor még képzetlen 
m unkavállalókat is kénytelenek voltak alkalmazni, mert a tanítás 
az áldatlan háborús körülmények közepette is zavartalanul folyt. 
M indennek természetesen a tanulók itták meg a levét, mivel né
mely szélesebb érdeklődési körrel rendelkező ifjonc nagyobb tu 
dást birtokolt az őt osztályozó tanáránál. Zoli hamar felismerte,
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hogy Szűcs a dezertőrök parancsnokaként még itt is valamiféle 
iskolásdit szeretne játszani, amiben ő semmi esetre sem kíván 
részvevő lenni, inkább takaródét fúj. Észrevette, milyen különös 
módon hatott a tanár frontszolgálat következtében tönkrement 
idegeire az erős ital. Szinte meghibbant tőle. Itt még baj lesz!

-  M ár sötét van -  mondta halkan. -  Indulok h á t...
-  Becsinált az ürge, hehe! -  vágott közbe gúnyosan vigyo

rogva Szűcs. -  Na, az ilyenekre nincs is szükségünk, mert be- 
szariságukban még majd valami bajt hoznak ránk! Pólyák! Rakd 
meg az egyik zsákot hallal, ennyivel mindenesetre tartozunk a 
segítségéért!

-  Szó sem lehet róla! -  hárította el a fizetséget Zoli.
-  El kell fogadnod, nélküled semmire sem mentem volna!

-  szólt Pólyák.
-  Úgy biz’a -  szólalt meg most először a sógor.
A nagy unszolásra hátára kapta a zsákot, jó  éjszakát kívánt, 

s elindult. A visszaút sokkal hosszabb ideig tartott az idejöve
telnél. Súlyos teherrel a hátán gyakran eltévedt a vaksötét dűlők 
útvesztőjében.

4.

A hold már magasan járt a csillagzsarátnokokkal telehintett, 
a végtelenbe táguló, korom bársony égboltozaton, amikor -  szin
te ugyanott, mint ahol előző este - ,  összefutott Évával. M ielőtt 
megszólalt volna, nehézkes mozdulattal földre eresztette a zsá
kot, és körbejáratta tekintetét minden irányba, ameddig a gyenge 
lámpafényben elláthatott. Máskor -  még ilyen késői órában is
-  sokan korzóztak, üldögéltek a sétányon. M ost azonban csön
des, kihalt volt a környék. Csupán távolabbról, már a homályból 
hozott a kóbor szellő artikulálatlan énekfoszlányokat, melyre a 
környék kutyáinak eszeveszett csaholása volt a válasz.

-  Szia! Nem túlzottan okos dolog ám ilyenkor magános nő
nek az utcán mászkálnia!
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- A  barátnőmnél voltam ... -  válaszolta Éva, s benne csak eb
ben a pillanatban tudatosodott, valóban kényes helyzetben volt.
- Eldumáltuk az időt. Ugyan áruld már el, mit cipelsz ebben a 
fene nagy, büdös zsákban?

-  Halat! Ajándékba kaptam. Az ám, Évi! Jó, hogy találkoz
tunk. Megkérnélek. Persze csak ha nem okozok vele nehézséget, 
hogy tedd be a hűtőbe az egészet. Mit is kezdenék ezzel a renge
teg hallal?! Nálam úgyis megromlana.

Harsogó harci dal hallatszott a közelben.
-  Nem is tudom ... -  nézett aggódva a fülsiketítő kornyikálás 

irányába az asszony.
A szemközti lámpa fénykörében hirtelen felbukkant a poko

li lárma forrása: éneklő, kurjongató részeg önkéntesek csapata. 
Elhaladtukban -  amint megpillantották Évát -  trágár szavakat 
kezdtek kiáltozni feléjük. Zoli, nem tudván türtőztetni magát, 
felmordult:

-  Ocsmány állatok!
Azonban nem eléggé halkan ejthette ki eme cseppet sem hí

zelgő, ám keresetlen tömörségében is találó, frappáns m egjegy
zést. Néhányan azonnal kiváltak a csoportból, és vészjósló szem- 
villogtatás közepette közeledtek a megdermedt párhoz. Még 
elképzelni is rossz, mi történt volna, ha józanabb társaik nagy 
nehezen vissza nem ráncigálják soraikba a leszámolásra készülő
ket. Fékevesztettebb üvöltözés közben, az ebek kórusának ideges 
vonítása kíséretében továbbindultak.

-  Hozd azt a rothadt zsákot, és fussunk gyorsan hozzám! -  
döntött Éva félelmében.

A meghitt, a külvilág rémségeitől hermetikusan elzárt ház 
oltalmában m egnyugodva már-már arra gondoltak: nem csupán 
fikció volt-e az egész inzultus?

-  Eléggé elhanyagolt vagy -  nézett végig Zolin, szinte restel
kedve a nő. -  Amíg elkészítem a vacsorát, addig lezuhanyozhat
nál. Majd kerítek néhány darabot a férjem ruhái közül. O lyano
kat, amelyek rád illenek. Addig a fogason találsz tiszta fürdőkö- 
penyt.
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Valóban szörnyen nézett ki: sáros lábszárára rátapadt az út 
pora, pólója bűzlött a halpikkelyektől, fehér nadrágján sötét fol
tokat hagyott a ragacsos dágvány.

-  Tudod, Évi, én mindig is respektáltam a magánélet szent
ségét, ezért most igazán szégyellem ezt az inkorrekt alkalm at
lankodást, ám ha már így hozta a véletlen, hát köszönöm a ven
déglátást, törődést -  eszkábálta össze nagy hirtelenjében hálaadó 
szónoklatát Zoli, az őt körülvevő rég tapasztalt rendezett élet ki
sugárzásától el lágyulva.

Dehogy is érezte kellemetlennek e véletlenszerűen kialakult 
szituációt, hiszen még tegnapi legmerészebb álmodozásai közben 
sem fordult meg a fejében, hogy netalán ilyen hamar Éva közvet
len közelébe csöppenhet: a földi paradicsomba! Amikor illatosít
va, a túlságosan is rövid köntösben benyitott a csöppnyi konyhába, 
az álomszerűséget már a végsőkig fokozta a gyertyafényben úszó 
asztalra helyezett szál virág, a tompán csillogó étkészlet mellé íz
lésesen elrendezett nehéz asztalkendő, porcelántálra halmozott, 
citromszelettel díszített, ropogósra sült hal, üde zöldsaláta. Habár 
evés közben csupa ártatlan semmiségről fecsegtek, a fülledt leve
gő fokozatosan feltöltődött az erotika bódító elektromosságával. 
Asztalbontás után Zoli készségesen -  szinte már tolakodóan - ,  
felajánlotta segítségét a mosogatásnál. A szűk helyen a nő nehéz 
keble, kemény csípője óhatatlanul hozzáért férfiösztöntől feszülő 
testéhez. A libidó démonától fel serkentett, agyába tóduló vértől 
megszédülve, hirtelen átölelte az asszonyt. Vágyakozó szája erő
sen rátapadt a puha, engedelmesen széttárulkozó ajkakra. Tenyere 
felkutatott minden bársonyos, duzzadó idomot, mind lejjebb és lej
jebb siklott az elalélt testen.

-  Nem szabad... -  nyögdicsélte Éva, már benn a hálószo
bában, miközben Zoli kibontotta ruháiból. Ám a férfi kigúvadt 
szeme előtt feltárulkozó észbontó meztelen valóságtól a belsejét 
elviselhetetlenségig feszítő gerjedelemtől nem válaszolhatott. Az 
intim együttlét örömeitől hosszú idő óta megfosztott testük kí
gyókként egybefonódva tekergeti, vonaglott az egy életen át várt 
nászéjszaka üdvös homályában. Szemük elé bíbor köd ereszke
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dett, örvényszerű kavargással felsodródtak valami más dimenzi- 
ójú magasságba, alant hagyván minden sivárságot, szom orúsá
got, megaláztatást, rettegést.

Amikor visszazuhantak a valóságba, és már a bágyadtságból 
is felocsúdtak, a nő megszólalt:

-  Gyönyörű volt, de miért nem bújsz közelebb? Miről gon- 
dolkodol? Nyugtalanít valami?

„A gyilkosság!” -  szakadt ki kis híján Zoliból a szörnyű szó, 
ám miközben magához vonta Évát, ehelyett azt mondta:

-  Szüntelenül arra gondolok, mi mindent fecséreltem el, meny
nyi szépségtől vontam meg magam ez idáig. Büdös lebujokban, 
a legvadabb valószerűtlenségig eltorzult, rám telepedő arcokkal 
körülvéve, odúm sarkában kuporogva, szorongva az idegtépő 
halálfélelemtől, vagy kínzó depressziótól kábultan ődöngve a 
kihalt, nyomasztó házban. Csak az a baj, hogy épp a mostani 
pillanatot választottam az újrakezdéshez, am ikor itt az élet már 
teljesen lehetetlenné vált!

-  Ezen most már nem kell gyötrődnöd! -  mondta határozot
tan Éva, ráunva Zoli nyavalygásaira, és a megkésett nász által 
feljogosított újdonsült kedves hatalmával felvértezve, igyekezett 
a sarkára állni. -  Ami volt, elmúlt! Mindig a jelen pillanatot kell 
élvezni, nem pedig a bajokon rágódni! Azok ránkszakadnak m a
guktól is, ám életünket csak mi tehetjük széppé!

-  Köszönjünk meg minden napot, amit a gondviseléstől aján
dékba kaptunk, és ne gondoljunk a múltra, ne firtassuk a jövőt; nem 
is rossz filozófiai tézis! -  mosolyodott el szomorkásán a férfi.

Éva válaszra sem méltatva a cinikus megjegyzést, a holdvilág 
csillámló hímporától élét vesztett, sejtelmesen elmosódott szem 
közti öltözőasztalra révedt. A sötétben Zoli nem láthatta durcásan 
összevont szemöldökét, a szigor fényeit lövellő szemét. Hangja 
hidegen hasított bele az érzelmektől fűtött légbe:

- A  jövőről csak annyit: ha egyetlen kortyot is iszol, köztünk 
abban a pillanatban vége mindennek!

Zolit nem ütötte szíven a kompromisszum árnyékát sem tűrő 
kijelentés. Teljes mértékben megértette, mi játszódik le a nőben.
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-  Ha erre sor kerülne, abban a pillanatban eltűnnék az éle
tedből. Szeretlek, és tudom, hogy ez mennyire pokollá tenné az 
életedet, ezért most már ilyet miattad sem tehetnék meg!

-  Elhiszem, és nem fogunk erről többé beszélni! -  simult szo
rosan Zoli oldalához az asszony; fejét annak mellkasára hajtva.

A férfit kimondhatatlanul boldoggá tette a puha női test közel
sége, Éva pihegése, amint lassan álomba szenderül. Ám ő sokáig 
nem tudta lehunyni a szemét. A hirtelen jö tt örömtől felajzott ide
gei nem hagyták megpihenni fáradt testét. Dermedt csend vette 
körül. Csak a távoli laktanya felől hallatszott elszórt fegyverro
pogás annak ékes bizonyítékaként, hogy az önkéntesek csatla
koztak az előttük oda bekvártélyozott szabadcsapathoz, és ennek 
örömére fékevesztett tivornyába kezdtek. Eközben a város mély 
álomba merült. Az itteniek már annyira megszokták az ilyesmit, 
hogy észre sem vették.
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NEGYEDIK FEJEZET

A hamisság nyelvével gyűjtött 
kincs elveszett hiábavalóság azok
nak, akik a halált keresik.

Péld. 21,6

1.

Arra a kellemes érzésre ébredt, hogy ismét boldog, tettre kész 
ember. Teste friss volt, csak úgy feszültek az izmai; a lelkét fájdí- 
tó gondolatok semmivé porladtak. Nem is gondolta volna, hogy 
ő, az érzelmileg kiégett lézengő, még valaha is szerelmes lehet. 
Szinte hihetetlen volt, hogy mindez vele történt meg. Valahogyan 
kívülről szemlélte magát ezen a gyönyörűséges reggelen, úgy, 
mint egy valószerűtlen, selymes szappanopera szereplőjét. M ég 
lehunyt szemmel kezével kereste a nőt, ám csak a hűvös lepedőt 
tapinthatta ki maga mellett: Éva már rég elmehetett. Egy üzenetet 
talált az éjjeliszekrényen:

„Reggeli a konyhaasztalon. A kávé előkészítve a tűzhelynél. 
Kérlek, a kapukulcsot hozd el az üzletbe! Csók.”

Fütyörészve ment ki a konyhába, és vizet forralt a kávénak. 
Bekapcsolta a hűtőszekrényen lévő kis rádiókészüléket. A városi 
adó éppen a helyi csip-csup híreket sugározta. Farkasétvággyal 
látott neki az evésnek. Közben azon morfondírozott, vajon Éva is 
olyasmit érez-e, mint ő? Egyértelmű. Az éjjel átéltek után nem le
het kétsége afelől, hogy Éva még mindig szereti. Ismét boldogok 
lesznek! Azért még minden bizonytalan! O, aki eddig semmibe 
vette a társadalmi normákat, most tisztában volt azzal, hogyha 
magához szeretné kötni az asszonyt, elfogadható körülményeket 
kell teremtenie számára. Bizony, szerelemből nem lehet megélni. 
Ennyi élettapasztalattal a háta mögött ezt már megtanulta. A zon
ban lépnie is kellene ennek érdekében.
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„Szerkesztőségünknek ez idáig nem volt bűnügyi rovata, mi
vel szerencsénkre a komolyabb bűnesetek mostanáig elkerülték 
városunkat -  figyelt fel a közleményre. -  Rendőrségünk értéke
lése szerint azonban a minapi papgyilkosság a mögöttünk álló 
évtized legsúlyosabb bűncselekménye volt a község területén. 
Ezért kivételesen ezt a hírt is be kellett iktatnunk műsorunkba. 
Amikor tegnapelőtt beszámoltunk erről a kegyetlen bűntettről, 
legkevésbé sem gondoltuk volna, hogy a nyomozás ilyen hamar 
sikeres fordulatot vesz. A belügyi osztály dolgozói tegnap előze
tes letartóztatásba helyezték Halász Ferenc helyi lakost jogtalan 
anyagi haszonlesés reményében elkövetett emberölés bűntényé
nek alapos gyanúja m ia tt...”

-  Micsoda!? -  rúgta ki maga alól a széket. -  Méghogy Feri!? 
Lehetetlen!

„A gyanúsított elfogatásakor nem tanúsított ellenállást -  foly
tatta a monoton hang. -  A lefolytatott rendőrségi vizsgálat, vala
mint a terhelő bizonyítékok egyértelműen Halász ellen szólnak, 
aki büntetett előéletű egyén. Gépkocsi-eltulajdonítás miatt ki
rótt börtönbüntetését azonban már több mint húsz éve letöltötte. 
Csakhogy ez alkalommal egy sokkal súlyosabb bűncselekmény 
vádlottjaként...”

„Mi ez az egész? -  ámuldozott. -  Hiszen Feri még a közelben 
sem volt! Ezt én tudom a legjobban!”

Halász Feri már azokban az ősidőkben is jó  cimborája volt Zo
linak, amikor az a bizonyos autólopásos eset történt, amiről a rádió 
beszélt. Az egész egy balszerencsés kimenetelű hecc volt csupán, 
ami egyik ismerősük megleckéztetésére szolgált volna. Zoli is ben
ne volt nyakig az ügyben, csakhogy ő simán megúszta a dolgot, 
mivel Feri mindent magára vállalt, habár -  mint később kiderült
-  nagyon is megviselte a rács mögötti élet. Szabadulásakor meg is 
fogadta, hogy soha többé nem kerül oda vissza. Állta is a szavát. A 
kocsmabéli beszélgetésükkor is váltig bizonygatta: nem követné el 
azt a bizonyos betörést a világ összes kincséért sem. Bezzeg ő . ..

Nehéz fejjel, vegyes érzelmekkel küszködve rótta Éva kihalt 
utcácskáját. Kavarogtak benne a jövőről szóló reménykeltő ké
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pék, a csapdában vergődő barát segélykiáltásaival. Ilyenkor, kora 
délelőtt, a szolid kertes házak udvarain nem mutatkozott egy árva 
lélek sem. A gömbakácok vastag árnyéka nem engedte felszárad
ni a virágágyásokkal szegélyezett, frissen locsolt betonjárdát. Zaj 
csak a várost határoló, még a békeidőben épült lakótelep felől 
szűrődött ide, ahol a lehangoló panelépületek között, a keményre 
taposott gyepen, kölyökcsordák rohangáltak az orrfacsaró bűzt 
árasztó szemetesládák körül. Ezekben kukázók hada turkált, 
szanaszét hányva a fekete műanyag zsákok tartalmát; mintegy 
dekorálva a városrészt, annak ékes illusztrációjaképpen, milyen 
könyörtelen korban is élünk. Valamikor élmunkások, rátarti tiszt
viselők, vállalatigazgatók költöztek be az új lakásokba, sőt -  rit
ka vadként -  még néhány pártfunkcionárius is akadt közöttük. 
M ára már valamennyien átköltöztek az időközben szerzett, tágas 
családi házaikba. Jelenleg munkanélküliek, kényszerszabadsá
gon lévő dologtalan dolgozók, még munkában lévő, ám bért már 
hónapok óta nem látott tengődök szorongtak -  népes rokonsá
gukkal együtt -  a lehetőleg minden négyzetmétert m egtakarító 
tervezők megálmodta, és az összes fellelhető értékesebb anyagot 
ellopó kivitelezők által felépített betonkalitkákban. Zoli lelkében 
is úgy állt egymás mellett ellentétként a Feriről hallott szívszorító 
hír és az Évával töltött megkésett nászéjszaka emléke, ahogyan 
az őt körülvevő muskátlis teraszú villák álltak szemben a málló 
homlokzatú, csőrepedésektől foltos tömeglakásokkal.

„Csakis félreértésről lehet szó; rövid időn belül tisztázódni 
fog minden -  nyugtatgatta magát. -  Azért ott még nem tartunk, 
hogy vétlen embert elítéljenek, méghozzá ilyen szörnyű gyilkos
ságért! H a jó i emlékszem, akkor a törvény szerint, amíg a bűn
tettet be nem bizonyítják, addig a gyanúsítottat ártatlannak kell 
tekinteni. Ferire pedig semmit sem tudnának rákenni, még akkor 
sem, ha nagyon akarnák. Ám ha fordítva sül el a dolog, mindent 
elmesélek a rendőrségen, amit csak tudok. Mégiscsak a legjobb 
haveromról van szó! Annak ellenére, hogy sikerült leküzdenem 
magam a legalsó ligába, remélem, szóba állnak velem!”
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Ekkor azonban a mély sötétségből újra a fényre szabadult pár
kapcsolati érzelmek kisöpörték a férfitárs iránti aggodalmakat. 
Zoli belső mozijában ismét Éváé volt a főszerep.

„Tehát mégsem volt á lo m ...”
Közben oda is ért gondolatai imádott tárgyához. Már lépett 

volna be, amikor a zavart tekintetű, meglehetősen zilált Süme
gi rontott ki a boltból. M éghozzá olyan sebesen, hogyha le nem 
ugrik a három lépcsőből álló garádicsról, hát azonmód lesodorta 
volna a küszöbről. Zsoltot -- már sokkal komótosabb léptekkel
-  egy, a legújabb divat szerint öltözött idegen követte. Zoli eköz
ben földbe gyökerezett lábbal bámult az őrjöngő után, aki akkor
ra már kocsija ajtaját tépte fel, feltehetőleg észre sem véve őt.

„El sem tudom képzelni, vajon mitől hibbanhatott meg eny- 
nyire!? -  tűnődött. -  A melegtől? Vagy netalán a fene nagy flanc 
ártott meg neki!?”

-  Zsolti! -  szakadt ki belőle önkéntelenül, és hogy mondjon 
valami mást is, még hozzátette: -  Akkor kettőkor!

Sümegi hosszasan nézett rá réveteg szemmel, ám egy árva 
szót sem szólt, úgyhogy Zoli nem tudta mire vélni az egészet. 
Csak amikor már az ismeretlen férfi is odaért hozzá, akkor kiál
tott vissza:

-O kvetlenü l! Várlak!
Megvárta, amíg Éva kiszolgálta a két-három sugdolózó vásár

lót, majd amikor egyedül maradtak, gyengéden átölelte az asz- 
szonyt, megcsókolta a nyakát.

Éva néma maradt. Teste elernyedt.
-  Mi volt ez a földindulás? -  kérdezte Zoli, amikor már szét

váltak.
-  Zsolt el akarja adni a boltot -  mondta elkomorodva a nő.

-  Vagy egy órát alkudoztak ezzel az érdeklődővel, ám a másik 
sehogyan sem akart kötélnek állni. De nem csak ezt szeretné áru
ba bocsátani, hanem sok más tulajdonát is. Nagyon sürgős neki 
a dolog!

-  Ugyan már, ne nevettess, mert cserepes a szám -  hitetlenke
dett a férfi. -  Még hogy Sümegi Zsolt kiadjon valamit is a kezé-
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bői, amit már megkaparintott, az kizárt dolog, hiszen úgy gyűjti 
az ingatlanokat, mint más a gyufacímkéket!

-  Hidd el, nagy bajban van! -  erősködött Éva. -  Előbb vagy 
utóbb, de túl fog adni az üzleten, engem pedig úgy kivág, mint 
a huzat! Mi másra számíthatnék egy ilyen erkölcs nélküli akasz- 
tófavirágtól?

-  A hirtelen ránk tört kapitalizmusban hatalmas a tét -  kezdett 
Zoli egy valahol felszedett, és most a tudata mélyéről előkapart kor
tüneti analízis magyarázásába, mintegy önkéntelenül mentegetve 
Sümegit, ahelyett, hogy az asszonyt vigasztalta volna. -  Aki közel 
áll a tűzhöz, irdatlanul nagyot nyerhet, de akkorát is bukhat, hogy 
ismét a béka segge alatt találja magát. Ebben az ádáz küzdelemben 
még a legbecsületesebb ember is elveszíti morális fegyelmét. Zsolt
ból a pénz, belőlem pedig az ital ölte ki az erkölcsi mércét. Habár 
azért bennem még mindig viaskodik a jó és a rossz.

Már meg is bánta, hogy ismét gyengeségének ecsetelésével un
tatja, talán örökre el is taszítja magától Évát, pedig most erős akart 
lenni. Rendíthetetlen! El is határozta: ezzel többé nem fog előho
zakodni. Elég volt az affektálásból! Inkább másra terelte a szót:

-- Most elmegyek munkát keresni.
-  El sem tudod képzelni, mennyire örülök! -  örvendezett Éva.

-  Majd fogom a csipiszt!
-  Délután pedig Zsoltnál leszek a tanyán, úgyhogy csak estére 

találkozhatunk. Záráskor már biztosan itt leszek! Rengeteg m on
danivalóm van! A legjobb haverom is sajnálatos félreértés...

Újabb vásárló érkezése zavarta meg mondókájábán, így hát 
sietve elbúcsúzott. Az utcára kilépve forró hőhullám csapta meg. 
A nap már a feje búbjára tűzött. Elgondolkodva baktatott a parti 
sétányon, közben a fák zöldjét visszatükröző sárga vizet bámulta. 
Merre induljon? Sorba vett minden lehetőséget, az összes szám í
tásba jövő ismerősét. Nyomban el is vetette mindet. Akkor eszé
beju to tt a munkaközvetítő iroda szolgáltatásának igénybevétele. 
Üsse kő alapon elsétált a hatékonyságát illetően közmondásosan 
kétes hírben álló, ám a minden fűszálba kapaszkodó talajvesz
tettnek némi reményt ígérő intézmény beltéri épületéhez.
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-  Jelenleg egyetlen pályázat van kiírva, szállodai recepciósi 
munkahelyre! -  vetette oda gőgösen a rá vagy egy órája várakozó 
Zolinak, az irodahelyiségbe orkánszerűen berobbanó kicicomá- 
zott bombázó, miközben csupa luxuscikkel megpúpozott bevá
sárlókosarát a sarokba helyezte.

-  A munkakör betöltéséhez a munkavállalónak középiskolai 
végzettséggel és legalább egy világnyelv alapfokú ismeretével kell 
rendelkeznie! -  mérte végig lekicsinylőén Zolit az ifjú hölgy.

-  M intha csak rám szabták volna! -  adott hangot leplezetlen 
megelégedettségének Zoli.

-  M egemlítem továbbá, hogy ön lenne a háromszázhuszonha
todik a jelentkezők listáján -  így a csinibaba.

-N e m  számít! írjon fel engem is!
-  Kérem a munkakönyvét!
-  Hűha! Nincs nálam!
-  Sajnálom! Anélkül lehetetlen.
-  Majd holnap elhozom!
-  Kérem -  fejezte be villámgyors ügyfélfogadását a m űked

velő tisztviselőnő. -  Viszontlátásra!
Alighogy elhagyta (egyelőre) kudarcba fulladt munkavállalá

si kísérletének színhelyét, hirtelen kocsi fékezett le mellette.
-  Jó, hogy találkoztunk! -  hajolt ki az autó ablakán Sümegi.

-  Szállj be!

2 .

A fehér BMW elülső ülésén helyezkedett el, mivel Zsolt ezt az 
ajtót tárta ki előtte. Miután elhagyták a város külterületét, útitársa 
gázt adott. Teljes sebességgel roboghattak, hiszen erre már alig 
volt forgalom. Kitárulkozott előttük a rónaság. Tarlók, kukorica- 
és ciroktáblák mellett száguldottak el. Negyed óra sem múlhatott 
el, am ikor lekanyarodtak a műútról egy aszfaltburkolatú dűlőre, 
am elyet a vállalkozó építtetett magának, hogy esőzések idején 
ne ragadjon le a sárban. Itt már körös-körül minden talpalatnyi
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föld az ő tulajdonában volt. Egy dombtetőn feltűnt az üzletember 
kedvenc hajléka.

Zsoltról mindent lehetett mondani, csak azt az egyet nem, 
hogy középszerű ember lett volna. Tanyaháza grandiózus épít
mény volt: egyemeletes, beépített tetőtérrel. Tíz, vagy annál is 
több szoba lehetett benne; előtte gondosan nyírt pázsit díszcser
jékkel és találom ra elszórt nőalakos szökőkutakkal, kerti törpék
kel. A bejárati lépcsősort gipszoroszlánok szegélyezték. A ház 
mögött fürdőmedence, majd a hatalmas csűr következett, mel
léképületekkel. Még ilyen giccses mivoltában is jólétet, bizton
ságot árasztott. Látszott, hogy az építtető nem sajnálta a pénzt, és 
a területtel sem kellett takarékoskodnia. Olyan ember háza, aki 
szerette a luxust, ám ízlése egy csöpp sem volt hozzá. A vidéki 
nagyotakarás jellegzetes példája volt a major.

Zsolt az alagsorban lévő garázs előtt parkolt, amelynek ajtaja 
tárva-nyitva volt. Benn a többi kocsi között egy Grand Cherokee 
terepjáró is állt. Zoli, aki jól ismerte az egész tanyát, tudta, hogy 
ez az autó nem Sümegié.

„Ugyanaz a terepjáró, amelyet a gyilkosság éjszakáján lát
tam! -  villant át agyán a felismerés. -  Még a golyó ütötte lyuk is 
ott van a szélvédő üvegén.”

A házigazda úgy tett, mintha nem vette volna észre vendége 
döbbent arckifejezését, ehelyett felsietett a lépcsőn, és kinyitotta 
a tágas nappali zöldre pácolt diófa ajtaját.

-- Nézz csak körül! -  mondta enyhe mosollyal az ajkán az 
utána loholó Zolinak, egy pillanatra felengedve fagyos hangula
tából. -  Ezt még úgysem láttad!

A provinciális művészlelkekből álló duhaj társaságát ugyan
is sohasem engedte be a házba. Őket mindig a melléképülethez 
tartozó, munkásai számára fenntartott étteremben fogadta. Volt is 
mit látnia Zolinak az egész földszintet uraló tökéletes ízléstelen
séggel berendezett hatalmas hodályban! A falakat faburkolat bo
rította, amelyen helyi festők kétes értékű alkotásai függtek. Zoli 
az első pillantásra megállapította, hogy akad közöttük néhány 
förtelmesen pocsék mázolmány. A falak mentén üvegszekrények
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sorakoztak. Polcaik roskadásig megrakva díszes söröskorsókkal, 
hasukon valószerűtlenre torzított pásztorjeleneteket megörökítő 
porcelánkulacsokkal, hatalmas aranyozott műanyag gondolák
kal és más effajta limlommal. Köztük elvétve néhány vadonatúj, 
fellapozatlan könyv is akadt. („Egy percnyi időm sincs az olva
sásra!”) A mennyezeten csicsás kristálycsillárok, a hajópadlóra 
drága szőnyegek terítve. Középen masszív tölgyfa asztal, súlyos 
faragott székekkel. Az egyik sarokban hatalmas stílutánzatú fo
telek álltak, a legcsúnyábbak, amit csak életében látott. Zsolt ide 
ültette le ámuldozó társát, jóm aga azonban állva maradt.

-  Italt? -  vonta el Zoli figyelmét a nézelődéstől.
-  Kösz, nem. Leszoktam róla.
-  Kérlek szépen, te tudod -  nyugtázta Zsolt, cseppet sem 

meglepődve, a visszautasítást. -  Én rá sem szoktam. A pincében 
ládaszámra áll a skót whisky, lengyel vodka, francia konyak, de 
úgyszólván sohasem iszom -  ecsetelte az alkoholos italokhoz 
való viszonyát. Színtelen, fakó hangon beszélt. Szemmel lát
hatóan másutt jártak a gondolatai -  valami nagyon terhelhette 
a lelkét. Nem nézett Zolira, folyton a látóhatárt kémlelte, a neki 
szemben lévő, csaknem félfalnyi füstszínü ablakon keresztül.
-  Csak akkor teszek kivételt, ha üzleti ebéden vagyok, na meg 
persze, amikor veletek bulizunk.

-  Mondd csak -  vágott a szavába Zoli - ,  kinek a kocsija az ott 
lenn a garázsban? A Cherokee-ra gondolok.

- N a  igen... a Cherokee... -  Sümegi továbbra is kerülte ven
dége tekintetét. -  Már tegnap sejtettem, hogy tudsz valamit a ... 
Ezért is hoztalak magammal. Meg másért is. N incs sok időm hát
ra. Mindjárt el is mondom, amit akarok... A terepjáró különben 
a gyilkosoké.

-  Tudom -  mondta határozott, nyugodt hangon Zoli. Igye
kezett visszafogni elszabaduló indulatait, miközben kimondta a 
kemény szavakat. -  És te is közéjük tartozol, disznó! Te vezetted 
akkor azt a kocsit. Láttalak!

-  Ahá, te láttál, erről van szó! -  csattant fel az üzletember. 
-A zo n b an  ez nem egészen így van, ahogy te gondolod! Figyelj! 
Elmondok elölről mindent.

86



-  Csak rajta! -  biztatta Zoli, mert érezte, hogy Zsolt vala
mi életbevágóan fontos okból teljesen fel fog tárulkozni előtte.
-  Hadd lám, hogyan fogsz kimosakodni az egészből?!

-  Megtudsz mindent sorjában, csak ne vágj folyton a szavam 
ba! Nos, úgy kezdődött, hogy a legerősebb bűnszövetkezet fő
nöke, aki jelenleg embereivel a fronton van, felajánlotta: rám is 
kiterjeszti mindenütt érvényesülő autoritásának védelmét.

Habár Zsolt beszédstílusa vagányos volt, nem nélkülözött bi
zonyos fokú választékosságot sem, ami korántsem jellem ezte a 
hozzá hasonló újgazdagokat. Sokkal több olyan kifejezést kevert 
beszédébe, mint amennyi elvárható lett volna egy ilyen, voltakép
pen tanulatlan fickótól. Talán csakugyan ragadt rá valami a levitéz- 
lett mezővárosi intelligencia handabandázásából, akik társaságát 
állandóan kereste? Vagy talán igaz lenne, amit váltig bizonygatott: 
gyerekként összeolvasott mindent, ami a keze ügyébe került.

-  Mondanom sem kell, milyen vastagon megfizettem ezt a 
védelmet -  folytatta tekintetét továbbra is az ablakra szegezve.
-  Martalócai rendszeresen megjelentek nálam behajtani az illeté
ket. Minden egyes alkalomkor többet és többet követeltek, úgy
hogy legutoljára már nem tudtam leszurkolni a zsozsót. Azzal 
nyugtatgattak, hogy naponta lenyisszantanak egy-egy szeletet 
a karomból, mindaddig, amíg meg nem kapják a summát. Egy 
percig sem hittem, hogy ez csupán puszta fenyegetés! Traktál- 
tam, süket dumával etettem őket, húztam-halasztottam az időt. 
Közben óvatlanul kikotyogtam, hogy a papnál sok pénz van a 
parókián, ráadásul még nincs is otthon. Habár intelligenciától 
nem háborgatott csávók voltak, nyomban ráharaptak a busás ha
szonnal kecsegtető, számukra gyerekjátékszámba menő melóra. 
Felajánlották: ha kirámoljuk a templomot, el fognak tekinteni a 
védelmi pénz behajtásától...

-  A kurva anyádat, te ocsmány gazember! -  hördült fel Zoli.
-  A te romlott agyad tervezte ki az egészet! Miattad ültették le 
Ferit is! Szemétláda!

-  Hogy szemétláda vagyok, vagy sem, az most már teljesen 
lényegtelen -  mondta egy fikarcnyi sértődöttség nélkül Zsolt.
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-  Ma eljönnek, hogy szitává lőjenek. Naivitás lenne azt hinni, 
hogy megúszom szárazon, hiszen annyit sem jelentek számukra, 
mint légypiszok a falvédőn. Ha a föld alá bújnék, akkor is meg
találnának! Azért is jöttem  ki ide, mert a tanya kedves számomra, 
és ha már így alakult, itt akarom feldobni a talpam ...

-  És engem is magaddal akarsz vinni, rohadt szarházi! -  szök
kent talpra Zoli, mint akit áramütés ért. Csak nehezen fogta fel, 
mit is mondott a halálraítélt. Hátgerincén hideg futott végig, ar
cára irtózatos félelem ült ki. Hirtelen mozdulatot tett az ajtó irá
nyába.

-  Nyugi, nyugi! -  tette jéghideg, nedves kezét Zoli vállára a 
másvilágra készülődő néhai mindenható vidéki cápa. -  Neked a 
hajad szála sem fog meggörbülni! Van itt a nagy asztal alatt egy 
titkos búvóhely, amiről senki sem tud. Különben is úgy rendez
tem, hogy alkalmazottaim közül ma senki se legyen a tanyán, 
így azt fogják hinni, hogy tettüknek nem lesz szemtanúja. De 
pofára fognak esni a piszkos disznók, mert te leszel a koronatanú 
halálomról! Lehet, hogy hiú remény részemről, de azt akarom: 
legyen valaki, aki kiteregeti ezt az egész szennyest! Ez lesz ne
kem az elégtétel! Hogy őszinte legyek -  már ne haragudj - ,  té
ged mindenki csak egy jellemtelen korhelynek tart. Én azonban 
ismerem az emberi lélek rejtelmeit, és tudom: hogyha megígérsz 
valamit, azt teljesíted is! Benned bízom! Ezért választottalak ki 
erre a feladatra.

-  Folytasd, hogy történt az egész eset? -  kérdezte valamicskét 
nyugodtabban Zoli. -  Ha így állnak a dolgok, beláthatod, tudnom 
kell mindent!

-  Persze, persze. Máris mondom tovább... Én hajtottam a te
repjárót... Amikor a templom előtt leparkoltam, könyörögtem, 
hogy kinn maradhassak őrködni, a vadállatok azonban p is z to l 
lyal kényszerítettek rá, hogy bemenjek velük. Váltig azt erősít- 
gették, hogy ismernem kell a paplakot, mint a tenyeremet, pedig 
istenemre mondom: még sohasem jártam ott! A kapuzárat szét
lőtték, az irodaajtó üvegét pedig egyszerűen puskatussal törték 
be. Persze, hogy ekkora lármára felébredt a plébános. (Ki a fene



gondolta volna, hogy otthon van, amikor az összes öreglány úgy 
tudta az egész környéken, hogy elutazott!) Kijönni azonban nem 
volt ideje, mert addigra mi már benyomultunk a hálószobába. 
Nyomban az atyára szegezték fegyvereiket, és rárivalltak, hogy 
adja elő a pénzt, ő azonban semmit sem válaszolt, csak halkan 
imádkozott. Ez borzasztóan feldühítette őket, folyamatos anyá
zás közben már az ütlegeléshez készülődtek, amikor egyszerre 
megcsörrent a telefon. A pap a kagyló után kapott, mire az egyik 
brutális pszichopata teljesen elveszítette a fejét, és az állandóan 
nyakában lógó fúvócsővel lelőtte. Igen, egy fúvócsővel! O lyan
nal, amilyet a dél-amerikai indiánok használnak. Természetesen 
az övé már korszerűbb kivitelezésű volt. Úgy tudom, a gazem 
ber valahol Brazíliában született, a mi vidékünkről kivándorolt 
családban, és ott mesterfokon elsajátította ennek a szerszámnak 
a kezelését. A tű szintetikus méregbe volt mártva, ami nyomban 
leállítja a szívműködést.

-  Tehát ezért nem tudta a rendőrség megállapítani a halál 
okát! -  kiáltott fel Zoli, elfeledkezve szorongatott helyzetéről; 
csakis a mesélőre összpontosította minden figyelmét.

-  így van -  helyeselt rekedt hangon Zsolt. -  Kitépték a te
lefonzsinórt, és hozzáláttak a ház átkutatásához. Törtek-zúztak 
mérgükben, az iratokat szétdobálták. Mivel áram nem volt, csak
hamar ráuntak az elemes lámpa fényénél való keresgélésre, vagy 
talán úgy gondolták: rajtam előbb vagy utóbb úgyis behajtják a 
pénzt, kamatostul. így is lett. Amikor ide visszajöttünk, puska
tussal a földre parancsoltak, és rugdosni kezdtek. M ondhatom, 
ebben szakemberek voltak: a gyomromat és a vesémet célozták, 
ott, ahol nemigen marad nyoma bakancsuknak. Rettenetesen be 
voltak zsongva, már a kocsijuk miatt is, ami félúton a tanyához 
lerobbant, így végül az én terepjárómmal kotródtak el. Azonban 
mielőtt távoztak volna, megígérték: hamarosan visszajönnek, ám 
addigra a föld alól is teremtsem elő a kiszabott összeget, és még 
kárpótlásképpen hozzácsapva a pap valutáját is, mert különben 
megnézhetem magam. Meg is határozták a dátumot. Ez pedig a 
mai nap!
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-  Hogy nem tudtál legalább valamennyi lóvét összekaparni 
nekik?

-  Nem hiszed el, de már teljesen kifosztottak! -  tárta szét 
karjait Zsolt. -  Igyekeztem rávenni őket, hogy a főnökük nevé
re íratom néhány ingatlanomat; ez azonban nem érdekli a górét, 
neki készpénz kell! Rohangáltam kölcsönért fühöz-fához, mint a 
mérgezett egér, azonban ekkora összeget senki sem tudott adni.

„A Sümegi-féle emberek nem szoktak saját cselekedeteik mi
att aggódni -  működött lázasan Zoli agya. -  Főképpen nem most, 
amikor már végleg beletörődött a végzetes csapásba, és felké
szült a kivégzésre. Látszik rajta, hogy kész tényként könyveli 
el közelgő halálát, hiszen semmiféle védőintézkedést nem tett. 
Ilyen lelkiállapotban még meg is gondolhatja magát a végrendel
kezéssel kapcsolatban. Mindenáron ki kell csikarnom belőle vala
miféle írásbeli kijelentést az igazságról! Erre nagy szükségem 
volna Feri m iatt.”

-  írd le, amit elmondtál, és én esküszöm, hogy vallomásod 
el fog jutni mindenhová, ahová kell! -  hadarta gyorsan, egészen 
közel hajolva Zsolthoz.

-  Erre semmi szükség, tessék: meg is van címezve olyan helyre, 
ahol biztos meghallgatásra talál -  nyújtott át neki amaz egy vaskos 
borítékot, majd hirtelen felkiáltott: -  A kurva életbe! Már jönnek is!

A távolban, éppen az ellenkező irányból, amerről ők jöttek, 
egy robogó gépkocsi nyomában porfel lég emelkedett a magasba. 
Hosszú ideig csak bénultan meredtek egymásra. Zsolt ocsúdott 
fel elsőnek. Felhajtotta a tölgyfa asztal alatti szőnyeget, és fel
emelte a padlózatba szerkesztett láthatatlan ajtót. Szinte belökte 
Zolit a feltárulkozó lyukba.

-  Ezt a helyet amolyan trezorfélének építtettem, értékesebb 
holmijaim számára, nem sejthettem akkor, hogy egyszer még 
ilyen célt fog szolgálni -  mondta, mielőtt rácsukta volna a csa
póajtót, majd elcsukló hangon néhány búcsúszót mormolt: -  Na, 
isten veled! Szervusz, világ!

Zolit sötétség és csend vette körül. Csupán a padló nyikorgá
sát hallotta Zsolt súlyos léptei alatt. Kisvártatva motorberregés,
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ajtócsapódás, rövid szóváltás után fülsiketítő fegyverropogás, a 
feje felett kihulló töltényhüvelyek fémes csilingelőse hallatszott. 
Durva kiáltozás, lassan elhaló kocsizúgás zárta le a vérfagyasztó 
concertót. Majd ismét halálos csend. Úgy tűnt neki, hogy ítélet
napig fog kuporogni rejtekhelyén, pedig valójában csak néhány 
röpke perc telhetett el bezártságban. A kényelmetlen testhelyzet
ben lábai elgémberedtek, kevés volt a levegő is. Rászánta hát 
magát, hogy felnyomja odúja fedelét. Ami nem ment könnyen a 
szőnyeg miatt. Végül mégiscsak sikerült valahogyan kimásznia a 
rejtekhelyről. Első pillantása Zsoltra esett, aki vértócsában feküdt 
egy feldöntött karosszék mellett. A mobiltelefon egyfolytában 
csengett a zsebében. A támadók nem sajnálták a lőszert: m indent 
átlyuggattak a vállalkozó körül. Orrát megcsapta a vérszag; szin
te hallani vélte a halál angyalának szárnysuhogását. Hétrét gör
nyedve, a falhoz lapulva közelítette meg a nyitva hagyott ajtót. 
Tartott ugyanis attól, hogy valamelyik gyilkos hátramaradhatott 
az esetleges szem- vagy fültanúk felkutatására. Az ajtófélfához 
lapulva lesett ki az udvarra. A BMW ott állt érintetlenül a garázs 
előtt. Némi mérlegelés után -  bármi is lesz alapon -  lerohant 
a kocsihoz. Jól emlékezett! Az indítókulcs a helyén volt. Vajon 
nem Zsolt gondos előrelátásának a következménye ez is? Ész
vesztő sebességgel száguldott ki az aszfaltúira. Néhány percig 
robogott csupán, amikor az egyik kukoricás mögül a hatalmas 
Grand Cherokee szökkent elébe, teljesen elzárva az utat. Ezzel 
egy időben két ruhásszekrénnyi, teljes harci díszbe öltözött fic
kó csörtetett ki a kukoricásból, gépkarabélyokkal felszerelve. Mi 
mást tehetett, minthogy sebességet nem csökkentve, belehajtott 
a tengeritábla kellős közepébe. A kerekek alatt ropogott a ledön
tött kemény kukoricaszár, körülötte röpködtek a golyók. Néhány 
közvetlenül a füle mellett süvített el, szétlőve a hátsó és az elülső 
üveget is. A tengerirengeteg azonban megóvta a m enekülőt haj
szolóitól; minél beljebb hatolt a tömör növényzetbe, annál nehe
zebben tudták megcélozni az autót. A zöld dzsungelból kitörve 
sima tarlón futott tovább a kocsi, majd elérte a műutat. Habár 
a martalócokat nyilvánvalóan megzavarta Zoli hirtelen döntése,
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rögvest a nyomába eredtek. Valamennyi időt azonban mégiscsak 
sikerült nyernie a manőverrel. Egy pillanatra láthatta csupán őket, 
ám az arcukról sugárzó kegyetlenségből nyomban megértette: a 
háború legveszettebb kutyáival áll szemben.

„Ezek addig nem tágítanak, amíg céljukat el nem érik! -  fu
tott át agyán a felismerés. -  Mindenáron le kell ráznom őket! De 
hogyan? Ahá, megvan! Sikerülnie kell!”

Az autóút egy tűkanyar után csatornát szelt át, melynek part
ján sűrű akácos burjánzott, a fák tövében dús lombozatú bodza
bokrokkal. Zoli tudta, hogy a kanális mentén a fák között út ve
zet, amelyet az aljnövényzet teljesen eltakar a műúton közleke
dők szeme elől. Ezen kocsicsapást csupán a vízgazdaság emberei 
használták néhanapján. Üldözői nem láthatták, amikor letért a 
szinte járhatatlan dűlőre. Olyannyira járhatatlan volt, hogy az 
autó bokrokat tarolva, jobbról-balról kemény törzsű fáktól ta- 
szigálva, csak nagy nehezen tudott átvergődni rajta a következő 
hídig. A város karnyújtásnyira volt tőle.

3.

Zoli nem kis feltűnést keltett, amikor Síimegi enyhén szólva 
megviselt állapotban lévő kocsiját leparkolta az alsó rakparton 
végigfutó út mentén. Az üvegek átlőve, a motorház fedele hullá
mosra horpadva, a vezető felőli ajtó leszakadva. A hűtőből siste
regve tört elő a gőz, a lökhárító még valahol útközben veszhetett 
el, az összetört fényszórók darabjai vezetékeiken himbálództak.

„M egtetted a magadét, vén jószág! -  csapott a BMW tetejére, 
mire az egy szál megmaradt visszapillantó tükör is leesett. -  Si
etnem kell! M ár rég elmúlhatott négy óra!”

Kész terve volt arra nézve, hogyan fog megszökni a városból. 
Felfutott a sétányra vezető lépcsőn, egyenesen a vegyeskereske
désbe. Szerencséjére Éván kívül más nem tartózkodott az üzlet- 
helyiségben.
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-  Üldöznek! -  húzta ki az asszonyt a hátsó ajtón át a pará
nyi udvarra. -  Meg akarnak ölni! Magyarázkodásra most nincs 
időm ... Kereszteztem a maffia útját, ezért el kell tűnnöm innen, 
de minél hamarabb! Ha majd már biztonságban leszek, telefo
nálni fogok ... Jaj, majdnem elfelejtettem: ezt a borítékot dobd be 
a legközelebbi postaládába, életbevágóan fontos irat van benne! 
M ost pedig hozd ki gyorsan a létrát az üzletből! Siess!

Amikor látta, hogy a nő az ijedtségtől mozdulni sem tud, 
maga rohant be a létráért, amelyet aztán sebtében odatám asztott 
az udvar hátsó részét határoló ósdi raktárépület meglehetősen 
magasan lévő parányi ablakához. Felmászva az alig fél m éter át
mérőjű lyukhoz, sikerrel bepréselte magát a raktárhelyiségbe, sőt 
még a létrát is felhúzta maga után.

-  Tűvé fognak tenni értem mindent! -  kiáltott le az ablakból.
-  A járókelők, akik láttak ide bejönni, bizonyára nem fognak el
árulni.. . A biztonság kedvéért azért zárd be a hátsó ajtót! A leghe
lyesebb azonban az lenne, ha az üzletet is becsuknád, és hazamen
nél! Most már igazán mennem kell! Kérlek, vigyázz magadra!

-  Zoli! -  sírta el magát hirtelen Éva. -  M ikor látlak ismét?!
A férfi arca azonban addigra már eltűnt az ablaknyílásból.

Átfutva a dohos hodályon, kijutott a rakodótérre, melynek ol
dalán vakvágányra terelt hosszú teherszerelvény állt. A kikötő 
területe a lakóházak telkei között egészen a boltig hatolt. Ennél a 
raktárépületnél volt a kikötői mellékvágány vége, ahonnan m in
den délután öt óra tájban tehervonat indult Vásárosújvárra. Zoli 
hirtelenjében azt fundálta ki, hogy ezzel a szerelvénnyel léphet 
meg észrevétlenül a városból. Mivel egy árva lelket sem látott a 
közelben, egyszerűen besétált az egyik nyitott ajtajú üres vagon
ba. Alighogy félrehúzódott az ajtóból, mozdonyfűtty, egymásnak 
csapódó ütközők csattanása hallatszott. A váratlan lökéstől m eg
ingott a félhomályban. Lassan, zötyögve elindult a szerelvény.

Amikor nagy sokára -  többszöri veszteglés után -  m egérke
zett utazásának végállomására, az első, ami a szemébe ötlött, a 
pályaudvari nagy tolongás volt. Vásárosújvár fontos vasúti cso
mópont volt, most azonban a szokottnál is több utas szorongott
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a csaknem százéves vasútállomás korántsem ekkora tömeg be
fogadására tervezett peronján. Nyomban látta, hogy a várakozók 
többsége menekült. Habár eléggé nagy távolságból, a vagonablak 
rostélylemezén keresztül kémlelte az emberáradatot, azonnal fel
ismerte őket gyűrött ruháikról, kétségbeesést, elveszettséget tük
röző arcukról, ideges mozdulataikról, riadt szemeikről. Férfiem
ber kevés volt közöttük. A földönfutók serege legnagyobbrészt 
kisírt szemű nőkből és szomorú tekintetű gyerekekből állt. Tudta, 
hogy a hatóság ebben a városban gyűjti össze a felperzselt térsé
gekből saját hadigépezete által elűzött embereket, hogy azután új 
iratokkal és úti okmánnyal ellátva őket, valamennyit áttoloncolja 
a határon, mivel már terhes volt számára a hontalanok áradata. 
Azon azonban igencsak elcsodálkozott, milyen kevés útipoggyá
szuk van: csupa kisebb sporttáska, apró bőrönd, néhányuk csak 
műanyag tasakot szorongatott a kezében.

„Az Illíria-expressz huszonegy órát késik -  recsegték m inden
fajta érzést nélkülöző monotonsággal a hangszórók. -  Huszonkét 
óra húsz perckor érkezik az első vágányra.”

A peron korlátja előtt rendőrök sorfala állt. Az első vágány 
mellett pedig néhány kezeslábasba öltözött, katonacsizmás biz
tonsági és kommandós beszélgetett. Oldalukon hatalmas pisztoly 
fityegett. Zoli felismerte a helyzetet: ők azért vannak itt, hogy 
átkutassák a határ irányába induló szerelvényeket.

„Ebből is látszik, hogy azért nem akarnak éppen mindenkit 
kituszkolni az országból -  gondolta. -  Katonaszökevényekre és 
egyéb ellenállókra vadásznak, nehogy azok éppen ezt a zűrzavart 
kihasználva csússzanak ki a markukból. Ami a legkellemetle
nebb, most már jóm agam  is ezen kategóriába tartozom! Hiszen, 
ha a személyazonosságomat igazoló írás nélkül kísérelném meg
közelíteni az állomás épületét, abban a szent pillanatban lefogná
nak, a vonaton pedig még az indulás előtt lelepleznének. Ez az 
ábra! Na, most mi lesz?”

Csüggedten huppant vissza a marhavagon poros, szálkás desz
kapadlójára. Már teljesen sötét volt. M indenütt égtek a lámpák. 
Az ablak zárólemezein keresztül fénycsóvák szűrődtek a teher
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kocsi belsejébe, sárga körfoltokat pingálva a mészporos falakra. 
Vagy fél órát ülhetett így, szinte teljes mozdulatlanságban. Úgy 
érezte: ez az ő végállomása. Mindenféle szempontból. Akármer- 
ről is közelíti meg helyzetét, kiutat nem talál. A kör bezárult.

„Akárhogyan is van, mégsem rostokolhatok itt a végtelensé
gig! -  vett erőt végül is bénultságán. -  Még majd rámcsukják 
az ajtót, mielőtt a szerelvényt a rendező pályaudvarra vontatják. 
Belülről azután semmi esetre sem nyithatnám ki!”

Óvatosan ki lesett a szabadba. Jobbról, vagy ötvenméternyi- 
re, a váltókezelő vasoszlopokon álló fülkéje világított. Fénye 
nem hatolt el idáig. Bal felől, távol, hatalmas, neonfényben 
úszó kocsiszín. Mögötte sötét víztorony. Szemben vele, három 
sínpárnyi távolságban magas, szögesdróttal ellátott téglafalhoz 
tapadó apró műhelyek sora, amelyek a pályaudvar határát ké
pezhették. Tehát errefelé sem hagyhatja el az állomás területét. 
A hullámtetős deszkabarakkokban sötétség honolt, csak ajtajuk 
felett pislákolt egy-egy gyenge izzó. Néhány percig töprengve 
nézte a roskatag kalyibákat, majd amikor már körvonalazódott 
fejében a fantasztikus ötlet, még egyszer jól körülkémlelt m in
den irányba. Tisztának látva a helyzetet, kiugrott a vagonból, és 
a legközelebbi műhelyhez osont. A rozzant ajtón rozsdás pánton 
egyszerű, préselt lemezből készült lakat lógott. A fal mellett nagy 
halom síndarab, vashulladék hevert. Kiválasztott egy félméteres 
acélrudat. Egyetlen ütéssel verte le a lakatot. A műhelyben nem 
kellett sokáig keresgélnie. A deszkafalba vert szögekről olajos 
m unkásnadrágot, kék vasutasinget és egy szutykos tányérsapkát 
emelt le. Ezeket magára öltve egy szerszámosládával a kezében 
kisurrant a barakkból. Az ajtót gondosan becsukta maga mögött, 
még arra is ügyelt, hogy a lakatot is úgy-ahogy visszahelyezze 
eredeti helyzetébe. Visszalopakodott a teherszerelvényhez, és az 
egyik tengely árnyékában megbújva feszülten várakozott.

„Az lllíria-expressz huszonegy órás késéssel, tizenöt perc 
múlva fut be az első vágányra” -  bömbölte a hangosbemondó.

„A vonatot valószínűleg csak közvetlenül az indulás előtt 
fogják átvizsgálni -  fontolgatta magában. -  Addig kell cseleked
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nem! Sikerülnie kell! Amikor az ország elhagyásáról ábrándoz
tam, nem is sejtettem, hogy ez ilyen hamar be is következik... 
Milyen hülye gondolatok ezek ebben a szorult helyzetben! Az 
akcióra koncentrálj, te barom!”

Úgy ment minden, mint a karikacsapás! A gyorsvonat beál
lása után, amikor a vasúti rendészek kinyitották a peronajtókat, 
a türelmetlen tömeg mindkét oldalról megrohamozta a szerel
vényt. A rendőrök képtelenek voltak fenntartani a rendet. Egy 
aggastyánt úgy odalapítottak a kocsioldalhoz, hogy Zoli biztosra 
vette: még a lelket is kipréselték belőle. A kisdedeket, sőt még 
a nagyobb gyermekeket is, az ablakon keresztül adogatták fel a 
fülkékbe. Ebben az általános káoszban senki sem ügyelt a koszos 
pályamunkásra, aki dobozát cipelve a kocsisor vége felé bandu
kolt. Zoli már a búvóhelyéről megfigyelte, hogy a hátul álló étke
zőkocsi kívül esik a pályaudvari megvilágításon. Ezt szemelte ki 
a terv megvalósítása helyszínéül. A hátsó kocsihoz érve felugrott 
az ütközőre, majd a vagonátjárón felmászott a tetőre. Fenn hason 
kúszva közelítette meg a keresett nyílás csavarokkal rögzített fe
delét. Kinyitotta a szerszám ládát, és munkához látott.

„Áldalak, Uram, hogy hányatott életemben oly sok helyre el
juttattál! -  emelte fel tekintetét az égbolt felé, amikor már nyakig 
ült a langyos vízben. -  Milyen megfizethetetlen hasznát veszem 
most ezeknek a tapasztalatoknak! Az életemet köszönhetem az 
akkor csapásnak vélt bukásoknak.”

Zoli ugyanis vendégmunkás korában rövid ideig vagongyár
ban is húzta az igát. Bár kevés időt töltött ott, arra azonban bő
ségesen elégséges volt, hogy tökéletesen megismerje a vasúti 
kocsik felépítését. Tudta, hogy az ilyen hosszú távon közleke
dő nemzetközi vonatok mosdói felett nagy víztartályok vannak. 
Az em ber kényelmesen ülhet egy ilyenben. Széles nyílásaikon 
át aránylag könnyen be lehetett bújni a tartályokba, ugyanis a 
m edencéket nemcsak újratölteni kellett bizonyos időközönként, 
hanem tisztítani is. Erre a tapasztalatra alapozta hát kelepcéből 
történő kiszabadulásának elgondolását. A fedél leemelése után 
egy szempillantás alatt benn termett a tartályban. Hosszú, idegté
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pő várakozás után hirtelen szájába löttyent az állott, fertőtlenítő
szerrel jócskán vegyített víz. A gyors végre kirobogott a végtelen 
sötétségbe.

„Tehát jól sejtettem: eszük ágában sem volt itt keresni a po
tyautasokat!” -  könnyebbült meg.

Aszerint, ahogyan magában számlálta a másodperceket, per
ceket, majd az ötperceket, a vonat szűk negyed óra elteltével állt 
meg a határon túli első állomáson. Amikor kidugta fejét rejtekhe
lye nyílásán, kísérteties kép fogadta; olyan mint a vásárosújvári 
pályaudvaron: rendőrök, kommandósok nyüzsögtek a fényesen 
kivilágított épület előtt. Csupán az egyenruhájuk volt kissé m ás
fajta. Az ellenkező irányba fordulva ellenben azt tapasztalta, hogy 
ott zavartalan a nyugalom, a csend. Alig tudta kivenni a mellettük 
álló, vaksötétben rejtőző tehervagonsor körvonalait. Ezt az elővi
gyázatlanságot a maga javára akarta fordítani! Nyomban döntött 
is: nem utazik tovább! Óvatosan kimászott a nyíláson, lecsúszott 
a tető széléig, majd annak peremébe kapaszkodva megvetette lá
bát a nyitott ablakon. Mielőtt még leugrott volna, egy pillanatra 
láthatta a fejkendős, bugyogós asszonyok és a közöttük szorongó 
gyerkőcök elképedt arcát. Farkasszemet néztek a csuromvizes 
fantommal, aki a semmiből bukkant elő, hogy már a következő 
másodpercben el is tűnjön a nagy alföldi éjszakában.
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EPILÓGUS

Attól függetlenül, hogy mindenütt anyanyelvén szóltak hoz
zá, idegen maradt számára a menedéket nyújtó ország. Tervei 
közül csupán az valósult meg, hogy elhagyta szülőföldjét, meg 
persze az, hogy továbbra is kerülte az italt. Új környezete fel sem 
tételezte volna, hogy idült alkoholistával van dolga. Zoli azon
ban nagyon is jól tudta: hosszabb-rövidebb időre, vagy netalán 
örökre is felhagyhat az ivással, ám szenvedélybetegségéből so
hasem fog kigyógyulni. Elég lenne egyetlen pohár, és ismét a 
pokol fenekére kerülne! Szerényen húzta meg magát kies hóna
pos szobájában, amely egy kétes hírű kültelki házban volt, ahol 
vele hasonszőrű emigránsok laktak. Tulajdonképpen csak aludni 
járt oda, hiszen szüntelenül rettegett a rendőrségtől, idegenrendé
szettől, mivel papírokkal még most sem rendelkezett. Egy éjjel
-  újév táján -  razzia volt a menedékhelyen. Dörzsölt házigazdá
ja  leleményességének köszönhetően tudott az utolsó pillanatban 
olajra lépni a szomszédos bérház pincéjén keresztül egy másik 
utcába. Feketemunkából tengődött. Hol félreeső építkezéseken 
volt segédmunkás, hol zöldséget rakodott ki nyüzsgő, ellenőriz
hetetlen piacokon. Napszámosként dolgozott csendes virágker
tészetekben, ahogyan azt az alkalom szülte, illetve az időjárás 
engedte. Gyatra létkörülményei ellenére nyugodtabb, kiegyensú
lyozottabb volt, mint előtte bármikor; olykor már-már boldog
nak is hitte magát. Élvezte az új, józan életét. Rácsodálkozott 
minden semmiségre, amit azelőtt az ital utáni hajszában észre 
sem vett. Szappant, mosóport vásárolt, és bármikor csak tehette, 
zuhanyozott, csutakolta magát, mosta gönceit, rendszeresen bo
rotválkozott. Püffedt arca lassacskán lelappadt, szeme kitisztult. 
Kirajzolódni látszott régi énje. M indemellett bizonytalanságban,
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szorongásban múltak a hetek, hónapok. Ezért halogatta egy re- 
ményteljesebb időszakra az Évával való telefonbeszélgetést is.

Egy március eleji napon korgó gyomorral a belvárosban te
kergeti. Éppen munka nélkül volt, így egész napi eledele az a 
szelet zsíros kenyér és bögre tea volt, amit esténként egy szere
tetszolgálat osztogatott a hajléktalanoknak. Aznap reggel rúgták 
ki szálláshelyéről, és már azt sem bánta volna, ha lefülelik, majd 
m enekülttáborba dugják, amitől az ott uralkodó áldatlan körül
mények miatt ez idáig minden ízében irtózott. A szokatlanul ke
mény tél után valamelyest megenyhült a hideg. Habár a szürke 
égbolton csak sejteni lehetett a napot, a tereken felhalmozott kor
mos hóbuckák máris szennyes levet eresztettek. A levegő azért 
még csípős maradt, így hát igencsak fázott lyukas tornacipőjé
ben, kopott viharkabátjában. Egyetlen rendes ruhadarabja az a 
majdnem vadonatúj síkesztyű volt, amelyet egy kacsalábon for
gó villa kukájából halászott ki. A sebészeti klinika főbejáratánál 
igyekezett éppen kikerülni a mélyebb pocsolyákat, közben arra 
is ügyelve, hogy a ki-be száguldó mentőkocsik le ne fröccsentsék 
hiányos öltözékét, am ikor...

-N ah á t, kit látnak szemeim! -  ütötte meg a fülét egy harsány ki
áltás az úttest irányából. -  Hisz ez Berkesi Zoli! Helló, vén csataló!

A járdaszegélynél parkoló hatalmas M ercedes mellől egy 
rokkantkocsiban ülő, bebagyulált férfi integetett feléje, széles vi- 
gyorral az arcán. Két testépítő külsejű fickó állt mellette készen
létben, hogy a tolókocsiból kiemelve valahogyan begyöm öszöl
jék  az autóba. Zoli nem ismerte lelkes üdvözlőjét. Az a néhány 
alkalmi ismerőse, akivel itt az idegen városban összehozta a sors, 
nem tudta vezetéknevét. Mi szükség is lett volna rá? Az idegen 
azonban teljes nevén szólította! A kocsinak otthoni rendszáma 
volt, tehát révmonostori lehetett az illető...

„Ez lehetetlen: Zsolt lenne?! -  ugrott be Zolinak a kép. -  De 
hiszen meghalt! Hogy a csodában kerülhetett elő a másvilágról? 
És mennyire m egváltozott!”

- N e  hüledezz itt nekem, hanem nyomás be a kocsiba! -  adta 
ki az ellenkezést nem tűrő parancsot a rokkant.
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Csak amikor már a fényűző étteremben ültek - ahova Zolit 
csupán Sümegi reputációjának és fejedelmi borravalójának kö
szönhetően engedték be akkor tudhatta meg az üzletember túl
világról való visszajövetelének csodás történetét.

- A  mobilom mentette meg az életemet! A nejem tudta, hogy 
hol vagyok. Habár már régen külön utakon jártunk, és csak for
málisan érintkeztünk, azért mindig elérhető voltam számára. 
Merő véletlen volt, hogy éppen akkor, a kaszabolás utáni percek
ben hívott fel valami oknál fogva. Csodálkozott: habár becsöng a 
telefon, nem válaszolok. Rosszat sejtve kirohant a tanyára. Aztán 
az orvosok meg egy vagonnyi kemény valuta -  ne feledd, akkor 
már nagyban tombolt az infláció - ,  összeeszkábáltak valahogyan. 
Még Frankenstein sem különb nálam!

-  Az a lényeg, hogy életben m aradtál... -  dtinnyögte Zoli a 
vigasztalásnak szánt frázist.

-  Na, ezt nézd meg! -  Sümegi egy gyűrött újságlapot terege
tett szét az asztalterítőn. Egész oldalas gyászjelentés volt a három 
merénylő hatalmas fényképével. -  Még aznap, visszafelé menet 
a harctérre, kinyírták őket! Nem sokkal később főnökük fogság
ba esett, és átadták a nemzetközi bíróságnak. így már semmi aka
dálya nem volt annak, hogy mindent kitálaljak. Elképzelheted, 
mekkora port kavart fel a vallomásom! Jó cifra politikai botrány 
lett belőle.

-A k i  kardot ránt, kard által pusztul el! -  vonta le közönyösen 
a tanulságot Zoli. -  Én különben már régen megbocsátottam ne
kik. Inkább arról beszélj, mi lett Ferivel?

-N e k em  köszönhetően persze kiengedték, de még így is vagy 
két hónapot ült a sitten!

Az igazság bajnokává vedlett üzletember csalódottan ren
dezgette evőeszközeit. Nagyobb hatásra számított „hepiendes” 
sztorijával. Azonban csak rövid időre költözött torz arcára mord 
kifejezés, mert szája ismét önelégült vigyorra szélesedett.

-  Úgy látom, még mindig rossz passzban vagy: itt egy kis 
költőpénz! -  dobott az asztalra egy köteg itteni bankót. Mivel 
Zoli pillantásra sem méltatta a pénzt, győzködve fűzte tovább
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a szót. -  Csak semmi szűzleányi affektálás, haverkám! Tudnod 
kell, hogy mostanában kizárólag annak élek, hogyan segíthetnék 
azokon, akiknek megítélésem szerint, szükségük van valam i
lyen nélkülözhetetlen dologra. Az új papnak is, aki Boros atya 
helyébe lépett, nagyobb összeget adományoztam a cserkészcsa
pat megszervezésére. Némiképp kárpótolva ezzel az eklézsiát. 
Ugyanis a másvilágra erőltetett elődjének a temetésére még egy 
virágcsokrot sem küldhettem, mivel akkor még magam is az elí- 
ziumi mezők közelében bolyongtam. Na, de el búcsúztatták nél
külem is... hogy is m ondjam ... irtózatos nagy parádéval. Ilyen 
temetésre még a legidősebbek sem emlékeztek! Volt ott esperes, 
püspök, pap, apáca, mindenféle laikus szép számmal, végtelen
ségbe nyúló ájtatosság, prédikáció, ima. Kitett magáért az anya- 
szentegyház.

- A m i  csakis azt bizonyítja, mennyien tisztelték az elhunytat
-  fejezte be a mondatot Zoli, ráunva a temetési szertartás cinikus 
és ízléstelen ecsetelésére.

-  Míg el nem feledem, felírom magamnak: legközelebb el
hozom az irataidat! -  harsogta Sümegi, jegyzetfüzetet kotorva 
elő méregdrága öltönye zsebéből; közben a felszolgáló tálalását 
figyelte. -  A többit is megszerzem: letelepedési, munkavállalási 
engedélyt etc.; ugyanis még jó  ideig át kell járnom  ide a klini
kára... Ismerem ám én errefelé is a dörgést, aranyoskám! M eg
nyílik előttem az összes kiskapu... Utóvégre a lekötelezetted 
vagyok... De lássuk csak, milyenre sikeredett a séf ajánlata!? Jó 
étvágyat, cimbora!

-  Lássál neki egyedül! -  futotta el végképp a méreg Zolit.
-  Engem többé nem fogsz megetetni! Ezentúl nélkülem fogod 
megzabálni, amit főztél!

Olyan erővel vágta a sültekkel púpozott tálcát a roncs arcá
ba, hogy az tolókocsistul a falnak csapódott. Miután kisietett az 
utcára, a közeli sarkon befordulva még látta, amint az autónál 
szobrozó gorillák rosszat sejtve berohannak az étterem be...
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