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1. fejezet 
 
Éppen Simmerlhez tartok (keddenként friss disznótoros, májas 

és véres hurka), amikor látom, hogy ott hever az ajtaja előtt a 
prémsapka. Nem tudom, meséltem-e már róla, azt hiszem, még 
nem. Szóval: szerdán (vagy csütörtökön, a pontos időpont nem 
lényeges) szokásos napi körünket róttuk Ludwiggal, egy óra 
huszonöt perccel zártuk az egy óra tizenhét perces kört, de most 
ez sem lényeges. Ludwig szokás szerint rendesen ballagott 
előttem, aztán egyszer csak felkapta a fejét, megugrott, felkapott 
valamit a földről és engedelmes, jó kutyához illően odahozta 
nekem és letette a lábam elé. Amint mondtam, egy prémsapka volt 
az, ráadásul egy meglehetősen giccses darab, rózsaszín szalaggal és 
strasszokkal a tetején. Szóval ott hevert a lábam előtt a sapka, 
mellette meg ott állt Ludwig, és boldogan csóválta a farkát. Aztán 
hirtelen előttünk termett egy nő a semmiből. Először azt hittem, ő 
a sapka tulajdonosa, és most boldog, hogy megtaláltuk neki, 
csakhogy sajnos nem így volt. Először is egyáltalán nem volt 
boldog. Másodszor meg a sapka nem is sapka volt. Tüzetesebb 
szemrevételezés után már sejteni lehetett, hogy igazából egy 
kutya, pontosabban szólva egy öleb, strasszokkal kirakott 
rózsaszín nyakörvvel díszítve. A nő meg (már amikor sikerült újra 
lélegzethez jutnia) sikítva rám támadt, hogy miért nem fogom 
vissza a hatalmas szörnyetegemet. Gondolom, Ludwigra célzott. 
Aztán azt sipítozta, van-e egyáltalán fogalmam róla, milyen 
értékes egy ilyen (mondta a fajtáját is, de az most mellékes) törpe, 
és hogy milyen érzékeny ez a kis drága. 

Nem volt fogalmam róla. 
A sapka meg közben ott feküdt végig a földön, és meg sem 

mukkant. Ha nem ismerném ilyen jól Ludwigot, felmerülhetett 
volna bennem, hogy talán túl sem élte a szállítást. Szóval a nő 
felkapta a mozdulatlan lényt, kapkodva elkezdte letisztogatni róla 
a faleveleket, aztán nagy dühösen eltrappolt. Nem is értettem, 



 

hogyan tud ilyen döngve trappolni egy ilyen törékeny kis nő. De 
mindegy is. 

Szóval e miatt a kis közjáték miatt nyolc perccel túlléptük a 
legjobb időnket, ami azért elég bosszantó. Ezt a nőt ráadásul még 
sosem láttam korábban. Először arra gondoltam, biztos valami 
városi kiránduló, aki meg akarta mutatni a kis nyavalyásnak, 
mennyivel kellemesebb a természet lágy ölén könnyíteni magán, 
mint az aszfalton a lámpaoszlopok tövében. De nem, mégiscsak 
hosszabb tartózkodásról lehet szó, ma ugyanis újra csak ott hevert 
a sapka a hentesbolt előtt. Kedden, a friss disznótoros szokásos 
heti napján. 

 
A disznótoros vonzása erős, így nem törődve a küszöbön heverő 

sapkával, belépek az üzletbe. 
- Szervusz, Franz! - Simmerl már jön is, közben a kötényébe 

törölgeti a véres kezét. 
Akkor látom, hogy ott van ám a nő is a boltban, csak úgy tesz, 

mintha nem ismerne meg. 
- Friss a hús? Minden friss? - kérdezi Simmerlt, aki erre kiemel 

egy csülköt a pultból és azt mondja: 
- Nézze csak, hölgyem, ha ráteszi az ujját, még érezheti a 

pulzusát... 
A nő a fejét csóválja, és egy pár virslit kér. Kifizeti és távozik, de 

nem sokáig van távol. A következő percben ugyanis már megint 
bent van a boltban és követeli, hogy távolítsam el a szörnyet a 
prémsapkáról. Kinézek, látom, hogy Ludwig ott fekszik 
összegömbölyödve, a sapka meg a hasához fészkelte magát. 

- Ludwig, állj föl - szólok ki neki, mire engedelmesen 
feltápászkodik, a nő meg elvonul az ölebbel a karjában. 

Kérdezem Simmerlt, tudja-e, ki ez. 
- Mindenki tudja - néz rám vissza Simmerl. - Néha igazán nem 

értem, milyen rendőr vagy te, hogy mindenről utoljára értesülsz a 
faluban. Egy szál májas, egy szál véres lesz, mint mindig? 

Elvigyorodom. 
- Friss a hurka? - kérdezem szelíden. 



 

- Frissebb már nem is lehetne. Ma hajnalban döglött bele a 
disznó a vérmérgezésbe, amit a májráktól kapott. 

- Ma hajnalban? Akkor tényleg nem lehetne frissebb. Három 
szálat, mint mindig. Aztán ki vele, mit tudsz erről a nőről? 

Simmerl gondosan becsomagolja a hurkát, és egy zacskóba 
teszi. 

- Azt beszélik, ő örökölte a régi Sonnleitner-udvarházat az 
öregasszonytól, tudod, aki már régóta valamilyen otthonban 
lakott. A nő valami unokahúg vagy hasonló. Az öregasszonyra már 
nem is emlékszem igazán. Neked dereng valami? 

A fejemet rázom. Amióta csak az eszemet tudom, nem lakott 
abban a házban senki. Ami persze érthető is. Nem igazán otthonos 
hely, gyerekkorunkban már attól összecsináltuk magunkat, ha 
csak átnéztünk a falon. Régi, lepusztult építmény az erdő közepén, 
közel-távol sehol egy szomszéd. Most pedig ott lakik benne egy 
ilyen törékeny kis nő azzal a minikutyával (bár a nő 
tulajdonképpen nem mondta ki egyértelműen, hogy tényleg 
kutya). Azon a hátborzongató, baljós helyen. Hát nem tudom. Én 
azért kellemesebb lakhelyet is el tudnék képzelni magamnak. 

Elköszönök, Simmerl még kiutalja Ludwignak a szokásos fehér 
kolbászt, aztán már megyünk is. 

 
Nagyi krumplipürével és káposztával tálalja a hurkát, Papa 

pedig olyan sebességgel tömi magába, hogy úgy jár a karja, mint a 
cséplőgép. Miután mindent eltüntetett, felhajt egy pohárka 
pálinkát a jó emésztés végett, aztán újra beteszi a Beatlest. Jó 
hangosan. Ilyenkor nagyon örülök, hogy a Nagyi már süket, és 
nem kell neki is minden áldott este ugyanazt a rémséget 
hallgatnia. Lejárjuk Ludwiggal a szokásos körünket (egy-húsz az 
idő, valószínűleg mindkettőnk gyomrát nyomja kissé a hurka meg 
a kolbász), aztán benézek Wolfihoz egy sörre. Vagy kettőre. Így 
szép a világ. 

 
Késő este hazaérve először is átesem egy cementes zsákon, hogy 

lehorzsolódik a térdem. Muszáj lesz felpörgetnem egy kicsit a 



 

munkálatokat, különben a disznóól örökre disznóól marad, és a 
végén még vissza kell hurcolkodnom a házba. Márpedig azt 
nagyon nem akarom. Már egyedül a Beatles is elég ok, de azért 
még van sok más is. Szóval össze kell kapnom magam, és 
folytatnom kell a hülye átépítést. Már csak azért is, mert ha 
egyszer elkészülök vele, olyan lakásom lesz, mint egy álom: 50 
centi vastag külső falak, boltíves ablakok, boltozatos mennyezet. 
Hatalmas nyílt tér több mint százéves masszív mestergerendák 
alatt, ugyanolyan régi, igazi mészkő csempés padlózattal. Minden 
építész ugrálna tőle örömében. Csakhogy sajnos a jóisten 
rendeléséből a luxushoz előbb el kell végeznem a munkát. És 
persze meg kell vásárolnom drága pénzért az anyagokat. 

Ludwig ledobja magát a cementes zsákra, és már horkol is. 
Bekapcsolom a hősugárzót, elnyúlok a kanapén, és én is elalszom. 
Aztán verítékben fürödve ébredek fel, mint mindig. Merthogy a 
kanapén a hőmérséklet körülbelül ötven fok, a disznóól egyéb 
részeiben viszont éppen csak fagypont feletti. Mint mindig. A 
hősugárzó drótjai kékes színben játszanak, és amikor kihúzom a 
dugót a konnektorból, szikrák röpködnek. Nincs más választás, 
haladni kell a felújítással, így már nem megy tovább. Ha a 
következő napokban nyugalom lesz a munkában, amire a 
tapasztalat alapján igen jók a kilátások, tényleg nekilátok. 

 
Másnap délután elfuvarozom Nagyit az Aldiba, ahol most 

akciós a cukor. Nagyi húsz kilót vesz belőle, és egy 
farmernadrágot. Merthogy most az is akciós. 

- Apádra ráfér már egy új nadrág - magyarázza. - Unom már 
hetente foltozni azt a rongyot, amit hord. 

Hangosan beszél, mert nem hallja a saját hangját, ezért aztán 
minden vásárló felénk fordul. A kasszához menetelünk, ahol Nagyi 
természetesen megkérdezi a pénztárosnőt: 

- Rendes, jó minőségű a farmer, ugye?  
Kifogástalan, feleli a pénztárosnő, ő maga is vett belőle kettőt, 

de Nagyi persze nem hallja. Felfelé mutatok a hüvelykujjammal, 
ezt már érti. 



 

A hazaúton megállok az OBI-nál, mert vennem kell néhány 
csavart és szigetelő lapot. Nagyi nem akar bejönni, azt mondja, fáj 
a tyúkszeme, inkább megvár kint a kocsiban. 

A reklámokban szereplő fürge, mosolygó, daloló, villámgyors 
eladókból sajnos egyet sem találok, pontosabbam villámgyorsat 
látok nem is egyet, villámgyorsan szívódnak fel, mielőtt az ember 
odaérne hozzájuk. Valószínűleg énekórára futnak. Mindegy, 
egyedül is összeszedem a dolgaimat, fizetek, és megyek ki a 
kocsihoz. A kulcsot benne hagytam, mivel ott ült bent a Nagyi. 
Kapitális hiba volt, mint azonnal nyilvánvalóvá válik. Nagyi 
ugyanis elaludt, az ajtókat meg blokkolja a központi zár. 
Valószínűleg Nagyi nyomta le, nehogy kirabolják vagy valami 
hasonló. Katasztrófa. Aki ismeri a Nagyit, tudja, hogy itt nem segít 
sem dörömbölés, sem kiabálás. Az egyetlen megoldás a várakozás. 
Így aztán körbe-körbe futkosok a bevásárlókocsival az autó körül, 
merthogy átkozottul hideg van itt kint. Nem akarok túl messzire 
eltávolodni a kocsitól (megihatnék egy kávét az OBI büféjében, de 
mi lesz, ha Nagyi éppen akkor ébred fel egy percre, aztán látva, 
hogy nem vagyok sehol, szépen visszaalszik). Így csak körözgetek 
két és fél órán át a kocsi körül, közben egyszer odajön az áruházi 
detektív, hogy segíthet-e valamiben. Felmutatom neki az 
igazolványomat és közlöm vele, hogy fedett nyomozást folytatok. 
Nem kimondottan feltűnésmentesen, jegyzi meg. Inkább osonjon 
vissza a helyére, javaslom neki, mert pillanatnyilag éppen ő az, aki 
itt feltűnést kelt. 

Aztán végre felébred a Nagyi, és kinyitja az ajtót. Közben 
teljesen besötétedett, Nagyi meg teljes hangerővel rám ordít: 

- Az isten szerelmére, mi a csodát csináltál bent ilyen sokáig? 
Uram, Jézus! 
Otthon a Papa azt mondja, a farmer szar, vigye csak vissza 

szépen a Nagyi, és inkább vegyen még húsz kiló cukrot. 
 
Felhívom Flötzingert, aki a szokásos módon jelentkezik be: 
- Flötzinger víz-gáz-fűtés. 



 

- Szervusz, Flötzinger - mondom neki. - Jövő héten kezdhetsz 
nálam a fűtéssel. Addigra megleszek az előkészítéssel. 

- Kinyalhatod - mondja erre ő. - Tizennégy hete váratsz, hát 
elvállaltam mást. Méghozzá egy nagy munkát, egy nagyon nagyot. 
Jó ideig eltart majd. 

Később találkozunk Wolfinál, ott megtudom, hogy a 
Sonnleitner-kúriára kell víz, gáz, fűtés. 

- A megbízó egy igazi cukorfalat - áradozik Flötzinger. - Egy 
bizonyos Dechampes kisasszony. Dechampes-Sonnleitner, ha jól 
tudom. Mond neked valamit a neve? 

- Dechampes? Sose hallottam. 
- Az anyja állítólag egy francia fickóhoz ment feleségül. 
- Vagy úgy. 
- Igen, és most megbízott engem egy nagy és sürgős munkával. 

A lehető legjobbkor jött, az asszony a gyerekekkel úgyis Angliába 
megy a téli szünetre a nagyszülőkhöz. Amint Mary, Ignatz-Fynn és 
Clara-Jane elutazik, reggeltől estig csak csöveket fektetek a 
Sonnleitner házban. 

Jó neki, gondolom. Neki. Mert nekem aztán éppen semmi jó 
nem származik belőle, hogy Flötzinger a Sonnleitner házban 
fektetgeti a csöveit. 

Jó későn érek haza és azonnal el is alszom a kanapén, pedig a 
Papa rendületlenül hallgatja a Beatlest (Michelle). Negyed négykor 
felébredek, a Beatles még mindig szól. Fogom a szolgálati 
fegyveremet, átmegyek vele a házba, és leadok néhány lövést a 
lemezjátszóra. Michelle-nek annyi, ezernyi fekete szilánk repül 
szét a szobában. Paul, George, Ringo és John elhallgat. Elfújom a 
füstöt a fegyver csövéről, visszamegyek a disznóólba, és újra 
lefekszem. Az utolsó, amit hallok elalvás előtt, a Let it be. A ka-
zettás magnó ezek szerint még működik. 

Mark David Chapman lelőtte John Lennont, isten nyugosztalja. 
Biztos, hogy az ő apja is Beatles-rajongó volt. 

 
Karácsony. A szenteste olyan, mint mindig. Kolbász és 

krumplisaláta, a Regensburgi Dóm Fiúkórusának karácsonyi 



 

lemeze, végül éjféli mise a Nagyival. Szokás szerint mindketten 
elalszunk, a pap ébreszt fel, mielőtt bezárná a templomot. Már 
három éve gondosan odafigyel ránk, mióta egyszer bent felejtett, 
és a fél falut fel kellett vernünk a dörömböléssel, mire 
kiszabadítottak. 

 
Karácsony másnapján leereszkedik hozzánk Leopold az ő 

romániai Roxanájával. Nagyi libát süt egészben. Papa örül. 
Leopold úgy tesz, mintha örülne. A nyálas disznó. Roxana az egész 
ebéd alatt egy szót sem szól, nem szokott, legalábbis hozzánk 
nem. Leopoldnak egyszer mond annyit, hogy „Leobold, 
ideadnááád a sóóót?" mire Leopold odaadja neki a sót. Ettől 
eltekintve egy árva kukkot sem hallunk tőle. Időnként rám emeli 
az őzikeszemét az asztal fölött és a füle mögé igazítja a bedauerolt 
haját. Aztán egyszer csak megérzem az asztal alatt a harisnyás 
lábát a lábam között, hogy hirtelen a szemem is majd kiugrik. Rám 
tör a köhögés, a zsemlegombóc visszajön a torkomba, aztán újra 
le, és csak ugrál föl-le, föl-le... Amikor feltápászkodom, látom, 
hogy egy lila selyemszál ragadt a cipzáromba, a Roxana 
harisnyáján meg vastagon felszaladt a szem. Nagyi persze elordítja 
magát, „nézd már, valami lila szál van a nadrágodon, éppen 
középen", később pedig azt is megjegyzi, hogy „nézd már, Roxana, 
jól felszaladt a szem a harisnyádon", az összefüggéseket viszont 
senki nem veszi észre. 

Ebéd után Nagyi rendbe teszi a konyhát. Megkérdezem 
Leopoldot, nem segítene-e kicsit a Roxanája a Nagyinak. 

- Nem kell segítenie, ha nem akar - feleli. 
Márpedig nyilvánvalóan nem akar. Ehelyett beletemetkezik 

valami női magazinba, ami hihetetlenül sovány, kóró alakú nőkkel 
és ugyanolyan hihetetlenül ronda frizurákkal van tele. Végül én 
megyek ki segíteni a konyhába. Papa és Leopold közben a 
könyvesboltról beszélgetnek. 

A következő felvonás a kávé és a Nagyi karácsonyi stollenje a 
hónapokon át pálinkában áztatott mazsolával. Leopold ajándékot 
is hozott Nagyinak és a Papának, nekem semmit, szokás szerint. 



 

Nagyi kap egy új kötényt hozzá illő lábosfogó kesztyűvel, mint 
minden évben. Papa egy vadonatúj Beatles-képeskönyvet 
körülbelül egymillió mindeddig közzé nem tett fényképpel. Papa 
könnyes szemmel öleli meg Leopoldot, aki Papa háta mögött a kö-
zépső ujját mutatja nekem, aztán azt mondja: 

- Hallgassunk egy kis Beatlest a kávé mellé, Papa.  
Mindjárt hányok, de nincs menekvés. Ülünk a kávé mellett, 

hallgatjuk a Beatlest és nézzük Leopoldot, ahogy terpeszkedik a 
kanapén a Roxanáját átkarolva, a kezét a nőszemély mellére 
fektetve. És hallgatnunk kell, ahogyan a hülye könyvesboltjáról 
mesél. Meg mindenféle írókról, akik halálfontosak „napjainkban" 
és akik neki mind jó ismerősei. És végighallgatjuk a bestsellerek 
listáját, és hogy milyen szépen csilingel tőlük a kassza. 

- Mondd csak, Franz, mikor olvastál el utoljára egy rendes 
könyvet? - fordul hozzám, aztán negédesen elmosolyodik. - Már a 
Fix és Foxi kalandjait leszámítva? 

- Asterix és Obelix? - kérdezek vissza.  
A fejét csóválja. 
A francba! 
- Hagyjuk ezt - mondja a Papa. 
- Igazad van, mindenki úgy éli az életét, ahogyan akarja - feleli 

kegyesen Leopold. 
Az ő Roxanája például nem csinál semmit, mert már olyan sok 

mindenen ment keresztül Romániában. Értem én. Romániában 
szenvedett, itt meg most jól él - kizárólag a nagy dudáinak köszön-
hetően. A Papa viszont büszke az ő Leopoldjára, a Nagyi meg 
szerencsére nem hall az egészből egy szót sem. 

Egy idő után Leopold megkérdezi, úgy egyébként mi újság 
nálam. Már szakmailag, teszi hozzá. 

- Akad egyáltalán valami munkád ebben a porfészekben? Nem 
hiszem, hogy olyan nagy lenne itt a bűnözés, vagy nincs igazam? - 
kérdezi. Közben hülyén vigyorog, és Miss Románia mellét 
tapogatja. 

Gyűlöl engem, amióta csak a világon vagyok. Mert miattam halt 
meg a Mama, állítja ő. Mert az én születésembe halt bele. Valami 



 

gond volt a vércsoportjainkkal és a rhesus-faktorokkal, nem 
illettek össze, mit tudom én. Mama meghalt és ez az én bűnöm. 
Még pelenkás voltam, amikor már közölte velem, hogy egy lúzer 
vagyok. Az egész életem egyetlen nagy hiba, mondta nekem, amit 
mindjárt az első pillanatban elkezdtem, már azzal, hogy egyáltalán 
megszülettem. Mert én még a világra jönni sem tudtam úgy, mint 
a rendes emberek, közölte velem. Ilyen egy seggfej a jó Leopold. 
Persze erre csak jóval később jöttem rá. Tulajdonképpen szomorú, 
ha az embernek a saját bátyjáról kell ilyet kijelentenie, de ez az 
igazság. Unalmas, mesterkedő, aljasságokra hajlamos seggfej. Egy 
nyálas disznó. Ezért hagyta ott az első felesége is. Most meg itt van 
a nyakán ez a román liba, aki már az esküvőjük estéjén a 
nadrágomon akart matatni. Egyszer igazán szeretném kideríteni, 
honnan tett szert rá a bátyám. Újsághirdetésből vagy valamilyen 
kuplerájból, gondolom. Leopold persze azt állítja, a 
könyvesboltban ismerkedtek meg. Képzelem, milyen könyvet 
vásárolhatott. Valószínűleg valami nagyon okos tanácsadót 
„Hogyan fogjunk meg magunknak egy sok pénzzel és kevés ésszel 
bíró könyvkereskedőt?" címmel. Esetleg „Ki a kupiból, be a 
luxusba" vagy „Ezeregy ötlet műkörömre". Leopold mindenesetre 
szereti, Roxana meg hülyét csinál belőle. Ami azért a javára szól a 
nőnek. 

 
Később, miután Nagyi nyugovóra tért, meghallgatjuk a rádióban 

Ludwig Thoma Csendes éjét. Azaz csak mi, férfiak hallgatjuk, 
Roxana nem, ő egy fejhallgatóval üldögél, és a műkörmeit 
reszelgeti. Állítólag jobban szereti a tévét. Gondolom, leginkább 
olyan blőd műsorokat néz, amelyekben ostoba férjek elcserélik 
egymással a frusztrált feleségeiket, vagy amelyekben egy apáca és 
egy szado-mazo domina keverékének látszó nőszemélyek tanítják 
az életre egy csendes melléklépcsőn nyárspolgár családok 
gyermekeit. Szociálpornók egytől egyig. 

Miközben a rádiót hallgatjuk, alaposan szemügyre veszem 
Leopoldot. Úgy viselkedik, mintha a Papa tükörképe lenne. 
Amikor a Papa elmosolyodik, Leopold képén is valami 



 

vigyorgásféle jelenik meg. Amikor a Papának elhomályosodik a 
szeme a meghatottságtól, Leopold képes és kierőszakol magából 
egy látványos könnycseppet. Ilyen egy nyálas disznó az én bátyám. 

 

2. fejezet 
 
Már a Csendes éj végénél járunk, amikor megszólal a telefon. 

Ráadásul a szolgálati. Először nem is figyelek fel rá, mert elég 
ritkán cseng, éjszaka pedig szinte soha. Egészen pontosan 
áprilisban csengett utoljára, amikor Simmerl jó alaposan berúgva 
frontálisan telibe találta a BMW-jével meg a disznószállító 
utánfutóval a városháza előtti telefonfülkét, majd pedig arra 
hivatkozott, hogy az a telefonfülke most került oda a semmiből. 
Megjegyzem, az a fülke körülbelül azóta áll ott, hogy feltalálták a 
telefont, de nem számít. Simmerl kifizette egy új fülke felállítását, 
ráadásul egy rózsaszínét az addigi sárga helyett. Visszakanyarodva 
az eredeti témához, ez volt az utolsó éjszakai bevetésem, azóta 
semmi. Ami tulajdonképpen elég bosszantó: egész évben 
nyugalom, aztán juszt is karácsony éjjel szólal meg a francos 
készülék, amikor már néhány pohár forralt bor is melegíti belülről 
az embert. Ugyanakkor egyvalamire mégis jó a hívás: most aztán 
csak bámul rám hülye arccal a kedves Leopold. 

- Így van ez - mondom bölcselkedve. - Nagyon stresszes munka 
rendőrnek lenni. Még karácsony éjjel sem lehet nyugta az 
embernek. 

 
Felébresztem Ludwigot, és elindulunk. A nő, aki hívott 

(ugyanaz, aki a prémsapka gazdája és akinél Flötzinger készül 
lefektetni a csöveit) igencsak idegesnek tűnt. Azt mondanám, 
szinte már hisztérikus volt a hangja. Valaki ólálkodik a háza körül, 
ők meg bent reszketnek, ő és Klärchen. Meg tudom érteni őket, 
engem is mindig kirázott a hideg annak az öreg háznak a 
közelében. Talán így, hogy ketten vannak, nem olyan rossz a 
helyzet. Még kutya is van velük, bár ebben az esetben nem 



 

valószínű, hogy nagy segítség lenne. Persze azért a kutya, az csak 
kutya, és ha valaki bántani akarja a gazdáját, minden kutya 
vadállattá tud változni. Kivéve, ha a merénylő egy szál kolbászt is 
visz magával. Akkor már rosszabbul fest a helyzet. 

 
Áthajtunk az éjszaka közepén az erdőn, és lefékezünk az öreg 

udvarház előtt. Már jön is elénk a Dechampes-Sonnleitner 
kisasszony. Hálóingben reszket, a karjában tartja a prémsapkát, és 
már a kerítésnél integet felénk. Nem kis megdöbbenéssel ismeri 
fel, hogy a kihívott rendőrség képviseletében én jelenek meg nála. 
Korábban a hentesboltban valószínűleg amolyan faék 
egyszerűségű helybélinek gondolhatott. Esetleg víz-gáz-fűtés 
buherálónak, vagy mit tudom én. Ő azt mondja, nem gondolta 
volna, hogy rendőr vagyok. Így fogalmaz. 

Megkérdezem, mi történt, és hogy beszélhetnék-e Klärchennel 
is, akit említett a telefonban. Idősebb néninek képzelem 
Klärchent, talán valamilyen nagynéni vagy nagymama. Abból 
gondolom, hogy a Nagyit is azóta becézgetik, amióta 
megöregedett. Fiatal korában mindig csak Leninek hívta 
mindenki, az egész falu, amíg el nem kezdett zsugorodni és nem 
lett egyre kisebb és ráncosabb. Szőlőből mazsola. Amikor pedig 
elérte a mazsola stádiumot, már senki nem hívta Leninek, hanem 
becézni kezdték, és Lenednek szólították. Az ilyen becézgetések 
jól illenek az apró, összezsugorodott nénikékhez. Szóval azt 
hittem, Klärchen esetében is olyasvalakivel van dolgom, aki 
fiatalabb korában még Klára volt, most meg, mazsolaként már 
Klärchen. Sajnos tévedtem. Kiderül, hogy a prémsapkát hívják így. 
Tulajdonképpen nem is lőttem mellé nagyon: a sapka is kicsi és 
ráncos. 

Megkezdjük az intézkedést. A személyi adatait, legyen szíves. 
Mármint a hölgyét, nem a prémsapkáét. Nincs nála az útlevele, de 
nem gond, hiszen van szája, el tudja mondani maga is. Félig 
francia, mondja. Apai ágon. Keresztneve Mercedes. Mercedes! 
Mercedes, csak nem Benz. Huszonnyolc éves, egy méter hatvankét 
centi magas, ötvenegy kiló. Haja sötétbarna, szeme kék. 



 

Gondolkodás nélkül válaszol minden kérdésre, csak akkor ma-
kacsolja meg magát, amikor a mellbőségéről kérdezem. Nem is 
erőltetem tovább. 

Előveszem az elemlámpát, és nyomokat keresek a hóban. 
Találok is, ráadásul azonnal azonosítani is tudom őket. Ugyanis az 
egész faluban senki másnak nincs ilyen elefántméretű lába, csak a 
Flötzingernek. A lábnyomok a bejárattól a tűzifarakáshoz 
vezetnek, amely egy kis fészer előtt van feltornyozva, a fészer 
tetejéről pedig tökéletes kilátás nyílik az egyetlen kivilágított 
szobába. A fészer tetején is ott díszelegnek az irdatlan lábnyomok. 
Megnézem, lehajolok, vizsgálgatom, hümmögök, igazi profi 
benyomását akarom kelteni. Ludwig közben elhevert, a prémsapka 
megint odafészkelte magát hozzá, ott dideregnek kettesben. 
Hosszas tűnődés után visszafordulok a nőszemélyhez. 

- Szóval azt mondja, ott fent állt valaki és bebámult a 
szobájába? 

- Pontosan. Ott állt fent - mutatja is, hogy pontosan hol. 
- Mennyi időn át állt ott fent? 
- Nem tudom. - A nőszemély ideges. - Fogalmam sincs, mióta 

lehetett már ott, amikor észrevettem. Akkor persze azonnal eltűnt. 
- Eltűnt - ismétlem komoly arccal. - Személyleírást tud adni 

róla? 
Szomorúan rázza a fejét. 
- Nagyon sötét volt kint - mentegetőzik.  
Szünet. Aztán hozzáteszi. 
- Félek. 
- Most már nincs mitől félnie, hölgyem - mondom hősiesen. - 

Intézkedem és minden rendben lesz. 
Elmosolyodik és bólint. Egyértelműen hálás a pillantása. 
- Akkor én megyek is - biccentek. - Elrendezem ezt az ügyet, 

nem kell aggódnia. Menjen csak be szépen a házba, holnap majd 
tájékoztatom a nyomozás állásáról. 

Aztán visszaülök a kocsiba és indulok Flötzingerhez. 
 



 

Már ahogyan ajtót nyit, látom, hogy valami nincs rendben. Elő 
is kapom a pisztolyt, és harciasan nyomulok előre. 

- Kezeket fel és a falhoz! 
Ő meg erre tényleg felteszi a kezét, és engedelmesen odaáll a 

falhoz. Mondom én, hogy valami nagyon nincs rendben itt. Még 
nem tudom, mi az, de már érzem a levegőben. Flötzinger meg csak 
áll a falnál, mint egy hülye, mire elnevetem magam, és belépek az 
ajtón. 

Víz-gáz-fűtés úr mezítláb álldogál, így alaposan szemügyre 
vehetem ormótlan lábait, de semmi gyanúsat nem látok rajtuk, 
már azontúl, hogy némileg ápolatlanok. Szóval mezítláb áll ott a 
Flötzinger, a ruházata meg egy zöld és kék színpárosítású 
melegítő, három fehér csíkkal és Abidas felirattal. A lehető 
legprimitívebb hamisítvány a határ cseh oldalán működő vietnami 
piacról. Mostanában már nem is igyekeznek eredetinek álcázni a 
cuccokat. Amíg vannak olyan hülyék - mint például Flötzinger -, 
akik így is megveszik ezt a rakás szart, nem éri meg többet fáradni 
vele. 

 
Bemegyünk a nappaliba, ahol egy gigászi karácsonyfa áll, alatta 

a Toys"R"Us játékáruház teljes kínálata a tizenkét lóerős, 
négysebességes minikombájntól az XXL méretű rózsaszín 
babavárkastélyig. Flötzinger arrébb söpör a lábával néhány 
szétszórt puzzle-darabot, hogy eljuthassunk az 
ülőgarnitúrájukhoz. Helyet foglalok, és előveszem a diktafont a 
szolgálati bőrkabátom zsebéből. Lenyomom a start gombot, aztán 
az asztalra állítom a kis kütyüt. 

- Teszt, teszt. Hol volt a mai este folyamán, Flötzinger úr? 
Bemutat nekem, de nem érdekel, a diktafon nem rögzít képet. 
- Kivittem Maryt, Ignatz-Fynnt és Clara-Jane-t a müncheni 

repülőtérre, mivel hogy indultak az anyósékhoz. 
Jó alibinek tűnik, a bennem bujkáló rossz érzés mégis 

másodpercről másodpercre erősödik. Éppen azt kezdem 
fontolgatni, nem kellene-e újra elővenni és az orra alá dugni a 
fegyveremet, amikor - hapci! Kitör belőlem a tüsszentés. Ráadásul 



 

nem egy normális, átlagos tüsszentés, de nem ám. Akkora erővel 
robban ki belőlem, hogy egy pillanatra azt hiszem, az orrcimpáim 
mindörökre kiszakadnak a helyükről. Flötzinger feláll. 

- Hová mész? - kiáltok rá. 
- Papír zsebkendőért - feleli. - Semmi kedvem mindenhonnan a 

taknyodat törölgetni. 
Megy, és valóban hoz egy zsebkendőt. 
Már a szemem is könnyezik, megdörzsölöm a zsebkendővel, de 

olyan bolond könnyezés ez, hogy viszket is, ráadásul belülről, ott 
viszont nem tudom megvakarni. Aztán újra tüsszögni kezdek. 
Nem egyszer és nem kétszer, hanem egy valóságos 
tüsszentés-áradat tör ki belőlem. Egyszerűen képtelen vagyok 
abbahagyni, pedig a szemem már annyira bedagadt, hogy csak egy 
milliméteres résen át látok ki belőle. 

Könnygáz, fut át az agyamon. Istenem, ez a Flötzinger 
könnygázt vetett be ellenem. 

Éppen újabb tüsszentés-sorozatba kezdek, amikor hirtelen rám 
veti magát valami. Mint egy James Bond-filmben, csak itt 
Flötzinger a Bond és én vagyok az ostoba orosz, akit éppen 
kikészít. 

Pislogok. Egy macska pislog vissza. Egymásra meredünk. 
Angóramacska. Elegánsan begörbíti a hátát, aztán lecsap a mellső 
mancsaival a nadrágomra, és úgy kapaszkodik bele, mintha valami 
mászófa lennék. 

Talán mégsem könnygáz, hanem a macskaallergiám, fut át az 
agyamon. Azóta megvan, mióta csak az eszemet tudom. Az utolsó, 
amit még látok, több száz fényes, csillogó szőrszál közvetlenül az 
arcom előtt. Aztán a szemem teljesen bedagad, a rés bezárul, rám 
borul az örök sötétség. Utolsó erőmmel lelököm az állatot az 
ölemből. 

- Mióta van nektek macskátok? 
- Karácsonyi ajándék Ignatz-Fynn-nek - magyarázza Flötzinger. 

- A testvérkéje meg, aki ott fekszik a kosárban, Clara-Jane 
ajándéka. 

Elég! Felkapom a diktafont, és a fegyveremért nyúlok. 



 

- Talán allergiás vagy a macskákra? - tudakolja Flötzinger, mire 
az ujjam megremeg a ravaszon. 

- Vigyél haza! - nyögöm két tüsszentés között. Belém karol, és 
kivezet a kocsihoz. Segít beszállni, aztán otthon a kiszállásnál is 
segít. 

Istennek hála a Papa még ébren van, és hallgatja a Beatlest. 
Sajnos a nyálas disznó Leopold is ébren van, és ő is a Beatlest 
hallgatja. Végignézi, ahogy az új ügyem fő gyanúsítottja betámogat 
a konyhába, aztán elköszön. Lerogyok a konyhaasztalhoz, a Papa 
meg már készíti is a kamillás borogatást. Úgy érzem magam, 
mintha egy üveg Tabasco szósz fölött kellene inhalálnom, és a 
legszívesebben jó alaposan megvakarnám a szememet belülről, de 
mivel nem tudom megoldani, hát a külső felét dörzsölöm. Mind a 
kettő teljesen bedagadt, kiugrik az üregéből, akkora, mint egy 
teniszlabda. 

Amikor semmi sem segít, Papa felébreszti a Nagyit, aki elővesz 
valami pirulát a gyógyszeres szekrényből. Az végre enyhülést hoz. 
Nem sokáig. Mert az első, amit meglátok az újra feltáruló résen át, 
a disznó Leopold ostoba vigyorgása. 

- Mit bámulsz rám ilyen hülyén? - mordulok fel viszonylag 
agresszívan, mert úgy érzem, éppen elég bajom van nélküle is. 
Mormol valamit az „őrülten stresszes munkáról" aztán elvonul 
lefeküdni. 

Nagyi átkísér a disznóólba, és lefektet a kanapéra. Bekapcsolja a 
hősugárzót, aztán távozik. Nekem meg eszembe jut, hogy 
elfelejtkeztem Ludwigról. Szegény Ludwig még mindig a 
járőrautóban ül, az meg ott áll a Flötzinger kocsifeljáróján. 

Felkelek, újra útnak indulok. Gyalog, persze. A friss levegő jót 
tesz. 

Amikor odaérek, Ludwig igencsak örül nekem. A szemem már 
kinyílt annyira, hogy képes vagyok elvezetni hazáig. Kiszállás, 
ismételt bevánszorgás, ezúttal kettesben Ludwiggal. Éppen 
kényelembe helyezzük magunkat a hősugárzó előtt, amikor 
megint nyílik az ajtó, és bejön a Papa. 



 

- Az előbb hívott Flötzinger. Valaki éppen most lopta el a 
járőrautót a háza elől - közli, aztán kimasírozik. 

 
Másnapra rendbe jövök, csak a szemem és az orrom vöröslik 

még, de feldagadva már egyik sincs. Reggeli után nekilátok, hogy 
folytassam félbeszakított nyomozásomat. Még ünnepnapon is 
dolgozom, így van ez. Először is Flötzingerhez hajtok, de a 
tapasztalatokból okulva óvakodom túl közel menni a házhoz. 
Inkább biztos távolságban leparkolok, előveszem a hangszórót, és 
felszólítom Flötzingert, hogy jöjjön elő. Nem történik semmi. 

Nem adom fel, szépen körbejárom az egész házat a 
hangszóróval, folyamatosan ismételgetve a felszólítást. Eredmény 
azonban továbbra is nulla. Viszont Liesl Mooshammer, aki a 
szomszédban lakik, kikiabál az ablakon, mert tudni akarja, hogy 
mi történt. Semmi, felelem tömören. Úgy tűnik, senki nincs a 
házban. Vagy elbarikádozta magát. Mivel azonban egészségi 
okokból tartózkodnom kell tőle, hogy behatoljak a ház belsejébe, 
lehet, hogy végül erősítést kell majd hívom. Azért előbb elmegyek 
még egyszer a sértetthez. Nézzük meg, nála mi a helyzet. 

 
Az ügy akkor válik nyomozástechnikai szempontból igen 

érdekessé, amikor megérkezem a Sonnleitner házhoz. A feljárón 
ugyanis ott parkol Flötzinger autója. Már éppen nyúlok a 
hangszóróért, amikor nyílik az ajtó, és a tettes és az áldozat lép ki 
rajta, láthatóan teljes egyetértésben. Fedezékbe vonulok a 
járőrautó mögött, és a biztonság kedvéért a fegyveremért nyúlok. 

Csakhogy az nincs a helyén! 
Villámcsapásként hasít belém, hogy letettem tegnap este a 

konyhaasztalra az inhaláló készülék mellé, miután Flötzinger 
hazaszállított. Remek! Fegyvertelenül lapulok a járőrautó mögött, 
miközben Ludwig érdeklődéssel pislog ki rám a kocsi ablakán át. 
Nem igazán örülök neki, hogy így kell látnia a gazdáját. 

Azok ketten viszont észreveszik az autómat, Flötzinger pedig 
teli torokból elordítja magát: 

- Na, Franz, kilátsz már a szemedből, vagy támogassalak? 



 

Aztán odafordul a Dechampes-Sonnleitner, alias Benz nevű 
hölgyeményhez, és úgy folytatja: 

- Látnia kellett volna, hogy bedagadt tegnap a szeme, mintha ki 
akart volna ugrani a helyéről! Egyszerűen hihetetlen, mennyire 
nem bírja elviselni a macskákat! 

Elhagyom a fedezékemet, és odamegyek a pároshoz. 
Megtudom, hogy Flötzinger szemlézni jött a házat víz-gáz-fűtés 
szempontból, merthogy másnap kezdi a munkát. Aztán 
elköszönnek, a nő visszamegy a házba, Flötzinger meg elballag a 
kocsijához. 

 
Ilyen könnyen azonban nem ússza meg. Ugyanis még mindig 

nem tudom, miért ólálkodott tegnap éjjel a Sonnleitner ház körül. 
Odaszólok neki, hogy most kezdjük az aktuális körünket 
Ludwiggal, tartson velünk. Mivel hogy őhozzá ugyebár egészség-
védelmi okokból nem mehetünk. Hozzám a nyálas disznó miatt 
nem mehetünk, Wolfi pedig még nem nyitott ki. Természetesen 
van saját irodám, méghozzá a városházán, de oda sem mehetünk, 
mert ott szállásolta el a polgármester a karácsonyra érkezett 
rokonait. Így aztán marad a természet lágy öle. 

 
Egy óra tizenkilenc percet teljesítünk, ami igen szép eredmény, 

figyelembe véve a karácsonyi folyamatos jóllakottság állapotát. 
Flötzinger meg sem próbál tagadni, gyanúm ezzel beigazolódik. 

Nyomozói szimatomat nem sikerült megtévesztenie az 
elterelésként bevetett állatszőrtechnikai manőverrel. Beismeri, 
hogy tegnap este, közvetlenül azután, hogy családját a Lufthansa 
gondjaira bízta a müncheni repülőtéren, elment a Sonnleitner 
házhoz. Kissé terjengősen adja elő a védekezését, egy óra tizenöt 
percet vesz igénybe, de a közönség kímélete végett én inkább 
röviden és velősen összefoglalom a lényeget: Flötzinger szexuális 
deficitben szenved, a szerencsétlen hülye! Merthogy a hites 
felesége a Clara-Jane születése óta nem tűnik tudomást venni a 
„szaporodjatok és sokasodjatok" szent parancsolatáról. 



 

- Elege van - magyarázza Flötzinger. - A szaporulatból is, meg a 
hozzá tartozó eljárásból is. Már azt sem engedi, hogy meztelenül 
lássam. Legfeljebb a flanell hálóingében, de abból meg inkább nem 
kérek. Egyszerűen megszűnt nővé válni Clara-Jane születése óta. 
Mintha a méhlepénnyel együtt a kellemesebb dolgokat is 
elvesztette volna. 

Ezért ment hát Flötzinger tegnap éjjel a Sonnleitner házhoz, 
abban a reményben, hogy vethet egy pillantást a cukorfalatra. 
Leginkább pucéran. 

Csakhogy nem jött be a számítása, a szegény nyomoroncnak. 
Méghozzá a hideg miatt, ami a Sonnleitner házban uralkodik. 
Merthogy ott az egyetlen fűtési lehetőség egy öreg cserépkályha, 
ami nem működik rendesen. Illetve szerintem működne, csak a nő 
túl buta ahhoz, hogy rendesen begyújtson. Mindegy, a lényeg, 
hogy hideg van. Ezért aztán a cukorfalat is flanell hálóingben tölti 
éjszakáit. Szívás. 

- Ez minden - fejezi be végül Flötzinger, és hozzáteszi, most 
már tényleg igyekezni fog beépíteni a házba a fűtést, sarkallja a 
flanell nélküli cukorfalat megpillantásának reménye. Közönséges 
kukkoló a fickó, és ezt meg is mondom neki, egyenesen a szemébe. 

- Ez a Büntető Törvénykönyv 201/a paragrafusába ütköző 
bűncselekmény - közlöm vele. - Egy teljes évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntethető. Nekem pedig sajnos jelentenem 
kell. 

- De hát nincs semmi bizonyítékod! A nyomok már régen 
eltűntek tegnap éjjel óta! 

- Ebben az esetben állítás áll állítással szemben. A bíró majd 
eldönti, kinek hisz és kinek nem - mondom nyugodtan. 

Erre csak bámul rám ostobán, a víz-gáz-fűtés buheráló. Végül 
csak sikerül egyezségre jutnunk. Nem jelentem fel, ennek fejében 
soron kívül megcsinálja nálam a fűtést. Másnap már el is kezdi. 

 
Miután az ügyet ilyen eredményesen megoldottam, benézünk 

Wolfihoz egy sörre. Van mit ünnepelni az egyezségen kívül is: a 
Leopold-Roxana páros este végre elutazik, mivel holnap már 



 

munkanap van, méghozzá a tapasztalatok szerint kiemelkedő 
haszonnal kecsegtető munkanap. Ugyanis minden jóember, 
akinek pénzt hozott a Jézuska a fa alá, rohan könyvet vásárolni 
belőle, a legtöbben nem is egyet, hanem mindjárt kettőt vagy 
hármat. Áradozik ilyenkor a nyálas disznó, meg hangsúlyozza, 
hogy milyen keményen kell dolgoznia - ezt viszont semmi kedvem 
még estig hallgatni, úgyhogy egyértelműen Wolfi kocsmája a 
megoldás. 

 
Másnap hajnalban Nagyi ordítozására ébredek: 
- Kelj már fel, Franz! Itt van a Flötzinger a fűtés miatt, és ma 

még a városba is be kell mennünk, úgyhogy emeld már fel a 
fenekedet, különben bezár az összes bolt, mire méltóztatsz 
kikecmeregni az ágyból! 

Kétségtelenül megígértem neki, hogy beviszem Landshutba 
vásárolni, mint minden évben karácsony után. Merthogy akkor 
minden bolt akciózik, neki pedig kell egy új télikabát. 

Landshut nem egy nagy város, sőt igazából nem is egy város, 
hanem kettő, az óváros és az újváros, utóbbi viszont nem is igazi 
város, nincs ott semmi élet, semmi esemény. Nagyi számára 
viszont egy landshuti kirándulás körülbelül akkora élmény, 
mintha a Marsra menne űrutazásra. 

Reggeli után elindulunk. Először a K&L-be, utána a Karstadtba, 
végül a C&A-ba, de sehol nem találunk Nagyinak való télikabátot. 
Mivelhogy mazsolára aszalódott már szegény, a legkisebb mé-
retben is úgy fest, mint aki egy négyszemélyes sátorból kandikál 
ki. Visszamegyünk hát a K&L-be, mert kabát ugyan ott sem volt, 
viszont egy kedves eladónő azt mondta, ha sehol nem találunk 
semmit, menjünk vissza és nézzünk körül az ifjúsági osztályon. A 
mai tizenévesek ugyanis vékonyak, talán a rájuk szabott ruhák 
között találunk megfelelőt. Vannak közöttük egészen visszafogott 
darabok is, állította, nem is látszik rajtuk, hogy fiataloknak 
tervezték őket. 



 

A K&L-be visszatérve látjuk, hogy a kedves eladónő éppen 
kiszolgál valakit, ezért szólok Nagyinak, nézelődjön egy kicsit, én 
addig átmegyek a férfiosztályra. 

Találok is két kockás inget és egy V-kivágású szürke pulóvert, 
akciósan, magától értetődik. Aztán meghallom Nagyi ordítozását 
az ifjúsági részleg felől: 

- És mennyibe került a leárazás előtt? 
A pénztárnál áll, és a kasszás hölggyel kiabál. A hölgy feladja, 

hogy szóban is megértetheti magát, inkább felmutatja az 
árcédulát. Nagyi elégedetten mosolyog. Én is kifizetem a saját 
dolgaimat, aztán elmegyünk kávézni. Egy Schwarzwälder és egy 
kanna tejeskávé, mint minden évben. 

A kávézóban a személyzet körülbelül Nagyi évjárata és 
nagyjából száz éve dolgoznak ott mindannyian. A mellettünk álló 
asztalnál hölgykoszorú gyülekezik, hangos cuppanós puszikkal 
üdvözlik egymást. Ahányszor csak újabb tag érkezik, elcsattannak 
a puszik, Nagyi megjegyzi: - Pfuj, undorító! 

Természetesen a szokott hangerejével. 
Aztán hazamegyünk, Nagyi kicsomagolja a vadonatúj kabátját, 

és belebújik. Úgy áll rajta, mintha ráöntötték volna. A színe fekete, 
a hátán pedig narancsszínű betűkkel ez áll: Big girls have more 
fun! 

Uram, Jézus! 
Nagyi viszont nem tud angolul. 

 
3. fejezet 

 
Bevetés kora reggel a Neuhofer építkezésen. Utcát lezárni. Ezzel 

kapcsolatban el kell mondanom egypár dolgot. Szóval, a Neuhofer 
testvérek egy családi házat örököltek a szüleiktől, és ez elég hülye 
helyzet volt, mert előbb-utóbb mind a ketten saját családot 
szerettek volna alapítani, tehát inkább egy kétlakásos házra lett 
volna szükségük. El is határozták, hogy átalakítják. Az elhatározást 
tett követte: tető le, emeletráépítés, tulajdonképpen 



 

pofonegyszerű ügy. Mármint az lehetett volna. Csakhogy a 
bontáshoz a konténert csak a kert felőli oldalra állíthatták, mert a 
másik oldal a főút. Halálfontos főút méghozzá, összekötőút, 
télen-nyáron dübörög rajta a forgalom. Azt nem lehet konténerrel 
elállni, tehát konténer mars hátra, a kerti oldalra. Telnek a napok, 
halad a munka, megtelik a konténer, üríteni kell. Semmi gond, jön 
a darus kocsi, megemeli a konténert, átemeli a ház fölött az utcára, 
kész. Legalábbis elméletileg. 

A gyakorlatban viszont a daru és a konténer közötti kapcsolat 
némileg laza volt. Lent pedig ott állt az idősebbik Neuhofer fiú. 
Egyszer csak placcs - a Neuhofer fiú eltűnt. Kilapult, mint egy 
palacsinta. Palacsinta fagylalttal és tejszínhabbal, a tetején néhány 
csepp málnaszósz, nem is lehetne jobb. Imádom a palacsintát, 
még a sertéscsülköt is otthagynám érte. A csehek állítólag olyan 
leheletvékony palacsintákat csinálnak, hogy az újságot is el lehet 
olvasni rajtuk keresztül. No de eltértem a tárgytól. Neuhoferből 
tehát palacsinta lett, és ezzel együtt természetesen halott. Az én 
feladatom igazából csak annyi volt, hogy elkerítsem a helyszínt és 
értesítsem a felügyeletet. Összekaparni majd a tűzoltók fogják. A 
kétlakásos ház gondja ezzel meg is oldódik, tető vissza, temetés, 
ennyi volt. 

 
- Nem valami szép hulla, igaz, Franz? - kérdezi három nappal 

később a halotti toron Flötzinger. 
- Hát nem - felelem, és nagyot kortyolok a sörömből. 
- Rendesen kilapult, igaz? 
- Mondhatni. 
- Hogy lehetett egyáltalán úgy felkaparni, hogy be tudják tenni 

a koporsóba? 
- Kérdezd a hullaszállítókat. Én nem maradtam ott olyan 

sokáig. 
- Engem is kérdezhetsz - szól közbe Simmerl, és újabb falat 

húst töm a szájába. 
- Téged? - értetlenkedik Flötzinger. 



 

- Én egészen pontosan el tudom neked magyarázni, hogyan kell 
a darálóból kikapart húscafatokat első osztályú fasírttá összerakni. 
Alapjában véve ez sem lehet nagyon más. 

- Úgy van. Első osztályú fasírt - erősítem meg vigyorogva. 
Flötzinger viszont nem vigyorog. Leteszi a félig még teli tányérját, 
és eliramodik a mosdó felé. 

- Kissé érzékeny a fiú - vigyorog rám Simmerl. 
- Kissé - bólintok rá. 
Ettől eltekintve a hangulat kifejezetten jó, ahogy az már lenni 

szokott halotti torok alkalmával. Kezdetben komoly arcok, aztán 
jön az evészet, pálinka, sütemény, utána már a kellemes rész 
következik. 

 
Furcsák ezek a Neuhoferék: a legfurább módokon halnak meg. 

Ott volt például az anyjuk. Súlyosan depressziós volt, ezt is el kell 
mondani róla. Régebben nem annyira, de a végén már nagyon. 
Tulajdonképpen amióta meghalt a férje. Azt mondják, attól fogva a 
mama mindentől félt. Pánikolt. Antidepresszánsok nélkül már az 
emeletről sem mert lejönni. Így telt az egész napja. Átkelni az 
utcán: pánikroham. Elmenni a fodrászhoz: pánikroham. 
Évszakváltás: pánikroham. Ezek után nem is lehet csodálkozni 
rajta, hogy egy napon nekiindult, kiment az erdőbe és 
felakasztotta magát az első fára. Nem meglepő, igaz? 

Előtte meg a Neuhofer papa. Villanyszerelő mester volt az öreg, 
így azt hinné az ember, tudta, mit csinál, amikor nekiállt bekötni 
az új elektromos tűzhelyet a saját házában. Hát ő nem tudta, és 
megütötte az áram. Én aztán igazán hülye vagyok az elektromos 
dolgokhoz, de annyit még én is tudok, hogy ha az ember ilyesmibe 
fog, célszerű előbb lekapcsolni a biztosítékot. Ő meg elfelejtette. 
Talán ha az ember az egész életét azzal tölti, hogy biztosítékot le, 
biztosítékot fel, egyszer összekeverheti a kettőt. A rutin lett a 
végzete, hogy úgy mondjam. 

Szóval, amit tulajdonképpen mondani akartam: ezek a 
Neuhoferék nem úgy halnak, mint a normál emberek. Ők a furcsa 
módokat részesítik előnyben. A drámaiakat, mondhatnám. Ahogy 



 

az ember végiggondolja, fel is vetődik egy-két kérdés. A krimiírók 
mind a tíz ujjukat megnyalnák egy ilyen sorozat láttán. De mit 
tegyünk, a baleset az baleset, bármilyen tragikus is legyen. Így 
maradt meg egyedül Hans a Neuhofer családból. Ki tudja, őrá 
milyen sors vár még. 

 
Este Nagyi fűszeres sültet készít, amit egyszerűen muszáj 

leöblíteni valamivel. Nem tudom, a sült vagy a kilapult Neuhofer 
fiú az oka, mindenesetre Wolfi felé veszem az irányt. 

Alig teszi le elém az első sörömet, amikor befut Flötzinger is, 
merthogy túl nagy otthon a csend most, hogy nincs itthon a 
család, mondja. Alig kapja meg ő is az első sörét, amikor megint 
nyílik az ajtó, és a Mercedes nőszemély sétál be a prémsapkával. 
Ludwig nagyon lelkes, sőt a prémsapka is. Mercedes nőszemély 
viszont kevésbe, sőt azzal kezdi, hogy azonnal kiabálni kezd 
Flötzingerrel, hogy miért nem jelent meg elkezdeni a fűtésszere-
lést, ahogyan megállapodtak. Rettenetesen hideg van a házban, 
panaszolja, a végén még megfagy, ha nem készül el gyorsan a 
fűtés. Megkérdezem, kölcsönadjam-e neki a hősugárzómat, de 
nem él a lehetőséggel. 

Flötzinger azt mondja neki, nyugodjon meg és először is igyon 
valamit. Persze nem is sejtette, hogy az elég bonyolult lesz. A 
Mercedes Benz nőszemély ugyanis egy pohár Chardonnay-t kér. 

- Az nincs - feleli Wolfi.  
Benz csak pislog. 
- Akkor egy Proseccót - mondja, miután kissé összeszedte 

magát. 
Mire Wolfi: 
- Prosecco sincs.  
A nő nem adja fel: 
- Egy pohár vörösbor esetleg? 
Wolfi, látható megkönnyebbüléssel: 
- Van egy jó Lambruscóm. 
A nő, már egyértelmű kétségbeeséssel: 



 

- De hát a Lambrusco nem vörösbor, legalábbis nem a 
klasszikus értelemben! 

A klasszikus értelemben! A jelenet ezen pontján szólásra 
jelentkezik Flötzinger: 

- Dehogynem, dehogynem. Én is mindig Lambruscót iszom, 
amikor a Garda-tónál vagyunk, mert ott rettentő drága a sör. 
Egyáltalán nem rossz az a Lambrusco. 

A nő úgy néz Flötzingerre, mintha éppen férgek kanyarognának 
kifelé a szájából, aztán a pult mögötti polcon sorakozó üvegekre 
néz, végül rendel egy Asbach-kólát jéggel. 

Jég sincs a Wolfinál, de ezt persze nem vallja be, hanem kimegy 
a hátsó ajtón, letör egy pár jégcsapot az ereszről, és minden meg 
van oldva. 

A nőn látszik, hogy nem igazán illik ebbe a környezetbe. 
Porcelán az elefántboltban. 

 
Később újra a hülye fűtésre terelődik a szó. Flötzingernek 

persze rossz a lelkiismerete, mert muszáj neki az én fűtésemet 
előbbre vennie, különben mehet a börtönbe. Megígéri a nőnek, 
hogy hétfőn mindenképpen nála kezd, legyen bármilyen sok nagy 
munkája folyamatban. Csak kell legyen szabad kapacitásod, 
mondom neki, most, hogy a Neuhofer-féle építkezés kútba esett. 
Ő viszont azt állítja, nem is volt semmilyen megbízása a Neuhofer 
háznál. Furcsállom, mert nálunk a faluban mindenki a helybeli 
mesteremberekkel dolgoztat. Másrészt viszont semmi közöm 
hozzá, a nő pedig kifejezetten örül, hogy nemsokára nem kell 
fagyoskodnia többé. 

 
Aztán megérkezik Simmerl is. Most nincs rajta a köténye, de a 

hentesinge is véres, bár ez őt egyáltalán nem érdekli. Rendel egy 
sört és egy kör Kümmerlinget. A nő utálkozva néz rá. Nem tudom, 
a Kümmerling vagy a véres ing miatt. 

Még néhány kör Kümmerling után azonban jelentősen oldódik 
a hangulat, és a nő pertut iszik velünk. Flötzinger kinyilatkoztatja, 



 

hogy nem is úgy néz ki, mint egy Mercedes, hanem sokkal inkább 
mint egy Ferrari. 

Ez tetszik a nőnek és ő is rendel egy kör Kümmerlinget. 
Flötzinger egyébként is olyan feltűnően nyomul rá, hogy ha Mary 
ezt látná, már tépné is le magáról a flanell hálóinget. 

 
Késő este Ferrari már Simmerllel táncol Marianne Rosenbergre. 

A fejét pontosan a vérfoltokra hajtja. A fűtésbuheráló meg csak 
mereszti rájuk a szemét. 

 

4. fejezet 
 
Néhány nappal később újra az Aldiba fuvarozom Nagyit, mert 

akciós a meggy és az intimbetét. Fogalmam sincs, mire kell 
Nagyinak a betét - valószínűleg nem egészen komplett már 
szegény. Mindegy, ő tudja. Az Aldi felé menet elhajtunk a 
Neuhofer ház előtt. Hatalmas tábla lóg rajta: Itt nemsokára OTM 
benzinkút nyílik. 

Azonnal felvetődik bennem a kérdés, hogyhogy benzinkút, 
éppen most, amikor végre optimalizálódott a lakosságszám. 
Persze, a ház soha nem volt valami nagy szám, már úgy értem, 
lakásnak. Közvetlenül a nappali szoba ablaka előtt halad el a főút, 
remeg a forgalomtól az egész ház, egy söröskorsó nem áll meg 
rendesen az asztalon, negyventonnás monstrumok döngetnek 
néhány méternyire. Benzinkútnak persze nem is lehetne jobb 
helyet elképzelni: pontosan félúton Landshut és 
Niederkaltenkirchen között, éppen kívül a belterületen. 

Álom-elhelyezkedés, ha így nézzük. Azért mégis úgy gondolom, 
nagyon gyors ez így, hogy a báty alig egy hete még minden volt, 
csak palacsinta nem. 

 
Szilveszter. Fondü Nagyival és a Papával. Ólomöntés. 
Nagyi, mint már évek óta mindig, most is egy péniszt önt ki. 

Merthogy olyan lassan csorgatja bele az ólmot a vízbe, hogy nem is 



 

lehet más az eredmény. Szóval Nagyi megint egy péniszt önt, Papa 
meg egy sündisznót, amiről azt állítja, hogy az egy korona. A 
hagyomány szerint a korona győzelmet jelent. A sün valami mást. 
Éppen az ellenkezőjét. Papa állítja, hogy korona. Az enyém egy 
kalapra hasonlít, de kalapot nem is említ az álmoskönyv. Éjfélkor 
pezsgő, aztán Nagyi elmegy lefeküdni. Papának randevúja van 
négy liverpooli fiúval, én meg elballagok Wolfihoz. 

Ott már tetőfokán jár a hangulat, Flötzinger megint nyomul a 
Ferrarira, aki feláll, hogy ki kell mennie a mosdóba, amire 
Flötzinger közli vele, hogy igazán nagyon kedveli. Azt meg már az 
elején megmondta neki, hogy meg akarja dugni, teszi hozzá. 
Tipikus Flötzinger. Egész életében mindig mindenben felcserélte a 
sorrendet. Mindig. Bizonyos értelemben előbb köt csomót a 
léggömbre, mint hogy megpróbálná felfújni. Hihetetlen! Ez a rossz 
szokása tette tönkre mindig a nőügyeit is. 

Így maradt neki Mary. Nem mintha a nő olyan csúnya lenne, 
hogy másnak nem kellett volna, nem erről van szó. Csak az elején 
a nő még nem tudott németül, és nem értette, hogy mit beszél a 
Flötzinger. Mivelhogy angol a lelkem. Amikor meg végre 
megértette, akkor meg már késő volt. Már össze voltak házasodva. 
Bezárult a menekülés útja, hogy úgy mondjam. 

Mire Ferrari visszajön a mosdóból, Flötzinger már teljesen 
beszámíthatatlan. Karját a nő válla köré fonja, és teljes súlyával 
ránehezedik. 

- Visszajöttél hát? Minden rendben? - kérdezi akadozó 
nyelvvel. 

A nőt szemmel láthatóan nyomasztja a rá nehezedő súly. 
- A mosdóban voltam. Mi ne lenne rendben? - kérdez vissza. 
- Szeretnél táncolni? 
- Nem. Túl meleg van itt bent. 
- Igyunk még valamit? - A buheráló az üres poharát lóbálja. 
- Nem, nem, nekem még van, köszönöm. 
- Dugjunk? 



 

A nő erre lerázza magáról a karját, és elinal. Flötzinger pedig 
nem érti a világot, a nőkről már nem is beszélve, ezért inkább 
rendel magának még egy sört. 

 
Simmerl is ott van a feleségével, akit Giselának hívnak. Gisela 

igazi kövér hentesné, és nagyon-nagyon kedves teremtés. Sajnos a 
felső ajka fölött van egy szemölcse, ráadásul egy elég nagyméretű. 
Az érthetőség kedvéért: inkább a bubópestis végső stádiumára 
emlékeztet, mint egy Cindy Crawford féle kis 
szépségszemölcskére. Nekem persze nem számít, végtére is nem 
az én feleségem. Csak az a baj, hogy képtelen vagyok így 
beszélgetni vele. Pontosabban tudok beszélni hozzá, csak nem tu-
dok közben a szemébe nézni, mert mindig odatolakszik a 
szemölcs. 

Simmerl is fizet egy kört, Gisela pedig megkérdezi: 
- Vodka vagy whisky? 
Ránézek és önkéntelenül is kimondom: 
- Szemölcs. 
Ember, ez aztán kínos! Mármint nekem, mert ő szerencsére 

nem sértődik meg, hanem azt mondja: 
- Márpedig azt nem kapod meg, barátocskám. Azt megtartom 

magamnak. 
Vodkát kérek. 
Valamivel később Flötzinger hazaviszi a Ferrarit, engem pedig 

elkap a kíváncsiság. Hazaugrom Ludwigért, és elindulunk 
kikémlelni, mit művelnek azok ketten. 

Hát nem művelnek semmit. Mire a Flötzinger házához érek, 
látom, hogy már otthon is van, ég a lámpa. A Ferrari is otthon van 
a saját házában, ott is ég a lámpa. Szóval nem jött össze a forró 
éjszaka. Fújhatja a Flötzinger a lufit, ameddig csak akarja. Amíg 
előtte csomót köt rá, úgysem fog összejönni neki. 

 
Talán már említenem sem kell, hogy amikor hazaérek, Papa 

Beatlest hallgat. Most viszont már védekezőképes vagyok. Mivel 
van már fűtésem, megtehetem, hogy sarkig tárom az ablakomat, 



 

kiteszem az ablakpárkányra a két 200 wattos hangfalat, a ház 
irányába fordítom őket, aztán indulhat a Gun'N'Roses teljes 
hangerővel. 

Kényelembe helyezem magamat a kanapén, és várok. Ludwigra 
ráadok előbb egy fülpárnát, ő nem tehet semmiről szegény. 

Harminc másodperc. Ennyi időbe telik, hogy meghalljam, a 
Papa trappol a disznóól felé. Nem hallom, amit mond, mert 
nagyon hangos a zene. Pedig biztosan mond valamit, mert mozog 
a szája. A kapcsolót keresi, de nem találja. Végül kirántja a dugót a 
konnektorból. Csend borul a házra. Azért nem teljesen, mert a 
négy liverpooli változatlanul lelkesen énekel. 

- Te megőrültél? - kérdezi a Papa. 
- Nem, de ha nem kapcsolod ki azonnal a szaros zenédet, meg 

fogok - felelem. 
Elvonul, aztán tényleg csend lesz. Kikapcsolta a zenét. 

Beköszönt a nyugalom kora. 
 
Újév hajnalán megint megszólal a szolgálati telefon. 

Közlekedési baleset két gépkocsi részvételével. A fehér Audi 
vezetője átlépte a felezővonalat. Nem nagyon, éppen csak egy 
kicsit. Nem főbenjáró bűn, bárkivel megtörténhet, csak akkor van 
baj, ha a szembesávban is jön valaki. Az Audi vezető oldali ajtaja 
gyakorlatilag totálkáros, a tükörről nem is beszélve. Feljegyzem a 
balesetet, tulajdonképpen ezzel vége is lenne az ügynek, csakhogy 
az egyik résztvevő a Neuhoferék utolsó túlélője, Hans. 

Persze még ebben sincs semmi tragikus. Csak éppen a fehér 
Audi 8-as vadonatúj, csillog-villog, egy vagyonba kerülhetett. 
Megengedheti magának, most, hogy eladta a házat az OTM-nek, 
hogy benzinkutat építsenek rajta. Érthető, hogy sietett lecserélni a 
régi Peugeot-ját egy első osztályú járgányra. Legyen boldog vele, 
volt úgyis éppen baja az életben. 

Amitől mégis gyanakvó leszek, azok az idegei. Mert azok aztán 
pattanásig feszülnek, látszik a fickón. Ideges, reszket, 
legszívesebben ott helyben kifizetné mind a két kocsi teljes kárát. 



 

Látszik rajta, hogy egy vagyont adna érte, ha végre elhúzhatna a 
helyszínről. Gyanús. Nagyon gyanús. 

- Ne olyan gyorsan, Neuhofer - mondom neki. - Előbb még 
rögzítenem kell a körülményeket. 

- Mit akarsz itt rögzíteni? - támad nekem. - Átléptem a 
felezővonalat. Kifizetem a kárt, kész, ennyi. 

Nincs kész. Nem ennyi. Merthogy ez nagyon-nagyon gyanús 
eset. 

 
Hogy miért? Mert Neuhofer meghallgatása előtt kikérdeztem a 

másik felet is, egy idős asszonyt, aki halottsápadt volt a rémülettől 
és mindjárt az első kérdésemre elismerte, hogy átlépte a 
felezővonalat. Na, most, normális esetben ez mindig az 
ellenkezőképpen történik, és mindkét fél azt állítja, hogy a másik 
volt az, aki átlépte a vonalat. Mindig a másik. Soha nem ő maga. 
Semmi esetre sem. Ez a hölgy azonban beismeri, és Neuhofer is 
beismeri. Két halálosan őszinte ember csapódott egymásnak az 
úton. 

Idilli ügy lehetne, megosztott felelősség, de Neuhofer mindent 
elront. Csak ő a felelős, vállal mindent, kifizet mindent, a teljes 
kárt és még hozzá az én éves fizetésemet, csak engedjem végre 
elmenni. 

- Miért vagy ilyen ideges, Neuhofer? - kérdezem tőle. 
- Nem ideges vagyok, csak idegesítenek - vakkantja vissza. 
- Szóval idegesítenek. És ki idegesít téged ennyire, és mivel? 
- Éppen elég bajom van, más sem hiányzott nekem, mint ez a 

hülye baleset! 
- Hát nem a te heted volt, azt meg kell hagyni - bólogatok. - 

Először a bátyád, aztán most a kocsid... Szép kocsi egyébként. Új? 
Mély sóhajtás szakad fel belőle. 
- Vadonatúj... 
- Szóval vadonatúj. Rögtön gondoltam. A jelen állapotában 

viszont inkább használtnak mondanám. 
Az én ízlésemnek kissé túl színpadiasan sóhajtozik. 
- Megvagyunk? - kérdezi aztán. 



 

- Egyelőre. Elmehetsz, de csak a legközelebbi szervizig, világos? 
Bólint. 
 

5. fejezet 
 
Délután bemegyek az irodámba, és még egyszer átbogarászom a 

konténeres Neuhofer-haláleset dossziéját. Valami nincs rendben 
az ügy körül, egyre biztosabban érzem. Közel húszévi rendőri 
szolgálat után kialakul az emberben ez a fajta megérzés. 
Megmagyarázhatatlan és szinte soha nem téved. Én pedig nem 
voltam mindig falusi rendőr. Egyáltalán nem. Tizenöt évet húztam 
le gyakorlatilag a világ közepén: München, 43-as körzet, 
Moosacher utca. Ott aztán zajlott az élet, de még hogy! Aki onnan 
jön, az másképpen szemléli a világot, és benne az idegeskedő 
embereket. 

 
Három évvel ezelőtt helyeztek át, méghozzá a rendőrségi 

pszichológus, dupladoktor Spechtl erőteljes óhajára. Dr. Dr. 
Spechtl eredetileg fül-orr-gégész szakorvos volt, csak később 
váltott pszichológiára, pontosabban rendőrségi pszichológiára, 
mert állítólag elege lett az orrpolipokból és a fülzsírból. Szóval ő 
helyeztetett át engem. A hazai frontra, hogy úgy mondjam. Ezt 
persze megint csak el kell magyaráznom. Szóval, ketten voltunk a 
csapatban, Rudi Birkenberger meg én. Első osztályú páros voltunk, 
egy igazi dreamteam. Egyetlen szó nélkül is megértettük egymást 
és remekül tudtunk együtt dolgozni. Aztán úgy esett, hogy több 
alkalommal is nekünk kellett a börtönből a bíróságra fuvarozni 
egy pedofil fickót. Négy kisfiú és egy kislány volt a rovásán, 
rettenetes ügy volt. Már önmagában egy ilyet szállítani a kocsiban 
is nagy önuralmat kíván. Ahányszor a visszapillantó tükörbe 
néztem, mindig provokáló mosolyokat küldött felém. Ökölbe 
szorul az ember keze az ilyen pillanatokban. 

Aztán egyszer, amikor a piros lámpánál várakoztunk, a zebrán 
meg egy nagy csapat iskolás gyerek kelt át előttünk, a fickó 



 

nyögdécselni meg sóhajtozni kezdett mögöttünk a láttukra. A 
végsőkig akart provokálni minket, de rosszul sült el a próbálkozá-
sa, mert Rudi, aki aznap vezetett, szépen lekanyarodott az útról, 
kihajtott az erdőbe, aztán ott szépen kasztrálta a tagot. 
Egyszerűen ellőtte a tojásait. 

Hát igen, Rudit elbocsátották a testülettől, meg persze le is 
tartóztatták. Öt évet kapott testi sértésért, de azt mondta, ennyit 
megért neki. Mivel pedig mindig rendes és jó ember volt, két és fél 
évvel később ki is engedték a jó magaviselete jutalmául. 

Engem elküldtek pszichológushoz. A dupladoktor Spechtlhez, 
aki legalább százszor feltette nekem a kérdést, miért nem 
akadályoztam meg a kasztrálást, én pedig ugyanennyiszer 
közöltem vele, hogy ha Rudi nem lőtt volna, megtettem volna én 
magam. 

Az eset után gyakran előfordult, hogy a kapitányságon 
felejtettem a fegyveremet. Spechtl azt mondta, ez a tudatalattim 
műve, nem akarom ugyanis megkockáztatni, hogy kasztráljam az 
első szembejövő gyanús alakot az utcán. 

Aztán másfél évvel később meglőttek. A vállamba kaptam a 
golyót. Egy bankrablásnál, amikor hülye fejjel megint nem volt 
nálam a fegyver. Utána a dolog éppen az ellenkezőjébe fordult: 
folyamatosan készenlétben tartott pisztollyal járkáltam a 
müncheni utcákon, és állandóan azt figyeltem, nem akar-e rám 
lőni valaki. A tudatalattim műve, mondta megint dr. Spechtl. 

Nekem aztán egyre ment, tudatalatti-e vagy sem, én egyszerűen 
csak biztosra akartam menni. Sajnos a parancsnokom osztozott a 
dupladoktor aggodalmaiban, és nem tetszett neki, hogy 
Rambóként vonulgatok az utcákon. Ha már mindenképpen le kell 
lőjek valakit, tegyem inkább a saját kis falumban, gondolták. Így 
kerültem ide, ahol most vagyok. Atyavilág, ez aztán hosszú 
magyarázkodás volt, de különben nem lenne érthető, hogyan lett 
belőlem a falu rendőre. 

Ezért aztán nagyon gyanúsnak érzem Neuhofer idegeskedését, 
és nekiülök, hogy komolyan átgondoljam az ügyet. Nem tagadom, 
még az is felmerül bennem, hogy esetleg az egész furcsa módon 



 

eltávozott rokonság a Hans számlájára írható. Mert legyünk 
őszinték, soha nem voltak ők szép, harmonikusan élő család. A 
papa ivott és rendszeresen, lelkesen verte a mamát. Később, 
amikor a fiúk is verhető korba értek, őket is. A mama folyton sírt, 
az idősebb fiúról pedig inkább szót sem ejtenék - a báty fogalmát 
Leopoldnak hála, nagyon jól ismerem. 

Mindehhez jött még az a rettenetes ház a közvetlenül előtte 
döngető kamionokkal. Ugyan ki ne értené meg, ha valaki mindezt 
a romhalmazt némi készpénzre cserélné? Főleg, ha nem is olyan 
kevés készpénzről van szó... 

A házukhoz tartozó telek a lehető legrosszabb fajta, teljes 
szélességével a főútra néz, hátrafelé alig valami. Kedvezőtlen, 
finoman szólva. Mármint, ha nem egy benzinkutat akarunk nyitni 
rajta. Mert benzinkútnak éppen ideális. És a vevő biztosan szép 
pénzt fizetett érte, ráadásul most a teljes összeg egyetlen 
embernek jutott. 

Az köztudott volt, hogy az öreg Neuhofer, a papa nem akarta 
eladni a házat. Ő is a szüleitől örökölte, ragaszkodott hozzá. Aztán 
a papa eltűnt az útból. Utána a mama és a báty. Hármas 
gyilkosság. 

Ilyen gondolatok kergetőznek a fejemben, miközben a 
feljegyzéseket olvasgatom. Gondolkodom és gondolkodom, 
egészen, ameddig Nagyi be nem kopog az ablakomon és be nem 
kiabál, hogy kész a friss rókagombaleves. 

 
Aki valamit is ért a gombákhoz, persze joggal teheti fel a 

kérdést: rókagomba, januárban? Összevissza beszél a derék Franz! 
Amire én csak annyit mondok: fagyasztóláda! 

Merthogy: ha egyszer Nagyi kimegy ősszel gombászni, abban az 
erdőben egy árva gomba nem marad utána, legfeljebb egy kis 
gyilkos galóca. Mi szoktuk kifuvarozni őt Ludwiggal az erdőbe 
kora hajnalban a szolgálati kocsival, aztán délután kettőre érte 
megyünk. Addigra a Nagyi ki sem látszik a gombahegyek mögül. 
Egy részét aztán eladja horror árért a piacon, a maradékot pedig 
befagyasztjuk, és egészen a következő őszig minden áldott héten 



 

egy napon tejszínes gombalevest eszünk, egy csipetnyi 
petrezselyemmel megszórva. Álom! Még azt a bizonyos 
leheletvékony cseh palacsintát is elcserélném érte, nemhogy a 
rendőrségi aktákat. Azok várhatnak. 

 
Január másodika. Újévi fogadás. Ott áll az egész falu a 

tanácsháza előtt, a polgármester és a plébános pedig egymást 
szárnyalják túl a beszédeikkel. A téma és a stílus a szokásos: a 
tavalyi év jó év volt, de ahhoz, hogy az idei is jó legyen, 
mindenkinek közre kell működnie benne. Szóval elő a 
pénztárcával vagy a csekkfüzettel. Flötzinger nem hagyja helyben 
megkopasztani magát, és a csekkfüzetes verziót választja. Simmerl 
megígéri, hogy most is, mint minden évben, hozzájárul egy 
malaccal és temérdek göngyölt hússal a búcsúhoz, a bevétel a 
plébániát illeti. 

Leopold is eljön a Roxanájával és adományoz néhány 
eladhatatlan kötetet a helyi könyvtárnak. Aztán a templomi kórus 
énekel, az első sorban áll a Simmerl Giselája. Olyan a hangja, hogy 
ha egyszer elkezd énekelni, Callas is elbújhat mellette, szemölcs 
ide vagy oda. Mármint Callas is elbújhatna, ha még élne, isten 
nyugosztalja szegényt. 

A gyerekek színes lampionokkal jönnek, az este folyamán 
szokás szerint lángra lobban egyik-másik. A tömegben Nagyi elöl 
áll a feliratos új kabátjában, hogy legalább lásson valamit, ha már 
hallani nem hall semmit. Mellette álldogál Ludwig - majdnem 
egyforma méretűek. Az ének után Nagyi vásárol néhány 
karácsonyi gyertyát a nőegylet standjánál, mivel újévkor már 
természetesen akciós a karácsonyi gyertya. 

Egyszer csak odajön hozzám Flötzinger. Látom rajta, hogy 
sietős a dolga. 

- Gondban vagyok egy kicsit - mondja. - El kell hoznom a 
reptérről Maryt és a gyerekeket, sietnek haza, mert vízkeresztkor 
Ignatz-Fynn lesz Boldizsár a háromkirályokból.  

Vagy úgy. 



 

A nap végén a polgármester meghív mindenkit egy pohár forralt 
borra, aztán mehetünk mindannyian haza. 

 
Otthon Leopold kimerítően beszámol az elmúlt napok 

szédületes eladási mutatóiról, és hogy alig valaki jött cserélni. 
Roxana tévézik. Egy házaspár nagy lelkesen kivándorol 

Urugayba, ahol szembesülnek vele, hogy fejlődő országban 
vannak, és mindenki spanyolul beszél. Pedig Urugay is 
Amerikában van. Istenem, növessz agyat az embereknek! 

Nagyi gőzgombócot készít vajban pirított morzsával - ah! Sajnos 
nem marad időm rendesen hódolni az élvezetnek, merthogy sietni 
kell, a Papa és Leopold ugyanis hihetetlen tempót diktál. Nem 
marad más választásom, szinte rágás nélkül, egyben kell 
lenyelnem az egész gőzgombócot és már nyúlni is a következőért, 
mielőtt elfogyna. 

A végén persze mindannyian rosszul leszünk, mármint Nagyi és 
Roxana kivételével, és felhajtunk egy kupicával, hogy jobban 
legyünk. Mesélek a hármas gyilkosságomról, azaz a 
Neuhofer-ügyről. Leopoldot nem nyűgözöm le. Hülyén vigyorog és 
ásítozik. 

A Roxanája bezzeg kimeredő szemmel hallgat, amikor pedig 
később a vécére indulok, elkap a folyosón, és a torkomig ledugja a 
nyelvét, hogy csak nézek. 

- Meghibbantál? - kérdezem tőle, amikor végre elenged. 
- Ugyan, Franz, ki kell kapcsolóóóódnod - most a fülemnél 

matat a nyelve. 
- Teljesen ki vagyok kapcsolódva - közlöm vele. - Még egy kis 

kikapcsolódás és összevizelem a folyosót. 
Kuncog, amikor félrelököm. 
- Ünneprontó - szól még utánam. 
 
A következő napokban folytatom a nyomozást és igen különös 

körülményekre bukkanok. Például a Neuhofer fiú minapi 
baleseténél felírtam az autókereskedő nevét a vadonatúj 
rendszámtábláról, így tudom, hol vette a kocsit. Felhívom a 



 

kereskedőt és megtudom, hogy Neuhofer már tavaly augusztusban 
megrendelte a járgányt. 

Felkeresek egy-két hatóságot, és megtudom, hogy a karabiner, 
amelyiknek köszönhetően az idősebbik Neuhofer fiú palacsintává 
lapult, erősen rozsdás volt. Nagyon erősen. Csak éppen nem lát-
szott rajta, mert egy vastag réteg festékkel elfedték és 
kifényesítették, hogy optikailag teljesen újnak tűnjön. A 
darukezelő cégnél sajnos senkit nem tudok elérni sem telefonon, 
sem személyesen. A telepen csak egy agresszívnek tűnő 
farkaskutya tartózkodik, csak egy figyelmeztető lövés tartja vissza 
attól, hogy helyben széttépjen. 

 
Később kimegyünk Ludwiggal az erdőbe, arra a részre, ahol a 

Neuhofer mama felakasztotta magát. Jobban mondva, ahol az ifjú 
Neuhofer felakasztotta az öreg mamát. Mert most már teljesen 
biztos vagyok benne, pedig meg kell, mondjam, nem feltételeztem 
volna róla ilyesmit. Hans mindig csendes fiú volt, olyan, hogy is 
mondjam, szóval nem igazán a legokosabb teremtmény a földön. 
Fogalmazzunk úgy, egy hajszállal a falu bolondja feletti szint. 
Tényleg nem hittem volna, hogy képes ilyenekre. De hát kiben 
bízhat meg manapság az ember? 

A helyszín közelében rengeteg autó nyoma látszik, mert ezt a 
részt sokan és szívesen használják pásztorórák céljából. Lehetetlen 
értékelhető nyomot találni, de ez most nem izgat. Tény, hogy 
Hans kihozta ide szegény mamáját, és felakasztotta. A mama 
valószínűleg annyira tele volt antidepresszánsokkal, hogy szinte be 
volt drogozva, és talán észre sem vette, mi történik vele. Talán 
még örült is, ki tudja. Mindenesetre elhalálozott. Ahogyan 
elhalálozott előtte a Neuhofer papa és utána a Neuhofer báty. 
Hihetetlen! 

 
 
 



 

6. fejezet 
 
Gondolataimba mélyedve álldogálok, amikor felbukkan a hóban 

trappolva a Ferrari. A sapkával és egy ismeretlen alakkal. Utóbbi 
hímnemű, egy-nyolcvan magas, jó kiállású, ellenszenves. 

- Klaus, jó barátom - mutatja be a Ferrari. - Építész. 
Vagy úgy. 
- Franz, jó barátom - mutat be engem a másiknak. - Rendőr. 
Megtudom, hogy mindenféle átalakításokat tervez a 

Sonnleitner házon, az ellenszenves figura ebben fog segíteni neki, 
építészetileg. Gyalogolunk együtt néhány métert addig a helyig, 
ahol a kocsijukat leállították. A fickó közben folyamatosan fecseg. 
Atyavilág, micsoda beszélőkéje van! Született lipcsei, és már 
önmagában a kiejtése is kártérítésre jogosíthatná fel a 
hallgatóságát. 

Amikor hazaérek, Nagyit nagy izgalomban találom. Merthogy a 
Deichmannban két pár cipő áráért most hármat lehet venni. Tehát 
indulás a Deichmannba, ezúttal Papával együtt. 

A parkolóban természetesen közel-távol egyetlen szabad hely 
sincs. Láthatóan mindenkinek sürgős szüksége van három pár új 
cipőre. Papa és a Nagyi kiszállnak, én meg körözgetek helyet ke-
resve. Amikor végre sikerül leparkolnom, átverekszem magam a 
bejáratnál megszoruló tömegen. Bent mindenfelé cipők, ameddig 
csak a szem ellát. Egy lépést nem tehetsz anélkül, hogy rá ne 
lépnél egy cipőre. 

A boltban egészen hátul áll Nagyi. Nem mintha látnám, de a 
hangját azonnal meghallom. Egy eladónő kétségbeesetten 
igyekszik kézzel-lábbal megértetni magát vele, és angyali 
türelemmel magyarázza, hogy az ajánlat értelmében a három pár 
cipőből a legolcsóbb van ingyen. Csakhogy a Nagyi ezt nem akarja 
tudomásul venni. Ő a legdrágábbat akarja ingyen. 

Uram, Jézus! 
Az eladónő nemsokára feladja, és faképnél hagyja Nagyit egy 

másik vevő kedvéért. Nemsokára Nagyi is feladja, Papa kezébe 



 

nyomja a három dobozt, és indulás a pénztárhoz. Három pár 
cipőért csak kettő árát kell kifizetni, micsoda boldogság. 

A dobozokon feltüntetett méretek: 36, 41, 42. Mostantól 
Papának, Nagyinak és nekem van három teljesen egyforma, 
ormótlan piros hótaposónk. Papa örül, merthogy ajándék lónak ne 
nézd a fogát. 

 
Este eljönnek a háromkirályok és énekelnek. Pontosabban úgy 

tesznek, mintha énekelnének, látom őket az ablakon keresztül. 
Felsorakoznak a Nagyi előtt, és tátognak, tudván, hogy a Nagyi 
úgysem hall. Azt viszont nem tudják, hogy a Nagyi nagyon is 
észreveszi, ha valaki csak úgy tesz, mintha... Már a helyiség 
légmozgásából megérzi, mert az persze megváltozik, ha 
énekelnek. Így aztán sértődötten sípcsonton rúgja a Flötzinger 
Ignatz-Fynnjét, aztán már harsan is az ének, de még hogy! Nagyi 
végül jelképes kis adományt ad nekik, a kölykök meg krétával 
felfestik az áldást az ajtóra. 

 
A rá következő napon végre sikerül elérnem a darus cég 

vezetőjét. Krawall a cég neve, a Kran 1 és Wallner szavakból, 
utóbbi a tulajdonos neve. Wallner úr egy lakókocsi előtt 
cigarettázva fogad, ami, mint kiderül, az irodája. Előtte álldogál a 
farkaskutya, de csak addig, amíg fel nem ismer. Utána már 
mögötte álldogál. Ez a Wallner nem egy szép ember, csupa 
himlőhely az arca, az egész fickó olyan igazi roncstelep-figura. 
Összehúzott szemmel méreget. 

- Mit akar? - kérdezi. 
- A darukezelő nevét - válaszolom. - És a személyi adatokat. A 

darukezelőét és a magáét. 
Átadja az igazolványát, kiírom belőle az adatokat. 
- A darukezelő pár perc múlva itt kell legyen - mondja. 

Megvárom, mondom erre. Addig is kérdezősködöm egy kicsit. 

                                                 
1
 Krawall magyarul: zavargás, csetepaté, rendbontás; Kran magyarul: daru 

(ford.). 



 

- Ki szokta cserélni a karabinereket? És milyen 
rendszerességgel? 

- A darukezelők. Amikor úgy érzik, hogy cserélni kell. 
Szóval érzésre. 
- És pontosan hol tárolják a cserealkatrészeket?  
Előrebök az állával. 
- Rajta! - mondom, és kettesben vágunk át az udvaron egy öreg 

barakkhoz. A barakkban megszámlálhatatlan doboz és láda, az 
egyikben csupa karabiner. 

- Mindegyik új? 
- Mindegyik - jelenti ki, szája sarkában billegtetve a 

cigarettáját. 
- Le kell foglalnom - mondom erre. 
- Tőlem viheti. - Megvonja a vállát. 
Együtt cipeljük ki a nehéz ládát a kocsihoz. Egészen megrogy a 

hátsó fele a súlytól, amikor betesszük. 
Aztán megérkezik a darukezelő. Skender Gashi. Albán. No, 

most azt tudni kell, hogy minden albánt Gashinak hívnak. Jó, talán 
nem mindenkit, de a legtöbbet. Olyan ez náluk, mint nálunk a 
Müller, a Meier vagy a Huber. Gashi úr nem ért németül, közli a 
himlőhelyes. Beidézem másnapra hozzám az irodába, és nekilátok 
tolmácsot keresni. El kell még mondanom, hogy ez a Gashi már 
ránézésre megér száz év toloncházat, ráadásul tapasztalataim 
szerint az albán tanúvallomások nem kifejezetten magas 
igazságtartalmukról híresek. Nem túl jók tehát a kilátások a 
másnapi kihallgatás előtt. 

 
Este Wolfinál ott üldögél a Ferrari a Klaus nevűvel együtt. És ott 

van Flötzinger is, aki igen borús arcot vág, mert nem szereti a 
konkurenciát. Azt mondja, volt szerencséje nap közben megismer-
kedni a seggfejjel. A pacák mindenbe beleszólt a fűtésszereléssel 
kapcsolatban, és mindent jobban akart tudni. 

A Wolfinál eltöltött este után igazat kellett adnom a Flötzinger 
ítéletének. Merthogy ez a Klaus nevű, volt szíves felvilágosítani 
bennünket az igazi életről, atyavilág! Volt szerencsénk megtudni, 



 

hogy a régi vályogviskók sokkal jobban szigeteltek, mint bármelyik 
szupermodernül szigetelt ház napjainkban. És a globális 
felmelegedést a dohányipar okozza, a Vatikánt pedig a maffia 
mozgatja. Angela Merkelt meg távirányítják. Igazából nem is em-
ber már, hanem amerikai robot, akit közvetlenül a Fehér Házból 
mozgatnak. Elképzelem Obamát, amint ott ül a távirányítóval az 
asztalánál. 

Tulajdonképpen vicces ember ez a Klaus. Már úgy értem, lehet 
rajta nevetni. Ami viszont másfelől bosszantó, mert ugyanakkor 
egyáltalán nem akarjuk kedvelni. 

Mielőtt még megpróbálná beadni nekünk, hogy a Föld igazából 
lapos, inkább hazamegyünk. 

Otthon sajnos nem tudok elaludni, mert Ludwigot szelek 
gyötrik. Nem részletezem tovább. Kinyitom az ablakot, aztán 
becsukom, nyitom-csukom, végül feladom, és nyitott ablaknál 
alszom. Másnap reggel kétoldali hörghuruttal ébredek. 

Remek. 
 
Elvonszolom magam az orvoshoz és a gyógyszertárba, s még 

éppen időben beérek az irodába, közvetlenül a tolmács érkezése 
előtt. A tolmácsot Gashinak hívják (nem megmondtam?), 
ránézésre kinéz neki száz év toloncház. Állítása szerint sem 
rokoni, sem egyéb kapcsolatban nem áll a darukezelővel. 

Huszonöt perccel később megérkezik Gashi. Mármint a másik, 
a darukezelő. Üdvözlik egymást a tolmáccsal, én pedig 
megkezdem a kihallgatást. 

Ami a következőképpen zajlik: minden ötszavas kérdésemre 
albán szóáradat zúdul a darukezelőre, aki ugyanígy válaszol. 
Milyen egy gazdag nyelv az albán, legalább tízszer akkora a 
terjedelme, mint a németnek, hogy mik vannak! Hihetetlen. Főleg, 
hogy közben mindig röhögnek valamin. Általában akkor, amikor 
felém néznek. 

Eljön a pillanat, amikor galléron ragadom a tolmácsot. 
- Mi az a sok nevetséges dolog, barátom? Ki vele, mi sok szépet 

mesélget itt a darukezelő uraság! 



 

Abban a pillanatban érzem, hogy kés feszül a torkomnak. 
Fegyvert rántok, és folytatjuk a kihallgatást. Egy pillanatra sem 

veszem le a szememet a tolmácsról, míg végül nem hajlandó 
elkezdeni a fordítást. 

- Ki veszi ki a csere-karabinereket a ládából? - hangzik az első 
kérdésem. 

Az albán verzió leírását mellőzöm. 
- Én magam. 
- Mikor? 
- Mindig, amikor kell. 
- A darus kocsiban is tartanak alkatrészeket? 
- Kettő-három mindig szokott lenni nálam. 
- A raktárból? 
- Honnan máshonnan lenne?  
- Hé! 
Fegyver, kés, folytatás. 
- Milyen időközönként ellenőrzik a karabinereket? 
- Minden bevetés után. 
- Ki ellenőrzi? 
- Hát a darukezelők, ki más? Mit gondol, ellenőrző bizottságot 

is működtet a cég? 
A tolmács vigyorogva fordít. Seggfej. 
- Az utolsó bevetés után mennyi ideig állt a daru a telepen? 
A darukezelő gondolkodik. Elég sokáig. Megvakarja a fejét, 

aztán végül azt mondja. 
- Három napig. 
- És ki férhetett hozzá ezalatt? 
- Alapjában véve mindenki, aki nem fél Gorbacsovtól. 
Remek, most már politizálunk is! 
- Mi köze is ehhez pontosan Gorbacsovnak? - teszem fel a 

kérdést. 
- Az, hogy ő a kutya. Szóval úgy értettem, hogy bárki bejöhet a 

telepre, aki nem fél a kutyától. 



 

Szóval a farkaskutya. Szerintem senkinek nem kell félnie tőle, 
mármint senkinek, aki fegyvert hord magánál. Vagy egy darab 
kolbászt, gondolom. 

Visszatérve a karabinerhez, az úgy nézett ki, mintha új lenne. 
Bárki kicserélhette. Az albán pedig egy rettenetes nyelv. 

 
Mire végzek a kihallgatással, már nagyon beteg vagyok, 

folyamatosan köhögök, de azért még gyorsan átvonszolom magam 
a polgármesteri hivatal igazgatási részlegéhez. 

- Hogy nézel ki? - fogad Susi, és a szájával méri meg a lázamat. 
Ehhez el kell mondanom, hogy Susi az egyik ügyintézőnk, és 

mellette a kedvesem. 
Vagy legalábbis valami olyasmi. 
Mondjuk úgy, ő tanított meg úgy igaziból. Persze az már régen 

volt, de azóta is időről időre, ha éppen olyan kedvünk van, 
hajlamosak vagyunk egymásnak esni. 

Ma viszont inkább nem, tekintettel a kétoldali hörghurutra. Ma 
inkább szakmainak nevezhető a találkozásunk. 

- Tudod, hol lakik most Hans Neuhofer, miután eladta a házát 
az OTM-nek? - kérdezem tőle. 

Susi bólint. 
- Persze hogy tudom.  
Aztán el is árulja: 
- Vett egy lakást Landshutban. Várj, felírom neked a címet. 
Pötyög egy kicsit a számítógépen, és már meg is van a cím. 

Miközben felírja egy cetlire, búgva megkérdezi, beugrom-e hozzá 
este egy kis gyógykezelésre. 

- Nem - felelem határozottan. - A gyógykezelés, az maradjon a 
Nagyi dolga. Szólok, ha újra használható leszek. 

 
Otthon a Nagyi azonnal kezelésbe is vesz, méghozzá mesterien. 

Nagyon ért hozzá, miután évtizedeken keresztül egyedül látott el 
három férfit (most ide sorolom Leopoldot is, ő volt aztán az igazi 
puhány, folyton beteg volt). Szóval Nagyi pontosan tudja, mire van 
szükség. Borogatás, tea, gyapjútakarók, forró vizes tömlő, lázmérő, 



 

forró tej mézzel, két-három gőzgombóc vaníliaszósszal, egy pohár 
vörösbor tojássárgájával, elalvás előtt még egy meleg sör. Ilyen 
egyszerű az egész. Legkésőbb két nappal később kutya baja az 
embernek. 

 
Két nappal később valóban talpra is állok és elmegyek az új 

Neuhofer otthonhoz. Landshut, belváros. Első emelet, másfél 
szoba. Neuhofer elég idegesnek tűnik, amikor ajtót nyit. Mit 
keresek itt, akarja tudni, de egyszerűen félretolom az útból. 

A berendezés meglehetősen gyér. Szinte nincs is. A földön egy 
matrac, a szobában dobozok. Körülnézek, előveszem a diktafont, 
és megkérdezem Neuhofert, pontosan mikor határozta el, hogy ki-
irtja a családját. Kérdéssel felel, azt akarja tudni, teljesen 
becsavarodtam-e. Közben nevet. Idegesen. Folytatom a 
kihallgatást, de nem jutok semmire. Az ideges Neuhofer idegesen 
ismételgeti, hogy ő nem ölt meg senkit, minden haláleset baleset 
volt, tragikus, de hát van ilyen, neki semmi köze hozzá. Ennél is 
marad. 

Az eredménytelen kihallgatás után elmegyek a városi 
rendőrkapitányságra, és beadom vizsgálatra a lefoglalt 
karabinereket. Egy kolléga segít a felvételnél, még a müncheni 
időkből ismerem. Őt is áthelyezték azóta. Pletykálkodunk egy 
kicsit, aztán indulnom kell haza, Nagyi ugyanis tepsis krumplit 
készít. Leopoldnak. Merthogy ma van a születésnapja, és a Papa 
azt szeretné, hogy nálunk köszöntsük fel. 

Amikor behajt az udvarra a kocsijával, valóságos fogadó 
bizottságként sorakozunk fel. Háromtagú fogadóbizottság, piros 
egyen-hótaposóban. Leopold úgy hahotázik, hogy majd' 
beleszakad, én pedig örülök, hogy nincs kéznél a fegyverem. 

 
Meg kell mondjam, nyomaszt ez az új ügy. Nem szokott ilyesmi 

történni az én nyugodt kis körzetemben. Itt nemigen akad 
komolyabb munka egy-egy közlekedési balesetnél, vagy hogy egy 
férj megveri a feleségét. Most meg hirtelen egy hármas gyilkosság! 
Nem kis stressz, azt elhihetik. Gyakorlatilag semmi másra nem is 



 

tudok már gondolni. Annyira nem veszek tudomást a külvilágról, 
hogy képes vagyok lejárni a szokásos kört úgy, hogy elfelejtem 
magammal vinni Ludwigot. Meg kell említsem, nélküle 
egy-tizenkettes időt teljesítek, aminek két oka is van: egyfelől nem 
kell várakoznom, amíg Ludwig elvégzi az ügyeit, másfelől pedig 
már a harmincnyolcadik percben eszembe jut, hogy őt otthon 
felejtettem. Akkor persze azonnal futólépésre váltok, de így is túl 
későn érek haza. Ludwig ugyanis egy igazi pszichopata, már ami 
az ilyen dolgokat illeti. Két évvel ezelőtt ugyanis eltörte az egyik 
hátsó lábát, és amíg gyógyulgatott, az egész család körülötte 
sürgött-forgott, ami persze nagyon tetszett neki. Rá is jött az 
összefüggésre: sántítás, kényeztetés. A mai napig ahányszor csak 
húzni kezdi a lábát, mindenki azonnal aggodalmaskodni kezd, és 
indul a kényeztetés, amit Ludwig szégyentelenül ki is élvez. Amint 
a legkisebb mértékben is elhanyagolva érzi magát, azonnal 
sántítani kezd, az én Ludwigom. 

Mire hazaérek, már sántít is. Sántikálva jön elém az udvaron, és 
a tekintetéből süt a szemrehányás. A farizeus. Így aztán 
kezdhetem újra a kört, immár ővele. Egy-huszonnyolcas idővel 
zárunk, mert a végére már meglehetősen elfáradtam. 

 
A séta végére már koromsötét van. Az utolsó néhány métert 

tesszük meg, amikor szembejön velünk Neuhofer az öreg 
Peugeot-jával. Látni ugyan alig látom a sötétben, de a 
recsegés-ropogást, amit a kocsija hallat, az egész falu messziről 
felismeri, ráadásul ez az ő szokásos útvonala, mármint az volt, 
amíg itt élt. A Rot-Weiss Niederkaltenkirchen Sportegyesület 
klubháza gyakorlatilag a második otthona volt, ahonnan mindig az 
erdei úton ment haza, ha edzés után a pohár fenekére nézett. Ezt a 
titkos kerülőutat a jelek szerint továbbra is használja, valószínűleg 
azért, hogy továbbra is a pohár fenekére nézhessen. 

El kell mondanom, a fickó tényleg tud futballozni. Hihetetlen 
lába van, szinte minden lövéséből gól lesz. Igaz, néha nem jó gól. 
Már úgy értem, nem a jó kapuba lövi. Különösen a második 
félidőben szokott előfordulni nála, mivel egyszerűen képtelen 



 

megtanulni, hogy a szünetben térfelet cserélnek a csapatok. 
Annyira belerögzül az első félidő felállása, hogy akár fogadni is 
lehet rá, a második félidőben jön az öngól. Ahogyan korábban is 
mondtam, soha nem volt kimondottan okos fickó. De a 
Rot-Weiss-szurkolók szerencsére megtalálták az ellenszert: a má-
sodik félidőben felsorakoznak a saját kapu mögé, és amikor Hans 
rohamozni kezd, kórusban ordítják, hogy neeeee...! Ő meg már 
megtanulta, hogy ez mit jelent. Most meg a jelek szerint (látni 
ugyan nem látom, de a zaj félreismerhetetlen) megint az öreg 
tragacsával közlekedik. A vadonatúj Audi valószínűleg még mindig 
a szervizben rostokol. 

 
Amikor végre a második körről is hazaérek, ott áll az udvaron 

Flötzinger, vele a számla a fűtésszerelésről. A szokásos Abidas 
melegítőjét viseli, és a Papával beszélget. Átveszem a számlát, 
megnézem a végösszeget, és a szemem majd kiugrik a helyéből. 

- Lelőlek, te vérszívó! - ordítok rá, mire a Papa kiveszi a 
kezemből a számlát, ő is megnézi, aztán bólint, és azt mondja: 

- Lődd csak le. 
Flötzinger meg csak vigyorog. Megkérdezem, beülünk-e egy 

sörre Wolfihoz - megszomjaztam három óra erdei menetelés után. 
- Nem lehet - feleli. - Haza kell mennem Maryhez. 
Aztán még azt is megtudom, hogy miért kell úgy sietnie a hites 

feleségéhez. Hát nem másért, mint a „szaporodjatok és 
sokasodjatok" parancsolatának teljesítése végett. 

- A Simmerl Giselája elmesélte Marynek a szilveszteri bulit - 
magyarázza Flötzinger. - Hogy úgy nyomultam a Ferrarira, hogy 
öröm volt nézni. Mary persze nem örült, sőt... De miután a 
földhöz vagdosta a tányérok felét és kieresztette a gőzt, egyszer 
csak letépte magáról a flanell hálóinget, és úgy nekem esett, hogy 
alig bírtam lépést tartani vele. 

Így aztán a víz-gáz-fűtés buheráló most a mennyekben lebeg, és 
ha olyan kedve van, egész éjjel boldogíthatja Maryt, amikor és 
amíg csak akarja. Úgy látszik, mégiscsak igaz a mondás, hogy a 
konkurencia élénkíti az üzletet. 



 

Így aztán egyedül kell elballagnom Wolfihoz, ott viszont a 
Ferrarit találom, ül a pultnál és Proseccót iszik. Wolfi ugyanis 
direkt az ő kedvéért beszerzett néhány üveggel, csak hogy örüljön. 
Szóval ott kortyolgat, és közben elmeséli, hogy lejárt a szabadsága 
és vissza kell mennie Münchenbe. 

- Majd hétvégenként azért eljövök - mondja. - Szeretném, ha 
időben elkészülne a ház. A nyáron eljönnek a szüleim Quebecből, 
addigra mindennek készen kell lennie. 

Amint ezt kimondja, megjelenik az ellenszenves építész fickó is, 
de mielőtt még belekezdhetne a szokásos őrült történeteibe, 
inkább elköszönök és hazamegyek. 

 

7. fejezet 
 
Másnap bemegyek Landshutba a városi bíróságra házkutatási 

engedélyért a Neuhofer házra, még mielőtt az OTM ledózerolja az 
egészet. És mindjárt az új lakásra is engedélyt kérnék, mert igen-
csak szeretném átnézni azt a sok dobozt, amit ott láttam. 

Az engedélyek kiadására illetékes személy Moratschek bíró, 
akiről el kell mondanom, hogy egy csupaszív ember. Súlyos 
tubákfüggő, és mindig néhány tubákszemcse díszíti az arcát. 
Amikor beszél, olyan a hangja, mintha folyamatosan el lenne 
dugulva az orra, mert a nyálkahártyáit már régen tönkretette a 
tubák, de ezzel együtt is igazi csupaszív ember, mint már 
említettem. 

Beülök az irodájába, és beszámolok neki a hármas gyilkosságról. 
- Kedves Eberhofer - feleli. - Nem gondolja, hogy ennél azért 

egy kicsit többre lenne szükségem? Ez a Neuhofer vett egy új 
autót, jelenleg ez az egyetlen tény, ami rendelkezésre áll. Ez pedig 
nem büntetendő, mint tudjuk. Bárki vehet egy új autót. 

Felszippant egy csipet tubákot, én meg közben győzködni 
próbálom. 

- Azért mégiscsak furcsa, hogy egy négytagú családból hárman 
halnak meg néhány hét alatt. Maga szerint talán ez normális? 



 

- Normális? Mit jelent az, hogy normális? - kérdez vissza. - 
Gondolja, hogy a mi munkánkban akad bármi normális? 

Aztán kezet nyújt, és azt mondja, jöjjek vissza, ha találtam 
valami tényleg használhatót. 

 
A bíróság után még útba ejtem Neuhofer új otthonát, de senki 

nem nyit ajtót. Hazaindulok, és már közvetlenül 
Niederkaltenkirchen előtt járok, amikor éppen Neuhofer jön 
szembe velem, méghozzá ismét a vadonatúj Audijával. 
Megfordulok és utána eredek. Amikor észrevesz, beletapos a 
gázba, és úgy kilő, hogy csak bámulok utána. 

Kék fény, sziréna bekapcsol. 
Nem sokkal Landshut előtt lassítania kell a körforgalom miatt, 

ott majdnem utol is érem. Jó dolog ez a körforgalom, az ember 
haladhat folyamatosan, senkinek nem kell a piros lámpánál 
rostokolnia. Neuhofer behajt, csak éppen nem hajt ki. Kering 
körbe-körbe, egyik kört teszi a másik után, én meg utána, hogy 
majd beleszédülök. Amikor egy pillanatra tényleg elszédülök, 
egyszer csak eltűnik a szemem elől - csak éppen fogalmam sincs, 
melyik kijáraton. Nem tehetek semmit, visszamegyek az irodámba, 
ott azonban azonnal hívom Moratscheket. Sajnos nem tudom 
elérni, tárgyalása van. Üzenetet hagyok neki, sürgősen hívjon 
vissza. 

 
Nem hív vissza, pontosabban nem ő hív, hanem a dupladoktor 

Spechtl. Merthogy aggódik értem, mondja. 
- A fülembe jutott, hogy nyomozásba kezdett - magyarázza. - 

Egy olyan ügyben, amelynek semmi ténybeli alapja nincs. 
És az is a fülébe jutott, hogy fegyverrel fenyegettem egy 

védtelen tolmácsot a lehető legagresszívabb módon. 
Aztán rákezdi a régi nótát. Ne akarjam én is úgy végezni, mint 

Birkenberger. És ha bármikor beszélni akarok valakivel, ő mindig a 
rendelkezésemre áll. Éjjel-nappal, mindig hívhatom, mondja, és 
azzal leteszi. 

 



 

Lassan kezdem tényleg hülyének érezni magam, és 
hazaindulok, de azért útközben még megállok a régi Neuhofer 
háznál, betöröm az egyik pinceablakot és bemászom rajta, hogy 
körülnézzek bent egy kicsit. Nemsokára úgyis eldózerolják az 
egészet, egy törött ablak már igazán nem számít. 

Hát ahogyan az a ház belülről fest, az egy rémálom. Mintha 
bomba robbant volna. Itt már tényleg csak a bulldózer segíthet. Az 
öreg Neuhofer mama megfordulna a sírjában, ha látná, mi lett az 
otthonából. Összevissza a padlón hever minden kacat, amit csak el 
lehet képzelni. Egyetlen nagy disznóól az egész ház. Hiába is 
kezdenék kutakodni, előbb megyek nyugdíjba, mint hogy ezzel 
végeznék. Úgyhogy inkább el sem kezdem, hanem tényleg 
hazamegyek. 

 
Az éjszaka közepén megszólal a szolgálati telefon. Neuhofer 

hív. Betörtek nála, mondja, menjek ki és nézzem meg. Remek! 
Kimegyünk Ludwiggal a házhoz, éppen olyan, mint délután 

volt. Előtte áll Neuhofer és sírdogál. Igazán nem tudom, miért kell 
ekkora patáliát csapni egy betört pinceablak miatt, de ha neki ez 
kell, bólogatok és felírok egy-két dolgot, őrizvén a látszatot, aztán 
megkérdezem. 

- Van valami a házban, ami másképpen néz ki, mint szokott? 
Néz rám a könnyben úszó szemével, megtörli az orrát az inge 

ujjába, aztán visszakérdez. Méghozzá azt, hogy meghibbantam-e. 
Az igazat megvallva most már én sem tudom. Kettőnk közül valaki 
biztosan meghibbant. Szipogva néz rám. 

- Te hülye - mondja. - Hát azt hiszed, így szokott kinézni az 
otthonunk? 

- Nem? 
- Nem!  
Vagy úgy. 
- Miért lógtál meg előlem délután azzal a csodálatos új 

járgányoddal? - teszem fel a kérdést, igyekezvén témát váltani. A 
lábammal közben óvatosan arrébb tologatom a kacatokat a 
padlón, talán rábukkanok valami érdekesre. 



 

Neuhofer minden átmenet nélkül üvölteni kezd velem, olyan 
hangosan, hogy majd belesüketülök. 

- Mert tele van a tököm a hülye nyomozósdiddal, érted? 
Elvesztettem az egész családomat, te ökör! Azt hiszed, nem elég ez 
nekem? Semmi szükségem arra, hogy még te is rám szállj a hülye 
zsaruszövegeiddel! Inkább azt nyomozd ki, ki döntötte romba a 
házat! És különben is... kinyalhatod! 

Ilyeneket mond nekem ez a Neuhofer. 
Először is nyugodjon meg, mondom neki. Majd visszatérünk az 

ügyre hétfő reggel, hétvégén úgysem tudnék sokat tenni. Egy 
deszkával lezárjuk a törött pinceablakot, aztán elválunk 
egymástól, és megyünk mindketten a magunk dolgára. 

Hazafelé azon gondolkodom, most már aztán igazán furcsa ez 
az ügy. Kinek állhatott érdekében, hogy betörjön a Neuhofer 
házba? Egy olyan házba, amelyet már lebontásra ítéltek és semmi 
értékes nincs már benne. 

 

8. fejezet 
 
Szombaton felhívom Birkenbergert. Nem tetszett, ahogyan a 

dupladoktor beszélt róla. Hogy nem akarhatom én is úgy végezni, 
mint ő. Olyan emberről szoktak így beszélni, aki már az utolsókat 
rúgja. Ezért aztán felhívom, és megtudom, hogy egyáltalán nem 
így van, sőt éppen ellenkezőleg. Él, mint hal a vízben, mondja, és 
rögtön meg is kérdezi, nincs-e kedvem bemenni hozzá 
Münchenbe, ma éppen ráér. 

Nem kell sokáig győzködnie, már indulok is, bár kétségtelenül 
vívódom előtte egy kicsit, mert Nagyi ma gulyást főz, és azért a 
Nagyi gulyását elcserélni Birkenbergerre, hát nem könnyű döntés. 
Mindegy, a gulyást másnap még nagyszerűen fel lehet melegíteni, 
még jobb is az íze, mint frissen. 

Így aztán bemegyek Münchenbe, és találkozom Rudival a sarki 
kocsmában, ami régen a törzshelyünk volt. A csapos még 



 

megismer, azonnal meg is hív az első körre. Rudi Birkenberger 
remekül fest, azt meg kell hagyni. Virslit rendelünk káposztával. 

Rudi elmeséli, hogy áruházi detektívként dolgozik a Hertie-ben 
és a Media Marktban, és százalékot kap, meg kedvezményeket. 
Örülök, hogy Nagyi nem hallja, különben csapot-papot otthon 
hagyva azonnal beköltözne hozzá. 

Milyen volt a börtön, kérdezem. 
- Egy rossz szót sem mondhatok rá - feleli vigyorogva. - Aki egy 

pedofilnak ellövi a tökét, az hős lesz bent, nem számít, zsaru 
volt-e, vagy sem. A dög pedofil egyébként megpróbálta 
megjátszani az elmebeteget, át is akarták szállítani a 
pszichiátriára, de éppen a szállítást megelőző napon sajnálatos 
baleset érte, leesett a lépcsőn. Hihetetlen balszerencse. 

Az este további részében előkerül az én hármas gyilkosságom is, 
és Rudi végre figyelmesen végighallgat. Őszintén elmondom neki, 
hogy Moratscheknél nem jártam sikerrel, csak annyit értem el, 
hogy még a dupladoktor Spechtl is újra elkezdett hívogatni. Mind 
a ketten azt hiszik, csak képzelődöm. 

- Mást vártál? - kérdezi Rudi vállvonogatva. - Tudod te, milyen 
híred van a felsőbb szinteken? Belegondoltál már valaha is? 
Fegyvert rántottál minden tilosban parkolóra! Vagy gondolj csak a 
kínaira, aki meg akarta kérdezni tőled, merre van a buszmegálló, 
te meg ledöntötted a földre, és ordítottál, hogy tegye a háta mögé 
a kezét! Mit gondolsz, miért küldtek vidékre forgalmat irányítani, 
ráadásul egy olyan helyre, ahol még forgalom sincs... 

Fogja a sörét, és egy hajtásra kiissza. 
Elgondolkodom. Ebből a szemszögből még soha nem néztem a 

helyzetemet. Felér egy lórúgással, el is száll a jókedvem. Azzal 
válunk el, hogy most már kapcsolatban maradunk. 

 
Másnap reggel arra ébredek, hogy Flötzinger áll az ágyam 

mellett, és éppen egy borítékot hajít a paplanomra. 
- Az új számla - közli velem.  
Nevetnem kell. 
- Elment hozzád a Nagyi? - kérdezem.  



 

Igen, elment hozzá. Tegnap. 
Itt megint el kell magyaráznom valamit. A Nagyi nem csak az 

én nagyim, hanem gyakorlatilag az egész falu nagyija. 
Gyerekkoromban boldog-boldogtalan ki-be járt nálunk és a 
barátaim addig maradhattak, ameddig csak kedvük tartotta. Nagyi 
mindig örült nekik. Leopold barátainak is örült volna, már ha 
lettek volna barátai, de hát neki nem voltak. Nagyinál mindig 
mindenki számíthatott egy szelet süteményre és egy nagy pohár 
limonádéra. Szerette is mindenki, és ez fordítva is igaz volt: ő is 
szeretett mindenkit. 

Egyetlen kivételes eset létezett csak, amikor aztán szó sem volt 
szeretetről. Ha valaki bántott bennünket. Mert akkor aztán 
azonnal vége volt a barátságnak. A kicsi Franznak egy haja szála 
sem görbülhetett meg, különben a Nagyi úgy sípcsonton rúgta az 
elkövetőt, hogy napokig sántikálhatott utána. Ez a jó szokása a 
mai napig megmaradt, úgyhogy Flötzingernek belilult a lába, én 
pedig kaptam egy új, módosított számlát. A víz-gáz-fűtés buheráló 
így sem fog éhen halni. 

 
Este Wolfinál a női törzsasztalnál ott ül Mary és Gisela. Én 

egyedül álldogálok a sörömmel a pultnál, rajtam kívül közel-távol 
senki, így érdeklődve hallgatom a női klubot. Mary panaszkodik, 
hogy Ignatz-Fynn már nyolcéves, de még mindig bepisil, neki meg 
már elege van belőle, hogy naponta cserélgesse a lepedőt. Erre 
Gisela azt feleli, nála is így van, ő is naponta cseréli a lepedőt, 
merthogy az ő Maxa meg éppen a serdülőkor közepén jár. A 
gusztustalan beszédük elveszi a kedvemet a maradástól, kiiszom a 
sörömet, és hazamegyek. 

 
Hétfő reggel az irodámba várom Neuhofert, ahogyan 

megbeszéltük. Az íróasztalnál ülök szolgálati szobámban, és az 
iratokat bogarászom. Neuhofer késve érkezik, rossz kedvében van, 
és azonnal rákérdez, rájöttem-e valamire a betöréssel kapcso-
latban. 

Hogy rájöttem-e valamire? Hétvégén? 



 

- Semmi eredmény - mondom tömören, aztán neki szegezem a 
kérdést, tulajdonképpen hogyan fizette ki az Audit. 

- Pénzzel, hogyan máshogyan? - néz rám a seggfej, és 
elvigyorodik. Nincs más megoldás, fegyver ki az asztalra. Akkor 
már megered a nyelve. Hitelből vette az Audit, mondja. Jobban 
mondva az elején hitelből, de aztán megvette az OTM a házat, és 
akkor készpénzben kifizette a maradékot. 

- Szükségem lesz a hitellel kapcsolatos iratokra - mondom neki, 
aztán megkérdezem, hol volt, amikor az apját megütötte az áram. 

- Közvetlenül mellette - feleli. 
- Hogyhogy közvetlenül mellette? 
- Hát mellette, ahogy mondom. Ő a tűzhely előtt térdelt, én 

meg ott térdeltem mellette. Mit lehet ezen nem érteni? 
- Miért térdeltél ott mellette, ha szabad kérdeznem? 
- Hát mert én adogattam neki a szerszámokat.  
Vagy úgy. 
- És amikor a mama felakasztotta magát, akkor hol voltál? 
- Az ágyamban. Mivelhogy hajnali négykor kötötte fel magát. 
- Menj már, anyád még fényes nappal sem merészkedett ki a 

házból egyedül a pánikrohamai miatt. Komolyan azt akarod 
beadni nekem, hogy az éjszaka közepén felkelt és teljes 
nyugalommal kisétált az erdőbe, hogy felakassza magát? Te magad 
sem gondolhatod komolyan. 

- Hülye vagy - mondja erre. - A mama éppen azért ment ki éjjel, 
mert félt az emberektől, nem érted? Ezért nem mert kimenni 
máskor a házból. Hajnali négykor meg senki más nem jár kint. 
Kapiskálod? 

Érdekes módon egyre erősebb lesz a hangja, szinte már kiabál. 
- Szükségem van az ujjlenyomataidra - mondom, mert semmi 

más nem jut az eszembe. 
- Nyald ki! - közli velem erre. - Teljesen megzakkantál! Be 

kellene zárni az ilyet! 
Feláll, és kifelé indul. 
- Majd meglátjuk, kit zárnak be a végén kettőnk közül! - 

kiabálok még utána. 



 

 
Miután elment, átsétálok Susi irodájába, töltök magamnak egy 

kávét, és közben flörtölgetünk egy kicsit, aztán visszamegyek az 
asztalomhoz, és megpróbálom rendbe szedni a gondolataimat. 
Komoly stressz egy ilyen hármas gyilkosság, most meg még a 
furcsa betörés is jön hozzá. Ennek az egésznek egyszerűen nincs 
értelme. Csak ülök, és töröm a fejem, amikor hirtelen kopognak, 
és besétál az ajtón Simmerl, méghozzá nem egyedül, hanem a 
dühöngő kamaszkorú, Max nevű leszármazottjával egyetemben. 
Utóbbi kissé dacosnak és mogorvának tűnik, mire az apja rögtön 
bevezetésnek tarkón billenti. 

- Szervusz, Franz - kezdi az atya. - Maxnak mondanivalója van 
a számodra. 

Max egyáltalán nem úgy tűnik, mint akinek bármilyen 
mondanivalója lenne, csak áll ott a pattanásos arcával, és néz rám, 
végül az apja lenyomja a székre, és rászól: 

- Beszélj már, te! 
Maxnak esze ágában sincs beszélni. Összefonja maga előtt a 

karját, és durcásan néz a világba. Simmerl magasabb fokozatba 
kapcsol, és akkorát vág a tarkójára, hogy a srác majdnem leesik a 
székről. 

Az emberek nem egyformák. Van, akinek elég gyengéden 
megfogni a vállát, és máris tudja, mit akarsz elérni nála. Másoknak 
erőteljes tarkón vágásra van szükségük ahhoz, hogy az agyuk moz-
gásba lendüljön. Simmerl szaporulata láthatóan az utóbbi típusba 
tartozik.  

Szóval Simmerl odacsap, a kölyök meg erre benyúl a 
farmerdzsekije alá, elővesz egy köteg pornóújságot, és leteszi elém 
az asztalra. 

Vagy úgy. 
- Pornóújságok, vagy úgy - mondom, aztán az atyához 

fordulok. - Te, Simmerl, azt te is tudod, hogy a pornóújságok 
birtoklását nem bünteti a törvény... 

Simmerl a fiára néz: 
- Nyögd már ki, honnan vannak! - ordít rá.  



 

Újabb tarkón vágás után Max kinyögi: 
- A Neuhofer házból. 
- Hogyhogy a Neuhofer házból? 
Simmerl átveszi a szót a családjuk részéről. Ehhez előbb 

felrántja Maxot a székről, leül rá ő maga, előre hajol, hogy szinte 
összeér az arcunk az asztal fölött, és belekezd: 

- Max meg néhány barátja bementek abba a bontásra váró 
házba, érted? Nem tragédia, hülye gyerekcsíny volt, de azért úgy 
gondoltam, jobb, ha tudsz róla. Nehogy aztán valami hülyeség 
legyen a vége. 

- Mit kerestetek ott bent? - érdeklődöm a kölyöktől, aki csak a 
vállát vonogatja. 

- Nem tudom. Tulajdonképpen semmit. Nem is volt semmi a 
házban, csak azok a régi bútorok, ruhák meg ilyesmik. Csak 
olvastuk, hogy nemsokára lebontják a házat, és gondoltuk, hogy... 

- Ostoba gyerekcsíny volt - vág közbe Simmerl. - Unatkoztak a 
kölykök, így volt, Max? Ebben a korban néha ilyen buta gondolatai 
támadnak az embernek. Te magad is tudod, igaz, Franz? 

- Én aztán honnan tudnám? 
Simmerl feláll, most már mind a ketten leplezetlenül 

vigyorgunk. Max is vigyorogni kezd, de az ő vigyorának gyorsan 
véget vet a következő tarkón vágás. 

- Azért szép kis disznóólat csináltatok ott bent - mondom neki, 
amire megint csak vállat von, és maga elé bámul. - Egyáltalán 
hogyan jutottatok be? 

- Nyitva volt az ajtó. Nem úgy direkt, hanem hogy nem volt 
bezárva. Egyszerűen csak benyitottunk és bementünk. Az nem 
bűncselekmény, ugye? 

Nem volt bezárva az ajtó! 
- De utánunk más is járt még bent - folytatja a kölyök, és a 

dacossága mintha egyszeriben eltűnne. - Jó nagy barom kellett 
legyen, mert képes volt betörni a pinceablakot, pedig az ajtón is 
bemehetett volna! 

Most már nevet. Hangos, szívből jövő kamasznevetéssel. 



 

Undorítóak a pattanásai, gondolom. Egyetlen nagy pattanás az 
egész feje. 

Nagyi szavai jutnak az eszembe: „Ne nyúlj a micsodádhoz, ha 
nem akarod, hogy mindened csupa pattanás legyen!" mondta 
mindig, amikor én voltam ebben a korban. Pedig én nem is voltam 
olyan igazán nyúlkálós típus. De ahogy ránézek ennek a kölyöknek 
a csupa pattanás arcára, aztán az asztalon heverő pornóújságokra, 
kénytelen vagyok belátni, hogy Nagyi valószínűleg nem a levegőbe 
beszélt. Szegény Giselára gondolok, és a lepedőtornyokra, amiket 
mosnia kell. 

- Jól van - mondom végül. - A házat nemsokára lebontják, 
úgyhogy nem történt nagy baj. A pornólapokat sem fogja hiányolni 
senki. De azért még egyszer ne forduljon elő ilyesmi, megértetted? 

 

9. fejezet 
 
Amint elvonulnak, indulok Landshutba az új Neuhofer 

otthonba. Csengetek, ajtót nyit. A szemét forgatja, amikor meglát, 
de azért beenged. Ott állunk a rengeteg doboz között. Mintha 
nem is nyúlt volna semmihez, mióta utoljára itt jártam. 

- Megoldottam az ügyet - mondom. 
- Értem - mondja ő. - Halljam! 
Beszámolok róla, hogy kamasz kölykök csínytevéséről van szó, 

ártalmatlan dolog, nem is vittek el mást, mint a pornófüzeteket. 
Neuhofer vigyorog. Elégedettnek tűnik az ügy gyors és teljes 
felderítésével. Én is elégedett vagyok, de azért megkérdezem, 
tulajdonképpen miért nem volt bezárva a ház ajtaja. 

- Soha nem zártuk - feleli Hans. - Nem is tudom, miért nem. 
Mások is nyitva szokták hagyni az ajtót a faluban, nem? 

Ebben igazat kell, adjak neki. 
- De mondd csak - folytatja. - Hogyan tört be az ablak, ha 

egyszer a betörők a nyitott ajtón át mentek be? 
Ritka idegesítő egy ember. 



 

- Ezt még nem derítettem fel - mondom. - Könnyen lehet, hogy 
a ház körüli nagy felhajtásban tört be. 

Bólint. 
Újra körülnézek a lakásban. Minden pontosan ugyanúgy van, 

mint a múltkor. 
- Áruld el, mennyit fizetett neked az OTM a házért? - teszem 

fel a kérdést, ami már nagyon nyomja a begyemet. 
Neuhofer erre megint csak a szemét forgatja, mint aki nem 

akarja elhinni, hogy megint ezzel zaklatom, de végül azért 
válaszol: 

- Ötvenezret, ha már ennyire tudni akarod. De nem az OTM, 
azoktól egy vasat sem kaptam, csak hogy tudd. 

- Nem az OTM? Akkor ki vette meg a házat? 
- Egy olyan ingatlaniroda. Már régóta próbálkoztak. - Az arca 

kicsit elszomorodik. Zsebre vágja a kezét, kinéz az ablakon. - De a 
Papa nem akarta eladni. Mama, a bátyám, meg én eladtuk volna. 
Szívesen mentünk volna máshová lakni, valami nyugodtabb, szebb 
helyre, a Papa viszont hallani sem akart róla. Mindig azt 
mondogatta, a szüleitől örökölte, a gyerekeinek fogja továbbadni. 
Majd ha ő nem lesz, akkor már azt csinálunk vele, amit akarunk. 

Ötvenezer. Ennyi pénzért azért nem kell mindjárt gyilkolni, 
főleg nem közeli családtagokat, még ha elég undok egy fajta is. 

Talán mégis Moratscheknek és a dupladoktornak van igaza, és 
nagyon mellé nyúltam. Legjobb, ha hagyom egy kicsit leülepedni a 
dolgot. Hagyjuk leülepedni, aztán majd meglátjuk, ahogyan a 
Nagyi szokta mondogatni. 

- Akkor ennyi volt - mondom Neuhofernek, és szépen 
hazamegyek. 

 
Nagyi semmit nem főzött. Tudtam, hogy nem fog, csak 

elfelejtettem, vagyis inkább egyszerűen nem akartam tudomást 
venni róla. Nagyi ugyanis most süt. Gyakorlatilag huszonnégy órán 
át. Holnapután ugyanis születésnapja lesz, ráadásul a nyolc-
vanötödik, úgyhogy nagy ünnep lesz, az egész falu várható, 
ugyanúgy, ahogy öt éve, a nyolcvanadik születésnapján. 



 

Polgármester, plébános és a helyi lap meleg riportere. Nekem 
pedig rendet kell raknom a disznóólban, mert máshol nem fér el 
ennyi ember. A buli után valószínűleg még napokig aggok háza 
illat lesz a fészkemben. Remek. 

Ráadásul a születésnapig már nincs főzés, tehát nincs mit enni. 
Füttyentek Ludwignak, és elballagunk Simmerlhez. Négy 

húskenyeres zsemle nekem, egy fehér kolbász Ludwignak. Utána 
lejárjuk a körünket, végül beülünk Wolfihoz. Hazamenni nem 
lenne most értelme, a konyhában mozdulni sem lehet a 
süteményes tálcáktól, a disznóólban pedig a Papa rendezgeti a 
padokat és a több tucatnyi sörösrekeszt. 

 
- Mit lehet ajándékozni valakinek, aki nem akar kapni semmit? 

- kérdezem Wolfitól. 
- Talán egy hallókészüléket - javasolja. 
- Nagyi nem akar hallani - tiltakozom. 
- Akkor vegyél neki virágot. Az mindig bejön. 
- Menj már, így is annyi virágot kap majd, hogy saját 

virágboltot nyithatna. 
- Akkor nem tudom. Talán vegyél neki egy parfümöt. Vagy egy 

könyvet. 
Remek ötletek, egyik jobb, mint a másik. Kiiszom a sörömet, és 

hazamegyek.  
 
Másnap hívnak a landshuti bűnügyi laborból, elkészültek a 

karabinerek vizsgálatával, elvihetem őket. Mindegyik vadonatúj 
darab. Egyik sem rozsdás, manipulációnak semmi nyoma. 

Bemegyek hát a városba, s ahogy hajtok a rendőrség felé, 
elhaladok egy masszázsszalon előtt. A masszázs jó dolog. Nagyi 
szereti, ha megmasszírozom a púpját. Meg is van az ajándék: 
bemegyek, és veszek neki egy masszázsutalványt. Egy vagyonba 
kerül, de nem érdekel. Veszek még hozzá valami szép 
üdvözlőkártyát, és már jöhet is a születésnap. 

 
Jön is. 



 

Az első gratulálók már hajnalok hajnalán megjelennek. Gyorsan 
elpakolom az ágyneműmet, összekapom magam, aztán mire 
észreveszem, már meg is telt vendégekkel a disznóól. Az udvaron 
rezesbanda játszik, a virágküldő szolgálat kocsijának meg kétszer 
kell fordulnia, mire minden virágot leszállít a Nagyinak. Nagyi ott 
áll valahol a tömegben, nem látszik ki a vendégek közül, de a 
hangját már messziről hallani. 

- Ó, istenem, igazán nem kellett volna! - üvölti minden 
alkalommal, amikor újabb látogató kezéből tépi ki az ajándékot. 

A többség az idősebb korosztályhoz tartozik, a fiatalok 
napközben dolgoznak, ők majd csak este csatlakoznak. Szinte 
mindenki nagyot hall, ezért olyan ordítozás folyik az 
udvarunkban, mintha kitört volna a háború. Én is odasétálok, 
felköszöntöm a Nagyit és átadom neki a borítékot az utalvánnyal. 

- Egy masszázs! - üvölti el magát a Nagyi. - Hát ez csodálatos, 
Franz! Gondolod, hogy tyúkszemkezelést is vállalnak? 

Fogalmam sincs, és különben is mennem kell dolgozni. 
Mire este hazaérek, az egész udvar és a disznóól is megtelt, a 

húsból egy árva cafat nem maradt, a káposztából is csak az, ami 
odaégett, és sütemény is csak olyan, ami édesítővel készült cukor 
helyett. Azért elveszek egy szeletet, és letelepszem a kanapéra. A 
meleg riporter készít néhány fényképet, aztán odaül mellém. Nem 
tart sokáig, és a másik oldalamon ott ül Roxana, tetőtől talpig 
fekete csipkében. Nem igazán az én stílusom ez a társaság, de még 
mindig jobb itt üldögélni, mint a hosszú padokon, ezerévnyi 
hónaljverítékben pácolódva. 

A riporter és Roxana remekül megértik egymást, és amikor 
később kimegyek a vécére, látom, hogy vadul dugnak a fickó 
autójában. Lehet, hogy nem is meleg, hanem biszex? Vagy egyik 
sem? Talán csak a testhez simuló farmerjai miatt gondoltam eddig 
melegnek a srácot? Nem sokkal később mindenesetre Roxana már 
Leopold ölében ül, aki nagyon boldog arcot vág. A nő is, csak ő 
sejthetően nem Leopoldnak köszönhetően. 

 



 

Késő este aztán nekem kell egyik-másik vendéget 
hazafuvaroznom. Aki már nem áll meg a lábán, az valószínűleg 
járni sem tud, ezért bepakolom őket a szolgálati autóba, aminek 
nagyon örülnek, hangos kurjongatással üdvözlik, hogy szirénával 
és kék villogóval megyünk végig a falun. Mire az utolsó körről is 
hazajövök, látom, hogy ott ül nálunk Susi, és éppen a Papával 
sörözgetnek. Eddig észre sem vettem, annyira körülvették a 
vendégek. Benézek még a Nagyihoz, mélyen alszik. Amikor 
kijövök tőle, és visszamegyek a disznóólba, Susi már a kanapén 
fekszik. Nem rossz. Egy kicsit öregség-szaga van, de attól 
eltekintve tökéletes. Minden tökéletes. 

 
Néhány nappal később Ludwiggal elsétálunk a Sonnleitner ház 

felé. Szombat van, gondoltam, megnézzük, itt van-e a Ferrari, 
merthogy azt mondta, hétvégenként fog kijönni és felügyelni a 
felújítást lépésről lépésre. 

A ház kihalt. Nincs Ferrari, nincs vicces Klaus, nincs prémsapka. 
Ludwig fel-alá rohangál az ajtó előtt, és nyüszít. Odamegyek 

hozzá, közben vetek egy pillantást az üvegen át a ház belsejébe. 
Felújítási munkálatoknak semmi nyoma. Egyedül a fűtőtestek 
jelzik a modernizációt, hála Flötzingernek, de ezenkívül 
semmilyen változás. Ha már ott vagyok, körbejárom a házat, és 
benézegetek az ablakokon. Semmi. Ahhoz képest, hogy még egy 
építészt is idecipelt, nem sok minden történt. Ha ilyen tempóban 
haladnak, soha nem készülnek el a nyárra. 

A visszaúton benézek Flötzingerhez, hátha tud valami 
közelebbit a Sonnleitner ház munkálatairól. Miután becsengetek, 
óvatosságból hátralépek az ajtótól, nehogy véletlenül valami 
macskaféle zúduljon rám. Már egyetlen szál macskaszőr is halálos 
veszély. 

Flötzinger nyit ajtót, a szokásos kék-zöld melegítője van rajta. 
- Szervusz, Franz. Gyere be, éppen kész a kávé - mondja 

egyszerűen. 
- Megőrültél? - hördülök felé biztos távolságból. - Azt hiszed, 

még egyszer önként a szőrös bestiáid közelébe megyek? 



 

Megáll az ajtóban, összefonja a karját maga előtt, és bár elég 
hideg van, kijön hozzám néhány lépésnyire. 

- Mondd, nem tudod, mikor jön vissza legközelebb a Ferrari? - 
kérdezem. 

Flötzingernek lilába borul a feje, megragadja a karomat, és még 
távolabb vonszol a háztól. 

- Pszt! - suttogja alig hallhatóan. - Megvesztél? Ha ezt Mary 
hallotta volna! Ha csak egy mukkot hall arról a nőről, már 
futhatok is új tányérokat vásárolni! 

- Csak azt mondd meg, tudod-e, mikor jön vissza? 
Megrázza a fejét. 
- Fogalmam sincs. 
- Csak azért kérdezem, mert nem látszik, hogy bármilyen 

munka folyna a házban. A fűtőtesteken kívül, amiket te szereltél 
be, a világon semmi nem változott. 

- Nem tudok semmit, Eberhofer, most pedig tűnj el! 
- Egyáltalán kifizetett téged? - kötöm az ebet a karóhoz. 
Láthatóan kínosan érzi magát, feszeng és feszeng, végül kiböki, 

hogy még nem is állította ki a számlát. 
- Nálam bezzeg nem voltál ilyen visszafogott, te gazember - 

mondom neki. - Nekem mindjárt másnap olyan számlát küldtél, 
hogy beleszédültem. 

- És rám uszítottad a Nagyit, igaz? 
Itt már nincs mit mondani. Inkább hazamegyek. 
 
Hétfő délelőttre bejelentem Nagyit a masszázsszalonba. A nő a 

telefonban nagyon kedves, valószínűleg ugyanaz a hölgy, aki 
néhány napja mosolyogva kiállította nekem az ajándékutalványt. 

Felpakolom Nagyit, és elindulunk. Megint rákérdez a 
tyúkszemekre, merthogy ahová a Liesl Mooshammer jár 
masszázsra, ott tyúkszemkiszedéssel is foglalkoznak. Nem tudom, 
mondom századszor is. Majd meglátjuk. 

Amikor megérkezünk, bekísérem Nagyit, hogy megkérdezzem, 
mikor jöhetek érte, és hogy tisztázzam a tyúkszem-kérdést. 
Ugyanaz a kedves hölgy áll a pultnál, mint aki fogadott, csak most 



 

nem szűk fekete ruhát és kontyot visel, hanem összesen egy 
égővörös mell- és egy ugyancsak égővörös harisnyatartót, a haja 
pedig egyetlen hatalmas sörény, te jó ég! 

A tyúkszem-kérdés értelmét vesztette, inkább azt kérdezem 
meg, visszakaphatom-e a pénzemet. A démon először nem hajlik 
rá, de amikor előveszem a jelvényemet, a probléma gyorsan 
megoldódik. 

Nagyi persze elmondja néhányszor, hogy „pfuj, undorító", és 
még sípcsonton is rúg. 

Mooshammer Liesl a megmentő, akinek sikerül még aznapra 
szereznie Nagyinak egy időpontot abban a szalonban, ahová ő jár. 
Nincs harisnyatartó, nincs sörény, csak egy nagydarab, szeplős, vö-
rös hajú lány, aki öntudatosan közli, hogy a tyúkszem a 
specialitása. 

Amikor két órával később elmegyek a Nagyiért, azzal fogad, 
hogy ez volt az összes születésnapi ajándék közül a legjobb. Még 
egy törzsvendég-kártyát is kapott, kilenc kezelés után a tizedik 
ingyenes. 

Hazafelé elhaladunk a Neuhofer ház előtt. Most látjuk utoljára. 
 
Másnapra ugyanis eltűnik. Ahol az idők kezdete óta ház állt, 

most csak egy hatalmas gödör tátong. 
Furcsa. El is megy megnézni szinte az egész falu, mi is a 

Nagyival. Annyian vannak, mint a búcsúban. Spontán 
népünnepély alakul ki, még maga Neuhofer is megjelenik, igaz, 
neki kicsit borús kifejezés ül az arcán. A vadonatúj Audi ott parkol 
az egykor volt feljárón. Most látszik csak igazán, milyen nagy is a 
telek így a ház nélkül. 

- Ötvenezer? - szólok oda Neuhofernek. - Téged aztán alaposan 
átvertek, barátom. 

Vállat von, beszáll az új kocsijába, és elporzik. 
Nagyi körbesétál, és mindenkivel ordítva közli, milyen remekül 

lehet gyalogolni, ha az embert megszabadították a tyúkszemeitől. 



 

Valamivel távolabb két öltönyös fickó áll, olyan halálfontos 
típus mind a kettő, aktatáskát szorongatnak, az egyikük 
folyamatosan telefonál. 

Simmerl is felbukkan a vérfoltos kötényében, ő is csak csóválja a 
fejét. 

- Sose hittem volna, hogy ilyen nagy ez a telek - mondja. - 
Aranybánya lesz itt egy benzinkút, a lehető legjobb hely, tizenhét 
kilométer az egyik, harminckettő a másik irányba a következő 
település, éppen ideális. Mindenképpen meg kell állapodjak velük, 
hogy tőlem vegyék a büféárut. 

Ezzel már el is siet az öltönyösök irányába. Nagyi visszaér 
hozzám a körútjáról, és rám ordít, hogy szóljak a Simmerlnek, 
tegyen félre nekünk holnapra két kiló darálthúst, ami most akciós 
nála. 

Nem tudok szólni neki, mert látom, hogy éppen nagy 
megbeszélésbe mélyed az öltönyösökkel, kézzel-lábbal 
hadonászva győzködi őket. Végül kezet ráznak. Simmerl 
viszonylag nyugodt arckifejezéséből arra következtetek, nem 
zárult rosszul az első találkozás, így előhozakodom Nagyi 
kérésével, és leadom a rendelést. 

Visszafelé a kocsihoz a két öltönyös mellett megyek el, hallom, 
hogy az egyik éppen azt mondja: 

- Tiszta ügy, egy aranybánya lesz, nekem elhiheti. 
Mire a másik: 
- Legyen is, kolléga úr, legyen is! Ezért a csillagászati árért ez a 

legkevesebb! 
Megtorpanok. Itt valami nincs rendben. Ötvenezer ezért a 

hatalmas telekért, ezen az egyenesen benzinkútnak teremtett 
helyen nemhogy nem csillagászati ár, hanem inkább 
szégyentelenül kevés még mifelénk is, ahol nem túl magasak a 
telekárak. Valami nagyon nem stimmel ebben az ügyben. 

Végig ezen gondolkodom, miközben hazafuvarozom a Nagyit. 
Ahogy bekanyarodunk a ház elé, hallom, hogy a Papa Beatlest 
hallgat, igaz, a megszokottnál valamivel halkabban. Ezért azt is 



 

hallom, milyen jókedvűen énekel együtt a fiúkkal. Belépve látom, 
hogy a régi ládájában kotorászik. 

- Milyen nap van, hogy ilyen vidám vagy? - kérdezem tőle, mire 
elmeséli, hogy mindjárt indul a tüntetésre. Ugyanis tüntetni 
fognak a benzinkút ellen. 

Na, most azt el kell mondanom, hogy a Papa szenvedélyes 
tüntető. A cél nem fontos, a lényeg maga a tüntetés. Felvonult már 
a müncheni repülőtér és az Ohuba tervezett atomerőmű ellen, 
tüntetett az olajárak emelése és a tejárak csökkentése ellen. Ha 
találna hozzá társakat, még a napfelkelte ellen is tüntetne. Igen. 
Szóval a Papa nem valamiért vagy valami ellen tüntet. Ő a tün-
tetésért tüntet. 

Felhúzza a régi tüntetőpólóját Che Guevara arcképével a hasán, 
és már indul is. Amint kiteszi a lábát, kikapcsolom a Beatlest, 
Nagyi pedig kisüt néhány szelet húst. 

 
Miután hagyom egy kicsit ülepedni a Neuhofer-ügyet, lassan 

arra a meggyőződésre jutok, hogy ez a Neuhofer mégsem egy 
családirtó. Nem is lett volna sok értelme, ha az ember jól 
meggondolja. Ötvenezerért senki nem csinál ilyen butaságot. No 
persze már önmagában az ötvenezres ár elfogadása is elég nagy 
butaság volt. Ha Hans egy kicsit is élénkebb agyilag, a 
háromszorosát, vagy akár a négyszeresét is elkérhette volna. De 
hát, mint már említettem, soha nem volt kimondottan élénk az 
agyműködése. 

 
10. fejezet 

 
A Ferrarinak heteken át semmi nyoma. Az utolsó hófoltok is 

elolvadtak az erdőben, a Nagyi kertjében kinyíltak a nárciszok és a 
liliomok, de a nő még mindig nem mutatkozik. Fogalmam sincs, 
hogyan akar így elkészülni a házzal nyárra, mire jönnek a szülei. 
Elsétáltunk arrafelé néhányszor Ludwiggal, de soha nem láttunk 
semmi mozgást. 



 

Felbukkan viszont a vicces Klaus. Méghozzá a benzinkútnál. 
Merthogy annak az építése olyan sebességgel halad, hogy az szinte 
hihetetlen. Példát vehetne róla a Ferrari. Alig dózerolták le a régi 
Neuhofer házat, már be is indult gőzerővel az építkezés, és egyszer 
csak arra eszméltünk, hogy mindjárt itt a megnyitó. Egészen 
pontosan három nap múlva. 

Szóval, ahogy arra kanyarodom, látom, hogy ott álldogál a 
vicces Klaus, és elmélyülten társalog a múltkori két öltönyös 
egyikével. Visszafordulok, de sajnos éppen akkor száll be a 
kocsijába, és távozik. Mindegy, ha már ott vagyok, megkérdezem 
az öltönyöst, mit akart tőle ez a Klaus nevű. 

- Szabad tudnom, mennyiben tartozik ez önre? - hangzik a 
válasz. Ami nem is annyira válasz, mint inkább kérdés. 

Szabad tudnia. 
- Nyomozást folytatok, úgyhogy legyen szíves egyszerűen 

válaszolni a kérdésre - mondom, és felmutatom az 
igazolványomat. 

- Talán Mendel úr elkövetett valamit? 
- Mendel úr? Az kicsoda? 
- Maga aztán furcsa egy rendőr, hát éppen őróla kérdezett az 

előbb - mondja az öltönyös, és a fejével abba az irányba int, 
amerre a vicces Klaus elporzott. 

- Ó, hogy a Mendel úr... Igen, pontosan - mondom, és 
előhúzom a jegyzettömbömet. - Szóval mit is akart öntől ez a 
Mendel úr? 

Mint megtudom, az öltönyös az OTM illetékes üzletágvezetője 
és a vicces Klaus az ő üzleti ismerőse. 

Vagy úgy. 
Feljegyzem, jó lassan, megfontoltan, a jó benyomás érdekében. 
- Mennyit fizettek önök ezért a telekért itt?  
Nem is tudom, hogyan jutott eszembe a kérdés, de ha már 

felvetődött, fel is teszem. 
- Milyen ügyben nyomoznak egyáltalán? Mit jelentsen ez az 

egész? 



 

- Csak válaszoljon a kérdésemre! - úgy gondolom, nagyon 
professzionális a fellépésem. 

Az öltönyös felkapja a földről az aktatáskáját, és megindul a 
kocsija felé. Menet közben válaszol. 

- Ötszázezret, ha mindenképpen tudni akarja, de most már 
tényleg hagyjon békét nekem! - veti oda, aztán már el is porzik. 

Le kell ülnöm egy percre. Beülök a járőrautóba, és levegő után 
kapkodok. A biztonság kedvéért felírom az öltönyös rendszámát, 
mert a nagy sietségben elfelejtettem megtudakolni a nevét és az 
adatait. Aztán számolni kezdek. Ha Neuhofer ötvenezret kapott, 
az OTM viszont ötszázezret fizetett, akkor valami nagyon nincs 
rendben. Valaki kettőjük közül nagyon durva hibát követett el. 
Vagy hazudik. Vagy mindkettőjüket átverte egy harmadik valaki, 
akinek most igen sok a pénze, és valószínűleg teli szájjal röhög a 
másik kettőn. 

 
Sajnos nincs sok időm ezen gondolkodni, mert a 

csomagtartóban ott vannak még a karabinerek, amiket vissza kell 
vinnem a Krawall céghez még zárás előtt. 

A telepen közlöm a Wallner nevűvel, hogy a karabinereket 
rendben találták, aztán visszacipeljük a dobozt a barakkba. 

- Rájöttek már, honnan származhatott az a megbuherált darab? 
- kérdezi a himlőhelyes, szokás szerint cigarettát billegtetve a szája 
sarkában. 

- Még folyamatban van a nyomozás - felelem kitérően. 
- Akkor jó lenne, ha sietnének vele, mert ez az ügy nem tesz túl 

jót a cégem hírnevének, tudja? 
Milyen hangon beszél ez itt velem? 
- Hallja, milyen hangon beszél maga itt velem? Hátrább az 

agarakkal, barátom, különben gyorsabban bezáratom ezt a 
kócerájt, mint hogy maga még egyszer visszabeszél nekem! 

Nem folytatom, inkább faképnél hagyom a fickót. 
 
Este Wolfinál hosszú szünet után ismét felbukkan Flötzinger. 

Most, hogy a Ferrari már hetek óta nem mutatkozott a környéken, 



 

neki is szabad újra kimennie esténként a házból. Megiszunk egy 
sört, és beszélgetünk egy kicsit. Rákérdezek, megkapta-e már a 
pénzét a Sonnleitner házban végzett munkákért. 

- Nem - rázza a fejét szomorúan. - Bedobtam a számlát a 
postaládába a Sonnleitner háznál, mert más címet nem tudok. 
Aztán írtam egy felszólítást is, de azt is csak oda tudtam bedobni. 
Nem tudom, hová tűnhetett, hogy soha nem jön errefelé. 

- Talán történt vele valami - mormolom magam elé. 
- Talán - bólint rá Flötzinger, és kiissza a sörét. 
 
A benzinkút megnyitóján természetesen mindenki megjelenik, 

aki csak él és mozog. Simmerl patyolattiszta kötényben 
tüsténkedik, több tonnányi húsos zsemlét pakol be a büfépultba. 
Flötzinger meg nyakkendőt visel, végtére is ő csinálta az egész 
fűtésrendszert. Még a körzeti képviselőnk is eljön, és mond 
néhány szót a mikrofonba, ami közben folyamatosan sípol. A két 
öltönyös is ott fontoskodik, üzemanyag-utalványokat osztogatnak 
a potenciális ügyfelek gyerekeinek. Nagyi is szerez kettőt, mert 
mélyen a szemébe húzott kapucnival a fiatalos kabátjában és az 
apró termetével el tud vegyülni a gyerekek között. Nagyon örül a 
sikernek. 

Távolabb a sokadalomtól ott áll Hans Neuhofen. Nem tudok 
ellenállni a kísértésnek, odasétálok hozzá, és megkérdezem: 

- Te, Neuhofer! Tudod, mennyit fizetett az OTM a telketekért? 
Megrázza a fejét, és várakozón néz rám. Egy percet várok a 

válasszal, élvezem egy kicsit a fölényemet, aztán lassan és 
tagoltam közlöm vele: 

Öt-száz-ez-ret! 
Rám mered, az arcából kifut minden csepp vér. Ilyen 

sápadtságot még életemben nem láttam, legfeljebb a Nagyi 
krumpligombócainál, de még azoknál is a krumplin múlik 
minden. A nyári krumpli ugyanis inkább sárga, a téli meg nem, 
ezért fehérebb télen a krumpligombóc. Olyan fehér, mint a 
Neuhofer arca itt előttem. Pontosan olyan színű, mint a Nagyi téli 
krumpliból készült gombócai. 



 

Aztán hirtelen sarkon fordul, és eltűnik a tömegben. 
 
Később Papa és Simmerl arról beszélgetnek, milyen kár, hogy a 

Papa már felhagyott a sertéstenyésztéssel, mert az egész megyében 
a mi disznóinknak volt a legjobb a húsa. A Beatles miatt, mondja a 
Papa. 

- Ha a disznók egész nap jó zenét hallgatnak, jó lesz a húsuk is 
- állítja meggyőződéssel. 

- Kár, nagy kár - sóhajt rá a Simmerl. 
Papa is sóhajt egyet, túl öreg ő már a sertéstenyésztéshez, 

mondja, a két fia meg jobb foglalkozást választott magának. Aztán 
sodor magának egy füves cigarettát, amitől engem a guta majd' 
megüt. Már régóta nem csinált ilyet, de ahányszor csak elönti az 
érzelgősség, mindig újra megtörténik. Odarohanok hozzá, és 
megkérdezem, megbolondult-e. Legyint egyet, elfordul és faképnél 
hagy. Néhány méterrel arrébb megáll, hallom az öngyújtója 
kattanását, aztán megy tovább. 

A nap végén hazaviszem Nagyit, aki már öt utalvány boldog 
birtokosa, ugyanis néhány figyelmetlen gyerek elszórta a sajátját, 
amit Nagyi persze azonnal összeszedett. 

 
Néhány nappal később felhív Birkenberger, és elmeséli, hogy 

önállósította magát. Saját vállalkozásba kezdett, megalapította a 
Birkenberger Magánnyomozó Irodát. Nagy a kereslet, áradnak a 
megbízások, ráadásul így is kapja a százalékot a Hertie-nél és a 
Media Marktnál. Gratulálok neki, minden jót kívánok, aztán 
megállapodunk, hogy két-három hét múlva találkozunk valahol. 

 
Mivel Ferrari továbbra sem mutatkozik, Flötzinger pedig már 

nagyon szeretne a pénzéhez jutni, és egyre türelmetlenebb, 
átmegyek Susihoz egy kis segítségért. Megadom neki az adatokat, 
amelyeket még akkor jegyeztem fel, amikor a Ferrari kihívott az 
éjszakai leskelődés miatt. Megkérem, kutassa fel nekem a hölgy 
müncheni címét. Nem gond, mondja könnyedén Susi. Menjek 
vissza délután, addigra meglesz. 



 

 
A délután viszont rosszul alakul. Nagyinak ugyanis fogorvoshoz 

kell mennie. Tulajdonképpen nekem is kellene, de én náthát 
hazudok. Előtte negyed órán át kezeltem az orromat dörzspapírral 
(közepesen durva szemcsés fajta), amitől olyan vörös, hogy 
vörösebb már nem is lehetne. Mint amikor a nátha eluralkodik az 
ember felett. Márpedig aki náthás, annak eldugul az orra, eldugult 
orral meg ugyebár nem lehet fogorvosi kezelésre menni. Így aztán 
én csak a váróteremig megyek, és végigolvasom az összes női 
magazint, mert más újság nincs ott kitéve. 

Most persze azt mondhatnák a tudatlanok, hogy az emberek a 
Nagyi korában már egyszerűen kiveszik és otthagyják javításra a 
fogsorukat. De nem az én Nagyim! Ő olyan szépen ápolja a 
fogazatát, hogy alig van egy-két pótlása. A déditől örökölte, aki 
még kilencvenkét éves korában is harapva ette a legkeményebb 
fajta almát, pedig annyi idősen a többiek már csak püréken élnek. 

A váróteremben egy fiatal nő ül mellettem, az ölében egy 
kisfiúval. A kölyök sír, kiabál, semmiképpen nem akarja a 
fogorvost. A mama hízeleg, ígérget, próbálja meggyőzni a kisfiút, 
hogy nem kell félnie, de hiába. A kölyök csak egyre zaklatottabb 
lesz, már úgy tekereg, mint egy locsolócső, a végén meg még be is 
húz egyet az anyjának. 

Ezen a ponton természetesen már be kell avatkoznom. 
Megmutatom neki az igazolványomat és az oldalamra szíjazott 
fegyvert, közlöm vele, hogy rendőr vagyok, és Franznak hívnak. 

Láthatóan nagy hatást gyakorolok rá. 
Amikor csendben marad, elmesélem neki, hogy amikor ilyen 

kisfiú voltam, mindig nagyon bátor gyerek voltam, és ezért 
lehetett belőlem rendőr, mire felnőttem. Ha ő is rendőr akar lenni 
egyszer, akkor már most el kell kezdenie a bátorságot. 

A mama hálásan pislog rám, én pedig visszatemetkezem a női 
magazinokba, és tovább várom, hogy Nagyi kijöjjön végre. 

Kijön, de számomra nincs benne köszönet. A fogorvos 
természetesen most is mindent rendben talált nála, a nyitott 



 

ajtóban még váltanak néhány szót, Nagyi hangját az egész házban 
hallani. 

- Nagyon köszönöm, doktor úr, akkor jövőre újra találkozunk! 
- ordítja teli torokból. - Franz azért még eljön előbb nélkülem is, 
majd ha összeszedi a bátorságát, mert maga is tudja, doktor úr, 
szegény fiú már a fogorvos gondolatára is összecsinálja magát! Fel 
nem foghatom, mihez kezd a rendőrség az ilyen gyáva nyulakkal! 

A gyerek azonnal újra bömbölni kezd, a hülye asszisztensnő 
meg máris ad nekem egy időpontot a jövő hétre. 

- Addigra biztosan elmúlik a hurutja - jegyzi meg csípősen. 
 
Amikor másnap átmegyek Susihoz, azzal fogad, hogy nem 

jutott semmire az ügyemben. Münchenben egyetlen Mercedes 
Dechampes-Sonnleitner nevű bejelentett lakos sincsen. Esetleg a 
város környékén, de annak a felderítéséhez több időre van 
szüksége, több ideje viszont nincs, mert gőzerővel kell készülnie a 
polgármester húszéves szolgálati jubileumára, amire mindent neki 
kell előkészítenie. 

Az utóbbi napok fennforgásai miatt nem is jutott időm a 
Neuhofer ház eladásán törni a fejem, most viszont lassan ideje lesz 
a végére járni, hogyan is zajlott ez a dolog. Bemegyek hát 
Landshutba Neuhoferhez, becsengetek az új lakásába, de nem nyit 
ajtót. Újra és újra csengetek, semmi válasz. Egyre hosszabban 
nyomom a csengőt, mire végül kinyílik a szomszéd ajtó, és egy 
alsónadrágot viselő úr ideges arccal közli, hogy Hans esti műsza-
kos a lakkgyárban, csak holnap reggel lesz elérhető. Vagy ma éjfél 
után. 

Az érthetőség kedvéért el kell mondanom, hogy Hans évek óta 
a mondott lakkgyárban dolgozik. Igazából amióta csak az eszemet 
tudom. Néha fel is teszem magamnak a kérdést, vajon nem az a 
sok beszívott vegyi anyag a ludas-e az elmeállapotában. Merthogy 
ha az ember a fél életén át ilyen szarságokat lélegez be, az 
előbb-utóbb biztosan az agyára húzódik. 

Mindegy, ma már semmit nem tehetek az ügyben. Haza is 
megyek. 



 

Ludwiggal tett esti körutunkon látom ám, hogy ég a villany a 
Sonnleitner házban. Megörülök, becsengetek, a Ferrari nyit ajtót. 
Igaz, ma nem éppen úgy néz ki, mint egy Ferrari, inkább mint egy 
öreg VW-busz. Kopott farmer van rajta, és egy akkora pulóver, 
hogy Simmerl meg Flötzinger ketten együtt is beleférnének. 
Mindenesetre örül nekem, méghozzá annyira, hogy mindjárt a 
nyakamba is borul. Ludwig és a sapka is örülnek egymásnak, és 
egy pillanat alatt eltűnnek felfelé a lépcsőn. Mi meg ott állunk 
ölelkezve a hallban, aztán csókolózni kezdünk, de úgy, hogy azt 
lehetetlen is szavakkal kifejezni. 

Susi ide vagy oda, a Ferrarival eltöltött két óra után már arra 
sem emlékszem, milyen volt Susival egyáltalán. Utána vörösbort 
iszunk, és végre felteszem a kérdést, miért nem mutatkozott ilyen 
hosszú időn át nálunk. 

- Anyám beteg - mondja. - Rákos szegény, mindig változó az 
állapota, egyszer jobb, máskor rosszabb. Mellette kellett lennem 
Quebecben, és most sem tudok itt maradni, vissza kell mennem 
hozzá. Rendbe teszem egy kicsit a házat, de az átépítést 
mindenképpen el kell halasztanom. 

Egy könnycseppet töröl ki a szeméből. Kár, hogy nem marad 
sokáig az én francia cukorfalatom. Éppen most megy el újra, 
amikor ilyen szépen összejöttünk. 

- Mikor jössz újra, Mon Cheri? - akarom tudni. 
- Amint tudok - feleli, és egy bánatos mosolyt présel ki 

magából. Aztán felkel, öltözik és elkezd csomagolni. Nemcsak a 
saját dolgait pakolja össze, hanem a Klaus dolgait is. Nincs értelme 
itt hagyni őket, mert most hosszú ideig úgyis újra lakatlan lesz a 
ház, mondja szomorúan. Olyan bánatos a hangja, hogy 
összefacsarodik tőle a szívem. Mielőtt otthagyom, azzal 
búcsúzunk el, hogy telefonon majd tartjuk a kapcsolatot. 

 
Alig kanyarodunk ki Ludwiggal a Sonnleitner ház elől, amikor a 

Neuhofer öreg Peugeot-ja zörög szembe velünk. Amikor meglát 
minket, fékez és megáll. 



 

- Honnan tudsz te egyáltalán arról az ötszázezerről? - kérdezi 
jó hangosan, mert valószínűleg már károsodott a hallása a 
csotrogány zörgésétől. 

- Te meg miért nem vagy a munkában? - kérdezek vissza. 
- Mert ma van a szezon legfontosabb hazai pályás meccse, ezért 

már hatkor elkéredzkedtem - magyarázza, aztán visszatér a 
pénzre. - Szóval, honnan tudsz az ötszázezerről? 

Kitartó fickó, azt meg kell hagyni. 
- Magától az OTM-es fickótól. Attól, aki itt volt a vezetés 

részéről. Ő mesélte nekem. 
- Szavahihetőnek tűnt? 
- Miért hazudott volna? 
- Ha tényleg így van, akkor el kell mondanom neked valamit - 

Hansnak csak úgy villog a szeme. Az órájára néz, aztán folytatja. - 
De nem most, mert most mennem kell, különben nem érek oda 
időben az öltözőbe. 

A gázra lép, és az induló roncsautó zörgését túlkiabálva még 
tudatja velem, hogy másnap reggel bejön az irodámba. 

Hazaérve már nagyon éhes vagyok. Nálam ez mindig így van: 
egy sör vagy egy nő élvezetétől mindig megéhezem. Sajnos ma 
csak zöldségleves van, lévén böjti időszak. Amikor leheverek utána 
a kanapéra, még sokáig nem tudok elaludni. Különböző okokból. 
Először is a Ferrari jár a fejemben. Másodszor a Neuhofer szavai 
visszhangzanak a fülemben. Harmadszor pedig éhes vagyok. Így 
megy ez egy darabig, aztán felkelek, szólok Ludwignak, és 
indulunk a Rot-Weiss Niederkaltenkirchen klubházába. 

 
Mire odaérünk, éppen vége a meccsnek. Vesztettünk. Pedig a 

négy gólból hármat Neuhofer rúgott, csak a kapus, az volt olyan 
béna! A kapus-teljesítményekhez tényleg értek valamennyire, én is 
ezen a poszton játszottam éveken át. No, mindegy. Most aztán az 
ellenfél ünnepel, Neuhofer meg fagyos arccal üldögél. Ami 
számomra nem gond, mert így legalább beszélhetek vele. Ha ő is 
ünnepelne, egyetlen értelmes szót nem lehetne váltani vele. 



 

Beszélgetünk hát, és bizony érdekes dolgokat tudok meg tőle. 
Mint tudjuk, az ingatlaniroda már régebben is érdeklődött a ház, 
jobban mondva igazából a telek iránt, de az öreg Neuhofer semmi-
képpen nem akarta eladni, és elég gorombán ki is dobta őket a 
házból, hiába mondogatta a mama, hogy ő nagyon szívesen 
eladná, soha nem szerette ezt a házat, az utat előtte meg 
egyenesen utálta. 

Csakhogy most jön a fordulat a történetben! Amint a papa 
lehunyta a szemét, hirtelen a mama is átváltott 
eladás-ellenességbe. Merthogy a szegény papa annyira nem akarta 
eladni, hát akkor ő most hogyan adhatná el nyugodt lélekkel. 
Téma újra lezárva. 

A báty a vállát vonogatta. Ő eladná, mondogatta, minél előbb, 
annál jobb, de ha egyszer a mama nem szeretné, ő nem tehet 
semmit. 

Aztán meghal a mama, és megint csak ugyanaz a csavar: most 
már a báty sem akarja eladni a házat. Merthogy rossz lenne a 
lelkiismerete az elhunyt szülei emléke miatt. 

Tiszta őrület! 
Ezután következett a tragikus konténerbaleset, aminek a 

másnapján már újra be is csengetett a nő az ingatlanirodától. Hans 
pedig aláírta a papírokat, pedig a nő csak fele annyit kínált a 
házért, mint korábban a szülőknek. Merthogy olyan sokáig kellett 
várnia és ez olyan sok kellemetlenséggel járt neki. Hansnak meg 
annyira elege volt az egészből, hogy így is igent mondott. 

Most azonban, hogy tudja, mennyi pénzt kaphatott volna a 
telekért, ha nem cselekszik ilyen ostobán, persze forr benne a 
harag. Kis híján felrobban mérgében. 

Jöjjön be másnap reggel az irodámba, mondom neki, 
jegyzőkönyvezzük szép sorjában mindazt, amit most elmondott 
nekem. Feltétlenül bejön, mondja, aztán még megiszunk együtt 
egy sört. 

 
 



 

11. fejezet 
 

Mint később kiderült, igen szerencsés dolog volt, hogy az éhség 
nem hagyott elaludni. Vagy a Ferrari emléke. Mindenesetre jó, 
hogy még akkor este elmentem a klubházba és beszéltem 
Neuhoferrel. Merthogy másnapra már halott volt. 

Már megint egy nagyon furcsa ügy. Tipikus Neuhofer-halál. 
Ezek soha nem az ágyban halnak meg, vagy egy kórház intenzív 
osztályán. Ezeknek mindig valami különleges jut az eszébe. 

 
Még az éjszaka folyamán értesültem a dologról, ugyanis 

felhívott a Ferrari. Tiszta hisztéria volt a hangja, zokogott a 
telefonba. Először azt hittem, ennyire fájdalmasan vágyakozik 
utánam, de aztán sajnos kiderült, hogy baleset történt. Akkor 
megint csak útnak eredtünk Ludwiggal. 

Szóval, amit sikerült kiderítenünk: Neuhofer még megivott 
egy-két sört azután, hogy én elmentem a klubházból, aztán 
elindult haza az öreg csotrogányával. Az erdei úton át, ami a 
Landshutba vivő régi útba torkollik. Mindig is ezen az útvonalon 
ment haza, amikor volt benne némi alkohol. 

Csakhogy: nagyjából ugyanebben az időben a prémsapkának 
feszíteni kezdett a hólyagja. A Ferrari szavait idézve: 

- Klärchen ott sírt az ajtó előtt, ami biztos jele annak, hogy ki 
kell mennie. 

Szóval kivitte a sapkát, hogy a természet lágy ölén 
könnyíthessen magán. Olyan hosszúra engedte a pórázt, amilyen 
hosszúra csak lehetett, a sapka jó messze volt tőle, de nem tartott 
semmitől, mert hát valljuk be, az éjszaka közepén senki nem 
számít autóforgalomra azon az erdei szakaszon. A póráz teljes 
hossza tíz méter volt. 

Most jön a tragikus szakasz a történetben. 
Tehát a Ferrari és a sapka ott állt az út két oldalán, közöttük 

feszült a póráz. Ferrari az egyik oldalon figyelte, hogyan könnyít 
magán a sapka a másik oldalon. Gyakorlatilag lezárták a pórázzal 



 

az utat. Amit persze Neuhofer nem láthatott a sötétben. Va-
lószínűleg csak a nőt látta, de még az sem biztos. Mert ugye, 
néhány sörrel a gyomrában az embernek nem olyan éles a látása, 
mint józanon. A kutyát valószínűleg egyáltalán nem látta, amilyen 
kicsi a sapka. A pórázt meg végképp nem. Csak beleszáguldott 
teljes sebességgel. 

Ferrari elmondása szerint a kocsi felugrott a levegőbe, felszállt 
jó magasra, pördült egyet, aztán nagy lendülettel nekivágódott egy 
fának. Azonnali nyaktörés. A prémsapka is repült egy nagyot, de az 
ő súlyával az ilyesmi nem halálos. 

Ahogy megérkezünk, Ludwig rögtön megtiszteli Neuhofer 
lábát. Kétszer is. Megjelöli, hogy úgy mondjam. Neuhofernek 
persze ez már mindegy: légzés nulla, pulzus nulla, minden nulla. 

Első feladatként igyekszem lenyugtatni a teljesen magánkívül 
zokogó Ferrarit. Erősen átölel, és a vállamon sír. Eltart egy ideig, 
mire megnyugszik valamennyire, de nem zavar a dolog. A 
prémsapka Ludwighoz bújik, és egy ideig ilyen szép harmóniában 
álldogálunk így négyesben az erdő közepén. 

 
Amikor végre rendeződik némileg a helyzet, tüzetesebben is 

megszemlélem Neuhofert, és megállapítom, hogy továbbra is 
halott. Aztán megnézem a kocsit. A póráz legalább tucatszor 
körbetekeredett az első keréken. Abszolút halálos elrendezés. 
Hazaviszem Ferrarit és a sapkát, aztán jön a munka hivatalos 
része: felhívni a halottszállítókat, megszervezni a csotrogány 
elszállítását, biztosítani a helyszínt, értesíteni az ügyészséget 
satöbbi satöbbi. 

 
Mire hazaérek, Nagyi éppen tálalja a reggelit. Böjti időszak ide 

vagy oda, a reggeli szent dolog nálunk. Hogyan bírnánk végig az 
egész napot, ha nem reggeliznénk rendesen? Szóval, sonkás tojás, 
néhány mézes és lekváros zsemle, gyümölcsös krémtúró és némi 
sajt, hogy rendesen megteljen a gyomor. A harmadik csésze kávé 
után befejezettnek nyilvánítom az étkezést. Nagyon fáradt vagyok, 
de indulni kell. 



 

Meg kell állapítanom, elszoktam az éjszakázástól. Mostanában 
nagyon ritkán fordul elő, hogy alvás nélkül kell eltöltenem egy 
éjszakát. Esetleg szilveszterkor, de még az sem biztos. Régebben 
persze nem így volt. Előfordult, hogy több éjszakán keresztül le 
sem hunytuk a szemünket. Hát igen, amikor még frissek voltunk 
és fiatalok, és a Flötzinger Maryje és a Simmerl Giselája még nem 
volt sehol, nemhogy a férje nyakán lett volna. Most azonban 
egyszerűen hullának érzem magam. Hiába, nem leszünk 
fiatalabbak. 

 
Nagyi ragaszkodik hozzá, hogy még ma beváltsuk a megnyitón 

szerzett üzemanyag-utalványokat, mert mindig bizalmatlan az 
utalványokkal. Sose lehet tudni, hol van a csapda, vagy az is lehet, 
hogy mire felhasználná őket az ember, már le is járnak. 

Előhozzuk Papa öreg batárját, és indulunk a benzinkúthoz. No, 
már most: el lehet képzelni, mennyi benzint kap az ember öt 
darab, egyenként öt euró értékű utalványért. Egy 1974-es évjáratú 
Opel Admiral esetében ez nagyjából annyi, mintha beleköpnél a 
tengerbe. Mindegy, az utalványoktól megszabadultunk, Nagyi 
pedig eltűnik a boltban, hátha van még valami nyitási akció. Én 
kint maradok a kocsiban, és persze azonnal elalszom. Amikor 
Nagyi visszajön, három flakon békaűző vegyszert cipel. Ez volt 
most akciós.  

 
Délután bejön az irodámba a Ferrari a baleset jegyzőkönyvezése 

végett. Pontosan abban a pillanatban sikerül benyitnia, amikor 
újra elalszom. Egész nap így megy, folyton elszundítok. Este ki is 
hagyom a vacsorát, inkább gyorsan lejárjuk Ludwiggal a körünket, 
csak minél előbb ágyba kerülhessek. Ludwig talál útközben egy 
rozsdás dróttekercset, és természetesen odahozza a gazdinak, 
mint mindent, amit talál. Leteszi a lábam elé, és láthatóan nagyon 
örül a zsákmánynak. Ilyenkor meg kell dicsérni, amit meg is 
teszek. A drótot magammal viszem, nehogy valaki véletlenül 
belelépjen és megsérüljön. 



 

Az erdő nyugodt, én fáradt vagyok, alig bírok gondolkodni. 
Előbb-utóbb azért sikerül valami gondolkodásfélére kényszeríteni 
magam, és akkor eszembe jut, hogy a Neuhofer kocsijának már 
messziről hallatszania kellett az éjszakai csendben. Meg kell 
kérdeznem róla a Ferrarit, amint újra látom. Kipréselek magamból 
még néhány tunya gondolatot, aztán végre hazaérünk. Nincs is 
jobb egy pihe-puha ágynál, amikor az ember ilyen fáradt. Mivel 
azonban nekem nincs pihe-puha ágyam, a kanapéra fekszem le, és 
azonnal el is alszom. 

 
Másnap húsvét szombatja van, ami azt jelenti, hogy végre 

kialhatom magam. Csodálatos élmény. Már majdnem dél van, 
amikor Nagyi felébreszt, azt ordítva, hogy jöjjek enni, elkészült a 
lamperli. 

A lamperlivel kapcsolatban el kell mondanom, hogy az először 
is egy bárányhús, másodszor pedig az egyetlen étel Nagyi 
repertoárjában, amit ki nem állok. Húsvét szombaton viszont 
hagyományosan lamperlit eszünk. Alkohol-kíséret nélkül, üres 
gyomorra. Katasztrófa. Mert ha a Nagyi észreveszi, hogy valakinek 
nem ízlik az étel, lesz nemulass, de még mekkora! Órákig 
hallgathatjuk, hogy kora hajnal óta robotol abban az átkozott 
konyhában, és csak főz és főz és főz. Tehát az ételnek ízlenie kell 
és pont. 

Leopoldnak és az ő Roxanájának láthatóan ízlik is. Persze 
amilyen egy disznó a Leopold, úgysem vallaná be, ha nem ízlene 
neki. Roxana meg mindent megeszik, amit elé tesznek, 
valószínűleg megszokta Romániában, hogy mindent meg lehet 
enni, talán csak az ember saját rokonsága a kivétel. 

Nekem nagyon nem ízlik a lamperli, de úgy kell tennem, 
mintha ízlene, különben kitör a háború a házban. A harmadik 
szeletnél már szabályosan rosszul vagyok, Nagyi meg már csapja is 
oda elém a negyediket. 

Este elmegyek vele a templomba, és minden egyes alkalommal, 
amikor a plébános azt mondja, „isten báránya", érzem, hogy jön 
vissza az étel. Rettenetes. Nem is részletezném tovább. 



 

 
Vasárnap este beülök Wolfihoz egy sörre. Flötzinger és Simmerl 

is ott van, mindkettőnek elege van a húsvétból, a családból, meg 
az egész felhajtásból, muszáj volt elszabadulniuk egy kicsit. 
Megiszunk együtt néhány sört, közben Simmerl elmeséli, hogy az 
OTM nyitott szendvicseket akar rendelni az eddigi zsemlék 
helyett. Szomorú dolog, hiszen Bajorországban lennénk, nem 
Amerikában, vagy mi. Mivel azonban aki fizet, az mondja ki az 
utolsó szót, Simmerl fejet hajt, és szendvicseket készít. 

Flötzinger elmeséli, hogy Mary újra flanell hálóingeket hord, 
mert azt hiszi, a Ferrari-ügy lekerült a napirendről. 

- De abban aztán téved - jelenti ki a víz-gáz-fűtés buheráló. - 
Amint legközelebb felbukkan itt a Mercedes, úgy rányomulok, 
hogy csak leshet! 

- Addig még elég sokat kell várnod - mondom neki. - Elment 
hetekre Kanadába a szüleihez. 

Természetesen mélységes mély érzéssel tölt el, hogy végül én 
szereztem meg a Ferrarit és nem Flötzinger, de erről persze nem 
szólok, hiszen ahogyan a mondás is tartja, úriember élvez és 
hallgat. 

A buheráló persze most morcos, amiért mind a két nő 
elérhetetlen távolságba került tőle. Az egyik a tízezer kilométer, a 
másik a flanell miatt. Így aztán sörbe fojtja a bánatát. A sör 
legalább ízlik neki. 

 
Az ünnep után újra beköszöntenek a hétköznapok. Elüldögélek 

az irodámban nagy nyugalomban. Sehol egyetlen baleset, semmi 
családi verekedés, teljes figyelmemet a Neuhofer-ügynek 
szentelhetem. 

Először is meg kell tudnom, ki volt az ingatlanos, aki a telket 
megvette. Elhajtok a benzinkúthoz abban a reményben, hogy ott 
találom az öltönyöst, de csalódnom kell. 

- A főnök csak fontos alkalmakra jön ki, vagy ha tárgyalni kell 
valakivel - mondja a benzinkutas. 



 

Márpedig ma egyik eset sem áll fenn. Telefonon sem lehet 
elérni, mert elutazott a családjával a húsvéti szünetre. A 
benzinkutasnak fogalma sincs, kihez irányíthatna tovább, ezért 
inkább felhívja a figyelmemet, hogy akciós a fagyálló. 

A következő állomás Neuhofer városi lakása. Becsengetek a 
szomszédhoz. Megint csak alsónadrágot visel, de legalább azonnal 
felismer. 

- Borzasztó, ami szegény Hansszal történt - mondja. - Szörnyű! 
- Nincs esetleg kulcsa a lakásához? 
- Dehogynincs! Jöjjön csak be - mondja, és mutatja az utat. A 

lapockáján egy tetoválás Nagyit ábrázolja. Kétszer is megnézem, 
de nincs kétség: ez a Nagyi. Nem a szokásos kontyba tűzött hajával 
ugyan, hanem leengedett hajjal, ahogyan reggelenként kinéz, de 
azért kétségtelenül ő az. Fel kell tennem magamnak a kérdést: 
ugyan mi okból tetováltatta a hátára Neuhofer szomszédja a 
Nagyit? 

- Mondja, mi ez a szépség itt a hátára tetoválva? - kérdezem, 
mert nem akarom rögtön a Nagyira terelni a szót. 

- Nem tudja? 
Olyan arccal néz rám, mintha azt kérdeztem volna, mi a neve a 

bolygónak, amelyen élünk. Megrázom a fejem, és szinte már 
kínosan érzem magam. 

- Hát Gandalf! 
Szóval Gandalf. Bólogatok. 
Belépünk a lakásába, bár meg kell mondjam, a „lakás" kifejezés 

erőteljes túlzás ebben az esetben. Egyetlen szobából áll, amely 
olyan kicsi, hogy a kanapém is csak átlósan férne el benne. A 
falakat minden négyzetcentiméteren poszterek borítják, amitől a 
helyiség csak még szűkösebbnek tűnik. Szinte egymásnak 
préselődünk, lehetetlenség kitérni a másik elől. Ott állunk 
egymással szemben, a mellünk szinte egymáshoz ér. Kinyújtja a 
karját, először azt hiszem, át akar ölelni, de szerencsére csak a 
kulcsért nyúl, ami mögöttem lóg egy kampón. Valamelyik 
sarokban éktelen sípolás-füttyögés harsan. 

- Gandalf és Frodó - mondja a szomszéd. 



 

Kezdem még ostobábbnak érezni magam, aztán észreveszem, 
hogy az egyik sarokban egy ketrec áll a földön, benne ott sípol és 
füttyög két tengerimalac. Most kezdem csak felismerni, hogy a 
poszterek is mind a Gyűrűk Urával kapcsolatosak. Sehol semmi 
más téma, csak a Gyűrűk Ura all over the world. Jelen esetben all 
over the szemétdomb. 

Elveszem a kulcsot, és elmormolok egy köszönömöt. 
- Semmiség, mester, csak hozza aztán vissza ám, nehogy még 

nekem kelljen a végén szaladgálni utána - feleli. 
Átmegyek Neuhofer lakásába, ahol semmi változást nem látok a 

legutóbbi alkalomhoz képest. A földön egy matrac, körös-körül 
egy halom doboz, ennyi. Nem is tudom, igazából mit akarok itt, 
mindenesetre elkezdek belenézegetni a dobozokba. Tizenhét 
darab van belőlük, a többségükben ruhadarabok, törülközők, 
ágynemű, ilyesmi. Néhányban fényképek, személyes dolgok és egy 
dobozban különböző papírok. Azt magam elé veszem, és 
elkezdem átnézni, bár a fényképek láttán mindjárt az első percben 
kitör belőlem a nevetés. 

De a munka az munka, a szolgálat az első, nézzük a papírokat. 
Húsz perccel később kezemben az első értékes lelet: a ház 

eladásával kapcsolatos iratok. A mappa tetején Immo-Novum 
felirat áll. Úgy, ahogy van, elteszem. Gyakorlatilag lefoglalom. 

Visszaadom a kulcsot az alsónadrágosnak. 
- Ezt a mappát elviszem - tájékoztatom. - Lefoglalásra került a 

nyomozás érdekében. 
Kíváncsiság csillan a tekintetében. 
- Nyomozás? Milyen nyomozás? Azt hittem, Hans balesetben 

halt meg! 
Mire feleszmélek, már be is húzott magához a szobának 

nevezett ketrecbe, és megint ott állunk mellt mellnek vetve. 
- Jöjjön, üljön már le egy kicsit - mondja, és egy heverőre 

mutat, amelyen hegyekben állnak a ruhák. Nagyon remélem, nem 
a szennyest tárolja itt. Óvatosan leereszkedem a heverő szélére. 

- Ha egyszer balesetben halt meg szegény Hans, akkor miért 
folyik nyomozás az ügyben? - faggatózik. 



 

- Megérzés, tudja. Minden lehetőséget számításba kell venni. 
- Megérzés, igaz, nagyon igaz - bólogat. - Én is mindig ezt 

mondogatom. Az ember hallgasson a hangokra. 
Most lendül csak bele igazán. 
- Tudja, én is hallgatok ám a hangokra - magyarázza, én meg 

lassan kezdek kételkedni az elmeállapotában. 
- Pontosan hol is dolgozik ön? - kérdezek rá. 
- Most már sehol - mondja vállat vonva. - De jobb is így, tudja, 

mert ha Frodó és Gandalf egész álló nap egyedül lenne itthon, még 
depressziósak lennének a végén. De visszatérve a hangokra, hát 
nekem soha senki nem szokta elhinni, már úgy értem, a 
hangokat... 

- Nem igazán értem, hová akar kilyukadni - vetem közbe, mert 
valóban nem értem. 

- Hát a hangokra, amiket hallok. A rádióból.  
Kezd elegem lenni. Felállok. 
- A rádióból mindenki hall hangokat - mondom. - Erre való a 

rádió. 
Nem is veszem észre, hogy egyre hangosabban beszélek. Ki 

akarok jutni innen, minél előbb, annál jobb. 
- De én nem azokra gondolok! 
Elém ugrik, mire a fegyverem után nyúlok. 
- Nézze meg ezt - mondja, lehajol a heverő mögé, és egy 

elvágott elektromos kábelt húz elő. - Én vágtam el, hogy végre 
megszűnjenek a hangok! De nem történt semmi! Áram nélkül is itt 
vannak! 

- Hol dolgozott korábban? - térek vissza az előbbi kérdésre. 
- Hát a lakkgyárban, mint szinte mindenki. 
Szinte előre tudtam. Azok a gőzök és gázok, amiket ott 

belélegeznek, szellemi rokkanttá teszik az embert a végén. 
Neuhofernek tulajdonképpen még szerencséje is volt, hogy ezt 
megúszta. Ki tudja, a végén még mi lett volna belőle. 

Kifelé menet megjegyzem: 
- A hátán viselt Gandalfnak hiányzik a szakálla. 



 

- Majd lesz neki, ha megint jobban állok anyagilag - mondja 
erre Neuhofer exszomszédja. Vagyis inkább az ex-Neuhofer 
szomszédja. 

 

12. fejezet 
 
Arra érek haza, hogy ott a konyhában Leopold, és potyognak a 

könnyei. Nagyi a tűzhelynél áll, sült krumplit készít szalonnával és 
hagymával, nekem is rögtön könnybe lábad a szemem. 

Csakhogy Leopold evés után még mindig sír, amit azért erős 
túlzásnak tartok, amíg ki nem derül, hogy nem a hagyma miatt 
potyognak a könnyei, hanem a Roxanája miatt. Aki ugyanis 
elhagyta. Csak úgy, faképnél. Elment az egyik egekig magasztalt 
bestsellerszerzővel. Hát ennyit érnek ezek a bestsellerszerzők. 
Meg a romániai Roxanák. Képtelen vagyok elrejteni a 
vigyorgásomat, ezért inkább felállok, és ott hagyom Leopoldot a 
balsorsával, a Papával és a Beatlesszel. 

 
Lejárjuk Ludwiggal a szokásos körünket, és ezúttal rekordot 

döntünk. Egy óra tizenhét perc, csúcsidő. Valószínűleg a sírdogáló 
Leopold látványa adott szárnyakat a lépteimnek. A kör végeztével 
megpróbálom felhívni a Ferrarit, de sajnos nem jön össze. Nem 
olyan könnyű Quebecbe telefonálni. Hiába a fejlett technika, 
Kanada azért messze van. 

Betérek hát Wolfihoz, ahol már ott ül Flötzinger, ráadásul 
eléggé előrehaladott ittassági állapotban. 

- Minden este ezt csinálja - szól oda nekem Wolfi. - El sem 
tudod képzelni, mennyit képes inni. Nem tudom, mit szól ehhez 
Mary... 

Valamivel később Flötzinger elalszik az asztalnál, de még 
álmában is a kezében szorongatja a söröskorsóját. Még később 
leesik a székről, ott fekszik ferdén és görbén a földön, és 
hihetetlen, de az a keze, amelyikben a sörét szorongatja, még 
mindig egyenesen mered a levegőbe. Egyetlen egy cseppet sem 



 

loccsantott ki. Még részegen is tudja, mik a fontos dolgok az 
életben. 

Felnyalábolom, hazaviszem, és átadom a flanellben ajtót nyitó 
Marynek. 

Amikor hazaérek, Papa és Leopold még mindig a konyhában 
gubbaszt, előttük vörösbor, felettük szól a Beatles, és mindketten 
sírnak. Nagyon hülyén érzem magam a láttukra, úgyhogy fogom 
Ludwigot, és elvonulunk lefeküdni. 

 
Másnap módszeresen átolvasom az egész mappát, amit 

elhoztam a Neuhofer lakásból. Mindent megtalálok benne, csak 
éppen az adásvételi szerződés hiányzik. Nyoma sincs a 
szerződésnek, nyoma sincs a vételárnak. Visszamegyek, és 
becsengetek alsónadrágos ismerősömhöz, de nincs otthon. Aztán 
megpróbálom újra elérni a Ferrarit - hiába. Vannak napok, amikor 
az ember inkább fel se keljen. 

Nem tudom, hogyan tovább, úgyhogy felhívom Rudi 
Birkenbergert, és megbeszélünk egy találkozót a következő 
hétvégére. Amint leteszem, Susi jön be az irodámba. Én mivel 
készülök a polgármester jubileumára, kérdezi. Merthogy már csak 
két hét van hátra, és mindenki készül valamivel. A plébános be-
szédet mond, a titkárnő énekel, Susi és két másik lány a hivatalból 
meg előad egy színpadi jelenetet. 

Pillanatnyilag éppen nem tudok rendesen a szemébe nézni, 
hiába olyan kedves és hiába flörtöl velem folyamatosan, nekem 
mindig csak a Ferrari körül járnak a gondolataim. 

- Mi lesz, Franz? - kezd sürgetni, amikor hiába vár a válaszra. - 
Te mivel készülsz a polgármesternek? 

- Semmivel - felelem végre némileg megkésve, de annál 
határozottabban. - Én ugyan nem fogok hülyét csinálni magamból 
az egész falu szeme láttára. 

Felállok, és egyszerűen kimegyek az irodából. Nem mondom, 
hogy jó érzés, de ha ránéznék, az még rosszabb lenne. 

Néhány nappal később végre sikerül elérnem az öltönyöst. 
Benézek ugyanis a benzinkútra, és megtudom, hogy öltönyös úr 



 

hazaérkezett a szabadságáról. Ideje volt, ha engem kérdeznek. A 
benzinkutas már pötyögi is be a számot, aztán átadja nekem a 
telefont. Öltönyös rögtön azzal kezdi, hogy csak egy perce van 
rám, mert valami halálfontos találkozóra kell indulnia. 

- Mi a csodát akar még tudni? - morogja ingerülten. 
- Csak azt, hogy miért fizet valaki félmilliót egy telekért, ami 

messze nem ér annyit - mondom kezdetnek. 
- Nekünk megért ennyit. Legkésőbb egy év alatt a teljes összeg 

megtérül. A kereslet határozza meg az árat, ennyit még magának 
is tudnia kell. Nem mi voltunk az egyetlenek, akik benzinkutat 
akartunk nyitni azon a telken, nekem aztán elhiheti! 

- Vagy úgy. 
- Még valami? - idegesnek tűnik a hangja. 
- Az ingatlanügynökség. Mi a neve az ügynökségnek, 

amelyiktől megvették az ingatlant? 
- Nem is tudom... várjon.... Immo... Immo valami... 
- Immo-Novum? 
- Pontosan! És ha nincs több kérdése, tényleg nagyon fontos 

dolgom van. 
Hirtelenjében nem jut eszembe más, amikor pedig végre 

beugrik, az öltönyös éppen elköszön. 
- Akkor ezzel megvolnánk. Most pedig legyen szíves és hagyjon 

békét nekem! 
- Hogy békén hagyom-e, azt majd eldöntöm én magam - 

felelem, és remélem, még hallja, mielőtt leteszi a kagylót. 
 
Délután természetesen befut dr. Spechtl menetrendszerű 

hívása. Tudni akarja, nyomozgatok-e még, és hogy úgy hallja, 
modortalanul zaklatok tisztes polgárokat. Szeretne megnézni, 
mondja, méghozzá sürgősen. Feltétlenül menjek be hozzá 
Münchenbe, a lehető leghamarabb. 

Teljesen úgy beszél, mintha nem lenne ki mind a négy kerekem. 
Megnézne? Mint egy meglazult csavart, amit meg kell húzni? 
Szemügyre vesz és megállapítja, hogy „ohó, hát mi van itt, 
Eberhofer, hát meglazult a csavarja"? 



 

Közlöm vele, hogy minden szempontból jól vagyok, aztán 
leteszem a kagylót. 

 
Nem titkolom, ez a beszélgetés némileg felbosszant. Fel kell 

pörgetnem a nyomozást, mielőtt még tényleg leállítanának. Újra 
előveszem és végignézem a Neuhofer-féle iratokat, és kiírom be-
lőle a közjegyző címét, aki az adásvételnél eljárt. Beülök a 
szolgálati autóba, és máris indulok. 

A közjegyzőnél megtudom, hogy Neuhofer tényleg ötvenezerért 
adta el az ingatlant, méghozzá közvetlenül az 
ingatlanközvetítőnek, aztán az OTM már az ingatlanostól vette 
meg. Azt a szerződést viszont már nem ő készítette, mondja a 
közjegyző, így azt sem tudja, milyen vételárban állapodtak meg a 
felek. 

Az ingatlanügynökség müncheni székhelyű, fel is hívom őket. 
Az üzenetrögzítő tájékoztat, hogy az Immo-Novum irodájában 
jelenleg sajnos senki nem tartózkodik. 

Aztán ugyanezt közli velem másnap is, majd az azután 
következő napon. Pillanatnyilag sajnos nem vagyunk elérhetők. 
Aztán már az üzenetrögzítő sem jelentkezik. Helyette egy új hang 
közli, hogy a hívott szám megszűnt. 

Remek. 
 
Szombaton Birkenbergerhez menet teszek egy kis kitérőt az 

ingatlanirodához. Könnyen megtalálom a címet, Schwabingban 
vannak, jó helyen, igaz, egy hátsó udvarban. A cím tehát megvan, 
csak éppen az Immo-Novumnak nincs semmi nyoma. Sehol egy 
cégtábla, postaláda, csengő. Körbekérdezek egy kicsit a 
szomszédságban, és megtudom, hogy az ingatlanügynökség a 
hónap elején elköltözött. Hogy hová, azt senki nem tudja. 

A kis nyomozásom miatt jó harminc perces késéssel érek oda 
Birkenbergerhez az étterembe. Először nagyon mérges, de 
viszonylag gyorsan megnyugszik, és a munkájáról kezd beszélni, 
miközben az étlapot böngészi. 



 

Eszméletlenül érdekes, hihetetlenül izgalmas a munkája, tudom 
meg. Az ember nem is hinné, milyen sok a félrelépő házastárs. 
Szinte mindenki félrelép, alig akad kivétel, állítja Rudi. Bécsi sze-
letet rendel, én meg egy saslikot, mindkettőt hasábburgonyával és 
salátával. Aztán megkérdezem, most akkor abból áll-e az élete, 
hogy mindenféle házastársak után szaglászik. 

- Szaglászni? - ismétli megvetően. - Obszerválni, barátom! 
Obszerváció a neve! Megfigyelés! Nem könnyű munka, erre 
születni kell! 

Végigmér, és a tekintetében ugyanaz a lenézés jelenik meg, 
mint amivel kimondta, hogy „szaglászni". 

- Nézd, Franz - folytatja. - Az előbb, amikor az étlapot 
olvastam, azt hitted, hogy az étlapot olvasom, nem igaz? 

Mit lehet válaszolni egy ilyen hülye kérdésre? Nem szólok 
semmit, csak biccentek egyet. 

- Pedig az csak a látszat volt - közli velem Birkenberger 
diadalmasan. - A valóságban azonban a zöld lódenkabátos nő egy 
bőr pénztárcát tett a kézitáskájába. A széldzsekit viselő fickó meg 
biceg. A gyakorlatlan szem nem szúrná ki, pedig igenis biceg. 
Valószínűleg eltörte a lábát nemrégiben. Mögötted két házaspár 
ül, azonban az egyik páros női tagjának, aki piros pulóvert visel, 
viszonya van a másik pár férfi tagjával. A házastársaik persze nem 
is sejtenek semmit. 

- És ezt mind az étlapból olvastad ki? - kérdezem, és igyekszem 
ugyanolyan lekezelően viselkedni, mint ő tette az előbb. 

- Menj már, te ökör! Láttál te már ilyesmit egy étlapon? A titok, 
hogy az ember a valóságban egyáltalán nem az étlapot olvassa. 
Csak úgy tesz, érted már? Úgyis előre tudom, hogy mit akarok 
enni, viszont így remek lehetőség nyílik az obszervációra! 

Istennek hála, megérkezik a vacsoránk. Birkenberger ezúttal 
nem csak úgy tesz, mintha enne. Tényleg eszik. Rendesen. 
Majdnem egy egész üveg ketchupot nyom a tányérjára, a 
krumplija csak úgy tocsog benne, aztán teli szájjal tovább taglalja 
nekem a mocskos szaglászásait. Ez megy egész este, a végén már 
meglehetősen ideges vagyok. Végül a legeslegeslegvégén énrólam 



 

is szó esik, és az általában eseménytelen munkámról. Arról viszont 
újra eszembe jut az Immo-Novum. Megemlítem Rudinak, ő meg 
azonnal azt mondja: 

- Semmi gond, Franz. Két-három napon belül jelentkezem 
nálad, és elmondom, mi lett velük. Talán csak elköltöztek. Vagy 
csődbe mentek. De akármi történt is velük, én felderítem, abban 
biztos lehetsz. 

Nohát! Ez tetszik. Minek dolgozzak magam, ha megteszik 
helyettem mások? Lehet, hogy Rudi jobb az obszerválásban, 
nekem viszont a delegálás az erősségem. 

 
Amikor másnap bemegyek az irodámba, Susi már ott van, és 

éppen a kávét főzi. Azt mondja, végre volt egy kis ideje, hogy 
utánanézzen annak a Mercedes Dechampes-Sonnleitnernek, akit 
említettem neki. Hiába nézett azonban utána, csak azt találta, 
hogy München egész körzetében egyetlen bejelentett lakos sincs 
ilyen névvel. Nálunk a községben az utolsó hasonló bejegyzés egy 
bizonyos Margit Dechampes-Sonnleitner, születési éve 1944. Az 
ingatlan-nyilvántartás szerint ma is ő a Sonnleitner-birtok 
tulajdonosa. 1973-ban a kanadai férjével együtt a férj hazájába 
költözött. Leszármazottakról semmilyen adat nem áll 
rendelkezésre. Amikor a hölgy kivándorolt, még biztosan nem volt 
gyermeke. 

Ezzel aztán nem jutok sokra, változatlanul fogalmam sincs, 
hogyan érhetném el a Ferrarit. Susi egy kicsit sértődöttnek tűnik, 
valószínűleg hízelgést és áradozást várt a fáradozásaiért, de hát 
mit tegyek, a bőréből senki nem bújhat ki. 

 
Délután felhívom Leopoldot a hülye könyvesboltjában. Nem 

mondhatnám, hogy könnyű rászánni magam a hívásra, de ő 
mégiscsak ismer mindenféle okos embereket, nekem pedig most 
pontosan erre van szükségem. Olyan valakire, aki kiismeri magát a 
súlyokkal és a távolságokkal kapcsolatos számítások világában. 



 

- Tételezzük fel, van egy tönkrement karabinerem, amin egy 
tekintélyes súly lóg. Ki lehet számítani előre, mikor fog 
szétszakadni? - teszem fel a kérdést. 

- Azt hiszem, igen. Ha a körülbelüli súly ismert, valószínűleg 
bárki ki tudja számítani, aki egy kicsit is ért a matematikához. A 
statikusok meg egyenesen ilyenekkel foglalkoznak. Vagy például 
egy építész is ki tudja számítani, gondolom. Majd körbekérdezek 
egy kicsit - mondja váratlan kedvességgel derék bátyám. Olyan 
barátságos a hangja, hogy mindjárt lelkiismeret-furdalásom 
támad, de azért kipréselem magamból a kérdést: 

- És hogy vagy úgy egyébként? Jobban? Hallottál valamit 
Roxanáról? 

Tudok azért én is disznó lenni, nem tagadom. 
- Az a ribanc kiürítette a bankszámlámat - háborog Leopold. - 

Nem a cégest, ahhoz nem fér hozzá, de a magánszámlámról az 
összes pénzt eltüntette. Kitekerem a nyakát, ha egyszer megtalá-
lom, előre szólok, csak hogy tudd! Meg fogom ölni! 

Felindult a bátyus, mi tagadás. 
- Rendben, tudomásul vettem - nyugtázom a közlését. - És ha 

megtudsz valamit a számításokkal kapcsolatban, légy olyan jó, és 
jelentkezz. 

- Úgy lesz - mondja, és már le is teszi. 
 

13. fejezet 
 
Még haza sem érek, már messziről látom, micsoda nagy 

felhajtás van nálunk. Mentőautó villogó kék lámpával, piros 
mellényes orvos, mindenki szaladgál, mindenki siet. Nagyi a 
mezőn térdel a ház mögött. El sem tudom képzelni, mi 
történhetett, hiszen látom, hogy Nagyi jól van. Aztán megtudom, 
hogy a Papa fűnyírás közben lenyírta két lábujját is a pengével. 
Most ott fekszik egy hordágyon, nagyon sápadt, és folyamatosan 
abba az irányba mutogat, ahol a lábujjait sejti. Az orvos azt 
mondja, ha gyorsan megtaláljuk a lábujjakat, még vissza tudják 



 

varrni, úgyhogy én is odatérdelek a Nagyi mellé, és keresgélni 
kezdek a fűben. Keresek és keresek, amikor egyszer csak megszólal 
a telefonom. Felveszem, és a Ferrari hangja szólal meg. Hirtelen 
minden másról elfeledkezem. 

- Halló, szívem, hallasz? - fuvolázza a telefonba. - Nem igazán jó 
a vonal... 

Az izgalomtól úgy lihegek, mint egy ökör, és persze a térdem is 
fáj már a keresgéléstől, de azért sietek biztosítani, hogy nagyon jó 
a vonal, nagyon jól hallom, mert semmi jobb nem jut az eszembe 
így spontán. 

- Zavarlak? Olyan izgatottnak tűnik a hangod. Milyen izgalmas 
dolgot csinálsz éppen? 

- Semmit! Nem csinálok semmi különöset. Csak két lábujjat 
keresgélek. 

Ahogy kimondom, legszívesebben ott süllyednék a föld alá. 
- Két lábujjat keresgélsz? Franz, én azt hiszem, tényleg nagyon 

rossz a vonal. Úgy értettem, mintha azt mondtad volna, hogy két 
lábujjat keresgélsz, micsoda butaság, nem igaz? Felhívlak egy 
kicsit később, hátha több szerencsénk lesz! - mondja, s azzal 
leteszi. 

A fenébe, a fenébe, a fenébe! 
Végül megtalálok egy szem lábujjat, odahajítom a hordágyra a 

Papa mellé és odamorgok neki, hogy keresse meg maga a másik 
szaros lábujját, azzal becsörtetek a disznóólba. 

Nem sokkal később szirénával, villogó fényekkel elindul a 
mentőautó. Nagyi az udvaron áll és úgy integet utána, mint azok 
után a látogatók után szokott, akiket nagyon szeretett volna már 
kívül látni. Aztán bekopog az ablakomon, és elordítja magát: 

- Te, Franz, ma két óriásfasírt jut neked, mert a Papa nem eszik 
velünk! 

Micsoda boldogság. 
Az este hátralévő részében vagy a Ferrarit próbálom hívni, vagy 

a telefont bámulva várom, hogy ő hívjon. 
Aztán a következő két nap ugyanígy telik el. 
 



 

A Papa lábujjait nem tudták visszavarrni. Az egyiket, ugye, meg 
sem találták, a másik meg nagyon piszkos volt, és szerintem már el 
is halt egy kicsit. Mindenesetre Papa most úgy fekszik a 
kórházban, mint a haldokló hattyú, és folyamatosan engem 
kárhoztat, amiért megtagadtam tőle, hogy megkeressem a másik 
lábujját. 

- Menj már, Papa, ha megtalálom, azzal sem lennél előbbre - 
mondom neki, amikor meglátogatom. - Azt sem varrták vissza, 
amelyiket megtaláltam. 

- Nem erről van szó! Különben sem tudhattad előre, hogy nem 
fogják visszavarrni! Az is előfordulhatott volna, hogy remekül 
vissza tudják varrni, te viszont puszta lustaságból képes voltál 
abbahagyni a keresést! 

Morcos, és keserű arcot vág, de nem sokáig, mert újra nyílik az 
ajtó, és megjelenik a nyálas disznó Leopold. Mármint először nem 
is tudjuk, hogy ő az, mert először egy hatalmas virágcsokor jön be, 
csak utána vesszük észre, hogy ott van mögötte Leopold. Most 
aztán Papa már egyáltalán nem vág sem morcos, sem keserű arcot, 
hanem valósággal ragyog, az az álszent disznó pedig nagy-nagy 
részvéttel megkérdezi, hogy vagy, Papa, hát én mindjárt elhányom 
magam. El is köszönök, és már éppen kimennék, amikor Leopold 
hozzám fordul. 

- Jut eszembe, Franz, a karabinerrel pontosan az a helyzet, amit 
mondtam neked. Egy matematika szakos egyetemista is ki tudja 
számítani, egy statikus vagy egy építész pedig bármikor 
könnyedén megmondja. Persze csak akkor, ha tudja a 
hozzávetőleges súlyt és a karabiner méreteit. És ha legközelebb is 
tudni akarsz valamit, csak hívj bármikor! 

A válla fölött hajítja hátra hozzám a szavakat, közben pedig a 
Papa kezét masszírozza. Papa majd kicsattan a büszkeségtől, 
micsoda idősebb fia van neki. El is húzom a csíkot, mielőtt még 
tényleg bepiszkítanám a linóleumot. 

 



 

Tehát ki lehet számítani! Akárki cserélte is ki az új karabinert a 
rozsdásra, ezzel biztosan tisztában volt. Márpedig így könnyen 
lehet, hogy a konténer-baleset tényleg gyilkosság volt. 

Megyek is Moratschekhez. Éppen tárgyalása van, így a 
bíróságon üldögélve várok rá. 

Amint meglát, már forgatja is a szemét. 
- Eberhofer, mily öröm! Mit tehetek magáért? - kérdezi, 

miközben már száguld is el mellettem a dolgozószobája felé. 
Kibújik a talárjából, felakasztja, felveszi a zakóját, és a fejére 
biggyeszt egy kockás sapkát, ami körülbelül az ő évjárata lehet. 
Egy csipet tubákot szór a kézfejére, és fölötte néz rám. 

- A Neuhofer-ügy - kezdeném máris idegesen, mert látom, hogy 
nincs benne sok fogadókészség. 

- Az isten szerelmére, Eberhofer! - szakít félbe azonnal. - Nincs 
olyan, hogy Neuhofer-ügy! Balesetek szerencsétlen sorozata, 
semmi több! 

- De ha van valami szokatlan körülmény, csak körül szoktunk 
nézni - próbálkozom. 

- Kivétel erősíti a szabályt. Ebben az ügyben különben sincs 
semmi szokatlan. - Nagy levegőt vesz, aztán lassan kifújja, mint 
akinek nem kis fáradságába kerül uralkodnia magán. - Nézze, 
Eberhofer. Ha nem együtt nézzük ezeket a haláleseteket, hanem 
mindegyiket külön-külön, mit mondana rájuk, szerencsétlenség 
vagy gyilkosság? 

Vállat vonok. Kezdem megint hülyén érezni magam. 
- Nézze, előfordul olyan, hogy egy családon belül több tragikus 

szerencsétlenség is történik - magyaráz tovább Moratschek. - 
Elismerem, általában nem ez a szokványos, de mint mondtam, a 
kivételek... 

- Erősítik a szabályt - fejezem be, csak hogy ne kelljen még 
egyszer az ő szájából hallanom. 

- Pontosan, Eberhofer, pontosan! - Megint nagy levegőt vesz, 
megdörzsöli a homlokát, aztán folytatja. - Nézze, Eberhofer, 
elhiszem, hogy ott vidéken nem valami változatos az élet. 
Unatkozik egy kicsit, igazam van? Elhiszem. De azt, hogy most ott 



 

van, azt csak magának köszönheti, senki másnak. Próbálja meg a 
legjobbat kihozni belőle, és ne szaladgáljon mindenféle 
fantazmagóriák után. Tartson bűnmegelőzési előadásokat az 
iskolában, vagy álljon ki a piros-fehérek klubháza elé, és osszon ki 
néhány büntetőcédulát. Ott úgyis mindenki ivott, mielőtt kocsiba 
ült volna. De az isten szerelmére, a baleseteket hagyja meg 
baleseteknek! És jelentkezzen be dr. Spechtlhez, megértette? Most 
pedig bocsásson meg, vár a törzsasztalom. 

 
Később felhívom Birkenbergert, szeretném tudni, mit sikerült 

felderítenie. Sajnos egy obszerváció kellős közepén van, csak 
suttogva tud beszélni. Megígéri, hogy visszahív. 

 

14. fejezet 
 
Amint beérek az irodámba, máris elszabadul a pokol. Ezúttal 

Susi képében. Bejön a szobába, bevágja maga mögött az ajtót, és 
olyan hangon kezd üvölteni velem, ahogyan még soha nem 
hallottam. Merthogy tegnap este megtudta a Wolfinál, hogy miért 
akarom olyan nagyon megtudni a Ferrari címét. Szóval most már 
tudja, hogy inkább magán jellegű kutakodásról van szó, mint 
hivatalosról. 

- Te szégyentelen seggfej! - sikítja. - Azt hiszed, hülyét csinálok 
magamból és felkutatok valakit, csak hogy megdughasd? Ne kerülj 
többet a szemem elé, mert kikaparom a szemed! 

Közben olyan mozdulatot tesz az ujjával, hogy kiráz tőle a 
hideg. 

- Menj ki, Susi - mondom szelíden, megfogom a karját, mire 
durr! Behúz nekem egy akkorát, hogy majdnem beleszédülök. 
Inkább csendben is maradok, csak nehogy még dühösebb legyen. 

Hazafelé még benézek Wolfihoz, mert őszintén érdekelne, 
miért terjeszti rólam a pletykákat. 

- Hogy én? Azt hiszed, én pletykálok rólad? - kérdezi, 
miközben csapol nekem egy sört. 



 

- Elmondtad Susinak, hogy összejöttem a Ferrarival, te pletykás 
vénasszony! 

- Ne olyan hevesen - mondja erre Wolfi, és leteszi elém a 
sörömet. - Egyébként meg fogalmam sem volt róla, hogy van 
valami közted meg a Ferrari között. 

Most aztán igazán erősen gondolkodnom kell, és végül arra 
jutok, hogy Wolfi ezt tényleg nem tudhatta. Honnan is tudhatta 
volna? Én nem meséltem el neki, és minden valószínűség szerint a 
Ferrari sem, hiszen azóta nem is járt nálunk. Rajtunk kívül meg 
senki más nem is tudhatta... 

Wolfi szégyentelenül vigyorog. 
- De ha már így van, akkor legalább mesélj! Szóval te meg a 

Ferrari... 
- Felejtsd el - vágok közbe, kifizetem a sörömet, és már megyek 

is. 
- Talán ő maga mesélte el Susinak - kiabál utánam Wolfi. 

Amikor megfordulok, látom, hogy éppen az ott hagyott sörömet 
issza. 

- Kicsoda? 
- Hát a Ferrari. 
- Hogy a fenébe találkozott össze Susi a Ferrarival? Gondolod, 

hogy utánarepült Kanadába, csak hogy kiderítse, van-e köztünk 
valami, te hülye? 

- Lassan a testtel, barátocskám, különben még kitiltalak innen! 
- kezd ő is felhevülni. 

Legyintek, és már éppen újra indulnék, amikor megint utánam 
szól: 

- Talán éppen itt nálam mesélte el Susinak. 
Megint kezdem hülyének érezni magam. Visszaülök a székre, 

áthajolok a pulton, és megragadom a Wolfi gallérját, hogy 
kapkodnia kell levegő után. 

Aztán megtudom, hogy a Ferrari tegnap tényleg itt járt. 
Szóhoz sem jutok. 



 

Elengedem Wolfit, aki először is vesz néhány mély levegőt, 
aztán elmondja, hogy a Ferrari itt töltötte a tegnap estét Simmerl 
és Susi társaságában. A legteljesebb harmóniában méghozzá! 

Egy hajtásra kiiszom a sörömet, az sem érdekel, hogy Wolfi már 
beleivott, és mindjárt rendelek is még egyet. Aztán hazamegyek, 
mert Wolfi nem tud több újdonsággal szolgálni. Egész este próbá-
lom felhívni a Ferrarit, természetesen sikertelenül. 

 
A polgármester jubileumi ünnepélye gigászi esemény. Kivonul a 

sajtó és a helyi televízió. Egyik köszöntő beszéd a másikat éri, 
sorakoznak a gratulálók, megszámlálhatatlan énekes és verses mű-
sorszám hangzik el, és persze a hivatal hölgyei által előadott 
jelenet. A polgármester királyként vonulgat a tömegben, lakájai 
sleppként vonulnak utána, itt is, ott is megáll, mindenkivel vált 
egy-két szót, végül még velem is. Nekem azt mondja, sürgősen 
szükséges az iskola előtti közlekedési helyzet megoldása, a 
gyerekek biztonságos átkelésének megszervezése a főutca és a 
buszmegálló között minden reggel és délben. 

- De hát ott van kijelölt gyalogátkelő - vetem közbe. 
- Az nem számít, Eberhofer! Biztosra kell mennünk. A gyerekek 

jelentik a jövőt, ne felejtse el! Most pedig bocsásson meg - és mire 
fölnézek, már messze jár. 

 
Később felhív Birkenberger, szabadkozik, hogy nem hívott már 

korábban, de éppen egy obszervációs ügylet kellős közepén van, 
aminek nagy az időintenzitása, és ezért nem jutott hozzá előbb, 
hogy velem foglalkozzon. Kinyalhatja, mondom neki erre. 
Tulajdonképpen szívesebben mondtam volna ugyanezt a 
polgármesternek is, csak nem mertem. Így helyette 
Birkenbergernek mondom. Mintegy pótlékként. Mivel azonban ő 
úgy ismer engem, mint a tenyerét, csak annyit mond: 

- Ez lesz az első, amit megteszek, amint lesz egy szabad 
percem, Franz. Először is kinyalom neked, aztán meg utánanézek 
annak is, amit kértél, megígérem. Néhány napon belül elkészülök 
vele. Amint tudok valamit, jelentkezem. - Azzal már le is teszi. 



 

Mivel a napom már így is alaposan tönkrement, inkább 
gyalogolok egyet Ludwiggal. Elmegyünk a Sonnleitner ház előtt. Él 
bennem valami halvány kis reménysugár, hogy találkozhatok a 
Ferrarival. Belehalok, ha nem jön össze. Pontosan erre van még 
szükségem egy ilyen katasztrofális napon. Egy kis lelki kínlódásra. 

Persze nincs ott, nekem pedig minden önuralmamra szükségem 
van, hogy ne verjem be egy kővel az ablakot. Nem is sikerül 
teljesen visszafognom magam, a fészer ablaka esik áldozatul. 
Ludwig odahajtja hozzám a fejét, vigasztalón megbökdös az 
orrával, aztán lassan hazagyalogolunk. 

 
Ahová éppen most érkezik meg a Papa. Kiengedték ugyanis a 

kórházból, és Leopold hazafuvarozta az autójával. Nagyi a nap 
tiszteletére tepsis krumplit készített. Papa a lehető legnagyobb 
kínlódással mankós lépésgyakorlatokat mutat be, látványosan 
vánszorog, persze a lemezjátszó irányába. Mivel a mai napra már 
képtelen vagyok többet elviselni, fogom a tányéromat, felkapok 
egy sört, aztán Ludwiggal visszavonulunk a disznóólba. 

Másnap reggel, pontosabban hajnalok hajnalán arra ébredek, 
hogy valaki veri az ablakomat, de olyan erővel, hogy majd' leesem 
a kanapéról. Amúgy is rosszul aludtam, így alig bírom kinyitni a 
szemem. Feltápászkodom, ajtót nyitok. A küszöbön Roxana áll. 
Némileg meglepődöm, ami valószínűleg látszik is rajtam, mert 
azonnal pergő szóáradatot zúdít rám. 

- Franz, segíííítened kell! Beszélned kell Léobolddal! Hibát 
követtem el, de mindenki hibázhat! 

Még nem ébredtem fel teljesen, egy korty kávéhoz nem 
jutottam hozzá, így az egyetlen, ami az eszembe jut, az az, hogy 
„húzzál el". 

Ahogy hátat fordítok neki, a szemem sarkából látom, hogy 
nyílik a nagy ház ajtaja, és Nagyi hozza ki a szemetet. Ő meg 
valószínűleg azt látja meg a szeme sarkából, hogy Roxana ott áll az 
ajtóm előtt. 

A következő pillanatban már bizonyosságot is nyerek róla, hogy 
meglátta. 



 

- Te szégyentelen, gonosz nőszemély! - visít a Nagyi, és 
szélsebesen száguld át az udvaron. - Tűnj el innen, de azonnal! 

Nagyi mögött a pizsamás Leopold bukkan fel, feltehetően Nagyi 
hangszíne keltette fel a figyelmét. 

- Leobold! - sikít Roxana. 
- Roxana! - sikít Leopold. 
Aztán mint egy giccses szerelmes filmben, futni kezdenek 

egymás felé, és amikor összetalálkoznak, egymás nyakába 
borulnak, hogy Nagyi meg én csak nézünk, mint a moziban. 

 
Első napom iskola előtti forgalomirányítóként pontosan olyan, 

ahogyan elképzeltem. Ott állok tetőtől talpig egyenruhában, 
tányérsapkában, fehér kesztyűben, gumibottal. Minden egyes 
gyerekpéldány tesz rám valami megjegyzést, talán csak az elsősök 
és a másodikosok nem, akikben él még némi tisztelet a rendőrség 
iránt. Nem idézem az összes beszólást, talán egyedül a 
polgármester fiáé érdemel megjegyzést, aki a következőket közli a 
társaival: 

- A papa mondta, hogy muszáj valami feladatot adni ennek a 
szerencsétlennek, különben végleg becsavarodik. 

 
A második nap sem indul jobban, először is, mert felbukkan a 

Nagyi. Merthogy megtudta a pletykakörben, hogy mostantól 
minden reggel és délben ott kell állnom. Negyed nyolckor már fel 
is bukkan, és már messziről ordít: 

- Jaj, Franz, hát végre láthatlak bevetés közben! Milyen jól 
csinálod, és milyen snájdig fiú vagy, végre! És megállíthatod az 
összes autót, amikor csak akarod, ugye? 

- Amikor csak akarom - felelem. 
Nagyi fellépése el is indít bennem egy gondolatmenetet. 
Hogy mindenkinek meglegyen az öröme, Nagyinak is meg a 

gyerekeknek is, elhatározom, hogy minden egyes gyereket külön, 
egyesével kísérek át az utcán. Ami a gyakorlatban a következőket 
jelenti: forgalmat leállítani, egy gyerek átmehet, forgalom 
indulhat, elmegy két-három kocsi, máris jön a következő gyerek, 



 

forgalmat leállítani, a gyerek átmehet, forgalom indulhat és így 
tovább. A legjobb buli, amit valaha láttam. Tíz perc alatt első 
osztályú forgalmi dugó alakul ki, hangos dudálás, szitkozódás. 
Negyven-ötven gyereknél eltart egy ideig, mire egyesével 
mindannyian átkelnek az úton. Az iskolabusz húsz perc késéssel 
fut be, mert bent ragadt a dugóban. 

 
A reggeli szolgálat után az irodámba visszatérve természetesen 

azonnal jelenésem van a polgármesternél, ahogyan számítottam is 
rá. Vöröslik az egész feje, és nagyon-nagyon rosszkedvű. Mielőtt 
azonban egyetlen szót is szólhatna, megelőzöm: 

- De hát ezt akarta, nem? Biztonságot a gyermekeinknek, hiszen 
ők jelentik a jövőt. Ennél nagyobb biztonságot nem is lehetne 
biztosítani nekik. Semmi, de semmi kockázatnak nem hagyunk 
teret, hát nem érti, polgármester úr? Minden egyes gyereket én 
magam személyesen, egyesével kísérek át az úton! Ennél nagyobb 
gondosság egyszerűen elképzelhetetlen! Nekem nem fogja még 
egyszer azt mondani a Moratschek bíró úr, hogy nem veszem elég 
komolyan a munkámat. És még valami, polgármester úr. 
Moratschek bíró úr szeretné, ha kiosztanék néhány 
büntetőcédulát a sportklub előtt. Azt mondja, onnan úgyis 
mindenki részegen indul haza. 

Nagyon-nagyon hülyén néz rám. Valószínűleg azért is mérges, 
mert ő is mindig felhajt néhány pohárral, mielőtt hazaindulna a 
klubházból. Ha viszont almalé mellett kellene ott végigülni egy 
estét, hát az tényleg nem lenne valami nagy mulatság. 

 
Este fél tízkor ki is állok a klubház elé, és egyik alkoholtesztet 

csinálom a másik után. Lerázom magamról a szitokáradatokat, és 
mindenkivel közlöm, hogy tegyen panaszt Moratschek bírónál 
vagy a polgármesternél. Én csak a kötelességemet teljesítem. 

Néhány nappal később hirtelen nincs többé szükség 
forgalombiztosításra az iskolánál, sem több jogosítvány elvételére 
a klubháznál. Ugyanakkor ez az akció egy kötelező megjelenést 



 

eredményezett a dupladoktor Spechtlnél, Moratschek bíró 
szolgálati utasítására. 

 
Előtte azonban még osztálytalálkozó. A húszéves, uram, Jézus! 

Örülök neki, mert mégiscsak jó dolog viszontlátni tíz vagy akár 
húsz év után az egykori társakat és megtudni, ugyan mi lett 
belőlük. 

Simmerl Giselája a főszervező. Néhány faluval odébb egy 
fogadóban találkozunk. Flötzinger is jön, Simmerl nem, mert ő 
kettővel fölöttünk járt. 

Késve érkezem, mert előbb még le kell vágnom a füvet. 
Büntetésből, úgymond. Vezeklésként, amiért megtagadtam a Papa 
lábujjainak keresését. 

Mire megérkezem, már emelkedett a hangulat, borjúsült és 
sajtmártás fölött megy a fecsegés, kivel mi történt az elmúlt 
években. Rainer ki kell hagyja a vacsorát, mert allergiás a hazai 
szarvasmarhára, a levegőben keringő pollenről már nem is 
beszélve. Mindenre allergiás. Kiütésekkel van tele az arca, előtte 
egy komplett gyógyszertár áll az asztalon, óránként be kell vennie 
valamit. A macskaallergiámból következően átérzem a helyzetét, 
odaülök hozzá, és beszélgetek vele egy kicsit. 

- Mondd csak, Rainer, tulajdonképpen mindenre allergiásra 
vagy? 

- Nem olyan vészes, Franz - feleli. - A sörre és a húskenyérre 
nem. Így azért már ki lehet bírni. 

Azt elhiszem. 
A büfévacsora után zene és tánc. A kis nebáncsvirág Fanny 

igazán jól néz ki. Olyan az alakja, hogy bármelyik férfimagazinba 
beleférne. Flötzinger bámulja is rendesen a dekoltázsát, aztán még 
oda is megy hozzá. 

- Pompásak a dudáid, Fanny - mondja neki. - Akarsz táncolni? 
Nem akar. Mert a hülye Flötzinger megint előbb kötött csomót 

a léggömbre, mint hogy elkezdte volna felfújni. A csalódását 
persze italba kell fojtania. Később megint megpróbálkozik: 

- Most kérdezem meg utoljára, Fanny, akarsz velem dudálni? 



 

Atyavilág! 
A végén Boney M. és Status Quo számokat énekelünk, aztán 

hazaszállítom Flötzingert, és átadom a Maryjének. 
- Szabad kérnem ezeket a dudákat - mondja, miközben a 

felesége karjába roskad. 
 
Két nappal később ott ülök dr. dr. Spechtlnél. Gyanúsan vastag 

dosszié fekszik előtte az íróasztalán. 
- Ez mind magáról szól, Eberhofer - mondja, és megkopogtatja 

a dosszié tetejét. 
- Vagy úgy. 
- De nehogy azt higgye, hogy ezek azok az ügyek, amelyeken 

dolgozott. Nem. Ezek csak és kizárólag a maga ellen benyújtott 
panaszok. Nem kellene ezen elgondolkodnunk egy kicsit, kedves 
Eberhofer? 

- Ki panaszkodik rám ennyit? 
- Az nem számít. Később belenézhet, ha akar. De az én időm is 

véges, ezért inkább azzal foglalkozzunk, mit is kezdjünk magával. 
Hogy érzi magát pillanatnyilag? 

- Pillanatnyilag éhesen, mert olyan korai időpontra hívott, hogy 
nem maradt időm reggelizni. És üres gyomorral, tudja... 

- Az ég szerelmére, Eberhofer! - vág a szavamba. - Ki a fenét 
érdekel a maga gyomra? Magának a pszichéjével van baj, de még 
mekkora! 

Hátradől a székén, és az állát dörzsölgeti. 
Baj van a pszichémmel? Meghibbant ez a fickó. 
- Mit csináljak magával? - kérdezi inkább csak saját magától. 

Vállat vonok, és az órára nézek. 
- Mi a helyzet a négyes gyilkosságával? - kérdez újra, de átlátok 

én rajta. Megint csak a vállamat vonogatom. 
- A négyes gyilkosság? Hát annak annyi, doktor úr. 
Felhúzza a szemöldökét, látom, hogy feltámadt benne a 

kíváncsiság. 
- Hogy érti ezt? Most megfogtam! 



 

- Tudja, doktor, ha az ember egyenként nézi az ügyeket, a 
családi összefüggés nélkül, akkor jól látszik, hogy tényleg baleset 
volt mindegyik. Tragikus persze, de akkor is csak baleset. Ritkán 
fordul elő ilyen halmozódás egy családon belül, az igaz, de hát én 
mindig azt mondom, a kivételek erősítik a szabályt. 

Ráharapott! Látom az arcán, ahogy ellazul. Mit ellazul, 
ellöttyed, mintha hirtelen háromszor annyi bőre lenne, mint az 
előbb volt. Feláll, megkerüli az íróasztalt, odajön hozzám, és a 
vállamra teszi a kezét. 

- Ezt tökéletesen jól látja, Eberhofer! Úgy látszik, mégsem 
olyan rossz a helyzet magánál, nem igaz? 

Nevet. Diadalmasan. Aztán kikísér. 
- Sajnos lejárt az időnk. Ha látja Moratschek bírót, mondja meg 

neki, hogy dobja már ki a tubákot, különben úgy tönkremegy a 
nyálkahártyája, hogy azt elképzelni sem tudja. Már legalább száz-
szor mondtam neki, de nem hallgat rám. 

Hát igen, a lelke mélyén még mindig fül-orr-gégész, hiába 
turkál közben agyakban és lelkekben. 

 

15. fejezet 
 
Délután találkozom Rudi Birkenbergerrel. Ha már egyszer be 

kellett jönnöm Münchenbe, miért ne kötném össze a kellemeset a 
hasznossal. Egy parkban ülünk le, az idő jó meleg, nézzük az 
elvonuló rövid szoknyákat. Rudi szorgalmasan dolgozott az elmúlt 
napokban, feltehetően, mert különben nyalhatná a hátsó felemet. 

Felderítette például, hogy az Immo-Novum cég már nem 
létezik. Visszaadták az engedélyüket, töröltették magukat. 
Ugyanakkor azt is felderítette az én Rudim, hogy ugyanazok a 
tulajdonosok és ügyvezetők ezzel egyidejűleg bejegyeztettek egy 
irodát Mallorcán. Nem árulja el, hogyan derítette ki, valószínűleg 
valamilyen étlapban olvasta. 

Hozott magával egy prospektust is az egykori Immo-Novumról. 
Fényes papírra nyomták, és harminc oldal vastag. Mivel 



 

kellemesen süti a nap a hátamat, semmi kedvem üzleti 
prospektusokat bogarászni, elteszem, és helyette inkább a magán-
jellegű dolgokról beszélünk. 

Aztán megtudom, hogy micsoda nagy hibát követett el a jó 
Rudi. Már munka jellegű hibát, úgy értem. Beleszeretett egy 
ügyfélbe. Egy hölgybe, aki a férjét akarta megfigyeltetni, mert 
gyanította, hogy a fickó félrelép. Sajnálatos módon a férj nem 
lépett félre, a hölgy azonban annál inkább. Méghozzá a 
Birkenbergerrel. Megbocsáthatatlan hiba! Most meg a nyavalya 
töri Rudit, annyira fél, hogy a felszarvazott férj rájön a dologra és 
megkeresi. 

- Már hogy jönne rá? - mondom én. - Nem mindenki szimatol 
folyamatosan az embertársai magánéletében úgy, mint te. 

- Talán igazad van, Franz. Tudod, néha már valóságos üldözési 
mánia tör ki rajtam. Talán azért mert én is embereket követek 
mindenfelé. 

- Lehet, hogy másik munkát kellene keresned? 
- Te beszélsz? Azt hiszed, neked talán jó munkád van? Amikor 

éppen most volt jelenésed a Spechtlnél a beteges képzelgéseid 
miatt? 

Nem akarom felidegesíteni magam, ezért inkább csendben 
maradok, és élvezem, ahogy a nap lágyan melenget. 

 
Amikor este hazaérek, Leopold kocsija áll az udvarban. Maga a 

nyálas disznó bent ül a konyhában, és éppen a Papa csonka lábát 
kötözi át. Nagyi főz, én megterítem az asztalt. 

- Merre jár ma éppen a te drága Roxanád? - teszem fel a 
kérdést, mert őszintén kíváncsi vagyok. 

- Azt én nem tudom, én drága öcsém - vigyorog rám, és 
összenéz a Papával. 

Megtudom, hogy a kibékülési jelenet előre kitervelt csel volt, 
csapda Roxanának. Merthogy a derék Leopold vissza akarta kapni 
a pénzét, amit Roxana eltüntetett a számlájáról. Amikor a nő 
vinnyogva visszakéredzkedett, el is jött a kedvező alkalom. Hát 



 

persze hogy visszafogadlak, drágám, mondta neki Leopold. Tárt 
karokkal, kedvesem. 

Aztán amikor a bűnbánó Miss Románia visszaadta a pénzt, 
Leopold szépen töröltette a nevét a számláról, őt magát pedig az 
ajtó elé tette. Ilyen egy ravasz fickó az én bátyám! 

Papa valósággal csüng a szavain, miközben Leopold leragasztja 
a kötés végét. 

- Jó így, nem túl szoros? - kérdezi a Papát, aki meghatottan 
bólogat, aztán felém fordul, és vet rám egy szemrehányó „hol 
vannak a lábujjaim? - pillantást. 

Nagyi tálal, Leopold úgy esik neki az ételnek, mint egy 
kiéhezett eb. A marhasült tényleg kiváló, de gondolom, a 
visszaszerzett pénz is szárnyakat ad az étvágyának. Papa 
kedvetlenül turkál a tányérján, mint minden étkezéskor a baleset 
óta. A haldokló hattyú. Ugyanakkor egyetlen grammot sem 
fogyott, így feltételezem, hogy miután mindenki aludni tér, 
alaposan telezabálja magát a konyhában. 

 
Vacsora után elindulunk Ludwiggal a szokásos körünkre, 

egy-tizenhetet teljesítünk, ráadásul útközben összefutunk 
Flötzingerrel. Kék-zöld mintás sportruházat van rajta, és kocog. 
Merthogy feltűnt neki, hogy nem igazán jön be a nőknek, és elha-
tározta, hogy tesz valamit az optikai megjelenése javítása végett. 

Egyszer volt már egy ilyen korszaka, amikor még sokkal 
fiatalabbak voltunk. Akkor bajuszt növesztett és futni kezdett. 
Nem is egyedül volt, egy egész csoportnyian voltak. Egy rakás 
fiatal férfi és nő, mindannyian rózsaszín vagy halványsárga me-
legítőben, homlokpánttal a fejükön futkároztak a környékbeli 
erdőkben. Mindig a Flötzinger futott elöl, ő volt a csapatfőnök, 
vagy valami hasonló. Fő-homlokpántviselő. 

- Te, Franz - mondja előregörnyedve és akkorákat fújtatva, 
mint egy bálna. - Hallottad már? 

Fogalmam sincs, mire gondol, de hagyom, hogy előbb kilihegje 
magát, és csak később válaszolok. 

- Fogalmam sincs, miről beszélsz. 



 

- Hát a Sonnleitner birtokról - mondja zihálva. 
- Mi van vele? 
- Hát hogy eladják. 
- Hogyhogy eladják? Honnan tudod? Jelentkezett nálad a 

Ferrari? Beszélj már! 
Amit aztán megtudok, attól rendesen padlót fogok. 
Néhány nappal ezelőtt ugyanis megérkezett Kanadából Margit 

Dechampes-Sonnleitner asszony, hogy eladja a házat. Flötzinger a 
Simmerlnél hallotta a hírt, mert a hölgy járt nála virsliért. Ha igaz, 
amit Susi mondott, ez a hölgy az utolsó hivatalosan bejegyzett 
tulajdonosa a birtoknak. Ha pedig az is igaz, amit a Ferrari 
mondott, akkor szerencsétlen asszony az anyja, és rákos beteg, és 
már igencsak a végét járja. Most pedig körbeutazza a fél 
földgolyót, csak hogy eladja ezt a hülye házat. Búcsúturnéra jött. 
Igen. 

Azaz, amit mondani akartam: feltétlenül beszélnem kell vele! 
Már csak azért is, hogy eljussak a Ferrarihoz. 

Este fél tízkor már nem akarok bezörgetni hozzá, inkább 
másnapra hagyom a dolgot. Az ember nem akar mindjárt az első 
találkozás alkalmával rossz benyomást kelteni a lehetséges 
anyósjelöltnél. 

Sajnos Flötzingert viszont haza kell még vinnem, mert 
vízhólyag nőtt a lábán, és egyetlen lépést sem képes megtenni 
pokoli kínok nélkül. Rám támaszkodva biceg, és teljes 
háromnegyed órába telik, mire átadhatom végre az asszonyának, 
aki a fejét csóválja. 

- Úgy látszik, nélküled már meg sem találja a hazautat, Franz - 
jegyzi meg. 

- Csak a vízhólyag miatt - mentegetem. 
- Most a vízhólyag, máskor a sör, megint máskor a nagy 

dudák... Néha már azt hiszem, fóbiában szenved az otthonától - 
mondja szomorúan. 

- Talán allergiás a macskákra - mondom, mert semmi jobb nem 
jut az eszembe. 

 



 

Másnap a Schleckerbe kell fuvaroznom Nagyit, mert akciós az 
öregeknek kifejlesztett fogkrém. Ugyan még így is kétszer annyiba 
kerül, mint a többi, de ha a fogáról van szó, Nagyi nem sajnálja a 
pénzt. Mindig megvesz egy rakással ebből a különleges 
fogkrémből, de a biztonság kedvéért a többiből is, mindig ami 
éppen akciós, abban a szilárd meggyőződésben, hogy egyszer még 
sürgős szükség lesz rájuk. 

Valami humoros kedvű egyén festékszóróval átalakította a 
Schlecker feliratot, egy szép nagy A és egy R betűt biggyesztve elé. 
Nagyi persze azonnal észreveszi, mert a látásával még nincs semmi 
gond, és ordítva közli is velem: 

- Nézd már, Franz, valaki seggnyalót2 csinált a Schleckerből! 
Vigyorogva bólogatok. 
Ugyanez a jelenet megismétlődik a pénztárnál is.  
- Kisasszony, valaki seggnyalót csinált az üzletükből! - ordít rá 

Nagyi a pénztárosnőre. 
A kasszás lány persze nem tudja, hogy a Nagyi nem hall, ezért 

csak rágja tovább a rágógumiját, és csak halkan mormolja oda, 
hogy igen, tud róla. 

Következik ismét Nagyi, teljes hangerővel. 
- Nem hallotta, mit mondtam, kisasszony? Kint az van most 

kiírva az ajtó fölé csupa nagybetűvel, hogy seggnyaló! 
Most már a pénztárosnő is ordít, olyan hangosan, hogy majd 

szétreped a dobhártyám. 
- Értettem már az előbb is, nagymama! Tudjuk, mi van kiírva! 
Meglehetősen barátságtalan a stílusa, meg kell mondanom, 

ezért megbököm a Nagyit, és jó hangosan közlöm vele: 
- Én nem is javítanám ki. Pontosan illik a személyzet 

színvonalához. 
 
A hazaúton megpillantom a vicces Klaust. Éppen egy utazási 

irodából lép ki, és pont előttünk megy át az úttesten. Sajnos 
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nagyon élénk a forgalom, nem állhatok meg, ezért csak bámulok 
utána, amíg a Nagyi meg nem jegyzi: 

- Mit bámulsz így a fagyasztós ember után? 
Fogalmam sincs, mire gondol. Csak otthon tudom meg némi 

ordítozás és kézzel-lábbal mutogatás árán, hogy Nagyi szerint a 
fickó, aki átment előttünk az úton, régebben a Bofrost fagyasztott-
áru-cégnél dolgozott mint sofőr. Égre-földre esküdözik a Nagyi, de 
hiába. Ha egyszer ez a Klaus egy építész, akkor nem lehet 
Bofrost-sofőr és kész. 

Nagyi persze észreveszi, hogy nem hiszek neki, és ezen 
feldühödik. Mindig feldühödik ugyanis, ha azt hiszi, hogy 
hülyének nézik. Alaposan sípcsonton rúg, aztán faképnél hagy. 

 

16. fejezet 
 
Először is újra kimegyek a Sonnleitner házhoz. 

Dechampes-Sonnleitner asszony otthon van, ajtót nyit, és 
elcsodálkozik, mit keres nála a rendőrség. Elegáns, ápolt idősebb 
hölgy, de cseppnyi hasonlóságot sem mutat a Ferrarival. Ő inkább 
egy Jaguar, a hasonlatoknál maradva. 

Mivel nem szeretnék ajtóstul rontani a házba, hogy a leendő 
veje vagyok, inkább a ház eladásáról érdeklődőm. Nem ütközik 
meg a kérdésen, valószínűleg az a típus, aki mindent elmond, ha a 
rendőrség kérdezi. 

- Már régóta el akartuk adni a birtokot - mondja kis sóhajtással. 
- Először egy ingatlan-közvetítővel próbálkoztunk. Gondoltuk, ha 
kicsit rendbe hozatunk ezt-azt, bevezetjük a fűtést, jó árat 
kaphatnánk érte, de sajnos egyetlen érdeklődő sem jelentkezett. 
Tudja, manapság nem könnyű fenntartani egy ilyen házat. Aztán 
az ingatlanügynökség felajánlotta, hogy megveszik ők, de az ár, 
amit ajánlottak, számunkra elfogadhatatlan volt. Nevetséges, 
kereken kimondva. Ezért vagyok most itt. Megpróbálom magam 
intézni a dolgot.  

Vagy úgy. 



 

- Vagy úgy - mondom ki hangosan is. 
Most, hogy már ilyen bizalmas viszonyba kerültünk, 

megkérdezem, hogy van a lánya. Megütközve néz rám. 
- Önt félretájékoztatták, Monsieur - mondja aztán. - A 

férjemnek és nekem sajnos nem született gyermekünk. 
Elbűvölő franciás akcentussal beszél. 
- Esetleg unokahúg? - próbálkozom. 
A fejét rázza, gondolkodik egy kicsit, aztán megint csak fejrázás 

következik. 
- Tudja, éppen ezért akarjuk eladni a birtokot - magyarázza. - 

Nincsenek gyermekeink, mi magunk pedig Kanadában szeretnénk 
eltölteni az életünk alkonyát, így semmi értelme, hogy fenntartsuk 
ezt a házat. Kinek is lenne haszna belőle? 

Bánat suhan át az arcán, ahogy végigjártatja a szemét a kerten. 
- Mercedes Dechampes-Sonnleitner? - próbálok segíteni egy 

kicsit. 
Nem ismeri, válaszolja sajnálkozva. Most már aztán nagyon 

kezdenek összekavarodni a dolgok. 
- Gondolja végig még egyszer, asszonyom - biztatom. - Nem 

egy gyakori névről van szó, ráadásul az a Mercedes, akit ön a saját 
állítása szerint nem ismer, már hónapok óta ki-be jár ebben a ház-
ban a saját kulcsával. 

A fejét rázza. 
- Megbocsásson, Monsieur, de csak tudom, van-e valaki a 

rokonságomban, akit Mercedesnek hívnak. Ismétlem, ilyen nevet 
senki nem visel a családban, sem a közeli, sem a távoli rokonok 
közül! Ami pedig a kulcsot illeti, mi egyedül az Immo-Novumnak 
adtunk kulcsot, annak az ingatlanirodának, amelyikről az előbb 
beszéltem. Nekik valóban volt kulcsuk az utóbbi időben a házhoz, 
de rajtuk kívül senki másnak nem lehetett. 

- Ez a Mercedes Dechampes-Sonnleitner még a fűtést is 
bevezettette a házba - teszek még egy utolsó próbálkozást 
idegesen. 

- A fűtésszerelést én rendeltem meg telefonon, és az 
Immo-Novum felügyelte. Egy Kleindienst nevű hölgy járt el a 



 

részükről, Alexandra Kleindienst. Nagyon szívesen megadom 
önnek a telefonszámát, de ismétlem, az egész rokonságunkban 
nincs egyetlen Mercedes sem! 

Nem maradt több kérdésem. Időre van szükségem, hogy 
feldolgozzam a hallottakat, ezért elköszönök a hölgytől, és 
távozom. 

Már megint az Immo-Novum! Amint beérek az irodámba, az 
első dolgom, hogy elővegyem a mappát, amit Birkenbergertől 
kaptam, és amibe eddig még egyetlen pillantást sem vetettem. Úgy 
érzem, mindjárt szétrobban az agyam. A Ferrari, már ha a mai 
Sonnleitner asszonyság igazat beszélt, nem rokonuk és nem is 
ismerősük. Felfoghatatlan és mindenképpen felderítendő helyzet. 

 
Néhány szobával arrébb hangos nevetés hallatszik, és elönt a 

forróság, amikor eszembe jut, hogy Susinak ma van a 
születésnapja. Ha nem megyek át felköszönteni, a végén megint 
elszabadul a pokol. 

Susi szobájában már ott van az egész polgármesteri hivatal, és 
meglehetősen spicces mindenki. Mivel félek, hogy Susi megint 
kiborul, csak intek neki és az ajtóból kiabálom el a 
jókívánságaimat, aztán már megyek is. Alig teszek azonban 
néhány lépést a saját fészkem felé, amikor már harsan is 
mögöttem a hangja. 

- Ez minden? 
- Nem akartam zavarni. Olyan sokan vagytok, és... 
- Egy puszit sem adsz? - szakít félbe, és már tartja is a száját 

várakozón. Megkapja a pusziját és már ott sem vagyok. 
Mindenesetre nem haragtartó lány, azt meg kell hagyni.  

 
Odahaza a Nagyi a konyhaasztalnál ül, és ki sem látszik egy 

hegynyi prospektus mögül. Ezzel kapcsolatban tudni kell, hogy 
Nagyi szenvedélyesen gyűjt minden létező akciós újságot, sőt még 
szabályszerűen archiválja is őket, éveken át. Így ugyanis mindig 
vissza tudja keresni, mikor mi mennyibe került. Tökéletesen 
képben van az utóbbi negyven év inflációját illetően. Most pedig 



 

ebben a gyűjteményben matat. Ilyenkor nem lehet szólni hozzá. 
Elveszek magamnak egy sört, és odaülök mellé. 

- Ó, Franz, jó, hogy itt vagy! Nézz csak ide! - kiabálja, és az 
egyik kupacból kiráncigálja a Bofrost egyik régi katalógusát. 

- Bofrost. Látom. Mit kezdjek vele? - vonom meg a vállam. 
- Az utolsó oldalt nézd, Franz! Az utolsó oldalt! 
Szóval az utolsó oldalt. Megfordítom az újságot, és az utolsó 

oldalon az áll: Az ön barátságos Bofrost-munkatársának személyes 
ajánlásával. 

- Látom, és? - Némileg tanácstalanul nézegetem a lapot. Nagyi 
végül kikapja a kezemből, lecsapja elém az asztalra, és rábök egy 
képre a mutatóujjával. Egy fényképre. 

- Ezt nézd meg! Ezt a képet! 
A képen egy jellegzetes mintázatú Bofrost-furgon látható, előtte 

egytucatnyi sofőr vigyorog. Az első pillanatban nem is tudom, 
mire akar Nagyi kilyukadni, de aztán hirtelen megpillantom a vic-
ces Klaus alakját a sofőrök között. Az egyik vigyori egyértelműen 
ő, kétség sem férhet hozzá. Valamivel lejjebb egy pecséten a név: 
Klaus Mendel és egy telefonszám. 

Mindjárt megbolondulok! 
Nagyi önelégült arccal dől hátra, és olyan pillantással mér végig, 

mint egy diadalmenetet felvezető győztes hadvezér. 
A prospektus három évvel ezelőttről származik, egy kissé már 

megsárgult, most pedig haladéktalanul lefoglalásra kerül. 
- Ha többet akarsz tudni arról az emberről, kérdezd meg Liesl 

Mooshammert - közli velem diadala csúcsán Nagyi. - Ő mindig 
vásárolt tőle valamit. Én nem, nekem ők túl drágák voltak. 

 
Liesl Mooshammer nagyon jól emlékszik Klausra. 
- Ó, nagyon kedves fiú volt - mondja azonnal, amikor 

rákérdezek. - Egy kicsit raccsolt, tudod, Franz? Mindig olyan 
udvarias volt, barátságos, segítőkész és az az aranyos kiejtése... 
Olyan jól el lehetett beszélgetni vele. 

- És mi mindenről beszélgettetek ezzel a Mendel úrral? 



 

- Hát mindenről, ahogyan lenni szokott. A faluról. Nagyon 
tetszett neki itt nálunk, ahogyan élünk, meg a házak, meg minden. 
Ő régebben nem ismerte ezt a világot, náluk egészen másképp 
volt, tudod, a régi Kelet-Németországban. Még azon is 
gondolkodott, hogy esetleg vesz itt nálunk egy lakást, és 
ideköltözik, annyira tetszett neki a falu. Nézegette is a házakat, 
érdeklődött, hol van eladó ház vagy telek.  

Vagy úgy. 
- Vagy úgy - mondom. - Aztán miért maradt el egyszer csak ez a 

barátságos Bofrost-emberke? 
- Másik körzetbe osztották be, azt hiszem. Mindenesetre már 

egy jó ideje nem láttam, legalábbis nem a Bofrost-furgonnal. 
Egyszer-kétszer felbukkant még, de csak magánemberként, 
találkoztam is vele. Visszajött látogatóba, annyira tetszett neki a 
környék. 

Liesl kis szünetet tart, aztán minden átmenet nélkül elordítja 
magát: 

- Átjössz holnap egy kávéra? 
Megütközve nézek rá. Miért ordít így, és miért jönnék át hozzá 

holnap egy kávéra? 
Aztán észreveszem, hogy nem is hozzám beszél, hanem 

Maryhez, aki pontosan szemben lakik vele, és éppen a száraz ruhát 
szedegeti le a kötélről a kertjükben. 

- Holnap nem jó, Liesl - érkezik a válasz. - Karate-edzésre kell 
vinnem Ignatz-Fynnt, aztán meg fogszabályozásra. Talán 
holnapután. 

- A holnapután is jó! - bömböl a fülem mellett Liesl. - És ne 
felejtsd el a pénteki Tupperware-partit! 

Aztán hozzám fordulva folytatja: 
- Te, Franz, szólj Lenerlnek is, hogy ne felejtse el a 

Tupperware-partit, ajándék is lesz mindenkinek, biztosan örülni 
fog neki! 

Bólintok. Itt már nincs több tennivalóm, hát elköszönök és 
indulok.  

 



 

Szóval hogy is van ez? Hogyan lehet ez a Klaus Bofrost-sofőr, ha 
igazából építész? Talán még az egyetem mellett csinálta. Ahhoz 
viszont nem elég fiatal. Kizárt, hogy néhány éve még egyetemre 
járt volna. Már ha nem járt kétszer minden félévet, ki tudja, 
ismétlés a tudás anyja. Persze ezt én magam sem tartom 
valószínűnek. 

A következő kérdés, hogy hol lehet a Ferrari és hogyan tudnám 
elérni? Telefonon nem megy, már vagy ezerszer próbáltam. És 
persze erősen gyötrődöm, miért állította, hogy ő Mercedes 
Dechampes-Sonnleitner, amikor ilyen személy nem is létezik, már 
ha a Kanadából érkezett idős hölgy igazat mond. 

Kérdés kérdés hátán. 
Mivel pedig már jó késő van, a kérdések közül pedig 

egyetlenegyre sem találok választ, inkább átmegyek Wolfihoz egy 
sörre. 

 
Amikor hazaérek, a Papa még kint ül a kertben a ház mögött az 

öreg hintaszékében. Ludwig a lába előtt hever, de amikor 
észrevesz, felugrik, elém szalad, és úgy csóválja a farkát, hogy vele 
csóválódik az egész hátsó fele is. 

- Szép időnk van - jegyzem meg. - Kellemes meleg az este. 
- Ülj le egy kicsit hozzánk, Franz. Ritkák az ilyen éjszakák, bűn 

lenne átaludni őket. 
- Az lehet, csakhogy nekem holnap jó erőben kell lennem. 
- Ugyan már, mihez kellene? - kérdezi Papa, és egy jó nagyot 

szív a füves cigarettájából, amit csak most veszek észre. A szagát 
persze már előbb megéreztem, de azt reméltem, csak a gyertyák 
illata ilyen furcsa ma este. Hozok magamnak egy poharat a 
konyhából, és letelepszem a Papa mellé. Egy ideig egyikünk sem 
szól, csak hallgatjuk a tücskök szerenádját. 

- Hogy van a lábad? - kérdezem aztán.  
Azzal a szemrehányó pillantással néz rám, amitől mindig 

rosszul érzem magam. 
- Szarok a lábujjamra, Franz - mondja aztán hirtelen, és 

elneveti magát. - Még szerencse, hogy nem a tojásaimat vágtam le! 



 

Nevet, én meg vele nevetek, leginkább a megkönnyebbüléstől. 
Magamban azért felteszem a kérdést, tulajdonképpen mi szüksége 
van egyáltalán a tojásaira? Soha életemben nem láttam őt egyetlen 
nővel sem. A Mama halála óta egyedül van, és semmi jelét nem 
adja, hogy változtatni akarna rajta. 

- Mire kellenek neked egyáltalán a tojásaid? - szalad ki a 
számon, aztán persze legszívesebben azonnal visszaszívnám. 

Papa egy ideig csak réved maga elé, iszik egy nagy korty bort. 
- Anyád csodálatos nő volt, tudod - mondja aztán. - Gyönyörű, 

kedves és okos. Ilyen nővel az ember csak egyszer találkozik az 
életben. Ha pedig valakinek már megvolt egy ilyen nő, akkor senki 
mást nem akar többé. Mindenki más csak rosszabb lenne, tudod, 
Franz. 

Egészen más a hangja, mint szokott, és érzem, hogy a lelkem 
mélyéig hatol. Pontosan tudom, mire gondol. Ha az embernek 
egyszer Ferrarija volt, soha többé nem akar Golffal közlekedni. 

 
Másnap persze álmosan mászom ki az ágyból. Lerogyok a 

reggelim mellé, és megpróbálom nyitva tartani a szememet, 
amikor becsoszog a Papa egy szál alsónadrágban. Végigbiceg a 
konyhán, kivesz egy üveg ásványvizet a hűtőből, álltában belekor-
tyol, aztán üdvözlésre emeli a kezét, végül megfordul és 
visszamegy aludni. A provokátor. 

 
17. fejezet 

 
Ostoba módon éppen egy így kezdődő napon történik baleset a 

főúton. Nyolc kocsi csúszik egymásba. Ritkán fordul elő, és ha 
igen, mindig a létező legalkalmatlanabb időben. Borzalmas 
mennyiségű papírmunkával jár. Ha egyedül kell megcsinálnom, 
karácsonyig sem készülök el vele. Mostanáig az ilyen nagyobb 
adminisztrációt igénylő ügyekben mindig Susi segédkezett nekem. 
Volt rá ideje, mert legyünk őszinték, a niederkaltenkircheni 
polgármesteri hivatalban sincsenek túlterhelve az ügyintézők. A 



 

születésnapja óta megint jó szemmel néz rám, ezért 
bemerészkedem az irodájába. 

- Szervusz, Susi. Nem tudnál... 
Eddig jutok, amikor olyan tekintetet vet rám, ahogyan az ördög 

nézhet a szentelt vízre. 
- Mit akarsz? - csattan fel. 
- Lemaradtam valamiről? - kérdezem őszinte meglepetéssel. 
- Mondtam már neked, nem akarlak látni többet, te mocskos 

kujon! 
- De a születésnapodon újra minden rendben volt, Susi! 
- A születésnapomon be voltam rúgva, ezért az nem számít. 

Kifelé, tűnj el a szemem elől! 
Jobbnak látom visszavonulni. Talán felül kellene bírálnom a 

múltkori megállapításomat, hogy nem is olyan haragtartó ez a 
lány. 

 
A következő napok folyamatos stresszben telnek, sorra 

beidézem és kihallgatom a baleset minden részesét, aztán persze 
magamnak kell mindent rögzítenem és összefoglalnom. 
Megerőltető és unalmas munka, legalább egy halott lenne, de még 
annyi sincs. A teljes végeredmény két zúzódás, mégis telesírják 
nekem az egész hivatalt. Élményfaktor abszolút nulla. Ami pedig 
még bosszantóbb, hogy e miatt a sok karosszéria-horpadás miatt 
nem érek rá a valódi, komoly ügyekkel foglalkozni. Például a 
négyes gyilkosságommal. Vagy a Bofrost-Klausszal, aki talán 
építész. És persze mindenekelőtt a Ferrarival! 

De nem, nekem mindezt a háttérbe kell szorítanom, csak mert 
néhány kocavezető nem volt képes idejében a fékre lépni. 
Hányingerem van az egésztől. 

Aztán egyszer csak felhív Birkenberger, és napsugarat hoz 
hivatalnoki életem homályába. Azt mondja, elutazik néhány napra 
az új szerelmével Mallorcára, és ha már úgyis ott van, utánanéz 
egy kicsit az új ingatlanirodának. Annak, amelyiket az egykori 
Immo-Novum vezetése nyitott mint új céget. Nem rossz gondolat, 
el kell ismerjem. 



 

Nosztalgiázunk még egy kicsit a régi dolgokon, aztán úgy egy 
negyed órával később megszólal a velem szemben ülő alak (az 
egyik sárhányó-horpadásos): 

- Megtenné, hogy munkaidő után bonyolítja a 
magánbeszélgetéseit? Akkor talán haladhatnánk is! 

- Rudi, most le kell tennem - mondom erre a telefonba. - Itt ül 
nálam egy halálfontos autóvezető, aki teljes sebességgel száguldott 
bele hét kocsiba maga előtt, pusztán azért, mert túl hülye ahhoz, 
hogy időben fékezzen. Vallomást akar tenni. 

- Mondd neki, hogy ebédszüneted van, és jöjjön vissza holnap - 
javasolja Rudi. Az órára nézek és megállapítom, hogy igaza van. 

- Nos, sajnálom - mondom a fickónak, és már állok is fel az 
asztaltól. - Holnap kell folytatnunk, mert ha ránéz az órára, ön is 
látja: eljött az ebédszünet ideje. 

A telefonba meg azt mondom Rudinak: 
- Itt vagyok, folytathatjuk. 
Horpadás úr erre úgy felizgatja magát, hogy azt le sem lehet 

írni. Teleordítja nekem az irodát, hogy ő harmincöt kilométerről 
jött, és hogy direkt ezért a kihallgatásért tette szabaddá magát 
egész délelőttre. Fel-alá rohangál a szobában, mint egy ketrecbe 
zárt tigris, a feje meg egyre vörösebb lesz. Ideges egy alkat, az már 
biztos. 

Pedig itt aztán hiába idegeskedik: az ebédszünet az bizony 
ebédszünet. Délutánra pedig már a következő beidézettet várom, 
úgyhogy ma már nem tudok foglalkozni vele többet. Meg is 
mondom neki, de mintha meg sem hallaná. Megnyugodni aztán 
meg végképp nem akar. Elővigyázatosságból kiteszem a 
fegyveremet az asztalra, de még ez sem gyakorol rá nagy hatást, 
sőt éppen ellenkezőleg, mintha csak most őrülne meg igazán. 

Nem tart sokáig, és az egész hivatal összeszalad a nagy 
ordítozásra. Megjelenik a polgármester is, és Susi is ott van a 
másik két ügyintézővel együtt. Ja, kérem, nagy úr a kíváncsiság. A 
felvonulók sorát a gondnok zárja, akinek nyomában meg a Papa 
érkezik, hozott nekem néhány húsos zsemlét, még melegek. Benéz 



 

így néha hozzám egy kis ennivalóval, és általában örülök is neki, 
de ma valahogyan nem dob fel. 

Mindenki egyszerre beszél, kivéve a horpadt sárhányóst, aki 
nem beszél, hanem ordít, mint akit nyúznak. Képtelenség így 
telefonbeszélgetést folytatni. 

- Te, Rudi, most inkább leteszem - mondom a kagylóba. - Te is 
hallod, mi folyik itt. 

Aztán elveszem Papától a zsemléket, kisétálunk a tanácsháza 
elé, és leülünk egy padra. Végre kiélvezhetem jól megérdemelt 
ebédszünetemet. 

 
Az irodámból kiáradó üvöltözés az egész piactéren 

visszhangzik, néhány járókelő oda is jön hozzám, és aggódó arccal 
érdeklődik, mi folyik bent a városházán. Én csak a vállamat 
vonogatom és nyugodtan eszegetem tovább a zsemlémet. Egy 
kicsit már kihűlt, de még így is kiváló az íze. Persze nem is lehet 
csodálkozni ezen, hiszen köztudott, hogy az egész megyében a mi 
Simmerlünk készíti a legjobb húskenyeret. Még egészen messziről 
is jönnek hozzá emberek vásárolni, olyan jó a húskenyere. Még így 
is, hogy már langyosra hűlt. 

Ahogy ott üldögélünk, hirtelen rohanva jön ki Susi a 
városházáról, és már messziről kiabál: 

- Franz, gyere gyorsan, siess, a fickó mindjárt agyonveri a 
polgármestert! 

Magánkívül fut oda hozzám, megragadja a kezem, és vonszol be 
maga után a városházára, végig a folyosón, egyenesen az 
irodámba. A horpadt sárhányós pasas az íróasztalnál ül, olyan 
fehér az arca, mint a téli krumpliból készített gombóc. Most 
bezzeg csendben van. Vele szemben ott ül a polgármesterünk, 
vérzik az orra, a szeme alatt pedig hatalmas lila folt terjeng. 

Előhúzom a fegyveremet. 
- Kezeket fel, és le a földre! - ordítom el magam. Meglepően 

meggyőző lehetek, mert a brutális disznó egyetlen másodperc alatt 
lehasal. Miközben megbilincselem, a polgármester hangosan 
nyögdécsel. Rosszul néz ki. Mitöbb, nagyon rosszul. 



 

Ennek aztán természetesen következményei lesznek. Testi 
sértés, feltehetően súlyos, esetleg még életveszély okozása is 
belefér. Tettleges támadás egy hivatalos személy sérelmére. 
Csendháborítás. Ha egy kicsit gondolkodom, biztosan találok még 
néhány bűncselekmény-kategóriát, amibe beleférhet. 

Először is azonban el kell fuvaroznom megrongált 
polgármesterünket az orvoshoz. Lássuk, milyen súlyos az a testi 
sértés. Lesz-e maradandó fogyatékosság belőle? Már úgy értem, 
testileg, mert lelkileg biztosan el fog tartani egy ideig, mire az ál-
dozat kiheveri. És mindezt egy olyan ostoba semmiség miatt, hogy 
valaki nem tud vezetni és valamiért még úgy is érzi, hogy 
igazságtalanul bánnak vele. Hogy mik vannak manapság! 

 
Néhány nappal később éppen a falunap forgatagában 

megtudom, hogy szépen kigondolt kis feljelentés-hullámomból 
semmi sem lesz. Ugyanis a polgármester és a horpadt sárhányós 
megegyeztek. Utóbbi tekintélyes összeggel támogatja a helyi 
strand felújítását, a város egy komplett háromméteres ugródeszkát 
vehet belőle. 

- Ennyi pénzért még a másik szememet is hagytam volna 
bekékíteni - mondja elégedetten a polgármester. 

Annyiban igaza van, hogy akkor legalább szimmetrikus lenne az 
arca. Harmonikus, hogy úgy mondjam. 

Én viszont meglehetősen csalódott vagyok. Ilyen sok komoly 
bűncselekmény felderítése szépen festett volna a személyi 
aktámban. Így viszont lesz ugrótornyunk a strandon. Ha úgy 
vesszük, tulajdonképpen én intéztem el a városnak. Gyakorlatilag 
egy Eberhofer-emléktornyot kapnak. 

Az este későbbi részében az iskola rockegyüttese játszik, 
kellemes meglepetésként ér, hogy egyáltalán nem olyan rosszak, 
mint amilyen szörnyen kinéznek. A pattanásos Max, a Simmerl 
fiacskája is játszik, öt hasonlóan pattanásos képű diáktársával 
együtt a lelküket is beleadják a zenébe. 

Nagyi egészen elöl áll, hogy lásson belőlük valamit. Különben is 
imád fiatalok között lenni. Öregnek ott van ő, szokta mondogatni. 



 

Hallani meg, istennek hála, semmit nem hall, ami azért is hasznos 
most, mert éppen egy hatalmas hangfal előtt áll. Ott hajladozik, és 
lelkesen tapsol. Mazsola extázisban. 

- Burn, burn, motherfucker burn - énekli-üvölti a helyi ifjúság, 
de mivel Nagyi nemcsak süket, de angolul sem tud, nem akad fenn 
rajta. 

Simmerl jön oda hozzám, leül mellém, és csak csóválja a fejét. 
- Hogy tetszhet ennyire Lenednek az ilyesmi - mondja, és 

kortyol egy nagyot a söréből. 
- Ugyan már, Simmerl, te is tudod, hogy semmit nem hall 

belőle. Egyébként meg egyáltalán nem játszanak olyan rosszul. 
- Rosszul? Miről beszélsz te, ember? Ahogy a Max játszik, az 

egyenesen zseniális! Egy igazi művész! Nem az a baj, ahogyan 
játszik, hanem amit játszik! Mindig tehetséges volt, már kicsi 
korában olyan szépen játszott, de akkor még rendes, jó bajor 
számokat, most meg... szörnyű! A kamaszkor elpusztítja a 
tehetséget, én mondom neked, barátom. 

 
Másnap vasárnap van, és Rudi Birkenberger, aki az előző nap 

érkezett vissza Mallorcáról, éppen ebéd közben hív fel. Leopold 
megrovóan néz rám a tányérja fölött. Megzavarom a 
telefonálgatásommal az étkezés harmóniáját, sugározza a 
tekintete. 

Amit azonban megtudok, igen érdekes, és akár még több 
Leopold-féle pillantást is megér. Rudi ugyanis elmeséli, hogy a 
Mallorcára bejegyzett céget is Immo-Novumnak hívják, és fő 
tevékenységként olyan német ügyfelekre specializálódtak, akik 
üzleti ingatlanokat akarnak venni vagy eladni. Idáig a dolog még 
nem olyan érdekes. Csak a második gombócnál és Leopold 
harmadik jelentőségteljes torokköszörülésénél válik igazán 
érdekessé. 

Rudi ugyanis kiderítette, hogy az Immo-Novumnak két 
tulajdonosa van, Alexandra Kleindienst és Klaus Mendel nevű 
személyek. Kis híján a torkomon akad a gombóc, mire Leopold 
kiveszi a kagylót a kezemből, és egyszerűen leteszi. Papa elismerő 



 

„jól csináltad, fiam" pillantást vet rá az asztal fölött, én pedig majd 
felrobbanok mérgemben. 

- Hogyan viselkedhetsz ilyen modortalanul az asztalnál, miután 
a Nagyi egész délelőtt fáradozott az ebéddel? - kérdezi Szent 
Leopold. 

- Igaza van, így egyszerűen nem lehet viselkedni - csatlakozik a 
Papa. 

Végre megtalálom a telefonomban a számot, a Nagyinak meg 
adok egy puszit, csak hogy értse, mit gondolok az ebédről. 

- Tíz évet vesztek el az életemből - dünnyögi, de gyakran mond 
ilyet, nem kell komolyan venni. Kíváncsi vagyok, nélkülünk vajon 
hány évig élne. 

 
Átmegyek a disznóólba, és onnan hívom vissza Rudit. Elismétli 

a neveket. 
- Alexandra Kleindienst és Klaus Mendel. Itt van a papíron 

fehéren-feketén. Még egy prospektust is elhoztam neked. Te, 
Franz, most látom, hogy fénykép is van benne róluk, a strandon 
állnak a hátuk mögött a naplementével. Elég giccses, ha engem 
kérdezel, de mégiscsak egy használható kép. Elküldjem neked? 

- Nem kell, Rudi, nem tudok addig várni. Két óra múlva ott 
vagyok nálad Münchenben. Ne menj sehová, megyek egyenesen a 
lakásodra. 

Nagyon sietek, és nagyon össze vagyok zavarodva. Mi köze a 
vicces Klausnak az Immo-Novumhoz? Ez az ügy egyre 
szövevényesebb. Már azon sem csodálkoznék, ha azon a giccses 
képen a Nagyi állna ott a Klaus mellett a naplementében. 

 
Pedig nem a Nagyi áll ott mellette, hanem a Ferrari! A Ferrari, 

alias Mercedes, alias Alexandra Kleindienst mosolyog a kamerába. 
Ott állnak a vérvörös spanyol naplementében kart karba öltve, és 
elbűvölően mosolyognak a potenciális ügyfelekre. 

Felfordul a gyomrom, és Rudi sürgősen tölt nekem egy 
kupicával. Aztán még eggyel, aztán egy harmadikkal. Attól már 



 

megered a nyelvem, és elejétől a végéig elmesélem neki az egész 
történetet. Amikor befejezem, a fejét csóválja. 

- Tekintsünk el most attól, Franz, hogy a kis bögyös szépen 
felültetett téged. Ez az ügy anélkül is az egekig bűzlik. Én a 
helyedben rajta maradnék, ki tudja, talán még híres is leszel a 
végén, ha megoldod. 

Még mindig rosszul érzem magam, de most már inkább a 
szesztől. Vonattal megyek haza, és úgy érzem, elegem van az egész 
világból. Még Ludwiggal sem megyek ki a szokásos körünkre. 
Szarjon, ahová akar, engem nem érdekel. 

 
Másnap reggelre persze úgy sántít, hogy az egy falábú kalóznak 

is becsületére válna, így inkább mindjárt egy kiadós sétával 
kezdjük a napot, különben estére talán már szemkötőt is viselne. 

Miközben gyalogolunk, az Immo-Novumon jár az eszem. Ha 
szép sorjában szemléljük a történteket, tulajdonképpen Neuhofer - 
akkor még élő utolsó képviselője a családnak - hívta fel rájuk a 
figyelmemet. Ők vették meg tőle a házat a telekkel, hogy aztán 
sokszoros áron adják tovább az OTM-nek. Márpedig ha már akkor 
is a Klaus nevű meg a Ferrari működtették a céget, egy vagyont 
nyerhettek ebből az üzletből. Úgy mellékesen pedig szépen hülyét 
csináltak mindannyiunkból. 

 
Az irodába beérve előveszem azt a prospektust, amit még a 

múltkor kaptam Birkenbergertől, a müncheni Immo-Novum 
katalógusát. Fellapozom, hát a közepén ott díszeleg egy 
ugyanolyan fénykép, mint a mallorcai kiadásban, mindössze annyi 
különbséggel, hogy ezen csak a Ferrari szerepel, és a tengerpart 
helyett a müncheni tévétorony előtt árasztja bájos mosolyát a 
világba. Nem hiszem el! 

Haladjunk csak szépen tovább a történetben. Ez a Klaus 
ugyebár, aki a Mooshammerl néne szerint Bofrost-sofőrként járta 
a környéket, ingatlanokat keresett errefelé. Előbb-utóbb 
felfedezhette a Neuhofer telket, ami valóságos álomhelyszín egy 
benzinkút számára. Ráadásul a család benne is lett volna az 



 

eladásban, kivéve a Neuhofer papát. Megoldás: kiiktatni az 
akadékoskodót. Hogyan is mondta Hans, még mielőtt meghalt 
volna? Az ajtó éjjel-nappal nyitva állt. Könnyen be lehetett 
surranni és megpiszkálni a biztosítékot, amikor a Papa nekiállt 
bekötni az új tűzhelyet. 

Ugyanakkor: ha Klaus beosont a pincébe és ott várta, hogy az 
öreg nekiálljon a szerelésnek, akkor akár napokig is ott 
rostokolhatott. Persze, tudom, van az a pénz, amiért az ember 
bevállal néhány napi rostokolást egy pincében. A lényeg, hogy a 
megfelelő pillanatban ott legyen és katt, felkapcsolhassa a 
biztosítékot. 

Neuhofer mamánál még ennél is könnyebb dolga lehetett, ha a 
mama tényleg mindennap hajnali négykor járt ki az erdőbe sétálni. 
Közel-távol nincs egy lélek, aki megláthatná, amint elkapja a 
gyógyszerekkel amúgy is teletömött mamát és felhúzza a 
legközelebbi fára. Négyszázötvenezer eurót nyerhetnek vele! 

Nyakig ülök a munkában, amikor széles mosollyal az arcán 
besétál az irodába a Nagyi egy tányér rebarbarás süteménnyel. A 
táskájából elővesz egy papírt, és a süteménnyel együtt leteszi elém 
az asztalra. 

- Nézz csak ide, Franz! - ordítja lelkesen. - Jövő hónapban lejár 
a lakástakarékom! Csináltathatsz belőle egy szép fürdőszobát 
magadnak a disznóólba, nem kell többet kivárnod reggelenként, 
amíg a Papa végez a vécén! 

Mármost tudni kell, hogy a Nagyinak gyakorlatilag 
folyamatosan lejár valamilyen lakástakarék-féle megtakarítása. Jó, 
talán nem folyamatosan, de azért rendszeresen. Az ő egyik 
vezérelve ugyanis a takarékosság. Takarékosságfüggő, hogy úgy 
mondjam. A lakástakarékok terén pedig igazi szakértő. 

- Hívd is fel mindjárt a Flötzingert, hogy kezdheti a munkát 
nálad, és azt is mondd meg neki, csak a miheztartás végett, hogy 
ezúttal én fizetem a számlát! 

Azzal fogja a süteményt, és már indul is. 
- Hohó, a süteményt hová viszed? - kiabálok utána, de azt már 

természetesen nem hallja. 



 

Amikor később kimegyek a mosdóba, látom, hogy Nagyi ott 
üldögél a Susi irodájában, kávéznak, rebarbarás süteményt esznek, 
és elmélyülten pletykálnak. 

Hát igen, mint már említettem, nem igazán fulladnak bele a 
munkába a mi drága hivatalnokaink. 

 

18. fejezet 
 
Egy igazi fürdő a disznóólban a felújítás megkoronázása lenne, 

úgyhogy sietek is felhívni Flötzingert. 
- Szép napot! Ön a Flötzinger víz-gáz-fűtésszerelő céget hívta, a 

nevem Ignatz Flötzinger, miben segíthetek? - fuvolázza a 
telefonba olyan hangon, hogy az első pillanatban szóhoz sem 
jutok. 

- Flötzinger? - kérdezem aztán bizonytalanul. 
- Ja, csak te vagy az? - csak úgy süt a csalódottság a hangjából. 

Mégis kire számíthatott? 
- Milyen hülye szöveget nyomtál itt az előbb? - kérdezem már 

csak kíváncsiságból is.  
Erre elmeséli, hogy részt vett egy kisvállalkozóknak szervezett 

tanfolyamon, és ott szedte össze az ilyen használható 
üzletélénkítő ötleteket. 

Uram, Jézus! 
Megérdeklődöm, mikor tudna nekilátni a fürdőszobámnak, 

mire azt mondja: 
- Hadd vessek egy pillantást a menedzser-kalkulátoromba! 
- Mondd meg a menedzser-kalkulátorodnak, hogy én vagyok az 

első és kész! Ja, és a számlát a Nagyi állja, csak hogy tudjon róla a 
back-office részleged is! 

 
Amikor másnap átjön felmérni a munkálatokat, valahogyan a 

Neuhofer ház felé terelődik a beszélgetés. Máig sérelmezi, hogy 
nem vele akarták végeztetni a felújítást. 



 

- Még csak meg sem kerestek - mondja. - Csodálkoztam is, de 
hát nem fogom magam ráerőltetni senkire. Talán a 
futballcsapatból tett nekik valaki egy jobb ajánlatot, állítólag 
valami szerelő is játszik náluk. 

- Nálad bárki csak jobb ajánlatot tehetett - jegyzem meg, de 
azért úgy gondolom, ideje újabb látogatást tenni a Rot-Weiss 
Niederkaltenkirchen klubházában. 

 
Így aztán este kisétálunk Ludwiggal a futballpályára, és nézzük 

egy kicsit az edzést. A kapus még mindig katasztrófa, gyakorlatilag 
minden lövésből gól lesz. Amikor megunják, elmennek zuha-
nyozni, én meg meghívom magam egy jó hideg sörre a 
klubházban, és várakozó álláspontra helyezkedem. 

Szokás szerint nemsokára egymás után jönnek a játékosok, 
olyan szomjasan, hogy azt el sem hinné az ember. Mint akiket 
kiszárított belülről az edzés. 

A harmadik kör után odaülök hozzájuk, hogy lenne néhány 
kérdésem a Neuhofer-üggyel kapcsolatban, merthogy még mindig 
nem állt össze teljesen a kép. 

A sör már megoldotta a nyelveket, és kiderül, hogy 
mindenkinek van valami mesélnivalója az ügyben. Mivel pedig 
mindannyian autóval szándékoznak hazamenni, sietnek 
együttműködést mutatni a rendőrség irányába. 

Bekapcsolom a diktafont, és kiteszem az asztal közepére. A 
tömeges kihallgatás kissé nehézkes, mert mindenki egyszerre 
beszél, a diktafon meg persze képet nem rögzít, ezért lefektetem a 
szabályokat: mindenkinek, akinek van valami mondanivalója az 
ügyben, először be kell mondania a teljes nevét, csak aztán térhet 
rá a lényegre. Be is indul a dolog, az első vállalkozó előrehajol, 
majd' lenyeli a diktafont, és úgy mondja: 

- Steiner vagyok. Bernd Steiner. Én vagyok a szerelő, aki olyan 
ajánlatot tett Neuhofernek, isten nyugosztalja szegényt, hogy azzal 
a Flötzinger soha nem versenyezhetett volna, mert az egy vérszívó, 
egy szégyentelen élősködő, mindenki tudja. 

No, csak haladunk végre. 



 

Szépen egymás után mindannyian odahajolnak a diktafon fölé 
és elmondják a mondandójukat, én meg egész szép mennyiségű új 
információhoz jutok. A legfontosabbat mégis csak azután tudom 
meg, hogy kikapcsoltam és eltettem a diktafont. 

Későre jár az idő, már órák óta ott ülünk és a Neuhoferék 
tragikus kihalásáról beszélgetünk, Isten nyugosztalja őket. Így van 
ez minden törzsasztalnál: a politika és a futball után a harmadik 
legkedvesebb témát a halottak jelentik. Még a nőket is megelőzik. 

Így jutunk el ahhoz a naphoz, amikor Neuhofer papa nekiállt 
bekötni az új tűzhelyüket és helyette magát sikerült kikötnie az 
életből. Megtudom, hogyan mesélte el Hans Neuhofer a történetet 
a játékostársainak. Már amikor még élt szegény, természetesen. 

Szóval a Hans tényleg ott térdelt az öreg mellett, amikor azt 
megütötte az áram. A mama meg közben bevásárolt. Ezt eddig is 
tudtam, viszont a lényeg csak most következett. Én az ostoba 
fejemmel azt hittem, ha egyszer a mama éppen bevásárolt, az azt 
jelenti, hogy elment a boltba, és csak a két férfi tartózkodott 
otthon. 

Csakhogy nem így volt. A mama ugyanis nem ment el a boltba. 
A bolt jött el őhozzá, méghozzá egy Bofrost-furgon formájában. 
Amikor pedig a mama kiment a konyhába a pénztárcájáért, éppen 
abban a pillanatban hallatszott, hogy bumm, aztán a Neuhofer 
papa felszikrázott. 

Micsoda egy véletlen, nem igaz? 
Tehát mindjárt a legelső halálesetnél jelen volt egy 

Bofrost-sofőr. Amiből pedig nyílegyenesen következik, hogy a mi 
Klausunk saját kezűleg segítette át az öreg Neuhofert a másvilágra. 
Még csak nem is kellett napokig a pincében kuksolnia. Teljesen 
legálisan, ország-világ előtt sétálhatott be a házba. 

Kifizetődött az estém, az már most egyértelmű. Viszonzásul kék 
villogós felvezetéssel kísérem haza az egész csapatot. Nehogy még 
valamelyiküket baleset érje a sok sör miatt. 

 
Nyomozástechnikai sikereim dacára három igen komoly 

probléma is tornyosul előttem. Először is: még mindig nem tudom 



 

és nem is akarom megérteni, hogyan kapcsolódik a Ferrari az 
ügyhöz. A kis cukorfalat, aki két röpke óra alatt megmutatta ne-
kem az élet igazi értelmét, nem is pusztán szexuális értelemben. 
Egyszerűen összeillettünk mi ketten. Most pedig lehet, hogy a 
Bofrost-Klaus bűntársa volt a gyilkosságokban? 

Nem, az lehetetlen. Kizárt dolog. Kell lennie valami más 
magyarázatnak a szerepére. Mivel azonban rajta kívül is van még 
két igen komoly gondom, úgy döntök, őt egyelőre hátra állítom a 
sorban. 

A kettes számú problémát az évi rendes szabadságom jelenti. 
Amiben önmagában persze még nincsen semmi rossz. A gond az 
időzítés. Egy négyes gyilkosság felderítésének kellős közepén va-
gyok, ilyenkor katasztrófa szabadságra menni. 

A szolgálati előírásokat viszont be kell tartanom. A 
szabadságom idejére kényszerkitelepítésben részesülök az 
irodámból. Szar ügy. Hogy a fenébe lehet otthonról felgöngyölíteni 
egy ilyen ügyet? Lehetetlen. Ugyanakkor a nyomozást is lehetetlen 
három teljes hétre felfüggeszteni éppen most. Ki tudja, hány 
szerencsétlent irt még ki az alatt a három hét alatt a vicces Klaus. 

A harmadik gondom meg természetesen Susi. Ugyanis nem áll 
szóba velem, pedig majd belepusztulok, hogy megtudjam, mi 
mindent fecsegett el neki a Ferrari azon az estén a Wolfinál. 

 
Három ilyen gigászi probléma nem maradhat megoldás nélkül. 

Susi az első állomás. Egyrészt mert mindössze kétszobányi 
távolságra ül tőlem, másrészt pedig ez tűnik jelenleg a 
legkivitelezhetőbbnek. 

- Szia, kedves - sétálok be hozzá. 
- Mit akarsz, seggfej? - kérdezi vigyorogva, amitől rögtön 

reménykedni kezdek. 
- Nézd, Susi, ne érts félre, de egy nagyon fontos ügyben 

nyomozok, és szükségem van a segítségedre. 
- A polgármester tud erről a nagyon fontos nyomozásodról? 
Válasz helyett kinézek a folyosóra, aztán becsukom az ajtót. 



 

- Hogy tud-e... - tűnődöm. - Tudni valamit... mit is jelent tudni 
valamit manapság... 

- Tudja, vagy nem tudja? - vág közbe határozottan. 
- Figyelj ide, Susi. Egy négyes gyilkosságról van szó. Tudom, 

hogy nem értesz az ilyesmihez, de legalább ne hátráltasd a 
munkámat, rendben? 

Erre végre felnéz a képernyőről, egyenesen a képembe. Egyetlen 
szót sem szól, de a pillantása ezer szónál is többet mond, és 
nagyon nem tetszik nekem. Aztán amikor végre megszólal, a 
Ferrarit hozza szóba, ami nem kimondottan a helyzet eny-
hülésének irányába hat. Nem tehetek mást, igen határozottan kell 
fellépnem. 

- Nézd, Susi, tudnod kell, hogy ez a nő, aki nemrégiben azt 
állította, hogy van közöttünk valami, alaposan gyanúsítható az 
ügyben. Éppen ezért van szükségem a segítségedre. Tudnom kell, 
mi mindent mondott neked Wolfinál. Minden egyes szavát 
tudnom kell. Úgyhogy gyerünk, ki vele! 

Annyira belelendülök a saját szavaimba, hogy könnyedén 
felülök az íróasztala szélére, és olyan lazán viselkedem, ahogyan 
csak tudok. 

- Azt mondta, hogy édes vagy - kezd bele végül Susi 
határozottan kelletlenül és igen barátságtalan hangon. - És hogy 
király, ahogy dugsz. Ezt persze csak a végén mondta, amikor már 
elég sokat ivott. Ebből is látszik, mennyire elhomályosítja az alko-
hol a realitásérzéket. Királynak hisz egy teljesen átlagosan dugó 
fickót! Ennyi, kész, vége. Ha nem akarsz mást, tűnj el, nekem 
dolgoznom kell! 

Ezúttal egyetlen szó nélkül engedelmeskedem. 
 
Nem tehetek mást, átsétálok Simmerlhez. Ő is ott volt Wolfinál 

azon a bizonyos estén, talán mégiscsak hallott valamit. Miután 
borsos áron megvásárolok tőle öt gigászi méretű marhaszeletet, 
hajlandó is kinyitni a száját. Azt mondja, a Ferrari csak azért ment 
be Wolfihoz, hogy beadja hozzá a ház kulcsát. Merthogy elmegy 
Kanadába és egy jó ideig nem is fog visszajönni. Megbízott valami 



 

céget, hogy időnként nézzen rá a házra, legalábbis ezt mondta, 
meséli Simmerl. Ennél többet ő sem tud, nem is igazán figyelt a 
nőkre, ő inkább a Wolfival beszélgetett. Azt tanúsítani tudja, hogy 
Susi meg a Ferrari nagyon jól megértették egymást, és nagyon 
hosszú ideig fecsegtek egymással. Remek. 

 
Hazaviszem Nagyinak a marhahúst, majd kiugrik a bőréből 

örömében, és máris közli, hogy este grillezünk. A Papa már nem 
örül annyira, mert neki kell üzembe helyeznie a grillt. Az ő 
hiányos lábával. 

Később együtt ülünk, Nagyi hatalmas adag krumplisalátát 
készített igazi, sárga nyári krumpliból és egy egész uborkából. Egy 
kis kapor, ecet, olaj, só, bors, már kész is a mennyei eledel. Mond-
hatnám, hogy a Nagyi krumplisalátájáért még a steaket is 
elcserélném, de nem mondom, mert akkor hazudnék, a steak 
ugyanis egyszerűen tökéletes: vajpuhaságú, belül még kissé véres, 
egy álom az egész. 

Nem is lenne semmi baj, szép kellemes esténk lenne, ha a Papa 
nem döntene úgy, hogy szabadjára engedi a lábát. Sőt nem is csak 
engedi. Mert nem elég, hogy kihámozza a vastag kötésből, még fel 
is teszi az asztalra. A közepére. Az ülésrend a következőképpen 
alakul át: az asztal végén ül a Nagyi, utána következem én, utánam 
a Papa lába, végül maga a Papa. Ha pedig az embernek szinte a 
képébe tolnak egy duzzadt, ronda lábat, amin ráadásul csak három 
ujj van a szokásos mennyiség helyett, hát meg kell mondanom, a 
marhasteak már korántsem jelent olyan nagy élvezetet, még úgy 
sem, hogy tudom, mennyi pénzbe került. 

Az este igazi győztese ennek eredményeképpen Ludwig, aki 
megkapja az összes csontot. Mind az ötöt. Amikor a vacsora utáni 
sétánkon összetalálkozunk egy szomszédos kutyával meg a 
gazdájával, Ludwig a szokásos élénk üdvözlés helyett csak felemeli 
a fejét és elvonul mellettük. Szinte hallom, hogy odaveti: 

- Félre az útból, Frolic-zabáló! 
Teljesen egyértelműen ezt közölte. 

 



 

19. fejezet 
 
Alig érünk haza, hív Rudi Birkenberger. Üvöltözik, hogy ki fogja 

nyírni a hülye ribancot. Eltart egy ideig, mire kihámozom az 
értelmet a hisztériájából. 

A kedvese visszament a férjéhez. Éppen akkor, amikor Rudi egy 
csodálatos ajándékkal akarta meglepni: szobát foglalt maguknak a 
létező legromantikusabb mallorcai szállodában, pezsgővel, vi-
rággal, minden hozzá tartozó marhasággal. Merthogy a múltkor is 
olyan jól érezték magukat. Egy vagyonba került, bömböli a 
telefonba. 

Sokáig beszélünk, a végére sikerül megnyugtatnom 
valamennyire. Két és fél órai mély lelkületű beszélgetés után már 
mennék lefeküdni, úgyhogy azt mondom neki: 

- Nézd, Rudi, hétfőtől szabadságon vagyok, majd elütjük ketten 
az időt valahogyan. 

Ennél nagyobb hibát nem követhettem volna el. 
- Azt mondod, hétfőtől szabadságon vagy?  
Már a hangjából sejtem, hogy rossz irányba haladnak a dolgok. 
- Igen, hétfőtől. Munkám persze így is lesz elég, de azért 

egy-két estét biztosan meg tudok oldani... 
Nem is hallja, amit mondok. 
- Remek, remek! - A hangja máris újra a régi. - Ez nagyszerű, 

Franz! Akkor vasárnap délután szépen felülünk ketten a repülőre 
és irány Mallorca! Ott meg majd felderítjük a gyilkosságot, a te né-
gyes gyilkosságodat, érted? Ennél jobban nem is alakulhatnának a 
dolgok! 

Borzalom! 
Nem is tudom, mit felelhetnék neki. Egyfelől nem akarom az 

utolsó illúzióit is lerombolni, mert még újra bömbölni kezdene 
nekem. Másfelől semmi nem áll tőlem távolabb, mint hogy egy 
romantikára szakosodott szállodában legyek Birkenbergerrel 
kettesben, még akkor is, ha közben nyomoznánk is esetleg. 



 

Arról már nem is beszélve, hogy Mallorca Spanyolországban 
van. 

Életemben egyetlenegyszer utaztam el igazi szabadságra. 
Törökországba. Nem részletezem. Szörnyű volt. Az étel, a turisták, 
a törökök, a hőség, a légkondicionálók. Órákig sorolhatnám, de 
senkit nem akarok untatni vele. 

Úgyhogy eszem ágában sincs elrepülni sehová. Főleg nem Rudi 
Birkenbergerrel. Legfőképpen pedig nem Spanyolországba. 

Téma ezzel lezárva. 
 
Vasárnap délután fent ülünk a gépen, ami Mallorcára repít 

bennünket, és forog a gyomrom. 
A hülye fejemmel ugyanis könnyelműen elmeséltem Papának és 

Nagyinak a Birkenberger ötletét. Ők pedig azonnal fellelkesültek. 
Leginkább a Papa. Merthogy az ő fiacskája csak mozduljon ki 

végre és lásson egy kis világot. Nagyi inkább azért, mert az egész 
út ingyen lenne, mindent a Birkenberger fizet. Még az Iszlám 
Államba is elküldene, ha oda lenne ingyenes az utazás. 

Így aztán ott ülök középen egy hármas ülésben, beszorítva Rudi 
és egy haldokló svájci közé. Rudinak odanőtt a kezéhez a kamera, 
lefilmez mindent és mindenkit, egy perc szünetet nem tart. A 
svájci hiperventillál. 

Én pedig egy időgépbe álmodom magam, amelyik két héttel 
előre röpít a jövőbe. 

 
A szobánk romantikusabb már nem is lehetne: minden 

puha-pihe, az ágyon és környékén körülbelül egymillió 
rózsaszirom, a fürdővíz megeresztve, a pezsgő behűtve. A londiner 
megértő pillantást vet ránk, aztán tartja a kezét. Becsapom az orra 
előtt az ajtót, és legszívesebben lelőném Rudit, de sajnos 
fegyvertelen vagyok. 

- Csodálatos, nem? - ordít ki az egyik ajtó mögül. Mire 
odanézek, már bent ül a kádban, paskolja a vizet, és vigyorog. - 
Gyere csak, drágám, elférünk itt ketten is! 



 

Mielőtt még megfojtanám, kimegyek az erkélyre, hogy egy kis 
friss levegőt szívjak és szemügyre vegyem az egész létesítményt. 
Amit látok, kevés örömre ad okot. A medence hatalmas és szép, a 
strand homokja folyékony arany, a szoba a tengerre néz, a strand 
bárja hívogató. Nem is ezekkel van a gond. Hanem az emberekkel. 

Párosával összetekeredve járnak, folyamatosan tapogatják, 
simogatják, ölelgetik egymást. Tiszta, tökéletes, zavartalan 
romantika. Négy és fél csillagos szálloda. A félcsillagnyi levonást a 
melegek miatt kapták, fogadni mernék rá. 

Szóval ott állok és csak nézek mindenfelé, mert bármit 
szívesebben nézek, mint a pucér Birkenbergert a fürdőkádban. 
Megfogadom magamnak, hogy kiválasztok egy jó kényelmes 
széket a bárban, és tizennégy napon keresztül hűséges is maradok 
hozzá. 

 
Megkímélem magamat és a nagyközönséget a következő napok 

részletes leírásától. Naponta egy tucatszor jöttek oda hozzánk 
meleg és leszbikus párok, hogy mindenféle partikra meg ki tudja, 
milyen egyéb rendezvényekre hívjanak el. Jóindulatú emberek 
bátorítottak, hogy legyünk egy kicsit lazábbak, és vállaljuk fel 
nyíltan a kapcsolatunkat. Mutassuk ki nyugodtan az érzelmeinket. 
Mutassuk meg a világnak! Szóval ezt inkább nem részletezem 
tovább. 

 
Szerencsére vannak örvendetes fejlemények is, amelyek 

mindjárt értelmet adnak a nyaralásunknak. Például 
összetalálkozom a Ferrarival. Teljesen véletlenül. Na, jó, talán nem 
teljesen, mert Birkenberger megmutatta, hol van az ingatlaniroda. 
Mármint az új Immo-Novum. Én meg őgyelegtem egy kicsit azon a 
környéken. 

Nem is tartott sokáig, egyszer csak látom, hogy éppen felém 
sétál valahonnan. Először meg sem ismert. Nyilván nem számított 
rá, hogy éppen Mallorcán fog belém botlani. Mélyen a szemébe 
nézek, és arról álmodom, hogy felrepítem Rudit a holdra, és csak 
az enyém meg a Ferrarié lesz a rózsaszirmokkal telehintett ágy. 



 

- Te meg mit csinálsz itt, Franz? Álmomban sem gondoltam 
volna, hogy itt vagy - mondja. Gyorsan úrrá lesz a meglepetésén, 
elmosolyodik és átölel. 

- Ezt én is kérdezhetném - mondom. - Te mit csinálsz itt, 
Mercedes? Mert így hívnak, nem igaz? 

Ahogy kimondom, már érzem is, hogy nem kellett volna. Nem 
akarom elárulni magam. Nem szabad bizalmatlannak 
mutatkoznom. 

- Nem ülünk be egy kávéra valahová? - kérdezem gyorsan, mert 
igazából nem akarom hallani a válaszát. 

Elsétálunk néhány utcányira, beülünk egy kis kávézóba, aztán 
csak nézzük egymást. 

Akár itt helyben hanyatt dönteném, a nézőközönség szeme 
láttára, olyan jól néz ki. A bőre lebarnult, az arca piros - 
egyszerűen gyönyörű. 

És az a kedves mosolya! 
És ahogyan megfogja a kezemet! 
És ahogyan szopogatni kezdi az ujjamat! 
És ahogyan kisimít egy rakoncátlan tincset a homlokából! 
És ahogyan a kávéját issza! 
És ahogyan a combomra teszi a kezét! 
- Szép itt, ugye? - kérdezi, és néz rám kihívóan félredöntött 

fejjel. 
- Kifogástalan. 
- Ugye, tényleg tetszik? 
- Logikus. 
Szünet. Petting tekintetekkel. 
- Olyan szépen kiszőkült a hajad - mondja, és lassan, nagyon 

lassan megsimogatja a fejemet. 
- A naptól. 
- Mióta vagy itt? 
- Néhány napja. És te? 
- Egyedül vagy? 
Mintha az előző kérdésemet nem is hallotta volna. Viszont újra 

a szájához emeli az ujjamat. 



 

- Teljesen egyedül - felelem, mert Birkenberger pillanatnyilag 
az agyam leghátsó zugába száműzetett. 

- Csodálatos - mondja, és jár a nyelve az ujjam körül. 
Aztán strand, naplemente. Pontosan, mint a filmekben. Amiket 

mindig annyira utáltam. 
 
Éjfél körül érek vissza a szállodába, kissé még mindig a föld 

felett lebegek, de Rudi gyorsan visszaránt a valóságba. Azonnal 
rám támad, hol voltam, miért nem jöttem vissza vacsorára, és hogy 
ő hogy aggódott értem és így tovább és így tovább. Pontosan, mint 
a házaspároknál. 

Behúzok neki egyet, hogy újra normális mederbe zökkentsem a 
működését. Egy percbe sem telik, olyan szép adok-kapok alakul ki, 
hogy csak na. Mivel azonban kissé még lelassult vagyok a szextől, 
Rudi meg teljesen leégett a napon, viszonylag gyorsan feladjuk 
mind a ketten. 

Másnap reggelinél sokatmondó mosollyal néz ránk az egyik 
meleg szomszéd. 

- Ti aztán rendesen egymásnak estetek tegnap éjjel, láttalak 
benneteket az ablakon át! 

Nem írom le bővebben a pillantást, amit arat a megjegyzésével. 
El is húzza gyorsan a csíkot. 

A következő, ami eljut a fülemhez, ugyanilyen kevéssé örömteli, 
és még az étvágyamat is elrontja. 

- Megkérdezted, mit csinál itt? Vagy hogy mi az igazi neve? 
Vagy hogy mi köze van ehhez a Klaus Mendelhez? - faggatózik 
Rudi, és közben nagyjából ötödszörre veszi filmre a teljes 
svédasztalt. 

- Máris el akarod rontani a napomat? - kérdezek vissza. 
- Most komolyan, Franz! Ne hagyd, hogy a jó kis dudái már 

megint elvakítsanak! Te magad mondtad, hogy valami nagyon 
nincs rendben körülötte! 

Végre leteszi a kamerát, és beleszürcsöl a kávéjába. 



 

- Nem érdekel a véleményed, okostojás - morgom oda neki. - 
Szabadságon vagyok itt, méghozzá nem is önkéntes alapon, már 
elfelejtetted? 

- No de micsoda alkalom ez, hogy felderítsd az ügyet! Talán 
soha többé nem lesz ilyen jó lehetőséged! 

- Nincs ügy, Birkenberger! Baleset volt. Mindegyik. Tragikus, de 
attól még baleset. Ha meg nem, most már azon sem tudok 
változtatni! 

- Atyavilág, Eberhofer! Szedd már össze magad és kapcsold be 
újra az agyadat! A pipivel valami nagyon nincs rendben, az egekig 
bűzlik az egész ügy! Talán az agyadat is leszopta? 

Jó hangosan mondja az utolsó szót, mire a körülöttünk ülő 
meleg párok ránk kacsintanak. Elegem van az egészből. 

- Tegyük fel, hogy tényleg mind a négy esetben gyilkosság 
történt. Tegyük fel, hogy a Ferrari tényleg benne volt. Akár így 
volt, akár nem, a végére fogok járni, csakhogy te vagy az utolsó, 
akinek a segítségére szükségem van hozzá, világos? 

Kissé színpadiasan az asztalra hajítom a szalvétámat és 
kivonulok az étteremből. 

 
Sokáig gyalogolok egyedül a strandon, és pocsékul érzem 

magam. Várom, hogy múljon az idő. Kettőkor találkozom a 
Ferrarival. Percenként megnézem az órámat, de még nagyon 
hosszú várakozás áll előttem. 

Aztán hazatelefonálok. Az érzelmek viharában hánykolódva 
szükségem van egy jól ismert hangra. 

Természetesen a Papa veszi fel, mert a Nagyinak aztán órákig is 
csenghet a telefon, úgysem hallja meg. Otthon minden a 
legnagyobb rendben, Nagyi nagyon jól van, mondja a Papa. Ő 
maga már kevésbé. Merthogy nagyon hiányoznak a lábujjai. Aztán 
elmeséli, hogy Flötzinger jól halad a fürdőszobával, nemsokára 
jöhet a burkoló. A Nagyi egyébként egy raktári akciós kiárusításon 
annyi burkolólapot vásárolt össze, hogy az egész udvart be lehetne 
burkolni vele. És hogy milyen nagyon örült neki. És Leopold is 



 

szabadságra ment, méghozzá Thaiföldre. Last minute, szuper 
olcsó út. 

Egyetlen nagy eldorádó hát otthon minden. Üdvözlök 
mindenkit, mondom gyorsan, aztán leteszem. A számláló szerint 
kerek három percig beszéltünk. 

Remek. 
Egy örökkévalóságnak tűnik az idő, ameddig még várnom kell a 

találkozásra a Ferrarival, így aztán jobb híján leheveredek a 
strandon, és nézem a tengert. 

 
Szóval Leopold Thaiföldön van! Jellemző. Ezúttal valószínűleg 

egy thaiföldi nőt kell majd megszoknunk, miután Miss Románia 
leszerepelt. Néhány éven át megint ugyanaz a színjáték 
következik, csak a női főszereplő ezúttal ázsiai. Kihasználja, aztán 
lelép. Nem mintha utóbbit bárkitől is rossznéven lehetne venni. 
Leopold faképnél hagyása nagy valószínűséggel az egyetlen helyes 
lépés, amit ezek a nők tesznek életükben. 

Aztán persze megint csak a Ferrari felé kanyarodnak a 
gondolataim. Pontosabban arra, amit Birkenberger mondott a 
Ferrariról. Mivel pedig nem szándékozom valaha is osztozni 
Leopold sorsában, nem hagyhatom teljesen figyelmen kívül azt a 
lehetőséget sem - igaz, még az egyszázaléknyi valószínűséget sem 
éri el -, hogy Birkenbergernek igaza van, és a Ferrari csúnya játékot 
játszik velem. Akármilyen gyönyörű is és akármilyen átéléssel 
szopogatja is az ujjaimat. 

Így aztán még jóval a megbeszélt időpont előtt elindulok, hogy 
megnézzem magamnak azt az Immo-Novum irodát. 

 
Az ingatlanügynökség egy tekintélyes régi épület első emeletén 

található. A földszintet egy divatszalon foglalja el, mellette magas 
boltív alatt lehet bejutni a belső udvarra, onnan nyílik a feljárat a 
magasabb szintekre. Az udvaron egy másik ajtó is van még, va-
lószínűleg a divatszalon raktárába nyílhat, legalábbis erre enged 
következtetni az a tömérdek doboz, kirakatbaba és fóliába 



 

csomagolt, vállfára akasztott ruha, amit látok a nyitott ajtón 
keresztül. 

Az Immo-Novum cégtábláján a cég neve alatt a nyitvatartási idő 
és egy telefonszám olvasható, valamint kiraktak egy kis kosarat is 
szabadon elvihető prospektusokkal. Ugyanaz a prospektus hever 
ott, amiből már Rudi is szerzett nekem egy példányt. 

Ahogy ott álldogálok és gondolkodom, egyszer csak lépteket 
hallok közeledni lefelé a lépcsőn, aztán a feljárat üvegajtaján át 
feltűnnek a Ferrari lenyűgöző lábai. Egy másik pár láb is jön 
mellette, szinte egy ütemben lépkednek. Rám tör a pánik, nem 
akarom, hogy meglássanak. Jobb lehetőség híján besurranok a 
divatszalon raktárának nyitva hagyott ajtaján, elbújok a 
kirakatbabák közé, onnan leselkedem kifelé. Alig egy méter 
távolságra suhan el tőlem a Ferrari és a Klaus nevű. Mennek ki az 
utca felé. 

És most hogyan tovább? 
Utánuk kémlelek. A ház előtt autóba szállnak és már el is 

tűnnek a szemem előtt. A pokolba. 
 
Először is visszamegyek a szállodába. Nincs értelme tovább 

rostokolnom az irodánál. 
Rudi kint ül a strandon, és körülbelül századszorra filmezi a 

tengert. 
- Megnyugodtál, seggfej? - üdvözöl, amikor leereszkedem 

mellé. 
Beszámolok neki mindenről, amit láttam, és pontosan tudom, 

mik lesznek az első szavai. Én megmondtam neked. Ezt fogja a 
fejemhez vágni. 

- Én megmondtam neked - mondja a várakozásnak 
megfelelően. - Ez a te bombázód nagyon is benne van az egész 
disznóságban. Még az is lehet, hogy mind a négy áldozatot ő 
maga... 

Nem folytatja, hanem csak elhúzza az ujját a torka előtt. 
- Mercedes nem gyilkos! - tiltakozom, aztán némileg alább 

adom. - Legfeljebb egy gyilkos üzlettársa. 



 

- Ajánlok egy fogadást, Franz. Ha a mai találkozótokon 
elfogadható magyarázatot tud adni mindenre, soha többé egy 
rossz szót sem szólok róla. Még a nevét sem ejtem ki többé a 
számon. Ha viszont nem tudja kimagyarázni magát, most már 
tényleg nyomozni kezdesz, rendben? 

- Mire kellene magyarázatot adnia? 
- Például, hogy miért használt hamis nevet. Vagy miért nem 

említette soha, hogy van egy ingatlanügynöksége. És hogy egészen 
véletlenül éppen ez az ügynökség vásárolta meg a Neuhofer házat. 
Vagy hogy miért számolták fel teljesen a müncheni céget és miért 
alapítottak egy teljesen ugyanolyan irodát Mallorcán? Még vagy 
száz hasonló kérdést sorolhatnék, úgyhogy szedd össze végre 
magad, és ne játszd itt a sértett hősszerelmest! 

Hát igen, Rudinál jobban senki nem ismer engem, ezt sajnos el 
kell ismerni. 

- Leopold Thaiföldre utazott - mondom, csak hogy témát 
váltsak. 

- Thaiföldre? A feleségével? 
- A felesége nélkül. 
- Józan döntés. Ha a feleségét is vinné, az olyan lenne, mintha 

valaki a saját sörét vinné otthonról az Oktoberfestre - mondja 
Rudi, és elvigyorodik. 

- A felesége egyébként is lekerült a napirendről. 
- Vagy úgy - bólint Rudi, aztán megint a kamerájáért nyúl. 
 

20. fejezet 
 
Percre pontosan jelenek meg a találkozón, elszántan, hogy most 

végre tényleg felteszem a kérdéseimet. A Ferrari észbontóan néz 
ki, és ezúttal a prémsapkát is magával hozta. A kis vacak ugrál 
örömében, amikor meglát, valószínűleg Ludwig szagát érzi rajtam, 
mindenesetre később a hasamra vackolódik, így a szex most nem 
jöhet szóba. 

De haladjunk lépésről lépésre a történetben. 



 

Először kézen fogva sétálgatunk a kis utcákon, aztán beülünk 
egy kávézóba. A pincér leteszi elénk a kávét, és már éppen 
elszánnám magam az első kérdésre, amikor Ferrari megelőz. 

- Olyan boldog vagyok, hogy itt vagy, Franz - mondja komoly 
arccal és csillogó szemmel. 

Ezzel a kérdéseim le is kerülnek a napirendről. De csak 
átmenetileg. Néhány perccel később ugyanis a Ferrari gyönyörű, 
napbarnított válla felett Rudi Birkenberger tolakszik be a 
látómezőmbe. Ott áll a túloldali járdán és halál nyugodtan filmez 
bennünket. A fickó tényleg teljesen bolond! Sürgetem a Ferrarit, 
hogy induljunk tovább, nem igazán érti, de azt mondom neki, le 
akarok menni vele a tengerhez. 

Alig érünk le a strandra és helyezkedünk el kényelmesen, 
nézzük a partot csapkodó hullámokat, amikor a habok hátán 
ismét ismerős alak tűnik fel. Rudi Birkenberger, ezúttal egy 
vízibiciklin. Ott teker, és közben a strandot filmezi. Egyszerűen 
hihetetlen. 

- Nézd csak azt a fickót, Franz - mondja a Ferrari, és széles 
mosolyt küld Birkenberger irányába. - Biztosan az utazási irodák 
katalógusaihoz készít felvételeket. Lehet, hogy nemsokára egy 
reklámfotón láthatjuk viszont magunkat! 

- Talán - mondom. - Vagy egy beteg perverz, aki otthon az itt 
készített filmekre... 

- Nem, nem, Franz! - szakít félbe a nő. - Olyan kedvesnek 
tűnik... 

Felállok, és néhány lépést teszek a víz felé. 
- Most már húzz el innen, perverz disznó! - ordítom, mire Rudi 

komótosan leteszi a kamerát, nagyobb sebességgel kezd tekerni és 
végre eltűnik a láthatárról. 

- Látod, mégiscsak egy perverz volt - mondom a Ferrarinak. 
A helyzet sajnos Birkenberger távozása után sem válik 

szenvedélyesebbé, mivel a prémsapka éppen a hasamat választotta 
ki délutáni sziesztája helyszínéül. 



 

Mivel pedig a hangulatnak úgyis annyi, felteszem a 
kérdéseimet. Mindet egyszerre, csak úgy záporoznak ki belőlem. 
Valahogy így: 

- Miért vagy Mallorcán és nem Kanadában? És kicsoda 
Alexandra Kleindienst? És Mercedes Dechampes-Sonnleitner? 
Miért mondtad, hogy a tiéd a Sonnleitner-birtok, amikor te csak az 
ingatlanügynök vagy? És mennyi pénzt kerestél a Neuhofer házon? 
Az erdei balesetnél hogy lehet, hogy nem hallottad már messziről 
a Neuhofer öreg csotrogányának a zörgését, amikor azt már 
kilométerekről hallani lehetett? És Klaus miért Bofrost-sofőr, 
amikor állítólag építész? 

Talán nem volt kimondottan ügyes fellépés, de sikerült 
tökéletesen meglepnem vele. Néz rám a nagy szemével, aztán azt 
rebegi: 

- Ez most egy kihallgatás? Hivatalos minőségben vagy itt? 
Aztán elvörösödik az arca, felugrik, felkapja a hasamról a 

sapkát, és elrohan. Azt sem tudom, mit kiálthatnék utána - 
Mercedes? Alexandra? Ferrari? -, ezért inkább annyiban hagyom a 
dolgot. Talán mert a lelkem mélyén nem is igazán akarom tudni a 
választ a kérdéseimre. 

A szállodai szobánkba visszatérve először is megérdeklődöm 
Ruditól, teljesen meghibbant-e? Válasz helyett ő is kérdez: 

- Megtudtál valamit? 
- Semmit - közlöm vele, és akkorát csapok az ágyra, hogy 

valóságos rózsaszirom-eső száll szanaszét a szobában. 
- Én viszont igen! - közli velem. 
De nem folytatja, hanem odamegy az ablakhoz, és vár. Ismerem 

ezt a szokását. Egyperces hallgatás a legfontosabb információk 
előtt, csak hogy az őrületbe kergessen vele. 

- És mit tudtál meg, az isten szerelmére? - ordítom el magam 
végül. Elégedett képén öntelt mosollyal fordul felém. 

Aztán megtudom, hogy a vízibiciklis túrája után megivott még 
egy kávét a közelben egy teraszon, ahonnan továbbra is szemmel 
tarthatott bennünket. Amikor pedig a Ferrari faképnél hagyott és 
elrohant, Rudi azonnal utána eredt. Utol is érte, és amikor egészen 



 

közel ért hozzá, hallotta, hogy a nő telefonál és éppen azt mondja 
valakinek: 

- Itt már nagyon forró a talaj! Szünet. 
- Aztán a következőképpen folytatta - mesél tovább Rudi, és 

utánozni kezdi a Ferrari hangját. - Igen, tudom, hogy egy 
pszichopata, akit senki nem vesz komolyan, de akkor is jobb lenne 
nem vonni magunkra a figyelmet. Még egy egész hétig itt marad! 
Én az első géppel visszamegyek Németországba, eszemben sincs 
itt maradni a tűzvonalban... jó... Ahogy gondolod... Később 
találkozunk. 

Őszintén be kell valljam, az első percben még nem hittem 
Birkenbergernek. Amikor azonban megmutatta a jelenetet a 
kameráján, ellenállásom töredezni kezdett. Nagyon meggyőző 
volt, amit felvett. A Ferrari a végén észrevette, hogy valaki 
szorosan követi, és a kamera utolsó kockái azt mutatták, amint 
megfordul és ráüvölt Rudira, hogy perverz disznó, és ajánlást is 
tesz neki, hogy kivel mit csináljon. 

Aztán csak ülünk a romantikus ágy szélén és hallgatunk. 
Este kihagyjuk a vacsorát, inkább azonnal a bár felé vesszük az 

irányt. Egy ilyen nap egyetlen logikus befejezése, hogy italba 
fojtjuk minden gondolatunkat. 

 
Hajnal felé kezdünk el veszekedni, de még hogy! Merthogy 

Rudi részegségében a szememre hányja, hogy teljesen 
elvesztettem a józanságomat, és a nő annyira elvakított, hogy a 
legkristálytisztább bűncselekményt is képtelen vagyok meglátni. 
És hogy soha nem is lesz belőlem használható rendőr. Egy ilyen 
csődtömeg nap után éppen ez az, amit még hallani vágyom. 
Miután visszaüvöltök neki, hogy ő meg másra sem jó, mint hülye 
félrelépő házastársak után való szaglászásra, mindketten halálos 
sértettséggel térünk nyugovóra. 

Másnap reggel átalszom a reggelit, látom az órán, amikor 
felébredek. A tegnap esti vacsora elmulasztását a fejemben érzem. 
Pokolian fáj. A véralkohol-szintem valószínűleg rekord-közeli 
értéket mutatna. 



 

Miután lezuhanyozom és kimegyek az erkélyre, a kis asztalon 
első osztályú reggeli vár, mellette egy doboz aszpirin és egy cédula 
Ruditól: 

„Jó reggelt, drágám! Erősen javaslom, hogy evés után keresd fel 
a Klaus nevű urat. Éppen ideje. De ne próbálj az irodájában 
beszélni vele, túl veszélyes lenne. Válaszd inkább a divatszalon 
raktárát. Na, indulj már! Szerető szívvel: Rudi". 

Seggfej. A reggeli és az aszpirin után viszont újra embernek 
érzem magam. Lehúzok még néhány hosszt az úszómedencében, 
és valósággal újjá születve mászom ki a partra. Rudinak 
közel-távol semmi nyoma. 

A Ferrari szavai még a fülemben csengenek, ezért erőt veszek 
magamon, és elindulok az Immo-Novum irodájához, ahol némi 
tépelődés után az udvarból felhívom a cégtáblára írt telefonszá-
mot. És láss csodát, a Bofrost-építész veszi fel. 

- Klaus Mendel, Immo-Novum ingatlanügynökség. Miben 
segíthetek? 

Ez ugyanarra a tanfolyamra járhatott, mint a Flötzinger. 
- Mindjárt megmondom, miben segíthetsz - kezdem brutális 

őszinteséggel. - Emeld fel a segged, és nyiss ajtót! Itt állok az 
irodátok előtt az udvarban! 

Hihetetlen módon azonnal felismeri a hangomat, pedig be sem 
mutatkoztam. Nem tart sokáig, már jön is. Egészen lazán 
viselkedik, kitárja a karját, megrázza a kezemet. 

- Franz, micsoda örömteli találkozás! Mercedes már elmesélte, 
hogy itt vagy! Gyere, igyunk meg együtt egy kávét valahol! 

Más sem hiányozna, mint hogy az ügy fő gyanúsítottjával 
kávézgassak egy spanyol bárban! 

- Milyen jópofa pólód van - trillázza, és kissé idegesen megfogja 
a pólóm szélét. - Jägermeister. Milyen eredeti! 

A ház belső udvarában gyerekek játszanak fülsüketítő 
kiabálással. Megragadom Klaus karját, és behúzom a ruharaktár 
nyitott ajtaján. A másik kezemmel közben a zsebemben matatok, 
és bekapcsolom a diktafont, persze titokban, nehogy észrevegye. 



 

Biztonságtechnikai okokból ugyanis tilos fegyverrel felszállni a 
repülőgépek fedélzetére. Aminek következtében most teljesen 
fegyvertelen vagyok, és az ilyen helyzeteket nagyon nem szeretem. 
Amikor Klaus becsukja maga mögött az ajtót, a rossz érzésem csak 
tovább erősödik. 

A fickó viszonylag nyugodtan viselkedik. Kintről alig hallatszik 
be a gyerekek kiabálása, bent az egyetlen zaj egy ventilátor 
lapátjainak ütemes kattogása. Itt bent Klaus már korántsem néz ki 
olyan jól, mint az előbb, bár nem tudom, a rossz lelkiismerete vagy 
a neonfény okozza. 

- Mit akarsz tőlem? - kérdezi. Korábbi túlzott 
barátságosságának nyoma nincs. 

- Röviden összefoglalva a helyzetet, szerintem kinyírtál négy 
embert Niederkaltenkirchenben és ezzel négyszázötvenezer euró 
haszonhoz jutottál. 

- Ugyan, hagyd már abba! - mondja, és egyre erősebben 
kiütközik a szász akcentusa. Szinte fizikai fájdalmat okoz már 
hallgatni is, így nem úgy írom le, ahogyan hallatszott, hanem a 
magam szokásos nyelvezetével. Ami az irodalmi nyelvezet, 
ugyebár. 

 
Néz rám és hallgat. Összefonja maga előtt a karját, és egy 

kukkot sem szól. Most már valamelyikünknek igazán mondania 
kellene valamit, gondolom, és azzal megteszem az első lépést. 

- Hogyan csináltad? - kérdezem. - Egyáltalán, hogyan jutott az 
eszedbe? Légy olyan kedves, és avass be beteg agyad rejtelmeibe. 

- Arról lehetne vitatkozni, melyikünknek betegebb az agya - 
mondja erre, aztán megköszörüli a torkát, az állát masszírozza, 
végül csak belekezd végre. 

- Ahogy akarod - kezdi. - Elmondok mindent. Csak hogy legyen 
végre egy sikerélményed. Használni úgysem tudod majd semmire, 
ugyanis, ha nem tűnt volna még fel, egy árva lélek nincs itt rajtunk 
kívül, rólad ráadásul mindenki tudja, hogy bolond vagy. 
Mondhatsz te bármit, senki nem fog elhinni neked egy szót sem. 



 

A helyzet ettől fogva lazábbá válik. Aminek el kellett hangoznia, 
elhangzott. Utána leülünk a dobozokra, és Klaus beszélni kezd, 
bár kissé furcsa a hangja a vérző orra miatt. 

- Az elejétől kezdem, hogy ne terheljem túl az értelmi 
képességeidet - mondja, s közben előkotor valami gyógyszert a 
zsebéből. A szájába dob két tablettát, aztán csak gyűrögeti a 
kezében az üres csomagolást. 

- Az öreg Neuhoferrel kezdődött minden. Mert egyszerűen 
nem akart belemenni az eladásba. A legelején még eljátszott egy 
kicsit a gondolattal, de aztán kerek perec nemet mondott. 

- Csakhogy az üzlet túl vonzó volt ahhoz, hogy annyiban 
hagyd... 

- Még szép! Ráadásul az OTM ott ült a nyakunkon, mert a 
legelején, amikor az öreg Neuhofer még bizonytalankodott, 
Mercedes megmutatta az ingatlant az egyik OTM-es fejesnek. 
Nagy hiba volt, mert attól fogva mindenképpen meg akarták 
szerezni. Minden áron. 

- Az öreg Neuhofert ezért el kellett takarítani az útból. 
- Nem terveztem el előre. Az első esetet még nem. 
Feláll, és a hátát a falnak támasztja. Forgatja, gyűrögeti a 

kezében a gyógyszer üres csomagolását. Várat néhány percig. 
- Siess már - szólok rá. - Ki akarok menni a strandra még 

napnyugta előtt. 
Bólint. 
- Aznap véletlenül ott voltam a Neuhofer házban. A bofrostos 

kocsival. 
- Mit nem mondasz... 
Rám mered. Idegesnek tűnik. 
- Ne szakíts folyton félbe, így nincs benne semmi szórakoztató! 
- Lesz még neked szórakozásod... 
- Jó, akkor folytassuk. Szóval Neuhofer néni ott ült és a 

Bofrost-katalógust bogarászta, mint mindig, mielőtt vásárolt 
valamit. A konyhában meg a papa éppen az új villanytűzhelyet 
kötötte be. Hallottam, hogy káromkodik a vezetékek miatt, hogy 
milyen öregek és elhasználódottak. A mama is csatlakozott, 



 

panaszkodni kezdett nekem, hogy milyen szörnyű egy ilyen öreg 
ház, kívül-belül roncs az egész, kint meg a főút, ő ebbe bele fog 
bolondulni. 

- Te pedig megszabadítottad a kínjaitól szegényt. 
- Most akkor mondjam, vagy ne mondjam? 
- Hallgatlak. 
- Nagyon gyorsan történt mindent. A néni elment a 

pénztárcájáért, a papa meg éppen abban a percben kezdett el újra 
szitkozódni. Én meg ott álltam a folyosón pontosan a 
biztosítéktábla alatt. Csak egy kattintás volt az egész. Biztosíték 
fel, aztán gyorsan újra le. 

- Csak a Neuhofer papa közben meghalt. 
- Így igaz. El sem tudod képzelni, milyen... 
- Kímélj meg a részletektől. Mi történt azután? 
- Hát senki nem vizsgálta igazán komolyan, hogy mi történt. 

Baleset. A papa megfeledkezett a biztosítékról. A felesége meg a fia 
azt mondták, biztosan az állandó idegeskedés miatt. Mindig ide-
ges volt, nem figyelt oda rendesen, egyszerűen elfelejtette 
lekapcsolni az áramot. 

- Te viszont vérszemet kaptál, és már következett is a mama. 
- Ez volt a legjobb az egészben - mondja, és keserűen felnevet. - 

Ahogyan az öregasszony viselkedett. A papa halála után hirtelen ő 
lett az, aki nem akarta eladni a házat. Merthogy a papa nem akarta 
volna... a papa nem akarta volna, mindig csak ezt hajtogatta. 
Aztán jött a depressziója. Ahányszor csak mentem hozzá a 
bofrostos cuccokkal, egyre rosszabb állapotban találtam. A végén 
már az ajtót is csak résnyire nyitotta ki, és úgy szólt ki, hogy nem 
akar venni semmit. Hogy őneki már nincs szüksége semmire, nem 
kell már neki semmi. Mondtam, hogy ne zárkózzon be ennyire, 
szívjon néha egy kis friss levegőt. Erre elmesélte, hogy szokott ő 
sétálni, csak éppen nem nappal, hanem éjszaka. Hogy éjszaka 
szokott kijárni a házból. 

- Ez pedig megadta az újabb ötletet... 



 

- Pontosan. Tudod, azt hiszem, alapjában véve még boldog is 
volt, hogy nem kell visszamennie abba a rettenetes házba. Olyan 
hálásan nézett rám a végén... 

- Te perverz állat! 
- Komolyan mondtam! 
A gyűrögetett gyógyszercsomagolás kettészakad a kezében. 

Lehajította a földre. 
- Most már csak a bátyó volt hátra. Az idősebbik Neuhofer fiú - 

folytatom. 
- Ugyanazt játszotta el, mint előtte a mama. Alig halt meg az 

öregasszony, az a bunkó is meggondolta magát, és közölte, hogy 
most már ő sem akarja eladni a házat. Merthogy nem engedi a 
lelkiismerete a szülei emléke miatt... Tiszta hányinger! 

- És jött a konténerbaleset. Az azért nem volt olyan egyszerű, 
vagy tévednék? 

- Tudod, Franz, az idő múlásával az emberben kialakul egyfajta 
érzék a módszerekkel kapcsolatban. Nevetni fogsz, de a 
konténeres dolog semmi más nem volt, mint egyszerű számtani 
feladat. Súly, távolság, magasság, a karabiner anyaga, mérete és 
ehhez hasonlók. Miután kiszámítottam, hol fog lezuhanni a 
konténer, már csak arról kellett gondoskodom, hogy a fickó ott 
legyen alatta a megfelelő pillanatban. Így aztán fogadtam vele. Azt 
mondtam neki, túl gyáva ahhoz, hogy odaálljon a konténer alá. 

- Ő meg bizonyítani akarta, hogy nem gyáva.  
Klaus bólint, aztán visszaül az egyik dobozra. 
Előrehajol, egészen közel hozzám. Érzem a leheletét. 
Az udvarban harsányan nevetnek a gyerekek. Fegyvertelen 

vagyok. 
Hátradőlök, igyekszem nyugodtnak és öntudatosnak látszani, 

közben a tekintetemmel a helyiséget pásztázom, hátha meglátok 
valahol valamit, amit fegyvernek lehetne használni. Egy kést talán. 
Egy tőrt. Egy kézigránátot. 

Sehol semmi. 
- Aztán jött a pórázos baleset - mondom, és érzem, hogy 

megbicsaklik a hangom. Végtére is nem mindennap ül az ember 



 

szemtől szemben egy négyszeres gyilkossal teljesen fegyvertelenül 
egy spanyol ruhaszalon raktárában. 

- A pórázos baleset - ismétli. - Az aztán igazán szép munka volt. 
Nevet. Hangosan és hamisan. 
- Egy falusi rendőr eksztázisban!  
Csak nem énrám céloz? 
- Én láttalak meg először. Már akkor felfigyeltem rád, amikor 

azzal a borjú méretű döggel gyalogoltál a Sonnleitner-birtok felé 
vezető úton. 

Csak nem Ludwigra céloz? 
- Mondtam a társamnak, hogy törődjön veletek egy kicsit. 
Csak nem a Ferrarira céloz? 
- Érthetőbben, barátom - mondom neki, és komolyan fontolóra 

veszem, hogy fenyegetően meglengetek felé egy vállfát. 
- Éppen készültünk szedni a sátorfánkat, amikor felbukkantál a 

képben. A lehető legrosszabb időpontot választottad. Mit 
tehettünk volna? Nem volt más választás, így Mercedes a kisujja 
köré csavart téged. Jól csinálta, a saját szememmel láttam. 

Nevet. 
- Ott voltál, amikor... 
- Mellettetek. 
A vállfa egyre alkalmasabb fegyvernek tűnik. Végtére is fémből 

készült. Megfelelő szögből lecsapva vele... 
- Ó, a kis Franz... valósággal elolvadtál... mon Cheri... 
- A pórázbalesetről beszélj! - mordulok rá. 
- Meghallottuk, miről beszélgettél az utolsó Neuhoferrel. És 

hogy azt mondta neked, másnap bemegy hozzád az irodádba, és 
elmesél neked egykét dolgot. Ezt viszont nem hagyhattuk. Túl 
veszélyes lett volna. Mivel pedig tudtuk, hogy mindig az erdei 
úton vág át éjszakánként hazafelé a klubházból, kifeszítettünk egy 
drótot az út fölé. Utána meg a kocsi első kereke köré tekertük a 
pórázt. A többit már tudod.  

Szünet. 
- És most mihez akarsz kezdeni mindezzel? - akarja tudni végül 

vigyorogva. 



 

- Még egy kérdés. Igazából építész vagy, nem? Akkor miért 
dolgoztál Bofrost-sofőrként? 

- Tudod, nem voltam egy igazán motivált diák, és a pénznek is 
szűkében voltam, így néhány szemeszter után otthagytam az 
egyetemet és sofőrként próbáltam boldogulni. Így ismertem meg 
Mercedest is. Az elejétől fogva nagyon jó párost alkottunk. Ő 
hozta az ügyfeleket, én az ingatlanokat. És ezen a kiváló 
együttműködésen a továbbiakban sem kívánunk változtatni. 

- Azt még meglátjuk - mondom és felállok. - Németországban 
már felszámoltátok az irodátokat. Most a spanyolokat akarjátok 
irtani? 

- Azt még meglátjuk - utánoz. - Végeztünk? 
- Mára. 
Kezet fogunk a búcsúzásnál. 
- Úgyis elkaplak - mondom neki.  
Nevet. 
- Felejtsd el! 
Aztán megyünk mindketten a magunk dolgára. 
A diktafon által rögzített szöveg minősége sajnos csapnivaló. Az 

egyetlen, ami rendesen hallatszik, az a ventilátor kattogása. 
Ugyanis éppen mellette ültem, az ostoba fejemmel. 

Valamennyi az én hangomból is kivehető, de Klausból alig 
valami. A technika mai állása szerint remélhetőleg így is 
használhatóvá lehet tenni. A laborok manapság a legszörnyűbb 
zörejekből is képesek tisztán érthető beszédet kinyerni. 

 

21. fejezet 
 
Diadalittasan megyek vissza a szállodába, és vacsoránál 

részletesen elmesélek mindent Birkenbergernek. 
- Értem - mondja ő. - Szóval a Ferrari ingatlanügynök volt, 

Klaus meg Bofrost-sofőr. Első látásra a világon semmi kapcsolat 
közöttük. Azt sem vette észre senki, hogy a halálesetek 
gyilkosságok voltak. Még csak nem is gyanakodtak. Hihetetlen. 



 

- Abszolút - bólogatok. 
Amit tulajdonképpen mondani akartam: ez volt tehát a 

Neuhofer család kiirtásának története. Négyszeres gyilkosság. 
Tragikus, de így utólag már nem változtathatunk rajta. Azon 
viszont igen, hogy Klaus akadálytalanul folytassa az ámokfutását. 
Most már ez a feladatunk. 

Előbb azonban élvezni akarom a nyaralásból hátra lévő 
napokat. Tenger, homok, napsütés. Nem is olyan rossz hely ez a 
Spanyolország. 

Hazaérkezésem napján Nagyi olyan menüt tesz az asztalra, 
hogy az minden képzeletet felülmúl. Bevezetésnek 
paradicsomleves, desszertnek almás pite. A kettő között borjúragu 
galuskával és áfonyával. A paellák reménytelenül szállnának ver-
senybe egy ilyen mezőnyben. 

Leopold küldött egy lapot Thaiföldről. Meghosszabbította a 
nyaralását, ugyanis megismerkedett egy első osztályú thai 
leányzóval. Papa legalább tízszer felolvassa a szöveget, és 
ugyanennyiszer vágja a fejemhez, hogy én bezzeg egy árva sort 
sem küldtem. 

 
A disznóólban először is szemügyre veszem vadonatúj 

fürdőszobámat. Jó, nem egészen vadonatúj, mert a csempe elég 
réginek tűnik, a hetvenes évek divatja, borsózöld-mustársárga 
színkombináció, sakktábla-mintás és hosszabb megszokási idősza-
kot igényel. A majdani konyhának otthont adó sarkot ugyanez a 
csempe borítja, valamint a bejárati részt is. Merthogy ha egyszer 
sikerült ilyen remek akciós áron felvásárolni az egész elfekvő 
csempe-készletet, akkor azt bizony fel is kell használni. 

 
Később elindulunk a szokásos körünkre Ludwiggal, benézünk 

közben Flötzingerhez, hogy köszönetet mondjak neki. Az utóbbi 
két hétben ugyanis ő sétáltatta Ludwigot. Mivel hogy a Papa 
lábtechnikai okokból nem volt rá alkalmas, Nagyi meg szóba sem 
jöhetett. 



 

Flötzinger örömmel fogad, és olyan jól néz ki, hogy alig ismerek 
rá. Sokat fogyott, a kék-zöld melegítő már történelem. Amikor 
ajtót nyit, farmer és póló van rajta. Megbeszéljük, hogy este 
találkozunk Wolfinál és megiszunk egy sört. Végre bajor sört 
ihatok megfizethető áron. Mallorcán ugyanis vagy olcsó spanyol 
sört lehet kapni, vagy bajor sört, ami viszont egy teljes négyfogásos 
vacsora árába kerül. 

 
Később felhív Birkenberger, azt mondja, véletlenül 

elcsomagolta az én fürdőnadrágomat is, ne keressem. Aztán 
megpróbál a lelkemre beszélni, hogy a nyomozásunk 
eredményeivel holnap reggel azonnal menjek el Moratschek 
bíróhoz. 

Ezt aztán mondania sem kellene, megyek én magamtól is. 
Szeretném végre teljes mértékben kiélvezni a győzelmet. 

- Nocsak, Eberhofer - kiabál rám már messziről a bíró, amikor 
megpillant a törvényszék folyosóján. 

- Milyen jól néz ki! Csak nem szabadságon volt? Lebarnult, 
kipihent, remek, remek! 

Bemegyünk az irodájába, int, hogy üljek le. Leteszi az 
aktatáskáját, aztán ő is helyet foglal. 

- Mi szépet hozott nekem? - érdeklődik, miközben egy 
szippantásnyi tubákot szór a keze fejére. Kicsit furcsállom, hogy 
lehet valaki mindjárt hétfő reggel ilyen vidám. 

- Bíró úr - kezdem. - Szóval, a diktafonomon van egy felvétel, 
amelyen valaki beismeri egy négyes gyilkosság elkövetését. 
Akusztikailag sajnos nem tökéletes, de ha a technikusok 
megnézik... 

- Már megint ez a maga négyes gyilkossága! Eberhofer, 
Eberhofer! Az a szerencséje, hogy jó kedvemben vagyok, mert a 
feleségem ma reggel utazott el egy négyhetes kúrára! Mutassa azt 
a felvételt! 

Átnyújtom neki a diktafont. Bekapcsolja. Kattog a ventilátor. 
Katt. Katt. Katt. 



 

- Sajnálom, de én ezen nem hallok semmit. Valami mormogást 
talán, de semmi többet. Ez a kattogás az előtérben elnyom 
mindent. Ezen még a technikusok sem tudnak segíteni. 

Alapjában véve igaza van. A mormogás, amit említ, az én saját 
hangom. Klaus hangjából semmi nem hallatszik. 

- Nézze, Eberhofer, nem mondhatja, hogy elzárkóztam volna az 
abszurd ötlete elől. Én nyitott voltam, maga meg erre idejön ezzel 
a felvételnek nevezett valamivel. Mit mondhatnék erre? Sürgősen 
keresse fel dr. Spechtlt, ő talán segíthet magán. Nekem fél óra 
múlva kezdődik a tárgyalásom, úgyhogy ha megbocsát... 

Kezemben a hülye diktafonnal távozom. Legszívesebben a 
falhoz vágnám az ostoba kis felvevőt. 

- Franz! 
Ismerős hang szólít. 
- Mit mondott Moratschek? 
Nem hiszek a szememnek: Rudi Birkenberger áll a bíróság 

folyosóján. 
- Azt, hogy tele a töke az Eberhofer-féle agymenésekkel - felel 

helyettem a bíró. A dolgozószobája ajtajában áll, aztán elmegy 
mellettünk a kávéautomata irányába. 

- Te meg mit keresel itt? - kérdezem Rudit. 
- Moratschek már megint nem hitt neked? - kérdez vissza. 
- Moratschek hallani sem akar többet erről az egész szarságról. 

Nincs maguknak jobb dolguk, mint hogy tisztes hivatalnokokat 
feltartsanak a munkájukban? Maguk mindketten meg vannak hú-
zatva! - felel ezúttal maga Moratschek, visszafelé ballagva a 
szobája felé, kezében a kávéspoharával. 

- Adjon nekem öt percet, bíró úr - kérleli Rudi. 
- Csak öt percet, és meglátja, meg fog változni a véleménye! 
Moratschek végigméri. 
- Öt perc - mondja aztán. - Óra indul. 
Innentől már nagyon gyorsan történik minden. Rudi előveszi a 

kameráját, és bemutatja a bírónak a mallorcai divatszalon 
raktárában készült exkluzív felvételeit. Klaus Mendel nemcsak 
remekül látszik, de remekül is hallatszik, bár azért hozzá kell ten-



 

nem, én sem festek rosszul. Rudi mindvégig a kirakatbabák között 
áll, a végén azonban megfordítja a kamerát, és a felvétel az ő 
vigyorgó képével zárul, amint rámondja a nevét, a dátumot és a 
pontos időt. Abszolút profi módon, mondhatni. Moratscheknek 
megakad az orrában a tubák, nincs ideje rendesen felszívni, mert 
azonnal telefonálgatni kezd. Amikor elköszön tőlünk, feláll a 
karosszékből és mindkettőnknek hosszan rázogatja a kezét. 

- Elloptad az ügyemet - morgom Rudinak kifelé menet.  
- Csapatmunka volt. Ahogyan régen is csináltuk. - feleli. 
- A csapatmunka az, amikor ketten együtt csinálnak valamit. 

Az nem csapatmunka, ha az egyik titokban követi és megfigyeli a 
másikat, és mellékesen még hülyét is csinál belőle - mondom kissé 
ingerülten. 

Mivel azonban Rudi tudja, hogy a szívemhez a gyomromon 
keresztül vezet az út, gyorsan meghív egy jó adag bajor fehér 
kolbászra sörpereccel, jóféle Händlmeier mustárral és nagy korsó 
hideg világos sörrel. Mindezek maradéktalan elfogyasztása után 
valóban sokkal szebbnek látom a világot magam körül. 

 

22. fejezet 
 
Nem én vagyok az egyetlen, aki ez idő tájt másnak látja a világot 

maga körül. Klaus és a Ferrari is alaposan megváltozott 
körülmények közé kerül. A német és a spanyol hatóságok szinte 
percek alatt megállapodtak, másnap pedig a két jómadár már 
megbilincselve álldogált a müncheni repülőtér érkezési 
csarnokában. Fehéren, mint a téli krumpliból főzött gombóc. Mint 
az egész ügy úgymond kulcsfigurája, természetesen én magam is 
jelen vagyok az őrizetbe vételüknél. Rudi nincs, mert azt mondja, 
nem akarja ellopni tőlem a show-t. 

 
A Ferrari sír, de neki még a könnyek is jól állnak. Ott 

szorongatja a karjában a megbilincselt kezével a prémsapkát. 
Szemben állunk egymással, és teljesen logikátlanul ugyan, de arra 



 

várok, hogy megint szenvedélyesen hozzám simuljon. Persze nem 
teszi. A kedvezőtlen körülményekre figyelemmel, gondolom. 
Helyette azt mondja: 

- Szeretnék kérni tőled egy szívességet, Franz, és nagyon 
kérlek, ne mondj nemet! 

Egy könnycsepp gördül le a gyönyörű arcán, és nem tehetek 
mást, elolvadok tőle. Szótlanul bólintok.  

- Magadhoz vennéd a kicsikémet? Akár évekre is? Nagyon 
szeret téged, tudod... és Ludwigot is szereti. Ha legalább őt jó 
kezekben tudhatnám, máris sokkal jobban érezném magam. 

Gombóc van a torkomban, nem tudok megszólalni, csak 
bólintok, és átveszem tőle a kutyát. Aztán jön egy kolléga és 
elvezeti. Mármint a Ferrarit. 

 
Nagyi már csak azért is örül a szaporulatnak, mert teljesen 

ingyen kaptuk, márpedig ő pontosan tudja, micsoda vagyonba 
kerülnek az ilyen kis kutyaszerű lények. Csak kölcsönbe kaptuk, 
magyarázom, de Nagyinak kölcsönbe is jó. Máris megszerette. 

Papa nem is foglalkozik vele, mert neki most fontosabb dolga 
van. Holnap ugyanis érkezik Leopold, és a Papa már most a méltó 
fogadására készül. A prémsapka viszont azonnal szívébe fogadja a 
Papát és mindjárt az első napját váltakozva Ludwig és a Papa 
hasán összegömbölyödve tölti, ha pedig a Papa elindul valamerre, 
azonnal lelkesen kocog a nyomában. 

Nagyi súlyos kimozdulás-hiányban szenved, ezért sürgősen 
pótolnom kell a nyaralás miatt kiesett szolgálatokat. Egy kis 
magyarázatot talán ez is igényel, hiszen a Papának is van kocsija és 
ő is fuvarozhatná ide-oda a Nagyit. Csakhogy: a Nagyi nem haj-
landó vele utazni. Merthogy a Papa úgy hajt, mint egy őrült, 
mondja. Ráadásul nem a megszokott értelemben, azaz hogy az 
egész úton tövig nyomná a gázt. Nem, a Papa nem így vezet. 
Éppen ellenkezőleg. Ha már egyszer kihozza a vén kasztniját a ga-
rázsból, akkor ki is akarja élvezni az utat. Élvezettel vezet, mint ő 
maga mondogatja előszeretettel. Ami más szóval azt jelenti: 
lépésben. Nem egyszer megesett már, hogy autósok tettek panaszt 



 

nálam az irodában, amiért a Papa lebénította az egész főutat. 
Egyszer még egy traktoros is volt közöttük. 

Papa erre azt mondja, az öreg emberektől sem várja el senki, 
hogy sprintelve közlekedjenek, akkor miért várjuk el ugyanezt egy 
öreg autótól? Nagyi meg azt mondja, ő inkább gyalog megy, mint 
hogy folyamatosan a többi autós középső ujját nézegesse. 

Egy szó mint száz: Nagyi már valósággal szenved a bezártságtól. 
Elvonási tünetei vannak. Nincs mese, intézkednem kell. 

 
Mire kilépek a disznóólból, már ott is ül a kocsiban. 
- Aldi, Lidl, hetivásár - ordítja a fülembe boldogan, és lebegteti 

a céduláját, amire mindezt fel is írta. 
Javaslom, hogy kezdjünk a hetivásárral, mert ott nagyobb a 

választék, el is mutogatom neki a cédulán, de határozottan 
tiltakozik. 

- A vásárt hagyjuk utoljára, mert ha a végén megyünk, amikor 
már csomagolnak, mindig odaadják olcsóbban a maradék árut. 

Vagy úgy. Magam is rájöhettem volna. 
Mire hazaérünk, a csomagtartóba egy gombostű nem férne már 

be. Isten tudja, milyen hosszú időre elegendő készletet 
vásároltunk, mivel Nagyi állítja, hogy egyre nagyobb lesz az 
infláció, és az embernek előre kell gondolkodnia. Utolsó állo-
másként még beugrunk Simmerlhez, és megrendeljük a húst a 
másnapi Leopold-érkezési díszvacsorára. Nagyi a maga méreteivel 
nem lát át a pult mögött, ezért Simmerl hajol ki hozzá. 

- Csak zsugorodsz és zsugorodsz, Lenerl - mondja neki 
vigyorogva, abban a biztos tudatban, hogy Nagyi úgysem hallja. 

- Szólj neki, Franz, hogy fogja be az ostoba száját - fordul 
hozzám a Nagyi, aztán emelt fejjel kivonul. Az arcokról ugyanis 
pontosan le tudja olvasni, milyen jellegű szavakat intéznek hozzá. 

- Fogd be az ostoba szádat - továbbítom Simmerlnek az 
üzenetet kifelé menet. 

- Megiszunk egy sört este, Franz? - kiabál még utánam. 
- Lehet róla szó. 
Aztán már csukódik is mögöttünk a boltajtó. 



 

 
Délután le kell nyírnom a füvet, azon az alapon, hogy 

egyértelműen az én vétkem, hogy a Papa jelenleg nem teheti meg 
ugyanezt. Aztán elfuvarozom a gyógytornára. Semmi kedvem a 
kinti hőségben várakozni, ezért inkább beülök a rendelő 
klimatizált várószobájába, és végighallgatom Papa keserves 
nyögés-tirádáit. Minden egyes gyakorlatnál méghozzá. Nevetséges. 

Ilyen mozgalmas családi nap után megváltás egy sör este 
Wolfinál. Simmerl is ott van, már csak Flötzinger hiányzik. Mi van 
vele, érdeklődöm. 

Simmerl jó nagyot csap a vállamra. 
- Flötzinger? Hát neki mostanában nemigen jut ideje miránk, 

Franz. Jobb dolga akadt ugyanis. Merthogy besokallt a Marytől és a 
flanell hálóingtől és szerzett magának egy csipkékbe burkolt kis 
cukorfalatot, a gazember! 

Szóhoz sem jutok, Simmerl meg csak beszél tovább. Hogy a 
Flötzingernek erről a kis barátnőjéről igazából senki nem tud 
pontosabbat, de vannak, akik szerint Susi lehet az. 

Na ez már aztán... 
Az én Susim a Flötzingerrel! 
Hihetetlen! 
Szóval ezért kezdte a disznó a kocogást, meg ezért dobta ki a 

ronda kék-zöld melegítőjét. így már mindjárt összeáll a kép. 
Hirtelen a sörnek is rossz íze lesz, úgyhogy inkább hazamegyek. 
 
Másnap megjelenik Leopold. Mit mondjak? A Papa szinte 

kiugrik a bőréből örömében, olyan arcot vág, mint a kisgyerekek 
karácsonykor, és persze ennek megfelelően ajándékot is kap. Egy 
életnagyságú Buddhát, ami nem nehéz, mert a thaiföldiek 
magukról mintázták, ők meg köztudottan apró termetűek. És egy 
nagy képes albumot Thaiföldről. 

Nagyi egy első osztályú fűszercsomagot kap mindenféle csípős 
fűszerekkel, miután soha nem szerette a csípőset. 

Én nem kapok semmit. 



 

- Milyen volt Mallorcán, Franz? - óhajtja tudni Leopold, közben 
elterpeszkedik a kanapén, és mindkét kezét a támlára fekteti. 

- Nagyszerű. Egyszerűen nagyszerű - felelem. 
- Azt mondják, Mallorca a takarítónők és az alkoholisták 

szigete, te nem ilyennek láttad? 
- Thaiföld... - felelem ugyanabban a leereszkedő stílusban. - Azt 

mondják, Thaiföld azoknak a pasasoknak a szigete, akik 
természetes úton nem találnak nőt maguknak, vagy akik a 
gyerekekre gerjednek, te nem ilyennek láttad, Leopold? 

- Csend legyen! - mondja ki Papa a végső szót. 
 
Étkezés után együtt ülünk, Beatlest hallgatunk, és Leopold 

fényképeket mutogat az új Roxanájáról. Úgy néz ki, mint aki még 
tizenöt éves sincsen. Bikiniben ül a strandon. Leopold azt mondja, 
a thaiföldiek csodálatos egy nép, és hogy nagyon tisztelik az 
őseiket. És ez neki nagyon tetszett, és ő is elkezdett ilyesmikkel 
foglalkozni, és egy csodálatosan mély, bensőséges kapcsolatot 
létesített a Mamával. Papának könnybe lábad a szeme, nekem 
pedig felfordul a gyomrom. Nagyi a fényképeket nézegeti, aztán 
azt mondja: 

- Most akkor ő az új játékod? 
Leopold meg sem hallja a kérdést, inkább arról érdeklődik, kié 

az új, kicsi kutya. 
- Az enyém - mondom neki. 
- Ritka ronda példány - mondja erre. 
Később, amikor a prémsapka összegömbölyödve fekszik a Papa 

hasán és a háttérben szól a Beatles, azt mondja Leopold a 
Papának: 

- Nagyon szeret téged ez a kis kutyus, igaz?  
Papa bólint, és megsimogatja a valósággal a hasára nőtt szőrös 

szemölcsöt. 
- Milyen aranyos kis állat - mondja a Leopold, és ő is 

megsimogatja. A sapka ásít egyet, és meg kell mondjam, nincs 
egyedül, én is nagyon unatkozom. Szólok is Ludwignak és 
elindulunk a körünkre. Egy-huszat teljesítünk. 



 

 
Hétfő reggel szabadságom lejártával ismét elfoglalom az 

irodámat. Előtte azért még benézek Susihoz.  
- Milyen volt a nyaralás? - érdeklődik valahol félúton a 

barátságos és a barátságtalan között, és csak egy pillanatra emeli 
fel a tekintetét a képernyőről. 

- Történt valami, amíg nem voltam itthon? - kérdezem, és 
odaállok közvetlenül elé, hogy muszáj legyen felnéznie rám. 

- Itt? Mi történt volna? 
- Például hogy összejöttél Flötzingerrel. 
Csak úgy kicsúsznak a szavak a számból, még mielőtt 

meggondolhatnám őket. Susi most már rám néz, de jobban járnék, 
ha továbbra is a képernyőt bámulná. A pillantása ugyanis... hogyan 
is fogalmazzak... kifejezetten nagyon barátságtalan. 

- Te hülye seggfej! Ki mesélt neked ekkora baromságot? 
Takarodj ki innen, ne is lássalak! 

Nagyon barátságtalan bánásmód, meg kell mondjam. 
 
Napközben aztán lassan kezdem jobban érezni magam. Felhív 

ugyanis Moratschek bíró. Isten hozott újra az irodában az első 
munkanapomon, mondja, mintha csak több hónapos kómából tér-
tem volna vissza. 

Aztán rátér a lényegre: A Mendel-Kleindienst ügy eddigi 
nyomozása kiderítette, hogy a két gyanúsítottnak egy sorozat 
hasonló bűncselekmény van a rovásán. Nem gyilkosságok, olyat 
sehol nem csináltak Niederkaltenkirchenen kívül, de máshol is 
ingatlanok egész sorát szerezték meg aljas és csalárd 
módszerekkel. Az egész országban működtek, lassan összeáll a 
kép, ahogyan jelentkeznek más helyekről is a kollégák, akik eddig 
eredménytelenül vizsgálódtak. 

Na tessék. 
Franz Eberhofer, az öreg pszichopata pedig a szabadsága alatt, 

kikapcsolódás közben is könnyedén megoldotta az összes, évek 
óta halmozódó felderítetlen ügyet. Jólesik hallani az ilyesmit. 



 

Még udvariaskodik is a bíró úr, el sem hinné az ember. Persze 
eddig is tudtam, hogy azért valahol mélyen neki is jó szíve van. 
Talán már említettem is korábban. 

 
A tárgyaláson természetesen mi leszünk majd a koronatanúk, 

Birkenberger meg én, mondja Moratschek. Már az újságok is írnak 
az ügyről, majd elküld nekem néhány cikket. 

- Maga meg nem hitt nekem, emlékszik? - mondom a végén. - 
Inkább százszor is elküldött a doktor Spechtlhez ahelyett, hogy 
komolyan vett volna! 

- Dr. Spechtl, ne is mondja! Nem ért az semmihez! Maradt 
volna inkább az orroknál és a füleknél - feleli erre Moratschek 
bíró. 

- Jut eszembe, bíró úr, dr. Spechtl üzeni magának, hogy abba 
kellene hagynia a tubákolást, különben... 

Moratschek erre egyszerűen leteszi. Hátradőlök a székemben, 
aztán felhívom Birkenbergert, hogy osztozzak vele a kis 
diadalomban. Sajnos éppen megint egy obszerváció közepén jár, 
nem ér rá velem beszélni. 

 

23. fejezet 
 
Ma korán hazamegyek. Mert először is: nem kell mindjárt az 

első munkanapon túlerőltetnem magam, másodszor pedig 
masszázsra kell vinnem a Nagyit. 

Éppen kihajtunk a faluból, amikor szembejön velünk 
Flötzinger. Ráadásul nem a szokásos víz-gáz-fűtésszerelés 
furgonjával, hanem az elegáns magánautójával, egy BMW-vel. 
Ablak leeresztve, kar lazán kilógatva. Napszemüveg, ostoba vigyor. 
És nincs egyedül. Sajnos amikor a kísérőjét is szemügyre akarom 
venni, éppen a szemembe süt a nap, így csak annyit tudok 
megállapítani, hogy egyértelműen nem férfiról van szó. 

 



 

Miután Nagyit a masszőrhölgy gondjaira bíztam, nem bírok 
tovább a kíváncsiságommal. Elpusztulok, ha nem tudhatom meg, 
kivel furikázik Flötzinger. 

A nyomozás első lépése a hites feleség kizárása. Ez gyorsan 
megtörténik, egy telefon, Mary otthon van. Nem, a férje nincs 
otthon, mondja, aztán hallom, hogy lekever egyet Ignatz-Fynnek, 
pontosan egy másodperccel azután, hogy az meg Clara-Jane-nek 
kevert le egyet. 

Kocsiba ülök, irány a városháza. Susi nincs a szobájában, és a 
kolléganője azt mondja, ma már korábban elment. Úgy tudja, 
fogorvoshoz kellett mennie. 

Szóval fogorvoshoz! 
Természetesen tudom, melyik fogorvoshoz jár, nincs olyan nagy 

választék itt nálunk fogorvosokból, úgyhogy azonnal odahajtok. 
Susi kocsija nem áll a parkolóban. A kerékpárja sem. Bámulom egy 
kicsit a rendelő ablakát az emeleten, aztán nem bírom tovább, és 
bemegyek. 

 
Susi a várószobában sincs, ez azonnal látható. Fennáll még a 

lehetőség, hogy a kezelőben ül, de hogy ezt felderítsem, hosszabb 
ideig ott kell maradnom. Közlöm az asszisztensnővel, hogy rette-
netesen fáj a fogam, alig bírom elviselni. Olyan jól alakítok, hogy 
megígéri, mindjárt a következő betegként engem fognak behívni. 

Várok és várok és várok. Akárki van is bent, nagyjavításra kellett 
jöjjön, hogy ennyi ideig eltart. A végén aztán, amikor végre 
kinyílik az ajtó, egy verítékben úszó, tésztaképű férfi jön ki rajta. 
Még csak nem is hasonlít Susira. 

Fájdalmaim ugyanolyan hihetetlenül gyorsan elmúlnak, mint 
ahogyan felléptek. Már rohanok is kifelé. 

Visszaülök a kocsiba, és folyton csak Susin jár az eszem. Magam 
elé képzelem az undorító víz-gázfűtés buheráló karjaiban. 
Elképzelem, ahogy az ujjaival beletúr abba a gondozatlan, ronda 
hajzatába. Ahogy a nyakát puszilgatja, ugyanúgy, ahogy az 
enyémet szokta. Ahogy gyengéden masszírozza a hátát. 

Masszírozza a hátát! 



 

A francba! 
Elfelejtettem a Nagyit! A gázra taposok, és néhány 

másodperccel később már fékezek is a masszázsszalon előtt. 
Hiába. Már elkéstem. 

 
Közel-távol sehol egy Nagyi a láthatáron, a szalon zárva, 

mondták is, hogy Nagyi ma az utolsó vendég. Végighajtok az úton 
hazafelé egészen a házunkig. Nagyi sehol. 

Papa a kertben ül a sapkával az ölében, és semmiről sem tud. 
Amikor visszaugrom a kocsiba, még utánam kiabál: 

- Aztán haza ne gyere a Nagyi nélkül, hallod? 
Visszamegyek a masszázsszalonhoz, és megpróbálok benézni az 

ablakon, de sajnos az intim szféra védelme érdekében tökéletesen 
átláthatatlan. Az ajtón egy tábla a nyitvatartási idővel és egy 
telefonszámmal. Felhívom a számot. 

Szép napot kívánunk, blablabla, sajnos nyitvatartási időn kívül 
hívott minket, blablabla... 

Semmi eredmény. 
Megint hazaszáguldok, de Nagyi továbbra sem bukkant fel. 

Papa felemelkedik, most már nagyon mérges. Előhozza az öreg 
járgányt a garázsból, és csatlakozik a kereséshez. 

 
Röviden összefoglalva az eseményeket: Liesl Mooshammernek 

hála, sikerül megtudnom a masszőr hölgy otthoni címét. Elmegyek 
hozzá, otthon találom. Azt mondja, miután végzett a Nagyi keze-
lésével, még bent maradt egy ideig a szalonban, a könyvelést 
csinálta hátul az irodában. A Nagyi közben a kezelő helyiség 
ablakánál várt rám. Azt mondja a hölgy, mire ő elkészült a 
könyveléssel, a Nagyi már nem volt ott, amire ő azt hitte, hogy el-
jöttem érte és elvittem, ezért szépen bezárta a szalont, és 
hazament. 

Mivel semmi más ötletem nincs, visszamegyünk együtt a 
szalonba. Hátha Nagyi csak kiment a vécére éppen akkor, amikor a 
hölgy bezárt. 



 

Hát nem a vécén volt. Hanem a kezelő helyiségben. Merthogy: 
ha már egyszer egy vagyonért megszabadult a tyúkszemeitől, nem 
akart addig álldogálni rám várva, amíg újabb tyúkszeme nem nő az 
ácsorgástól, mondja. Ezért visszament a kezelő helyiségbe, és 
kényelembe helyezte magát a masszázsszékben. Ott várt rám. 
Aztán elaludt. Mivel pedig Nagyi egy mazsolánál is kisebb, a szék 
pedig az ajtónak háttal áll, a hölgy nem vette észre, hogy ott van, 
amikor benézett, mielőtt hazament volna. 

Nagyi még mindig aludt, amikor visszamentünk a szalonba. 
Csodálkozva nézett ránk, hogyhogy a Papa is itt van, ketten két 
kocsival jöttünk el érte? 

 
Vacsoránál ennek megfelelően Papa fagyos hangulatban van és 

végül ki is tör belőle a tiráda: 
- Téged egyáltalán nem érdekel a családod! Semmit sem 

számítunk neked! Elfelejtesz elmenni a Nagyiért, megtagadod, 
hogy megkeresd a lábujjaimat, egy árva sort nem küldesz nekünk a 
nyaralásból! 

- Megbolondultál? - kezdek tiltakozni, de már rángatja is elő a 
háromujjú lábát az asztal alól, és az orrom elé emeli éppen a 
tányérom fölött. 

Jó étvágyat! 
- Elég legyen most már abból az undorító csülködből! - ordítja 

el magát hirtelen a Nagyi. - Megkereshetted volna magad is a 
hülye lábujjaidat, a szemednek nem volt semmi baja, meg a 
kezednek sem! Hagyd már békén ezt a szegény gyereket! 

Éppen győzedelmesen elvigyorodnék, amikor én kerülök sorra. 
- Te meg ne merészelj itt vigyorogni! Ha még egyszer ott 

felejtesz valahol, megtanulod, hol lakik az úristen, megértetted? 
Megértettem. Bólintok. 
- Veritek a szögeket a koporsómba! - Nagyi morogva hajol a 

tányérja fölé. - Minden szavatok egy újabb szög! 
 
Lejárjuk Ludwiggal a körünket, aztán kiülök hátra a kertbe egy 

sörrel. Nemsokára megjelenik a Papa egy üveg vörösborral, és leül 



 

mellém. Egyikünk sem szól egy szót sem. Aztán sodor magának 
egy füves cigarettát és rágyújt. Élvezettel szívja, lassan fújja ki a 
füstöt. 

A világ legnagyobb provokátora. 
Két perccel később teljesen váratlanul Leopold autója gördül be 

az udvarra. Egyenesen felénk tart. 
- Mondjátok, megvan még valahol az a régi gyerekágy, amit a... 

Papa, ez nem egy füves cigaretta, amit szívsz? 
Papának arcára fagy az üdvözlő mosoly. 
- Első osztályú fű, fiam! 
- Azt hiszem, ezt nem egészem értem - mondja Leopold, és úgy 

áll ott, mint aki földbe gyökerezett. 
- Pontosan mit is nem értesz? - jelentkezem én is szólásra. 
- Papa füves cigarettát szív a kertben, te meg, a zsaru, csak ülsz 

mellette és sörözöl? 
- Ha egyszer én nem szeretem a füves cigarettát... 
- Seggfej! Pontosan tudod, mit akarok mondani!  
Leopold most már tényleg magánkívül van.  
Papa egy üres székre mutat. 
- Gyere, ülj le hozzánk! 
- Isten őrizz! Azt hiszed, megengedhetek magamnak ilyesmit? 

Ezért lecsukhatnak, Papa! 
Körülnéz, mintha minden fa mögül a kábítószeres ügyosztály 

kommandósai leselkednének, aztán újra hozzám fordul. 
- Mióta tudod? 
- Amióta a világon vagyok. 
- És én miért nem tudtam róla soha? - A kérdés ezúttal a 

Papának szól. 
- Így alakult - próbálkozik a Papa. - Sosem volt rá alkalom... 
Leopold azonban nem hülye. Aljas és kicsinyes, de nem hülye. 

Átlát a dolgon. 
- Nem bíztál meg bennem! 
Színpadiasan a fejéhez kap, aztán újra elmondja, ezúttal szinte 

visítva: 
- Egyszerűen nem bíztál bennem! 



 

- Dehogynem... Tulajdonképpen igen.... Csak... 
Tovább nem jut a Papa, mert Leopold sarkon fordul és elrobog. 

Papa még félszívvel utána szól, teljesen hatástalanul. 
 
- Nem bíztál meg Leopoldban? - szólalok meg aztán, inkább 

csak magamhoz beszélve, mint a Papához. 
Nem is kapok választ. Egy ideig csak üldögélünk néma 

csöndben. 
- Mindig azt hittem, Leopold a kedvenc fiad - mondom, megint 

inkább csak magamnak. 
- Leopold meg éppen fordítva gondolta - mondja a Papa, és iszik 

egy nagy korty vörösbort. 
- Mit gondolsz, miért hoz nekem mindig mindenféle 

ajándékot? Miért hízeleg itt nekem, mintha tényleg örülne, hogy 
láthat? 

- Azért ami a hízelgést illeti, azért az kölcsönös. Azt hiszed, 
nem látom, hogyan nézel rá? Igazi bálványimádás, amit Leopold 
körül rendezel. 

- Most pontosan úgy beszélsz, ahogyan ő szokott. Csak ő rólad 
mondja ugyanezt. Talán nem is vagytok olyan különbözőek ti 
ketten. 

- Isten ments! 
A Papa nevet, mély hangon, elégedetten.  
Megint hosszas szünet. Aztán megkérdezem: 
- Tulajdonképpen minek kell Leopoldnak egy gyerekágy? 
- Talán szaporodik. 
- Már csak az hiányozna! 
Később megszólal a Beatles. A legérzelgősebb dalaikat üvöltik 

teljes hangerővel. 
 
Másnap alig érek be az irodámba, amikor telefonál Moratschek, 

hogy Klaus Mendel felakasztotta magát a cellájában. Előtte írt egy 
több oldalas beismerő vallomást, aztán felkötötte magát. Ilyenek 
ezek mind, mondja a bíró. Akinek a legtöbb a mocskos ügye és a 



 

legrondább dolgok terhelik a lelkiismeretét, az szépen kisétál az 
ügyből, meglóg, még mielőtt felelősségre vonhatnák. 

- A vallomásában magára vállalta a teljes felelősséget 
mindenért. Azt írta, az özvegye nem tudott semmiről. 

- Az özvegye? Kinek az özvegye? 
- Hát az övé. A Kleindienst nőszemély. Alexandra Kleindienst. 

A bűntársa. 
- Házasok voltak? 
- Igen, már... várjon csak, nézem az iratot... igen, már négy éve. 
Vagy úgy. 
- Vagy úgy - mondom, mert semmi más nem jut az eszembe. 
- Mindenesetre jó lenne, ha újra elővenné és alaposan 

megszorongatná azt a Gashit, tudja, a darukezelőt. Mendel 
vallomása szerint ugyanis ez a Gashi addig hagyta himbálózni a 
Neuhofer fiú fölött a konténert, amíg... szóval tudja maga is. 

Szóval Gashi! Mégsem csaptak be a megérzéseim. Mármint a 
darukezelőt illetően. Mert a Ferrarit illetően ennél jobban be sem 
csaphattak volna. A nő, aki úgy elcsavarta a fejemet, hogy még 
most sem állt vissza teljesen a helyére, már évek óta valaki más 
felesége volt. Ezek a nők... Ezek már csak ilyenek. Itt van például 
Susi is. Szemtől szemben játssza a sértődöttet meg a féltékenyt, 
aztán a hátam mögött gátlástalanul hempereg a fűtés-buherálóval. 

 

24. fejezet 
 
Mondjuk úgy, elég harapós hangulatban vagyok, úgyhogy 

indulok is azonnal a Krawall cég telepére. Wallner ott áll egy 
teherautó előtt, és Gashival beszélget, aki a vezetőfülkében 
üldögél. Mindketten dohányoznak. Igen korlátozottan örülnek, 
hogy viszontláthatnak. A helyzet egyértelműsítése érdekében azzal 
kezdem, hogy fegyvert rántok, erre persze leesik az álluk, és 
engedelmesen felemelik a kezüket. 

- Kiszállni, de azonnal! - ordítok rá Gashira. Kiszáll. Ezek 
szerint mégsem olyan hiányosak a német nyelvi ismeretei. 



 

Megbilincselem, és beültetem a szolgálati autóba. Már éppen 
indulnék, amikor Wallner megkopogtatja az ablakot. 

- Sokáig fog tartani? Ez a legjobb emberem! 
- A legjobb embere gyilkosságot követett el, barátom! 

Különben is, néhány héttel ezelőtt éppen maga sürgette, hogy 
derítsük fel az ügyet a cége hírneve érdekében. Bár aki gyilkosokat 
alkalmaz, annak nem hiszem, hogy igazán aggódnia kellene a cége 
jó híréért. Ablak fel, indulás. 

- Nem vagyok gyilkos! - szólal meg útközben Gashi hibátlan 
németséggel. 

Mint kiderül, kétéves kora óta Németországban él és 
ugyanolyan jól beszéli a németet, mint az anyanyelvét. A színjáték 
a tolmáccsal csak vicc volt, mondja. Nagyon sajnálja. Ha ennyire 
szereti a vicceket, én is mondok neki egyet: a nyakába fogom 
varrni mind a négy Neuhofer-gyilkosságot. Ügyvédet akar, 
kiáltozza rémülten, amire azt felelem, nagyon sajnálom, de nem 
hiszem, hogy lenne ügyvéd, aki vállalná a védelmét. Egy 
négyszeres gyilkos védelme egyetlen ügyvédnek sem lehet üzlet, 
hiszen a siker esélye gyakorlatilag nulla. 

 
- De én csak annyit csináltam, hogy megállítottam a darut - 

magyarázkodik egyre kétségbeesettebben. - Csak pár percre, nem 
tovább. Mendel azt mondta, fogadott Neuhoferrel, hogy az nem 
mer beállni a konténer alá. A fickó vállalta a fogadást, Mendel meg 
szólt nekem, hogy hagyjam egy kicsit himbálózni a hülye 
konténert a Neuhofer feje fölött, hátha megijed. Száz eurót adott 
érte, hát persze hogy megcsináltam. Ez volt minden, esküszöm! 

- Esküszöm, esküszöm? Mit gondolsz, hányszor hallottam már 
ezt? 

Erre sírni kezd, a vicces albán. Én meg elégedett vagyok. Az 
irodában leírom és aláíratom vele a vallomását, aztán már mehet 
is. 

 
Nyitva hagyja maga után az ajtót, így hallom, hogy valakik 

nagyon nevetgélnek a szomszédságban. Pontosabban a Susi 



 

irodájában. És hallhatóan nagyon tetszik nekik valami. Fülelni 
kezdek. Ismerősnek tűnik a nevetés. Nem a Susi nevetése, azt 
azonnal felismerem, hanem a másik. A kellemetlenebb. 

Azonnal átmegyek hozzájuk, hát látom, hogy tényleg ott van 
Flötzinger. Ott ülnek és nevetgélnek. Mintha ott sem lennék. 

- Mi olyan vicces itt, hé? - kérdezem, mert hirtelenjében semmi 
más nem jut az eszembe. 

- Semmi, semmi - felelik egyszerre. 
- Akkor én megyek is, Susi. Később találkozunk - mondja aztán 

Flötzinger. 
- Rendben - fuvolázza Susi, és egy hajtincset simít a füle mögé. 

Látom, hogy elpirul. Jól áll neki. 
- Igaz is, Franz, kint van a számlád a kocsiban - fordul hozzám 

Flötzinger. - Odaadjam? 
- Vidd el a Nagyinak.  
Vállat von, és már ott sincsen. 
- Mit akart tőled? - fordulok vissza Susihoz. 
- Az ég szerelmére, Franz, hát mit akart volna? Mi bajod van 

neked egyáltalán az utóbbi időben? - támad rám. 
- Nekem semmi. De Flötzingernek nemsokára lesz - felelem. 

Sarkon fordulok, és kimasírozok az irodájából. 
 
Mivel amúgy is eljött az ebédszünet ideje, összekötöm a 

kellemeset a hasznossal, és beszerzek néhány húsos zsemlét 
Simmerltől. 

A hentesboltban várnom kell. Egy ismeretlen nő áll előttem, aki 
ráadásul nem is beszéli a nyelvünket. Mármint a helyi nyelvet. 
Csak az irodalmit. Nem is nagyon értik meg egymást Simmerllel. 
Aki persze igazából érti, csak nem tud ellenállni a kísértésnek, 
hogy ugrassa egy kicsit a nőt. Végül csak odaadja neki, amit kért, 
mire a nő megkönnyebbült sóhajjal távozik. 

- Te, Simmerl - mondom, amikor kettesben maradunk. - Hol 
hallottad te, hogy Flötzinger és Susi... 

- Nem hallottam, hanem láttam - feleli, miközben 
becsomagolja az ebédemet. - Láttam őket kettesben kocogni. 



 

Éppen a klubházba mentem, húst szállítottam ki. Átvágtam az 
erdei úton, és ott láttam őket. Flötzingert meg Susit, ahogy ott 
álltak az erdőben és nyújtógyakorlatokat csináltak. 

Nyújtógyakorlatokat! 
Simmerl kikísér, közben tovább beszél: 
- Ezenkívül Flötzinger is célozgatott rá néhány sör után. 

Második tavasz, meg ilyeneket mondott. Ha Mary hallotta volna, 
inkább el sem képzelem, mit csinált volna vele. Szépen a fejéhez 
vagdosta volna sorban az összes tányérjukat, gyorsabban, mint 
ahogy el tudott volna hajolni előlük. Bár megmondom őszintén, én 
személy szerint jobban örülnék, ha nálunk is így lenne, mert az én 
Giselám, ha mérges, abszolúte semmit nem csinál. Egy árva szót 
sem szól, csak néz rám, mintha azt mondaná, „hallod, ahogy 
hallgatok?". Katasztrófa! Inkább ezer széttört tányér, mint az a 
hallgatás. 

Mintegy végszóra, már fel is bukkan Gisela az üzlet hátuljából. 
- Gyere már, mire vársz, fontos ügyfél jött!  
Ahogy így ránézek, nem nagyon tudom elképzelni, amint éppen 

hallgat. 
Simmerl a szemét forgatja: 
- Hát igen, az ember néha megkívánna valami igazán szépet... 

valami tavasziasat, még mielőtt eljön az ősz! 
Egy költő veszett el az én hentes barátomban. 
 
Most már aztán végképp nem bírok magammal, ezért azonnal 

elrobogok Flötzingerhez. Bőrönddel a kezében nyit ajtót, mögötte 
meg további bőröndök sorakoznak az előszobában. 

- Te meg hová készülsz? - kérdezem gyanakodva, mert rögtön 
az jut az eszembe, lám, a bűnös szökni készül. 

- Én? Sehová. Mary utazik el az anyósékhoz a gyerekekkel. Évek 
óta mindig elutaznak a szünidőre. Talán van valami ellenvetésed? 

- Te meg itt maradsz? 
- Ha megengeded... 
- Akkor nagyon-nagyon sok időd lesz kocogásra, igaz? 
Leteszi a bőröndöt, csípőre teszi a kezét, végigmér. 



 

- Lehetséges - mondja kimérten. 
- Mit kerestél az előbb Susinál? 
- Mit keres az ember a hivatalban? Mary útlevelét akartam 

elhozni, meg kellett hosszabbítani. Van valami ellenvetésed? 
- Legszívesebben beverném a képedet - mondom neki. - Van 

valami ellenvetésed? 
Mivel azonban semmi okosabb nem jut az eszembe, inkább 

faképnél hagyom, és távozom. 
 
Éppen csak hazaérek, amikor Nagyi már lobogtat is egy 

prospektust az orrom előtt. 
- Ide kell elmennünk! 
Valószínűleg az OBI-ra gondol, legalábbis a prospektus alapján. 
- Mit akarsz az OBI-ban? - érdeklődöm a prospektusra 

mutogatva. 
- Fűnyírót venni. Valami olyat, amire apád fel tud ülni. Hogy 

végre befejezze az állandó nyavalygást a lábujjai miatt - feleli a 
Nagyi. 

A papíron valóban ez áll: kerti szerszámok és gépek kiárusítása. 
Máris indulunk. 

Egy apró termetű szőke nő szolgál ki minket, annyi 
fülbevalóval, hogy a fülkagylója ki sem látszik. Nyílegyenesen 
odavezet a fűnyírókhoz, és mutogatni kezdi a traktor-fazonúakat. 
Jól kiismeri magát, rögtön látszik. 

- MTD-fűnyíró, RS modell, száztizenöt kötőjel kilencvenhat, 
oldalsó ürítéssel és kétkéses turbó vágórendszerrel. Négyütemű 
motor. Sebessége tíz kilométer. Különleges ajánlat, még ezer 
euróba sem kerül. Ez a legjobb darabunk, egy igazi szupermodell, 
a 2010-es év modellje. 

- Minket inkább a kifutó modellek érdekelnének - mondom, a 
Nagyi meg azonnal bólogat. 

- A kifutók? - A szőkeség értetlenül néz ránk és a homlokát 
ráncolja. - Hát ennél olcsóbban ilyen minőséget nemcsak nálunk 
nem kapnak, de még a Praktikerben vagy a Bauhausban sem. 

- Esetleg egy tavalyi modell? - próbálkozom. 



 

A fejét rázza. 
- Tavalyelőtti? 
- Meg kell kérdeznem a raktárvezetőnket. Talán maradt még 

valami. 
- Legyen szíves. 
Fél órával később nem egész ötszáz euróért miénk egy első 

osztályú kifutó modell ingyenes házhozszállítással a jövő hét 
elején. 

Így kell ezt csinálni. 
 
Még aznap este nyomozást indítok a fűtés-buheráló ellen. 

Miután Wolfinál meggyőződtem róla, hogy ott nem lelhető fel, 
megyek rögtön a házához. Sötét van, sehol senki. A kocsija nem áll 
ott a feljárón. Márpedig én addig várok itt, amíg haza nem jön, 
határozom el. Tudnom kell, mi dolga Susival. Leülök a verandán 
egy székre, és várok. 

Nem tart sokáig, máris érzem, hogy a szemem és az orrom 
tiltakozni kezd. Valószínűleg a hülye macskák szőre tapad 
mindenre még a ház körül is. 

A helyzet drámai gyorsasággal romlik, és már éppen feladnám 
és hazaindulnék, amikor befut Flötzinger. Nincs egyedül. Ezt 
biztosan hallom. Látni ugyanis már nem látok, a szemem teljesen 
bedagadt. Suttognak és vihorásznak. Csakhogy most már annyira 
rosszul vagyok, hogy semmi nem érdekel azonkívül, hogy minél 
előbb hazajussak és bevehessem az allergia-cseppjeimet. Haza, 
gyógyszer, zuhany. A legkevésbé sem érdekel, kit vág hanyatt ma 
éjjel Flötzinger. 

 
Másnap kiderül, hogy az egész kínlódást megtakaríthattam 

volna, de haladjunk csak szép lassan, sorjában. 
Kora reggel már bent vagyok az irodában, és jól is teszem, mert 

alig ülök le, megcsördül a telefon. Liesl Mooshammer hív. Úgy 
gondolja, azonnal ki kellene mennem, mondja. 

- Mi történt, Liesl? Hová kell kimennem és miért? - kérdezem 
ásítással küszködve. 



 

- Hát ide hozzánk. Éppen agyonverik szemben a Flötzingert, 
ilyet még életemben nem láttam! Isteni szerencséje lesz, ha túléli! 

Torkomon akad az ásítás. 
- Ki veri agyon a Flötzingert? 
- Mit tudom én, valami óriás termetű fickó! Éppen a kávémat 

főztem, amikor látom a konyhaablakból, hogy a Flötzinger átrepül 
az udvaron, egyik sarokból a másikba, aztán oda-vissza, újra meg 
újra. Ja, és csak egy szál alsógatya van rajta. 

- Alsógatya? 
- Igen, olyan boxeralsó, vagy hogy hívják. Kék-fehér kockás, ha 

jól látom. 
- Biztos vagy benne? 
- Hát nem teljesen. Az is lehet, hogy zöld-fehér. Ilyen 

távolságból nem lehet jól kivenni - mondja Liesl, és hallom, hogy 
kortyol egyet a kávéjából. 

- Nem az alsógatya, Liesl! Azt akartam tudni, biztos vagy-e 
benne, hogy a Flötzinger az, akit vernek. Nehogy aztán kiderüljön, 
hogy csak szórakozik valaki. 

- Hát meg kell mondjam, nekem egyáltalán nem tűnik 
szórakozásnak, Franz. Ahogy így elnézem a Flötzingert, rövidesen 
egyetlen fog sem marad a szájában. 

- Egyetlen fog sem? Rendben, máris indulok. 
A helyzet még akkor is változatlan, amikor odaérek. Meg kell 

állapítsam, hogy Liesl leírása pontos volt. Az alsógatyás Flötzinger 
kis híján darabokban hever, és még a szemem előtt is többször 
áthasít az udvar fölött. 

Előveszem a fegyvert és kibiztosítom. 
- Rendőrség, abbahagyni! Kezeket a kocsira, lábakat szét! 
A verekedő egyén megáll, a kocsi tetejére teszi a kezét, a lábát 

meg terpeszbe rakja. Na jó, talán nem azonnal, mert előbb még 
belerúg vele néhányszor a Flötzinger hasába úgy 
vesemagasságban. De utána szépen megadja magát. Motozás, 
bilincs, kocsiba ültetés. Kész. 

Aztán szemügyre veszem a sérültet. Jól elbántak vele, azt meg 
kell hagyni. Mentőt hívok hozzá. 



 

- Te hülye kurva! - ordít ki a verekedő a kocsiból a ház ajtajának 
irányába. Most látom, hogy a lépcsőn egy nem természetes kék 
szemű nő ül és keservesen sír. 

- Maga ennek a baromnak a felesége? - kérdezem tőle. 
Bólint, nekem meg szikla gördül le a szívemről. Szóval nem Susi 

volt az! 
Megjön a mentő, összeszedik Flötzingert, a nőnek meg adnak 

egy jegelő tömlőt az arcára. Őt is beültetem a járőrautóba és a 
férjével együtt beszállítom az irodámba. 

A folyosón még bedugom a fejem Susi szobájába, és bekiabálok: 
- Remekül csináltad! 
- De hát nem csináltam semmit! - kiáltja vissza. 
- Pontosan - mondom, és visszacsukom az ajtót.  
 
A durva stílusú nagydarab egyén kihallgatásán kiderül, hogy a 

felesége néhány héttel ezelőtt részt vett egy egyéni vállalkozóknak 
szervezett tanfolyamon. Véletlenül ugyanazon, amin a Flötzinger 
is. Azóta az asszony más ember lett. Alig járt már haza. Tegnap 
délután meg bepakolt egy táskába, és azt mondta, üzleti útra 
megy. A férje meg követte. A befejezés ismert. Feljelentés testi 
sértés miatt, nagy valószínűséggel súlyos, még az is lehet, hogy 
életveszélyt okozó. Előbb viszont lássuk az áldozatot. 

 

25. fejezet 
 
Éppen az erősen megrongálódott Flötzingernek szentelném a 

figyelmemet, amikor újra cseng a telefon. Moratschek bíró van a 
vonalban. Megkaptam-e az iratokat, amiket küldött, érdeklődik. 
Az újságcikkekkel. 

Megkaptam és meg kell mondjam, csalódást okoztak. Addig 
rendben, hogy „a bajor rendőrség kiváló munkájáról" írtak, meg 
hogy „sikerült felderíteni olyan ügyeket, amelyek már évek óta 
nagy fejtörést okoztak a hatóságoknak országszerte". De 



 

Birkenbergerről vagy rólam egy árva szó sincs bennük. Még annyi 
sem, hogy E. rendőrtiszt N.-ből, vagy valami hasonló. 

- Ne legyen már olyan érzékeny, Eberhofer. Az ilyesmi nem 
érdekli az embereket. Senki nem akarja tudni, személy szerint ki 
derítette fel az ügyet. A lényeg az, hogy felderítették – mondja 
Moratschek. - De lenne itt még valami. Van egy kis gondunk 
Kleindienst asszonysággal. Vagy úgy. 

- Vagy úgy - mondom. 
- Igen, ugyanis a hölgy hallgatásba burkolózik. Egyetlen szót 

sem hajlandó mondani. Már Spechtl is felkereste, de vele sem volt 
hajlandó szóba állni. 

- Értem, de miért mondja ezt el nekem? 
- Mert a nevezett gyanúsított egyedül magának hajlandó 

beszélni. 
- Nekem? - Nem tagadom, érzek némi elégtételt. 
- Magának, Eberhofer.  
Tubákszippantási szünet. Aztán: 
- Aahhh, ez jólesett. Igen, Eberhofer, a hölgy csak magával 

hajlandó szóba állni. Úgyhogy minél előbb egyeztessen időpontot 
a kollégákkal. 

- Elrendezem az ügyet - mondom professzionális 
nagyvonalúsággal, aztán leteszem. 

 
A börtön felé útba esik a kórház, így teszek egy kis kitérőt, hogy 

megnézzem Flötzingert. Bár hogy őszinte legyek, sokat nem lehet 
látni belőle. Tetőtől talpig kötések borítják. Az egész ember olyan, 
mint egy hatalmas, élő tampon. Az élőt is idézőjelbe téve. Az orvos 
azt mondja, csúnyán elbántak vele. Életveszélyes sérülése ugyan 
nincs, de jó időbe fog telni, mire újra a régi lesz. 

Flötzinger meg azt mondja, ő egyáltalán nem akar soha többé a 
régi lenni. Változtatni akar az életén. Az egészen, úgy, ahogy van. 
Hátramenetbe kapcsol, mert felismerte, hogy zsákutcába jutott. 
Alig értem, amit mond, mert az állkapcsát és a fogait műtéttel 
tették helyre. Gyakorlatilag az egész koponyáját újra kellett 
alkotni. Kis türelemmel azért meg lehet érteni, mit akar mondani. 



 

Hogy hívjam fel Maryt, és mondjam el neki, hogy a férje egy vá-
ratlan, súlyos fogműtéten esett át, és ezért nem tud beszélni. A 
verekedésről egy szót se szóljak, mondja Flötzinger. Mivel pedig a 
barátom, ráadásul elég szánalmasan is néz ki, eleget teszek a 
kérésének. Az ágya mellől hívom fel Maryt, és leadom neki a 
megrendelt történetet. 

- Igen, egy súlyos fogműtét, Mary. Sajnos nem tud beszélni, 
mert gyakorlatilag az egész állkapcsa drótokkal van rögzítve. 

Flötzinger hálásan pislog rám az ágyból. 
- De hát mi történt? - akarja tudni hites felesége. 
- Nem tudom pontosan, de azt hiszem, valami a 

bölcsességfogával - felelem, mert semmi más nem jut az eszembe. 
- Legalább százszor mondtam már neki, hogy vetesse ki őket! 

Évek óta kínlódik velük! 
Flötzinger a szemét forgatja az ágyban. 
- Hát most mindenesetre megszabadult tőlük. Mind a négytől. 
Kapok még sok-sok átadandó puszit és jókívánságot, aztán 

elköszönök. Flötzinger még a roncsolt arcával is kiprésel magából 
egy „seggfej" jelzőt irányomban, aztán már jön is be az orvos, 
akinek szólok, hogy ki kellene venni a bölcsességfogakat, mind a 
négyet, mert a barátom már évek óta kínlódik velük. 

Nem gond, mondja az orvos, most, hogy úgysem tud enni a 
beteg, mindjárt holnap meg is csinálják. Mind a négyet. 

Tökéletes. 
Valóságos csoda, hogyan tud egy ilyen súlyos sérült ember még 

bemutatni nekem, mielőtt mosolyogva elköszönök tőle és 
elhagyom a szobát. 

 
A München-Neudeck Büntetés-végrehajtási Intézet 

kihallgatószobájában már vár rám a Ferrari. Örülni tűnik, amikor 
belépek. Még a szeme is könnybe lábad. 

- Hogy van Klärchen? - ez az első, amit tudni akar. 
- Jól. Remekül. Nagyon jól van - mondom, miközben leülök 

vele szemben az asztalhoz. Egy kicsit furcsa helyzet ez, így ülni 
vele kettesben. Először csak néz, mint aki képtelen megszólalni. 



 

Próbálom oldani a helyzetet, de nem szólal meg. Végül az órára 
nézek. 

- Ha van valami mondanivalód, ideje lenne belekezdeni, mert 
lassan lejár az időnk. 

Erre hirtelen zokogni kezd, és most már csak úgy záporoznak 
belőle a szavak a könnyeivel együtt. Elmondja, hogy Klaus 
beismerő vallomásának hála, ő enyhébb büntetésre számíthat, és 
reméli, hogy nemsokára szabadlábra kerülhet. 

- Szeretlek, Franz! Ott leszel, amikor kiengednek? - kérdezi, és 
a kezem után nyúl. 

Lenyűgözően néz ki a könnytől csillogó szemével. Az ujjai 
puhák és gyengédek. Tétova mosoly formálódik a szája körül. 

- Kizárt - felelem, és megpróbálom visszahúzni a kezemet. - Az 
első naptól fogva átvertél. Hazugság volt minden, amit valaha is 
mondtál nekem. Talán az egyetlen, ami igaz volt, hogy az apád 
francia. Innen a Mercedes név. Alexandra Mercedes Kleindienst. 
Láttam az aktádban. De ezenkívül minden egyes szó hazugság 
volt, kincsem. Az egész Dechampes-Sonnleitner-história tiszta ha-
zugság volt, még a neved is. 

- Az a te hibád volt! Én sosem állítottam, hogy így hívnának! - 
pislog rám. Talán még igaza is van. 

- Egyszerűen abból indultam ki, hogy ez a neved, mivel hogy 
ott laktál a házban. Te viszont nem siettél kijavítani. Éppen 
ellenkezőleg. Azt állítottad, hogy rendbe akarod hozatni a házat a 
nyárra, amikor is jönnek a szüleid. Mi értelme volt az egész tör-
ténetnek? Hogy senki ne gyanakodjon rád és akadálytalanul 
folytathasd az ingatlanos lehúzásaidat? 

- Elismerem, nagyon hasznos volt, hogy mindenki 
Sonnleitnernek hitt - mondja szipogva. - Ettől olyan bennszülött 
lettem. Te is tudod, milyen fontos ez egy olyan helyen, mint 
Niederkaltenkirchen. De ez csak a dolog üzleti része volt. 
Magánemberként én egészen más vagyok, Franz. 

Megint megfogja a kezemet, és szopogatni kezdi az ujjaimat. 
Engem ugyan nem tesz még egyszer lóvá! Visszahúzom a 

kezemet. 



 

- Igazi cukorfalat vagy, azt meg kell hagyni - mondom neki. - 
De soha nem mernék elaludni, ha te feküdnél mellettem az 
ágyban. 

- Nem is kellene aludnod, ha én feküdnék melletted - suttogja, 
és újra a kezem után nyúl. 

- Tulajdonképpen miért akasztotta fel magát Klaus? 
- Mert megmondtam neki, hogy már nem szeretem. Hogy 

téged szeretlek és veled akarok lenni - suttogja gyors kibocsátású 
könnyfátyla mögül. Nem kis önuralomba kerül, hogy ne kezdjem 
lenyalogatni a könnyeket az arcáról. Egyszerűen lenyűgöző te-
remtés. Legszívesebben térdre rogynék előtte. 

Egy gondolat azonban visszatart. Egy kép a kanapén fekvő 
Franz Eberhoferről egy jó nagy tőrrel a hátában. 

- Klausnak legfeljebb öt éve volt hátra - igazítom helyre. - 
Súlyos gyógyszerfüggő volt, a mája akkora volt már, mint egy 
medicinlabda. Szerepel az aktájában, drágám. Nem miattad 
akasztotta fel magát, annyit te soha nem értél volna meg neki. A 
tudat miatt lett öngyilkos, hogy soha többé nem hagyja el élve a 
börtönt. Ez volt az, amit nem tudott elviselni. 

Azt hiszem, ezzel elhangzott minden, aminek el kellett 
hangoznia. Felállok. 

- Azért tényleg szép volt veled - mondja búcsúzóul. - Őszintén. 
- Őszintén soha nem volt szép. Legfeljebb őszintétlenül - 

igazítom helyre, és nem tudok elfojtani egy elégedett vigyorgást. 
- Mindenesetre szép volt. 
A hazafelé vezető úton benézek Liesl Mooshammerhez, 

megakadályozandó, hogy a Flötzinger megveréséről másnapra az 
egész falu tudjon. Liesl ugyanis született, őstehetségű 
pletykafészek, aki ha egyszer kinyitja a száját, annyi a bölcsesség-
fogas történetnek. 

Mint kiderül, Flötzingernek óriási szerencséje van. Liesl ugyanis 
annyira felizgatta magát a látottakon, hogy közvetlenül utána 
súlyos migrénes rohamot kapott, ezzel pedig ideiglenesen 
harcképtelenné vált. Amikor becsengetek hozzá, valósággal 
vánszorogva jön az ajtóhoz. Az arca fáradt és elgyötört, amikor 



 

pedig halálos fenyegetések árán kicsikarom belőle az ígéretet, 
hogy hallgatni fog, csak bólint, és már vonul is vissza a házba. 
Megnyugodva távozom: Liesl bőbeszédű ugyan, de az ígéretét 
mindig megtartja. 

 
Néhány nappal később benézek este Wolfihoz. A Papa már ott 

ül, és éppen Simmerllel beszélget. Disznókról, mi másról. Hiszen a 
disznók jelentették a Papa életének értelmét és jelentik a mai 
napig a Simmerl életének értelmét. 

- Mi van a fűtés-buherálóval? - érdeklődik Wolfi. - Egy 
örökkévalóság óta nem láttam. 

- Bölcsességfog-eltávolítás - felelem az első korty sör után. - 
Mind a négyet kivették, egyszerre. 

- Nem túl öreg ő már az ilyesmihez? Normális emberek még 
jóval a kapuzárási pánik előtt túlesnek rajta - mondja Wolfi 
vigyorogva. 

Legyintek. 
- Flötzingernek mindig is problémái voltak a sorrenddel, te is 

tudod. 
Wolfi az ajtó felé pillant. 
- No, nézd csak, ki van itt!  
Megfordulok, és látom, hogy Susi sétál be. 
- Szia, Susi - mondjuk kórusban mind a négyen. 
- Gyere, Susi, ülj ide mellénk egy kicsit - mondja a Papa. - Ez a 

Simmerl csak a disznókról tud beszélni, neked talán van más 
témád is. 

- Beszélhetnénk például bikákról és ökrökről is - hangzik Susi 
javaslata, közben egyenesen rám néz. 

- Azért van egy kis különbség egy bika meg egy ökör között - 
veti közbe Simmerl, mire Susi megrázza a fejét. 

- Egyes esetekben nincs - mondja, és kér magának egy sört. 
- Úgy látszik, a hölgy kiismeri magát a témában - bólogat Wolfi. 

- Még egy sört valaki? 



 

- Nekem valami erősebbet. Dupla adagot - mondom neki, és 
amikor kitölti, egy hajtásra magamba döntöm. Ily módon öntve 
bátorságot magamba, Susihoz fordulok. 

- Csődörök terén is ilyen jól kiismered magad? 
- Ahhoz kancának kellene lennem - feleli csípősen. 
- Igaz, de bikák és ökrök terén is kiismered magad, mégsem 

vagy tehén - felelem, mire végre elneveti magát. 
Az este ezzel meg van mentve, és amikor később hazaviszem, 

már csaknem ugyanolyan minden, mint régen volt. Még mindig 
istenien csókolózik a drága. 

 
Néhány nappal később hazafuvarozom Flötzingert a kórházból, 

mivel pedig senki nincs náluk otthon, meghívom hozzánk 
vacsorára. A duzzanata és a véraláfutásai szépen gyógyulnak, de 
azért még mindig jól látszanak. A meleg idő ellenére hosszú ujjú 
inget visel, hogy a legrondább sérüléseit elrejtse. Az arcát viszont 
nem tudja eltakarni, még az a kis borosta sem segít, amit álcázásul 
növesztett. Nagyi főzeléket készít, extra puhára főzve, a fogbeteg 
vendégre tekintettel. 

- Flötzinger, te teljesen úgy festesz, mint akit alaposan 
helybenhagytak - jelenti ki a Nagyi. - Valld csak be! Biztosan egy 
ügyfél volt, miután meglátta a számládat! 

- Bölcsességfog - mormolja és mutogatja a Flötzinger. 
Nagyi vigyorog. 
- Mary mikor jön haza? - érdeklődik a Papa. 
- Két hét múlva. 
- Addigra be fog gyógyulni. Sőt, a mellkasodról is eltűnnek 

majd a zúzódások - mondja a Papa. 
Ehhez el kell mondanom, hogy a Flötzinger inge a kocogós 

korszakából származik. Mivel azonban a kórházban a nulla 
mozgás és a jól megcukrozott fahéjas tejbegrízzel történt táplálás 
hatására nem kevés kilót felszedett, az inge úgy feszül rajta, hogy a 
gombok között remekül kilátszik a hasa a szerencsétlennek. 

Mielőtt hazamegy, még szól Nagyinak, hogy kint van a 
számlánk a kocsiban, mindjárt behozza. Nagyi azonban leinti. 



 

- Menj csak szépen haza, Flötzinger, aztán otthon nézz bele a 
tükörbe, utána meg írjál nekem egy új számlát - javasolja, 
miközben leszedi az asztalt. A fűtés-buherálónak nincs választása. 
Megadja magát. 

 
26. fejezet 

 
Másnap megkezdődik a Mendel/Kleindienst-ügy tárgyalása. 

Három napra van kitűzve és én vagyok a koronatanú. Meg persze 
Birkenberger. A vád ismertetése ugyanolyan fárasztó, mint 
amilyen hosszú, és kétszer is oldalba kell böknöm Rudit, mert 
elalszik rajta. Nem mintha ez bárkit zavarna, a legtöbb bíró már 
megszokta, hogy a hallgatóság el-elszunyókál. A horkolókkal 
persze más a helyzet, mert az már zavaró és nagyon bosszantó 
hallgatni a közönség azon része számára, amelyik kínkeservesen 
küzd, hogy a saját szemét nyitva tudja tartani. Ezért amint Rudi 
horkolni kezd, azonnal keményen oldalba vágom a könyökömmel, 
kiérdemelve Moratschek bíró hálás biccentését. 

 
A Ferrari tetőtől talpig feketében jelenik meg, és nem tesz 

vallomást. Mindössze annyit mond, hogy minden, amit Klaus leírt 
a vallomásában, maradéktalanul megfelel a valóságnak. Az 
egyetlen, amit még kinyilatkoztat, a következő: 

- Szeretett férjem halála után már úgysem lesz soha semmi 
örömöm az életben. Annál nagyobb büntetést önöktől sem 
kaphatok, mint ahogyan ő már megbüntetett engem. 

Azzal könnyekben tör ki. Gombnyomásra képes bármikor sírni, 
mint tudjuk. A tárgyalóteremben sem marad el a hatás. Két évet 
kap felfüggesztve, azaz már el is sétálhat szabadon. 

Amint berekesztik a tárgyalást, máris odalép hozzám. 
- Mikor hozhatom el Klärchent? 
Hideg és távolságtartó a hangja. Semmi köszönöm, semmi 

kedves pillantás, semmi sírás. Még egyetlen aprócska kis 
könnycseppet sem csillogtat meg felém. 



 

- Hát, azzal lesz egy kis gond - mondom a homlokomat 
ráncolva. 

- Milyen gond? Nem értetted a kérdést? Tudni akarom, mikor 
kaphatom vissza a kutyámat! Egy ilyen egyszerű kérdés 
megértésére talán még te is képes vagy! 

Ezernyi kézigránát robban a tekintetében. 
- Tudod, szóval... nem is tudom, hogy mondjam el... szóval 

Ludwig... - mondom, és nagyon lassan megnyalogatom a szájam 
szélét. 

Elakad a lélegzete. 
- Mit... mit jelentsen ez, Franz? - kezd hisztérikussá válni a 

hangja. 
Vállat vonok, mire felvisít. 
- Megette! Megette az a szörnyeteg! - azzal nekem esik, és 

ököllel kezd püfölni. - Az a hülye dög megette az én kicsikémet! 
Szerencsére a kollégák nincsenek messze, és gyorsan leállítják. 

Még nagyobb szerencsére újságírók is vannak a közelben, akik első 
osztályú fényképeket készítenek, és gyorsan interjúkat is kérnek, 
egyikük meg máris ajánlatot tesz a történettel kapcsolatos exkluzív 
jogokra. 

Ott állunk Rudival, és élvezzük a helyzetet. Megérdemeljük, 
elvégre is majdnem az egész szabadságunkat ennek az ügynek a 
felderítésére áldoztuk. Végül még dupladoktor Spechtl is odajön, 
és megrázza a kezemet. 

- Különleges nő ez az Alexandra Kleindienst - mondja. - A 
legjobb színésznő, akit valaha láttam. Kifürkészhetetlen, egy 
árnyalatnyi szélhámossággal körítve. És milyen első osztályú 
orrcimpái vannak! 

Mondja Spechtl, aki aztán igazán kiismeri magát az orrcimpák 
világában. 

 
Mindjárt a másnapi újságok velünk vannak tele. Fotók 

Birkenbergerről és rólam minden elképzelhető pózban, bent a 
bíróságon, aztán az épület előtt. Remek fotók és részletes 
tudósítások. Igaz, egyik-másikról azért lemondtam volna, például 



 

arról, amelyiknek az a címe, hogy „romantikus nyaralásukat 
áldozták fel a gyilkosságok felderítéséért a nyomozók" Ez azért 
némileg téves képet fest a dologról, de túléljük. 

Nagyi kivág minden újságcikket, amit csak talál, és felragasztja 
a konyha falára. Befut Leopold, és nagyon hülye arcot vág a 
láttukra. Elereszt néhány hasonló színvonalú megjegyzést is, de 
azokat inkább nem is idézem. Aztán előhúz a zsebéből egy ultra-
hangos képet, és felragasztja az enyém mellé a falra. 

A magzata, közli velünk. A szülés várható időpontja március 25. 
Ha minden jól megy, a magzathoz tartozó anya karácsony előtt 
érkezik Németországba. A szüleivel együtt, merthogy még nem 
teljesen nagykorú. Ezért a kíséret. Nyílegyenesen ide jön az egész 
pereputtyával együtt, hogy itt hozza világra a csemetéjét. 

Szóval ezért kérdezett a kiságyról a disznó. 
 
Ez megint olyan jellegzetesen leopoldos. Teljesen tönkrevágja a 

sikertörténetemet. Éppen hogy elnyúlnék pihenni a babérjaimon, 
és a Papa végre énrám nézne büszke tekintettel, erre jön a hülye 
könyvkereskedő, és mindent tönkretesz. Amint a Papa meghallja 
az idősebbik fia által gyártott mini-Buddha érkezését, máris 
elolvad. És rohan a padlásra, hogy megkeresse a hülye 
gyerekágyat. 

Amikor aztán megtalálja, diadalmas mosollyal rángatja le a 
vastag porréteggel borított, mocskos ócskaságot a létrán, aztán 
meg vigyorogva a kanapéra telepszik, a hasán a prémsapkával, és 
nézegeti a vadonatúj Eberhofer képét. Hányingerem támad. 

Vacsora közben Leopold elmeséli, hogy amint sikerül elválnia a 
romániai Roxanájától, már veszi is feleségül a thaiföldit. Micsoda 
egy öröm! Szerencsére vacsorára oldalas van savanyúkáposztával, 
ami azért jelent némi vigaszt. 

 
Aztán felhív Birkenberger, én pedig kihasználom az alkalmat a 

menekülésre. Átmegyek a disznóólba telefonálni. Valóságos 
felüdülés egy másik hangot hallani a nyálas disznóé után. 

- Mit szólsz az újságcikkekhez, Franz? - kérdezi Rudi. 



 

- A fényképek nagyon jók - felelem. - Bár egyik-másik főcímet 
azért elhagyhatták volna. 

- Nekem éppen a főcímek tetszenek a legjobban, drágám - 
fuvolázza Birkenberger, aztán kitör belőle az egyik legmocskosabb 
röhögése. 

 
Amikor abbahagyja a nevetést, elmeséli, hogy a cikkek 

fantasztikus reklámot jelentenek neki, ráadásul teljesen ingyen. 
Egyik megbízást kapja a másik után, egy magazin pedig 
felajánlotta neki, hogy utazzon el újra egy-két napra Mallorcára az 
újság költségén, és ott mesélje el az egész történetet elejétől a 
végéig. Elmennék-e vele, kérdezi. A mi szállodánkba. Aztán 
megint röhög. 

Szó sem lehet róla. Én ugyan el nem megyek vele. 
Akkor megy egyedül, mondja. Majd jelentkezik, ha hazajött. 

Azzal leteszi. 
 
A ház felől teljes hangerővel árad a Beatles, mint mindig. 

Szívesen szétlőném a lemezjátszót, mivel azonban nem tudok 
garanciát vállalni arra, hogy véletlenül nem találnám el Leopoldot 
is, inkább maradok a disznóólban. 

 
Egy héttel később búcsú. Kezdetnek végigsétálok Nagyival a 

vásáros bódék között, és meghívom egy vattacukorra. Aztán 
beállok a céllövöldébe, mert kinéztem magamnak néhány díjat, de 
a fegyverek olyan manipuláltak, hogy semmit nem találok el. 
Kifizetek egy vagyont és csak lövöldözök, de semmi eredmény. 
Nulla találat. Aztán inkább a céllövöldésre irányítom a fegyvert, és 
közlöm vele, hogy akkor minden kategóriából egy találat. Már adja 
is a díjakat. A rózsacsokrot Nagyi kapja, nagyon örül neki és ettől 
kezdve már nem is látom, mert nem látszik ki a virág és a 
vattacukor mögül. 

Később összefutok a Simmerl- és a Flötzinger-familiákkal. 
Kedélyesen üldögélnek egy sörsátorban. Flötzinger úgy tapad 
Maryhez, mint a szemölcs a Giselához. 



 

Odaülök hozzájuk, és megkérdezem, mikor kapjuk meg a Nagyi 
számláját. 

- Tekintsük kifizetettnek, Franz - mondja és rám kacsint. - 
Hálából, amiért olyan rendesen gondoskodtatok rólam a súlyos 
fogműtétem után. 

Nagyi repesni fog a boldogságtól. Kétezer euró nyereség egy tál 
főzelékért. Élete üzlete, nem is vitás. 

Később a nők hazaviszik a gyerekeket, és mi férfiak magunk 
között maradunk, bár nem sokáig. 

- Nagyinak az egész karja tele van rózsákkal, nekem meg egy 
sincsen - mondja Susi, és olyan pillantást vet rám, hogy már állok 
is fel. 

A céllövöldés ezúttal sokkal pozitívabban áll a helyzethez, mint 
korábban. Közli, hogy nem is kell lőnöm, vigyem, amit csak 
akarok. 

- Úgy nincs benne semmi szórakozás - mondom, és leteszek elé 
egy tízeuróst. 

Susi valósággal ragyog. 
- Várjon egy percet - mondja a céllövöldés. Eltűnik egy függöny 

mögött, aztán egy olyan puskával jön vissza, amit eddig nem 
láttam a bódéjában. Érdekes módon ezzel minden célt elsőre 
eltalálok, és Susi rózsák helyett egy szibériai tigrist kap. 

Amikor másnap hajnalban legördül rólam, odaveszi maga mellé 
a plüssállatot, és azt mondja: 

- Most már van valakim, akihez odabújhatok, ha megint 
megbolondulnál. 

- Tökéletes - mondom. 
- Te, Franz, ma úgyis szombat van, nem maradsz itt nálam 

egész nap? - kérdezi, és visszagördül rám. Hihetetlenül jól néz ki a 
rózsás arcával és az álmos szemével. 

- Lehet róla szó - közlöm, és homlokon csókolom. 
Aztán elalszunk. 
 



 

Amikor este hazaérek, a Papa nincs otthon. Tüntetésre ment a 
sörsátorokra elrendelt dohányzási tilalom ellen. Nem tudom, mit 
gondol az öreg. Füves cigarettát úgysem szívhat sehol legálisan. 

Nagyi almás rétest tálal vaníliamártással, a mazsolák sütés előtt 
pálinkában áztak jó sokáig. 

Egy álom! 
 
 
- A K&L-ben hétfőn húsz százalék kedvezmény van a teljes 

készletükre. Mindenre! - ordítja aztán Nagyi, és egy prospektust 
lobogtat meg előttem. 

- Akkor hétfőn elmegyünk a K&L-be - ordítom vissza, felfelé 
mutatok a hüvelykujjammal, és a Nagyi boldog. 

 
Vacsora után lejárjuk Ludwiggal a szokásos körünket. Már őszi 

színekben pompázik körülöttünk az erdő. Egy-tizenhetet 
teljesítünk. 

Azaz csak teljesítenénk, ha nem teremne ott előttünk egyszer 
csak a semmiből egy hatalmas fekete Alfa Romeo. Elsötétített 
ablakok, olasz rendszám. Magányosan áll az erdő közepén. De 
nem is ez kelti fel a gyanúmat, hanem az, hogy a vezető oldali ajtó 
és a csomagtartó tárva-nyitva. Egy ideig várok, járunk még egy 
kicsit, hátha a vezető csak a szükségét végzi valahol a közelben. 
Háromnegyed órával később azonban az autó még mindig ugyan-
úgy áll ugyanott. Csak a nyitott ajtajú kocsi. Ember közel-távol 
sehol, márpedig ilyen hosszú ideig senki nem végzi a szükségét. 

 
De ez már egy másik történet. 



 

RÉSZLETEK NAGYI SZAKÁCSKÖNYVÉBŐL  
(ÍRÓDOTT 1937-BEN): 

 
 
Krumpligombóc 
(télen és nyáron ugyanúgy készítendő). 
 
15 dkg vékony csíkokra vágott zsemlét alaposan beáztatunk egy 

kevés tejbe. 60 dkg nyers krumplit meghámozunk, megmosunk és 
lereszelünk, aztán egy tiszta fehér kendőbe tesszük, és erősen 
kicsavarjuk. Hozzáadunk egy tojást és egy kevés sót, aztán a 
beáztatott zsemlével jó alaposan összedolgozzuk. Vizes kézzel 
gombócokat formálunk, és forrásban lévő vízben egy fél óra 
hosszat főzzük. 

 
A megadott mennyiségek természetesen egy kisebb családra 

számítottak. Ha rólunk van szó, Nagyi legalább a kétszeresét 
készíti. Ha a nyálas disznó is beesik ebédre, akkor a háromszorosát. 
Olyankor egész délelőtt gombócokat főz, hogy a végére egészen 
beleszédül. 

 
Libasült 
 
A libát tollaitól megfosztva és belsőségeitől megszabadítva 

szerezzük be. Lehetőleg rövid legyen a lába, a bőre pedig vékony 
és fehér. Miután eltávolítottuk a nyakát és a begyét, a libát 
többször egymás után jó alaposan lemossuk hideg vízzel, aztán 
megszárítjuk, sóval, borssal és majorannával kívül-belül 
bedörzsöljük, tálba tesszük, egy kevés vizet adunk hozzá, és 
gyakori locsolgatás mellett minden oldalát világosbarnára sütjük. 
A jó sok kiolvadó zsírt kikanalazzuk, még mielőtt megbarnulna, 
helyette kevés erőlevest locsolunk a libára. Ha végül még vajjal is 
leöntjük, a sültnek gyönyörű vöröses színe lesz. Egy fiatal libának 
általában másfél órára van szüksége, hogy elkészüljön. 



 

 
Ez a másfél óra aztán maga a pokol. Az állat ugyanis attól a 

perctől fogva, hogy bekerül a sütőbe, mennyei illatot kezd árasztani, 
ami nemsokára a disznóólat is belengi, és az embernek a nyála cso-
rog tőle. Mivel pedig nálunk csak karácsonykor és búcsúkor van 
libasült, valóságos kínszenvedés kivárni, mire végre a tányérra kerül 
és neki lehet esni. 

 
Sertéssült 
 
Egy combot vagy egy bordát jól bedörzsölünk sóval, borssal és 

ízlés szerinti mennyiségű fokhagymával és köménymaggal, aztán 
néhány órán át állni hagyjuk. Utána meglocsoljuk egy kevés vízzel, 
mellé teszünk egy apróra vágyott hagyma, egy lereszelt répa és egy 
kevés felaprózott kemény kenyérhéj keverékét. Miközben sül, 
rendszeresen meglocsolgatjuk a saját levével. Ha a szalonnájával 
együtt sütjük, akkor a bőrös oldalával lefelé kell a tepsibe tenni, 
aztán amikor megpuhult, megfordítjuk, egy éles késsel 
bevagdaljuk, és vízzel vagy sörrel történő gyakori locsolgatás 
mellett világosbarnára és ropogósra sütjük. Egy comb általában 2-3 
óra alatt készül el. A levét szitán átnyomjuk és mártásként tálaljuk. 

 
Ha szalonnával sütjük... véleményem szerint ilyen választást 

nem is szabadna hagyni az embereknek. A mártás meg akkor a 
legjobb, ha sörrel hígítjuk. Vízzel közönséges kása az egész. A sör az 
igazi. Abból is a legjobb a barnasör. Akkor a mártás fekete és jó 
fűszeres. Sült krumplihoz készülő mártáshoz viszont használjunk 
nyugodtan vizet, mert a krumpli rengeteg folyadékot fel tud szívni, 
annyi sörnek pedig már mellékhatásai lennének, úgy gondolom. 

 
Fasírt 
 
25 dkg marha- vagy borjúhúst és 25 dkg sertéshúst frissen 

ledarálunk. 6 dkg zsemlemorzsát elkeverünk tejjel, apróra vágott 
petrezselyemmel, citromhéjjal és hagymával, majd sóval, borssal, 



 

szerecsendióval fűszerezzük, végül összedolgozzuk 1-2 tojással. 
Vizes kézzel fasírtokat formálunk és serpenyőben vajban mindkét 
oldalát kisütjük. Amint ropogós-barna színt öltenek, frissen 
tálaljuk. 

 
Ha McDonald's úr egyszer az életben megkóstolhatná a Nagyi 

fasírt ját, azonnal bezárná az összes gyorséttermét szerte a világon. 
Mást nem is mondanék ezzel kapcsolatban. 

 
Almásrétes 
 
A gyúródeszkára szedünk 20 dkg lisztet, egy diónyi vajat, egy 

tojást, kevés sót, 3-4 evőkanálnyi langyos vizet, aztán az egészet jól 
összedolgozzuk egészen addig, amíg a tészta el nem válik a 
kezünktől. A deszkát belisztezzük, a tésztát megkenjük 
melegvízzel, lefedjük, és fél órát-egy órát pihentetjük. Közben az 
asztalt leterítjük egy nagy, tiszta ruhával, és megszórjuk liszttel. A 
közepére borítjuk a tésztát, és először sodrófával dolgozzuk át, 
aztán kézzel óvatosan elkezdjük kihúzkodni, amíg 
papírvékonyságúra nem nyúlik. Olvasztott, de nem forró vajjal és 
tejföllel megkenjük, megszórjuk jó sok mazsolával és 
meghámozott, nagyon apróra vágott almával, végül 
megcukrozzuk. A kendő egyik oldalát két kézzel megemeljük, és 
óvatosan, nem túl szorosra feltekerjük a rétest. A tepsi alját 
előzőleg megkenjük forró cukros tejjel és egy kis darab vajjal, 
aztán rögtön belefektetjük a rétest. Olvasztott vajjal megkenjük, és 
addig sütjük, amíg szép világosbarna színű nem lesz. 

 
Amikor a rétes frissen előbukkan a sütőből, Nagyi mindig azt 

mondja, „várj már, te gyerek, még nagyon forró, összeégeti a 
nyelvedet". De a gyerek nem vár, mert egyszerűen nem bírja ki. És 
persze megégeti a nyelvét, ami aztán még napokig fáj. Ezért aztán 
nem szeretem olyan nagyon az almásrétest. Pedig tényleg nagyon 
finom. 



 

VÉGEZETÜL PEDIG AZ ÍRÓNŐ ÖNÉLETRAJZA, 
VALAMINT MINDEN, AMIT 

NIEDERKALTENKIRCHENRŐL TUDNI KELL 
 
Nos, kedves olvasóim, bizonyára szeretnék, ha szólnék néhány 

szót magamról is. Legyen hát: 
1964. május 30-án születtem a felső-bajorországi 

Oberammergau községben, s nyolcéves koromig ott is éltem. 
Szüleim számára a lehető legkedvezőtlenebb időpontban jöttem a 
világra: legalább tíz évvel előbb, mint kellett volna. Apám 
Münchenben járt egyetemre, anyámnak ezért teljes munkaidőben 
kellett megkeresnie a mindennapi betevőnket. Nem mintha 
akkoriban ez engem különösebben érdekelt volna, hiszen életem 
eme kezdeti szakaszát idilli környezetben, hegyek és mezők között 
éltem le, nagymamám és időnként néhány órára felbukkanó 
nemzőim társaságában. 

Nagyon szerettem a nagymamámat. Csodálatos asszony volt. 
Fiatalon megözvegyült, és minden szeretetét, minden 
gondoskodását rám árasztotta. Mondom, csodálatos évek voltak - 
csak sajnos nem tartottak sokáig. Apám ugyanis megszerezte a 
diplomáját, és jó állást kapott Münchenben, ami az én számomra 
annyit jelentett, ég veled gumicsizma és esti harangszó, irány a 
büdös nagyváros a kerítéssel körbevett játszótérrel a sokemeletes 
házak között. Arról már nem is ejtenék külön szót, mennyire 
hiányzott a nagymamám. 

Müncheni tartózkodásunk szerencsére mindössze egyetlen évre 
korlátozódott, mert utána elköltöztünk Landshutba, ahol szüleim 
egy kertes házat vásároltak. Mivel pedig a gyerek (mármint én) 
nem volt ostoba, természetesen gimnáziumba íratták, méghozzá 
humán tagozatra, mivel apám éppen ebben az időben határozta el, 
hogy elkezd latinul tanulni. Remek lehetőség rajtam keresztül 
tanulni, nem igaz? A végén persze sem ő, sem én nem tanultunk 
meg latinul, és osztályzataim öt év után sem voltak a legjobbak, 
nagyon finoman megfogalmazva. Németből viszont nagyon jó 



 

voltam, a tanárnő rendszeresen felolvasta az osztálynak a 
fogalmazásaimat, és mindig megkérdezte, honnan veszem 
egyáltalán azt a sok mindent, amiről írok. Remek tanárnő volt, de 
még az ő kedvéért sem maradtam a gimnáziumban az érettségiig, 
inkább szakmát kezdtem tanulni, aztán férjhez mentem az ifjúkori 
szerelmemhez és gyerekeket szültem. 

Nem akarok sokat mesélni erről, rövidre fogva annyit 
mondhatok, a házasság nem tartott sokáig, a gyerekek még kicsik 
voltak, amikor az apjukkal elváltunk egymástól. A jóisten 
szerencsére kegyes volt hozzám, és nemsokára elküldte nekem a 
rendelkezésére álló legjobb emberpéldányt, aki a mai napig 
nemcsak a férjem, de legjobb barátom is, valamint esti otthoni 
felolvasásaim türelmes hallgatója és szövegeim első kritikusa, 
továbbá saját személyes tanácsadóm minden rendőrséggel kap-
csolatos kérdésben. Telitalálat, hogy úgy mondjam. Dreamteam. 

 
Mindig is írtam. Az írás megnyugtatott és egy másik világba 

repített a sajátomból. Verseket is írtam, méghozzá rengeteget, 
mert a vers a legjobb lehetőség, hogy néhány sorban kiélhessük 
heves érzelmeinket, vagy éppen képen csapjuk velük az em-
beriséget. Tetszés szerint, a helyzet függvényében. 

Hatalmas mennyiségű könyvet olvastam el eddigi életem során, 
közöttük számtalan nagyon rosszat is. Így jött az ötlet: rossz 
könyvet én is tudok írni. Sőt talán jót is. Vagy legalábbis vidámat. 
Leültem az íróasztalhoz, Franz Eberhofer pedig mellém telepedett. 
így kezdődött. 

 
Azért egy férfi szemszögéből írok, mert nem szeretem az 

úgynevezett női regényeket. Mert meggyőződésem, hogy a 
narancsbőrkrémek és a gyermek-születésnapok világában eltöltött 
életeket nem kell feltétlenül megörökíteni az utókor számára. 
Franzot viszont nagyon is érdemes. Mert Franz csak a valóban 
fontos dolgokkal foglalkozik, ahogyan azt a férfiak mindig is 
tették. 

 



 

Végezetül még néhány szó Niederkaltenkirchenről és lakóiról. 
Nos, a község egyszerre kitalált és ugyanakkor százszorosan is 
valóságos. A létező falvak ugyanis pontosan ugyanilyenek: dombok 
között húzódó, tarka mezőkkel és erdőkkel övezett kis 
települések, középen a templom, néhány régi parasztház, egy 
főutca szép, régi, színes, díszesen faragott gerendájú házakkal. A 
falu szélén, ahol olcsók a telkek, újabb és újabb utcák nőnek ki a 
földből. A közösségben a polgármester, a plébános és a helyi 
rendőr szavának van súlya. Aztán mindenhol ott van még Wolfi 
meg a kocsmája a falu közepén, ahol esténként összegyűlnek az 
emberek egy pohár sörre és a világ dolgainak megtárgyalására. És 
mindenhol megvan a helyi sportklub kocsmája, ami csak annyiban 
különbözik a rendes kocsmától, hogy itt elsősorban a futballról 
beszélgetnek. És persze ott vannak mindenhol a falusi 
asszonyságok, minden falunak megvannak a maga Mooshammer 
Lieslje, a helyi hír- és pletykaközpont. A húst Simmerlnél 
vásárolják, mert ő készíti a legjobb húskenyeret messze földön. A 
fűtést meg Flötzinger szereli, aki ugyan egy vérszívó, de azért 
mégis mindenki őt hívja. Niederkaltenkirchenben tehát minden 
autentikus, ahogyan lennie is kell. 


