
Egy veszedelmes magyarországi kémkálózat felgöngyölítésének regénye

1



P I N T É R  I S T V Á N  -  S Z A B Ó  L Á S Z L Ó

KÜLÖNÖS VADÁSZAT

K O S S U T H  K Ö N Y V K I A D Ó

1963



S Z A B Ó  L Á S Z L Ó©  P I N T É R  I S T V Á N -

Felelős kiadó a Kossuth Könyvkiadó igazgatója



Pálos őrnagy a képes újságokat nézegette a miniszter- 
helyettes előszobájában. Nyílt az ajtó, és kilépett a mi- 
niszterhelyettes. Az őrnagy felugrott.

- Pálos László őrnagy, doktor Liszkai Miklós főhad- 
naggyal megjelentem. Jelentkezem, miniszterhelyettes 
elvtárs.

- Hagyjuk most a formaságokat, Laci... Gyertek be 
- mondta a miniszterhelyettes, majd szélesre tárta élőt- 
tűk az ajtót.

Liszkai főhadnagy meglepődött. Mát többször együtt 
dolgozott Pálossal, de az őrnagy még soha nem dicseke- 
dett el vele, hogy pertu viszonyban van a miniszter- 
helyettessel. Pedig az emberek többsége rendszerint nem 
titkol ilyen tekintélyes barátot...

A miniszterhelyettes hellyel kínálta őket. A tölgyfa- 
burkolatú szobában félhomály derengett, de nem gyúj- 
tottak villanyt.

- Azért hívattalak benneteket, mert ki kell bogozno- 
tok egy nagyon kusza ügyet - szólalt meg újra a minisz- 
terhelyettes. - Tessék, itt ez az aktacsomó, amelynek 
már három hónapja nem tudunk nevet adni, csak számot 
A 251-es. A Kemecsei-ügyet ismeritek, ugye?

- Nagyjából. Meggyilkolták ... - felelte Pálos.
- Bocsánat, én úgy tudom, öngyilkos lett - szólt 

közbe óvatosan Liszkai főhadnagy.
- Persze, persze, a napiparancsban is öngyilkosságról



beszéltünk ... Laci. te különben honnan tudod, hogy 
gyilkosság történt?

- Éppen bent voltam a szakértői csoportnál, amikor 
tegnapelőtt azt a kis üvegfiolát behozták... Feltételez- 
tem, hogy a vonaton nem fogja magát megölni . .. Külön- 
ben is, jól ismertem Pistát, sokakról el tudtam volna 
képzelni, hogy öngyilkos legyen, de róla a legkevésbé...

- Igen. igen ... Vagyis a következő a helyzet Keme- 
csei őrnagy halálával... Ezt a számot még ő írta ide, a 
dosszié fedelére. A dolog úgy kezdődött, hogy a rádiósok 
felfigyeltek egy különleges hullámhosszon érkező adásra. 
A szöveg természetesen sifrével jött, és jó ideig nem 
tudták megfejteni. Aztán rájöttek a kulcsra, s kiderült, 
hogy az adás tulajdonképpen utasítás egy magyarországi 
kémrezidentúra vezetőjének...

- Szabad máris kérdeznem? - szólt közbe az őrnagy.
- Persze. Legalább megkönnyíted a dolgom ...
- Egyszer vagy többször fogták az adást?
- Egyetlenegyszer, illetve menjünk sorjában ...
- Később is figyelték a hullámhosszt?
- Igen.
- Köszönöm.
- A rezidentúra vezetőjének fedőszáma B. 26, neki 

szóltak a parancsok. A szövegből az derült ki, hogy ez 
a B. 26-os egyelőre talonban tartja az embereit, s az adás 
tulajdonképpen csak ellenőrző célokat szolgál. Úgy lát- 
szik, valami nagyobb akcióra készülhetnek. A rádiógram 
különben itt van a dossziéban. Dohányoztok? - szaki- 
cotta félbe a miniszterhelyettes a tájékoztatót, s cigaret- 
tával kínálta a két rendőrtisztet.

Mindketten rágyújtottak a faragott cigarettásdoboz- 
bői.

Nesztelenül nyílt az ajtó. és belépett a titkárnő. Feke- 
tét hozott. Letette az asztalkára, aztán gyorsan távozott. 
A miniszterhelyettes hátrasimította rövidre vágott, őszü- 
ló haját, majd így folytatta:

- Kemecsei őrnagyra biznik a B. 26-os felderítését.
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Sajnos, az ügyet nem vettük eléggé komolyan, s csak 
néhány embert adtunk melléje. Csupán közönséges kis 
ügynökségnek tartottuk az egészet, s inkább csak tapoga- 
tództunk, semmint komolyan ráhajtottunk volna, aho- 
gyan mondani szokták ... De Kemecsei őrnagy rájöhe- 
tett valamire az utóbbi napokban. Sajnos, nem beszélt 
senkivel elgondolásáról, hanem felszállt egy Miskolc 
felé tartó vonatra. Hirtelen bukkanhatott valami 
nyomra ...

- Kivel dolgozott együtt? - kérdezte Pálos.
- Kazán századossal és csoportjával.
- Egyedül szállt vonatra?
- Igen ... Valakit felismerhetett, vagy hirtelen kel- 

lett követnie valakit, nem tudom. De vannak ilyen várat- 
lan fordulatok a nyomozásban, amikor gyorsan kell 
határozni. Ezt ti tudjátok a legjobban. Anélkül, hogy biz- 
tositotta volna magát, vagy jelezte volna, hogy milyen 
új szituáció állt elő, elutazott. Azért következtetek várat- 
lan fordulatra, mert éjszakai vonatra szállt.

- Az a legvalószínűbb, hogy követett valakit, mert 
hiszen egyébként kocsival megy - mondta az őrnagy.

- Igen ... Én is azt hiszem ... Különben sem a he- 
lyettese, sem az emberei nem tudják megmondani, miért 
indult el a miskolci gyorssal. Délután ötkor váltak el, de 
Kemecsei már nem ment haza, s a felesége is csak a ha- 
láláról értesülhetett. Ebben az irattartóban nincs semmi 
a korábbi nyomozás eredményéről, csak a rádiógram. 
Sokáig a sötétben tapogattak Kemecseiék. Persze nagyon 
vigyázzatok, nehogy félrevezessen benneteket Kemecsei 
halála, mert az is könnyen előfordulhat, hogy egy ko- 
rabbi ügy tettesét ismerte fel a városban vagy a pálya- 
udvaron, s követni akarta. Igaz, ennek ellentmondanak 
a gyilkosság körülményei, főleg a fegyver, amivel el- 
követték.

A miniszterhelyettesnek abba kellett hagyni a tájékoz- 
tatót, mert halkan felberregett a sokgombos, nagy tele- 
fonkészülék. Pálos is, Liszkai is feszülten figyelt, s a vá- 
ratlan telefonberregés mindkettőjüket felriasztotta.
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Pálos, természetével ellentétben, most egy kicsit ide- 
ges volt. Kuszáit, zavaros ügy. Jóformán semmi támpont. 
Még azt sem tudja, hol kezdje. A leglényegesebbet, 
Kemecsei halálának körülményeit egyelőre nem ismeri. 
Szerencsétlen család ... Még disztemetést se kaphatott 
az apa! Pálos nem volt közelebbi barátságban Kemecsei- 
vei, de jól ismerte.

Majdnem egy időben kerültek 1945-ben a rendőrség- 
hez, s együtt voltak azon a néhányhónapos nyomozóisko- 
Ián is, ahol a szükségszerűségtől diktálva, nagyon rövid 
idő alatt igyekezett ói rendőrtiszteket kiképezni a felsza- 
badule ország. Kemecsei a felszabadulás előtt kereskedő- 
segéd volt egy vidéki kisvárosban, s akárcsak ő, a hen- 
tessegéd, azelőtt sohasem gondolta volna, hogy a nyomo- 
zói pálya lesz élethivatása. Igaz, Pálos később három 
évig iskolapadban drukkolt, mint a kisdiák, de amikor 
1953 elején ismét visszakerült a gyakorlati munkára, úgy 
érezte, hogy képzett nyomozó lett belőle. Ekkor egy ide- 
ig Kemecsei közvetlen munkatársaként dolgozott. Ke- 
mény embernek ismerte meg. Fegyelmezett rendőrtiszt 
volt. aki több nagy ügyet felgöngyölített. Flalála nagyon 
megrendítette a rendőrség valamennyi dolgozóját, de 
leginkább azokat, akik közelebbről ismertek. Természet- 
ellenes körülmények között halt meg, s ha őt most a 
miniszterhelyettes igazítja el, az azt jelenti, hogy nehéz 
fiúkkal lesz dolga. Mert aki már arra is elszánja magát, 
hogy meggyilkoljon egy rendőrtisztet, az mindent feltett 
egy lapra.

Pálos csupán azt nem értette, miként lehetséges, hogy 
az utasok vallomásából semmi konkrétumot nem tudtak 
kihámozni... Valakinek vagy valakiknek mégiscsak lát- 
niuk kellett a vonaton Kemecseit és az ismeretlent.

Pálos őrnagy egészen belemerült gondolataiba, s észre 
sem vette, hogy kivel s miről beszél a miniszterhelyet- 
tes telefonon. Annál inkább figyelt a fiatal Liszkai, akit 
az égvilágon minden érdekelt. Fiatal, tele lelkesedéssel, 
tettvággyal, s ráadásul most maga a miniszterhelyettes 
tart neki eligazítást... A miniszterrel tárgyalt, éppen
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erről az ügyről adott tájékoztatót. Aztán letette a hall- 
gatót, rápillantott az aktacsomóra, néhány másodpercig 
gondolkodott, hol is hagyta abba. majd folytatta:

- Igen ... A fegyver... Egyelőre az isten sem tudja 
megmondani, mivel gyilkolták meg. A bal halántékán 
egy kis pörzsölcs látszik, de minden külsérelmi nyom zú- 
zódástól származik. No várjatok, menjünk csak sorjá- 
bán ... A szája széle úgy megfeketedett, mintha közvet- 
len közelről lőporfüstöt kapott volna. Nyilvánvaló, hogy 
szájba lőtték. De mivel? A vegy vizsgalat szilícium- és 
kobaltelemeket mutatott ki. Mindkettő radioaktív A 
dolog, szerintem, a következőképpen történhetett: a va- 
gon folyosóján, közvetlenül az ajtónál, Kemecsei mond- 
hatott valamit az ismeretlennek, vagy megpróbálta le- 
fogni. Feltehető az is. hogy az ismeretlen gyilkos ki 
akart ugrani a robogó vonatból. Dulakodhattak, mielőtt 
azonban Kemecsei elővehette volna a pisztolyát, a gyil- 
kos rálőtt az ismeretlen ölőszerszámmal. Azért mondom, 
hogy rálőtt. mert a szilícium- és kobaltelemek egészen 
mélyen befúródtak a szája körül a húsba. Fia csupán 
egyszerűen ráöntötte volna azt a vegyszert vagy micsodát, 
akkor semmiképpen sem hatolnak át ezek az elemi ré- 
szecskék a bőrön. S főként nem ilyen mélvre ... A halál 
abban a pillanatban beállhatott, mert Kemecsei karja 
egy védekező mozdulatban úgy megmerevedett, hogv ké- 
sőbb sem tudták természetes helyzetébe hozni. A gyilkos 
nyilván kedvezőbbnek látta a holttest gyors eltüntetését, 
ezért kilökte az ajtón a száguldó vonatból, s ő maga to- 
vább utazott. A helyszínről gyorsan eltávozhatott, mert 
ott felejtette a földön ezt az ampullát. - A miniszterhe- 
lyettes kinyitott egy kis fémkazettát, és elővette a gon- 
dósán becsomagolt üvegcsét.

Az egész nem lehetett hosszabb két centiméternél, és 
hasonlított is egy ampullához. A teteje le volt törve, de 
látszott rajta, hogy nem sok hiányzik belőle. A minisz- 
terhelyettes felemelte a pici üveget, és a két rendőrtiszt 
legnagyobb megrökönyödésére leejtette n földre.

- Látjátok? Törhetetlen. Nyilván valami ütőszerszám-
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mai, vasdarabbal, vagy acélrugóra járó egyéb fémszer- 
számmal csapták le a végét. A belsejében semmilyen 
anyagot nem lehetett kimutatni. A furcsa az egész dolog- 
bán csak az üveg törhetetlensége ...

Szabad ismét kérdeznem? - emelte fel a kezét 
Pálos őrnagy.

- Tessék.
- Mikor találták meg a holttestet?
- Három és fél óra múlva lelt rá egy mozdonyvezető. 

A holttestre rávetődött a tehervonat fénycsóvája. De a 
legfontosabbat el is felejtem. Tegnap éjjel ismét vettek 
a rádiósok egy utasítást, amely a B. 26-osnak szól. S ez, 
már érdekesebb. Valakit a közeli napokban vagy hetek- 
ben át akarnak dobni. Az adásból egyelőre azt lehet ki- 
olvasni, hogy a B. 26-os korábban levélutasításokat is 
kapott, s abban jelölték meg a pontos feladatát. Az ér- 
kezö úriember fedőneve Fecske. Valami egészen speciá- 
lis feladattal küldik. Az sem derül ki a rádiógramból, 
hogyan érkezik. Csupán egy kiindulópont van: a rejtje- 
les üzenetben az áll, hogy ha Fecske nem tudja elrej- 
teni a fém ruhát, a B. 26-osnak kell gondoskodnia Fecske 
biztonságba helyezéséről ... Hogy minek kell ez a fém- 
ruha, vagy egyáltalán mit akar ez jelenteni, nem tudom. 
Nektek, kell majd megfejtenetek. Annyit meg ki lehet 
venni az utasításból, hogy a B.26-os nem kerülhet köz-, 
vetlen kapcsolatba Fecskével. Nyilván áttételeken kérész- 
tül fognak érintkezni ... Itt a dosszié, a kintről érkezett 
rádiógramokkal. F.z a nyavalyás itthonról meg egyszer 
sem jelentkezett. Valami más módon érintkezhet a köz- 
pontjával... A feladat tehát a következő: te, Laci át- 
veszed az egész ügyet, te vezeted a nyomozást. Ren- 
delkezel a rádiósokkal, a szakértőkkel, s szükség szerint 
annyi operatív emberrel, amennyit jónak látsz. Berecz 
ezredest rendszeresen tájékoztatod. Nagyon vigyázz, 
egyelőre óvatosan kapcsold össze Kemecsei halálát és 
ezt a rezidentúrát. Az ördög tudja, hogy valójában mi a 
helyzet. Még azt sem bánom, ha csupán tájékozódsz a 
Kemecsei-gyilkosság körülményeiről, megnézed a hely-
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színt, aztán megbízol egy külön csoportot ennek az ügy- 
nek a felderítésével. Te magad pedig foglalkozz a rezi- 
dentúra felszámolásával. Azt hiszem, nem kell különö- 
sebben magyaráznom a felgöngyölítés jelentőségét. 
Egészen biztos, hogy valami nagy stiklice készülnek. 
Nemcsak azért bízzuk rád ezt az ügyet, mert tapasztalt 
nyomozó vagy, hanem azért is, mert ismerjük nagy 
önfegyelmedet. Az ellenfelek nagyon veszélyesek, s egy 
elhamarkodott lépés után úgy eltűnik a szemetek elöl a 
hálózat, mint a kámfor. De hát ezt te jobban tudod, 
mint én .. Különben sincs kedvem rendőrtiszteket szak- 
mai módszerekre oktatni, megteszik ezt nálam okosab- 
bak is - mondta nevetve a miniszterhelyettes. Te pedig, 
Liszkai elvtárs... Ne haragudj, de én már úgy meg- 
szoktam, hogy a nálamnál fiatalabbakat letegezem, hogy 
el is felejtek bocsánatot kérni. Sajnos, már elmúltam 
hatvan!

- O. de hát ... miniszterhelyettes elvtárs... - da- 
dogta elpirulva a fiatal főhadnagy, aki nemcsak azt vette 
kitüntetésnek, hogy az egyetem elvégzése után, alig más- 
féléves szakmai gyakorlattal a háta mögött, bevonják 
egy ilyen nehéz ügy felderítésébe, hanem azt is, hogy 
mindezt a miniszterhelyettes bízza rá. Korábban, amikor 
a miniszterhelyettesről hallott, képzeletében erősen ide- 
alizálta ezt az embert... O fiatal még, fegyveres testű- 
tétnél dolgozik, és annyi beosztás, rang áll közte, és a 
miniszterhelyettes között, hogy a távolság igen nagynak 
tetszik ... S most. hogy a miniszterhelyettes félredobott 
minden szolgálati formaságot, előírást, különösen meg- 
fogta ennek az embernek a természetes egyszerűsége így 
aztán semmi mellékgondolata nem támadt, amikor a mi- 
niszterhelyettes tulajdonképpen testőri megbízást adott a 
számára:

- Tehát, Liszkai elvtárs, te leszel Pálos őrnagy test- 
őre. így értsd, ahogy mondom. Okulnunk kell a Keme- 
csei-ügyből, mert úgy látszik, darázsfészekbe dugtuk a 
kezünket. Árnyékként követed, akárhová megy. Meg kell 
mondanom, kevés szabadnapod lesz, amíg végére nem
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jártok ennek az ügynek. De gondoskodom róla, hogy 
utána rendkívüli szabadságot kapjál. Ugye, egyetértesz 
ezzel, Laci? Gyújtsátok meg a villanyt, egész sötét van 
már...

Pálos felállt, felkattintotta a villanykapcsolót, aztán 
válaszolt a miniszterhelyettes kérdésére:

- De minisz... János, mire való ez? ígérem, hogy 
vigyázok magamra. Nem arról van szó, hogy nem veszem 
szívesen a főhadnagy elvtárs segítségét, de adjunk neki 
más megbízatást. Azt hiszem, még nem fordult elő négy- 
venöt óta, hogy egy rendörőmagy testőrt kapjon, csak 
azért, mert egy veszélyesebb ügyben nyomoz. Különben 
is, tudod, hogy vagyok vele, nem szeretem, ha valaki a 
hátam mögött áll, amikor szombat este ultizok ... - 
nevetett Pálos őrnagy.

A miniszterhelyettes is mosolygott. Oka volt rá, mert 
minden második szombat délutánt együtt töltötte Pálos 
őrnaggyal és két másik barátjával. Ezek voltak a szoká- 
sós ultipartik, otthon, családi körben. Régi ismeretség ez, 
amiről csak alig néhányan tudnak a kollégák közül. Fő- 
lég Pálos hallgatott erről a barátságról, de a miniszter- 
helyettes sem éreztette Pálos feletteseivel, ha története- 
sen az őrnagyról esett szó, hogy régi barátság fűzi Pálos- 
hoz.

- Az ulti partiknál majd mások fognak őrizni - vála- 
szólta meg mindig jókedvűen a miniszterhelyettes. - De 
azt hiszem, nem nagyon fogsz te ultizni ez alatt az idő 
alatt. És különben is, ragaszkodom hozzá, hogy Liszkai 
elvtárs mindig melletted legyen. Semmi kedvem kockáz- 
tatai. Ez a parancs, megértette, őrnagy elvtárs? - utasí- 
tóttá a miniszterhelyettes Pálost, de kék szeméből lát- 
szott, hogy belül mosolyog. - Most pedig kérdezzetek.

- Készültek fényképek a holttestről? - szólalt meg 
Pálos őrnagy, most is lassan tagolva a szavakat, nehogy 
ismételnie kelljen. A tizenhat esztendő alatt hozzászokott 
az egyszerű, katonás tömörséghez, annyira, hogy az egyik 
egyetemi vizsgáján közepest kapott, mert csak a legszük
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ségesebbeket mondta el, s a tanár ezt túlságosan rövid- 
nek tartotta.

- Vannak fényképek, de reggel még megnézheted 
a holttestet is, holnap délután lesz a temetés.

Hirtelen csend lett. A miniszterhelyettes várta, hogy 
Pálos őrnagy egy sereg kérdést szegez a mellének, de 
az őrnagy csak pödörgette vastag, szép, fekete bajuszát, 
és hallgatott. A jelek szerint nem volt több kérdése. 
A főhadnagy pedig már tudta, mi a tennivalója.

- Te jó isten - szólalt meg hirtelen a miniszter- 
helyettes most jut eszembe, hogy ma este vendé- 
günk lesz... Az asszony leveri a derekamat, ha elké- 
sek. Igazán ne haragudjatok, teljesen kiment a fejem- 
bői. Sajnos, nagyon elhúzódott egy értekezletem ebéd 
után. ezért is kellett annyira megvárakoztatni bennete- 
két. Persze, ha van még kérdésetek, csak ki vele ...

- Nekem nincs - mondta némi szünet után Pálos.
Nekem sincs, miniszterhelyettes elvtárs - tette 

hozzá a főhadnagy.
- Hát akkor, rajta... Igaz, veled még akartam kü- 

lön is beszélni, Laci, de hát majd szakítunk rá időt. Jó? 
A viszontlátásra, elvtársak. Remélem, nem leszünk 
ügyetlenebbek, mint ók - mondta a miniszterhelyettes, 
s fejével az ablak felé bökött.

Elbúcsúztak. Pálos és Liszkai elköszönt a titkárnőtől 
is, és szótlanul lépkedtek egymás mellett lefelé a lép- 
csőn. Egyelőre mindketten saját gondolataikkal voltak 
elfoglalva. Csakugyan, lesznek-e olyan ügyesek ezúttal 
is, mint azok odaát, a határon túl, és idebenn ezek, a 
"föld alatt”? Ha most beleláttak volna egymás agyába,- 
elnevetik magukat. Mert a gondolatsort mindketten 
egyformán zárták les: ügyesebbnek kell lenni....

Kiérve a kapun, arcukba csapott az augusztusi meleg, 
amely ittrekedt az utcában, s még ezekben az esti órák- 
bán is szinte fojtogatta a járókelőket. Odabenn húst 
árasztottak az egykori bankpalota vastag falai, s csak 
itt, az utcán vettek újra észre, hogy még tombol a nyár. 
Nem enyhítette a forró levegőt az sem, hogy a közel
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ben hömpölyög a Duna. Nappal 36 fok meleget mértek 
árnyékban, s mindenki menekült a hűvös szobákba még 
este is. Pálos a legszívesebben kiült volna a Margit- 
szigetre egy csendes padra, hogy rendbeszedje gondo- 
tatait. De aktatáskájában ott lapultak a bizalmas ira- 
tok, s különben is megígérte, hogy ma este korán haza- 
megy.

Négy gyermeke közül kettő tegnap este érkezett meg 
vidékről, a nagyszülőktől. Illendő volt hazamenni, s 
gyermekeivel tölteni az estét, hiszen július eleje óta 
alig találkozott velük. Mert hol az egyik nyaralt úttörő- 
táborban, hol a másik, s amikor megjöttek a táborozás- 
bői, már rohantak a nagyszülőkhöz.

Pálos tehát hazafelé indult, s elköszönt Liszkai főhad• 
nagytól. Ebből azonban egy kis bonyodalom támadt 
mert Liszkai azt állította, hogy neki hazáig kell kísér- 
nie az őrnagy elvtársat már most is. Pálos viszont ha- 
tározottan ragaszkodott hozzá, hogy csak holnap reg- 
gél vegye át ezt a szolgálatot. Végül is elváltak.

2

Münchenben, vagy inkább München mellett, ahová 
már nem jut el a város zaja, egv tölgyerdő kellős közepén 
hatemeletes épület nyúlik a magasba. Modem stílus• 
bán építették, szokatlanul széles ablakokkal, ami olyan 
külsőt kölcsönöz neki, mintha üvegből lenne. A nagy 
tisztáson néhány tucat fabarakk áll. éles ellentéteként 
az üvegpalotának. A barakkok előtt ápolt kis virág- 
ágyások, muskátlival, tulipánnal és szegfűvel. Távolabb 
szögesdrót-akadály riasztja meg az idegen szemlélőt. 
Nem messze tőle ugrópalánkokat emeltek. S ha valaki 
abból az egyszerű tényből, hogy állig felfegyverzett őr- 
szemek strázsálnak a hatalmas területet övező kerítés 
mellett, nem jönne rá az épület katonai jellegére, a szó-
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gesdrót-akadályok, a palánkok. egyszóval a gyakorló- 
téren felépített katonai létesítmények félreérthetetlenül 
tudomására hoznák ...

Késő este volt már, de az épület harmadik emeletén 
még véges-végig égtek a villanyok. Itt volt a házi ve- 
titő is. Öt-hat civilruhás férfi figyelte a vásznon pergő 
filmet.

Különös film volt ez. Húsz-huszonöt éves fiatalembe- 
rek álltak egy golyófogó domb előtt, és nagy távol- 
ságból célba lőttek. A film egészen közelről mutatta a 
lölapokat is, amelyeken meglepően pontos találati ered- 
ményeket lehetett látni. A következő kockákon ugvan- 
ezek a fiatalemberek cselgáncsoztnk. Majd ismét célba- 
lövés következett, de mozgó, futó alakokra. Aztán egy 
sötét folyosót lehetett látni, ahol váratlanul kigyulladt 
a villany, és egy fiatalember a felvillanó fény mellett 
kapásból makettfigurákra lőtt. Ezt követően viz alatti 
úszópróbákon vettek részt a film szereplői.

A vetítés hirtelen megszakadt, mert az egyik civil 
néző felkiáltott:

- Álllj!
Brondell ezredes, aki álljt parancsolt, felemelkedett a 

székről, s odafordult a mellette ülő Garkins kapitány- 
hoz.

- Hány óránál tartanak?
- Némelyiken már három órája rajta van a fémruha 

- válaszolta Garkins.
- Ez elég is. Nem kell túlerőltetni őket - folytatta 

Brondell. - Adja csak ide a stopperóráját - kérte a 
kapitányt, majd a kezébe véve a stoppert, ismét jelt 
adott a film folytatására. A fiatal filmgépész azonnal 
beindította a masinát. Hozzá lehetett szokva a könyör- 
télén parancsvégrehajtáshoz, mert olyan villámgyors 
mozdulatokkal dolgozott, mintha külön utasították volna 
erre.

Brondell ezredes visszaült a helyére, és tovább fi- 
gyeelte a vásznat. A film szereplői ezúttal légzőgykor- 
latokat tartottak, s azt próbálgatták, ki tudja tovább
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visszatartani a levegőt. Egyik-másik egészen szép ered- 
ményeket ért el. Megelégedetten csettintett nyelvével 
az ezredes is. Stopperral merte az időt, s megállapította, 
hogy van a fiúk között egy-kettő, aki egy perc húszon- 
öt másodperces időt is elér ennél az egyébként nehéz 
gyakorlatnál.

Majd újabb gyakorlatok következtek. Ezúttal a kése- 
lést, vagyis a rúgóskes, a finn tőr és a hajlított pengéjű, 
keskeny japán tőr használatát gyakorolták. A nagy 
tornateremben kitömött bábuk lógtak, s ezeken próbál- 
gatták a szereplők, szigorú vezényszóra, a halálos döfé- 
seket. Csak a vezényszavak pattogtak, egyébként min- 
den hangtalanul történt a vásznon. Pontos, fegyelmezett 
gyakorlatokat mutattak be.

Ezt a filmet néhány héttel a vetítés előtt készítették 
a hírszerző iskola parancsnokai számára, hogy a legpon- 
tosabban rögzítsék a növendékek felkészültséget. De 
még a legkritikusabb szem sem találhatott volna kifogá- 
solni valót a halált osztó mozdulatokon, oly tökéletes 
beidegződéssel mozogtak a fiatalemberek. Nem csoda, 
hiszen évek óta gyakorolták, régóta készültek a bevetés- 
re. S bár egyikük arcán sem látszott a várakozás izgalma, 
amelyet az emberek többsége nem tud palástolni, ha 
veszélyes helyzetekre készül, egvik-másik növendéken 
azért észre lehetett venni a kínzó fáradtságot, az évek 
óta tartó hajsza nyomait. Egy olyan .,tudomány" el- 
sajátításáért küzdöttek, amelyet sokféle meggondolás- 
bői lehet hasznosítani: pénzért, hazaszeretetből, becs- 
vágyból vagy egyszerű kényszerből. Aligha volt kétsé- 
ges a nézőtéren helyetfoglaló magas rangú tisztek 
előtt, hogy ezek a fiatalemberek miért csinálják oly ha- 
lálos pontossággal mindazt, amit megparancsolnak ne- 
kik.

A hírszerző központ parancsnokai olyan természetes 
közvetlenséged, mondhatni egyszerűséggel tárgyaltak 
halálról, gyilkosságról, robbantásról, mintha éppenség- 
gél ebéd után a következő golfparti esélyeiről cseveg- 
tek volna. Brondell ezredes, ez a szokatlanul magas tér-
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metű, lágy arcú, szürke szemű, szikár férfi elővette no- 
teszét, s jegyezgetett: Számokat, helyzeteket rögzítő sza- 
vakat írt fel, a filmet kritizálta. De nem sok kifogásolni 
valója akadhatott, mert hagyta, hogy tovább pergessék

Am amikor egy külön álló, izmos, fürdönadrágos fia- 
ralember döfött az egyik kitömött bábuba, Brondell ez- 
redes halkan felkiáltott:

- Megállni!
A kép abban a pillanatban megmerevedett, s a vász- 

non csak az izmos fiatalembert lehetett látni, amint ja- 
pán tőrével alulról hasítja fel a bábu hasát. Ez a fiatal- 
ember feltűnt az előző gyakorlatoknál is, s Brondell 
ezredes nem véletlenül állíttatta meg éppen nála a 
filmet.

- Ö az, ugye? - szólt oda Garkinsnak, amikor ki- 
gyulladt a nézőtéren a villany.

- Igen. ő az. Negyedik éve hallgatónk. Sípos Tibor 
32 eves, 1948-ban jört ki. Tájékozódtunk otthoni körül- 
ményeiről. Anyja két éve meghalt, apját nem ismerte. 
Törvénytelen gyerek. Kilenc éve nem levelez Magyar- 
országon senkivel... Igen valószínűtlen, hogy bárki is 
felismerje...

Orrplasztika? - szakította félbe az ezredes Gar- 
kins kapitányt, aki készséggel folytatta volna a felvilá- 
gosítást Sípos Tiborról.

- Természetesen. Akárcsak a többinél. Egyébként 
előhozathatom az 1948-as fényképét. Már valamennyi 
növendék képét összehasonlítottam . .. Megnyugtatom, 
ezredes úr, lehetetlen, hogy felismerjék bármelyiket is. 
Sípost sem. Ezt a nevet egyébként öt éve használja, 
mióta hozzánk került.

- Tehát biztos, hogy nincsenek odahaza rokonai?
- Távolink feltehetően vannak. Egyetlen lánvtestvé- 

re volt, az is kijött 1956-ban, és férjhez ment Kanada- 
bán.

- Tud arról, hogy hol van a bátyja?
- Amíg ki nem jött, azt sem tudta, egyáltalán él-e. 

Aztán kétszer találkoztak, mindkét alkalommal termé-
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szetesen a mi felügyeletünk mellett. Elő volt készítve 
a találkozás ...

- Összehasonlították azzal a fickóval?
- Kivel? - kérdezte Garkins.
- Tudja, a lány volt szerelmével.

Természetesen. így választottuk ki. Ő hasonlít 
rá a legjobban, össze is voltak zárva két hétre, hogy 
a mozdulataiból, modorából Sípos ellessen egy és mást.

- Most hol van az a fickó?
- Jó helyen. Biztonságban - mosolygott a kapi- 

tánv.
Brondell ezredes nem kérdezett többet. Szeme a falon 

függő egyik modem festményre tévedt, s ott meg is 
állapodott. Brondellnek oka volt rá, hogy gondolkozzon, 
mérlegelje mindazt, amit a kapitánytól hallott. Erről az 
iskoláról ugyan még egv növendéket sem küldtek Ma- 
gyarországra, de a korábbiak, akiket másutt képeztek 
ki, s akiket bevetettek, egymás után lebuktak. Fricskát 
ugyan senkitől sem kapott az eredménytelen akciókért, 
de bántotta, hogy nem tud eredményt elérni abban a 
két nagy jelentőségű titkos kutatási anyagban, amelyet 
már hónapok óta meg kellett volna szereznie. Igaz, 
amíg át nem jutottak a határon, egyik emberének sem 
mondták meg a konkrét feladatot. Ezt ott kellett volna 
megkapniuk Magyarországon, a rezidentúra vezetőjé- 
tői, a B.26-ostóL De már hamarosan a határátlépés után 
lefogták őket. Szerencsére a B.26-os rezidencúrája ép- 
ségben van. Eliába, mégiscsak okos gondolat volt tőle, 
hogy nem engedte a B.26-ost és embereit korábban dől- 
gozni. Nagy akcióra kell őket tartogatni. Kár kockáztat- 
ni. Pedig mennyire erősködtek az emberei, hogy nyu- 
godtan teremthetnének vele nemcsak oda, hanem vissza 
is rádióösszeköttetést, hiszen a központ rádiószolgálata 
által kidolgozott speciális adási szisztéma lehetetlenné 
teszi a bemérést. De soha nem lehet tudni. Elcsípnek 
egy adást, s akkor kész a legnagyobb baj ... Eliába, 
tanulni kell, az angoloktól. Ök hosszú távra telepítik 
ügynökeiket, nem sajnálják az időt, mindenképpen ki
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várják a legalkalmasabb pillanatot. Ő, Brondell ezredes, 
meg is fogadta, hogy soha többé nem fogja elhamar- 
kodni a dolgokat. Várjanak a központban az anyagokra, 
és akkor megtérül majd a várakozási idő ...

- Ezredes úr, nem folytatnánk? - riasztotta fel Bron- 
delit a kapitány. - Sok mindent kell még elintézni az

indulásig, s az idő sürget...
- De igen, folytassuk .. Vagy inkább ne, hanem mén-
jünk fel a szobámba, s hívassa ide azt a Sípost.
Kinyílt az ajtó, és egy fiatal nő lépett a terembe;

megvárta, amíg az ezredes befejezi a mondatot, aztán 
odalépett hozzá, s átnyújtott neki egy mappát.

- Ezredes úr a B.26-os váratlanul jelentkezett. A spe- 
ciális esetekre fenntartott code-ot használta.

- Mutassa - mondta indulatosan, reszelös hangon 
az. ezredes, s kikapta a nő kezéből a mappát. Felcsapta 
a fedelet, és átfutotta a sorokat, amelyeket a müncheni 
hírszerző központ rádiószolgálata már megfejtett. A 
B. 26-os arról értesítette őket, hogy váratlan helyzetbe 
került, valaki felismerte, s ezért alkalmaznia kellett a 
vegyi fegyvert. Adásszünetet kért két hétre, addig is a 
szokott úton várja az utasításokat.

Az ezredes felüvőltött.
- Mindig olyankor csap be a mennykő, amikor már 

minden a legjobb úton halad! A fene vinné el ezt is! 
Miért használta a vegyi fegyvert? Képzelje, Garkinís, 
méghozzá vonaton lövöldözött ez az ökör. Mintha nem 
beszéltem volna a lelkére, amikor itt volt, hogy ne mo- 
zogjon. ne utazgasson, maradjon a seggén! Néhány hó- 
napra befellegzett az akciónak ... Maga vállalná ilyen 
helyzetben a Fecske-tervet?

Garkins megrántotta a vállát, mint aki nem tud dón- 
teni.

Mert én nem. Pedig.ő tudta volna a legjobban 
előkészíteni az akciót. Gyerünk. Menjünk a szobámba 
- adta ki az utasítást Brondell.

Mindnyájan fölálltak. Senki sem avatkozott bele a két 
főnök beszélgetésébe.
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Brondell elvesztette eddigi méltóságos nyugalmát, és 
méteres léptekkel sietett ki a vetítőteremből. Kettesével 
szaladt lefelé a lépcsőn. Mögötte Garkins kapitány és 
a négy civil. Brondell berohant első emeleti irodájába;

Az előszobában fegyveres őr állt. Vigvázzba vágta 
magát. Az ezredes azonban figyelemre se méltatta.

A szomszéd szobában két nő gépelt szorgalmasan, 
egy férfi pedig telefonált. Nappali tempóval dolgozott 
az éjszakai ügyeletes titkárság is. Brondell és a kis 
társaság megállt az aránytalanul hosszú dolgozószoba 
elején. Az ezredes berúgta a nyitva felejtett ajtót. A 
többiek tanácstalanul néztek egymásra.

Brondell odasietett az asztali mikrofonhoz, megnyo- 
mott egy gombot, és beleordított a készülékbe:

- Müller őrnagy, hozzám! Yes! Az ezredeshez...
Mindannyian leültek, anélkül hogy Brondell hellyel 

kínálta volna őket. A szoba levegőjén érezni lehetett, 
hogy működik a légkondicionáló berendezés.

Odakinn augusztusi, fülledt éjszaka volt, de idebenn 
szemernyi sem érződött ebből. A falakon hatalmas, füg- 
gönyökkel eltakart térképek lógtak. A mennyezetről 
rejtett világítás áradt a szobára.

A berendezés azt mutatta, hogy tulajdonosa igen ma- 
gas pozícióban dolgozik. Nem a modem bútorok, nem is 
a földig omló, dúsan redőzött, nehéz függönyök vagy 
a süppedő perzsaszőnyegek, hanem inkább a méretek 
hívták fel erre a figyelmet. Az ilyen hatalmas, mély 
fotelekből kettő se fémé el egy kisebbfajta lakásban. 
Hatalmasak a falba épített szekrények is. Rejtett tele- 
fonapparátus működik az óriási íróasztalban, és óriásiak 
a térképek is.

Brondell ezredes már nyolcadik esztendeje dolgozik 
ebben a szobában, pontosabban azóta, mióta az anya- 
országi központból áthelyezték Európába. Nem lehet 
több negyvennégy-negyvenöt évesnél, de már húszon- 
két éve tevékenykedik a hírszerző szolgálat kötelékében. 
A középiskola elvégzése után különleges tiszti iskolára 
jelentkezett, majd ennek elvégzésekor frontszolgálatra
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küldték. Hajlamai gyerekkora óta szinte mágnesként 
vonzották a hírszerző munkára. Ha kellett, zsarnok volt, 
ha úgy látszott kívánatosnak, akkor alkalmazkodó. Már 
korán felfedezte különleges nyelvtehetségét, és arra is 
rájött, hogy rendkívüli emlékezőtehetséggel rendelkezik. 
Arcokra, nevekre, adatokra, az életben csupán egyszer 
látott dolgokra is olyan pontosan vissza tudott emlé- 
kezni, mintha csak feljegyezte volna magának kis no- 
teszába vagy fényképen rögzítette volna a látottakat. 
Érzelmei - ha így akarta - soha nem befolyásolták 
ítéleteiben. így aztán nagyon természetesnek vette, 
hogy gyorsan halad a ranglétrán. Huszonkilenc éves 
korában már a közép-európai osztályt vezette az anya- 
országi hírszerző központban. Néhány év múlva pedig 
átvezényelték Európába, és átvette a Keleten tevékeny- 
kedő hírszerző központ teljés apparátusának irányítá- 
sát.

Több ezer ember tartozott az irányítása alá, s immár 
nyolcadik esztendeje folytatta azt a láthatatlan, föld 
alatti birkózást a népi demokráciák elhárító szerveivel, 
amelyben időnként ő aratta a babérokat, más esetek- 
ben pedig az elhárítok. Ha most pontos listát fektetett 
volna fel nyolcesztendös működéséről, tulajdonképpen 
maga sem tudott volna számot adni róla, vajon plusz- 
bán vagy mínuszban van-e a mérlege. Mert el kell is- 
merni, hogy sok-sok, főleg tömegmunkára alkalmazott 
ügynöke számos hírt, jelzést, felhasználható politikai 
hangulat jelentést küldött. De ha a hírszerzés komolyab- 
bik oldalát, a konkrét, nagy jelentőségű értesüléseket, 
tehát a legfontosabb katonai titkok megszerzését nézi 
- a végeredmény mínuszban marad.

De Brondell ezredesnek, ha egyáltalán csinált is ilyen 
számvetést, ez most eszébe sem jutott. Sokkal inkább 
izgatta a magyarországi kémrezidencúra vezetőjének 
váratlan jelentkezése s a jelentés tartalma. Hej, de sze- 
retne most ott lenni, a helyszínen ... O órák alatt meg 
tudná állapítani, vajon felfedték-e a B. 26-os kilétét. Saj- 
nos, a B.26-os nem kaphatott modem kiképzést, regen
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telepített ügynök. Ennélfogva csak a régi módszerekkel 
tud dolgozni. Honnan is jutna eszébe ennek a bolond- 
nak, hogy néhány trükköt alkalmazva ellenőrizze, va- 
jón figyelik-e? De hát mindegy, a tények egyelőre 
adottak. Biztosan oka volt rá, ha a szigorú parancs el- 
lenére is használta a fegyvert.

- Garkins! Amíg Müller előkerül, szaladjon fel az 
adattárba, s hozzon egy zárójelentést a 6-os vegyipisz- 
tolyról. Ne a műszakit, a biológiait kérje el .. . Sies- 
sen ... - adta ki a parancsot most már kissé higgad- 
tabban Brondell.

Garkins kiment. Néhány pillanat múlva megérkezett 
Müller. Az ezredes udvariasan hellyel kínálta a tagba- 
szakadt férfit. Külsejéről ítélve senki sem mondta volna 
róla, hogy ő a hírszerző központ elméleti osztályának 
vezetője. Inkább hasonlított egy páncélkasszákat szállí- 
tó munkásra, semmint a hírszerzés elméleti kérdéseivel 
foglalkozó tudósra.

Brondell ezredes nagy elismeréssel adózott Müller 
eszének, tudásának. Valahányszor nehezebb feladat 
elé került, mindig kikérte Müller tanácsát. Ez a Müller 
nem német, hacsak ősei között nem volt teuton, bár a 
neve németesen hangzik. A tengeren túlról jött ő is, 
akárcsak Brondell.

Leült egy fotelbe, és figyelmesen hallgatta az ezre- 
dest, aki előadta, mi történt a B.26-ossal. Brondell azt 
akarta megtudni Müllertöl, vajon vállalják-e Sípos útba- 
indításának kockázatát. Müller az előkészületben levő 
nagy horderejű akcióról már az első perctől kezdve tájé- 
koztatva volt.

- Azt tegyék, amit a B.26-0S kért. Futár útján kell 
eljuttatni az utasításokat. Úgy tudom, már nem sokáig 
várhatunk az akció megindításával... Abban a pillanat- 
bán, ahogy ezt befejeztük, indítani kell a következőt... 
Mi már dolgozunk is rajta ...

- Tudom, Müller úr, tudom. De azt mondja meg ne- 
kém, mi történik, ha lefogják a B.26-ost. Kockáztassuk 
a Fecske !.-tervet?
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- Szerintem a tervet olyan értelemben semmiképpen 
sem kockáztathatjuk, hogy végleg összeomoljon. Lég- 
feljebb majd a második variánst vesszük elő. .. Ha ez 
nem sikerül, a Fecske II.-t meg mindig megvalósít- 
hatjuk.

Kár ilyen nagy kockázatot vállalni. Látni kell, 
hogy ez a Sípos a legalkalmasabb az akcióra ... - aka- 
dékoskodott Brondell.

- De ezredes ú r . . .  csak nem akarja azt mondani, 
hogy nincsenek mások, akikből válogathatnánk?

- Nem, nem. De tudja, hogy van az ember. Első- 
sorban az időt sajnálja ... Eveken át tanítjuk, aztán ok- 
talanul lebukik! No de kár filozofálgatással tölteni a 
drága perceket. Adja ide, Garkins, azt a zárójelentést

szólt oda Brondell a dolgozószobába belépő kapi- 
tánynak.

Az ezredes belemerült az iratok tanulmányozásába. 
Mindössze néhány oldalból állt ez a zárójelentés, és an- 
nál több, ábrákkal, kémiai jelekkel, számokkal ellá- 
tott mellékletből, meg néhány eredeti fényképből, ame- 
lyen egy-egy meztelen holttest különböző részei vol- 
tak megjelölve. Fenn, a jobb sarokban mindegyiken ma- 
gyarázó szöveg. Az ezredes néhány percig nézegette 
az iratcsomót, aztán megnyugodva összecsukta a dosz- 
sziét.

Semmiképpen sem jöhetnek rá az összetételre... 
Azt hiszem, a kesztyűt, amiben dolgozott, megsemmisí- 
tette. Ez nagyon lényeges, mert ha megtalálják nála, kész 
corpus delicti. Az összetétel felfedése könnyen nyomra 
vezetné az elhárítást. Mi a véleményük, maradjunk meg 
a Fecske I-nél, vagy alkalmazzuk a Fecske Il-t?

- Javaslom, hogy ne bolygassuk meg a vonalakat, 
s csak végső esetben nyúljunk a második variánshoz
- mondta Garkins.

- Én is ezen a véleményen vagyok, azzal a kiegé- 
szítéssel, hogy két nap múlva tájékozódjunk a B.26-os 
helyzetéről - szólalt meg most első ízben az a közép- 
korú, kissé ápolatlan külsejű férfi, aki már a vetítő
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teremben is ott ült Brondell mögött. Rosszul beszélte a 
nyelvet, idegenes akcentussal, s érezni lehetett, hogy nem 
tengeren túli származású. Ez Farkas István, a hírszerző 
központ magyar szakértője. Öt is mindig meghallgat- 
ta Brondell. Farkas öreg róka a szakmában. Valamikor 
a magyar vezérkarnál dolgozott mint hírszerző, az- 
tán a negyvenes évek elején a hírszerzés főnöke lettt. 
1945-ben tette át székhelyet Nyugatra, s azonnal 
igénybe vették szolgálatait. Abban a pillanatban, ami- 
kor kiejtette száján, hogy a Fecske-terv első variánsát 
tartja a jelen pillanatban alkalmazhatónak, Brondell 
már eldöntötte a kérdést. Igen, a Fecske I.-et valósit- 
ják meg.

De hogyan ellenőrizzék ilyen rövid idő alatt a B. 26-os 
helyzetét? Rádióval semmiképpen sem lehet, mert ha 
a B. 26-os adója ismét megszólal, még ha váratlanul 
is, be tudják mérni. A futárok útba indítása, célhoz 
juttatása roppant körülményes. Az utóbbi időben ugyan 
gyakran tudtak futárt meneszteni Magyarországra, mert 
Budapesten tulajdonképpen minden külföldinek meg- 
adták a vízumot, tehát könnyen válogathattak az al- 
kalmas személyek között. Am a B.26-ost négyszeres biz- 
tositással óvják a lebukástól, s ezért kockázatos lenne 
vállalni a futár és a B.26-os közötti közvetlen összeköt- 
tetést. A jól kiépített hálózat, amelyet tulajdonképpen 
eddig még egyszer sem aktivizáltak, úgy vette körül a 
középpontban álló kémfőnököt, mint hű testőrök a ki- 
rályt. Csak áttételeken, közvetítők útján juthatnak hoz- 
zá az utasítások. De ő is csak postán érintkezik emberei- 
vei...

Brondell felállt hatalmas íróasztala mellől, és a te- 
remszerű szoba végébe ment, az egyik eltakart térkép- 
hez. Megnyomott egy gombot, a függöny szétnyílt, majd 
abban a pillanatban piros, zöld, sárga és kék lám- 
pácskák gyulladtak ki a térképen, amely Ausztria, Cseh- 
Szlovákia, a Szovjetunió, Románia és Jugoszlávia egy- 

egy karéj át ábrázolta. Középen pedig Magyarország 
hatalmas, a legkisebb települést is feltüntető rajza lát
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szott. Mindössze öt piros lámpa égett a hatalmas tér- 
képen, ebből is három Budapestnél.

- Tessék, uraim - kezdte Brondell, felemelve egy 
sima nádpálcát a tartóból -, hogyan, kinek az útján 
lépjünk vele összeköttetésbe? Törjék a fejüket. Har- 
minc perc múlva javaslatot kérek valamennyiüktől!

Brondell széttárta karját, mintegy jelezve, hogy sze- 
retné rövid, időn belül üresen látni a szobáját.

Mindenki eltávozott, ő pedig visszament íróasztalá- 
hoz. és ismét elővette a 6-os vcgyipisztolyról szóló 
zárójelentést.

3

Pálos őrnagy végigsietett a temető kavicsos útján. 
Liszkai főhadnagy alig tudott vele lépést tartani. Az 
őrnagy hallgatott, de Liszkai körülbelül sejtette, hogy 
miről gondolkodik a főnöke.

Megnézték Kemecsei holttestét. Ugyanolyannak ta- 
lálták, ahogy tegnap este a miniszterhelyettes leírta ne- 
kik. Pálos, mielőtt kijött volna a temetőbe, még egy- 
szer átfutotta az orvosi zárójelentést. Feltűnt neki, hogy 
a holttestben ugyan gáznyomokat találtak, de nem tud- 
ták kimutatni vegyi összetételét. Feltehetően gyorsan 
illanó gáz hatolt Kemecsei testébe, amely belső szer- 
veit felpuffasztotta, és szívgörcsöt okozott.

Odaértek a temető kapujában várakozó gépkocsi- 
hoz. Pálos ritkán sietett, de most nagyon fürgén moz- 
gott. Sürgette az idő. Azt már elhatározta, hogy meg- 
fogadja a miniszterhelyettes tanácsát, és a Kemecsei- 
ügyet egyelőre félreteszi, illetve átadja egyik helyette- 
sének. Semmi olyan nyom nem maradt, amiből arra le- 
hetett volna következtetni, hogy a közeljövőben kint- 
ről érkező ügynök és Kemecsei gyilkosa között össze- 
függés lenne. Tudta, hogy egv jó nyomozónak sohasem 
szabad elfelejtenie az összefüggések lehetőséget, még
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ha a dolgok csupán pókhálónyi vékonyságú szállal kap- 
csolódnak is egymáshoz, de ezúttal nem tehetett mást. 
Minden erejét és figyelmét a kintről érkező ügynökre 
kellett fordítania. S itt állt a nagy dilemma előtt: hogyan 
érkezik az ügynök? Sejtette, hogy a Fecske nyomra fog 
vezetni, s elviszi őket a B..26-oshoz is. Ez volt a na- 
gyabb hal, így hát erre kellett alaposan felkészülnie ...

Az autó százas tempóban robogott a város felé. Pálos 
mindig tiltotta gépkocsivezetőjének, hogy gyorsan hajt- 
són, de most maga nógatta. Emberei már várták!

- Liszkai elvtárs! Fia megérkezünk, azonnal mén- 
jen fel a rádiósokhoz. Szeretném tudni a vételek idő- 
pontját. Aztán menjen át a technikai osztályra, és hoz- 
zon nekem egy kisfilm-apparátust!

Liszkai főhadnagy jól megjegyezte, mit mondott a 
parancsnoka, aztán ismét az utat figyelte a robogó kocsi- 
bői.

Gyorsan beértek a városba. A járdákon alig néhány 
ember kószált, mindenki a hűvösre húzódott az erősen 
tűző nap elöl. Egyébként is, ilyenkor augusztusban fél 
Budapest nyaral.

A rendőrségi épület előtt nagyot csikordult a fék. 
Kiszálltak. A posztoló őrszem jól ismerte Pálos öma- 
gyot. Keményen tisztelgett. Pálos esetlenül felemelte 
kezét, tisztelgett is, meg nem is; civilben volt. És kü- 
lenben is; már tizennégy esztendeje rendőrtiszt, de a 
tisztelgést valahogy sohasem tudta megszokni. A lég- 
szívesebben kezet rázott volna a posztoló rendőrrel, ezt 
azonban mégsem tehette. Fia valaki látja ezt a tétova 
kézmozdulatot, még azt gondolja, hogy Pálos beképzelt, 
nagyképű. Pedig éppen ez állt tőle a legtávolabb. Igaz, 
utasításaiban mindig határozott volt, de embereit tisz- 
telte, még akkor is, ha rossz tulajdonságokat fedezett fel 
bennük, vagy szabálysértést tapasztalt részükről. Nem 
alkudott meg a dolgokkal, de úgy vette az életet, az 
embereket, ahogy vannak. Igyekezett nekik segíteni 
rossz tulajdonságaik lefaragásában, tapintatosan, mint 
orvos a kényes seb kezelésénél.

26



Mindig jó ösztönnel közeledett embereihez. Ezért az- 
tán szerettek is. Pálos gyakran felajánlotta, hogy velük 
tart egy korsó sörre, vagy javasolta, hogy menjenek 
moziba, szökjenek meg az asszonyok elől. Beosztottjai 
a munkában idealizálták az őrnagyot, ám amikor adó- 
dott néhány szabad perc, s ő belement apróbb csintalan- 
Ságokba, az erénymozaikból összeállított kép megrepe- 
dezett. és Pálos ott állt előttük emberi valóságában, jó 
és rossz tulajdonságaival együtt...

A nagy tanácsterem már tömve volt. Hosszú, kissé 
kopott tárgyalóasztal mellett ültek az emberek. Vágni 
lehetett a füstöt. Belépett Pálos, mindannyian felugrót- 
tak.

- Nyissák ki az ablakokat - szólt, majd leült az 
asztalfőre. Mindenki feszülten figyelte a parancsnokot. 
Még nem tudták, miről van szó, de rendkívüli volt, 
hogy éjszaka értesítették őket a reggeli megbeszélés- 
ről. Hozzászoktak már a riadóhoz, de az csak a legrit- 
kábban fordult elő, hogy mindenkinek abba kellett 
hagynia a munkát, amit éppen végzett.

Pálos nyomban rátért a lényegre, és ismertette az 
ügyet, ahogyan azt a miniszterhelyettestől hallotta.

Olyan csend volt a teremben, hogy a falon átszűrődő 
írógépkopogást is hallani lehetett. Csak Liszkai főhad- 
nagy érkezése rebbentette fel a feszülten figyelő em- 
bereket.

Az is ritkán fordult elő, hogy Pálos őrnagy ilyen nagy 
kollektívával tanácskozza meg a teendőket. Pedig most 
ez történt.

- Fecske fémruhában érkezik ... Gondolkozzanak 
az elvtársak, hogy milyen úton jöhet? A lehetőségek 
eléggé szűkek, de ha a határátlépésnél nem tudjuk fel- 
fedezni, benn az országban sokkal nehezebb lesz a dől- 
gunk. Biztos vagyok benne, hogy kiválóan képzett a 
fickó, s a nyelvet tökéletesen beszéli. Valami nagy 
akcióra készülhetnek . ..

Pálos várt. Tudta, hogy emberei végigcsináltak már 
sok nehéz, alapos szakmai ismereteket, gyakran agya
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fúrt rafináltságot követelő ügyet. Biztos volt, hogy ja- 
vaslataikból végül is kiválaszthatja majd a legreálisab- 
bat. Ügyes gyerekek ők, valamelyikük biztosan ráta- 
pint a lényegre.

Közben eszébe jutott a kisfia, akinek reggel megígér- 
te, hogy szerez egy jegyet a "Robin Hood”־hoz. Nehéz 
lesz, mert Budapest gyermektársadalma most "Robin 
Hood*'-lázban ég. Pedig a gyereknek tett ígéretét telje- 
sítenie kell. Roppant éles eszű kis kölyök, aki mindent 
megfigyel, mindenre emlékszik, s olyan tisztelettel néz 
az apjára, mint hivő a szentre. Eddig még soha nem 
szegte meg a gyereknek adott szavát. Valamit tenni 
kell. Ha másképp nem megy, megkéri majd az ügye- 
letes rendőrt a moziban, hogy ültesse be a fiát a sa- 
ját helyére ...

Rápillantott az órájára. Már vagy három perce befe- 
jezte tájékoztatóját, de még mindenki hallgatott. így 
hát kénytelen volt elmondani a saját elképzelését, pe- 
dig ezt nem szívesen tette, mert nem akarta befolyá- 
solni beosztottjait.

- Vegyük sorjába a lehetőségeket. Nézzük meg 
először is, mi célt szolgálhat a fémruha. Dupla code-ot 
nemigen szoktak alkalmazni, tehát maradjunk annál, 
hogy a fémruha valóban valamiféle fémes ruhát je- 
lent... Az az érzésem, hogy Fecske nem a műszaki 
záron jön át. Számára ez kockázatos, ezt önök is tud- 
ják, és minek kellene ahhoz fémruha? Különleges, az 
eddigiektől eltérő módon kell érkeznie. Erre mutat az 
előkészítés is. Brondell ügyes ember. Emlékeznek még 
a Karaván-ügyre, ott is mennyire óvatosan bánt a rá- 
dióval, és most is futárszolgálat útján utasítja a 
B.26-ost... No de milyen úton jöhet még? Normálisan. 
Turistának álcázva, útlevéllel, vízummal ellátva. De ez 
is kétséges, mert nem tudhatják Brondellék, melyik tu- 
ristát tartjuk gyanúsnak... Ráadásul ez esetben a fel- 
adatot záros határidőre kell végrehajtani. Attól függ 
persze, mi a cél. Ha szabotázsakciót akarnak elkövetni, 
ők is jól tudják, hogy turistaügynökük rendkívül nehe
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zen tud visszajutni. Ezt a lehetőséget tehát egyelőre 
hagyjuk figyelmen kívül. Légiúton is átdobhatják... Ne 
rázza a fejét, Bondor elvtárs, én is tudom, hogy ez a lég- 
komplikáltabb. Radarszolgálat, a gépet felfedezzük stb. 
De mi történik akkor, ha a gép éjszaka húsz-harminc 
kilométerre ,,áttéved”, s az ügynök zuhanóugrással ér 
földet? Bondor elvtárs tehát intézkedjen, hogy azonnal 
értesítsenek, ha idegen repülő lép a légiterünkbe, mert 
biztosan hoz "csomagot". Helyes?... Végül marad a 
víziút, a Duna. Átúszhat a határon, de ez is elég való- 
színűtlen. Ez esetben ugyanis alig tud magával hozni 
valamit. Csónakkal meg nehezen közlekedhet. Jöhet a 
víz alatt, ami szintén komplikált... Ezt tudom monda- 
ni, elvtársak, de most már csakugyan hallani szeretném 
a véleményüket. ..

A nyomozók és csoportparancsnokok hallgattak. 
Mintha gondolkodási szünetet kértek volna. Végül is 
egy fiatal, szőke hajú rendőrtiszt törte meg a csendet. 
Alig lehet több huszonhárom évesnél. Néhány hónap- 
ja került a rendőrséghez, most végezte el az egyetemet.

- Őrnagy elvtárs, ne nevessen ki, de én már arra 
is gondoltam, hogy saját meghajtású repülőgépen érke- 
zik ez a Fecske... Olvastam ilyet a szakkönyvekben. 
Hiába nevetnek az elvtársak, elképzelhető ...

- Elképzelhető ... Persze hogy elképzelhető - vála- 
szólta nevetve Pálos őrnagy. - No de Medve elvtárs, 
Brondellék jól tudják, hogy egy ilyen gépet Magyar- 
országon nem lehet egykönnyen elrejteni, meg akkor 
sem, ha hangtalanul működik, és csak néhány kilomé- 
térré képes repülni. Sűrűn lakott ország vagyunk! Oda- 
kinn folyton azon törik a fejüket, hol találhatnának 
egy nagyobb lakatlan területet, ahol kifújhatja magát 
az ügynök . ..

- Őrnagy elvtárs, szerintem is az a legvalószínűbb, 
hogy víz alatt, búvárruhában jön! Ez nagyon reálisnak 
látszik. Fémruha. Meg is lehetne semmisíteni, ha nem 
ugyanígy akarna visszajutni. Szerintem ebben van va- 
lami - mondta Kazán százados.
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Ezen az ötleten senki sem nevetett, csak Pálos.
- Úgy gondolja, Kazán elvtárs, hogy a Duna fene- 

kén kilométereket sétál az ügynök? Hoz magával egy 
gyalogsági ásót, aztán minden, lépésnél kiássa magát az 
iszapból?

- És ha motorikus búvárruhában jön? - szólt közbe 
Istvánfi százados.

Nem rossz tipp... Sugárhajtású búvárkészülék. 
Nem ismeretlen, bár ellenünk még nem alkalmazták. 
Legalábbis merem remélni ... Ezzel akár Szentendréig is 
lejöhet. Éjszaka meg szinte észrevétlenül mozoghat a 
víz alatt, hiszen a partról lehetetlen felfedezni a gyen- 
ge örvényt. Istvánfi elvtárs, lehet, hogy magának ördö- 
ge van. De ne ejtsük el a többi variációt sem ... Nos, 
mi a véleményük, elvtársak?

Innen is. onnan is helyeslés, egyetértés hallatszott..,

4

A müncheni kémkozpont rádióstermeben hatalmas 
adó-vevő gépek ontják magukból a perforált szalagokat. 
Egy titkos hadsereg szerteágazó hálózatából érkeznek 
ide üzenetek, és mennek ki utasítások. Ha ezek a kis 
szalagocskák beszélni tudnának, pusztításra szőtt össze- 
esküvésekről, gyilkosságokról, sötét tervekről árulkod- 
nának. De a különös mintájú ábrák hallgatnak, csak a 
monstrum gépek zümmögik egyforma dalukat. A terem 
dróthálóval elkerített részében, magasított székeken 
nők és férfiak ülnek egy sorban. Előttük asztali lámpa, 
több vaskos könyv. A perforált szalagok egy-egy darab- 
ját fejtik. Az asztalok szélén egy morzekészülékhez ha- 
sonló szerkezet; sokan ezeken dolgoznak pergő ujjak- 
kai.

Brondell ezredes és Garkins kapitány már több mint 
egy órája ott álltak az egyik rádióvevő mögött. Ku-
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lönleges hullámhosszra állították be, a készülék azon- 
bán hallgatott.

Aztán nagy sokára mégis megmozdult a zöld "macska- 
szem". Halk sistergés hallatszott, és egy nyíláson át 
megindult a szalagfolyam.

Brondell ezredes izgatottan kapott a szalaghoz, de 
elengedte, mert eszébe jutott, hogy ha adás közben tépi 
le, könnyen megsérülhet, és megfejthete tienné válhat 
a szöveg...

A ,,macskaszem" néhány pillanatra ismét kitágult, 
és az ezredes mégiscsak letépte a papírkigyót.

.Megfejteni ! - kiáltotta Garkinsnak ־
A kapitány akkor sem szaladhatott volna gyorsabban 

a megfejtőkhöz, ha történetesen halálveszedelem fényé- 
geti. Az ezredes megnyugodott. Tudta, hogy már a be- 
jelentkezés ténye is jó dolog. Pedig milyen komplikált 
módszert eszeltek ki, hogy megtudják, épségben van-e 
a B. 26-os... Egy eddig még fel nem használt ügynökü- 
két kellett kockáztatni, sőt feláldozni a cél érdekében. 
De nem érdekes. A lényeg az, hogy végrehajtotta fel- 
adatát.

Közben Garkins már vissza is érkezett a megfejtett 
szöveggel. Az ezredes átfutotta a sorokat: "Palatínus 
jelenti: az érdekelt nyugalomban van. Hosszú időre 
nem vállal mozgást. Közvetett kapcsolatot teremtet- 
tünk. Egy ideig én adok. Az érdekeltnek szóló utasitá- 
sokat is veszem, de ő is figyeli a táblázat szerinti idő- 
pontokban. Fecske I.-nél maradni. Lég...” - Ennél a 
szónál tépte le az ezredes a szalagot. Brondellt azonban 
már nem érdekelte különösebben a folytatás, majd le- 
hozzák neki, amikor készen lesznek.

Tehát ők is a Fecske I.-et javasolják. Nagyszerű! 
Nem kell mindent felbolygatni! Most pedig lemegy, és 
személyesen is találkozik Sípossal. Olyan jelentős az 
akció, hogy még ezt az utolsó erősítést meg kell adni 
a fickónak.

A puha szőnyeg felfogta léptei zaját, hangtalanul 
ment be a szobájába. Meg akarta lepni Sípost, ezért is
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ültette le segédtisztjével egy fotelbe, háttal az ajtó- 
nak. A fiú a szőnyeg mintáit nézegette. Az ezredes, 
mint az egérre sunyitó macska, nesztelenül odasom- 
polygott mögéje, aztán váratlan, éles-érces hangon rá- 
kiáltott:

- Kezeket feli!
Sípos, mintha összeszorított rugón ült volna eddig, a 

másodperc töredéke alatt felpattant, és öklével elhárító 
mozdulatot tett az ezredes felé. Brondell azonban két 
méterre lehetett Sípostól, s köztük volt a fotel is, így a 
védekező mozdulat hatástalan maradt. De Brondellnek 
tetszett Sípos fürgesége, jó reflexe.

Üljön le! Gratulálok. Ezt jól csinálta. Bizonyára 
tudja, hogy ön a soros - szólt barátságosan Brondell. 
- Rágyújt? Chesterfield! Megkínálhatom még valami- 
vei, mielőtt elmegy? Remélem, tudja, hogy odaát nem 
ihat!

- Igen, mindent tudok - válaszolta halkan, de ha- 
tározottan Sípos. - Inkább a saját cigarettámból. Ma- 
nurát szívok. Az nem pácolt.

- Kérem ... Mindenre kioktatták, ugye? Az útra is?
- Igen!
- Keze?
Sípos elmosolyodott. Hányszor megkérdezték már ezt 

tőle az iskolán is. A fegyverei után a kezét kellett a 
leginkább rendben tartania. Tudta, miért kérdezi az ez- 
redes, ezért hát felemelte mind a két kezét:

- Tessék...
Az ezredes odalépett, megfogta Sípos balját, és szem- 

ügyre vette a kisujját. Csavart egyet rajta, meghúzta, 
megint csavart egyet, és Sípos bal kezének kisujja az 
ezredes kezében maradt!

- Rendben van. Tegye vissza. A forradásra mindig 
vigyázzon. Ne nagyon alkalmazza, inkább más készü- 
lékkel dolgozzon, mert gyorsan elfogy benne a film. 
Sajnos, azt még fel kell találniuk tudósainknak, ho- 
gyan tudják embereink a helyszínen egyszerűen, köny- 
nyen kicserélni ebben az ördöngös kis masinában a fii-
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met. Arra kérem, ezzel csak arcokat fényképezzen. 
Használható arcokat... Mert úgyis nagy lesz a rosta, 
s alig marad egy-kettő, akiket mintázni tudunk... És 
még egyet. Ugyebár, megmondták önnek, mi a feladata 
a lánnyal.

.Igen ־
- Azt is tudja, hogy kicsoda, micsoda, milyen jelle- 

mű, gondolkodású? Nagyon-nagyon vigyázzon, nehogy 
lerohanja. Gondoljon arra, hogy' ez a lány tizennyolc 
éves korában halálosan szerelmes volt egy férfiba, aki 
külsőre eléggé hasonlít magához. Ilyen típus, mint 
ön. Ezt kell kihasználni. De nehogy elszólja magát... 
Ha semmiképpen sem menne, próbálja meg itallal. Le 
kell itatni, s ha egy nőt leitatnak, már szétdobja a Iá- 
bát... Ért engem? De azt hiszem, menni fog udvarlás- 
sál is. Úgy eredményesebb, mint erőszakkal. És még 
egyet. Ha már birtokában van az anyagnak, a B. 12-est 
el kell tennie láb alól.

Sípos kérdőn nézett az ezredesre.
- A szakaszvezetőt. Isten őrizz, hogy faggatni kezd- 

jék. Pusztuljon, de nyom ne maradjon utána. Úgy, 
ahogy tanulta. Ez nagyon fontos, és nem bízhatjuk a 
B. 26-osra, mert kockáztatnánk a hálózatot. Neki még 
további feladatai lesznek, maga meg úgyis visszajön.

Sípos visszahelyezte a "kisujját”, ami tulajdonképpen 
nem volt más, mint egy ügyesen megoldott fényképező- 
gép, az ujj tökéletes, plasztikus másával. A rózsaszín 
köröm alatt helyezték el a lencsét, s ha valaki egészen 
közelről vette szemügyre Sípos bal kezének kisujját, 
akkor sem látott mást, mint egy hajszálvékony vágást. 
A bőr és a műujj tökéletes összhangban volt, a legfigvel- 
mesebb szemlélő sem tudta volna felfedezni a különb- 
séget. Legfeljebb akkor lehetett gyanús, ha Síposnak 
a bal kezével is fognia kellett valamit, mert ilyenkor 
a kisujj mereven elállt a többitől. De ezt rá lehetett 
fogni átmeneti bénaságra, porcleválásra is. Egyébként 
az iskola valamennyi tanulóján elvégezték ezeket a
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plasztikai műtéteket, csak az egyiknek a kezén, a má- 
síknak a szemén, a harmadiknak a fejbőrén.

- És most, Sípos úr, ismételje el röviden a feladatot.
- Kérem. Atérkezés. Budapest. Beutaló! Találkozás 

turistákkal! Üdülés. Ismerkedés a lánnyal. A többi a 
helyszíntől függ. Engedje meg, ezredes úr, hogy egy, 
csupán egyetlenegy kérdést feltehessek - mondta Si- 
pos rendkívül udvariasan, kellemesen csengő hangon.

- Arról nem beszélünk. Hogy mi lesz a visszaérke- 
zés után, azt én előre nem tudhatom. Valószínű, hogy 
engedélyezek majd magának egy hosszabb pihenőt, egy 
nagyobb szabadságot a világ valamelyik eldugott sár- 
kában ...

- Ezredes úr, engedje meg, de én nem erre gondol- 
tam. Négy éve mást se csinálok, csak ezt tanulom - 
mondta kissé sértődötten Sípos. - Tudom, hogy mit 
lehet kérdezni és mit nem.

!Nos, tessék ־־
Feladatom kétirányú. A gyógyszer és a hajtó- 

anyag. Könnyen előfordulhat, hogy csak az egyiknek 
jutok a birtokába. Ha nehézségek állanának elő, vál- 
lalhatom-e a kockázatot, hogy a már meglevő egyikkel 
ott maradjak, kivárjam a kedvező alkalmat, vagy pe- 
dig induljak vissza?

- Számunkra mindkettő rendkívül fontos. A hajtó- 
anyagot nem ismerjük, a gyógyszerkutatásban pedig na- 
gyón előrehaladták. Mi is kísérletezünk a gyógyszerrel״ 
de tudnunk kell, hogy ők milyen hatásfokot értek el,t
s milyen irányban kutatnak. E területen is együttmű- 
ködnek az oroszokkal, sejtheti hát, hogy következteté- 
seink az anyagvizsgálatnál fontosak lesznek. Sípos úr, 
mérje fel, hogy miről van szó ...

Brondell nem mondta ki, amit gondolt. Ha Sípos 
most belát az ezredesbe, egy pillanatra biztosan elgon- 
dolkodik a maga sorsán. Mert Brondellnek az járt a 
fejében, hogy hány és hány jól kiképzett, agyafúrt em- 
bérét kellett feláldoznia Kelet-Európábán a hajtóanyag 
megszerzéséért. És mindeddig sikertelenül. Pedig a
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nagy játszma főleg erre ment. Évekkel le vannak 
maradva a rakétatechnikában, s elsősorban a hajtó- 
anyag miatt. A magyarok légelhárító rakétáinak hajtó- 
anyaga csak mennyiségét tekintve más, mint az inter- 
kontinentális rakétáké, összetételében ugyanaz. Tőlük 
könnyebben meg lehet szerezni, mint az oroszoktól...

Brondell. ahogy így pillanatok alatt felmérte a fel- 
adat jelentősegét, arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy 
Síposnak ötven-ötven százalék az esélye, hogy vissza- 
tér-e vagy lebukik. De mindezt elhallgatta. Elriasztani 
az ügynököt? Isten őrizz! Ilyenkor a legnagyobb bizton- 
ságérzetet kell kelteni benne. Higgye, hogy minden kö- 
rülmények között sikerül visszatérnie. Csak így képes 
teljes energiájával, tudásával dolgozni. Ha egy kémbe 
félelem lopódzik, már használhatatlan. Ennek az ember- 
nek nincs mit veszítenie. Egyedülálló, s örökké azt ver- 
ték a fejébe, hogy az életben a legfontosabb a jólét. 
Mindene legyen meg, s a parancsot hajtsa végre gondol- 
kodás nélkül. O Brondell ezredes, egy kicsit más. Ö is 
erre a nem éppen tiszta foglalkozásra tette fel az életét. 
Hogy vállalna-e egy kelet-európai utat? Kérdéses! Ha 
őszinte akar lenni: inkább nem. Aki ebben a világban 
egyszer már befutott, nem szívesen vállalja az élet- 
veszélyes kockázatokat. Fiatal korában ő is ment, 
ahová küldték, s mindent elvállalt volna. Még Hitler 
meggyilkolását is, ha így szól a parancs. De hol van- 
nak már azok az idők! Most mégiscsak kényelmesebb 
ebből a kondicionált levegőjű szobából igazgatni az 
embereit. Innen csupán egy nagy sakkjátszma az egész. 
Azzal a különbséggel, hogy a figurák élő emberek... 
No és ha a haza érdekei parancsolnák? - szőtte tovább 
gondolatait. A haza? O azt az elvet vallja, hogy ott 
a hazája, ahol a kenyere. Jól megvan ő itt, Nyugat- 
Németországban is. Sőt, egészen megszerette ezt az or- 
szágot... Pedig hogy gyűlölte a nácikat, amikor elle- 
nük kellett dolgoznia. És őszinte volt a gyűlölete. De 
hát azóta sok minden megváltozott. Különös népség...
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Fanatikusok a végtelenségig. És katonásak. Mint a gye- 
rek, úgy kapnak a puska után ...

Brondell egészen elkalandozott. Sípos mereven figyel- 
te, de a kötelességtudó hírszerző nem szólal meg mind- 
addig, amíg a főnöke engedélyt nem ad rá.

Érdekeink azt kívánják - folytatta Brondell, 
mintha abba sem hagyta volna ־, hogy ön mindkét 
feladatát végrehajtsa. Az ön számára mind a kettő egy- 
formán fontos. A gyógyszer ugyanolyan fontos, mint a 
hajtóanyag. A gyógyszerből meg tudjuk állapítani, 
hogy milyen irányban kell fejleszteni radioaktív eszkö- 
zeinket, hogy ne tudjanak védekezni! Megért engem?

- Értem! A második kérdésem pedig az lenne, ezre- 
des úr, hogy mely esetben használhatom a 6-os vegyi- 
pisztolyt, s mikor a 4-es altatót?

Sípos úr, nem tudna nehezebbet kérdezni? Egy 
biztos: ha már a kezében van a hajtóanyagminta és a 
gyógyszer, azonnal törnie kell a határ felé, s minden 
körülmények között át kell jutnia. Tehát érti, miről van 
szó? Persze akkor is megfontoltan csináljon mindent, de 
ha úgy látja, hogy szükséges, nyugodtan osztogassa a 
vegyipisztoly áldásait. Az örökre elhallgattat mindenkit. 
A vadászokkal pedig ne beszéljen. Ott nem tudhat né- 
metül. Flálózatunk vezetője, a B. 26-os folyamatosan 
ellenőrizni fogja önti! Kapcsolatot nem teremthet vele, 
ezért nem is tájékoztatjuk, hogy ki lesz a parancsnoka. 
De mindig ott lesz a jóbarát segítő keze. Meg fogja látni, 
milyen jó érzés, hogy a nagy idegenben, az ellenség háta 
mögött van valaki, aki szemmel tartja önt...

Sípos eléggé közömbösen hallgatta végig az ezredest. 
Felkészült az útra, s egy pillanatig sem gondolkodott, 
hogy vissza is fordulhatna, le is mondhatná az égé- 
szét... Teljesíti feladatát, s ha visszajön, vége lesz en- 
nek a szakadatlan tanulásnak, folytonos kiképzésnek. 
Ezt utálta a legjobban. Megcsömörlött tőle. Csinálni 
bármit, csak valamit csinálni már ...

Igaz, itt a hírszerző iskolán már nem nyomorgott, 
mindene megvolt, mégsem tudta élvezni a teli erszény
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örömeit. Olyan szigorúan fogták őket négy éven át, 
hogy még kimenőre vagy lányokhoz is csak felügye- 
lettel mehettek. Volt egy állandó, amolyan belső, 
kincstári bordélyházuk. Itt vezettek le azt a fölös ener- 
giát, ami még bennük maradt a szörnyen nehéz kikép- 
zések után.

Menni kell, s örült is, hogy rövidesen indulhat. A fel- 
adatnak, ha tizennyolc éves korában kapja, még lett 
volna romantikája, hiszen annyi könyvet összeolva- 
sott már ebből a témakörből. De az iskolán kiöltek 
belőlük minden romantikát, csak egyet hagytak meg és 
fejlesztettek hihetetlen mértékűre: a pénz imádatát... 
De a szülőfölddel való találkozás izgalma is serken- 
tette az útra ...

Ezt a betegséget mindenki a világon megkapja, ha 
hosszabb időre elszakadt a hazájától, még akkor is, ha 
szívét acélkarmokkal edzette az élet. Ott benn, egészen 
mélyen, a kemény szív egy icipici kis csücskében meg- 
mozdul valami: az emlék. A szülői ház, a gyerekkor, 
a fiatalság emléke.

Síposban a szülőföld levegője élt a legjobban; szó 
szerint a levegő, az oxigén és nitrogén keveréke. Biz- 
tos, hogy ugyanaz az összetétele a levegőnek itt is, mint 
ott, és mégis, amikor emlékezik egy-egy álmatlan éj- 
szakán, valami mást érez itt, mint otthon érzett. Érzéki 
csalódás? Mást lehelnek a fák, a virágok itt, mint ott? 
Nem, a levegő ugyanaz. De az ember gyerekkorában 
magába szívja az anyja kötényének illatát, a föld lehe- 
letét, és ezt egy életen át hordja érzékszerveiben...

Sípos várta ezt a találkozást Hogy milyen lesz, el- 
képzelni sem tudta. De amikor megmondták neki, hogy 
ő megy, ez jutott eszébe, s csak ezért kerülte el szemét 
az álom, nem a félelem vagy a veszély miatt.

Indulnia kell, már az ezredes is búcsúzkodik tőle. 
Mit is mondott, hogy mégiscsak a hajtóanyagot sze- 
tezze meg? Sípos nem ismert magára: gondolatai úgy 
szétestek, mint egy ráf nélküli hordó dongái. Félfüllel 
még hallotta, hogy óvatosságra és elszántságra inti őt
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az ezredes, de már kívül volt az ajtón. Mennie kellett, 
várták közvetlen parancsnokai, akik technikailag is 
felkészítik az útra, hogy aztán erős kíséret mellett, autó- 
val a határig szállítsák.

5

Csodálatos a Bükk hegység. Hatalmas hegyek karé- 
jában, egy mesés kis völgyben emelkedik a lillafüredi 
Palota-szálló. Mint valami középkori kastély, amelyet 
elrejtettek a világ szeme elöl, úgy bújik meg a hegyek 
védelmében. Csak ha belépünk a Hámori-tó völgyébe, 
akkor tárul elénk teljes pompájában ez az üdülő, ame- 
lyet még a harmincas években építettek hazai és kül- 
földi mágnásoknak. Hófehér, csipkés homlokzata éle- 
sen elüt a háttér sötétzöldjétől, s ez még inkább be- 
csalogatja az erre tévedt idegent...

A völgy ezen a forró augusztusi délutánon is egészen 
hűs volt. A meleget elnyelte az óriási erdő és a Hámori- 
tó. A bukszus-bokrokkal szegélyezett kavicsos úton egy 
idősebb, de jó tartású férfi közeledett. Autóval érke- 
zett, üres kézzel, csomagok nélkül tartott a szállóhoz.

Felsietett a lépcsőn, s a szálló portásához lépett. 
A portás nem köszöntötte, csupán valami tisztelgésféle 
mozdulatot tett, és kérdéssel fogadta:

- Jönnek, igazgató elvtárs?
- Igen. Miskolcon vannak, ott ebédelnek. Beszéltem 

velük, mindegyik külön szobát akar. Adja ide a szoba- 
beosztást, újra kell rendeznünk az egészet - mondta 
a portásnak Kovács Ferenc, a Palota-szálló igazga- 
tója...

Ide s tova már kilencedik esztendeje igazgatja a lilla- 
füredi Palota-szállót; s nemcsak a vendégek, hanem fe- 
lettesei is elégedettek munkájával. Igyekezett minden- 
kinek a kedvében járni, kielégíteni még a legképtele
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nebb igényeket is, s ezzel elérte, hogy voltak olyan 
vendégei, akik minden évben visszatértek Lillafüredre.

A hegyi levegő - bár sokat dolgozott - jót tett 
neki, s az elmúlt hét-nyolc esztendőben alig öregedett 
valamit. Aki korábban is ismerte Kovácsot, s tudta ko- 
rát, meglepődött, amikor évek múltán találkozott vele. 
A középkorú férfi megőrizte jó tartását, fürgeségét. Ér- 
dekes embernek tartották. Mindenkit készséggel foga- 
dott, szívélyesen elbeszélgetett a vendégeivel, a szálló 
alkalmazottai körében mégis az a hír járta róla, hogy 
roppant zárkózott, s ha csak egy kicsi kis szabad időt 
le tud csípni magának, máris visszavonul a szobájába, 
vagy beül a kocsijába, s barangol, hol Miskolcon, hol 
a környékbeli falvakban. Gyakran sétál egyedül a he- 
gyekben is, szereti a természetet s a gyalogtúrákat. El- 
maradhatatlan turistabotja még akkor is vele van, ami- 
kor kocsival megy valahová.

Kovács nőtlen, pontosabban elvált, de a környéken 
senki sem ismerte a feleségét, mert az üdülőbe már 
újra legényemberként érkezett. Néha lenn a konyhán 
vagy fenn a takarító személyzet körében különös szó- 
beszéd járta, hogy Kovács távol tartja magát a nőktől, 
s különösen óvakodik az egyedül érkező női vendé- 
gektől. Pedig - fiatalság bohóság - a Palota-szálló- 
bán sok lány szokott üdülni, s nem egy ment már haza 
innen az igazgató iránt felébredt reménytelen szere- 
lemmel. Azt talán sohasem lehetne kideríteni, vajon 
mivel lopta be magát Kovács igazgató a lányok szí- 
vébe. Őszülő halántékával, kisportolt alakjával, egy 
kicsit mindig szomorkás arcával vagy éppenséggel zár- 
kozott természetével? Tény, hogy szekrényének mé- 
lyén ott sokasodtak a kék és rózsaszín levélkék, ame- 
lyek forró, ábrándos szerelmekről tanúskodnak. De Ko- 
vács soha nem élt vissza a helyzetével, noha erre mint 
igazgatónak könnyen módja lett volna. Már azt is be- 
szelték róla, hogy valami nagy fájdalma, bánata van, 
ezért vonul el a világ szeme elől szabad óráiban; s ez 
még inkább növelte romantikáját. Úgy hírlett róla,
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hogy csupán egyetlen szenvedélye van: a festészet. 
Turistabotján kívül meg egy elmaradhatatlan társa volt: 
a paletta és az ecset...

Amint átvette a portástól a névsort, átment a hall- 
ba, és leült egy fotelbe. írt. Az épület csendes, lakói 
valahol kirándulnak. Csupán egy-két idősebb házaspár 
unatkozott a hallban.

Semmi sem mutatta, hogy holnapután már új vendé- 
gek érkeznek. De Kovácsnak éppen emiatt főtt a feje. 
Tucatnyi külföldi turista érkezett vadászatra a Bükkbe, 
és az volt a kívánságuk, hogy ne vadásziakban helyez- 
zék el őket. mint az előző években, hanem a híres 
Palota-szállóban. Az idegenforgalmi szakemberek kissé 
meg is lepődtek ezen, s nyomban tudakolni kezdték, 
vajon miért elégedetlenek a vadászlakokkal. Elvégre 
ezek is minden kényelmet biztosítottak a külföldi ven- 
dégeknek. ráadásul meg gyalogolni sem kellett annvit 
a hegyekben hajnalonként és esténként, hiszen ott lak- 
tak az erdő közepén. De a turisták ragaszkodtak kéré- 
sükhöz, bár, mint mondták, korábban is mindennel még 
voltak elégedve. Valami kellemetlenségük azért mégis- 
csak lehetett a vadászlakokban - gondolták az ide- 
genforgalmi szakemberek s emiatt külön berendel- 
ték Miskolcra a lillafüredi Palota-szálló igazgatóját, 
hogy személyesen fogadja a vendégeket, és tájékozód- 
jón kívánságaikról. Am mindössze csak azt kívánták, 
hogy külön szobát kapjon mindegyikük.

Viszont éppen ez okozta a legnagyobb gondot Ko- 
vácsnak. A beutalók már elmentek, visszaküldeni sen- 
kit sem lehetett. Az igazgató nem tudott volna odaállni 
néhány ember elé, akik már hetek óta készülődtek a 
tizennégy napos üdülésre, és azt mondani, hogy menje- 
nek haza. mert nincs hely. De kellemetlen perceket 
szerzett volna ezeknek az embereknek akkor is, ha 
most. két nappal a váltás előtt táviratilag értesíti 
őket, hogy ne jöjjenek. Nem, ezt nem lehet megtenni, 
módot kell találni elhelyezésükre.

Kovács szinte ráhasalt az alacsony dohányzóasztal
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kára, s úgy próbált a szobabeosztással normális elhe- 
lyezése biztosítani a vendégeknek. Olyan elmemben 
dolgozott, bogy észre sem vette, amikor a szélesre tárt 
ajtón betódultak a hazaérkező kirándulók. Pedig az 
egész házat felriasztották vidám kacagásukkal. Hangos- 
kodva, otthonosan mozogtak. Az igazgató sakkozott a 
szobaszámokkal. Az üdülök - lehettek vagy százhúszan 
- döntötték a nagy hallt, és végigdobták magukat a 
fotelekben. Reggel indultak el, hideg ebédet vittek ma- 
gukkal, s a friss levegő és a túra okozta fáradtság jóleső 
érzésével tértek haza. Csak néhányan szaladtak fel a 
szobájukba, hogy ledobják a nehéz túracípőt, az átizzadt 
inget, blúzt. A többiek a hallban az esti búcsúössze- 
jövetelről beszélgettek.

Kovács igazgató végül mégis elkészült a szobabe- 
osztással, és felállt. A fotel azonban csak egy pillana- 
tig maradt üres, mert máris belefészkelte magát egy 
húsz-huszonegy év körüli lány. Néhányon összekacsin- 
tottak mögötte. Tudták: azért bújt oda, hogy továbbra 
is láthassa Kovács igazgatót, aki a portásfülkéhez ment, 
és rá sem hederített a lányra. Elmélyülten magyarázta 
a portásnak az új szobabeosztást.

- Az első emelet jobbszámyán helyezzük el a nyu- 
gatnémeteket - magyarázta Kovács, és ujja végigsik- 
lőtt a listán. - A balszámyon levő egyágyas szobákat 
azoknak adjuk ki, akiket karikával megjelöltem. Ma- 
rád még húsz vagy huszonkét egyedülálló férfi és nő, 
őket a második emeletre küldjük. Az érkezésnél nem 
tudok itt lenni, de nem is szeretnék. Semmiféle rekla- 
mációt ne fogadjon el, éppen a nyugatnémetek miatt. 
Ragaszkodjunk ehhez a beosztáshoz. Jó?

- Majd én elintézem őket. örüljenek, hogy itt nya- 
ráihatnak a Palota-szállóban... - kacsintott az idős 
ember.

- Vigyázzon, szakikám, nem kell durvulni... Udva- 
riasan, finoman. Meg kell mondani, hogy külföldi ven- 
dégek vannak, s nincs több egyágyas szobánk. A négy- 
ágyasoknál vegye figyelembe, ha ismerősök egy szó
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bába akarnak kerülni..: Holnap Pesten vagyok érte- 
kezleten, s csak csütörtökön este érkezem. Szakváriné 
helyettesít, szokás szerint... No nézze csak, már itt is 
vannak ... - intett az igazgató az ajtó felé.

Hat nyugatnémet rendszámú személyautó fékezett 
a Palota-szálló előtt. Csupa nagy kocsi, látszott rajtuk, 
hogy tulajdonosuk szeret kényelmesen utazni. S persze, 
telik is a kényelemre ...

- A londinereket - utasította Kovács a portást.
De szükségtelen volt. mert a londinerfiúk máris elő- 

kerültek, és szaladtak a parkba. Udvariasan kinyitották 
a gépkocsik ajtaját.

Elsőnek egy öreg, kissé reszketős hangú férfi szállt 
ki, akit inkább egy jó meleg kandalló mellé képzelt 
az ember, semmint vaddisznóvadászatra. Pedig a kis- 
öreg határozottan vadászni akart, ezt mutatta az az 
ezüstmívű, vontcsövű puska is, amelyet a hóna alatt 
szorongatott. A londiner, látva a kisöreg bizonytalan 
lépéseit, el akarta tőle venni, hogy ezzel is könnyítsen 
rajta, de a vendég tilrakozóan elhárította az udvarias- 
ságot. Puskáját még jobban magához szorítva jött fel a 
lépcsőn. Aztán követték a többiek, tíz férfi és egy nő; 
testes, középkorú asszonyság, csuklóján olyan vastag 
karkötő, hogy szinte lehúzta a kezét. Nyakában vastag 
aranylánc lógott, testhez álló, feszes nadrágot viselt; 
ami kiemelte kissé molett idomait. O is a hóna alatt 
hozta a puskáját. Öltözékéből arra lehetett követkéz- 
tetni, hogy régi, szenvedélyes vadász, aki már itt, a 
hallban szeretne vadkanra lelni.

Kovács igazgató nagy reverenciával és a legtökele- 
tesebb német nyelvtudással üdvözölte a vendégeket. 
A nyugatnémetek köréje sereglettek, és egymás sza- 
vába vágva, kérdésekkel halmozták el: hol fognak 
lakni, kötelező-e az étkezési idő betartása, hol garazsí- 
rázhatnak, elmehetnek-e már az éjszaka vadászni stb. 
Főleg egy nagydarab férfi - mint később kiderült 
Kurt Müller. a híres Vadászkalandok című könyv szer- 
zője tett fel sok kérdést.
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Kovács mindenkinek udvariasan, pontosan válaszolt. 
Azonnal megengedte az ebédidő áttételét. Ennek viszont 
a személyzet nem nagyon örült...

- Egyébként kísérőjük, Járfás úr, ennek a csodála- 
tos környéknek az erdésze, mindent pontosan elma- 
gyaráz, és mindenben a rendelkezésükre fog állni - 
mondta Kovács a vendégeknek, és a csoport mögött 
csendben meghúzódó vadőrre mutatott, aki néhány 
pillanattal ezelőtt került elő, mintha megérezte volna, 
hogy rá várnak.

Járfás Kálmán, a déli Bükk erdésze régi ismerős, gya- 
kori vendég volt a Palota-szállóban. Valahányszor erre 
vitt az útja, mindig betért, s hol a személyzetnek, hol 
a vendégeknek, de mindig hozott valami jóféle vad- 
pecsenyének valót. Fönt lakott ugyan a hegyekben, de 
körzetet állandóan járnia kellett, s az út nagyon gyakran 
vitt el a Palota-szálló mellett. A tíz esztendő, amióta 
ezt a körzetet megkapta, úgy összeszoktatta őt a kör- 
nyék lakóival, mint ahogy szinte barátai lettek az erdő 
vadjai is. Baranyából származik, egy kisközségből, ahol 
a lakosság apraja-nagyja három nyelvet beszélt, a ma- 
gyárt, a szerbet és a németet. Gyerekkorában ő is meg- 
tanulta a három nyelvet, s most jól hasznosította.

Járfás, rosszabb kiejtéssel ugyan, mint Kovács igaz- 
gató, de azért érthetően felkérte a külföldi urakat, 
hogy fáradjanak szobájukba, mosakodjanak le, s pihen- 
jenek, mert este, besötétedés után máris indulnak éj- 
szakai vaddisznólesre.

A vendégeknek nyomban felragyogott az arcuk, s 
nem kérették magukat még egyszer, gyorsan elindultak 
szobáikba ...

Alkonyodott. A nap a szomszédos hegyek mögé bu- 
kott. A völgyre leszállt az est csendes nyugalma. Ide 
hallatszott a Szinva-patak csobogása.

A békességben nyugvó vidék lakói nem is sejtették, 
hogy milyen gyorsan pergő, különös eseményeknek 
lesz rövidesen színhelye a csodálatos Palota-szálló.
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A Duna-parti gáton olyan sötét volt, hogy az ember a 
legkisebb vakondtúrásban is könnyen orra bukhatott. 
Egész nyáron alig esett az eső, de most felhők tomyo- 
sultak a sötét égbolton. Eltakarták a holdat, s így még 
ez a gyenge éjszakai lámpás sem nyújtott segítséget a 
tájékozódáshoz.

Két Pobeda éles fénycsóvája hasította szét az éjsza- 
ka sötét falát. Látszott, hogy igencsak igyekeznek va- 
lahová. A gát tetején robogtak, s bár úgy huppantak 
le a mélyedésekbe, mint a hullámvasút a Vidám Park- 
bán, mégsem csökkentették a sebességet.

Az első kocsiban Pálos őrnagy, Liszkai főhadnagy és 
még két nyomozó ült. A második viszont tömve volt 
emberekkel, lehettek vagy nyolcán.

Pálos hátradőlt az ülésen. Bajusza alatt cigaretta pa- 
rázslott. Karját a nyitott ablakra támasztotta.

A sofőr mereven figyelte a keskeny utat. Egy rossz, 
figyelmetlen mozdulat, s könnyen belecsúsznak a víz- 
be. Akármennyire meleg volt is az éjszaka, ezekben 
a percekben egyiküknek sem volt kedve megfürdeni, 
különösen nem így, felöltözve. Valamennyien el vol- 
tak foglalva gondolataikkal. Pálos sokért nem adta vol- 
na, ha túl vannak ezen az éjszakán. Újabb müncheni 
rádiój élzést fogtak, amiből ki tudták sakkozni az indulás 
időpontját. Igen, sakkozni. Mert olyan ez az ügy', mint 
valami bonyolult sakkjátszma. Azzal a különbséggel, 
hogy itt emberek életére megy a játék. A túloldalról 
támadnak, ezen az oldalon védekeznek... Pálos meg 
mindig azon töprengett, hogy milyen úton jöhet az 
ügynök. Csupán feltételezésekre voltak utalva. A lég- 
valószínűbbnek mégis az látszott, amit ez a fiatal Ist- 
vánfi százados eszelt ki: a víz alatti érkezés. Erre ké- 
szültek fel legjobban. Pálos embereinek egy része már 
reggel kiment a gátőr-házhoz, amelyben egy nagyon 
rendes család lakik. Készségesen segítettek. Még arra
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is hajlandók voltak, hogy a két gyereket elvigyék a 
faluba egyik ismerősükhöz, és így most már semmi 
sem zavarta az előkészületeket. Különösen vigyázni 
kellett, hogy mindabból, ami az éjszaka folyamán a kis 
gátőr-házban történik, egy szikrányi se szivárogjon ki. 
Mert sohasem lehet tudni, milyen úton-módon jut el az 
ügynökhálózathoz, hogy a rendőrség valamire készülő- 
dik ezen a partszakaszon ...

A reflektorok fénye só váj ában feltűnt a gát tetején 
álló őrház. Fehér falai élesen verték vissza a fényt, de 
mintha minden kihalt volna a környéken. Pálos azon- 
bán tudta, hogy annál mozgalmasabb az élet odabenn 
a házban.

Eloltották a reflektorokat, és kiugráltak az autókból. 
Az őrnagy leparancsolta embereit a gátról, ő maga pe- 
dig besietett Liszkaival az épületbe. Alig fért be az 
ajtón, annyian voltak a konyhában.

Majd a szobában is sötétség fogadta Pálost, csak 
egy rádarkészülék skálamutatója és ernyője vibrált.

A gátőr és felesége ott ült az asztalnál. Csendben 
figyelték, mit csinálnak a tisztek. Pálos öngyújtója 
gyenge fényénél megkereste a házigazdát, aztán az 
asszonyt, és üdvözölte. Elnézésüket kérte az alkalmat- 
lankodásért.

- Elraboljuk az éjszakájukat, bár egészen nyűgöd- 
tan lefekhetnek. Igyekszünk nagyon csendben marad- 
ni ... - Sajnos, nem találtunk ennél alkalmasabb he- 
lyet...

- Ugyan már! Dolgozzanak csak. Megvagyunk mi 
itt - mondta az asszony. - Az ötvenhatos árvíz idején 
egymás után három éjszakát is ébren töltöttünk. A fér- 
jem meg különben is mindig éjszaka szokott pecázni.

Csakugyan? - derült fel Pálos hangja. - Én is 
sokat horgásztam valamikor. Újabban nem nagyon jut 
rá időm. Az asszony sem enged ...

 Szerintem is arra való az éjszaka, hogy aludjon ־־
az ember - kapott a szón a gátőr felesége. - Nem 
mondom, itt a vízparton egy kicsit más a helyzet, de
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az én emberem is képes lenne naphosszat elülni a bot 
mellett, ha be nem zavarnám... No de hagyom az 
elvtársakat. Nyugodtan csinálják csak a dolgukat, majd 
mi behúzódunk a sarokba - s máris emelte a széket, 
hogy félrevonuljon. Férje szótlanul követte. Csendes 
víziember volt, s akkor hallgatott a legnagyobbakat, 
amikor a felesége beszélt.

Pálos világosszürke ruhájában leült a padlóra a ra- 
darernyő elé. A Dunára nyíló ablakon egy karvastag- 
ságú, csuklókkal mozgatható cső vezetett ki a készü- 
lékből. Bentről nem lehetett látni, hogy hol végződik 
ez a szürke fémkígyó, de bizonyára hosszan kinyúlhatott. 
A radarkészülék mellett két telefon állt. egy kurblis 
tábori meg egy rövidhullámú adó-vevő.

Még hárman térdeltek a készülék körül: Bondor szá- 
zados és két nyomozó. Mereven figyelték a radar- 
ernyőt. Tekintetük úgy csüngött a szürkésfehéren vib- 
ráló üveglapon, mintha mágnes vonzotta volna.

Csend volt, csak egy szúnyograj zümmögött kibír- 
hatatlanul. A konyhában szorongok is hallgattak. Még 
a szúnyogokat is zajtalanul hessegették el arcukról, ke- 
zükről.

Végül is a gátőr felesége törte meg a némaságot:
- Nem kémek egy kis tejet? Biztosan szomjasak. 

Az este fejtük. Szívesen adom ...
- Nagyon szépen köszönjük, de nem vagyunk szom- 

jasak - mondta Pálos.
- Az elvtárs csak a maga nevében beszeljen, hátha 

a többiek innának ...
- Nem, nem, köszönjük - mondták a többiek is.
Pálos elmosolyodott a bajusza alatt.
- Na tessék, most lebeszélte őket! Várjanak csak, 

majd ide tesszük az asztalra, és amikor megszomjaznak, 
isznak. Vagy inkább ennének? Vagy hozzak vizet?

Az őrnagy most már nem szólt, megijedt az asszony 
nyelvétől. De a többiek újra csak erösítgették, hogy 
már vacsoráztak, nem szomjasak.
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- Ne beszéljenek nekem! Nem lehet az éjszakát 
üres hassal kibírni...

- Hallgass már... Hozd be, és hallgass - mordult 
rá a víziember.

- Igaz is ... - felelt az asszony, és máris indult, de 
előbb még a papucsát is lehúzta a lábáról, hogy minél 
kisebb zajt csapjon.

Pálosnak jólesett ez a baráti fogadtatás. Elvégre 
mégiscsak betörtek ezekhez az emberekhez, megzavarták 
nyugalmukat. Igaz, a beleegyezésükkel, de vajon ő szí- 
vesen venne-e egy effajta váratlan éjszakai látogatást? 
Jónéven venné-e, hogy kiszorítsák az ágyából, s egy 
székre telepítsék egész éjszakára? Nem felelt magának, 
de tudta, hogy hasonlóképpen tenne ő is. Persze ő rend- 
őrtiszt, és neki tudnia kell, miről van szó. Ezek az 
emberek viszont csak azt látják, hogy ide telepedett 
egy kisebb hadsereg, sürgölődnek, vezetékeket húznak, 
s egész nap, egész éjjel ezt a vibráló készüléket lesik ...

Megcsörrent az egyik telefon. Bondor felkapta.
- Igen ... Bondor százados ... Azonnal adom az őr- 

nagy elvtársat. A csehek - súgta halkan Pálosnak.
Az őrnagy átvette a kagylót.

Igen ... Hatvan kilométer? Ejha?! Egy pillanat, 
elvtársak . .. Elrendelem a készültséget... A felső sza- 
kaszon átjött, és ötven-hatvan kilométerrel halad a víz 
alatt! - mondta Bondomak. - Készültség az egész vo- 
nalon! A part mentén, a figvelősáv teljes hosszában a 
legszigorúbb mozdulatlanságot! Bondor, intézkedjen! - 
pattogta a vezényszavakat Pálos, s már ismét a kagyló- 
ba beszélt: - Köszönjük, elvtársak, a viszontlátásra!

Bondor megnyomott egy gombot a rövidhullámú rá- 
diókészüléken, és máris továbbította a parancsot.

A gátőr nem is sejtetje, hogy kis házából egyszerre 
több száz embert parancsoltak merev mozdulatlan- 
ságba, végig a Duna partján.

- Mégiscsak így küldték ... - mormogta az őrnagy 
mintegy magának. - De milyen készülékkel tud ilyen 
gyorsan haladni a víz alatt? No majd meglátjuk! Fi
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gyelni az ernyőt! Néhány perc múlva itt lesz ... Hacsak 
ki nem lép valahol.

- Ha ilyen sebes a készüléke, akkor jó messzire 
beúszik, akár Pest alá is. Nem kockáztat semmit - 
mondta halkan az egyik nyomozó. Mi a véleménye, 
őrnagy elvtárs?

- Én is így gondolom. Figyeljünk!
Eltelt egy perc, aztán kettő, aztán még egy... És 

még mindig sehol semmi. A nyomozók egyre izgatot- 
tabbak lettek. Még Pálosra is átragadt izgalmuk, pe- 
dig ő aztán igazán nem szokott idegeskedni.

A mély csendet ajtócsikorgás törte meg. A gátőr fe- 
lesége tért vissza; szegény nem tudta, hogy éppen a 
legrosszabbkor. Persze jót akart, hiszen úgy megpakolt 
egy tálcát, hogy alig bírt vele egyensúlyozni a sötét- 
ben. De most senki sem törődött az evéssel-ivással.

- Meghoztam ... - mondta az asszony, s nagy zaj- 
jal lerakta a tálcát az asztalra. - Jöjjenek, egyenek

- Most maradj csendben! Riadó van! - szólt szó- 
katlan erélyességgel a gátőr. Fogalma sem volt, hogy 
miért történik mindez a szobájában, de az elejtett sza- 
vakból ki tudta hámozni, hogy most nagyon vigyázni 
kell. Katonaviselt ember volt, így hát a készültség pa- 
rancsát le tudta fordítani asszonyi nyelvre.

Az asszony ijedtében megállt az asztal mellett, moz- 
dulatlanul, mintha odacövekelték volna.

A nyomozók azonban észre sem vettek a zajt, annyira 
elmerülten figyelték a radarernyőt.

- Itt van - szisszent fel Pálos.
E pillanatban az ernyőn egy keskeny, ezüstös esik 

jelent meg. A gombostűfejnél alig nagyobb pontocska 
cikázó hullámokat rajzolt.

- Az istenit! Az autókat otthagytuk a gáton! Min- 
dig csinálunk valami ostobaságot! - recsegett Pálos 
dühös hangja. ־־ Csak ki ne szálljon itt a közelben

- Egyenesen megy, a mederben ... - mondta Bon- 
dór.

- Látom!... Amint elhalad, tizenöt perc múlva
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mindkét kocsi lemegy az országúira. A követőszolgá- 
lat emberei beszállnak, és vétel után azonnal a meg- 
adott helyre mennek. Nagyon vigyázni, észre ne ve- 
gyen valamit!... Liszkai elvtárs, továbbítsa a párán- 
csomat!

Liszkai, aki eddig ott lapult az ajtó mellett, dörmög- 
ve jelezte, hogy megértette, s kilopakodott a szobából.

Közben a mozgó pontocska kiment a képernyőből.
Az ügynök, akit ezekben a percekben több százan 

"vártak" végig a Duna-parton, nem is álmodta, hogy 
figyelik mozgását. Pedig ez a kis hadsereg már reggel 
óta ott rejtőzködött a bokrok, gátvédő rőzsék tövé- 
ben, tökéletesen álcázva, hogy semmi gyanús dolog ne 
hívja fel az érkező ügynök figyelmét. Meg a kis dunai 
szigetecskéket is elfoglalták a nyomozók, rendőrtisz- 
tek, bár valószínűtlen, hogy az ügynök ilyen helyen 
kössön ki. Az átjutás a túlsó partra ugyanis újabb 
nehézségekbe ütközött volna.

Pálos felkelt a padlóról, és kisietett a szobából. Még 
azt is elfelejtette, hogy meg kellene köszönnie a gátőr 
szívességét.

Emberei úgy tódultak utána, mintha zsákból öntötték 
volna őket. Az őrnagy a kocsihoz sietett. Pillanatok 
alatt ott termett mindenki, aki eddig a gátőr-házban 
vagy a közelében rejtőzködött.

- Na, mire várnak? - szólt rájuk türelmetlenül az 
őrnagy. - Követem magukat, csak induljanak már!

A gát oldalában, a körülkerített kis kert mellett fel- 
búgott öt gépkocsi. Pálos is beszállt, aztán rádiótele- 
fon-parancsot adott, hogy induljanak.

Tömör parancsszavak, utasítások hallatszottak az 
éterből. Pálos figyelte, hogyan működik az apparátus, 
de úgy tapasztalta, hogy egyelőre minden rendben 
megy.

Autója egy kis mellékúthoz ért, amely levezetett a 
gátról, ki az országúira. A sofőr csak most kapcsolta 
be a reflektorokat.

Mintegy tíz kilométeres robogás után Pálos leálli-
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tóttá a kocsit. Előttük már ott sorakoztak a többiek. 
Újabb várakozás következett, amíg a Fecske partra 
száll. Eltelt fél óra, egy óra, s Pálos szeme már majd 
leragadt az álmosságtól. A múlt éjszaka sem volt ágy- 
bán. Elhatározta, hogy keres a közelben egy kutat, s 
lemosakszik. De aztán lemondott róla, nem akarta el- 
szalasztani az ügynököt. Rágyújtott.

Elajnali hármat mutatott az óra, amikor megérkezett 
az első hír.

Az 506-os figyelőpont jelentkezett.
Partot ért. Tőlünk száz méterre lehet, készülé- 

künkkel követni tudjuk. Bokros, fás rész. Most figyel. 
A hátán egy hatalmas fémtok. Egy méter hosszú lehet, 
ötven centi széles. Leveszi. Otthagyja a földön, s in- 
dúl a part felé ...

Az adásban rövid szünet következett, s Pálos máris 
parancsot adott:

- Az 506-os figyelőpontot egy kilométerre megkö- 
zelíteni. Ne felejtsék el váltani a rendszámtáblákat.

Az olajozott gépezet ismét működésbe lendült. Pálos 
néhány évvel ezelőtt még elégedetten dörzsölte volna 
a kezét, hogy milyen nagyszerű is ez az éjszaka hasz- 
nálható messzelátó. Ultraibolya sugarakat bocsát ki, 
s akár öt kilométer távolságra is tökéletesen látni vele. 
Roppant ügyes dolog. Néhányszor már használták, most 
pedig különösen jól jött...

Az 506-os figyelőpont újra jelentkezett:
- Egy csónakmotorhoz hasonló készüléket cipel a 

partra. Könnyű lehet, mert az ölében hozza. Feljön a 
gátra. Lemegy egy a bokrosba. Nem látjuk ... Ismét lát- 
juk ... Lehajol a bokrok alá. Felemelkedik a feje. El- 
tűnik. Valószínűleg ás. Valaki jön a gáton ... Kerék- 
párral ... Fecske eltűnik ... A kerékpáros fütyül... 
Azt hiszem, a Rákóczi-induló utolsó taktusait. Megint 
fütyül ... A vizet nézi ... Valamit kivesz a zsebéből ... 
Notesz ... Kinyitja. Úgy látszik, tájékozódik. Leteszi a 
kerékpárt, leül a földre ... Fütyül... Fecske teljesen 
felöltözve előjön .. Feljön a gátra ... Nem halljuk,
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mit mond ... A kerékpáros valami fényeset nyújt át 
neki... Fecske egyik keze a zsebében ... Bal kézzel át- 
veszi... Bal kézzel ö is zsebrenyúl, és elővesz vala- 
mit... Két tárgyat összeillesztenek. Eltakarják, nem 
látjuk ... A kerékpáros eliramodik ... Fecske vissza- 
megy előbbi helyére ... Most egy szekér tűnik fel... 
Flonnan került elő? Szénával van megrakva ... Ketten 
ülnek a bakon... Megzavarják Fecskét... De
nem ... Az egyik az előbbi kerékpáros... Megáll- 
nak ... Fecske előjön ... Csomagokat hoz. Nyilván 
az úszószerkezetet... Nem látjuk jól, műanyagba lehet 
csomagolva ... Betakarják szénával... A kocsis felénk 
néz. Remélem, nem vesz észre bennünket... A szekér 
megindul, felénk tart... Itt fog elmenni mellettünk ... 
Befejezem, mert közelednek... Fecske nincs a széké- 
ren ... Budapest irányába indult... Már nem látom a 
szekértől... Végeztem!

Pálos ismét parancsot adott:
- Szarvas elvtárs, kövessék a szekeret, s Győrből 

kérjenek segítséget a személyazonosság megállapitásá- 
hoz. Rendszeres jelentést kérek! - Beszállt az autóba, 
s Liszkaival elindult Budapest felé ...

Kihalt volt még az országút, pedig lassan már pirkadt. 
Az őrnagy rádión ismételten figyelmeztette embereit, 
hogy vigyázzanak, és ne tévesszék szem elől Fecskét. 
Aztán elhelyezkedett az ülésen, hogy addig is aludjon, 
amíg a fővárosba érnek. Ráfér egy kis pihenés, mert 
reggel nyolckor már bent kell lennie az irodájában. 
Jelentést várt a Kemecsei-ügyben, s még sok mindent 
meg kellett tudnia Fecske útjáról. Egyébként is össze 
akart ülni a főnökével, hogy megbeszéljék a történte- 
két és a teendőket.

Fecske tehát már az első lépésnél kapott segítséget. 
Ezek szerint a hálózat akcióba lepett, kiszolgálják az 
újonnan érkezőt. Mindenesetre ez is bizonyítja, hogy nagy 
hal lehet, ha egy egész apparátust a renddkezésére bocsá- 
tanak. Ilyen előkészített, pontos manővert korábban 
nemigen, tapasztalt Pálos. Nyilván régi lehet a hálózat,
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sokáig pihentettek, s csak most dobták akcióba... 
Ugyan ki lehet ez a két ember, akit Fecske fogadására 
kiküldtek? Mert nem kétséges, hogy a kocsis is tagja a 
hálózatnak. Valószínű, hogy ezek csak amolyan külső 
tapogató csápok, amelyekkel beljebb segítik az ügy- 
nököt az országba.

Pálosnak hirtelen úgy rémlett, hogy előttük valaki 
beugrott a bokrok közé. A sofőr már emelte lábát a 
fékre, de Pálos rákiáltott:

Nehogy megálljon!... Tovább... Flagyjuk csak a 
halat, jöjjön közelebb a horoghoz.

- Látta, őrnagy elvtárs? Belépett a bokorba - mond- 
ta izgatottan Liszkai főhadnagy.

- Láttam!
- Mindkét keze tele volt csomagokkal...
- Igen.
- N'em kellett volna mégis megállni? - tanúskodott 

a főhad nagy.
- Szó sincs róla. Hadd érezze magát biztonságban. 

Bennünket a többiek is érdekelnek, nemcsak ő ...
Pálos helyesen cselekedett. így a többiek nyűgöd- 

tan követhetik Fecskét, aki csomagokkal van, vonatra 
kell szállnia, hiszen nem poroszkálhat az ország- 
úton. Itt van nem messze az állomás, egész biztosan 
odatart.

Negyedóránként váltották figyelőit. Másként nehe- 
zen birkóznának meg ezzel a fickóval, hiszen biztosan 
jól kioktatták rá. hogyan rázza le magából követőit így 
azonban egyszerűen képtelen lesz eligazodni, hogy va- 
jón csakugyan figyelik-e, vagy csupán egyszerű járó- 
kelőkkel van dolga.

Az őrnagy elbóbiskolt. Liszkai is szeretett volna 
aludni, de nem mert. Rábízták a parancsnoka életét, 
neki ébren kell maradnia. Különösen most. hogy ez a 
veszélyes ügynök már bent van az országban. így az- 
tán egymás után rágta a cigarettákat. Hogy el ne alud- 
jón, halkan beszélgetni kezdett a sofőrrel.
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?Hallotta, mit mondott megint az örmény rádió ־־
- Nem én ...
És addig meséltek egymásnak a vicceket, amíg a fő- 

városba nem értek.

7 י

A Nagykörúton tombolt a déli csúcsforgalom. Min- 
denki sietett valahová.

Az aszfalt majd elolvadt a nap tüzében. Fény lett, ra- 
gyogott minden.

Sípos a Csemege Áruház előtt várta, hogy a villany- 
rendőr zöldet mutasson. Csomagjait a pályaudvaron, a 
ruhatárban hagyta. Nem akart villamosra szállni, kíván- 
esi volt az oly rég látott Budapestre. így aztán végig- 
sétált a Rákóczi úton.

Az ő emlékeiben meg a háború utáni romos, szomorú 
kép élt, és nem csoda, hogy meglepte az újjávarázsolt 
város. Nézte az embereket, figyelte őket, s próbálta 
egyeztetni mindazt, amit odakinn tanult, és amit itt Iá- 
tott. A kapcsolatteremtésről sok előadást, sok tájékoz- 
tatást hallott, s bár mindig óvták őket az elővigyázat- 
lanságtól, mégis másképpen festették le az itteni embe- 
reket, mint amilyeneknek első benyomásra látszottak. 
Odakinn állandóan azt hallotta, hogy nagyon kell vi- 
gyázni, de azért ha kis ellenszenvet mutat a rendszer- 
rel szemben, a közönséges pesti járókelő apróbb dől- 
gokban nyomban a segítségére lesz... Négy éven át 
okították, s kialakult benne egy kép a jelenlegi ma- 
gyár viszonyokról, az emberek élet- és szemléletmódjá- 
ról. Oktatói nyomán úgy képzelte el a pesti embereket, 
hogy többségük komor, mogorva, hiszen még erősen 
él bennük az ötvenhatos emlék... S most azt kell ta- 
pasztalnia, hogy ezek az arcok nagyon is kisimultak, 
és nyoma sincs rajtuk semmiféle terhes gondnak, amit 
rejtve cipelnének... Nicsak, egy étterem. S kint az
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étlap. Mit főznek manapság Magyarországon? Sipos szá- 
jában összeszaladt a nyál: roston sült. Eszébe jutott, 
hogy egyszer meghívták az édesanyját egy falusi lag- 
ziba szakácsnőnek, és ő, a süldő kölyök teletömte ma- 
gát roston sült pecsenyével. Azóta sem evett olyan fi- 
nomat. El kell ismerni, hogy Magyarországon változa- 
tosan, finoman főznek, nem olyan sótlan-ízetlen módon, 
mint odaát...

Már több üzletbe is betért, vásárolt apróbb dolgokat, 
cigarettát, fogkrémet, egy üveg magyar kölnit a borot- 
válkozáshoz, s azt kellett látnia, hogy lényegesen eny- 
hébbek a kontúrok, mint ahogyan odakinn lefestették. 
Persze, ennek csak az lehet az oka, hogy a főnökök 
régen jártak itt. és hamis tájékoztatást kapnak.

Sipos már fenn sétált a Nyár utcánál, amikor hirte- 
len eszébe jutott, hogy ismét körül kell néznie, nem 
követik-e.

Megállt egy kirakat előtt, s az üvegből figyelte, nem 
tart-e valaki feléje, vagy nem állt-e meg valaki a kö- 
zelben. De ugyanolyan sietős mozgást tapasztalt, mint 
korábban. Rá se hederítettek az emberek, mindenki 
ment a dolga után. Miért is követnek? Egyszerűen ki- 
zárt dolog, hogy rajta legyenek, hiszen a lehető lég- 
tökéletesebben jutott át, még a kapcsolat is éppen ak- 
kor jelentkezett, amikorra elő volt írva. Nincs semmi 
baj, simán megy minden. Csak végig így legyen .. Biz- 
tonság okáért azért elhatározta, hogy mielőtt még be- 
menne az antikváriumba, átvág a túloldalra, s ismét 
ellenőrzi, nem követik-e. Nagyon vigyáznia kell, mert 
ha most ráragad valaki, többé nem tudja lerázni. Am 
ha elintézte ezt a dolgot, máris nyugodtan utazhat - 
üdülni.

És ha mégis figyelik? Ideges lett. Az emberek ugyan- 
úgy jöttek-mentek az utcán, mint félórával azelőtt, és 
mégis rossz érzése támadt. Mindenkiben detektívet sej- 
tett. Végignézett magán, nincs-e rajta valami feltűnő. 
De nem talált semmit. A szövet magyar gyárban ké- 
szült, az itteni divatnak megfelelően varrták, kihajtott,
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fehér panamainge ugyanolyan volt, mint amilyet itt, a 
Rákóczi úton siető embereken is többször látott. És még- 
is... Soha nem gondolt arra, hogy a közeg, amelyben 
akcióba kell lépnie, ennyire idegesítő lehet. Atvillant 
agyán, hogy milyen sok bajuk volt oktatóiknak azok- 
kai, akik 1956-ban hagyták el Magyarországot, s kém- 
tanfolyamra kerültek. Sok fáradságukba került, amíg ki- 
irtották belőlük azt a szellemet, amit Magyarországon 
magukba szívtak. Sokkal szabadosabbak voltak, mint 
ő, elégedetlenségükben gyakran elszólták magukat... 
Hát még akik itthon maradtak! Ezek az emberek már 
tizennégy évet eltek ebben a rendszerben, és sok min- 
dent magukba szívtak. Akaratlanul is. Most mit kezd- 
jen velük, amikor nem tudja, hogy tulajdonképpen ki 
az, akivel szembe kerül, hogyan érez a rendszer 
iránt?...

De mit mosolyognak rajta? Már hárman is rámoso- 
lyogtak. Nagyon vigyázott ezekben a pillanatokban, ne- 
hogy arcával, mozdulatával elárulja érzéseit. Közöm- 
bősnek kell lenni. Rájuk se nézni!

Valaki a vállára tette kezét. Sipos, mielőtt hátrané- 
zett volna, a másodperc tört része alatt felmérte a hely- 
zetet, s belátta, hogy tehetetlen. Fegyvert nem használ- 
hat. Ha futni kezd, a járókelők elgáncsolják.

Hátranézett.
Egy huszonnyolc-harminc év körüli férfi állt vele 

szemben, és mosolygott. Leüsse? Nem teheti. Alkalma- 
sabb pillanatot kell választani... Mit akarhat? Letar- 
tóztatja?

- Bocsánat, fiatalember, lepiszkította egy veréb.
Sipos zavartan elmosolyodott, és megköszönte a fi- 

gyelmeztetést. Elővette zsebkendőjét, és dörzsölni kezd- 
te a verébpiszkot. Néhányan körülállták, sőt egy nő 
még segített is neki, s nagy szakértelemmel pillanatok 
alatt eltüntette a foltot. Sipos rámosolygott. Aztán min- 
denki ment tovább a dolgára. Még hálálkodni sem volt 
ideje. A belső feszültség azonban nem engedett fel 
benne. Homlokán megjelent az a három kis ránc, amely
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belső indulatait jelezte, ha szorongatott helyzetben volt. 
Átment a túloldalra.

Hátrakapta fejét, ugyanis dörrenés remegtette meg a 
levegőt. De csak egy autó kipufogója volt... Dühösen 
korholta önmagát. Rossz állapotban lehetnek az idegei, 
ha már egy kipufogócső is meg tudja riasztani... Nem 
szabad így viselkednie! Jobban kell tartania magát... 
Kizárt dolog, hogy kövessék... Értelmetlen is lenne, 
hogy szabadon engedjék mászkálni. Különben is, ed- 
dig a legcsekélyebb műhiba sem történt, tehát valószí- 
nűtlen, hogy valaki felismerje. De bármennyire pró- 
bálta is megnyugtatni önmagát, nem tudta teljesen el- 
űzni a félelemérzetet. Ott lappangott benne valahol mé- 
lyen, s most már tudta, hogy nem egykönnyen fog sza- 
badulni ettől a kéretlen, rossz baráttól.

Az Astoria Szállónál látta, hogy a járdaszegély mén- 
tén külföldi kocsik egész sora áll. Hej, de jó lenne most 
egy kocsi neki is, sokkal nehezebben tudnák követni, 
s ő is könnyebben figyelhetné, hogy nyomában van- 
nak-e. Kissé meggyorsította lépteit. Még csak az kell, 
hogy összetalálkozzon egy külföldi ismerőssel, aki sza- 
badságát tölti Budapesten. Semmi más nem hiányzik- 
mint hogy felismerjék, és nagy hangosan üdvözöljék.

Egészen az Úttörő Áruházig sietett. Ott aztán ismét 
lelassította lépteit, majd megállt az egyik kirakat előtt.

Nagyszerűen láhatta benne a Kossuth Lajos utca 
túlsó oldalának forgatagát, s az antikvárium bejáratát, 
ahová mennie kellett. Néhány percig várt, figyelte, be- 
megy-e valaki az antikváriumba. Egy középkorú nőt 
látott, aki befordult az üzlet ajtaján, de egyébként ezek- 
ben a percekben nem volt forgalma a boltnak. Most, 
most kell menni. Tétovázott, mintha nem lett volna 
mindegy, hogy melyik percet választja.

Lelépett a járdáról, s az úttesten át, egyenesen az an- 
tikváriumhoz tartott. Alig ért azonban a villamos-síné- 
kig, éles füttyszó hasított a levegőbe. De ő úgy tett, 
mintha nem is hallotta volna. Továbbment. A fütty is- 
mét felhangzott. Sipos körülnézett. Egy rendőr sietett
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feléje, igen határozottan, arcán feladatának teljes ko- 
molysága. Sipos hozzá volt szokva, hogy a nyugati vá- 
rosokban úgy közlekedhet az úttesten, mint a járdán.

Erre aztán igazán semmi szükségem nem volt, gon- 
dolta. Azzal próbálta magát vigasztalni, hogy ez lesz 
igazolványának első próbája. Mert hogy most igazol- 
tatni fogják, afelől nem volt kétsége.

A rendőr odaért hozzá. Ott álltak, néhány méterre az 
antikvárium bejáratától. Az ügynök kedves mosolyt 
erőltetett arcára, leszerelő, kissé gyerekesen kedves 
mosolyt, amellyel nemcsak a nőket tudta lefegyve- 
rezni, hanem sokszor még a férfiakat is. A kissé naiv, 
jóhiszemű, csupa jóindulattal eltelt fiatalember mosolya 
volt ez, aki nagyon szereti az embereket, s igazán nem 
tehet róla, hogy az életben vannak szabályok, amelye- 
két be kell ugyan tartani, de a véletlenek úgy hozzák, 
hogy gyakorta óhatatlanul megsértjük őket.

- Jó napot! Az elvtárs miért nem áll meg mindjárt, 
ha a rendőr füttyét hallja?

- Ne tessék haragudni, de én megálltam... - mond- 
ta ugyanolyan kedvességgel Sipos, mint amilyen ked- 
vés volt a mosolya. - Tetszik tudni, ritkán járok Bu- 
dapesten, s mi nálunk nem kell ennyire vigyázni...

Csak nem külföldi? - kérdezte a rendőr, s egy 
kissé hátracsapta a fejét, úgy vette szemügyre Sipost.

Nem - válaszolta csodálkozva. - Miből tetszik 
gondolni? Nagykanizsa mellett lakom ...

- Csak úgy... - mondta a rendőr, valójában azon- 
bán természetes esze sugallta, hogy a fiatalember kül- 
földi. A magyarok ugyanis csak a legritkábban mond- 
ják, hogy "Budapesten járok", "Budapestre megyek" a 
sokkal egyszerűbb "Pest” helyett...

Elkérte az iratait.
Sipos átnyújtotta személyi igazolványát, aztán közöm- 

bős arccal nézte, miként lapoz benne a rendőr. Pedig 
ezek a percek nehezebbek voltak számára, mint ami- 
kor a víz alatt átjött a határon. Tudta, hogy a legtöké- 
letesebb utánzatot készítették neki, és mégis... Jobban
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félt ettől az egyszerű közrendőrtől, mint annak a gon- 
dolatától, hogy talán a következő percben tűzharcot 
kell vívnia az életéért.

El kell ismerni, hogy Sipos alapjában véve nem volt 
gyáva természetű. A mostoha körülmények edzették a 
bátorságát, amelyek között felnőtt. A kémiskola pedig 
teljesen kiirtotta belőle a gyávaságot. De hát más meg- 
hallgatni, megtanulni valamit, mint végigcsinálni, le- 
játszani a valóságban.

A rendőr visszaadta az igazolványt.
- Tíz forint - mondta. - Most fizeti, vagy' elküld- 

jem a lakására a csekket?
- Kifizetem, tudom, hogy hibát követtem el...
- Rendben van! Örülök, hogy elismeri... Sokan 

még akkor is képtelenek elismerni, hogy hibáztak, 
amikor már az autó kerekei alól rántjuk ki őket... 
Aztán máskor csak a kijelölt helyen menjen át a túlol- 
dalra. Hatszázhatvanhatan haltak meg tavaly, mert 
megsértették a közlekedési szabályokat. Nem szeret- 
ném, ha az idén maga is közéjük kerülne - mondta a 
rendőr teljes komolysággal.

Sipos mosolygott magában. Fölényesen, a másiknál 
többet tudó, beképzelt ember modorában: hatszázhat- 
vanhat halott... Nevetséges. Londonban két hónap 
alatt van ennyi. Itt meg egy egész ország produkál 
hatszázhatvanhat halottat egy évben... Bagatell! Per- 
sze, meg is látszik ez a közlekedésen ... Ilyen forga- 
lomban ő, a világot járt ember behunyt szemmel is ké- 
pes lenne eligazodni...

Azon kapta magát, hogy ismét elkalandoztak gondo- 
latai. Pedig be kell mennie az antikváriumba.

Máris ott volt az antikvárium kirakata előtt. Beleme- 
rült a könyvek böngészésébe, legalábbis ezt láthatták 
a gyanútlan járókelők. Pedig dehogy a könyveket 
nézte. A kirakat hátsó üvegén át próbált belesni a bolt- 
ba. !Tárom vagy négy vásárló böngészgetett.

Sipos lassan, vissza-visszapillantva, mintha csak a ki- 
választott könwet tartaná szemmel, belépett az ajtón.
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A bolt az ajtón és a kis kirakaton át kapta a világos- 
ságot, úgyhogy a kintről érkező nem nagyon láthatott 
a hosszú helyiség mélyébe. Hátul, a félhomályban né- 
hány mozgó alak létrákon állva keresgélt a könyvek 
között. Még a pulton is tornyokban álltak a könyvek...

Egy aranykeretes szemüvegű, beesett arcú eladó lé- 
pett hozzá.

Mit tetszik parancsolni? - kérdezte szokatlanul 
mély hangon.

- Nem is tudom... Valami jó olvasnivalót szeret- 
nék ... Nincs meg véletlenül a Bélteky-ház?

- Valamelyik nap még megvolt. De csak bőrkötés- 
ben. Elég drága ...

- Fűzve jobb lenne. Nem akarok sokat k ö l t e n i . . .
Csak bőrben tudom adni - mondta határozottan 

az eladó.
- Hát mindegy... Úgy is jó lesz.
Sipos mélyen belenézett a férfi szemébe. Úgy fúró- 

dott egymásba a két szempár, mint a horgony az iszap- 
ba. Hasított a tekintet az agyvelőig. Mindketten a má- 
sík gondolatát próbálták kikutatni, a gondolatot, amit 
eltakart a megbeszélt jelszó.

Sipos fényképről és leírásból már ismerte ezt az em- 
bért, s tudta, hogy a B.26-os ügynöke.

Az eladó elsietett, köpenye végigsuhogott a pult mö- 
gött, de néhány pillanat múlva már vissza is tért. Át- 
adta a könyvet, és kiállította a blokkot.

Az ügynök fizetett, és távozott.
Az utcán ugyanúgy sütött a nap, mint előbb. Sipos 

pislogott, újra szoktatta szemét az erős fényhez, aztán 
megindult visszafelé, a Keleti pályaudvar irányában. 
Örült. Ezen is túl van. Nagyszerűen mennek a dolgok. 
Mégiscsak szép az élet. Milyen jó itthon ... Itthon? 
Persze, itt született. No de nem szabad morfondírozni. 
Úgy tett, mintha bámészkodva sétálna, pedig minden 
egyes lépesére vigyázott.

Néhány száz méterre az antikváriumtól lement egy 
föld alatti mellékhelyiségbe. Kinyittatott egy fülkét, az-

61



tán magúra zárta az ajtót. Gyors mozdulatokkal egy pa- 
rányi zsebkést szedett elő, nem lehetett hosszabb négy 
centinél, és felhasította a könyv kötését. Lefeszítette 
a bőrt a fedőlapról, és ekkor előtűnt egy sárgásbarna 
karton: a nevére kiállított szakszervezeti beutaló. Gon- 
dósán kétrét hajtotta a kartont. Széttépte a könyvet, 
beledobta a kagylóba, és lehúzta. A vécésnéni egy 
konyhaszéken ült, és kötött. Sipos öt forintot adott neki, 
majd gyorsan távozott...

A Nemzeti Színház előtt egy hirtelen fordulattal át- 
sietett a villamosmegálló szigetéhez, és fellépett az ép- 
pen beálló 67-es villamosra. Megállt a hátsó peronon, 
hogy jobban szemügyre vehesse útitársait. De semmi 
gyanúsat nem észlelt, így aztán elégedetten zsebre vág- 
ta kezét, s gondolatban felkészült az utazásra.

8

A miskolci laktanya szokásos hétköznapi életét élte. 
Az egységek jórésze kinn gyakorlatozott. A többiek 
őrszolgálatot láttak el a légvédelmi elhárító rakéta tá- 
maszpontján.

De pezsgő élet folyt a laktanya tantermeiben is. A 
rakétaegység parancsnokai és beosztottjai továbbkép- 
zésen vettek részt, a szomszédos szobákban pedig sor- 
katonákat képeztek ki a rakéta-fegyvernem techniká- 
jára.

Sötét volt. Az ablakokat nehéz spaletták takarták el, 
hogy tökéletesen láthassák az oktatófilmet, amely egy 
atombomba kísérleti robbantását mutatta be. Rend- 
kívül nagy magasságban közeledett egy repülőgép, az- 
tán kioldotta terhét, s a bomba sokáig, több ezer mé- 
térén át zuhant, majd egy ponton mintha megállt volna. 
A következő másodpercben vörös lett az egész vászon, 
és dobhártyát tépő csattanás töltötte be a termet.
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A katonatisztek összerázkódtak. Percekig nem láttak 
mást, csak az égő vörös fényt, amelyet különös erővel 
vertek vissza a szoba fehér falai. Azután ismét a 
nagy magasságban lebegő gép tűnt fel, de nem sokáig, 
mert Ferenczi József százados, az oktató, félbeszakította 
a vetítést:

- Gyújtsák fel a villanyt! Nyissák ki a spalettákat!
Szörnyű volt ez a film, pedig az atombomba pusz-

tító erejét, hatását nem is mutatták be nekik, mint ko- 
rábban. Ezek az emberek fegyverzajhoz edzett dobhár- 
tyákkal rendelkeztek. Életüket a tiszti hivatásra tették 
fel, s már sokszor számot vetettek önmagukkal, levon- 
ták a végkövetkeztetést: nem azért öltötték fel a tiszti 
egyenruhát, hogy tarkább legyen az utca forgataga! 
Minden napjuk tulajdonképpen harcban telt el, a min- 
dig várható ellenséggel vívott elméleti harcban. Min- 
dig készen álltak, hogy megvédjék hazájukat. Ez a film 
azonban még rájuk is nyomasztó hatással volt De nem 
sokáig. Ferenczi százados nyugodt szavára hamarosan 
feloldódtak.

Ez a középmagas, jókötésű katonatiszt fellépett a 
dobogóra. Kissé nekitámaszkodott az íróasztalnak, az- 
tán megfontolt, szinte szaggatott tempóban magyarázni 
kezdett:

A repülőgép huszonkét kilométer magasságban, 
speciális felszereléssel érkezett a cél fölé. A felvéte- 
lekből láthatták a különleges amerikai gép típusát 
Milyen gép volt, Kiss százados?

Szuper B.25 - válaszolta pattogóan egy markáns 
arcú, fiatal katonatiszt.

- A nukleáris töltet 14 megatonna erővel, az 5500 
méteres kritikus ponton robbant. A kérdés az, hogy 
miként háríthatjuk el rakétáinkkal az ilyen magasság- 
bán érkező, nukleáris töltettel megterhelt repülőgép 
támadását, mielőtt még végrehajtaná a feladatot. Elő- 
szőr is nézzük meg elhárító rakétáink útját 22 ezer 
méter magasságig. Figyeljük meg a gyorsulás egyes
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szakaszait, valamint a hajlásszögeket. Kérem a spa- 
lettákat!...

Ismét megkezdődött a különös filmvetítés... Láng- 
nyelv csapott ki a rakétából, amely eleinte kúszva, 
szinte lassan, majd egyre gyorsabban úszott a magassá- 
gok felé. Aztán az égbolton egy egészen pici pontocs- 
ka tűnt fel, alig volt nagyobb, mint a gombostű feje: 
a közeledő repülőgép. A légerhárító rakéta feléje fór- 
d u t . . .

- Látják? A számítóközpontnak már három másod- 
perccel előbb tudnia kellett a hajlásszöget, és utasítást 
kellett adnia a rakétának. Ne felejtsék el, három 
másodperc! Figyeljék, milyen távolságban történik a 
robbanás. Mindig vigyázzanak, ne kapkodják el a dől- 
got. A gyakorlaton ugyanis azt tapasztaltam, hogy so- 
kan a számítóközpontban keresik a hibát ... Most fi- 
gyeljék ... A rakéta orra ráállt a gépre ... Na ... Lát- 
ták?

- Igen! - zúgott fel a terem.
- Rakétánk eléggé távol volt a repülőgéptől a rob- 

bánás pillanatában - folytatta Ferenczi -, és mégis 
le tudta küzdeni az ellenséges gépet. Nyissák ki az ab- 
lakokat...

Ismét mozgás támadt.
- S ami a legfontosabb, a repülőgép nukleáris terhe

nem robbant, az elhárítás tehát tökéletesen sikerült. 
Meggyőződésem egyébként, hogy a rakétaelhárítás 
eredményessége minden esetben a higgadtságtól, a jó- 
zan, mértéktartó döntésektől függ. Fia valaki a rakéta- 
egységnél kapkod, legyen az a legkisebb beosztott is, 
súlyos bajokat idézhet e l ő . . .  De biztosak lehetnek, 
elvtársak: rakétaelhárító fegyvereinkkel tökéletesen
meg tudjuk védeni légiterünket... Most pedig térjünk 
vissza a hajlásszögi mutatókra ...

Ferenczi százados elővette zsebkendőjét, és meg- 
törölte homlokát. Meleg volt a teremben. Rápillantott 
az órájára. Sajnos, repült az idő, az előadásra szánt 
két órából már ötven perc elszaladt, pedig ezt az anya-
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got a jövő órán már nem lesz ideje elismételni... Már 
éppen folytatni akarta, amikor halkan kopogtattak az 
ajtón. Egy sorkatona lépett be, kissé megrettent a sok 
tiszt láttán. Vigyázzba vágta magát, és érces, harsány 
hangonjelentett:

- Százados elvtárs, az ezredes elvtárs üzeni, hogy 
azonnal tessék felmenni hozzá.

Köszönöm, értettem... - Ugyan sajnálta félbe- 
szakítani az órát, de hát az ezredes elvtárs is tudja, 
hogy éppen tanít, biztosan valami sürgős dologról van 
szó.

Széttárta karját, mintegy jelezve, hogy a parancs az 
parancs, aztán megigazította derékszíját, felvette az 
asztalról tányérsapkáját, és szélnek eresztette hallga- 
tóit.

Gyors léptekkel követte a katonát.
Sejtette, hogy miért hivatja az ezredes. Legutóbb 

ugyanis megállapodtak abban, hogy a legközelebbi első 
fokú riadókészültség alkalmával a parancsnoki szobá- 
bán elhelyezett radaremyőn fogják megfigyelni a gép 
irányát, s így fogják kiszámítani, hogy mennyi idő el- 
teltével lehet tűzparancsot adui.

Atsietett a hatalmas laktanyaudvaron a parancsnoki 
épülethez. Elég rosszkor jött ez a riadókészültség, hi- 
szén megbeszélte a húgával, hogy negyed tizenkettőre 
érte megy, és a szüleikhez mennek ebédelni, mielőtt 
még kivinné Évát a kocsijával Lillafüredre. Bár a lány- 
nak nem nagyon tetszett, ő egy kicsit örült is, hogy ide 
a szomszédba kapott beutalót, mert így nincs messze 
tőle, s hét végén meg is látogathatja. Féltve vigyá- 
zott a húgára. A nála tíz évvel fiatalabb lány még 
huszonhárom éves korában is megmaradt a kicsinek, 
az óvodásnak, az elemistának, akit folyton neki, a báty- 
nak kellett babusgatni. Ketten voltak testvérek, s a fel- 
szabadulást követő években már rászakadt a család- 
fenntartás gondja. Apja egy szörnyű história követkéz- 
tében teljesen megrokkant, és a csodával határos, hogy 
még ma is él.

6S k ü 1ö i 1ö s  vadászat



Ferenczi szaporán vette a lépcsőket. Előtte loholt a 
kiskatona...

Jelentkeztek a parancsnoknál, a kiskatona eltávozott, 
Ferenczi pedig odalépett az ezredes íróasztalához.

Most megcsinálhatjuk a tűzparancs-számitást - 
szólt az ezredes. - Jöjjön, Ferenczi elvtárs, figyeljük 
az ernyőt...

Odatelepedtek a lefüggönyözött radaremyő elé. Az 
ezredes megnyomott egy gombot, a függöny szétnyílt. 
Papírt, ceruzát vettek a kezükbe. Figyeltek.

Telt az idő, már elmúlt tizenkettő is, de a két tiszt 
még mindig számolt. Már el is feledkeztek az ernyőn 
feltűnt ezüstös pontocskáról, már csak a számokat lát- 
ták. A százados hirtelen ránézett az órájára, és akarat- 
lanul is felsóhajtott:

Hűl ־
- Mi van, Ferenczi elvtárs?
- Tudja, ezredes elvtárs, megígértem a húgomnak, 

hogy kiviszem Lillafüredre, oda kapott beutalót. Elsza- 
ladt az idő ...

Flát miért nem szólt? Majd este folytatjuk... A 
lényeg az, hogy az adatokat rögzítettük. No menjen, 
százados elvtárs.

Ferenczi a fejébe csapta sapkáját, elköszönt, és ki- 
viharzott a szobából.

Az udvaron állt a Trabantja. Ferenczi beült, gyújtott, 
s máris robogott a kis, müanyagborítású autó.

A kapuban igazoltatás nélkül kiengedték, hiszen az 
egység minden katonája jól ismerte Ferenczi századost, 
a parancsnok vegyi-műszaki helyettesét.

Pedig Ferenczi százados csak néhány hónapja teljesí- 
tett szolgálatot ennél az egységnél. Alig egy esztendeje, 
hogy hazajött Moszkvából, ahol speciális kiképzésben 
részesült. Miskolcon lakott a húgával, aki a Lenin Ko- 
hászati Művek üzemmérnökeként dolgozott. A lakás 
az öve volt, még akkor kapta, amikor Moszkvába ké- 
szült, az akadémiára. De aztán a húga is elvégezte az 
egyetemet, és ide helyeztek a Lenin Kohászati Müvek-
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be. Már tudta, hogy neki hosszabb időre úgyis el kell 
utaznia, így hát odavette magához. Szüleik is itt éltek 
Miskolcon, kint a város szélén, egy kis szobakonyhás 
lakásban. Éva nem akarta a szülőket terhelni, ezért 
szívesen fogadta bátyja ajánlatát, hogy költözzön hozzá, 
aztán meg már akkor is ott maradt, amikor a bátyja 
hazajött. Pedig a szülők nagyon számolgatták a napo- 
kát, hogy mikor jelentkezik valaki, aki beköti Éva fejét. 
De a lánynak egyelőre esze ágában sem volt férjhez 
menni. Valahogy mindig elriasztotta maga mellől az 
udvarlókat, meg aztán az egyetemen is úgy adódtak a 
dolgok, hogy nagyon lekötötte a tanulás, a társadalmi 
munka, s nem sok szabad ideje maradt, hogy élje a 
fiatal, szerelmet váró lányok életét. Egy komoly ud- 
varlója volt, régen, s ha lehet ezt mondani, tőle ismerte 
meg a szerelmet. Már ahogy egy tizennyolc éves, a 
fiúba fülig belepistult lány ismerheti a szerelmet. 
Akkor ismerkedtek meg, amikor az egyetemre került. 
Pista is egyetemista volt, másodéves mérnökhallgató, 
s ugyanabban a kollégiumban lakott, ahol Éva. Meg- 
látni és megszeretni gyorsan ment, s hónapokig csak 
egymásnak éltek. Éva úgy tudta, hogy Pista őszintén 
kommunista, olyan, mint ő. Mindenben tökéletesen 
megértették egymást, s három hónap múltán a lány 
biztos volt magában, hogy ismeri a fiút. Aztán jött az 
ellenforradalom, és Pista szó nélkül eltűnt. Disszidált, 
el sem köszönt Évától. A lány hetek alatt saját árnyéka 
lett. Emésztette a szörnyű csalódás, és akkor megfő- 
gadta, hogy nagyon fog vigyázni magára. Évekig nem 
tudta elfelejteni Pistát. Ela szomorú volt vagy örült 
valaminek, mindig eszébe jutott a fiú: most milyen szé- 
pen megoszthatnák bánatukat, örömüket, ha itt lenne. 
De nincs itt, és nem is lesz többé mellette ...

Ferenczit pedig a hadseregben töltött vándorló évek 
ütötték el a házasságtól. Később meg egyetemre járt, 
majd külföldre került. Most pedig olyan roppant el- 
foglalt ember lett, olyan szolgálati beosztást kapott, 
hogy nem volt a napnak perec, amellyel előre, szaba-
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dón rendelkezhetett volna. Gyakran az ágyból ugrász- 
tóttá ki a halkan berregő riasztókészülék, s öt perc 
múlva már a laktanyában kellett lennie. Ez alatt az egy 
esztendő alatt életében és munkájában a másodpercek- 
nek olyan nagy szerepük lett, mint másoknál az évek- 
nek. Vérévé vált az a szabály, amely átfűtött minden 
embert, aki ezeknél az egységeknél dolgozott. Tudta, 
hogy minden másodperc késés tízezrek életébe kerül- 
hét...

A Trabant elszáguldott a kórházi épületek mellett, 
aztán jobbra fordult, és egy új, háromemeletes lakó- 
ház előtt megállt. Egy rendkívül csinos, karcsú, szőke 
nő várakozott a kapuban: Ferenczi Éva. Rosszallóan 
nézett a bátyjára, aki már messziről mentegetőzött:

- Igazán ne haragudj... De a szolgálat...
 Jó, jó, tudom. Mindig a szolgálat - zsörtölődött ־

Éva, mint egy éltes feleség. - Nyugodtan kimehettem 
volna busszal is.

De hát az ebéd ... A mamáék megneheztelnek, 
ha nem megyünk...

A százados megragadta a két bőröndöt, berakta a 
kocsiba. Éva beszállt, bekapcsolta a táskarádiót, s vé- 
gül is megvigasztalódotc.

- Ugye, kinn hagyod a kocsit? - szólt kérlelően a 
bátyjához. - Legalább a szabadság alatt furikázzak 
egy kicsit...

Na ugye, mégiscsak megnyugodtál a beutaló
miatt?

- Mit csinálhattam volna? Most kell kivennem a 
szabadságom, hiszen tudod, hogy jön a nagyjavítás. 
Máshol meg már nem volt hely. Azért jövőre csak 
megcsináljuk azt a szovjet utat, jó?

- Fia addig férjhez nem mégy - nevetett Ferenczi.
Flagyjál békében ezekkel a szamárságokkal.., 

Tehát, kint hagyod a kocsit?
A százados nem válaszolt, az utat figyelte, de aztán 

mosolyogva ránézett a húgára, s Éva már tudta, hogy 
két hétre övé a Trabant...

68



Bár egy városban éltek, eseményszámba ment, ha 
mind a két gyerek időt tudott szakítani, és elmehetett 
a szüleihez. Éva még csak el-eljárogatott, de a fiú mát 
ritkábban.

A szülők a szobában terítettek. Nem voltak egyedül. 
Egy tizennyolc év körüli fiú ült az asztalnál. Mellette 
Ferenczi bácsi, a rokkant édesapa. Éppen valamit me- 
sélt, amikor beléptek a szűk kis lakásba. Megcsókol- 
ták szüleiket. Ferenczi bácsi bemutatta gyermekeinek 
az idegen fiút.

- A János bácsi fia, Pestről. Tudjátok... Reggel ér- 
kezett, este megy tovább Sátoraljaújhelyre, a Manci 
néniékhez. Ott nyaral... Az idén érettségizett, s azóta 
nyaral, hol a Balatonon, hol a rokonoknál. Flát így...

Az öreg Ferenczi aztán nem zavartatta magát, hanem 
folytatta, amit abbahagyott:

- Nos hát, mondom, csak két puskánk volt...
Jóska és Éva összenézett. Már tudták, miről lesz szó.

De nem intették le apjukat. Igaz, már nagyon sokszor 
elmesélte, vele azonban olyasmi történt, ami nemigen 
esett meg emberfiával Magyarországon. Fiadd mondja 
az öreg, mert ha valaki a saját sírjából mászik ki, 
hogyne mesélné el százszor is?

aztán voltunk hozzá tizennégyen, erdészek 
meg kőbányászok. És úgy határoztunk, hogy szerzünk 
még többet, és egy erős kis csapatot alakítottunk. A 
nácik állandóan ott masíroztak föl s alá a hegyek Iá- 
bánál, az országúton. Akkor már erősen visszavonuló- 
bán voltak. Kergették őket a ruszkik, úgyhogy sok- 
szór egymásnak szaladtak az autók. Tudtuk, hogy ha 
még több fegyverünk lesz, akkor még többen jönnek 
a hegyekbe a falubeliek közül... Jó hegyek azok, 
édes fiam, ott a Zemplénben, elrejtik azt, aki kéri a 
segítségüket... És jó emberek is laknak arrafelé. 
Csak két disznót ismertem, de az a két vadállat, mert 
én nem is tudom embernek nevezni, az nagy disznó 
volt. Az egyik, aki feljelentett bennünket, egy kasznár- 
nyaló, egy senkiházi, akkor került oda nemrégen az
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erdőgazdaságba, a másik meg a vitéz Kertes, a sátor- 
aljaújhelyi DEF-nek a vezetője. Tudod, fiam, ez volt 
akkor a kémelhárítás. Úgy hívták, hogy DEF.

- Mi az, hogy DEF? - kérdezte a fiú.
- Azt én nem tudom, csak úgy, hogy kémelhárító.

.Defenzív osztály - szólt a százados ־
Ferenczi néni közben feltálalta a levest. Flajlott, kis 

termetű asszony volt, de korát meghazudtoló fürge- 
séggel járkált a lakásban.

- Egyetek már, ne lefetyeljetek annyit... Jövök én 
is mindjárt... Csak még a krumpli utolját kisütöm - 
biztatta evésre gyerekeit és az ifjú vendéget.

- Csakugyan, együnk már - mondta az öreg, s egy 
kissé megemelkedett, hogy a fiúnak odaadja a merő- 
kanalat. A gyerek meglepetve látta, hogy Ferenczi 
bácsinak eltorzul az arca, amikor felemelkedik. Az 
öreg nyomban vissza is huppant a székére ...

- A vitéz Kertes... Flogy nyúljon ki abban a pilla- 
natban, amikor egy székről kell felállnia... Tudod, 
fiam, ő csinálta ezt nekem ... No de hallgasd csak... 
Egyik éjszaka ránk törtek a csendőrök, fönn a hegyek- 
ben. Körülkerítettek bennünket. Két puskánkkal addig 
lőttük őket, amíg csak győztük tölténnyel, ök is lőttek 
kegyetlenül... Flárman meghaltak közülünk, tizen- 
egyen pedig bekerültünk a sátoraljaújhelyi politikai 
börtönbe... Volt ott már mindenfajta népség. Szerbek, 
ukránok, szlovákok, még német is egy. Egy sváb. 
Kommunista volt az is... Meg aztán persze magya- 
rok... Vitéz Kertes járt be mindennap kihallgatni a 
társaságot. Tudtuk, hogy nagy vaddisznó, embemyúzó, 
de aztán egyszer olyat hallottunk róla, amitől össze- 
borsózott a hátunk, hogy még ma is félek rágondolni. 
Már korábban is rebesgették, hogy egy-egv tízes cső- 
portot mindig elvisznek a börtönből. Az őrök azt mond- 
ták, hogy Németországba hurcolják a foglyokat. Dől- 
gozni. Egyik este aztán megtudtuk, hogy fenét Német- 
országba, vitéz Kertes viszi ki őket a hegyekbe, és 
ott tarkólövéssel kísérletezik rajtuk. Maguknak kell
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megásniuk a sírt, aztán belelövöldözi őket a gödörbe. 
Mondták, hogy olyan tarkólövést kísérletezett ki, ami- 
tői azonnal meghal az ember. Irtózatos volt az az este. 
Az egész börtön ott állt a cellaajtóknál, és iszonyato- 
san dörömbölt. Egyszer csak valahonnan énekelni 
kezdték az Intemacionálét. És ha hiszed, fiam, ha nem, 
az egész börtön az Intemacionálét énekelte egyfolytá- 
bán, estétől reggelig. Hiába jöttek az őrök, hiába üvöl- 
töztek. Amelyik cellát kinyitották, az elhallgatott, de a 
többi tovább énekelt. Ekkor elrettentésül két foglyot 
kivittek az udvarra, ahová le lehetett látni a cellaabla- 
kokból. Az egyik szerb volt, a másik meg ukrán. Szó- 
gcs korbáccsal ütötték a meztelen testüket. Azok meg 
mind a kelten tovább énekelték az Intemacionálét, 
egészen addig, amíg el nem ájultak ...

- Hagyja már abba, apám, nem tud ebédelni a fiú .
- próbálta megfékezni az öreg nyelvét Ferenczi szá- 
zados.

- Igaz is... Egyél, fiam ...
- De folytassa csak, Ferenczi bácsi. Borzasztóan ér- 

dekes - rázta meg az öreg karját a fiú.
- Hát ha ő akarja - nézett a gyerekeire Ferenczi 

bácsi. - Két nap múlva belekerültem abba a bizonyos 
csoportba. Tizen voltunk foglyok a teherautón, meg 
négy csendőr. Vitéz Kertes a sofőr mellé ült. Őr- 
nagyi sarzsit viselt, pedig tudom, hogy fél évvel 
azelőtt még főhadnagyként grasszált az újhelyi utcán. 
Mentünk az éjszakában, mentünk, az autó már majd 
kirázta belőlünk a lelket. Vacak hegyi utakon, merede- 
ken, egyre beljebb a hegyek közé, az erdőségbe. Végül 
is leparancsoltak bennünket a kocsiról. Ásót nyomtak 
a kezünkbe, és ásni kellett. Akkor már tudtuk, hogy a 
saját sírunkat ássuk. Nem akaródzott sehogy sem, de 
hát tudod, fiam, melyik ember ássa meg szívesen a 
saját sírját? Köves volt a talaj, lassan haladtunk. 
Vitéz Kertes egyre csak nógatott bennünket. Aztán kész 
lettünk egy kisebbfajta gödörrel, bár szerintem még 
döngölő vei is nehezen fért volna el benne a testünk ...
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S akkor egyenként összekötötték hátul a kezünket... 
No de hát együnk is valamit - emelte fel a kanalat 
az öreg, és százados fiára pillantott, aki már javában 
kanalazta a levest. Ferenczi bácsi is lenyelt egy-két 
kanállal, aztán folytatta, mert a fiú továbbra is izga- 
tottan leste. - Aztán libasorba állítottak bennünket, 
majd odaszólították a gödörhöz az elsőt. Én a sor vé- 
gén álltam. A fákon átsütött a holdvilág, de vitéz Kér- 
rés arcát olyan tisztán láttam, mintha a legfényesebb 
napsütésben néztem volna. Elővette pisztolyát, né- 
hányszor megforgatta a levegőben, majd énekelni kéz- 
dett valami ócska dalt, a maga költötte szövegre 
még most is pontosan emlékszem. ,,Kommunista a nya- 
valyása, megérdemli, hogy a sírját jól megássa.. 
Aztán tarkón lőtte az embert, aki abban a szempillan- 
tásban megfordult a saját tengelye körül, és belezu- 
hant a gödörbe. Vitéz Kertes meg csak röhögött, és 
azt mondta: Ez is jól sikerült, ezt a kivégzési formát 
be kell vezetni az egész magyar és német hadsereg- 
ben. O tökéletesen kikisérletezte... Már az ötödik 
embernél tartott... Én borzasztóan féltem ... A fogam 
vacogott. Lassan elfogytak előttem mind. Rám került a 
sor... És mit ad isten? Megszólal egy autóduda, s már 
látjuk is, amint a hegyi úton fölfelé kapaszkodik az 
autó fénycsóvája. Vitéz Kertes otthagyott, és pár lé- 
péssel arrább ment. Az autóról már messziről kiabál- 
tak. hogy őrnagy úr, riadó, azonnal be kell vonulni! 
Vitéz Kertes odalépett hozzám, én szemben álltam ve- 
le, aztán két méterről hasba lőtt. Aztán már nem érez- 
tem semmit:. Nappal volt, amikor magamhoz tértem. 
Ott feküdtem az árokban a többi holttesten, legfölül. 
Körülöttem minden csupa vér. Amikor meg akartam 
mozdulni, úgy éreztem, baltát vágnak a gerincembe. 
Magam sem tudom, hogyan, de egyszer csak kint 
kúsztam az erdőben. Aztán megint elájultam, és akkor 
tértem magamhoz, amikor már ágyba fektettek. Jó 
erdei ,emberek mentették meg az életemet. Elát így

72



volt, fiam, és ennek érzem a nyomát még ma is a gerin- 
cemben...

- A felszabadulás után megfogták ezt a vitéz Kér- 
test? - kérdezte nagy érdeklődéssel a fiú.

- Nem tudom. Negyvenhatban még egyszer kihall- 
gattak, mindenféle jegyzőkönyveket csináltak fönn 
Pesten, de aztán, hogy mi lett, nem tudom. Azt hiszem, 
a nácikkal együtt megszökött ez a vaddisznó is...

Az öreg elhallgatott. Csend borult a szobára, tapint- 
ható csend. Mindenki elmerült a gondolataiban. Rájuk 
telepedett a közelmúlt rémségei árnya. A fiatal fiút 
bosszúvágy fojtogatta, szerette volna széttépni vitéz 
Kertest, aki ezt az öregembert igy tönkretette.

Éva és Jóska már megszokhatták volna a történetet, 
hiszen ha valamit sokszor hall az ember, bármilyen bor- 
zasztó is, már nem készteti lázongásra, nem kavarja 
fel a lelket. Megkopnak a szavak, s az idő fénye is 
megtöri a szomorú históriát, de kicsiben mégis újra 
és újra át kellett élniük, valahányszor hallották apjuk 
szomorú-szerencsés históriáját.

Kommunista a lány is, a fiú is. Tudták, mit hozott 
a fasizmus százmilliók nyakára. De ennyire talán soha- 
sem gyűlölték volna, ha nem az apjukról van szó...

Ferenczi néni visszaült az asztalhoz, de a csend még 
mindig uralta a szobát. Gondolataik lassan visszakanya- 
rodtak a jelenhez, és ettől megnyugodtak.

Éva már Lillafüreden nyaralt, Jóskának a rakétákon 
járt az esze, Fercenczi néni két szép gyermekét nézte, 
az öreg meg arra gondolt, hogy mégiscsak fel kéne 
szerelni azt a szúnyoghálót az ablakra, mert íme, még 
nappal is beszemtelenkednek ezek a piszok kis álla- 
tok... 73
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Vagy tízen szorongtak Pálos őrnagy szobájában a 
tárgyalóasztal mellett. A fiatal Liszkai főhadnagy mint 
egy vezénylő tábornok szárnysegédje, úgy jegyezge- 
tett kis noteszába, hogy aztán továbbítsa a parancso- 
kát, utasításokat.

Az egyes csoportok parancsnokai jöttek össze, s be- 
számoltak a nap eredményéről. Az őrnagyon egy csep- 
pet sem látszott, hogy nem aludt az éjjel, hanem a Duna- 
parton leste az ügynök érkezését. Reggel is mindössze 
másfél órácskát szundikált, és nyolc óra óta ismét dől- 
gozott, kezében tartotta a bonyolult ügy szálait. Elé- 
gedett volt embereinek munkájával. A Kemecsei őrnagy 
gyilkosságával foglalkozó csoport egyik nyomozója az 
éjjel felkutatott egy férfit, aki ugyanabban a vagonban 
utazott, amelyikben Kemecsei. A férfi vallomása sze- 
rint fülkéjének ajtaja előtt kétszer is elhaladt egy utas, 
aki szalmakalapját erősen a szemébe húzta, és mind a 
kétszer benézett a fülkébe. Bővebb személyleírást nem 
tudott adni a szalmakalaposról. Néhány perc múlva 
azonban látott egy másik utast is, aki ugyanabban az 
irányban ment el a fülkéje előtt, mint a szalmakalapos. 
A hozzávetőleges azonosítás azt mutatta, hogy ez Ke- 
mécséi őrnagy volt. A csoport egyeztette az időponto- 
kát, és kiderült, hogy a gyilkosság valóban körülbelül 
akkor történt.

A férfi vallomása alapján már feltételezhető, hogy 
mások is látták a szalmakalapost...

A jelek szerint Fecske körül is összezárult a gyűrű, 
s ami a legfontosabb, hatásosan. Pálos őrnagy még 
reggel szigorúan meghagyta embereinek, hogy egy pil- 
lanatra se hagyják magára az ügynököt. Követte őt 
fiatalember és idős rakodómunkás, háziasszony és ud- 
varlójával csivitelő kislány, tehát az egész "kelléktá- 
rat” bevetették. Pálos azonban nem volt az az ember, 
aki már a kezdeti sikereken fellelkesül. Jól tudta, hogy
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nagyon fárasztó, nagyon szívós munkára lesz még szűk- 
ség az egész hálózat felderítéséhez

 Pillanatnyilag hol tartózkodik Fecske? - kérdezte ־
az őrnagy.

- Tíz perccel ezelőtt a Keleti pályaudvar várócsar- 
nokában volt; ott ül, mióta az antikváriumból eljött - 
válaszolta Kazán százados.

?Csomagjai ־
- Még nem vette ki a megőrzőből...

- No nézzük, mit találtak a bőröndökben?
Mindent soroljak el, őrnagy elvtárs? - kérdezte 

Kazán.
- Fia úgy gondolja, százados elvtárs, hogy az egyik 

felét elhagyhatja, ám hagyja el - válaszolta nem min- 
den él nélkül az őrnagy. Rágyújtott, megpödörte baju- 
szát, és figyelmesen hallgatta Kazán beszámolóját.

- Dupla fenekű bőrönd, dupla, nagyon ügyesen ál- 
cázott oldalfalakkal. Az alsó részben három miniatűr 
adó-vevő készülék. Középhatósugarú, azt hiszem, hogy 
inkább csak hálózati érintkezésre alkalmas. Ugyanitt 
egy zsebben hordható lángvágó, ez nagy teljesítményű, 
valamint egy jelzés nélküli, közönséges harmincötös 
pisztoly. Ezenkívül két maszk, nagyon érdekes mind- 
kettő: a bőr színével azonos, az arccsontokat deformál- 
ja. Azt hiszem, tökéletesen elváltoztatja az embert... 
Aztán borítékok, üres lapokkal. Vegyvizsgálatra sajnos, 
nem volt idő ...

Remélem, nem nyúltak hozzá? - szólt közbe
Pálos.

Gumikesztyűben, őrnagy elvtárs... Találtunk a 
bőröndben négy kisebb üveget, húsz köbcentisek lehet- 
nek, s a jelek szerint mindegyikben más-más vegytinta 
van ... A bőrönd felső részében háromszázezer forint, 
harminc kötegben... És egy turistabotnak kiképzett 
géppisztoly...

Mozgolódás támadt az asztal körül: nagy hal futott 
a hálóba, ha ilyen hatalmas összeggel szerelték fel.

- Meg a fehérneműje és két öltöny ruha. Megítélé-
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sem szerint - folytatta Kazán a ruhákat az össze- 
kötőtől kapta. Magyar gyártmány mindegyik. A hátán 
hozott fémtokba nem fért volna bele ennyi minden ... 
De hát ezt majd megtudjuk később ... A bőrönd olda- 
laiban tíz kis üvegfiolára leltünk. Valószínű, folyadék 
van bennük ...

Micsoda? - dőlt előre az őrnagy. - Lefényké- 
pezték?

- Igen, őrnagy elvtárs ... Lehozassam?
- Azonnal!
Kiszóltak a titkárnőnek. Kazán pedig folytatta:
- A másik bőröndben közönséges használati cikke- 

két találtunk. Meg két normál fényképezőgépet, illetve 
az egyikbe miniatűr magnetofonkészüléket szereltek. És 
két zseblámpát, melyek közül az egyik nem világít...

Nocsak! Technikai oktatásra kell járnia, Kazán 
elvtárs! Csak nem gondolja, hogy rossz zseblámpával 
engedik útnak az ügynöküket? Nem hallott még az infra- 
vörös fényű lámpáról? Persze hogy nem világít... No 
halljuk, mi van még abban a bőröndben ...

- Elnézést, őrnagy elvtárs, de én ismerem az infra- 
vörös fényű lámpát, ez azonban nem az. Ez egy közön- 
séges zseblámpa, nincs rajta semmiféle hátsó kis nyí- 
lás, normális elem van benne. Persze, biztosan van va- 
lami speciális célja ...

- Majd meglátjuk, Kazán elvtárs, lehet, hogy igaza 
van, de most halljuk Mesterházi elvtársat az antikva- 
riumról... A, már itt is vannak a fényképek... Adja 
csak ide, elvtársnö - szólt oda a titkárnőnek Pálos.

Rápillantott az egyik képre, amely valóságos nagy- 
ságban mutatta az üvegfiolákat. Elgondolkodott...

- Vigyázzanak, elvtársak, a Fecskénél ugyanolyan 
vegyipisztoly van, mint amilyennel Kemecsei őrnagyot 
meggyilkolták. Feltehetően hangtalan, ezért különös 
óvatosságra van szükség. Fecske életére egyelőre vi- 
gyáznunk kell, ha azt akarjuk, hogy eljussunk az orosz- 
lánbarlangba. Flalljuk tehát, Mesterházi elvtárs...
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Úgy követtük Fecskét, ahogyan megbeszéltük. 
Ám amikor ráfütyült a rendőr, egy kicsit megijedtem, 
hogy a közlekedés szent nevében még elrontják a dől- 
gunkat. Én a Semmelweis utca sarkán álltam. Amikor 
bement az antikváriumba, már tudtuk, hogy kapcsola- 
tót keres. A boltajtóból lefényképeztük, amikor az eladó 
átadta neki a könyvet. A beszélgetést zsebmagnón rög- 
zítettük. Az egyik emberem ott állt a kirakatnál, a má- 
sik közvetlenül utána bement a boltba.

- Nem vette észre?
- Nem hiszem, mert mindjárt odalépett a pulthoz, 

a mi emberünk pedig az állványokhoz ment, mintha 
keresne valamit... Amikor aztán az utcai vécébe be- 
ment, éppen Kozák hadnagy volt soron, aki dicséretet 
érdemel, mert roppant ügyesen feltalálta magát: lekapta 
lábáról cipőjét, ujját a szájára tette, hogy figyelmez- 
tesse a vécés nénit, megmutatta neki az igazolványát 
aztán óvatosan belépett a másik fülkébe, s felülről si- 
került lefényképeznie, amikor Fecske kibontotta a 
könyvet...

A rendőrtisztek elmosolyodtak. Egy pillanatra elkép- 
zelték Kozák hadnagyot, amint a vécé kagylója fölött 
tornázik. Csak Pálos őrnagy nem mosolygott. Sőt, kissé 
mérgesen szólt rá Mesterházira:

- Az effajta trükköket sürgősen hagyják abba! Ez 
nem játék. Nincs szükségünk holmi Sherlock Flolmes-i 
bravúrokra. És ha Fecske fölpillant vagy megérzi, 
hogy figyelik? Oda az egész! Megtiltom, hogy még egy- 
szer ilyesmit csináljanak! Kövessék! Mindenkit számba 
venni, akivel érintkezik, s nekem jelenteni. Meg ne tud- 
jam, hogy még egyszer valaki három méter távolságon 
belül megközelíti Fecskét. Azt hiszik, hogy olyan zöld- 
fülű ez?

- Értettem, őrnagy elvtárs - mondta Mesterházi
de itt vannak a fényképek. Sajnos, túlságosan fel kellett 
nagyítanunk őket. Az egyiken elég jól látható a könyv 
bőrfedele alól kikandikáló szakszervezeti üdülési be-
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utaló, Lillafüredre szól. Nyilván a közeli raktárbázis ér- 
dekli Fecskét...

- Ezt majd még meglátjuk... Az eladó?
Természetesen nem nyúltunk hozzá ... Egyébként 

antikvácroltja volt a Bajcsy Zsilinszky úton. Az álla- 
mositás után sokáig nem dolgozott. 1956-ról nincse- 
nek adataink. Négy éve helyezkedett el, s ebbe a boltba 
került. Elárom testvére nyugaton van, kettő 1945-ben 
ment ki, egy pedig 1956-ban. Tartalékos géhás-főhad- 
nagy volt, a kassai kerületnél. Egy év frontszolgálat, 
majd itthon. Amerikai hadifogságból jött haza 1946 vé- 
gén...

- Tehát ez van egyelőre - mondta Pálos. - A fia- 
talember Lillafüredre készül ... Nyilván azért ücsörög 
a pályaudvaron, mert a késő délutáni vonatra vár. - 
Elgondolkodott. - Lillafüredre magam megyek, Liszkai 
főhadnagy velem jön. Mesterházi elvtárs intézkedjen, 
hogy mindketten sürgősen kapjunk beutalót. Lillafüre- 
den senkinek sem kell tudnia, hogy kik vagyunk... 
Liszkai elvtárs, menjen haza, készüljön fel. Mintha 
üdülni menne. Az egyik kocsit elviheti. A Mesterházi-, 
Kazán- és Istvánfi-csoport szintén készüljön. Leköltöz- 
nek Miskolcra. Intézkedjenek, hogy legyen megfelelő 
szállásuk Bondor elvtárs, a rádiósok semmit sem tud- 
tak produkálni?

- Eddig nem ... Egyelőre mind a két oldal hallgat; 
mint a sír.

- Mi a véleményük arról, hogy ez a B. 26-os vala- 
hol arrafelé tanyázik? Ha a Fecskét arra irányították, 
akkor a B. 26-os vagy utána megy, vagy már ott is van. 
Még az is lehet, hogy ő is üdülőként fogja ellenőrizni 
és segíteni Fecskét. De ne találgassunk... Készüljenek 
fel, elvtársak...

Az őrnagy meg sem várta, amíg mindenki elhagyja a 
szobát; odalépett a telefonhoz, tárcsázott. Bal kezével 
végigsimította a készüléket. Milyen poros. Szólni kell, 
hogy takarítsanak rendesen .., Míg erre gondolt, a vo-

79



nal túlsó végen megszólalt egy női hang. Az őrnagy 
válaszolt:

- Pálos őrnagy, jelentkezem. A miniszterhelyettes 
elvtársat kérem!

10

Egymás után érkeztek a tömött autóbuszok a völgy'- 
be, a lillafüredi Palota-szállóhoz. Már alkonyodott, 
de kifogyhatatlannak látszott az érkező vendégek se- 
rege.

Az utasok azonban nem juthattak be az épületbe, a 
teraszon megállították őket. Szakváriné, a kultúros és 
egy nyakigláb fiatalember sürgött-forgott a vendégek 
körül. A televízió helyszíni közvetítésre készült, kép- 
riportban akart beszámolni a Lillafüredre érkező üdü- 
lökről. A riporter egy nagy csoportba terelte az érke- 
zőket, hogy aztán kedvére válogathasson a jó fiimar- 
cokban.

Néhányan hátrahúzódtak, látszott rajtuk, hogy nem 
szívesen állnak a kamera elé. Mások viszont előretüle- 
kedtek, hogy el ne szalasszák az alkalmat. Még azok 
is itt álltak az autóbusz előtt, csomagokkal, útiöltözet- 
ben, akik már a koradélutáni órákban megérkeztek. 
A riporter a valóság hű képét akarta adni a kamerák- 
kai.

Sipos a második autóbusszal érkezett, Őt is beterel- 
ték a tömegbe, de igyekezett úgy helyezkedni, hogy 
lehetőleg ne kerüljön a riporter keze ügyébe. Bőrönd- 
jeit maga mellé helyezte, és ráült. így a többiek el- 
takarták, s a riporter sem láthatta.

- Arra kérek mindenkit, hogy ha jelzek, kettesével 
induljanak meg a bejárat felé, aztán a portásfülkénél 
jelentkezzenek - szólt a riporter, s úgy hadonászott 
a mikrofonnal, mint bűvész a varázspálcával. Rendel- 
kezett, beállított, mint rendezők filmfelvételeklnél a sta-
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tisztériát. - Mindenki vigyázzon, mert a portásfülké- 
ben is mikrofont helyeztünk el. Nevetgélni, halkan be- 
szélgerni lehet. Azt az igazi boldog mosolyt szeretném 
látni... Vidámságot kérek ... Akiket kiválasztottam, a 
portásfülkéből jöjjenek a hallba, ott külön riportot ké- 
szítünk. Tessék felkészülni, néhány pillanat múlva kéz- 
dődik az adás ...

A riporter addig hadonászott mikrofonjával, amíg 
lába belegabalyodott a zsinórba. Két technikus ugrott 
oda, hogy kiszabadítsa. Senki sem mert megszólalni, 
az arcok megmerevedtek a lámpaláztól. A néhány elöl- 
álló erőltetett mosolya is torz vigyorra sikerült.

Szakváriné, a kultúros - tömzsi kis fiatalasszony -, 
a csoport elején állt. O sem szerepelt még a televízió- 
bán, és most kipirult arccal várta a felvétel kezdetét. 
Az erős fényű jupiterlámpák sok szúnyogot csaltak ide 
a Hámori-tó kis nádasaiból. Ellepték a vendégeket, s 
pillanatok alatt olyan csapkodás kezdődött, mintha lég- 
alábbis fogadást kötöttek volna, ki tud többet agyon- 
ütni. A riporter izgatottan rájuk kiáltott:

 ... De elvtársak ... Mindjárt kezdődik az adás ־
Hagyják abba ...

A vendégek elunták a várakozást, a legszívesebben 
már szobáikban pihentek volna.

Sipos idegesen arra gondolt, mi lesz, ha belekerül a 
képbe. Bár arca felismerhetetlen azok számára is, 
akik 47-48-ban még ismerték, mégsem szeretett volna 
a nyilvánosság elé kerülni. Most már késő volt, hogy 
az egyik vagy másik maszkot feltegye. De el sem me- 
hetett a sorból, hiszen az meg feltűnőbb lett volna. 
Hátrahúzódott...

Végre megkezdődött az adás, megindult a sor...
A riporter bevezette a műsort, aztán odaállt a portás- 

fülke pultjához, s az érkező vendégeket egyenként 
vagy párosával bemutatta a nézőknek. Már a tizenkét- 
tedik vagy tizenharmadik pár is elmehetett a portás- 
fülke előtt, amikor lökdösődés támadt a sorban. Egy 
idősebb férfi és egy egészen fiatal, húsz év körüli nő
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mindenáron hátrább akart kerülni, a mögötte állók vi- 
szont nem akartak helyet cserélni. A kamera hirtelen 
elfordult a fojtott hangon vitatkozó sorról, és a hallban 
folytatódott a riport. Nyolcan-tízen állták körül a ripor- 
tért. Egy nagy katonaláda mellett parasztbácsi állt, pi- 
pázott. Mögötte még két parasztember, mindkettő új 
vulkánfíber bőröndben hozta magával holmiját. A ri- 
porter először hozzájuk fordult.

- Kiss István bácsi, a balognagyházi "Hasznos Út" 
termelőszövetkezet juhászbojtárja. Meleg Péter és Ko- 
ronda Miklós, szinten Balognagyházáról érkezett - mu- 
tatta be a két vulkánfíber bőröndös parasztembert is. 
- Mindhárman egy juhászbrigád tagjai. Amint az úton 
megtudtam tőlük, nem szívesen jöttek el kis alföldi fa- 
lujukból, mert éppen dologidőben kapták a beutalót... 
Voltak már üdülni valaha is, Kiss bácsi?

- Most vagyunk először - válaszolta az öreg.
- És mit szándékoznak csinálni itt a két hét alatt? 

Nyilván bebarangolják majd ezt a gyönyörű környéket, 
a hegyeket, erdőket, völgyeket...

- Nem. Mi pihenni jöttünk. De az is lehet, hogy 
majd elmegyünk ... Mondja, maga nem sátoraljaújhe- 
lyi? - kérdezte az öreg a meglepődött riportert, anél- 
kül hogy pipáját kivette volna a szájából.

- Nem én. Kiss bácsi. Miért kérdi?
- Csak ... Azt hittem, mert valamikor ott laktam ...
- No, e kedvesen érdeklődő juhászbácsi után néz- 

zük a többieket - mondta kissé sután a mikrofonba a 
riporter, s odafordult egy fiatal párhoz. - Önök hon- 
nan érkeztek?

Pestről... Nászutasok vagyunk ... - válaszolta
mosolyogva a fiatalember. A fiatal asszonyka belepi- 
rult, hogy ki mindenki láthatja most őket a képernyőn.

Amíg a riporter a hallban bíbelődött, a többiek szét- 
oszlottak, ki-ki elment megkeresni a szobáját.

Sipos is felsietett a hosszú, velúrszőnyeggel borított 
lépcsőn. A két nehéz bőrönd meg se kottyant neki. 
Örült, hogy megúszta a televíziós riportot, s főleg,
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hogy vita nélkül sikerült egyágyas szobát kapnia. Mégis- 
csak jól dolgoznak a B. 26-os emberei, gondolta. Pe- 
dig milyen bajban lett volna, ha többágyas szobába ke- 
rül. De hát jól előkészítettek mindent, s neki meg kel- 
lett kapnia az egyágyast!

A folyosón megtorpant. Az egyik szobából Ferenczi 
Éva lépett ki. Sipos hirtelen letette bőröndjeit, mintha 
elfáradt volna.

Ö az! Kétségkívül ő az! Odakinn fényképekről any- 
nyira az agyába véste Ferenczi Éva vonásait, hogy nem 
tévedhetett.

Igyekezett úgy viselkedni, mintha nemcsak a fáradt- 
ság, de a lány váratlan szépsége is közrejátszott volna 
ebben a megtorpanásban. Tudta, hogy a nők gyorsan 
olvasnak a férfiak szeméből, s egy mélytüzű tekintet a 
legtöbb esetben hatásos. Éva azonban úgy ment el Si- 
pos mellett, mintha észre sem vette volna. Kikerülte, 
rá sem nézett, vissza sem fordult...

Sipos bement a szobájába, bezárta az ajtót, aztán ami- 
lyen gyorsan csak tudott, átöltözött. Flófehér, tiszta in- 
get, halványszürke nyakkendőt és elegáns, sötétszürke 
ruhát vett fel. Már az első vacsoránál hatással akart 
lenni a lányra. Le sem mosta az út porát, csak éppen 
a kezét, arcát lötykölte meg, hogy minél előbb készen 
legyen...

Tekintete végigfutott a szobán: modem franciaágy, 
modem szekrény, asztalka két székkel. Az ajtó mellett 
a mosdó. Tiszta, kellemes minden. Sipos már indult vol- 
na, előbb azonban még gondosan bezárta a bőröndöket, 
betette őket a szekrénybe, aztán azt is bezárta.

Amikor ezzel elkészült, kiment a szobából, duplán rá- 
zárta az ajtót, s a kulcsot zsebre vágta. Igyekezett fel- 
venni a kissé félszeg, ilyen helyen ritkán megforduló 
fiatalember modorát.

Kényelmesen lebaktatott a lépcsőn.
Már vége volt a televíziós riportnak, de a hallban 

most is ácsorgó, ténfergő embereket talált. Ismerked-
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tek a hellyel, s kezdtek kialakulni kis társaságok.
Sipos leült egy fotelbe, s onnan figyelte az embere- 

két. Évát nem látta. Nyilván kiment valahová, lehet; 
hogy sétál. Jó lenne utána menni, gondolta. De vigyáz- 
ni kell, nem szabad ajtóstul rohanni a házba. Inkább 
majd úgy helyezkedik, hogy az étkezésnél egy asztal- 
hoz kerüljenek. Ez a legbiztosabb módja, hogy beke- 
rüljön Éva társaságába. És akkor aztán... Ez a lány 
még csinosabb a valóságban, mint fényképen. Micsoda 
szép szempillái vannak ... Nem lesz kellemetlen ez az 
akció, annyi bizonyos. Csak sikerülne felébreszteni ben- 
ne az emlékeket ... Szereti a matematikát, a verseket és 
a velőscsontot! De el ne felejtse, ma este nyolc óra- 
kor be kell jelentkeznie, hogy megérkezett. A B. 26-os 
veszi majd az adást, és továbbítja kifelé. Elej, de 
ügyes ember lehet... Szeretett volna megismerkedni 
vele, bár tudta, hogy ez szigorúan tilos. Csoda pompa- 
san megszervezte az ő fogadását, üdülését, biztosította 
a kapcsolatokat, megteremtette a flört feltételeit. Ügyes 
fickó! Sokáig nem háborgatták, és tulajdonkeppen sem- 
mi komoly dolga nem akadt. De most aztán jól meg- 
szaporodott a munkája. Jobb is talán, hogy ő, a külön- 
leges megbízatású hírszerző nem tudja, ki is az a 
B. 26-os. így még akkor sem ránthatná magával, ha nem 
bírná a kínzásokat egy váratlan lebukás eseten ...

Sípost is, akárcsak a többi ügynököt, odakinn felké- 
szitették, hogyan kell viselkedniük, ha lebuknak és ki- 
nozzák őket. ö is el volt erre készülve, s meg volt győ- 
ződve róla, hogy kegyetlen óráknak nézne elébe, Ela a 
kezükbe kerül... De hát ez egyelőre nagyon való- 
színűden! Olyan pompásan üdül itt, Lillafüreden... 
Ugyan, kinek jutna eszébe, hogy a lillafüredi Palota- 
szállóban kémet keressen? Az elhárítok helyében ő is 
nevetségesnek tartaná ezt a feltételezést... De azért 
a biztonság kedvéért benyúlt előbb a jobb, aztán a bal 
nadrágzsebébe, és megtapogatta a vegyipisztolyt meg a 
közönséges revolvert... A hideg vas nyugalmat, biz- 
tonságot adott neki. Nem fogja egykönnyen adni az éle

85



tét... Előbb elintéz néhányat, aztán inkább magát is 
fejbe lövi, semmint hogy élve kerüljön a kezükbe, és 
végigszenvedje a kínzásokat... Egész biztosan kínoz- 
nák, megmondták odakinn ...

Sötét gondolatsorát Éva megjelenése szakította félbe. 
Végigsétált a halion, aztán leült egy házaspár mellé 
az egyik dohányzóasztalkához. Feltehetően már ismer- 
ték egymást, mert bemutatkozás nélkül beszélgetni 
kezdtek. Sipos nem hallotta, hogy Éva mit mond, de fél- 
szemmel figyelte, mikor áll fel a vacsorához.

Lassan újra megtelt a hall. Szakváriné, a kultúros 
előbújt az irodából, felállt az emeletre vezető lépcső 
harmadik fokára, csendre intette a vendégeket, és is- 
mertette az étkezési rendet meg a következő két nap 
programját. Elmondta azt is, hogy milyen sportfelszere- 
lést tudnak adni a vendégeknek, s mikor áll rendelke- 
zésükre a könyvtár. Közölte, hogy holnapra ismerke- 
dési estet terveznek, játékkal, tánccal. Ezt néhányan 
hangosan megéljenezték, főleg a fiatalok.

Sipos megnézte óráját, öt perc múlva hét. Most kell 
vigyázni, mert mindenki megindul az étterembe... Fel- 
állt, de nem ment el a fotel mellől. Innen jól szem- 
mel tarthatta Évát...

A lány is észrevette már Sípost, de közömbösséget 
parancsolt magára. A jóképű fiú felkeltette a figyel- 
mét... S hogy hasonlít Pistára. A szája, a haja! Csak a 
tekintete, a szeme más. Már akkor a szívébe vágott a 
szomorú emlék, amikor a folyosón meglátta. Nem mert 
ránézni. Vajon olyan okos, eszes, művelt is, mint ő 
volt? Nem. Nem lehet. Pista utolérhetetlen ... De azért 
biztosan jól szórakoznak majd a két hét alatt. Fliába, 
mégiscsak kell egy szórakoztató partner, bármennyire 
fogadkozott is korábban, hogy soha többé férfit. Mi- 
lyen furcsa is az élet... Eljön üdülni, s mintha csak 
Pistát látná ...

Éva egyszerű, apróvirágos kartonruhát viselt, de ez 
is kiemelte csinos alakját. Meztelen karján látszott, 
hogy még keveset napozott ezen a nyáron.



A házaspár javasolta, hogy foglaljanak ők is asztalt, 
mert lemaradnak a jó helyekről.

Mindhárman felálltak, és elindultak az étterem felé. 
Sípos, kezében egy "Esti Hírlap”-pal, szintén elindult, és 
rövidesen Éva mellé sodródott.

Odabenn már csak néhány asztal volt szabad. A lány 
és a házaspár leült, nem messze az ajtótól.

Sipos körülnézett, mintha kutatná, hol talál szabad 
helyet, aztán tekintete összetalálkozott Éváéval, és 
mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, oda- 
lépett az asztalhoz, s engedélyt kért, hogy helyet fog- 
lalhasson. A házaspár éppen egymással tárgyalt, s így 
Éva válaszolt:

- Tessék...
- Sipos Tibor vagyok - mondta a fiú, s kissé fel- 

emelkedett a székről.
- Ferenczi Éva.
- Dániel József.
- Dániel Józsefné - mutatkozott be a házaspár is.
Az első percek feszengő szótlanságban teltek el. A 

többi asztalnál már vígan társalogtak az újdonsült is- 
merősök, csak ők hallgattak. Végül is Sipos törte meg 
a csendet.

- Honnan jött? Budapestről? - kérdezte Évától.
Nem ... Csak innen a szomszédból... Miskolc-

ról...
- Igazán? - kérdezte tettetett csodálkozással a fiú; 

hiszen mindent tudott a lányról. - És ide- jön nya- 
ralni?

Sajnos, későn határoztam el, hogy mégis itrhon 
töltöm a szabadságomat, és már nem kaptam beutalót; 
csak ide...

- Külföldre akart menni?
- Igen. Moszkvába.
- Jaj, pedig az nagyon szép út lett volna... - 

mondta kissé elábrándozó hangon Sipos.
- Maga volt már?
- Nem, még nem voltam. Csak nagyon szeretnék..;
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- Pesti?
- Nem ... Illetve Budapesten születtem, de aztán 

még sráckoromban elkerültem onnan ... Nagykanizsa 
mellől jöttem. Egy kis faluból...

- Ott is dolgozik?
 Igen. A gépállomáson vagyok technikus. És ־

maga?
- Miskolcon, a Lenin Kohászati Műveknél...
- A keze nem úgy néz ki, mintha kohász lenne - in- 

tett Éva szépen ápolt kezére Sipos.
- Pedig az vagyok. Kohómémök.

Ejha! Ilyen fiatalon mérnök? Mikor végezte az 
egyetemet?

- Egy éve. Pontosabban másfél éve.
- Akkor már tudom is az életkorát ־־ mondta ta- 

pintatlanul Sipos. De szándékos volt ez a tapintatlanság, 
mert arra számított, hogy felkelti vele a lány hiúságát. 
Jól érezte ...

- Mennyinek néz?
A Dániel-házaspár hangosan felkacagott. Eddig nem 

szóltak bele a két fiatal beszélgetésébe, de a férfi most 
megszólalt:

- Ha már ilyen fiatalon hiú a korára, mi lesz ké- 
sőbb?

- Nem vagyok hiú - pirult el Éva. - Csak kíván- 
esi voltam, eltalálja-e....

A beszélgetés félbeszakadt, mert a felszolgáló meg- 
hozta a vacsorát. Gulyásleves volt, jó csípős, sok hús- 
sál, második fogásnak meg két hatalmas lekváros bukta. 
Akkorák voltak ezek a bukták, hogy lelógtak a tányér- 
ról.

- Valakinek segítenie kell majd. Én képtelen vagyok 
ezt a két hatalmas buktát megenni... - nézett Éva a 
férfira.

Sípost nem kellett biztatni, azonnal elfogadta az aján- 
latot.

Az étteremben csörömpöltek a kanalak, tányérok. El-
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ült a beszélgetés duruzsoló zaja. Mindenki jóízűen 
evett.

Odakinn már mély szürkület lepte el a tájat. A hatal- 
más, szárnyas ablakokon beáramlott a kellemesen hűvös 
esti szellő.

Sipos kinézett. Az égbolton sűrű, fekete fellegek 
gyülekeztek. Vihar készült. Ennél alkalmasabb időpon- 
tót nem is találhatott volna a bejelentkezésre. Viharban 
a legnehezebb fogni a rádiójeleket. Bár neki csak öt 
másodperces adással kell jelentkeznie, s ezt egyszerűen 
nem lehet bemérni, mégis jól jött ez a vihar...

Most a lány tekintetét kereste, s olyan szemekkel 
nézett rá, hogy a Dániel-házaspár rögtön tudta: ez a fiú 
rövidesen elhalássza a társaságukból Ferenczi Évát.

Közben hazaérkezett a külföldi vadásztársaság is. 
Délután cserkészésen voltak, de úgy elbarangoltak, 
hogy nem tudtak időre visszatérni. A hallban lerakták 
fegyvereiket, aztán bejöttek az étterembe, és leültek a 
számukra fenntartott asztaloknál.

Flangoskodtak, de a leghangosabb Kurt Müller volt, 
aki már az érkezéskor feltűnt viselkedésével. Vala- 
mit mesélt a társaságnak, szeme azonban a teremben 
kutatott.

Sipos úgy tett, mintha nem értené a vadászokat. 
Nézte őket, de a nyelvet nem ismerő ember közömbös- 
ségével.

- Milyen kiállhatatlanul viselkednek - mondta Éva.
- Mintha övék lenne ez az egész üdülő.

- Igen, ilyenek ezek... - válaszolta Sipos.
Ide jönnek vendégként, és azt hiszik, hogy a 

pénzükért megvehetnek mindent. Ki nem állhatom 
őket...

- Ronda társaság... Jaj, most jut eszembe, nekem 
fel kell mennem a szobámba, mert kiöblítettem a 
nyloningemet, és kitettem száradni az ablakba. Vihar ké- 
szül... - szabadkozott Sipos, de a többiek megértet-
ték. Felállt, és kisietett az étteremből.

Fenn ismét magára zárta az ajtót, elreteszelte az ab-
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lakokat, majd fülét a falhoz tapasztotta. De nem hal- 
lőtt semmi mocorgást a szomszéd szobából. Kinyitotta 
a szekrényt, kivette a duplafedelű bőröndöt, előszedte 
a rádióadót. Erős telepe volt hozzá, s így meg sem 
kellett néznie, hogy milyen feszültségű áram van a há- 
lózatban.

Figyelte az óráját. A nagymutató lassan közeledett 
a tizenketteshez. Mindjárt nyolc óra. Betéve tudta a be- 
jelentkezés titkos szövegét...

Pontosan nyolc órakor a Palota-szálló egyik vendég- 
szobájában megszólalt a titkos adókészülék.

11

Pálos őrnagy házikabátban és papucsban csoszogott 
ki a fürdőszobából. Kiment a konyhába, s óvatosan le- 
ült: olyan csöpp volt ez a modem székecske, hogy 
attól tartott, összeroppan alatta. Ö ellenezte ezt a kony- 
habútort, de aztán mégiscsak a felesége akarata érvé- 
nyesült. Igaz, hogy másféle nemigen fért volna el eb- 
ben a modem konyhában, de valahogy irtózott ezek- 
tői a gyufaszál lábaktól.

Pálos nézte az asszonyt, amint megteríti az asztalt 
A gyerekek benn ücsörögtek a szobában, a televízió 
előtt. Erőszakkal sem lehetett volna elcipelni őket, ami- 
kor adás volt.

Igazán haragszol? - kérdezte Pálos a feleségét. 
Nyelvével a bajuszát piszkálgatta. Rossz szokása volt 
ez. Szégyellte, hogy olykor-olykor még nyilvános he- 
lyen is megfeledkezik magáról. Igyekezete azonban 
hiábavalónak bizonyult. Nem tudott leszokni róla. Fe- 
lesége dühösen válaszolt:

Képzeld, igenis haragszom, mert nekem mindig 
csak az egyedüllét jut...

- Egy báróhoz kellett volna feleségül menned, az
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mindig veled lenne - próbálta az őrnagy viccel elütni 
a zsörtölődést.

- Ezt már hallottam! Valami újabbat mondjál!
- Igazán nem tudod megérteni, hogy a szolgálat az 

szolgálat? A tizenöt év alatt hozzászokhattál volna.
- Sajnos, tizenöt évig próbáltam. De én nem tudok 

hozzászokni. Folyton felborul minden tervünk. Miért 
csak mindig te? Mások nincsenek?

- De igen, vannak. Nekik ugyanúgy menniük kell, 
mint nekem ...

Most is két hétre. Aztán megint... Mikor lesz 
már ennek vége?

- Azt hiszem, belátható időn belül nemigen.
Most magyarázzam neked, hogy miről van szó? Igen, 
sajnos el kell mennem két hétre...

- De miért kell neked mindig ott lenned? Azt hi- 
szed, csak te vagy az okos, nélküled már semmit sem 
tudnak megcsinálni? A Jancsika vár bennünket szómba- 
tón délután és vasárnap. Két levélben is megírta.... 
Másfél hónapja nem láttuk ...

- T i azért lemehettek ...
- Ti! Ti! Neked is jönnöd kellene... Na, de hagy- 

juk!... Hány inget készítsek?
- Nem kell egy sem.
- Most még neked áll feljebb? Mit fogsz felvenni?

Úgy értem, hogy itthonról nem kell... Maska- 
rába bújok...

Az asszony elmosolyodott. Egyszer látta a férjét el- 
maszkírozva, s még akkor sem hitte el neki, hogy ő az, 
amikor a legmeghittebb családi dolgokat suttogta a fü- 
lébe... Tulajdonképpen megértette a férjét, hiszen jól 
tudta, hogy ez a hivatása, s ebben a szolgálatban nincs 
reggel és este, nappal és éjjel; ha a parancs úgy szól, 
akkor menni kell... Azért mégis rosszulesett neki, 
hogy a hét végére tervezett programjuk ismét felborul, 
és két hétig újra egyedül kell lennie a gyerekekkel, 
ö is dolgozott, és ráhárult a négy gyerekkel járó min- 
den gond, baj. Előfordult, hogy a férje hetekig csak
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vendégségbe járt haza, fehérneműt váltani. De az is 
megtörtént már, hogy hozaküldött ingért, alsónadrágért, 
mert még arra sem volt ideje, hogy hazaszaladjon ... 
Tiltakozott benne az asszony, az anya, noha titkon meg- 
értette...

A gyerekek vacsora közben elmesélték, mit láttak a 
televízióban: helyszíni közvetítést Lillafüredről, az üdü- 
lőből. Nem tudták megérteni, hogy az apjuk mért kapja 
fel a fejét, s miért szalad a telefonhoz... Csak amikor 
lecsillapodva visszatért a vacsorához, akkor merték 
megkérni, hogy engedje el őket is Lillafüredre nyaralni. 
Pálos megígérte, hogy a télen szerez beutalót, és ott 
fognak üdülni,

- Mondom, hogy egészen biztos... - nyugtatta meg 
a kisfiút és a kislányt, de hirtelen olyan álmosság vett 
rajta erőt, hogy alig tudta nyitva tartani szemét...

A gyerekek vissza akartak ülni a televízióhoz, de 
édesanyjuk ágyba parancsolta őket.

- Le kell feküdni. Különben is apátok egész éjjel 
nem aludt. Nem szabad bekapcsolni a televíziót. Mars 
mosdani, aztán fekvés...

Fél óra múlva már sötét volt a Pálos-lakásban. Alud- 
tak a gyerekek is, a szülők is. Éjfél lehetett, amikor, 
megszólalt a telefon. Az őrnagy azonnal felébredt, s a 
kagyló után kapott, hogy a csengő ne verje fel az egész 
házat.

- Igen ... - mormolta álmosan a telefonba. - Mi- 
kor? ... Küldjenek kocsit... - válaszolta, most már 
teljesen felébredve és lehalkítva a hangját.

Felesége felemelkedett a kétszemélyes rekamién.
- Mi van már megint? - suttogta, hogy a szom- 

széd szobában fel ne ébredjenek a gyerekek.
- Be kell mennem ...
Az asszony nem válaszolt. A sötétben megkereste 

férje kezét, végigsimította és megszorította.
- Ne haragudj az esti dologért... Kibuggyant belő- 

lem ... - mondta. Pálos kibújt a paplan alól, és a 
sötétben, öltözködni kezdett.
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kezdett. Már csak egy alsónadrág volt rajta, amikor 
váratlanul visszaérkezett Istvánfi. Meghökkent a pa- 
rancsnoka láttán, de Pálos nem zavartatta magát.

- Jöjjön csak. Segítsen öltözni. És szóljon fel a ható- 
dikra, hogy jöjjön le valaki maszkírozni...

Istvánfi buzgón segített az őrnagynak, és sok bajló- 
dás után végül is elkészültek. Megérkezett Liszkai fő- 
hadnagy is, frissen, mozgékonyán. Nem látszott rajta, 
hogy az ágyból rántották ki. Igaz, ő délután egyszer 
már felkészült, akkor azonban holnapra halasztották 
az utat. Most mégis éjjel kerekednek fel!

Az ügyeletes fodrász segédletével felkerült a paróka 
is Pálosra, úgyhogy rá sem lehetett ismerni. Szürke 
bajusza, őszülő haja, elváltoztatott arca, meggömyedt 
alakja idegenné tette. Annyira, hogy Istvánfi százados- 
nak a kapuban álló őrszemnél igazolnia kellett Pálos 
őrnagyot...

12

Harmat ülte meg a növényeket ebben a kora reggeli 
órában. Éjszaka óriási vihar tombolt, zúgott, csattogott 
az égbolt, de amilyen gyorsan jött, el is múlt. Alig 
esett valami. Harmatos reggel köszöntötte a korán éb- 
redő üdülőket és a külföldi vadászokat. Feketerigók 
fütyültek. Sokan odahúzódtak a függőkért melletti fák- 
hoz, és hallgatták a napot köszöntő madárdalt.

Csak a külföldi vadászok nem bírtak magukkal... 
Lökdösődtek, mint a gyerekek, s oly hangosan beszél- 
tek, hogy hangjuk felhallatszott a szobákba, és soka- 
kát felébresztett.

Éva és Sipos ott álltak a teraszon. Várták, hogy meg- 
érkezzen a túravezető. A három juhász benn ült a 
hallban. Már akkor ott pipáztak szótlanul, amikor a 
kirándulásra készülődő csoport első tagjai lejöttek. 
Többen csodálkoztak is, hogy lehet az, hogy ezek
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még késő este is a hallban ülnek, és reggel sem lehet 
őket megelőzni.

Éva meg is kérdezte tőlük, nem akarnak-e kirán- 
dúlni.

Mi pihenni jöttünk... Itt jó hűvös van - vála- 
szólta az idősebbik juhász.

Sipos, aki ott állt Éva mögött, hangosan felkacagott.
- Nem szeretik a napot?
- De bizony, szeretjük mi, kérem - szólt az öreg, 

pipáját szipogatva. - Mondja, maga nem sátoraljaúj- 
helyi véletlenül? - kérdezte Sipostól.

- Én? Dehogy ... Dunántúli vagyok... Illetve buda- 
pesti... Miért kérdi?

- Csak úgy gondoltam.
Sipos kissé tűnődve ment ki Éva után a teraszra.
Pálos, ez a kedves zenetanár, aki alig egy órája ér- 

kezett. már mindenáron menni akart.
- Olyan régen jártam erre, hogy már alig emlék- 

szem rá - mondta. - Pedig imádom a Bükköt. Itt égé- 
szén más zenéje van az erdőnek, mint máshol... Miért 
nem indulunk? - Sétabotjával türelmetlenül megko- 
cogtatta a terasz cementlapját.

Nen messze tőle ücsörgött Liszkai, aki egyetemi 
hallgatóként mutatkozott be a többieknek. Nem mert 
Pálos közelébe menni, mert azt a parancsot kapta, 
hogy öt méteren belül ne közelítse, meg. így aztán 
félszemmel figyelte csak, mit csinál az őrnagy, aki hűen 
tudta utánozni az idős zenetanár lassú, kimért hang- 
hordozását, öreges türelmetlenségét s a korral járó 
mozdulatokat.

Sipos a mai napot még csak az előkészületekre szán- 
ta, nem akarta elsietni a hódítást. A jelek szerint jól 
alakulnak a dolgok. Az este korán lefeküdtek, de meg- 
beszélték, hogy mindketten feltéllenül elmennek kirán- 
dúlni. S még érdekesebbnek ígérkezett a túra most 
reggel, miután közölték velük, hogy együtt mehetnek 
a vadászokkal, s végignézhetik cserkészésüket. Éva 
idegenkedett a vadászoktól, éppen feltűnősködő, han
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goskodó viselkedésük miatt, de ő is kíváncsi volt rá, 
milyen is egy vadászat.

A lány zárt túracipőt, testhez simuló, feszes nadrá- 
got és pulóvert vett fel erre az alkalomra. Amikor le- 
jött a lépcsőn, mindenki megnézte. És ő tudta, hogy 
figyelik, hogy tetszik a férfiaknak. Ez hízelgett termé- 
szetes női hiúságának. Egyébként inkább arra volt 
kiváncsi, vajon mit szól majd Tibi, hiszen akarva-aka- 
ratlanul már az első este közel került hozzá. Kellemes 
volt a tegnapi nap, és a megnyerő modorú fiú egy 
picit már beférkőzött a szivébe. Szereti a matematikát?

Sipos is tudta, hogyan kell köszönteni a lányt, akit 
meg akar nyerni magának. Finoman, túlzás nélkül meg- 
dicsérte praktikus öltözetét, néhány kedves szót szén- 
telt a reggeli napfénytől szikrázó szőke hajának, aztán 
a madárcsicsegésről kezdett beszélni, mintha fontosabb 
közlendője nem is lenne. Pedig titokban még az ö 
hideggé edzett szivet is megfogta kissé ez a lány. S 
csakugyan, milyen szép ez a reggel. Mélyeket kell 
lélegezni, s a friss levegő vérré lesz az emberben. 
És ez a nagy nyugalom ... Mennyire vágyott erre éve- 
ken át, amikor a szolgálatszerű tanulás, gyakorlat már- 
már elviselhetetlenné vált számára. Milyen nagyszerű 
lenne most gondtalanul élni, nem gondolni semmire, 
senkire, csak élvezni a nagy nyugalmat, amely átöleli 
ezt az egész vidéket.

Az ügynök tulajdonképpen fel sem fogta, hogy gondo- 
latban, érzésben most renitenskedik. Eliába, a nyuga- 
lom utáni vágyakozás nagyon erős lehet, ha az ember- 
nek nemigen adatott meg a csendes, gondtalan élet, 
s főleg ha hiányzott a biztonságérzet, ami talán a lég- 
fontosabb. Mert mikor volt neki nyugalma? Utoljára 
talán akkor, amikor anyja ölébe hajtotta a fejét. S az- 
óta? Amikor kiszökött Magyarországról? Odakinn, a 
máról holnapra élés szörnyű létbizonytalanságában? 
Ábránd volt csupán e nyugalom. Vagy amikor beszer- 
vezték ügynöknek, és a kémiskolába került? Mindennap 
arra ébredhetett, hogy akcióra küldik. Aztán mi lett,
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amikor átlépte a határt? Hiába győződött meg újra és 
újra, hogy figyelik-e, követik-e, felderitették-e 
ellenfelet látott az utcai járókelőkben éppúgy, mint az 
est sötét köpenyébe burkolózó bokorban. Örökös vías- 
kodás, örökös éberség. Az űzött vad biztonságosabban 
pihenhet meg egy bokor alján, ha elhalnak a vadász 
léptei, mint ő, aki nem is hallja, csak sejti ezt az. üldö- 
zést. Talán itt, talán most, nem sokáig, csak néhány 
órácskára biztonságérzetet meríthet ebből a végtelenül 
nyugalmas környezetből. És ebből a lányból. A, hi- 
szén ezt is úgy kell bevennie, ördögi rafinériával, mint 
a hadsereg nélküli vezérnek a jól védett várat...

De micsoda lírizáló hangulatba estem - rezzent fel 
Sípos. Láthatóan használt túrabakancs volt rajta, rövid 
nadrág, kockás ing.. És persze vele a turistabotja is.

A lánynak egy pillanatra feltűnt, hogy milyen ide- 
gesen rántotta vissza a botot Sipos, amikor el akarta 
kérni tőle.

Hegymászásnál botot kell használnom, mert két 
hónappal ezelőtt, futballozás közben megrúgták a Iá- 
bam, még mindig erősen érzem a helyét - magyarázta 
a fiú. - Igazán ne haragudjon, hogy nem tudom oda- 
adni... De ha kívánja, útközben készítek magának 
egyet. ׳

A, nekem nincs szükségem rá... Jól bírom a 
hegymászást. Maguk felé nincsenek is hegyek, ugye?

- A közelben nem nagyon vannak. Távolabb igen. 
Mifelénk csak kisebb dombok... Nézze, itt az igaz- 
gató! - hívta fel a lány figyelmét Kovácsra.

S valóban, az üdülő igazgatója sietett ki az ajtón. 
Csak estére ígérte visszaérkezését, de úgy látszik, 
előbb végzett Miskolcon. A szállóban senki sem tudta, 
mikor érkezett meg. Külön kulcsa volt, s észrevétlenül 
fel tudott menni a szobájába. Egyébként sem nagyon 
szerette, ha a vendégek megfigyelik, merre jár, mit 
csinál. Kis kézitáskát és egy palettát tartott a kezében.

Járfás még mindig nem jött meg? - kérdezte 
Szakvárinétól.
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- Rá várunk. Nyolc kilométert gyalogqlni, beletelik 
jó két órába ...

- De hát tudja, bogy ő vezeti a csoportot... S a 
vendégek? ... Biztos már nagyon idegesek ...

- Hová, hová ezzel a palettával? - vették körül 
Kovács igazgatót a nyugatnémet vadászok.

- Ez a hóbortom. Imádok festeni. Ha tehetem, min- 
dig megszököm az üdülőből. Csak sajnos, ritkán adó- 
dik rá alkalom ״ válaszolta.

- Titokban festőművész? - kérdezte tőle az egyik 
vadász.

- Nagyon szép képei vannak az igazgató úrnak - 
mondta ugyancsak gyatra németséggel Szakváriné, a 
kultúros.

No, azért kiállítást nem rendeznék belőlük... - 
próbálta elhárítani a dicséretet Kovács.

- És hol fog festem?
- Fenn a hegyekben.
A közelben álló Pálos, aki csak keveset tudott né- 

metül, mindössze azt értette meg, hogy Kovács igaz- 
gató a hegyekbe készül festeni. Neki azonban ez is 
sokat mondott... Hogy magára terelje a figyelmet, 
ismét, dobolni kezdett a sétaborjával, s mint egy nyű- 
gös kisgyerek, hangosan panaszkodott:

- Meddig kell még várni? Miért nem intézkedik az 
igazgató kartárs? - szólt oda Kovácsnak.

- Legyen türelemmel a kedves vendég, már csak 
néhány perc, az erdésznek rövidesen meg kell érkéz- 
nie.

- De még nem is ismerjük egymást... Pálos László 
zenetanár vagyok. Konzervatórium!.

Kovács! - rázta meg az igazgató jó erősen a 
kisöreg lagymatag kezét. Pálos felszisszent:

- Hű, de erős keze van ...
- Igazán nem tehetek róla ...
- Hogyan lehet festeni ilyen kézzel?

Sajnos, nehéz a kezem, így inkább időtöltés, 
mint művészet, amit csinálok ...
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társra. Szótlanul ropogtatta az avart és a földre hullott 
száraz gallyakat.

Fél óra alatt felértek a hegygerincre. Fenséges lát- 
vány tárult eléjük. A tiszta, kék éggel összecsóko- 
lódzó zöld hegyek, a kacskaringózó hegyipatakok és 
a tükörsima Flámori-tó csodálatos panorámája meg- 
fogott mindenkit. Járfás, az erdész magyarázni kéz- 
dett a csoportnak, mint egy hivatásos idegenvezető.

Az a magas, ott hátul, az Örvénykő - mondta 
magyarul, aztán elismételte németül is a külföldieknek. 
- Az a falucska Alsóhámor. Előtte, ahol a hegylánc 
megtörik, a puskaporosi kilátó... Látják ott a kis- 
vasutat? Fia várnánk néhány percet, megláthatnánk a 
vonatot is... - Belenézett távcsövébe. - Még az
erdőben sem látni, biztosan késik ... Induljunk - java- 
soha.

Továbbmentek. Most már Sipos is, Éva is ott lépke- 
dett az erdész mögött. A zenetanár megint mellettük 
lihegett. Kicsit fáradtnak látszott, de azért ö biztatta a 
kirándulókat.

 -Ilyen fiatalok, s micsoda lassan mennek! - Sipo ־
sókhoz fordult: - Maguknak még be sem mutatkoz- 
tam ... Pálos László zenetanár vagyok. Konzervatóriu- 
mi...

" Sipos - válaszolta csak úgy foghegvről az ügy- 
nők.

- Ferenczi Éva - nyújtott kezet :1 lány Pálosnak. 
Egy pillanatra megálltak a kézfogás miatt, de ez elég 
volt ahhoz, hogy Pálos odalépjen melléjük, s most 
már velük együtt menjen tovább. Az őrnagy tudta már 
a lány nevét, mégis szükségesnek tartotta ezt a be- 
rautatkozásc, hogy kapcsolatot teremtsen.

Olyan régen jártam erre . .. Fiatalkoromban ...
Ön mióta van itt? - szólt előre Pálos az erdésznek.

- Én? Már jó néhány éve - válaszolta az.
- Azért kérdezem, mert az erdészekről mindig azt 

hallottam, hogy öreg rókák, akik meg a fákat is külön- 
külön ismerik ...
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- Nem dicsekvésképpen mondom, de én is elég jól 
megismertem az erdőmet - válaszolta nevetve Jár- 
fás.

- Mindig is az volt a vágyam, hogy erdőben lak- 
jak ... Egy időben erdész akartam lenni... - mondta 
Pálos.

Járfás hátrakapta a fejét.
- Igazán?
- Igen, igen ... Maga hol járt erdésziskolára?
- Főiskolát végeztem — Sopronban. Én is szeretem 

az erdőt. Meg aztán elvesztettem a családomat, egye- 
dűl maradtam, azért kértem ki magam ide, a hegyek 
közé...

- Sopronban végzett? Én is oda jártam két évig...
- Mohó, öreg cimbora, hát akkor mi egy kicsit föl- 

dik is vagyunk! - állt meg egy pillanatra Járfás, és 
barátságosan megveregette a zenetanár vállát.

- Hát, ami azt illeti, igen ...
- Nézzenek oda, hogy összetalálkoztak! - biztatta 

őket a mögöttük haladó Éva.
Szép hivatás, sajnos, abba kellett hagynom. El- 

csábított egy még szebb: a zene ...
- Mikor járt a főiskolára? - kérdezte Járfás.
- Az már régen volt. Nézzen rám: megettem a ke- 

nyerem javát.
- Már én sem vagyok fiatal... Hány éves az elv- 

társ? Vagy inkább ... kolléga?
- Ha a kettőt együtt lehetne csinálni, a zenét meg 

az erdészetet, milyen szívesen tenném! Egyébként öt- 
vcennyolc éves vagyok ...

- Ugyan már, hát ez is kor? Én meg ötvenhárom.
- Mikor járt a főiskolára? - kérdezte Pálos.
- Ezerkilencszázhuszonnyolcban végeztem - mond- 

ta pillanatnyi szünet után az erdész. - És maga mikor 
járt utoljára Sopronban? Olyan ismerős az arca. ..

- Régen jártam. Igaz, laktam is ott.
- Hol? Mikor?
- 1926-tól 1928-ig - válaszolta Pálos.



- Hát akkor onnan ismerem! - mondta lelkendezve 
az erdész, de aztán hirtelen másra fordította a szót: - 
Nézzék csak ... Egy lesántult őzike .. .

A kirándulók felkapták fejüket. Egy bokor tövében 
feküdt az őzike, füleit hegyezte, riadt szemében féle- 
lem ült. A zajra fel akart ugrani, de visszarogyott a 
földre. Az erdész odament hozzá, aztán köré sereglet- 
tek a többiek is.

Éva megsimogatta a riadt állatot... Járfás gallyak- 
ból sínt csinált, és ráillesztette az őzike beteg lábára. 
Atkötözte a gallyakat, aztán óvatosan lábra segítette 
az őzikét. Az állat nehezen bár, de arrább ugrált, s el- 
tűnt a bozótosban. Járfás körülnézett, szinte látszott 
rajta, hogy várja az elismerést...

- Éhen pusztult volna a szerencsétlen néhány napon 
belül. Legalább egy hét kell, amíg úgy összeforr a 
csontja, hogy táplálékot tud szerezni magának - 
mondta.

Az egyik vadász, hirtelen felkapta fegyverét, előre- 
furakodott, célzott, s máris lőtt. Sokan megijedtek a 
váratlan durranástól, amelyet a hegyek is felfokoztak.

- Miért nem szólt előbb? - ugrott oda hozzá Jár- 
fás. Nem szabad mindenre lövöldözni! - mondta 
németül, kissé mérgesen.

- Róka volt... - válaszolta a külföldi.
- Eltalálta?
... Azt hiszem, igen ־

Gyerünk mindannyian, megkeressük... - hívta 
Járfás a többieket is.

A kirándulók nekiszaladtak a lejtős résznek, s szét- 
szóródtak. Mindenki kereste a rókát. Sipos és Éva együtt 
hajtogatták félre a bokrokat, de a róka nem volt sehol.

Zengett az erdő. az üdülők vidám kutató kedvvel 
szaladgáltak a bokrok között, mintha legalábbis a fáraó 
kincseit kellett volna megtalálniuk.

Sipos egy pillanatra úgy vélte, hogy senki sem fi- 
gyeli őket. Elkapta a lány kezet, és megcsókolta. Éva 
azonban elrántotta.
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- Nem játszom így tovább! Viselkedjen rendesen!
- mondta határozottan Síposnak, aki azt hitte, hogy a 
lány máris behódolt neki. Csalódott arcot vágott, és 
sokáig hallgatagon ment Éva mellett.

A rókát nem lelték meg, nyilván el sem találta a 
vadász.

Lassan már délfelé járt az idő, de még egy valamire 
való vad sem akadt puska végre. Járfás javasolta, 
hogy térjenek vissza a szállóhoz, de a vadászok hallani 
sem akartak róla. így aztán kettévált a kis csoport, 
a külföldiek tovább mentek, az üdülök pedig elindul- 
tak visszafelé...

A zenetanár olyan vidáman, fürgén ereszkedett alá 
a hegyoldalon, hogy egyszer el is csúszott a száraz 
avaron. Sipos segítette fel. Pálosnak ekkor véletlenül 
rátévedt a tekintete az ügynök ujjára, s azonnal észre- 
vette, hogy Sipos bal kezének kisujja mozdulatlan, 
béna. De mintha semmit nem látott volna, megkö- 
szönte a segítséget, és újra beállt a sorba ...

13

A szállóban mindenki sietett a vacsorával, készü- 
lődtek az ismerkedési estre. Pálos felállt az asztaltól, 
leakasztotta a fogasról sétabotját, és kisétált az étté- 
rémből. Liszkai főhadnagy, aki Pálos asztalánál vacso- 
rázott, nem tudta, hogy most mit csináljon: utána mén- 
jen-e parancsnokának vagy sem? Ha most ott hagyja 
az ételt, esetleg feltűnhet a többieknek. Kis ideig této- 
vázott. Aztán mégis meggondolta magát: lesz. ami lesz. 
A miniszterhelyettes parancsa mégiscsak fontosabb, 
mint egy őrnagyé!

Atsietett a halion, s kiment a teraszra. Pálos már ott 
bandukolt a nagy vízesés mellett, komótosan, ahogyan
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az idős emberek esti sétájukat végzik. Liszkai utána 
kiáltott:

- Tanár úr! Nem fogadna el sétapartnemek?
Jöjjön csak, jöjjön, fiatalember... - nézett 

hátra Pálos. - Megmossuk a kezünket a vízesésben ... 
A forrásvíz megfiatalítja az embert!

Liszkai utána szaladt. Az alkonyati szürkeségbe 
borult vidéken nem látott egyetlen élőlényt sem.

Nem mertem egyedül hagyni - suttogta Pálos-
nak.

- Jól tette ... Már vártam, be kell mennünk Hámor 
községbe. Átadta délután az üzenetet?

Természetesen. A százados elvtárs megígérte, 
hogy estére pontos választ ad!

- Észrevette, hogv Síposnak béna a bal kisujja?
- Nem. De azt többször is láttam, hogy furcsán meg- 

vakarja az orrát, s a kisujja, mint egy pisztoly csöve, 
mindig valakire ráirányul...

- Én is láttam ... Egy alkalommal éppen rám irá- 
nyitotta.

Lehet, hogy valami különleges fegyvert operál- 
tak az ujjába? - kérdezte Liszkai halkan.

- Nem hiszem... Inkább egy parányi fényképező- 
gépet... Csak azt nem tudom, mire kellenek neki ezek 
a fényképek.

Elhallgattak.
Lábuk alatt ropogott az apróra tört kő, amellyel 

felszórták a függőkért melletti utat. Aztán rátértek 
egy keskeny ösvényre, s az őrnagy itt már meggyor- 
sitotta lépteit...

- Ejnye, de kényelmetlen ez a paróka, meg ez a 
hamis duzzanat az arcomon... - igazította meg Pálos 
a műhajat a fején. - Úgy húzza a bőrömet a ragasztó, 
mint a rossz borbélykés. Ma reggel is alig tudtam meg- 
borotválkozni... Estére egyébként, van egy tervem ...

- Megtudhatom, tanár úr?
- Persze. Azért mondom. Magának is segítenie kell. 

Jelzőport fogunk szórni Sipos szobájába. Az az érzé
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sem, hogy a B.26-0S mindenképpen utasításokat akar 
majd neki adni, s titokban bemegy a szobájába. Ez a 
legcélszerűbb módja annak, hogy Sipos ne tudja meg, 
kit rejt a fedőszám, s mégis megkapja az üzenetet. 
Gondoltam arra is, hogy figyelőszolgálatot kellene szer- 
vezni a folyosón... De ha új embereket hozunk az 
üdülőbe, esetleg elriasztjuk a B.26-ost. Mégiscsak a 
jelzőpomál kell maradnunk ... Sajnos, fotocellát sehová 
sem lehet beépíteni, már körülnéztem. Magának kell 
majd szóval tartania Sípost, amíg én elkészítem a felvé- 
teleket a szobában. Ma elhozzuk magunkkal a poláris 
fényképezőgépet...

Veszélyes bemenni n szobájába ... Takarítók... 
Vendégek ... Megláthatják ... Esetleg azt hiszik, hogy 
tolvajjal állnak szemben, és kalamajkát csinálnak ...

Ügyesen kell csinálni! Takarítás után! Ela meg 
tudjuk állapítani a cipő formáját, előrejutottunk egy 
lépéssel... Pszt!... Tudja, édes fiam, a zölddió a lég- 
finomabb befőtt... - váltott hirtelen témát Pálos, 
mert lépteket hallott a hegyi ösvényen. - Csak nem 
szabad elcukrozni...

- Tessék majd leírni anyámnak a receptet! - vette 
fel az udvarias fiatalember stílusát Liszkai. - Bizto- 
san örülni fog neki.

- Természetesen, És karácsony előtt nem szabad fel- 
bontani. Addig érnie kell... .ló estét kívánok. Elová, 
hová ilyen későn?

- Jóestét. Elazafelé - válaszolta a szemben jövő erdei 
munkás .. .

A két rendőrtiszt nemsokára egészen megközelítette 
a falu szélső házait. Az idegennel való találkozás után 
már szótlanul mentek egymás mellett, csak az ösvényre 
hajló ágakra ügyeltek, nehogy kiszúrja szemüket a 
sötétben . ..

Egy kis kétablakos ház előtt Pálos megállt, körül- 
kémlelt, s halkan lenyomta a kilincset. A főhadnagy 
követte.

A parasztház szobájában három nyomozó ült az asz-
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tál mellett. Kártyáztak. Amikor Pálos belépett, mind- 
hárman felugrottak. Istvánfi százados jelentett:

- Őrnagy elvtárs munka híján kártyázunk!
Azt látom... - egyenesedett ki az addig gör- 

nyedten járó zenetanár. Megropogtatta derekát, a sez- 
Ionra dobta sétabotját, aztán leült a szabad székre. - 
Kedvem lenne beszállni. De térjünk a lényegre, mert 
sietnünk kell vissza. Utánanéztek a lánynak?

Igenis, őrnagy elvtárs - mondta katonásan Ist- 
vánfi. - Egyébként nagyon érdekes eset...

- Nocsak!
Ferenczi Éva Ferenczi József honvédszázados 

húga. Miskolcon lakik a bátyjánál. A Lenin Kohászati 
Művekben dolgozik másfél éve. Egyetemet végzett.

- És a báty?
- Ferenczi százados a miskolci légvédelmi rakéta- 

egység műszaki-vegyi parancsnoka.
- Ejha! Ezt jól megszervezték! - csettintett Pálos,

- Folytassa!
- Ferenczi százados a Szovjetunióban tanult, nem- 

régen jött haza. A legtitkosabb műszaki rajzok, iratok, 
hajtóanyagminták az ő irodájában vannak elhelyezve. 
Hozzáférni ugyan nagyon nehéz, de nem lehetetlen. 
Megnéztük ezt is ...

- Beszéltek Ferenczi századossal?
- Nem. Nem kaptunk rá parancsot.
- Pedig ki kell hallgatni Ferenczi századost. Tud- 

nunk kell, hogy mikor határozták el a lány lillafüredi 
üdülését... Egyébként is úgy néz ki a dolog, hogy őt 
is be kell avatni az ügybe. Az ő segítségével hamarabb 
végzünk...

- Mikor legyen, őrnagy: elvtárs?
Még ma éjjel! Valamelyikük bemegy Ferenczi 

századosért, és kihozza. Ferenczi öltözzön civilbe!
- Őrnagy elvtárs megvárja?
- Nem, visszamegyek. Tizenkettőre legyenek ott a 

Palota-szálló mögötti Forrás-barlangban. Csak maga 
jöjjön, meg Ferenczi! Semmi feltűnést!
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Az őrnagy töltött a vizeskancsóból, és ivott. Aztán 
folytatta:

- Hogy állunk a Kemecsei-üggyel?
- Nem valami jól. Harminckét utast hallgattak meg, 

de jóformán egyik sem tud semmit.
Egyre nyilvánvalóbb, hogy a Fecske-terv rejté- 

lyének megoldása megvilágítja majd a Kemecsei-ügyet 
is. A fiola legalábbis ezt mutatja ...

Őrnagy elytárs, nemsokára kezdődik az ismer- 
kedési est... - figyelmeztette parancsnokát Liszkai 
főhadnagy.

Megyünk, Liszkai elvtárs... Tehát tizenkettőkor 
a Forrás-barlangban. Jelszó: Bíbic! - állt fel Pálos 
őrnagy, S visszazökkemette magát a zenetanár kissé 
görnyedt testtartásába. Fölvette a sétabotot, kezet fo- 
gott beosztottjaival, aztán Liszkaival együtt eltávo- 
zott...

Amikor a hegyi ösvény végén már a füegőkerthez 
értek, Pálos hirtelen megragadta a főhadnagy karját.

Odanézzen! A toronyra! - suttogta alig hallha-
tóan.

Valami fémes tárgy viliódzott a torony tetején, s 
mintha egy féltest nyúlt volna ki a padlás szellőző 
nyílásán.

Hát ez meg ki lehet? - suttogta ismét Pálos. 
De a főhadnagy annyira meglepődött, hogy nem is vála- 
szolt. - Liszkai elvtárs, maga csak menjen be az ismer- 
kedési estre, aztán húsz perc múlva a szobámban talál- 
kozunk. Én megnézem magamnak azt az úriembert!

- Egyedül, őrnagy elvtárs?
- Igen! Csak nem képzeli, hogy egy egész ezredet 

viszek magammal?
- És ha a B.26-os? Nagyon kell vigyázni!
Pálos csőre töltötte pisztolyát.
Elváltak.
Az őrnagy előresietett, de a teraszon már úgy lép- 

kedett, mint aki éppen most érkezett vissza esti sétá- 
járok Az üres lépcsőházban azonban ismét hármasá-
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val szedte a lépcsőket. A puha szőnyeg elnyelte léptei 
zaját.

A harmadik emeleten kis ideig keresgélnie kellett, 
hogy meglelje a padlásfeljárót. Badarságot csináltam, 
jutott eszébe. Liszkai nem találhat a szobámban húsz 
perc múlva. Ki kell vámom a torony ismeretlen látó- 
gatóját... A feljáró mellett talált egy beszögellést, oda 
rejtőzött... Lehet, hogy a B.26-os? De mi keresnivalója 
van a toronyban? Jelzéseket ad? Hová? Kinek?

Nehezen teltek a percek. Az őrnagy egyszerre sze- 
retett volna lent is lenni, meg fent is... Vigyázni kell 
erre a Siposra, mert ha megérzi, hogy szoml körülötte 
a hurok, kíméletlen lesz. És a lány ... Behálózták a sze- 
rencsétlent. Szinte elképzelhetetlen, hogyan tudták ilyen 
pontosan kiszámítani. Mert most már nyilvánvaló, 
hogy előkészítették ezt a találkozást, ezt a szerelmi 
kapcsolatot. S amint a jelek mutatják, ez a tapaszta- 
latlan fruska egyre inkább belegabalyodik. Kínos dolog 
lesz rendbehozni. Talán már most kellene vele beszél- 
ni ... De mégsem .. . Elronthatja ... A gyűlölet kiül az 
arcára, Sipos pedig megrémül, és esetleg abbahagy 
mindent...

A főlépcső halkan megnyikordult. Az őrnagy meg- 
szorította pisztolyát.

Jó, hogy nem mentem fel. gondolta Pálos. Falép- 
csők...

Most vette észre, hogy rossz helyet választott magá- 
nak. Innen nem tud az arcába nézni...

A léptek zaja egyre erősbödött...
Valószínű, hogy gumitalpú cipő van rajta. A halk, 

tompa puffanások csak férfi léptei lehetnek ...
Már itt van valahol Pálos feje fölött... Most fordul 

az utolsó kanyarba ...
Az őrnagy meg jobban a falhoz lapult. Aztán a folyosó 

fényében, kissé féloldalt, inkább háttal, mint profilból, 
feltűnt Kovács igazgató szálas alakja. Az őrnagynak 
sok minden nem tetszett Kovács viselkedésében, ez a 
találkozás mégis váratlanul érte. Kiszáradt a torka.
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Most mit csináljon, utána menjen? Vagy nézze meg a 
padlást? Be van zárva.

Megvárta, amíg az igazgató a folyosó vegére ér, 
aztán előlépett rejtekhelyéről. Kovács lefelé tartott,...

Liszkai már várta az őrnagyot a szobájában, és egy ál- 
talán nem volt meglepve, amikor Pálos elmesélte a 
történteket.

- Ne haragudjon, őrnagy elvtárs, de én sejtettem... 
Különösen viselkedik ez az ember... Az a táska sem 
tetszik nekem, amit folyton magával cipel... Meg ez 
a festészet... Valami nem stimmel körülötte.

No, majd utánanézünk... De ne csak őt figyel- 
jük, mert akkor könnyen zsákutcába futhatunk. Egyéb- 
ként a padlásszobán Wertheim-zár van ... - Az őrnagy 
elgondolkodott. - Most én bemegyek Síposhoz, és ma- 
garnra zárom az ajtót. Három perc alatt végzek. Ha 
bárki jönne, álljon vele szóba, és tartsa fel. Jó hango- 
san beszéljen, hogy meghalljam. Ha véletlenül Sípos 
jönne, csináljon úgy, mintha valamit a szobájában fe- 
lejtett volna, és induljon vissza. Ne szóljon hozzá, 
csak köhögjön egyet. Én elbújok a szekrény mögé ...

Minden ügy történt, ahogyan megbeszélték. Miután 
megbizonyosodtak, hogy Sípos és Éva odalenn szóra- 
koznak, Pálos ál kulccsal kinyitotta az ügynök szobá- 
ját, és már benn is volt. Felkattintotta zseblámpáját, 
majd a fehér jelzőporral telehintette a parkettát. Aztán 
kis szelencét vett elő, meg egy fúvókát, és valami szín- 
télén vegyi anyaggal telefújta a porral meghintett része- 
két.

A parketta egy perc múlva ugyanolyan sárgás fény- 
nyel ragyogott, mint előbb. A fehér pornak látszólag 
nyoma sem maradt...

Az őrnagy már éppen az álkulcs után nyúlt, hogy 
ismét kijusson, amikor meghallotta Liszkai hangját:

- Jól szórakoznak odalenn? Ma este meg táncolni 
szeretnék magával...

- A férjem leüti a derekát... - válaszolta egy női
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hang, amelyben Pálos felismerte a nászutas fiatal- 
asszonyt.

- Hát majd odalenn találkozunk ...
Fájdalomcsillapítóért szaladtam fel, rettenetesen 

fáj a fejem - hallatszott egvre távolabb a nő hangja. 
Pálos tudta, hogy a fiatalasszony a második emeletre 
megy.

Várt még egy pillanatot, aztán villámgyorsan kinn 
termett a folyosón. Gyorsan fordult kezében az ál- 
kulcs... Ha valaki a következő pillanatban szembe 
találkozik vele, már semmit sem fedezett volna fel, 
mert a zenetanár nevető arccal sietett a lépcsőház fór- 
dulójápál álló egyetemista felé.

- Gyerünk már, fiatalember, mert lassan vége lesz 
a mulatságnak ...

S valóban, odalenn javában állt a bál. Táncoltak és 
ittak. Csak a három juhász ült most is a hallban, és 
pipázott, őket nem érdekelte a zene. A portással 
beszélgettek.

Pálos és Liszkai Siposék közelében kerestek maguk- 
nak helyet.

Sipos most is Évával táncolt, s rosszallóan vette tudó- 
másul, amikor Liszkai odament, és lekérte tőle a lányt. 
Visszaült a helyére. A zenetanár kis idő múlva odasé- 
tált hozzá.

Megengedi, hogy ide üljek magukhoz? Jobban 
szeretek a fiatalok között... ilyenkor az ember szíve 
is megfiatalodik egy kicsit. . .

Egész nyugodtan... Tessék csak helyet foglalni. 
Mindjárt hozok egy széket. .. készségeskedett 
Sipos. és székkereső körútra indult.

Pálos közben megfigyelte a cipőjét. Viszonylag kis- 
méretű, kissé hesryesorrú, fekete cipőt viselt.

Könnyen felismerhető, gondolta az őrnagy.
Nagyon néz ide a kicsike... mondta huncutul 

a visszaérkező Síposnak, és Éva felé intett. - Magát 
keresi a szemével...
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- Helyes lány ... Értelmes... Amolyan feleségnek 
való...

- Csak nem? Ilyen rövid idő alatt?
- No, csak úgy... Egyébként csakugyan tetszik... 

Gondolom, maga is észrevette ...
- Le sem tudná tagadni...
Közben a tánc véget ért, és Szakváriné, a kultúros 

lépett fel a dobogóra.
- Akinek kedve van a társasjátékhoz, nyújtsa fel 

a kezét - kiáltotta jó hangosan, hogy mindenki hallja 
a teremben.

A vendégek összenéztek, majd végül is sok kar emel- 
kedett a magasba.

- Döntöttünk! Játszani fogunk. Ezúttal Kovács igaz- 
gató kartárs lesz a játékmester. Mindjárt megérkezik, 
csak felment átöltözni...

Liszkai az őrnagyra nézett. De Pálos nem reagált a 
jelentőségteljes pillantásra. Azt viszont észrevette, hogy 
Sipos az asztal alatt megfogta a lány kezét.

A fiatalember és a lány úgy tett, mintha Szakvári- 
nét figyelnék, de arcukon meglátszott, hogy gondolat- 
bán egymással törődnek.

Az őrnagy egyre aggasztóbbnak találva a lány hely- 
zetét. Mekkorát fog majd csalódni. De hiába! Az ügy 
érdekében nem volt joga idő előtt felvilágosítani Évát...

Éva valamit súgott Síposnak. A férfi felállt, és a bár- 
pulthoz ment, de kis idő múlva már jött is vissza, négy 
pohárka konyakkal a kezében.

Pálos tiltakozott:
- Nagyon köszönöm, de az én gyomrom nem bírja ...
- Ugyan már, ezt a kicsit igazán meg lehet inni... 

- erösködött Sipos.
Végül is Szakváriné vetett véget a vitának, ugyan- 

is mindenkit a terem közepére parancsolt, s körbe- 
ültette őket.

Közben megérkezett Kovács igazgató, vakítóan fehér 
ingben, jól szabott, sötétkék ruhában. Nem csoda, ha a 
fiatal lányok belebolondulnak ebbe a férfiba ...
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Nyoma sem látszott rajta a korábbi csendes, kissé 
félszeg modornak. Ellenkezőleg. Vidám volt, s olyan 
frissen mozgott, mint amikor az ember egy jó alvás 
után kiugrik az ágyból. Most mindenkinek az volt a 
benyomása, hogy Kovács nyilvánossághoz szokott em- 
bér.

Pálos ezúttal is Siposék mellé telepedett. Úgy tett, 
mintha az igazgatót figyelné, pedig a két fiatalra fülelt. 
Sipos suttogott a lánynak:

Majd megnézem, milyen a lakása... Kíváncsi 
vagyok, hogyan él égy huszonhárom éves lány... 
Hogy jön ki a bátyjával?

- Alkalmazkodunk egymáshoz.
- Nagyon elfoglalt ember?
- Meglehetősen...
- Akkor nyilván ritkán van otthon.
- Eléggé ... De hagyjuk ezt a témát.
- No nézzenek oda, csak nem fél tőlem? - vigyor- 

górt a férfi.
Pálos a legszívesebben leütötte volna az ügynö- 

köt...
A kör közepén a "Komámasszony, hol az olló?" nevű 

eléggé bárgyú kis társasjátékkal voltak elfoglalva...
- Milyen ember a bátyja? Meg akarok ismerkedni 

az egész családjával - folytatta halkan Sipos. És ez- 
úttal az őszinte kíváncsiság is hajtotta, nemcsak az 
akció sikere. Valahogy egyre közelebb érezte magá- 
hoz a lányt.

- Nagyon rendes fiú ... Mondom, hogy ne kérdez- 
zen ilyesmiket. Hozzánk nem lehet benősülni - neve- 
tett fel Éva.

- Olyan nagyon ellenére lenne, ha megkérném a 
kezét?

Ne tessék viccelni ... A kislány szívével nem 
szabad játszani.

- Nem játszom. Halálosan komolyan gondolom ...
- Két nap után. ugye?
- Miért, maga még nem hallott ilyesmiről? Én hi-
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szék abban, hogy meglátni és megszeretni. Amikor teg- 
nap megláttam, azon kaptam magam, hogy vonzódok 
magához...

- Vonzódom ... - javította ki huncut mosollyal a 
lány.

Úgy is jó... A legszívesebben sétálnék egyet 
magával. Semmi kedvem sincs ezt a füstös levegőt 
szívni, erről a buta játékról nem is beszélve ...

Nem, ne menjünk... Úgyis annyira figyelnek 
már bennünket...

- Ki?
- Hát a többiek.
- Az üdülők? Éva, maga túlságosan sokat ad mások 

véleményére. Nem élhetünk úgy, hogy folyton azzal 
törődjünk, mit mondanak mások. Az ember gondol- 
kodó lény, döntsön tehát, mégpedig úgy, ahogy jónak 
látja. A társadalom csak kerékkötője lehet az egyéni- 
ség kibontakozásának, s ha időnként egyetértéssel ta- 
lálkozunk is, mások a legtöbbször nem tudják meg- 
érteni elhatározásainkat. Hiszen mindenki más és más 
egyéniség, s hogy tudna közös gondolatra, ítéletre 
jutni embertársa dolgában, amikor folyton befolyásolja 
a maga lelkivilága?

- Ej, de egy szuszra mondta. Maga kis individua- 
lista, hát ezt meg hol tanulta?

- Sokat gondolkodtam én ezeken a dolgokon, sok 
mindent összeolvastam már életemben. De nem vagyok 
individualista. Azt viszont vallom, hogy a szocializmus- 
bán az egyéniség óriási szerepet kap, fölé nö a közös- 
ségnek, ha úgy tetszik, elnyomja időnként - kapkodott 
Sipos, mert észrevette, hogy önkéntelenül is elszólta 
magát. Olyan témára tévedt, ahol ki kellett buggyan- 
nia neveléséből fakadó világszemléletének. Hiába, az 
ember bármennyire is tudatos lény, önmaga árnyékát 
soha át nem lépheti, világnézete itt vagy ott, de ki- 
bújik belőle.

Az ügynök zavartan babrálta körmét, de annyira azért 
nem volt ügyetlen, hogy fel ne találja magát.
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- Nézze, majd rendezünk ilyen vitákat, s hol maga 
fogja védeni az egyik álláspontot, hol fordítva. Jó?

Éva helyeslőleg bólintott. Ekkor valami átcikázott 
Sipos agyán. Itt ül mellettük ez a zenetanár. Vala- 
hogy megfeledkezett róla. Esetleg hallhatta minden 
szavát. Szerencsétlen dolog. Jobban kell vigyáznia. Le- 
hét, hogy ez az öregedő, kissé különc tanárember nem 
sok vizet zavar; de mégis, nem bízhatja magát ilyen 
véletlenekre...

A többiek Kovács javaslatára barkochba játékba 
kezdtek. Kovács csendet parancsolt, s teljes figyelmet 
kért. Siposék is kénytelenek voltak odahallgatni.

- Egy történetet fogok elmondani önöknek, amo- 
lyan egyperces detektívregényt. Izgalmas, érdemes fi- 
gyelemmell kísérni... Ismerik ugye a játékszabályo- 
kát? Elmondom a történetet, aztán sorban kérdéseket 
intézhetnek hozzám, én pedig igennel vagy nemmel 
válaszolok. Aki végül is kitalálja az én kérdésemet, 
egy dobostortát nyer ... Nos, tehát... Egy villa kert- 
jében holtan találják a villa tulajdonosát. A rendőrség 
kiszáll a helyszínre, s a detektív-főfelügyelő megnézi 
a holttestet. Az áldozat hason fekszik, bal keze maga 
alá gyűrve, jobbkeze a feje mellett, egy pisztolyt szó- 
rongat, amelyből egy töltény hiányzik. A golyó a vil- 
latulajdonos bal halántékán fúródott be, s hátul hagyta 
el a koponyát. Az egyik detektív konstatálja, hogy 
öngyilkosság történt. A detektiv-főfelügyelö azonban 
közelebb hajol, még egyszer megnézi a holttestet, 
majd közli társaival, hogy szó sincs öngyilkosságról: 
gyilkosság történt... Kérdésem tehát az, miből tudta 
megállapítani a detektív-főfelügyelő, hogy csakugyan 
gyilkosság történt? Tessék, rajta ...

Nagy izgés-mozgás támadt a teremben. Mindenki 
izgatottan tárgyalni kezdett a szomszédjával. Sipos is 
úgy tett, mintha nagy fejtörést okozna neki a dolog. 
Éva pedig egészen tűzbe jött a dobostorta miatt.

Csendet kérek... Ne beszéljék meg egymással,
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így nem ér semmit az egész. Kezdjük a kérdéseket, 
talán ön - mutatott Kovács egy középkorú asszonyra.

- Hiányzott valami a lakásból? - kérdezte az asz- 
szony.

- Nem.
Megtalálták a gyilkost? - kérdezte a mellette

ülő.
Kovács széttárta karját, aztán azt válaszolta, hogy 

ez lényegtelen ...
Peregtek a kérdések.
' Egy lövés volt?

.Igen ־
- A detektív-főfelügyelő korábban is ismerte a ha- 

lottat?
- Nem.
- A halotté volt a pisztoly?
- Igen.
- És mégsem öngyilkosság?
- Nem.
- Hagyott hátra búcsúlevelet?
- Nem.
- Semmije sem hiányzott?
- Nem.
- Milyen ujjlenyomatokat találtak a pisztolyon?
- Mondtam, hogy a holttesthez még senki sem nyúlt, 

tehát ujjlenyomatot sem vettek a fegyverről.
- Más sérülés nem volt a halotton?
- Nem.
- Arccal a föld felé fordult?
- Igen.
- A jobb kezében volt a pisztoly?
- Igen.
Peregtek a kérdések, de a megoldás csak nem szü- 

letett meg. Kovács arcán önelégült mosoly játszott. 
Élvezte, hogy senkinek sem sikerül...

Lassan már egészen eltértek a lényegtől, amikor a 
nászutas fiatal férj, bár nem rajta volt a sor, nyújtó- 
gatni kezdte a kezét.
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- Na, úgy látszik, itt talán tudnak válaszolni... Tes- 
sék vigyázni, mert csak háromszor próbálkozhat, aztán 
kiesik a játékból... - mondta Kovács.

- A bal halántékán volt a seb?
.Igen ־
- A detektív-főfelügyelőnek könnyű dolga volt, mert 

a gyilkos, amikor a halott jobb kezébe helyezte a pisz- 
tolyt, megfeledkezett arról, hogy senki sem lövi magát 
bal halántékon a jobb kezében levő pisztollyal! Külön- 
ben tessék megpróbálni, milyen fura testhelyzet szüle- 
tik így!

- Brávó! - kiáltott Kovács. - Magában egy igazi 
detektív veszett el.

- Nem vagyok detektív, rendőrhadnagy vagyok ...
- mondta mosolyogva a nászutas férj.

- Annál nagyobb dicsőség ez derék rendőrségünkre 
nézve dicsérte Kovács a fiatal férfit. Kérem 
a tortát...

A pincérek besiettek a tortával, s odatették a nász- 
utas pár asztalára.

Jó étvágyat kívánunk mindenki nevében. Most 
pedig folytatódjék a tánc ... - mondta Kovács.

Sipos odasanditott a tortára. Pálos is észrevette a 
kutató pillantást. Mérges volt... Mindenesetre elég 
szerencsétlenül jött a dolog, igazán elmaradhatott 
volna ez a bemutatkozás... Még megzavarhatja Sípost, 
s akkor halomra dőlnek a terveik, gondolta Pálos.

De Sipos, noha kétszer is odanézett a tortát szeletelő 
fiatalemberre, látszólag nem zavartatta magát, közöm- 
bősen viselkedett. Kissé felemelkedett, meghajtotta a 
fejét, és táncolni hívta Évát. Gondolatai azonban nem 
hagyták békén. Csak véletlen, hogy ez a rendörhadnagy 
bemutatkozott? A logika törvényei szerint neki semmi 
köze sem lehet az elhárításhoz. Ugyanaz az eset, mint 
amikor Budapesten ráfütyült a rendőr ... Nem, nem sza- 
bad ilyesmiből problémát csinálnia, mert belebolondul. 
Tehát véletlen ... 119



Táncoltak. Éva is hallgatott. A lassú ütemű tangó 
halk muzsikája jólesően áradt szét bennük.

Egy idősebb pár lejtett el a közelükben. Az asszony 
nyakán vékony aranyláncon ébenfából készített kis fe- 
szülét. Sipos rajtafelejtette a szemét. Milyen érdekes... 
Ilyen fekete feszület függött annak idején az édesanyja 
szobájában is. csak az jóval nagyobb volt... Hirtelen 
valami ellenállhatatlan vágy lepte meg, hogy elutazzon 
a szülőfalujába. Milyen régen nem látra. Vajon kik él- 
hetnek még az ismerősök közül? De jó lenne most hir- 
télén eltűnni, kámforrá válni, és elszállni a poros kis 
faluba. Milyen furcsa ez. Itt van, s nem látogathatja meg 
a szülőfaluját... Tulajdonképpen meg kellene tagadnia, 
hogy abban a kis dombos-koszos magyar faluban szü- 
letett? Miért? Mindenki született valahol, s szülőhelye 
csak egy van az embernek. Mint ahogy édesanyja is. 
Még jól emlékszik, a falu főutcáján állt a házuk. Elöl, 
az utcai fronton a házigazdáék laktak, hátul, a "kisra- 
gasztottban" ők. Soha nem felejti el, hogy az anyja min- 
dig így mondta: a ,,kisragasztott". Mert hogy vályog- 
falat ragasztottak a téglaépülethez ...

- Miért vagy olyan szomorú? - szólt Éva.
Sipos szeme szinte észrevétlenül megrebbent.

Semmi... Tudod, még régen elvesztettem valaki- 
met, s most hirtelen ő jutott eszembe.

Éva nem válaszolt. Megmagyarázni ugyan nem tudta 
magának, de érezte, hogy a fiút nyomja valami. Bánat? 
Titkol előle valamit? Vagy miatta szomorkodik? De 
miért? Olyan őszintének látszott eddig. Most miért nem 
beszél?

14

Pálos őrnagy és Liszkai főhadnagy' már jó tíz perccel 
a megbeszélt idő előtt ott lapultak a Forrás-bar- 
lángban. Suttogva beszeltek.
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- Mintha kicserélték volna ma este Kovácsot - 
mondta a főhadnagy.

- Igen ... Egyébként máskor jobban vigyázzon, s ne 
kacsingasson úgy rám. Merő véletlen, hogy nem vette 
észre.

- Értettem!
Adja ide a zseblámpát... Keresek beljebb egy 

jobb helyet, ahol nyugodtan beszélgethetünk. Maga itt 
marad, és figyel... Jönnek ...

A barlang szűk nyílásában két férfi sziluettje tűnt fel. 
Sütött a hold, s a holdvilágos háttér csak sejtetni en- 
gedte körvonalaikat.

- Bíbic! - szólt Istvánfi százados.
- Bíbic! - válaszolt Pálos.
Istvánfi a megbeszélés szerint elhozta Ferenczi hon- 

védszázadost. Bebotorkáltak a barlang mélyébe...
- Szokatlan helyre hívtam önt, de szokatlan az ügy 

is, amiért ide kérettem - kezdte Pálos őrnagy.
Ferenczi nagy figyelemmel várta a rendőrőmagy sza- 

vait.
- Hallgatom, őrnagy elvtárs - szólt -, s természe- 

tesen mindenre válaszolok, amire csak tudok.
- Amit most elmondok, a legszigorúbb titoktartásra 

kötelezi önt...
- De őrnagy elvtárs ... tudja, hogy hol dolgozom ...
- Rendben van ... Ügynököt dobtak át hozzánk. Út- 

ját jól, rendkívül precízen előkészítették. Egész hálózat 
áll a rendelkezésére. Mi minden lépését figyeljük. Jelen- 
lég itt tartózkodik Lillafüreden, a Palota-szállóban... 
Nyilván valahol itt a környéken kell végrehajtania fel- 
adatát. Úgy látszik, alaposan kiképezték. Tökéletes fel- 
szereléssel érkezett. Nagyon veszélyes fegyverek van- 
nak nála ... Feltevésünk szerint a hálózat feje is vala- 
hol itt tartózkodik a környéken, sőt, az ügynök közvet- 
len közelében... Ami pedig önt illeti: már odakint 
előkészítették, hogy az ügynök az üdülőben megismer- 
kedjen az ön húgával!

- Micsoda?! - kiáltott Ferenczi.
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- Halkabban, százados elvtárs!... Igen, sajnos már 
nagyon is jóban vannak ...

De őrnagy elvtárs! Ezt kikérem magamnak! A 
húgom nevében!

- Félreért engem, százados elvtárs ... Csoda agya- 
fúrtan dolgoznak ... Megtudták, hogy a húga itt fog 
üdülni, s erre építették fel a tervüket! Ebből követke- 
zik, hogy a kémfeladat önhöz kapcsolódik, ön rakéta- 
egységnél dolgozik, a legtitkosabb iratok vannak a bir- 
tokában ... Ismeri és őrzi a még titkosabb hajtóanyag- 
mintákat...

Valami mászkál a lábunk alatt! - szólt közbe 
Istvánfi.

- Mi az, csak nem fél a békáktól?
Itt kobrakigyók is vannak - figyelmeztetett a 

százados.
- Ugyan, ne vicceljen már ... Talán viperák!... Az 

a kérdésem, Ferenczi elvtárs - fordult ismét a honvéd- 
századoshoz Pálos hogy egységüknél a beosztot- 
tak ismerik-e a rakétahajtóanyag összetételét?

- Csak a parancsnok és a parancsnokhelyettes. Az 
egyik én vagyok ...

 Kezelés közben hozzájuthatnak-e a katonák a ־
hajtóanyaghoz?

- Semmiképpen! A rakéta hajtóanyaga be van épít- 
ve a rakétába. A tartalék hajtóanyagot többszörös biz- 
tonsággal őrizzük. Egyszerűen kizárt dolog, hogy bárki 
is hozzáférjen anélkül hogy tizenhat-tizennyolc embert 
be ne avatna a titkába. De még így is valószínűtlen, 
hogy bejussanak, mert a páncélterem kulcsai nálunk 
vannak. Csak hárman léphetünk be.

- És a mintát hol őrzik?
- Nálam, a páncélszekrényemben.
- No és be lehet jutni a hivatali szobájába?
- Állandóan zárva tartom. Duplazáras. és speciális 

lakat van rajta.
- Milyen a páncélszekrénye?
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- Tizenöt centi vastag, erre a célra készített páncél- 
szekrény...

- Tehát azt állítja, hogy nem lehet hozzáférni. Az 
ön megítélése szerint mire építhettek, hogyan akarják 
megszerezni az ön által őrzött titkokat? Mert minden 
jel arra mutat, hogy a hajtóanyag mintáját vagy leírá- 
sát akarják megszerezni.

- F ogalmam síné s...
- Otthon, a lakásán szokott dolgozni?
- Igen.
- Odahaza őriz titkos iratokat?

Semmit... De a húgomról mondjon már valamit, 
őrnagy elvtárs ...

Várjon csak... Az édesapját is Ferenczi József 
nek hívják?

- Igen. Miért?
- Él még?
.Igen ־
- Önök nem sátoraljaújhelyiek?
... De igen ־

Édesapja ezerkilencszáznegyvennégyben partizán 
volt... Aztán lecsukták a sátoraljaújhelyi börtönbe ...
Ugye?

- Ismeri az apámat? Önnek is elmesélte már?
- De mennyire... Flasba lőtték. Vitéz Kertes! Ugye? 

- mondta egyre izgatottabban az őrnagy.
Vitéz Kertes! A tarkólövések specialistája! Flon- 

nan ismeri?
- Onnan, hogy 45-46-ban én is nyomoztam utána. 

Kihallgattam az ön édesapját is... Ez roppant érdé- 
kés ... Igen ... Hm ... No, de térjünk vissza a tárgyra. 
Majd aztán beszélgetünk erről.... Ez a fickó, ahogyan 
mondani szokták, erősen rászállt az ön húgára, ő meg, 
úgy látom, máris beleesett...

- Azonnal hazaviszem!
- Sajnos, most már ki kell várni a végét... Tudom, 

hogy nagy csalódás lesz majd a lánynak, de remélem, 
megérti, miről van szó... Olyan kémhálózattal állunk
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szemben, amellyel én, őszintén szólva, eddig még nem 
találkoztam ... Mikor döntötték el, hogy a húga idejön 
üdülni?

- Egy hónapja. Úgy volt, hogy Moszkvába megyünk 
mind a ketten, s ott töltjük a szabadságunkat, de én 
aztán parancsot kaptam, hogy januárig nem vehetem 
ki a szabadságomat. Éva viszont nagyon fáradt volt 
már, pihennie kellett. Ezért választottuk az augusztust.

- Eleve ide akarta küldeni, Lillafüredre?
- Nem, nem ide, hanem a Balatonra ... De már olyan 

későn döntöttünk, hogy máshová nem kaptunk beutalót.
- Tudták mások is, hogy Lillafüredre megy Éva?
-A környezetünk tudta ... Éva munkahelyén is, ná ־־

lünk is tudták ... Most hol van a húgom?
- Odafönn táncol az ügynökkel...

Őrnagy elvtárs, segítsen, hogy hazavihessem... 
Szörnyű még rágondolni is, hogy ki kell ábrándulnia ... 
Ismerem a húgomat, tudom, hogy még sohasem volt 
szerelmes... Nem tehetjük ezt vele! - fogta könyör- 
gőre Ferenczi.

- Eliába, a sors így hozta... Semmiképpen sem le- 
hét! A sors, vagy inkább ...

- Elát ez rettenetes!
Az őrnagy hallgatott, de őszintén együttérzett Fe 

renczi századossal.
 Inkább azon törjük a fejünket, hogy tudnánk ezt ־־

a csúnya és nagyon veszélyes históriát mielőbb lezárni. 
Önnek feltétlenül segítenie kell nekünk ...

Pálos őrnagy fejtegetni kezdte terveit a honvédszá- 
zadosnak, Istvánfi pedig kiment Liszkai főhadnagyhoz, 
aki lassan már egy órája ott ácsorgott, nem messze 
a barlang nyílásától. Nekitámasztotta hátát a sziklafal- 
nak, s szemmel tartotta a bejáratot.

Nincs semmi? - kérdezte a százados LiszkaitóL ־
- Csönd van.
- Tudja, hogy itt viperák is vannak?
- Viperák? -־ rázkódott össze a fiatal főhadnagy.
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Még egy tőr sincs nálunk, pedig csak azzal lehet 
védekezni ellenük ...

- Köszönöm szépen, ha a lábikrámba mar... Jobb 
helyet is választhattunk volna a találkozóra ...

Nem mehettünk messzire, mert vissza kell tér- 
nünk, mielőtt még vége lenne a mulatságnak.

- Hogy viselkedik a fickó? ־ kérdezte Istvánfi.
Sipos? Erősen udvarol... Szerintem amióta meg- 

érkezett, tulajdonképpen még semmit sem csinált, csak 
a lányt ostromolta. Úgy látszik, ez erősen benne van 
a haditervükben ...

- Hallom, hogy a lány beleesett.
- Úgy fest a dolog.
Elhallgattak. Liszkai fáradt és álmos volt, pedig még 

csak két napja!... Mi lesz két hét múlva? De hát mit 
csináljon? Ö maga választotta ezt a hivatást, senki sem 
erőszakolta rá. Mindig nyomozó akart lenni, most az- 
tán csinálhatja... Igaz, hogy inkább testőr, mint nyo- 
mozó ezekben a napokban, de az is igaz, hogy sokat 
tanulhat Pálos őrnagytól. Komoly szaktudású ember... 
Néha micsoda gondolatai vannak! Alig tudja követni. 
És micsoda szeme... Olykor mintha csakugyan igazi 
zenetanár volna, úgy bele tudja élni magát a szerepébe. 
A hangjában is alig lehet felismerni az igazit...

- Istvánfi elvtárs, kísérje vissza Ferenczi elvtársat
- jelent meg Pálos és Ferenczi a barlang bejáratában.
- Mindent megbeszéltünk ...

Elváltak. Majd Pálos és Liszkai is visszaindult a 
szállóba.

- Tegyen úgy, mintha ivott volna, s csak most józa- 
nodna... - szólt az őrnagy I.iszkainak. - Majd azt 
fogjuk mondani, hogy egy kissé többet ivott a kelleté- 
nél, és kijöttünk levegőzni.

- Értettem - válaszolta Liszkai.
Odabenn még javában folyt a mulatság. Pálos azon- 

nal észrevette, hogy Éva már megihatott néhány konya- 
kot, mert erősen csillognak a szemei, s tánc közben 
egészen odabújik Síposhoz...
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- Hát maguk meg hol csavarogtak? - kiáltott Éva 
incselkedően. - Velem már nem is táncol, tanár úr?

Pálos nem akart visszakiáltani, hanem odament a 
lányhoz, s bizalmasan, de úgy, hogy Sipos is hallja, a 
fülébe súgta:

- A Miklós becsipcet egy kicsit. Muszáj volt kiszel- 
lőztetni a fejet... Hiába, csakjó az öreg a háznál...

- Mi is ittunk - válaszolta nevetve Éva, és ráka- 
csintott Siposra. A férfi vadul magához szorította a 
lányt. Éva felszisszent.

- Ha megengedi, Sípos elvtárs, táncolok egyet Évá- 
val. mert aztán szeretnék lefeküdni... Öreg csontjaim- 
nak már nem való az éjszakázás... De a tiszteletkört 
le akarom tudni. ..

Sipos olyan kétségbeesetten nézett Évára, mintha e 
pillanatban örökre elválasztották volna tőle... Pedig 
titokban még örült is, hogy egy kissé nyugton marad- 
hat a lánytól. De mosolyognia kellett, mert Éva olyan 
biztatóan szorította meg a kezét, hogy Sipos attól félt, 
észrevenni rajra igazi érzéseit. Látta mindezt az őrnagy 
is...

- Tetszik a fiú? - kérdezte Évát.
Uhm - bólintott Éva kislányosan. - Helyes fiú.

nem?
 Kinek-kinek... Én fiatal koromban mindig úgy ־־

voltam vele, hogy előbb jól megismertem a lányt, s 
csak akkor kezdtem neki hinni... Maga már nem gye- 
rek, tudja, hogy nem szabad felülni az első szép szavak- 
nak.

- Nézzenek oda ... Le akar beszélni róla?
- Isten ments. De tudja, ilyen korban az ember már 

könnyebben tud tájékozódni... Nem tudom, ki ez a 
fiatalember ... De ...

- Technikus - vágott közbe Éva.
- Technikus. De magának .
- Miért, egy technikus nem udvarolhat egy mér- 

nőknek? - vágott, ismét Pálos szavába a lány. - Hol



van az előírva, hogy egy mérnöknek csak mérnök, 
vagy diplomásnak csak diplomás lehet a férje?

- Ne csacsiskodjon, kislány, nem vagyok én olyan 
régimódi... Bocsánat, nem akartam a lábára lépni. 
Visszatérve az előbbire, igaz, azt mondják rám. hogy 
én kispolgári értelmiségi vagyok. De azért már kikerül- 
tem a legyintő értelmiségiek sorából... Nincsenek ne- 
kém ilyen előítéleteim ...

- Hát akkor meg mi kifogása van Tibor ellen?
Kifogásom igazán nincs... Hogy is jönnek én 

ahhoz, hogy kifogásoljam, ki udvarol magának? Csak 
elmondtam a véleményemet... Teljes odaadással, iga2 
szerelemmel lehet szeretni egy félévi ismeretség után 
is, nem? Sokkal biztosabb értékmérők a hónapok, az 
évek, mint a napok vagy az órák ... Tudja, csak azért 
mondom ezt, mert én fiatal koromban háromszor is 
nagyot csalódtam, és azt hittem, hogy sohasem fogom 
kiheverni. S akkor megfogadtam magamban, hogy 
ahol tehetem, óvom ismerőseimet olyan lépésektől, amc- 
Ivek buktatókhoz vezethetnek ...

- Miért tetszik ilyen messzemenő következtetéseket 
levonni? Hol vezetne ez a friss kapcsolat buktató- 
hoz? Nem mondom, bennem is felötlött tnár, hogy túlnő 
majd ez az ismeretség a két heten ... De őbenne is. 
Egyszerű, rendes fiú. Olyan őszinte, hogy ritkán miál- 
kozik az ember ilyennel... Jó cmbcrismecő vagyok, 
gyorsan meg ttidom ítélni, hogy őszinte-e valaki. S 
nekem valami azt súgja helül, hogy ö az ...

- Lehet... De hát maga meg olyan fiatal, hol szer- 
zett ilyen emberismeretét huszonhárom éves korára? 
Ugye. annyi?

- igen. Honnan tudja?
- Jelen voltam, amikor kitaláltatta vele a korát.
- Ja persze... - mondta Éva. és gyorsabb tempóra 

késztette a zenetanárt.
- Ilyen korban az ember örülhet, ha önmagát alapo- 

san meg tudja ismerni... Már ehhez is nagy tehetség 
kell! Higgye el nekem, a legnehezebb dolog a világon
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az emberismeret! Mások bensőjébe látni, gondolataikat 
kiolvasni, érzéseikkel, vágyaikkal megismerkedni, ér- 
zékeny pontjaikat kitapintani, cselekedeteik mozgató 
rugóit kikutatni... Nagyon nehéz.

- Ezt elismerem ... De aki nemcsak géppel dolgo- 
zik vagy holt anyaggal, hanem emberekkel is, mint pél- 
dóul én, az szert tehet emberismeretre. Nem?

Körülöttük jókedvű emberek táncoltak, viccelődtek, 
szórakoztak, ők pedig az emberismeretről filozofálgat- 
tak.

- Hiszen még csak most került ki az egyetemről... 
Majd harminc év múlva esetleg elmondhatja magáról, 
hogy néhány embert közelebbről megismert, de teljes 
bátorsággal akkor sem állíthatja, hogy mindenkit ismer 
a környezetében. Nincs két egyforma ember, legfeljebb 
az egy-egy típusba tartozók néhány vonása lehet azo- 
nos. De hány vonás jellemzi az embert, az egy embert? 
Hiszen még a festő is ezer és ezer ecsetvonást húz, 
amíg megmintáz valakit. Pedig mindössze csak a képet 
s néhány alapvető tulajdonságát kell a vászonra vin- 
nie. Hol van még akkor az ember gyermekkora, ifjú- 
sága, első házas évei, a munkája, a szórakozása, az 
érzelmi világa, egyszóval egész bensője?

- Milyen pompásan levezette... Én azért mégis ál- 
htom, hogy megismertem Tibort. Tudom, hogy még 
nem teljesen, de meg fogom ismerni ... De menjünk 
is vissza az, asztalhoz, mert már egészen szomorú ...

Ahogy parancsolja, Éva! - mondta Pálos, és 
visszavezette a lányt Síposhoz.

Egy fél konyakot a kezében egyensúlyozva Liszkai 
is odament hozzájuk.

Az őrnagy azonban nem ült le, hanem elbúcsúzott, és 
felment a szobájába.

Évát csak most öntötte el a forróság. Milyen külö- 
nős dolgokat mondott neki ez a kedves tanárember. 
Persze nincs igaza, nyilván az ő fiatal éveiben más 
morálra tanították az embereket. Mi oka lehetne Feren- 
czi Éva mérnöknek, hogy ne higgyen ebben az ember-
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ben? A szerelemben persze vigyázni kell, mert a fér- 
fiák gyakran törnek könnyű sikerekre. De Tibor nem 
ilyen. Szegény néha olyan szomorú. Másszor meg úgy 
örül, mint egy gyerek. Mennyivel más az idősebb kor- 
osztály, mint a mai fiatalok... O, aki eddig csak 
egyszer volt szerelmes, de akkor oly nagyot csalódott, 
hogy utána csupán a tanulás, a mozgalmi munka érdé- 
kelte... Most viszont egyszerűen kívánja a fiú közelsé- 
gét-

- Min gondolkodik a kislány? - zavarta meg áb- 
rándozásában Sipos, s megfogta a lány kezet.

Éva ránézett.
- O, semmi, semmi... A zenét hallgattam ... - vá- 

laszolta zavartan.
Liszkai is észrevette a lány zavarát.
Koccintottak és ittak.
- Az előbb már úgy éreztem, hogy megfordul körű- 

lőttem a terem, annyira be voltam csípve - mondta 
Liszkai, fiús fecsegéssel. - Ha a tanár elvtárs nem 
visz ki a levegőre, biztos, hogy bekövetkezik a baj ... 
Nem vagyok hozzászokva ...

- Pedig ilyen korban kell edzenie magát az ember- 
nek - biztatta az egyetemistát Sipos. - Jobban mén- 
nek a vizsgák - tette hozzá nevetve.

A táncparketten már egyre kevesebben járták. Jó 
néhányan felmentek a szobájukba. Síposnak és Évá- 
nak azonban nem volt kedve elmozdulni az asztaltól. 
Fogták egymás kezét, és hallgattak.

Liszkai érezte, hogy fölösleges harmadik, ezért fel- 
állt, s elment a bárpulthoz.

Az ismerkedési est a késő éjszakába nyúlt.
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A hegyek mögül előkandikáló kora reggeli nap már 
kint találta Pálost a szabadban. A szálló mögötti kis 
réten, egy kerti pádon ült, és valamit erősen figyelt. 
Mindössze száz méterre lehetett a tó partjától, de a vizet 
nem láthatta, mert eltakarták a gondozatlan, vadul 
nőtt rózsabokrok. Lábait keresztbe rakta, nyitott könyv 
hevert mellette - egyszóval tökéletes képét adta a 
korán reggel ébredő, álmatlansága miatt unatkozó 
öregúmak. Annyira elmerülten figyelt, hogy észre sem 
vette, amint a nyelvével a szájába húzta bajuszát...

Nem volt szándékában ilyen korán reggel kiülni a 
kertbe, a hallba akart menni, de a folyosón, a lépcső- 
ház kanyarulatában egy alakot látott elsuhanni. Csak 
a hátát és a kezében tartott holmikat látta. Nem tudta 
megítélni, ki lehet az. Utána sietett. De a hallban már 
ott ültek a juhászok, akik - szinte érthetetlen módon - 
kora reggeltől késő estig ott pipázgattak. Megállitot- 
ták Pálost, és gyufát kértek tőle, mert a büfé még nem 
nyitott ki. Ezzel időt vesztett, és mire kiért a hátsó 
ajtón a parkba, már nem látta a fürdéruhás embert.

Lassan már egy órája, hogy itt ül, a kerti pádon. 
Csend honol még a völgyben, nem veri fel a szokásos 
reggeli zaj, a tejcsautó, a kenyeres, a konyhai sze- 
mélyzet...

Az egyik bokor megrezzent. Pálos felemelte köny- 
vét, s úgy tett, mintha olvasna. De a szeme sarkából 
figyelte a bokrot. Először egy fejet látott, amint óva- 
tosan kibújt a levelek közül, és körülnézett. Az őrnagy 
most már nem lepődött meg, amikor a bokrok között 
Kovács igazgatót ismerte fel. Kovács hirtelen vissza- 
rántotta fejét, amikor a könyvébe merülő zenetanárt 
észrevette. Egy darabig ismét mozdulatlanul álltak a 
levelek; aztán az épület sarkánál, ahol a vadrózsa-bok- 
rókát szabályosan nyírt bukszusok váltották fel. ismét 
előtűnt az üdülő igazgatójának meztelen felsőteste.
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Pálos féloldalt ült, s az igazgató úgy vélhette, hogy a 
zenetanár itt már nem láthatja őt. Hirtelen felpattant, 
s a hóna alá csapott békafelszereléssel benyargalt az 
egyik kisajtón.

Vajon mit kereshetett Kovács igazgató ilyen korán 
reggel a tónál? Fürdött? Akkor miért bujkál?.

Pálos felállt, s odament a bokrokhoz. A tüskék bizo- 
nyára összeszaggatják majd a ruháját, de meg kell 
néznie, hol járt Kovács, és mit csinálhatott.

Lehasalt, és átkúszott a rózsabokrok közört. A mere- 
dek part alatt a víz jó három méter melységben csillo- 
gott. Semmi gyanúsat nem talált, pedig mindent átkuta- 
tott. Már éppen indult volna vissza, amikor észrevette, 
hogy nem messze tőle a sziklás partfalon egy keskeny 
nyílás tátong. Akkora volt mindössze, mint egy jókora 
lábas. Felnőtt ember csak nagyon nehezen tudhat 
rajta bejutni, de meg kell próbálnia, meg kell néznie, 
mi van odabenn ... Azonnal ledobálta magáról ruháit 
aztán alsónadrágban leereszkedett a kiálló, éles szikla- 
falon. Nagy keservesen bebújt a nyilason.

Odabent sötét volt. Pálos érezte, hogy a barlang hir- 
télén mélyül, és nincs lejárata. Csak létrával lehet le- 
jutni, gondolta. De amíg létrát szerez, már a fél üdülő 
tudni fogja, hogy ő itt járt... Lesz, ami lesz, bemászik, 
óvatosan kúszott egyre beljebb, vigyázott hogy fel ne 
sértsek az éles kövek, ám egy sziklaél mégis felkar- 
colta a hátát

Feljajdult, de nem állt meg. Aztán megcsúszott, és 
zuhanni kezdett a sötét üregbe. Oly hirtelen történt 
mindez, hogy fel sem tudta fogni, mennyi ideig zuhan- 
hatott. Szerencsére azonban a barlang mélyén víz volt. 
Nagy loccsanással ért a barlangi tóba. Alámerült, de 
gyorsan feljött a víz színére. Élesen hasított bele a 
fájdalom: a víz marta a hátán a nyílt sebet.

Öt-hat méter mélyen lehetett a nyílástól. Talpa nem 
ért talajt A kis nyíláson át beáramló világosság gyenge 
fényénél ki tudta venni, hogy egy barlangrendszer első 
üregébe zuhant. Aztán, amint hozzászokott szeme a
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sötétséghez, felfedezte, hogy a sziklafalon lépcső vezet 
fel a keskeny nyíláshoz. Megörült ennek a felfedezés- 
nek...

Csuromvizesen mászott ki. Senki sem tartózkodott a 
közelben. Nem tehetett mást, felhúzta ingét, s mezít- 
láb, vizes alsónadrágban gyorsan megkerülte a rózsa- 
bokrokat, aztán a gyepen át rohant a bejárathoz.

Ebben a pillanatban lépett ki a haliból Sipos és Éva. 
A lányon sort volt és ingblúz. A kezében könyv. Sipos 
szintén rövid nadrágban és szandálban. Meglepődve 
torpantak meg. Különösen az tűnt fel nekik, hogy 
a tanár úr alsónadrágban fürdött...

- Ilyen korán? - szólalt meg enyhe éllel Sipos.
- Fiatal koromban sokat fürödtem meztelenül korán 

reggel, s most ki akartam próbálni, de belecsúsztam a 
tóba, alsónadrágban... - magyarázkodott nevetve 
Pálos. De elég kényszeredett lehetett a mosolya, mert 
Sipos szemében valami különös fény villant. Csak nem 
fogott gyanút az ügynök? Még csak az kell, hogy éppen 
ő, a nyomozást vezető parancsnok rontsa el a dolgo- 
kát...

Atkozta magát ezért a baklövésért. Mint egy kíván- 
esi kölyök bement a barlangba, világos nappal. S ha 
már így tett, miért nem öltözött fel utána? Elemi hiba! 
Kezdők is okosabbak ...

Otthagyta őket, és felrohant a lépcsőn.
Sipos és Éva megkerülték a szállodát, aztán néhány 

száz méterre az üdülőtől, a Szinva-patak mentén egy 
csendes kis zugot kerestek maguknak.

- Nem vetted észre, milyen fiatalos combja van a 
tanár úrnak? - kérdezte Sipos a lánytól. - Egyálta- 
Ián nem hasonlított a hajlott hátú öreg emberre ...

- Biztosan sokat sportolt... - mondta Éva.
- Lehet...
Letérdeltek, füvet téptek, és párnát csináltak belőle. 

Éva ráült, Sipos pedig az ölébe hajtotta fejét. A fiata- 
los testű Pálos azonban nem hagyta nyugodni. Elát ezért 
settenkedik folyton körülöttük ...
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Izgatott lett. Nagyon ügyelni kell erre az emberre, 
gondolta. Aztán meg vigasztalni kezdte magát, hogy 
nem lehetnek a nyomában, hiszen Pálos kezdettől fogva 
itt van ... Mindenesetre óvatosabb lesz ezzel a fiatalos 
testű "öreg” tanárral...

Nézd, hogy ugrálnak a pisztrángok - mutatott 
Sipos a néhány méternyire sistergő patak felé.

- Játszanak ...
- Tudod, milyen nehéz pisztrángra halászni? Azért 

olyan drága ...
A férfi átölelte a lány formás lábait, belefúrta magát 

az ölébe, és úgy tett, mintha aludna.
így telt el néhány perc. Aztán Éva megsimogatta 

Sipos haját, és megcsókolta a halántékát.
- Aki legény éjszaka, legyen legény nappal is... - 

rázta fel a férfit.
Sipos átnyalábolta a lányt, magához húzta. Hosszan 

megcsókolták egymást...
A fennséges táj olyan volt. mintha Raffaello Paradi- 

csom-ából varázsolták volna ide. Csend. Csak az éb- 
redező természet lélegzése hallatszott. Éva fellapozta 
könyvét, és olyan átérzéssel kezdett szavalni, mintha 
szerelmének örök esküjét mondaná:

Itt ülök csillámló sziklafalon.
Az ifj ú nyár
Könnyű szellője, mint egy kedves 
vacsora melege, száll.
Szoktatom szivemet a csendhez.
Nem oly nehéz - 
idesereglik, ami tovatűnt, 
a fej lehajlik s lecsüng 
a kéz.

Nézem a begyek sörényét - 
homlokod fényét 
villantja minden levél.
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Az úton senki, senki, 
látom, hogy meglebbenti 
szoknyád a szél.
És a törékeny lombok alatt 
látom előrebiccenni hajad, 
megrezzenni lágy emlőidet és 
- amint elfut a Szinva-palak - 
ím ú j r a  látom, hogy fakad 
a kerek fehér köveken, 

fogaidon a tündér nevetés...

Sipos ezúttal őszintén, álmodozón hallgatta a lányt. 
Micsoda nagyszerű, szép pillanatok ezek. Most a lég- 
szívesebben megfeledkezne róla, hogy miért is jött 
ide... Nehéz a következő napokra gondolni... Meg- 
érdemli ez a lány azt a sorsot, ami vár rá? Hiszen az 
ő segítségével fogja elérni a célját... S amikor ő már 
túl lesz a határon, feltétlenül leleplezik, és börtönbe 
kerül... Ha magával vihetné... De hát erről szó sem 
lehet... Vajon mit szólna Brondell ezredes, ha beállí- 
tana hozzá, s közölné vele, hogy magával hozta Ma- 
gyatországról egy kommunista katonatiszt kommu- 
nista húgát?...

-Te nem is figyelsz - rezzent fel a lány.
- Dehogynem figyelek ... Elmondjam az utolsó sort?
- No, halljam ...
- Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg 

nem halnak... Ugye? - Sipos tökéletesen tudott kon- 
ccntrálni, s szavakat, sőt mondatokat rögzíteni, még 
akkor is, ha gondolatai egészen másutt jártak. Ezúttal 
is így történt. Valóban nem figyelt a versre, mégis el 
tudta mondani az utolsó sort, noha sohasem hallotta 
azelőtt.

Éva megcsókolta a homlokát, mintegy bocsánatot kér- 
ve, és folytatta, még átszellemültebben:

Minden mosolyod, mozdulatod, szavad, 
őrzöm, min: hulló tárgyakat a föld.
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Elmémbe, mint a fémbe a savak, 
ösztöneimmel belemartalak 
te kedves, szép alak, 
lényed ott minden lényeget kitölt.

Most mélyen a fiú szemébe nézett.
- Nem hittem volna, hogy így is lehet szeretni, 

ilyen nagyon ... Jöttél, megfogtad a szivem, és most 
minden gondolatom a tiéd - suttogta halkan, s oly 
közel hajolt Síposhoz, hogy a férfi testén borzongás 
futott végig forró leheletétől. ..

Sipos azonban nem viszonozta a kedves szavakat, 
hanem felugrott.

- El is feledkeztem róla, hogy még nem reggeliz- 
tünk ... Gyere, menjünk fel... Jó?

- Én nem vagyok éhes - válaszolta kissé szomo- 
rúan a lány. - Olyan szép ez a reggel, maradjunk 
még egy kicsit...

- Én már nagyon ennék valamit - igyekezett ki- 
térni Sipos. Vigyáznia kell, nehogy őt is megperzselje 
a szerelem. Hiszen már így is többet gondol Évára, 
mint amennyit megengedhetne magának ...

Felsegítette a gyepről, átölelte a derekát.
Ugye nem haragszol? - próbálta feledtetni az 

előbbi, kissé goromba hangot. Tudta, hogy Éva mélyen 
átélte ezeket a perceket, s ö egyetlen mozdulatával, 
egyetlen szavával lerántotta a fellegekből a földre.

A patakmenti üdezöld pázsiton visszasétáltak a szálló- 
hoz. Éva hallgatott. Csak sokára szólalt meg:

- Tudod, hogy József Attila itt irta ezt a verset? Ott 
ültek, azon a sziklán ...

- Gyönyörű vers . .. Tanultam valamikor, de már tel- 
jesen elfelejtettem - hazudta Sipos.

Csendes andalgásukban a vadászok zavarták meg 
őket, akik ott ácsorogtak a szálló mögött, indulásra 
várva. Járfás még oda is szólt nekik.

- Aztán megmosdottak-e a patakban? Mert az ad ám 
igazi frisseséget... Attól szépülnek a lányok...
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huncutkodott az erdész, majd mindezt lefordította a 
külföldi vadászoknak is.

A csendet harsány nevetés verte fel...

Pálos ezalatt Sipos szobájában tartózkodott. Négy- 
kézláb csúszkált, s olyan közel hajolt a parkettához, 
hogy orra majdnem súrolta a padlót. Kezében zsebiám- 
pát tartott, amely azonban nem adott fényt. A parkét- 
tán viszont jól ki lehetett venni néhány lábnyomot. Az 
őrnagy megállt az egyiknél, miniatűr fényképezőgépet 
vett elő, és pillanatok alatt lefényképezte.

Liszkai főhadnagy a folyosón őrködött. Kissé még 
bódult volt, nagyon késön feküdt le, s keveset aludt. 
Rátámaszkodott a lépcső korlátjára.

Az őrnagy tovább vizsgálhatta a parkettát. Már ami- 
kor belépett, látta, hogy idegen járt a szobában. Az 
ágyon papírszeletke hevert, egy újság széléről téphet- 
ték le. Üres volt, nem lehetett látni rajta semmi írást. 
De az őrnagynak azonnal feltűnt jellegzetes elhelye- 
zése. így nem dobnak el egy papírszeletkét. Valaki 
úgy tette az ágyra, hogy amikor, a szoba tulajdonosa 
belép, azonnal észrevegye ... Pálos zsebre vágta ...

Aztán gondolt egyet, hátha sikerül, és rávilágított 
a poláris fényű lámpával: a papírszeletkén egy szám- 
sor tűnt elő. Gyorsan noteszt, ceruzát vett elő, és le- 
másolta, majd visszahelyezte az ágya, úgy, ahogyan 
volt...

A jelzőpor pedig egy olyan cipő alakját mutatta ki, 
amely még csak nem is hasonlított Síposéhoz. Tulaj- 
donosa kissé befelé taposta a sarkát, és másoktól el- 
térően, a sarok belső felén hordja a védő vasat...

Pálos felállt, leporolta nadrágját, majd már indult 
volna kifele, amikor hangokat hallott. Egy pillanatra 
megremegett. Sipos hangját ismerte fel...

Liszkai főhadnagy hosszan köhögött a folyosón, mint 
akit a fuldoklás ráz.

Pálos körülnézett a szobában, zsebre dugta a lámpát, 
aztán egy pillanat alatt bepréselte magát a szekrény
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és a fal közé. Elővette pisztolyát, zajtalanul csőre töl- 
tötte, s maga elé tartotta. Elhatározta, hogy ha Sipos 
felfedezi, belelő a combjába. Nem hagy neki időt. 
hogy használhassa különleges vegyipisztolyát. A főhad- 
nagy nem fog bejönni a szobába. A harc tehát kettő- 
jük között dől el...

A kulcs megcsikordult a zárban.
Pálos hallotta, amint a férfi határozott léptekkel be- 

jön a szobába. Bezárja maga után az ajtót. Tekintete 
nyilván az ágyra eshetett, mert négy-öt lépes után meg- 
áll. Majd gyors léptekkel a szekrényhez jön, kitárja az 
ajtaját. Valamit kivesz a szekrényből, igen. a bőröndjét, 
hallani lehet, amint a zárak felpattannak. Ismét csend. 
Aztán megint egy kattanás. Majd még egy. Most bi- 
zonyára a cédulát olvassa a poláris fényű lámpával. 
Pálos kíváncsi lett volna, vajon hogyan fejti meg Sipos 
a szöveget. Speciális code-jelek ezek, nem valószínű, 
hogy fejből meg tudja fejteni. De nem mozdulhat...

Ela látta volna, hogy Sipos rávilágít a karjára, ahol 
a poláris fénytől előtűnik egy számsor s a számoknak 
megfelelő betűsor, bizonyára elcsodálkozik...

Pálos vérnyomása kissé felszökkent az izgalomtól. 
Nem az életét féltette, hiszen volt ő már ilyen helyzet- 
ben néhányszor, hanem a nyomozás további menetét. 
Ela Sipos felfedezi őt, használnia kell a fegyverét, mert 
különben az ügynök menthetetlenül agyonlövi. Ela vi- 
szont fegyvert használ, megszakadnak a szálak, Sípost 
le kell tartóztatni, s az ügynökhálózat úgy visszabújik 
állásaiba, mint a sündisznó.

Egy kéz jelent meg az őrnagy arca előtt; megfogta a 
kitárt szekrényajtót, és behajtotta ... De Sipos máris 
visszalépett a szekrényhez, újra kinyitotta. A fogasra 
akasztott ruhák között motoszkált... Tehát átöltözik ... 
Valahova készül... Ela el akar menni, ennek csak 
egyetlen oka lehet: a papírszeletkén jelzést kapott, 
vagy utasítást. A hálózat dolgozik... Sürgősen meg 
kell fejtetni a számsort... Azonnal leadom telefonon, 
mihelyt kijutok ebből a kalitkából... Mint parányi fo
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gaskerekek, úgy kapcsolódtak egymásba Pálos gondo- 
latai.

Sipos sietve öltözött.
Végül is elkészült. Aztán Pálos már csak azt, hallotta, 

hogy nyitja a zárat, kilép... Bezárja az ajtót... Az őr- 
nagy azonban még várt. Addig nem mert kimenni, amíg 
Liszkaitól jelzést nem kap.

A főhadnagy behúzódott a fürdőszobába, miután gon- 
doha, hogy Pálosnak sikerült odabenn elbújnia. Amikor 
aztán Sipos már lefelé ment a lépcsőn, előjött rejtek- 
helyéről. Odalépett az ügynök ajtajához, és halkan be- 
szólt.

- Gyorsan tessék kijönni!
Pálos őrnagy még ki sem jött a szobából, máris pa- 

rancsot adott:
- Azonnal adja le telefonon ezt a számsort. A lehető 

leggyorsabban fejtsék meg! A fickó valahova készül.. . 
Ha nem talál itt, el ne mozduljon az üdülőből. A lányt 
tartsa szemmel! - hadarta, aztán hármasával szedte 
lefelé a lépcsőket. De hirtelen megállt. - Telefonálja 
meg azt is, hogy a miskolci autóbusz végállomásánál 
várják s figyeljék Sípost. Legyenek rajta! Váltott kő- 
vetéssel!

- És ha nem Miskolcra megy? - kérdezte Liszkai.
- Akkor én itt úgyis ,szemmel tartom ...
Pálos újra nekiindult a lépcsőknek.
Sipos közben már kiért a parkba, és Évát kereste. 

A lány egy kerti széken ült, s a verseskötetet olvas- 
gáttá. Amikor meglátta az elegánsan öltözött Sípost, 
megrökönyödött.

- Felmentem a törülközőért, s lejöttem gálába öl- 
tözve - vágta magát vigyázzba Sipos, mert látta a 
lány arcán, hogy nem érti, mi történt. - Be kell mén- 
nem Miskolcra, kaptam egy értesítést, hogy pénzem 
jött, és csak személyesen vehetem át a főpostán ...

- Miért nem küldték ki, ide a szállóba? Micsoda bu- 
taság ez, ezért bemenni Miskolcra?
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 ,Az apám küldte, s az öreg nagyon garasos ember ־
mindig attól fel, hogy elvész egy forint. Az a legbiz- 
tosabb, fiam, mondta, ha a postán veszed át. A kihor- 
dóra nem szabad pénzt bízni, így oktatott... Most aztán 
mehetek be Miskolcra - magyarázta Sipos, s meg- 
fogta, a lány kezet, hogy felsegítse a székről. - Délben 
visszajövök ... Megcsókolhatlak? Nem lát senki...

- Tudod, mit? Menjünk be együtt! Itt a kocsi, úgy 
könyörögtem el a bátyámtól, és még nem is használ- 
tűk... Beviszlek, aztán egyúttal megmutatom a várost 
is... Úgyis be akartál menni...

- Inkább holnap vagy holnapután... Jó? Olyan me- 
lég van ma ... Meg aztán most már átöltöztem, és ebben 
a ruhában megsülök délutánig. Beszaladok a postára, 
s a következő busszal jövök is vissza ...

- Hát akkor nem nézzük meg a várost, csak be- 
viszlek és visszahozlak - erősködött Éva.

- Ahhoz neked is át kéne öltöznöd ... S tudom, hogy 
milyen sokáig öltöznek a nők ...

- Miért ne mehetnék sortban? Bent maradok a ko- 
csiban...

 -Ne akaratoskodj... Mondom, hogy jövök nem ־־
sokára vissza .. .

A lány elhallgatott. Látta, hogy a férfi egyedül akar 
bemenni a városba, s nyilván valami oka van erre. 
Biztosan nőügy... Csalódott volna az őszinteségében? 
Olyan lenne ő is, mint a többiek? Nem, ez kizárt do- 
lóg ... Hát mindegy, ha nem akarja, nem akarja.. 
Majd kifaggatja ő este, miért ment egyedül...

Sipos szájon csókolta, átölelte, aztán elrohant.
- Sietek vissza - kiáltotta, amikor már jó húsz mé- 

térré lehetett a lánytól.
Eltűnt a bokrok között. Két percig sem tartott, amíg 

kiért az autóbuszmegállóhoz, de mintha teljesen kiese- 
rélték volna. A bokrokban ugyanis felhúzta arcára a 
finom gumirozású, parókára szerelt, tökéletes maszkot.
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Kis tükörben megigazította, s a következő pillanatban 
már egy teljesen idegen arcú fiatalember szállt fel a 
buszra, amelyen csak néhányan ültek, s így kényelme- 
sen utazhatott...

16

Az autóbusz a Tanácsház téren állt meg.
Sipos leszállt, néhány pillanatig tájékozódott. Nem is- 

merte a várost, csak térképről. A térkép viszont mindig 
egészen más tájékozódási képességet követel, mint a 
valóság. Térképen az utcák összezsugorodnak, csak a 
fontosabb középületeket jelzik, míg a valóságban egy- 
egy jellegzetesebb ház, park, forgalmasabb utca szerint 
tájékozódik az ember. Az autóbusz végállomása tám- 
pontot adhatott volna, de neki a Nagyáruházát kellett 
megkeresnie. Sehogy sem tudott eligazodni, ezért aztán 
megállított egy fiatal nőt. hogy mutassa meg neki az 
utat.

- Az első utcán balra lemegy, aztán a második ut- 
cán jobbra, s kijut a Széchenyi utcára. Ott a Nagy- 
áruház.

Sipos megköszönte a felvilágosítást, és sietős léptek- 
kel átment a parkon. Útközben többször hátranézett, 
megfigyelte a túloldalt is, hogy nem követi-e valaki. 
De csak néhányan jöttek-mentek, akikben Sipos nem 
gyanított nyomozókat.

Átment a Sötét kapu alatt.
Gyorsan kiért a Széchenyi utcára. Itt már könnyen 

megtalálta a Nagyáruházát. A forgalom is nagyobb volt 
erre. Sokasával jöttek-mentek az emberek, s az úttest 
közepén ugyanolyan sárga villamos csilingelt, mint 
Budapesten.

De neki most nem volt ideje körülnézni, szemügyre 
venni az embereket, a kirakatokat.

A Nagyáruházban már várták
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Belépett a széles üvegajtón, s elvegyült a vásárlók 
között. A játékosztályt kereste. A tájékoztató szerint a 
második emeletre kellett mennie.

Felsietett a lépcsőn. Flangos gyerekkacaj fogadta. 
A játékosztályon ugyanis két rúgóslábú hintalovat állí- 
tottak fel, és fél Miskolc gyermektársadalma ide járt 
szórakozni. Jönni kellett a szülőknek, ha akartak, ha 
nem, a gyerekek kikövetelték tőlük. Most is zsúfolt volt 
a világos, nagyablakos, négyszög alakú emeleti rész, s 
persze, csakúgy, mint máskor, a legtöbben most is 
a hintalovak körül tolongtak. A felnőttek a háttérben, a 
gyerekek elöl. Éppen egy három-négy év körüli kislány 
lovagolt, a többiek pedig nevettek, amint a ló ugyan- 
olyan ügető ugrásokkal mozgott, mint egy igazi.

Sipos átfurakodott a gyerekek és szülők tömegén, 
aztán kotorászni kezdett a pulton, mintha válogatna. 
Meglátott egy kis játékautót, felemelte, s megpörgette 
a kerekét, mintha azt vizsgálná, vajon működik-e.

A következő pillanatban egy katona lépett oda hozzá. 
Szakaszvezetői rangjelzés volt a hajtókáján, s kezében 
egy szatyrot szorongatott.

- Bocsánat! Nem az ön zsebéből esett ki? - szólí- 
tóttá meg Sipost. s az orra elé tolt egy fél fényképet.

- Dehogynem! - válaszolta Sipos. és a zsebébe 
nyúlt - Itt a másik fele.,. Családi ereklye, csak el- 
szakadt - mutatta fel Sipos a hiányzó darabot. - Na- 
gyón hálás vagyok önnek, igazán nagyon hálás .

- Kövessen - súgta oda a szakaszvezetö.
Az eladó éppen ebben a pillanatban lépett Siposhoz.
- Mit tetszik parancsolni? - kérdezte.
- Köszönöm, csak ezt az autót nézegettem ... A kis- 

fiamnak ... De nagyon drága.
- Van olcsóbb is ...
- Köszönöm szépen, majd máskor... - mondta Si- 

pos, aztán elment a pulttól, és szemével megkereste az 
ajtó felé tartó szakaszvezetőt.

A lépcső alján már utolérte, s egészen kis távolságot 
hagyott csak, úgy lépkedett mögötte. Sipos arra gon-
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dőlt, vajon milyen úton juthatott el ehhez a szakasz- 
vezetőhöz a fénykép másik fele? ... Régen tartogatott 
ismertetöjel volt ez, évekkel ezelőtt került a hálózat- 
hoz, s nyilván a B. 26-os őrizte mostanáig.

A szakaszvezetőre nagy szerep vár a Fecske-akció 
lebonyolításában. Síposnak tőle kell megkapnia a má- 
solatokról készített kulcsokat, aztán az ő segítségével 
kell majd hozzájutnia a hatóanyagmintához ... Azám, 
s mi lesz a másik feladattal, a sugárvédő gyógyszerrel? 
Repül az idő. s tulajdonképpen még csak a kezdet kéz- 
detén van ... Pedig a gyógyszerek végett fel kell utaz- 
nia Budapestre, s a hálózat segítségével ugyan, de még- 
iscsak neki kell megszereznie a leírásokat, a kutatási 
anyagot. Mindegy, pillanatnyilag a legfontosabb a hajtó- 
anyagminta ... Egyelőre jusson ennek a birtokába, az- 
tán majd elválik, hogy jut-e ideje másra ...

A szakaszvezető letért egy keskeny kis utcába. Sipos 
követte. Nem szóltak egymáshoz, úgy viselkedtek, 
mintha nem ismernek egymást. A szakaszvezető egy 
emeletes épület kapuján gyorsan befordult, anélkül 
hogy hátranézett volna. Felsietett a lépcsőn. Sipos utá- 
na. A katona az első emeleten megállt, elővette kulcs- 
csomóját, s kinyitott egy barna ajtót. Sipos észrevette, 
hogy a lakás ajtaján két névtábla van, de egyelőre nem 
kérdezett semmit.

Ö is belépett a lakásba. A szakaszvezető, még min- 
dig szótlanul, becsukta az ajtót, rázárta, aztán bevezette 
Sípost az egyik szobába.

- Vigyázni kell, mert társbérlet... - szólalt meg 
végre a szakaszvezető.

Kissé kopott, régimódi bútorok, egy faragott hármas- 
szekrény, egy ágy, egy éjjeliszekrény, egy asztal, négy 
párnázott szék, mindössze ennyiből állt a szoba bérén- 
dezése..

Leültek. Egy félig telt filaskó állt az asztalon. A sza- 
kaszvezerő töltött, de Sipos elhárító mozdulattal jelezte, 
hogy nem iszik:
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Ilyenkor pláne nem iszom... És azt javaslom, 
maga se igyon ...

- Egyedül vagyunk, mitől fél?
- Nem arról van szó, de munka közben nem taná- 

esős inni. Elgyengülnek az ember reflexei.
A szakaszvezető azonban nem hallgatott Síposra, ha- 

nem egyhajtásra kiitta az italt.
- Mi a feladatom? - kérdezte a szakaszvezető, mi- 

után zubbonya ujjával végigtörölte a száját.
- El fogom mondani. Előbb azonban arról számoljon 

be, hogy közvetlen összeköttetésben van-e a B. 26-ossal?
Telefonon érintkezünk. Levelet kaptam tőle an- 

nak idején, amelyben közölte a telefonbeszélgetés mód- 
ját, s azt is, hogy milyen szavakat fogunk használni bi- 
zonyos fogalmakjelölésére.

- Tudja, ki a B. 26-os? - faggatta Sipos a szakasz- 
vezetőt.

- Nem tudom.
- Na mondja csak meg nyugodtan ... Nekem aztán 

igazán megmondhatja - mondta ártatlan képpel Sipos.
- Mondom, hogy nem tudom! -
- Jó, jó ... De mi együtt fogunk dolgozni... - pró- 

balta mindenképpen kiszedni az ügynök a nála tizenöt- 
tizenhat évvel idősebb emberből a titkot... Sipos tudta, 
ki volt a B. 26-os azelőtt, s most sem azért faggatta a 
szakaszvezetőt, mert olyan kíváncsi volt a titokzatos 
főnök személyére, hanem csupán próbára akarta tenni 
ezt az embert. Ha elárulja, kit takar a B. 26-os fedőnév, 
akkor nagyon kell vigyáznia, nem bízhat a szakaszve- 
zetőben. Ha viszont még a faggatásra sem hajlandó be- 
szélni, akkor szabadabban megnyilatkozhat előtte ... 
Bár lehetséges, hogy csakugyan nem tudja. Ügyes ember 
ez a ...

- Mióta teljesít szolgálatot?
Ez ugyan nem fontos, de válaszolhatok rá - 

mondta a szakaszvezető, s hátracsapta kissé őszülő fe- 
jét. - 1948 óta.

- Azelőtt, negyvenöt előtt?
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- Katona voltam.
Sipos tudta, hogy a szakaszvezető megjárta a frontot, 

aztán Németországba, majd amerikai fogságba került. 
Onnan küldték haza. hogy jelentkezzen továbbszolgáló- 
nak az újjá szerveződő magyar hadseregbe. És ő jelent- 
kezett. Hadtáp-szolgálatra került, és most is ott dolgo- 
zik. A rakétaegységnél.

- No. térjünk a tárgyra - mondta Sipos. - Először 
is itt van tízezer forint... Gondolom, már megcsappan- 
hatott a pénze ennyi idő alatt.

- Hát igen...
Sipos a belső zsebéből elővett egy köteg százforintost, 

s kitette az asztalra. De a szakaszvezető nem nyúlt 
hozzá.

- Tegye el.
- Majd a végén. Én babonás vagyok ...
- Mit marháskodik? Mondom, hogy tegye el. Nem 

feltétlenül fontos, Hogy a társbérlője az asztalon lásson 
ennyi pénzt... Különben lehetőleg ne költekezzen na- 
gyón. Az akció végén eljuttatok magához még ötven- 
ezer forintot... Ha megkérdi valaki, honnan van ennyi 
pénze, mondja, hogy a lottón nyerte. Megértette?

Igenis! - válaszolta katonásan a szakaszvezető, 
mintha legalábbis feljebbvalója lett volna az asztal túlsó 
oldalán ülő fiatalember. - Mit kell csinálnom?

- Mindjárt elmondom ... Ismeri Ferenczi századost?
- Természetesen.
- Milyen ember?
- Hogy érti?
- Úgy, hogy milyen ember mint katona ...
- Pedáns! Szigorú! És vad kommunista!
- Ez utóbbit tudom.
- Kitől?

Mindegy. Újabb tervem született! - mondta
Sipos.

- Hiszen még a régit sem tudom ...
Hallgasson ide... Én mintát veszek a százados 

kulcsairól, ezt garantálom. Néhány napon belül. Maga
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megcsináltatja a kulcsokat, s ennek segítségével fog be 
jutni a laktanya irodájába ...

- Az szinte lehetetlen ...
- Miért? - csattant fel Sipos. - Fél?
- Flát... Nagyon forgalmas hely az az iroda... És 

külön őrség áll a parancsnoki épület előtt.
- Márpedig be kell jutnia! Fia sikerül az akció, lég- 

feljebb kijön hozzánk... - csillogtatta meg a szakasz- 
vezető előtt a disszidálás reményét. Sipos tudta, hogy 
a szakaszvezető már 1956-ban ki akart menni Nyugatra, 
de akkor szigorú parancsot kapott, hogy maradjon a 
helyén. Ö ugyan nem volt felhatalmazva rá, hogy 
ilyen ígéretet tegyen, de attól tartott, hogy a szakasz- 
vezető esetleg megijed és visszalép a feladat végre- 
hajtásától.

- Ez biztos? - csillant fel a középkorú ember szeme.
- Fia mondom! Egyébként csak úgy megjegyzem, 

hogy semmiféle visszatáncolni nincs, mert remélem, tud- 
ja, mi vár magára! A parancsnokai könnyen értesülhet- 
nek róla, hogy milyen bűnök terhelik magát.

A szakaszvezető rákönyökölt az asztalra, s így Sipos 
nem láthatta, hogy az arca megrándul.

- Szó sincs erről! A parancsot végrehajtom! Elvégre 
katona vagyok! - mondta ugyanolyan komolyan, ami- 
lyen komolyan gondolta.

- Tehát be kell mennie az irodába ...
E pillanatban csengettek. A két férfi egymásra né- 

zett. A szakaszvezető gyorsan felállt, s az asztalon he- 
verő pénzt az ágy alá dobta.

- Vidéki rokon vagyok, erre jártam, benéztem ma- 
gához. Tegezzük egymást - hadarta Sipos az ajtó felé 
tartó szakaszvezetőnek, aki meggyorsította lépteit, 
mert újra csengettek ...

Egy szerelő állt a lépcsőházban.
- A földszinten rossz a levezető csatorna, ebben a 

lakásban kell megnéznem, hogy nem ereszt-e... - 
mondta a szerelő.
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- Itt nincs semmi baj a vezetékkel... - próbálta el- 
tanácsolni a katona.

De a szerelő tovább erősködött, hogy neki itt is meg 
kell néznie, mert különben nem tudja megjavítani, s az 
alsó lakókra omlik a plafon.

Hát nézze meg... engedett mégis a szakasz- 
vezető.

A szerelő benyitott a mellékhelyiségbe, s amíg oda- 
benn kotorászott, a szakaszvezető halkan becsukta a 
nyitva felejtett szobaajtót. Nem kellett sokáig várnia, 
mert a szerelő hamarosan megállapította, hogy ebben a 
lakásban minden rendben van. Köszönt, és elment.

- Mit akart? - kérdezte Sipos.
- Szerelő volt. ..
- Vigyázni kell, nem szeretném, ha megtudnák, hogy 

itt jártam magánál. Nos, legkésőbb négy napon belül el- 
juttatom a kulcsok mintáit. A főpostán teszem le, jeligés 
csomagban. Hányas a postafiókja?

Most változott, illetve változtattam, százhárom. 
Persze nem az én nevemen van ...

Aztán azonnal el kell készíttetni a kulcsokat. 
A mikrofényképezőgép?

Megvan. Természetesen...
- A film?
- Az is. Úgy, ahogy megkaptam.
- A tervrajzokat le kell fényképezni. A mintát a fő- 

postán helyezze el. Érti?
- Igen!

Egy telefont kérek Lillafüredre, hogy a mama 
megbetegedett. Akkor én már tudni fogom ...

- És ha nem sikerül bejutnom az irodába?
- Azt mondtam, hogy be kell jutnia! Persze nagyon 

vigyázzon! Jó előre ki kell eszelni valami trükköt, hogy 
miért megy oda!

- Ha jelentést kér a B. 26-os. adjak?
Egyelőre ne - válaszolta Sipos. - Egyébként 

lehet, hogy kap majd egy telefont, hogy a mama fel
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gyógyult. Ez azt jelenti, hogy már megszereztem, amire 
szükségünk van. Az esetben nem kel! csinálnia semmit.

A szakaszvezetö igyekezett elpalástolni a sóhajt, 
amely felszakadt belőle. De nem nagyon sikerült. Sipos 
észrevette.

- Szeretné, mi? A pénzt zsebre vágni, tizennégy év 
óta belőlünk élni, de dolgozni, azt nem!

- Emberek vagyunk ...
Maga egy szolgálatnak a tagja! Magának még 

eszébe sem juthat, hogy jobb lenne simán átvészelni 
egy-egy ilyen akciót! Kibúvókat nem engedünk! Meg- 
értett? Mi nem viccelünk!

A szakaszvezető megsemmisülten hallgatta az ügy- 
nők kioktató szavait. Úgy pattogott Sipos, mint az 
ostor.

Az öregedő katona, hogy elüsse valamivel ezt a sze- 
rencsétlen melléfogást, panaszkodni kezdett, hogy lehe- 
tetlen körülmények között lakik, és ez is befolyásolja 
a munkáját, mert a társbérlője kibírhatatlan.

Folyton leskelődik utánam, még azt is számon 
tartja, mikor jövök haza. Egy szarházi, aki azért irigyel, 
mert jobban élek, mint ő!

- Ki ez az alak?
- Egy írnok az adóhivatalban!
- Miért nem költözik el innen?
- Mert nem adnak lakást! Talán majd most, meg- 

ígérték, hogy kapok egy honvédségit...
- No látja, az jó lenne ... Biztonságosabb körűimé- 

nyék között élhetne - mondta Sípos, azután hosszan 
hallgatott.

Nagy dongólégy röpködött a szobában a csillár kö- 
rül, de most alább merészkedett, s rászállt a szakasz- 
vezető fejére. Sipos, aki falun nevelkedett, s hozzászo- 
kott az örökös légyfogáshoz, óvatosan felállt, és agyon- 
csapta a legyet a szakaszvezető fején. A katona úgy 
megijedt a váratlan ütéstől, hogy majdnem kicsúszott 
alóla a szék. Sipos felnevetett.

- Nem tudom nézni a legyeket! Ela egyet meglátok,
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valami belső kényszer hajt, hogy agyoncsapjam... No 
de mennem is kell. Tehát ahogy megállapodtunk! Vilá- 
gos minden, ugye?

Sipos kisimította az üléstől kissé összeráncolódott 
nadrágját, aztán elindult az ajtó felé. Rápillantott az őrá- 
jára. Már egyre járt az idő... Azt mondták neki, hogy 
óránként indul az autóbusz. Legkorábban tehát csak 
kettőkor indulhat el, s fél három lesz, mire kiér az üdü- 
löbe. Éva biztosan haragszik majd. De hát mir csinál- 
jón? Különben is, ez izgatja őt a legkevésbé ...

17

Másnap délután egy kis csoport gyülekezett a hall- 
bán. Az erdész ugyanis megígérte néhány vendégnek, 
hogy ismét elviszi őket vadászni, s útközben majd meg- 
látogatják az ő kis erdészházát is, fönn a hegyekben. 
A meghívottak között volt Sipos és Éva is. Pálosnak és 
Liszkainak ugyan nem szólt az erdész, de az őrnagy, 
amikor meghallotta a készülődő kirándulást, megkeres- 
te Járfást, és kérte, hogy velük tarthasson.

- Egy öreg erdészkollégának? Hát az csak termé- 
szetes ... - válaszolta az erdész.

A fiatal egyetemista barátomat is elvihetem? - 
próbálta a csoportba csempészni Liszkai főhadnagyot az 
őrnagy.

- Aki jön, jön. Mindenkit szívesen látok... Persze, 
az egész üdülőt nem hívhatom meg a házamba ...

- No persze - mondta Pálos.
így esett, hogy most Pálosék is ott álltak a kis 

csoportban. Az őrnagy Sipos arcát figyelte. Nagyon 
gyanús volt neki, hogy oly gyakran látja a külföldi va- 
dászok körül. Most is ott sündörgött. Vajon egy moz- 
dulata, egy tekintete nem árulja el, hogy régebbről is- 
mer valakit?... A külföldiek egyre kevesebbet jártak
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ki vadászni, s egyre többet tartózkodtak a szállodában. 
Kovács igazgató megint elment valahová, s így meg- 
követelték az erdésztől, hogy költözzön a szállodába, 
mert nincs tolmácsuk. Járfás, elég kelletlenül ugyan, de 
bevonult a számára egyébként is fenntartott személy- 
zeti szobába. Az egyik fűtő lakott benne, de még egy 
ágyat betettek, mert gyakran előfordult, hogy az erdész- 
nek késő estig dolga volt a külföldiekkel, s inkább lent 
maradt, mint hogy hazagyalogoljon nyolc kilométert, 
aztán hajnalban ugyanezt az utat megtegye visszafelé...

Sipos mozdulatai azonban semmit sem árultak el az 
őrnagynak. A nyugatnémetek egy térképet nézegettek, 
az útviszonyokat tanulmányozták.

Ekkor Liszkait hirtelen telefonhoz hívták. Az egyete- 
mista fiú hamarosan jött is vissza, és szemével intett a 
zenetanárnak, hogy fontos mondanivalója van.

Az. őrnagy, aki eddig botjára támaszkodva csende- 
sen szemlelte a zajongó csoportot, megszólalt:

- Gyerünk ki a levegőre... Minek állunk itt...
Egy perc múlva már a teraszon beszélgetett Liszkai- 

val.
- A szakaszvezető telefonutasítást kapott, valószínű- 

lég a B. 26-ostól! - súgta neki Liszkai.
Elonnan? - kérdezte ugyanolyan halkan az őr- 

nagy, miközben látszólag szórakozottan egy katicabo- 
gárral játszadozott, amelyet a kőkorlátról vett fel.

- Miskolcról, nyilvános fülkéből.
- Elány órakor?

- Elajnali három óra ötvenkor.
- Mi volt az utasítás?
- Zavaros szöveg, nehéz megfejteni a jelszavak is- 

merete nélkül...
- Elalljam a szöveget! - súgta az őrnagy.
Az ajtóban megjelentek a többiek.
- Elány pettye van egy katicabogárnak? - kérdezte 

most már hangosan Pálost a fiatalember.
- Hét.
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- Hogy lehet az, hogy minden katicabogárnak hét 
pettye van?

- Miért szürke minden szamár? - szólt közbe ne- 
vetve Járfás, aki szintén hallotta az egyetemista kérdé- 
sét. - És miért hatszögletű minden méhviasz?

- Igen, a természet törvénye... - toldotta meg Pá- 
los. - Indulunk?

- Megyünk, megyünk! - válaszolta az erdész.
A csoport - lehettek vagy huszonötén - gyorsan 

felkapaszkodott a hegyi ösvényre. Sipos és Éva most 
is együtt mentek, de el sem tudták volna képzelni őket 
külön-külön. Közvetlenül az erdész mögött lépkedtek, 
akinek egy kétcsövű vadászpuska volt a vállán.

Nemsokára fakitermelő munkásokkal találkoztak.
Láttunk egy vaddisznócsordát, Járfás elvtárs! - 

mondta az egyik az erdésznek.
- Hol?
- A katlanon túl, a szarvaskői út mellett... Ha ide- 

jében fölérnek a gerincre, talán még csőre kaphat- 
ják... - mutatta az utat baltája nyelével az erdőmun- 
kás.

Járfás azonnal tolmácsolt a németeknek. A vadászok 
izgatottan kémleltek az erdő mélyébe. Aztán úgy neki- 
lódult a kis csoport, mintha nem felfelé, hanem legalább- 
is lejtőnek tartottak volna.

Pálos és Liszkai a sor végére maradtak. Kihasználták 
az alkalmat:

- A fényképek elkészültek?
- Igen, azt mondják, hogy' jól sikerültek. Meg fog 

lepődni - intett Sipos felé a fejével Liszkai főhadnagy
-,ha meglátja a képet mint tárgyi bizonyítékot... Jól 

dolgozott a szerelőnk - nyomta meg az utolsó szót...
De ismét abba kellett hagyniuk a beszélgetést, mert 

Kurt Müller, a német vadász cipőfűzője kibomlott, s le- 
maradt a többiektől. így Pálosék is beérték, s ettől 
kezdve együtt mentek tovább.

- Sprechen Sie deutsch? - szólt Páloshoz a vadász, 
miután kifújta magát.
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- Nur ich spreche ein wenig... - válaszolt Lisz- 
kai Pálos helyett.

- Kár - mondta a német de azért fordítsa le az 
úrnak, hogy nagyon fárasztó ez az út...

Liszkai lefordította a vadász szavait. Az őrnagy, aki 
szintén igyekezett fáradtnak mutatkozni, bólogatott...

- Hallom, hogy ön zenetanár ...
- Igen. az vagyok - válaszolta Pálos az újdonsült 

tolmács segítségével.
Én már jártam Magyarországon, amikor katona 

voltam...
- Igen? - kérdezte közömbösen az őrnagy.

A visszavonulás idején ... Egy hónapig laktam 
Sátoraljaújhelyen ... Járt már ott?

- Ismerem a várost...
Szép, ugye? Itt a szállodában vannak sátoralja- 

újhelyiek, tegnap beszélgettem velük - árulkodott 
akaratlanul is a német.

Pálosnak hirtelen eszébe jutott vitéz Kertes ügye, 
amellyel a felszabadulás utáni években oly sokáig fog- 
lalkozott. Azelőtt sohasem járt Sátoraljaújhelyen. Nyo- 
moznia kellett vitéz Kertes után, s ezalatt sok ismerősre, 
barátra tett szert a városban. Hetekig a rendőrkapitány- 
ság kis vendégszobájában aludt, bár azt aligha lehet 
alvásnak nevezni. Néhány órára ledőlt, de még akkor 
sem pihenhetett a sok poloska miatt. Éjjel-nappal dől- 
gozott... Lehet, hogy ez a vadász ismerte vitéz Kertest? 
Ha egv hónapot ott töltött, akkor feltétlenül ismernie 
kellett. Ha pedig ismerte, s nem kiáltott fel, amikor meg- 
érkezett a szállodába, helytelen a feltevése... Pálos 
ugyanis logikai kapcsolatot talált az egykori DEF-pa- 
rancsnok és a B. 26-os személye között...

Kiáltások verték fel gondolataiból. A csoport élén 
haladók, mint valami vad indiánok, utána eredtek a 
völgyben rohanó csordának. Velük szaladt Járfás is.

- Lőni! Lőni! - kiabált németül Járfás a külföldiek- 
nek, hogy el ne szalasszák a vaddisznókat.

Dörögtek a fegyverek, mint a géppuska. Az egyik
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vad fájdalmasan felüvöltött, s láthatóan lemaradt a csór- 
dától. Járfás is lekapta válláról a puskát, s a vadászok- 
kai együtt a disznó után rohant. A sebesült állat már 
nem bírta erővel, ledőlt a földre. Valaki még egyet 
belelőtt, s a vad végleg kimúlt.

Mire a többiek odaértek, a nyugatnémet vadász, aki 
először eltalálta, már az állat tetemén hasalt, s várta, 
hogy vadászszokás szerint felavassák... Az üdülők 
kíváncsian nézték, vajon mi fog következni. Az erdész 
elmagyarázta, hogy az a vadász, aki először lő vala- 
milyen állatot, avatásra kerül... Bicskát vett elő, levá- 
gott egy gallyat, megtisztogatta, majd odalépett a vad- 
disznón hasaló vadászhoz.

Hubertus, a vadászok védőszentje nevében fel- 
avatom a vaddisznólövés mesterét! - mondta teljes 
komolysággal Járfás, és egy jó csípősét húzott a vadász 
fenekére, miközben a többieket, akik még nem láttak 
ilyet, a nevetés fojtogatta. Ezután minden jelenlevő- 
nek ki kellett próbálnia, hogy mit bir el egy vadász 
nadrágja... A külföldi, bármilyen derekasan tűrte is 
az avatást, a huszadik ütésnél már feljajdult. De nem 
kímélték, mindenkinek meg kellett forgatnia az avató 
pálcát...

A szertartás végén aztán előkerültek a pálinkásku- 
lacsok. Az üdülők nevetve tárgyalták, vajon érdemes-e 
vaddisznót lőni. Járfás körbeadta kulacsát, hogy a töb- 
biek is igyanak, a külföldiek azonban nem követték a 
példáját. Ök fizették meg az árát, ők is fogyasztják el..

Az erdész ismét gallyakat vágott, de most már na- 
gyobbakat, erősebbeket, aztán összekötözte a disznó 
két-két lábát, és a botokat belefűzte.

- Aki este vaddisznóhúst akar enni, az segítsen... 
- szólította közteherviselésre a csoport férfiiagjait.

Liszkai elsőnek ajánlkozott, aztán Sipos is odalépett, 
hogy segítsen. Vállukra vették a disznót. Hetven-nyolc- 
van kilós lehetett az állat, s a fülledt melegben nem 
volt könnyű megindulni vele.

- Felvisszük a házamba. Ott szétszedjük, eloszt
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juk, s lefelé már könnyebb lesz - vigasztalta a többié- 
két az erdész, akik szorongva nézték, hogy bukdácsol 
a két fiatalember. Ugyanis rövidesen rájuk kerül a sor.

Ropogott az avar Sipos és Liszkai lába alatt, de férfia- 
san tartották magukat. Háromszáz métert tehettek meg, 
amikor a vékonyabb dongájú Liszkai kérte Sípost, hogy 
álljanak meg.

Cseréltek. Mások léptek a helyükbe.
Pálos és az öreg nyugatnémet megint sereghajtóként 

kapaszkodtak a meredek hegyoldalon. Hallgattak. Hi- 
szén úgysem értenék egymás szavát.

Az őrnagy a családjára gondolt, s arra, hogy már 
ötödik napja eljött otthontól, de még egy levelezőla- 
pót sem küldött nekik. Hiába, nagyon lefoglalta ez az 
ügy, minden idegszálával erre koncentrált... Jól sike- 
rültek a szerelő által készített fényképek. Sipos nem 
tudja majd letagadni, hogy találkozott a szakaszvezető- 
vei. De talán nem is a fényképen fog meglepődni, hanem 
azon a hangszalagon, amelyről majd viszonthallhatja a 
közte és a szakaszvezető között lefolyt beszélgetést. 
Elég nehéz volt megoldani ezt a technikai trükköt, de 
sikerült. Bár a beszélgetés eleje nincs meg, a lényeges 
momentumokat rögzítették. (A lehallgató mikrofont a 
lépcsőház falára tapasztották, s a rendkívül érzékeny, 
minden rezzenést, moccanást rögzítő készülék, ha hal- 
kan is, de felvette a két ügynök párbeszédét.)

Az erdész nevetve biztatta az éppen soron levő két 
teherhordót, hogy most már tartsanak ki, mert rövidé- 
sen megérkeznek. Valóban, egy kis hajlatot kellett még 
megmászniuk, s aztán eléjük tárult a csodálatos kis tisz- 
tás az erdészlakkal. Gerendákból készült, a tetején pala, 
ablakaiban muskátli.

- Jöjjenek, be fogom mutatni idomított állataimat 
meg a vadászsólymomat - hívta a csoportot Járfás. - 
Persze csak akkor, ha akarják ...

De még be sem fejezte a mondatot, amikor a ház 
mögül egy őzike szaladt oda hozzá. Mint egy kiskutya, 
a hátsó lábaira állt. Mellső patáival nekitámaszkodott
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az erdésznek. Orrát beledugta Járfás nadrágzsebébe, és 
valamit keresett

Szereti a cukrot - mondta az erdész. Megsimo- 
gáttá az őzike fejét, aztán elővett egy szem kocka- 
cukrot, és odaadta neki. Az őzike vidáman ropogtatta 
az édességet. Éva s még néháayan odamerészkedtek a 
rozsdabarna szőrű kis állathoz ...

- A legszívesebben leheverednék erre a nagyszerű, 
zöld szőnyegre - mondta Pálos az erdésznek.

Egész nyugodtan, tanár úr ... Lehet... Teleped- 
jenek csak le, mindjárt hozom a többi állatomat is... 
Láttak már idomított galambot?

- Nem! - hangzott kórusban a válasz.
Tubi-tubi-tubi!... - kiáltott Járfás egészen külö- 

nős, turbekoló hangon. Egyszerre vagy tíz-tizenöt ga- 
lamb röppent elő a ház mögül. Rászálltak az erdész vál- 
Iára, fejére, kinyújtott karjára. Mindegyiket elhesse- 
gette, s csak azt tartotta magánál, amelyik a mutató- 
ujj ára repült.

- Bukfencet! - suttogta parancsolóan a galambnak. 
De a madár nem mozdult, csak sandán nézett a gazda- 
jára.

- Bukfencet! - ismételte Járfás.
A galamb ekkor egy félmétemyire felröppent, meg- 

fordult a levegőben, zuhant néhány centit, s anélkül, 
hogy szárnyait egyszer is meglibbentette volna, vissza- 
huppant az erdész ujj ára.

A kirándulókból akaratlanul is kitört a csodálkozás. 
Felcsattant a taps. Az erdész még egyszer produkáltatni 
akarta a madarat.

- Bukfencet!
A madár ezúttal azonban megint nem teljesítette gaz- 

dája parancsát. Járfás még egyszer elismételte a pa- 
rancsszót, de a galamb nem mozdult. Járfás mentegető- 
zött, s megcsókolta a galamb csőrét.

- Úgy látszik, most rossz kedve van ... Jöjjenek... 
Vagy inkább majd idehozom én a medvebocsot... - 
mondta, s megindult az épület mögé.
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Éva nagyon szerette a kis állatokat, sohasem látott 
még eleven medvebocsot, ezért az erdész után sietett. 
Kíváncsi volt, hol lakik, mit eszik a kis állat... Járfás 
már befordult az épület sarkánál, és nem vette észre 
a közeledő lányt.

Éva lábai gyökeret vertek a látványtól. Járfás ugyanis, 
konyákig érő bőrkesztyűben, éppen vadászsólymát rop- 
pentette az idomított galamb után. A sólyom rácsapott 
a kis állatra, s pillanatok alatt széttépte.

- Rusnya dög! - mormogta félhangosan Járfás,
- Mit csinált? - kérdezte csodálkozva és megretten- 

ve a lány.
- Öreg volt már, úgyis ki kellett irtani, mert az 

ilyentől csak korcs utódok jönnek - válaszolta kissé 
meglepődve Járfás. - Jöjjön, megmutatom a kis bo- 
csőt...

Egy nagy ketrechez mentek, amelynek egyik lábá- 
hoz hosszú lánc volt kötve.

- Cuki! - szólt Járfás, s néhány pillanat múlva egy 
kis szőrcsomó gurult elő a ketrec hús árnyékából. 
Amikor meglátta gazdáját, akkorát ugrott örömében, 
hogy hangosan megcsörrent a lánc.

Az erdész ismét egy szem kockacukrot halászott elő, 
aztán magasból a bocs szájába ejtette.

- Jaj, de édes! - sikított fel Éva, s máris ölébe 
kapta a kis medvegyereket.

- Vigyázzon, piszkos ... Nem szeret mosdani...
Éva azonban nem tette le. Kérte az erdészt, hogy

vegye le a nyakáról az örvet, majd ő kiviszi a többiek- 
hez. Járfás teljesítette a lány kérését, aztán bement a 
házba.

Miközben ők a kis medvével játszottak. Jártas szét- 
vagdosta a vaddisznót, kifejtette az agyarát, aztán né- 
hány kilós csomagokat csinált, és szétosztotta a csoport 
tagjai között.

- Nem éhes senki? - kérdezte a társaságtól.
Nem, inkább ha egy kis vizet kaphatnánk - 

mondta Sipos.
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- A forrás itt van a közelben, mindjárt jövök...
Amikor Járfás elment, az őrnagy odasétált a fahá- 

zikó ablakához. Bekukkantott. A szobában kényelmes 
bútorok, a falon szarvasagancsok, mindegyik alatt egy 
egy csoportkép, nyilván akkor készültek, amikor a dí- 
szes példányokat elejtették. Az ajtó mellett, egy asztal- 
kán telefon. Az ágy bevetetlenül fehérük... Pálos 
visszasétált a többiekhez. Leült, levette a szemüvegét, 
megtörölgette. Még mindig a kis medveboccsal játsza- 
doztak...

Az őrnagy szeme hirtelen megakadt valamin. Az 
egyik német vadász ott hasalt előtte, talppal feléje. 
Feltűnt neki a cipője formája. Flát ez meg hogyan le- 
hetséges? Kísértetiesen hasonlít arra, amelyet a jelzőpor 
kimutatott. Csak nem? Ez aztán a szép figura! Nyugat- 
német vadász lenne a B. 26-os? És éppen Kurt Müller? 
Vagy ő rosszul emlékszik a cipő formájára? Ide kell 
hívnia Liszkait is, hogy ellenőrizze!... Megvárta, amíg 
a fiatalember rápillant, aztán intett neki, hogy csússzon 
közelebb. Liszkai kibújt a csoportból, s odaült Pálos 
mellé. Lihegett, szuszogott a játéktól, mintha kimeri- 
tette volna.

A főhadnagy Pálos jelzéséből megértette, mit akar a 
főnöke, s tüzetesen szemügyre vette mind a két cipőt. 
Igen, ez az! De Pálos arcán kimondatlanul is ott ült a 
kérdés: biztos ez? ...

Nem tanakodhattak tovább, még gondolatban sem, 
mert Járfás visszaérkezett a vízzel, s csak úgy, a 
kanna fedeléből kínálta végig a társaságot. Mindenki 
ivott. Nagyon erősen tűzött a nap ...

Aztán lassan elindultak visszafelé. Az őrnagy és Lisz- 
kai jól megnéztek maguknak a külföldit...

Többen arról beszélgettek, milyen jó lenne hazavinni 
a kis macit a gyerekeknek, biztosan nagyon örülnének 
neki. Majd valakinek az az ötlete támadt, hogy rendez- 
zenek a üdülőben jelmezbált. Járfástól biztosan kap- 
hatnának kölcsön állatmaszkokat...

Ettől kezdve ez volt a téma egészen hazáig.
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Sipos és Éva még az este megbeszélték, hogy ma 
kocsival bemennek Miskolcra. Reggel gyorsan össze- 
csomagolták a szükséges útiholmit, az étteremben fel- 
hajtottak egy pohár kakaót, aztán máris robogtak Mis- 
kolc felé ...

Éva vezetett. Sipos elmerült a táj szépségében.
- Bemutassam neked Miskolcot? - kérdezte kedve- 

sen a lány.
Nem lenne rossz! Őszintén szólva, csak annyit tudok 

erről a városról, amennyit az iskolában tanultam. Sőt, 
már azt is elfelejtettem ... Kissé füstös, azt tudom ...

- Gyárváros. No, majd én felmondom a leckét, jó?
Jó, jó. halljuk, én pedig osztályozok... - felelt 

nevetve az ügynök.
- Nagy-nagy emberek születtek és éltek a mi váró- 

sunkban - kezdte Éva pajkosan. - Szemere Bertalan! 
Tompa Mihály! Jókai Mór! Munkácsy Mihály! Hermán 
Ottó! Laborfalvy Róza! Hüh ... Mondjak még?

- Ha tudsz ...
- De nem tudok - nevetett megint a lány, s még job- 

bán rátaposott a gázpedálra. A kilométeróra mutatója 
felugrott a hatvanra.

- Szeretsz száguldozni? - nézett rá Sipos.
Csak ilyenkor, amikor üres az út. Meg amikor 

mellettem vagy ...
- De hiszen autóban most ülünk együtt először.
- Az igaz, és én mégis úgy érzem, mintha évek óta 

ismernélek...
- Álljunk meg egy kicsit, jó?
- Minek? - kérdezte a lány.
- Csak...
Éva fékezett, aztán megállt az út szélén, a fák alatt. 

Sipos kinézett az ablakon, hátra és oldalra, majd a lány 
mellé húzódott, átkarolta és megcsókolta. Valójában 
azért kémlelt körül, hogy nem követik-e. Azt akarta,
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hogy a mögöttük haladó autó elhagyja őket. Éva persze 
mit sem sejtett ebből... így ültek hosszú percekig, 
kitekert derékkal, és csőkolóztak.

- Úgy érzem, hogy nem tudnék többé nélküled élni 
- suttogta mély hangon Sipos. - Örökké az enyém 
leszel...

Elhallgatott. Most szemközt közeledett egy autó, Éva 
azonban nem hagyta, hogy Sipos arrébb húzódjon:

- Beszélj, mondd, hogy szeretsz! Hogy örökké sze- 
retsz! Hiszek neked! Ugye, soha nem fogsz becsapni?

- Soha! Erre esküszöm!
- Mire?
- Mindenre, ami szent...
- Én nem hiszek a szentekben... Ugye, szereted az 

édesanyádat?
- Nagyon - válaszolta Sipos. (Honnan is tudhatta 

volna ez a lány, hogy az ö anyja már nem él?)
Az édesanyád életére is meg mernél esküdni, 

hogy soha nem fogsz becsapni?
- Megcsküszöm rá!
Éva megcsókolta Sipos mindkét szemét. A férfi arca 

láthatóan olvadozott a szerelemtől, pedig legszíveseb- 
ben már a lány lakásán lett volna.

Végül elindultak ...
Már Miskolcon, amikor Éva nagy hévvel magyarázta 

a történelmi nevezetességű épületekhez fűződő légén- 
dákat, Sipos váratlanul megszólalt:

Felmegyünk hozzátok? Úgy szeretnék már egy- 
szer csakugyan kettesben lenni veled ...

Felmehetünk ... Illetve ... A bátyám miatt ne- 
héz... Tudod, őt nagyon szigorú titoktartás köti. És 
otthon is szokott dolgozni, az iratok is odahaza van- 
nak...

- Nem kérdezem, hogy hol szolgál a bátyád. Meg- 
bízhatsz bennem ... Szeretném megsimogatni az ágya- 
dat, megnézni a konyhát, ahol főzöl, ahol élsz... Miért 
akarod ezt megtagadni tőlem? Hiszen előbb-utóbb 
úgyis be kell engedned ...
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- Hát, nem bánom ... Majd otthon ebédelünk ... 
Főzök, jó?

- Nekem olyan feleségem lesz, aki főzni is tud? Hi- 
heteden ... - évődött Sipos.

- Pedig tudok ám! Igaz, hogy csak rakottkrumplit 
meg bablevest meg palacsintát meg... Ennyi elég is... 
Nem?

- Majd hétfőn eszünk palacsintát, kedden bablevest, 
szerdán rakottkrumplit, aztán csütörtökön kezdjük elöl- 
ről...

Két srác rohant át a kocsi előtt a túloldalra. Éva 
csak későn vette észre, de szerencsére sikerült lefé- 
keznie. Semmi baj nem történt.

- És mit szól a bátyád, hogy felmegyek? - tért is- 
mét az eredeti témára Sipos.

- Hát, nem tudom. De különben is mit szólhatna? 
O nem avatkozik bele az én dolgaimba. Biztosan meg 
fog szeretni téged, mert szeret engem ...

- De hát ilyenkor biztosan nem szokott hazajárni... 
- tapogatózott az ügynök.

- A, dehogy... A legtöbbször még éjszaka sincs ott- 
hon ... Nézd itt ezt a görögkeleti templomot... Több 
mint százötven éves...

- Menjünk bel - javasolta az ügynök, hogy ezzel 
még inkább elterelje a lány figyelmét.

- Bemehetünk. Gyönyörű ikonokat láthatsz ...
Valóban szép látvány tárult eléjük. Sipos azonban

egykedvűen botorkált a félhomályban. Most még csak 
vigyáznia sem kellett az arckifejezésére, mert Éva, bár 
már számtalanszor látta a művészi festményeket, telje- 
sen elmerült a műélvezetben.

A templom után aztán megnézték a Hermán Ottó- 
múzeumot, a Nemzeti Színházat, a sporttelepet, a mű- 
vésztelepett... És lassan dél lett.

Éva elfáradt, s most már ő javasolta, hogy menjenek 
el hozzájuk. Sipos csak erre várt.

Jól körülnézett a modern épületben. Úgy tervezte, 
hogy egy alkalmas időpontban majd bejön Miskolcra,
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és meglátogatja Éváék lakását, persze olyankor, amikor 
senki sincs otthon ...

Éva kinyitotta az ajtót, és előre ment.
Sípos követte.
A lány gyorsan végigvezette a lakáson.
- Ez a konyha ... Ez a fürdőszoba... Ez az én szó- 

bám ... Jól nézd meg ... Itt fogunk lakni...
Sípos megszorította a lány kezet. A báty szobájában 

egy nagy kulcscsomó hevert az asztalon, félig eltakarta 
egy odavetett újság. Az ügynök sasszeme nyomban fel- 
fedezte a könnyű zsákmányt... Egy pillanatra el is 
tűnődött, hogy milyen gyorsan mellé szegődött a sze- 
rencse... De hátha valami nem stimmel? Ezt le kell 
ellenőrizni...

Jaj, de régen nem olvastam sporthíreket... - 
mondta, s felvette az újságot. - Amikor üdül az ember, 
mindent elhanyagol...

- Jó is lesz, olvass csak, addig én megcsinálom az 
ebédet, és főzök egy feketét is... - biztatta Éva.

A kulcsaid itt hagytad ... - szólt Éva után kő- 
zömbős hangon...

- A, az a bátyámé... Lehet, hogy elutazott? - jött 
vissza sietve. - Az irodai kulcsai... Szent isten! - 
csapta össze kezét. - Biztosan elutazott...

Sípos végigdőlt Ferenczi százados egyik fotelében. 
Szeme kutatón siklott végig a szobán. Vajon véletlen, 
hogy a kulcsok ittmaradtak? Csakugyan elutazott? Vagy 
csupán átugrott a szomszédba? Csak nem csinál ilyen 
baklövést, hogy itthagyja a legfontosabb kulcsokat?

Sipos próbálta kisakkozni a valóságot. Az eszébe sem 
jutott, hogy várhatták őt Ferencziék lakásán. Örült a 
véletlennek, és nyugtatgatta magát. Csak így tovább...

No de munkára fel! Mintát kell venni róluk.
A zsebébe nyúlt, kis szelencében őrzött gipszszerű 

anyagot vett elő. Két nesztelen lépéssel ott termett az 
asztalnál, s gyors, gyakorlott mozdulatokkal lemintázta 
a kulcsokat.

Majd visszaült a fotelbe, és tovább vizsgálta a szobát.
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Tekintete hosszan elidőzött a7 íróasztalnál. Egyelőre 
még nem mert felállni, félt, hogy Év a bejön, s észreveszi, 
amint az iratok közt kotorászik ... Nicsak, valami terv- 
rajzok... Pauszpapír-tekercsek... Vajon mi lehet raj- 
tűk? Ezt meg kell nézni...

Sípos nem tudta türtőztetni magát, egy ideig még 
hallgatta a konyhából beszűrődő tányércsörgést, majd 
felugrott, és az íróasztalhoz rohant.

Megnézte az egyik tekercset, s örömében szeretett 
volna felkiáltani. Itt van, ezt keresem, ezért jöttem! 
"A légelháritó rakéták rendszeresített hajtóművei! 
Szigorúan titkos! ״

A rajzot óvatosan kiterítette az íróasztalra, a négy 
sarkára egy-egy könyvet tett, és már éppen meg akarta 
csavarni fölötte bal kezének kisujj át, amikor lépteket 
hallott. Visszaugrott a fotelhez, és gyorsan leült.

Az ajtóban ott állt Ferenczi százados. Mindjárt meg- 
ismerte Éva leírásából. Úgy meglepődött, hogy nem 
jött ki hang a száján ...

Látom, unatkozik, fiatalember... A húgom ma- 
gára hagyta? - szólalt meg csendesen, nyugodtan a 
honvéd százados. - Bocsánat! Még nem is ismerjük 
egymást... Ferenczi József.

Sípos Tibor... - nyújtott kezet az ügynök. És 
bármennyire is háborgott belül, arcán nem lehetett ész- 
revenni semmi nyugtalanságot.

Itthon dolgozom néhány napja, csak leugrottam 
ebédelni - szólt ismét Ferenczi. - Nem tudtam, hogy 
maguk hazajönnek... Pedig akkor gyümölcsöztettem 
volna gyenge szakácstudományomat...

O, nagyon kedves... Bár tulajdonképpen nem is 
volt szándékunkban itt ebédelni...

Csak nehogy mérgezést kapjon a fősztjétől! - 
mondta nevetve Ferenczi.

- Mentegetőzött, de biztosan ügyes háziasszony ... 
Különben sem vagyok válogatós - felelt Sípos élén- 
ken, de agyában fogócskát játszottak a gondolatok.
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Mit tud a fickó? Miért viccelődik? Időt akar nyerni, 
hogy segítséget hívjon? Ki kell próbálni...

- Hát te meg itthon vagy? - szaladt a szobába Éva. 
Megcsókolta bátyját, aztán Síposra mutatott:

- Látom, már ismeritek egymást...
- Igen! Nem vártam meg. amíg kegyeskedsz bemu- 

tatai - mosolygott a százados. ־ Hallom, itthon ebédel- 
tek ...

- Igen, főzök ...
- Mit szólnátok hozzá, ha leszaladnék egy kis sörért?

O, felesleges... Nemsokára úgyis mennünk 
kell... - szabadkozott Sípos; meg volt győződve róla, 
hogy Ferenczi segítségért menne.

- De hozzál csak- erősködött Éva ...
Fererenzi már indult is. Aztán Éva kissé rosszallóan 

mondta Síposnak:
Biztosan nem tetszett neki, hogy a szobájában 

vagy ... Még engem se nagyon enged be... De a jő- 
vőben úgyis meg kell szoknia a jelenlétedet! Igaz? - és 
egy hirtelen mozdulattal a férfi ölébe ugrott. Sípos meg- 
csókolta a nyakát.

- Te butus ... Meglátszik ...
- Szegyelled?

Hogy fogok kinézni? Mindenki rajtam nevet 
majd...

- Púderozd be - javasolta Sípos. Közben azt leste, 
hol foglalhat el tüzelőállást... A legrosszabbra is fel 
kell készülnie. Először a századost intézi el a vegyi- 
pisztollyal, aztán a többieket. A lány utoljára marad ... 
Nagyon bízott vegyi fegyverében.

Jó tíz perc múlva két családi sörrel a kezében vissza- 
érkezett Ferenczi százados. Sípos az előszobában állt, 
zsebredugott kézzel, majd amikor látta, hogy' nem fe- 
nyegeti veszély, bement a konyhába, és felajánlotta a 
segítségét...

- No, ebből aztán jó ebéd lesz... - heccelte őket 
Ferenczi. A két fiatal azonban annyira belemerült a
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munkába - a főtt tojások héjával bíbelődtek hogy 
nem is reagáltak az ugratásra.

A modem bútorral berendezett szűk kis konyhában 
alig volt szabad hely, úgyhogy a százados kiszorult az 
előszobába. Onnan nézte őket, mint szorgoskodnak...

Síposnak valójában még mindig azon járt az esze, 
hogy mit láthatott meg a százados... De bármit tér- 
vez is ellene, ő el van készülve a cselekvésre. Nem 
fog habozni... Igaz, nem lesz valami kellemes a lány 
előtt használni a vegyipisztolyát, aztán őt is leteríteni, 
de ha a helyzet úgy parancsolja, ő megteszi... Muszáj!

A konyhamha eltakarta Sípos nadrágzsebét, de kicsit 
még így is kidagadt a zsebkendőbe csavart gittmin- 
iáktól. Jobb zsebében pedig a 6-os vegyipisztoly, ez a 
hangtalan, azonnal ölő fegyver, amelyről fogalma 
sincs ennek a keki-mhába bújtatott moszkovitának ... 
Évára pillantott. Ha jól meggondolja, nem tudná elvenni 
feleségül. A bátyja miatt. Agyonnyomná az életét. Es- 
ténként a szerelmes órák helyett szemináriumot kellene 
hallgatnia... Csakugyan nem vett észre semmit ez az 
ember?... Most nem nézhet rá, nagyon ügyesen, ponto- 
san fel kell vagdalni a tojásokat... Mit csicsereg Éva, 
hogy mikor indulnak? Igen, azt mondta, hogy azonnal 
ebéd után... A legegyszerűbb mégis az lenne, ha mind- 
kettőt elintézné, itt, a lakásukban, aztán eltűnne. A terv- 
rajz, a hajtóanyag összetétele megvan. Mi a fenének 
még minta is? Csak komplikálja a dolgot... De jó 
lenne most Brondellel beszélni... Ö biztosan azt mon- 
danú, hogy induljon azonnal. Minden itt van az orra 
előtt. Semmi értelme kockára tenni az életét. Arról nem 
is álmodott, hogy hozzájuthat a haj tó szerkezet teljes 
leírásához meg a vegyi képletekhez. A főnökei tulaj- 
dóriképpen az elméletileg nehezebb utat választották: a 
mintából akarták kielemezni az összetételt... Persze 
nem számíthattak rá, hogy ilyen könnyen birtokba ve- 
heti Sípos a tervrajzokat... Mit csináljon? Lője agyon 
őket? Aztán meg se álljon a Dunáig? És ha holnap 
visszajönne? A kulcsminták megvannak, ez nagy segít-
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ség a szakaszvezetőnek... Nem szabad kockáztatni 
semmit... "Hidegvér, kivárni a legalkalmasabb pil- 
lanatot" - mondaná Brondell... Igen, várni kell! Visz- 
szamegy a szállodába, és rádión megkérdezi a B. 26-os 
tói, hogy mit tegyen. Persze, ha eléri... Ma nincs meg- 
beszélt adás ...

- Tibor! Nem hallod? Hol jár az eszed? - hatoltak 
el az agyáig a lány szavai. Azon kapta magát, hogy 
nem figyelt a jelenlevőkre. Ez ritkán fordult vele elő ... 
Úgy tett, mintha továbbra is a toj ásvagdosásra kon- 
centrált volna, aztán megszólalt:

- Úgy elmerültem, mintha a Ritz főszakácsa len- 
nék...

- Ki az a Ritz? - kérdezte Éva.
- Ez csak amolyan szólásmondás ... Úgy tudom, 

régen volt egy híres Ritz-szálloda, odajártak az urak... 
- ütötte el a kérdést Sípos.

A lány egy lábasba rakta a krumplit, aztán rátett egy 
sor tojást, majd egy sor kolbászt, és ismét krumplit...

- Zsírt nem teszel rá? - szólt rá nevetve a bátyja, 
aki még mindig ott állt szótlanul az ajtóban.

- Hű, arról meg is feledkeztem ... Tejfölünk viszont 
nincs itthon.

- Jó lesz így is - nyugtatta meg Sípos, bár valójá- 
bán most neki lett volna szüksége nyugalomra ...

19

Aznap este az egyik miskolci kiskocsmában különös 
dolog történt. Egy férfi ült a sarokban összetolt aszta- 
lók mellett, és mindenkit odacsalogatott, hogy igyanak 
vele. Persze akadtak, akik szívesen vették a potyaitalt, 
a többség azonban nem fogadta el a meghívást. Am 
akaratlanul is mindenkinek a mulató férfira kellett fi- 
gyelnie, mert hangja betöltötte a termet:
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- Legyetek a vendégeim, ha mondom! Nyertem a 
lottón! Nem akarok vagyont gyűjteni! Hukk ... Eliszom 
a nyereséget... - kiabálta.

A kocsmáros egyre csak intette, de nehezen bírt vele. 
Két-háromezer forint hevert előtte az asztalon, s ami- 
kor a pincér újabb üveg bort hozott, mindig a kezébe 
nyomott egy százast... A jelenlevők közül csak egy 
valaki tudta, hogy az egyre inkább lerészegedő "lottó- 
nyertes" honvéd szakaszvezető, és a nyugati hírszerző- 
szervek ügynöke ...

A szakaszvezető, aki mindig is szerette az italt, nem 
tartotta be Sípos utasítását. Égette a zsebét a pénz. Né- 
hány napig ugyan igyekezett elkerülni a kocsmákat, 
de aztán egyre nagyobb lett a csábítás... Civilbe öltő- 
zött, és beült az egyik kocsmába. A nyomozó, akinek az 
volt a feladata, hogy szemmel tartsa a szakaszvezetőt, 
nem avatkozott a dologba. Semmiképpen sem akarta le- 
leplezni magát. ..

- Azt mondtad ... hukk ... hogy ... az a meccs ... 
tavaly volt? A Sárosi tavaly ... Tavaly... előtt sé- 
rült... meg - nyögte a szavakat.

- Mondom, hogy tavaly! Igenis tavaly volt! - rep- 
likázott vele az egyik, ugyancsak részeg asztaltársa.

- Tavalyelőtt!
- Tavaly!
- Tavalyelőtt!

Hülye részeg vagy... - vágta oda a szakasz- 
vezetőnek a testes férfi.

Az ügynök lassan feltápászkodott. Felemelt egy pa- 
lackot, s váratlanul olyat sújtott vitacimborája fejére, 
hogy az menten lecsúszott az asztal alá.

A vendégek fclugráltak, odarohantak hozzá. Néhá- 
nyan, akiknek fizetett, az ő pártjára álltak.

Pillanatok alatt olyan tömegverekedés bontakozott 
ki, amilyet csak cowboy-filmekben lehet látni. Repültek 
az üvegek, a székek.

Csörömpölt az egész kocsma. Néhányan felüvöltöttek 
fájdalmukban ...
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Hamarosan két rendőr lépett a terembe, s gumibotjuk- 
kai pillanatok alatt megfékezték a garázda társaságot...

Mindenki azt állította, hogy a "lottónyertes” kezdte 
a verekedést. Mire a rendőrök, anélkül hogy igazoltat- 
ták volna, elvezették a támolygó embert...

- Hát ez meg kicsoda? - kérdezte az őrszobán a 
törzsőrmester, amikor a két rendőr betámogatta a ré- 
szeget.

Verekedett a kocsmában. Több ezer forint van 
nála ...

- Igazoltatták?
- Még nem. Nem volt rá időnk.
- Hogy hívják? - fordult a törzsőrmester a részeg- 

hez.
- Eng ... Engem?
- Naná, majd a dalai lámát...
A szakaszvezető azonban nem tudott válaszolni, mert 

hirtelen kiömlött belőle a töménytelen mennyiségű ital, 
amit az este lenyelt. A szoba tele lett savanyú borszag- 
gal.

- A szentségit ennek a disznónak! ־־ kiáltott fel a 
törzsőrmester. - Mint egy állat...

- A lottón ... A lottón nyertem a pénzt... - nyögte 
a részeg ügynök, mihelyt vissza tudta fojtani hányinge- 
rét...

A kopott íróasztalon megszólalt a telefon. A törzsőr- 
mester felvette a kagylót.

- ... Kicsodát?... Kivel beszélek? Nem adunk sem- 
miféle felvilágosítást... Még akkor sem, ha a sógo- 
ra ... - mondta, aztán lecsapta a kagylót.

- Ez után a disznó után érdeklődtek ...
- Biztosan a hapsik - válaszolta az egyik rendőr.
Ebben a pillanatban a szakaszvezető mintha eszmé-

létre tere volna.
- Ki volt az? - kérdezte tágra meredt szemmel.
- Fogja be a száját! Semmi köze hozzá!... Vigyék 

le, amíg teljesen kijózanodik - utasította a két rendőrt
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a törzsőrmester, aztán vizsgálgatni kezdte a szakasz- 
vezető iratait...

Hirtelen a nyomozó robbant be a szobába ...
- Mit csináltak, maguk szerencsétlenek? - ordította. 

- Mindent elrontottak!
- Talán bemutatkozna! - válaszolta minden nyugal- 

mát magára erőltetve a törzsőrmester.
- Krajesovics főhadnagy vagyok! - hökkent meg a 

nyomozó, s igazolványát odadobta a törzsőrmester elé.
A rendőr megnézte a könyvecskét, aztán felállt, és 

vigyázzba vágta magát.
- Miről van szó, főhadnagy elvtárs?
- Erről a részeg szakaszvezetőröl... Mi a fenének 

hozták be?
- Főhadnagy elvtárs, nem hagyhatták, hogy tovább 

verekedjen ... Szétverte az egész kocsmát... - mond- 
ta a törzsőrmester még mindig vigyázzállásban.

- Ott voltam! Láttam!
- És mégsem avatkozott közbe? Kérem, ezt jelente- 

nem kell...
- Tessék csak ... Mindent elrontottak!
- De miért?
- Arra legyen gondja, törzsőrmester elvtárs, hogy 

ha már behozta ide ezt az embert, akkor úgy vigyázzon 
rá, mint a két szemére! Négyen őrizzek az ajtót, és egy 
mindig az ablak alatt álljon! Megértette? Ha a szakasz- 
vezető megszökik, mind a kettőnknek a fejét veszik!

A törzsőrmester ugyan nem értette, hogy miért kell 
ennyire őriznie ezt a részeget, de a kilátásba helyezett 
büntetéstől ő is megrettent.

- Értettem! - válaszolta, de a főhadnagy ezt már 
nem is hallotta, mert amilyen gyorsan jött. már ment is. 
Szinte hihetetlen, hogy épkézláb ért le a földszintre, 
mert néha hat lépcsőt is átugrott. Az utcán többen utána 
is néztek, hová rohan ilyen eszeveszettül ez. a férfi?

Krajesovics főhadnagy lihegve érkezett meg a külön- 
ben elég közel levő megyei főkapitányságra.

Kazán századosnál, a kihelyezett részleg parancsno-
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kánál éppen megbeszélést tartottak, amikor a föhad- 
nagy rájuk törte az ajtót.

- Százados elvtárs, baj van! Őrizetbe vették a sza- 
kaszvezetőt!

Micsoda? Hogyhogy őrizetbe vették? Üljön le, 
fújja ki magát, és mondjon el mindent sorjában!

A főhadnagy ivott néhány korty vizet. Ettől kissé 
lehiggadt.

- A lakása előtt vettem át a figyelőszolgálatot. Hét 
óra lehetett, amikor lejött.. Civilben volt. Kísértem, amíg 
be nem tért egy kocsmába. Egyszer sem fordult hátra, 
tehát nem láthatott. Úgy gondoltam, hogy utána mehe- 
tek...

Helyesen tette... No és nem figyelte magukat
senki?

- Úgy láttam, hogy most nem - válaszolta a főhad- 
nagy.

- Egészen biztos?
- Azt hiszem ...
- Mert ha a múltkori pasashoz hasonlóan magán volt 

valaki, a drót már lement...
- Tudja, százados elvtárs, hogy itt Miskolcon ilyen- 

kor már nemigen járnak az utcán... Ma egyébként is 
televíziós nap van ...

- Halljuk tovább ...
- A kocsmában úgy helyezkedtem el, hogy ő ne ve- 

hessen észre ... Először töményt ivott, aztán bort... 
Odacsalogatott néhány vendéget, és együtt ittak. Több 
ezer forint hevert előtte az asztalon, minden üvegért 
egy százassal fizetett.

- Az istenit! - tört ki az egyik rendőrtisztből.
Egyre inkább lerészegedtek... Aztán valamin 

összeszólalkoztak, ha jól értettem, valami meccsen. 
Majd a szakaszvezető felugrott, fölemelt egy borosüve- 
get, s fejbe csapta az egyik asztaltársát...

- Fegyelmezett kis ügynök ... - mondta a százados. 
- Sajnos, ezzel a mi dolgunkat is elrontotta.

- Amikor aztán bejött a két rendőr, én nem avat-
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kozhattam közbe, mert ezzel dekonspiráltam volna... 
Az őrsön meghagytam, hogy nagyon vigyázzanak a sza- 
kaszvezetőre...

- Most mit csináljunk? Az őrnagy elvtársát minden- 
képpen értesíteni kell. Kiszólok Istvánfinak, hogy azon- 
nal hívja telefonhoz Pálost - mondta Kazán, s már in- 
dúlt is.

Pálos őrnagy mit sem sejtve éppen jóízűen vacsorá- 
zott, amikor a portás telefonhoz hívta. Zsörtölődött, 
mint az öregurak, akik nem szeretik, ha félbe kell sza- 
kítaniuk az étkezést.

Botjára támaszkodva kicsoszogott... Miért hivathat- 
jak? Meghagyta, hogy csak okvetlenül sürgős dologban 
keressék telefonon. Egyre jobban alakul minden, szé- 
pen halad az ügy felgöngyölítése...

Halló! Itt Pálos beszél!... Nem értem, kérem, 
tessék hangosabban beszélni! Ja, te vagy az, Pityuka? ... 
Te szent isten! Csak nincs valami komolyabb baja?... 
Nahát egy influenza, az semmi... Nyáron könnyen ki- 
heveri az ember ... Csak ezért hívtál? ... Ugyanolyan re- 
kedt a hangom, mint amikor eljöttem ... Hogy vagytok? 
Mindenki jól van? A Manci néni rövidesen felgyógyul? 
No de megyek, mert éppen vacsorázom ... Szervusz, Pi- 
tyuka, csókolok mindenkit! - mondta az őrnagy el- 
változtatott, rekedtes hangján, aztán letette a kagylót. 
- Az unokaöcsém volt... Nagyon ragaszkodik hoz- 
zám ... - magyarázta portásnak...

Pálos visszament az étterembe, s ugyanolyan komó- 
tosan evett, mint előbb, de gondolatai egészen másutt 
jártak. Mi történhetett? Istvánfi nem telefonálna, ha nem 
volna valami nagy baj. És ez a betegség képletesen 
csakugyan bajt jelent... Esti séta ürügyén gyorsan el 
kell mennie Istvánfihoz... A terem már csaknem üres 
volt, tíz óra felé járt. O lekéste a vacsorát, mert figyelt 
valamit. Azt füllentette, hogy elaludt, ezért kéri ilyen 
későn ... Liszkainak is éppen ilyenkor kell kint csava- 
rágnia valahol - morgott magában.

Pedig most nagyon jól szemmel kell tartani Sípost....
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Pálos vacsora után szép lassan kisétált a teraszra, 
aztán lement az ösvényre. Nem várhatott egy percet 
sem, ezért nem is kereste meg a főhadnagyot...

Amikor a fák már eltakarták a Palota-szálló ablakait, 
nekiiramodott, mint egy versenyfutó. Átugrálta a gyö- 
kereket, a szikladarabkákat, s húsz perc múlva már a 
falu szélén járt. Itt megint le kellett lassítania lépteit, 
nehogy felhívja magára a figyelmet.

Már várták.
- Kazán százados van a vonalban - mondta Istvánfi, 

s ő is ugyanúgy vigvázzba vágta magát, mint a szobában 
tartózkodó másik két nyomozó.

Pálos átvette Istvánfi kezéből a kagylót.
- Hallj am, mi van? ...Nejelentsen! Mondj a!...
Az őrnagy végighallgatta Kazán százados beszámoló- 

ját a szakaszvezető letartóztatásának körülményeiről, 
aztán ő szólalt meg:

- Ezt jól megcsinálták! Várjon egy kicsit... Gondol- 
ködöm ... Készüljenek fel. Biztosítsák a Palota-szálló 
körülvételét.... Illetve... Várjanak csak... Mégse... 
Adjon utasítást Bondor századosnak, hogy még fokozot 
tabban figyeljék a rádió jelzéseket... Várjunk inkább 
egy-két napot... Hátha jobban tisztázódnak a fron- 
tok... A szakaszvezetőt pedig azonnal ki kell engedni 
és állandóan a nyomában lenni — Várják újabb párán- 
csaimat! A viszontlátásra!

Óvatosan helyére tette a kagylót, de Istvánfiék tud- 
ták, hogy parancsnokuk most a legszívesebben szét- 
vemé az egész házat.

- Nem marad más hátra, mint Síposra koncentrálni 
mindent. A B.26-os feltétlenül jelezni fogja neki, hogy 
a szakaszvezető lebukott. Ha csak időben nem tud vele 
ismét érintkezésbe lépni. Azon fordul meg most minden, 
hogy mennyire tudjuk szemmel tartani Liszkaival ezt a 
fickót... Mindenesetre azonnal költözzenek át a belső 
barlangrészbe! Elellmet, vizet vigyenek magukkal! Le- 
gyenek kéznél, el ne mozduljanak onnan! Ha valaki be- 
merészkedne a barlangba, tegyenek úgy, mintha ki
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váncsi turisták lennének. A holmihoz semmiképpen ne 
engedjék őket... Minden jót! Egy óra múlva ott legve- 
nek!...

A három nyomozó máris csomagolni kezdett. Az őr- 
nagy eltávozott, s visszasietett az erdei úton.

Húsz pere múlva ismét a Palota-szállóban volt. Néhá- 
nyan meg kint ültek a teraszon, s élvezték a nyári este 
csendes nyugalmát. Pálos elsétált mellettük, s bement, 
hogy megkeresse Liszkait. A játékszobában talált rá. 
Vagy hatan biliárdoztak. köztük Sípos, Éva meg a fő- 
hadnagy is. Éppen a lány volt soron. Kissé ügyetlenül 
lökdöste dákójával a golyókat. A nyitott ablakon át a 
hűs levegővel együtt a szúnyogok is beözönlöttek a 
fényre.

Sípos egy másik biliárdasztalon ült, s figyelte, ho- 
gyan ügyetlenkedik Éva. Valahányszor mellé csúszott a 
lány dákója, felnevetett.

Igazán nem szép, hogy kinevetsz... - panaszko- 
dott a lány, úgyhogy a többiek megsajnálták.

Az őrnagy titokban Sípos arcát figyelte. De semmi 
különöset nem tudott rajta felfedezni. Szeméből inkább 
jókedv sugárzott. Egyáltalán nem volt riadt... Tehát 
semmit sem tud ... Ez jó. Vagy csak leplezi... A dél- 
utáni trükk roppant jól sikerült. Ferenczi százados na- 
gyón ügyesen látta el a rábízott feladatot. Az ügynök 
tökéletes biztonságban érzi magát, hiszen megszerezte a 
kulcsok mintáit. Egészen biztos, hogy ismét megpró- 
bálja rávenni Évát egy miskolci kirándulásra. Vagy még 
valószínűbb, hogy a kulcsok birtokában egyedül megy. 
így még a szakaszvezető segítségére sincs szüksége, 
s még biztonságosabbnak ítéli meg a helyzetet... 
Vagy ki tudja?... Az őrnagy igyekezett Sípos eszével 
gondolkozni, s ezzel a logikával csak ilyen követkéz- 
tetesre juthatott... Az elkövetkező órákban tehát eldől 
minden. Ha Síposnak sikerül lefényképezni a tervrajzo- 
kát, felveszi a kapcsolatot B. 26-ossal. S akkor ...

- Tudja, tanár úr, hogy holnap este lesz a jelmezbál? 
- kérdezte Pálostól Éva, befejezve a játékot.
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- És maga minek öltözik? - kíváncsiskodott az őr- 
nagy.

- Csak nem gondolja, hogy elárulom? Még Tibor sem 
fogja tudni...

Pálos csak most vette észre, hogy Sípos orra tövében 
egy hajszálvékony vágás van. Az ügynök kimelegedett, 
s a vékonyka forradás vörös lett a verejtéktől. Nyilván 
plasztikai műtét nyoma. Elváltoztatták az arcát...

Az őrnagy összeráncolta a homlokát, mintha azon 
törné a fejét, hogy vajon milyen jelmezt válasszon. Pe- 
dig hirtelen úgy érezte, hogy most hátra kell fordulnia, 
mert valaki figyeli.

Hátranézett.
Az ajtóban egy fejet látott eltűnni.

20

A müncheni hírszerző központ parancsnoki szobájá- 
bán egy nyakigláb férfi, fejét az íróasztalra hajtva 
aludt.

Brondell ezredes szobájában most is kellemesen tem- 
perált volt a levegő, alvásra ingerelte az embert.

Az ügyeletes tulajdonképpen szabályt sértett, amikor 
elbóbiskolt. Brondell nagyon szigorúan vette az ilyes- 
mit, nem győzte eleget oktatni embereit, hogy a hír- 
szerző munka nem tűr fegyelmezetlenséget. Ám a nya- 
kigláb férfi már második napja volt szolgálatban, az 
ezredes ugyanis csak néhányukra merte rábízni ezt a 
feladatot. Nem csoda hát, ha hosszú volt a szolgálati idő.

Csend honolt a hatalmas szobában. Az egész Európára 
kiterjedő kémszolgálat csápjai hangtalanul dolgoztak...

A nyakigláb ügyeletest Brondell modem rádiótelefon- 
jának halk berregése riasztotta fel. A férfi máris a 
kagyló után kapott. De e pillanatban megszólalt a hang- 
szóró is:
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A B. 26-os azonnali intézkedést kér! A B. 26-os azon- 
nali intézkedést kér!

. A telefonban ugyanezt ismételték. Az ügyeletes ha- 
marjában azt sem tudta, hogy ki is az a B. 26-os. Felállt, 
megropogtatta derekát, majd a homlokára csapott: Yes. 
B. 26!...

- Részletes tájékoztatást kérek! - szólt bele aztán 
a mikrofonba. A szoba ajtaja felett elhelyezett elektro- 
mos óra fél tizenkettőt mutatott.

- A B .  26-os jelezte, hogy a B. 12-est letartóztatták. 
Fecske rádión közölte a B. 26-ossal. hogy nem tud érint- 
kezésbe lepni a B. 12-essel. A B. 26-os egyszersmind 
gyanús jeleket észlelt maga körül. Szerinte várható 
Fecske letartóztatása is! Az egész akció veszélyben! 
Azonnal intézkedést kér!

- Miféle intézkedést? - kérdezte az ügyeletes.
- Erről nem szólt! Biztosan tudni szeretné a mi el- 

gondolásunkat!
- Mikor j elentkezett?
.Tíz perce vettük az adását.-־
- Ma éjszaka vár utasítást?

Valószínű, őrnagy úr! Szokatlan időben jelent- 
kezett be. Biztosan megvan rá az oka!

- Megkeresem Brondell ezredes urat! Aztán majd 
közlöm az utasítást!

Az ügyeletes már tárcsázott is. Fejből tudta az ez- 
redes lakástelefonját.

- Az ezredes urat kérem!
 Társaság van nála! Sürgős? - tudakolta egy női ־־

hang.
Igen, nagyon sürgős! Tessék megmondani neki, 

hogy az ügyeletes tiszt keresi!
- Flívom ...
Az ügyeletes várt. Az ezredes azonban nem jelentke- 

zett. Eltelt három perc, négy, öt, s a vonal túlsó végé- 
ről csak halk muzsikát lehetett hallani...

Jó tíz perces várakozás után reccsent bele Brondell 
ezredes.hangja a telefonba:
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- Itt Brondell! Meg...
- Ezredes úr ...
- Hallgasson! Megmondtam, hogy Garkins kapitányt 

keressék, ha van valami! Hívja fel őt, én nem érek rá!
- De ezredes úr! A B. 26-os sürgős intézkedést kér!
A telefon túlsó végén egv pillanatnyi szünet követ-

kezett.
- Mi történt? Halljam!
Az ügyeletes elmondta, a hirt.
- Azonnal megyek! Mire odaérek, legyen ott Gar- 

kins, Müller! Figyeljék a rádiót, hátha újra bjelentkc- 
zik! Addig hozassa le nekem n Fecske !־akció aktáit.

- Igenis!
Brondell lecsapta a kagylót, s mérgesen kisietett a 

lakásból, anélkül hogy vendégeinek szólt volna, hová 
megy. Csak a lépcsőházban jutott eszébe, hogy mégis 
illő lett volna legalább bejelentenie a távozását. Bizto- 
san megsértődnek! De hát mit csináljon? Mondja azt a 
püspöknek, hogy itt kell hagynia, mert a munka hívja? 
Lehet, hogy megértené; sőt biztos, hiszen éppen erről a 
munkáról beszélgettek; ezért is hívta meg a lakására 
más előkelőségekkel együtt. De jobb így ...

Sokáig bíbelődött a sötétben, amíg sikerült kinyitnia 
a garázsajtót. Beült 520-as fekere Spécial Mercedesébe, 
amelyet nemrégen kapott ajándékba. Kitolatott a kert- 
ajtóig...

Brondell egy kétemeletes villában lakott, München 
szélén, a villanegyedben. Ö a második emelet tízszobás 
lakását bérelte. Az alsó traktusban az alpolgármester 
lakott.

Brondell rálépett a gázpedálra, s az autó nagyot len- 
dűlt. Az automata sebességkapcsoló halkan kattant, öt- 
ven méter után már száz körül táncolt a sebességmérő 
mutatója. Ezekben a kései órákban is viszonylag nagy 
volt a forgalom, de a Mercedes hatalmas karosszé- 
riájával úgy suhant el az autók mellett, mint egy rakéta.

Az ezredes gondolatban visszatért a püspökhöz. Ér-
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dekes férfi, megjárta a koncentrációs táborokat is. Két 
éve ismerkedett meg vele, egy fogadáson. Kellemes em- 
bér benyomását keltette, s Brondell azonnal tudta, hogy 
érdemes barátkoznia ezzel az okos egyházi személyiség- 
gél. Koncentrációs tábor foglya volt, s ma mégis úgy 
beszél, mint egy kis náci... Az előbb egész szépen meg- 
magyarázta, miért merte dicsérni az SS-eket Dachau- 
bán, a harangavatási ünnepségen ... Még Brondell is 
meghökkent kissé, amikor a püspök a koncentrációs 
tábor főterén felállított harang tövében arról kezdett 
szónokolni, hogy tulajdonképpen voltak jó SS-ek is, sőt, 
többségükben jó szívvel viseltettek a foglyok iránt, hi- 
szén ő is nekik köszönheti az életét... S milyen taps- 
vihart kapott a püspök úr! Csak egy kis csoport egy- 
kori lágerlakó fütyült... Alapjában meg lehet érteni ezt 
az embert. Inkább politikus, mint pap ... Bár ő, Brondell 
ezredes nem szíveli különösebben az egykori SS-vezére- 
két, mert túl vadul csinálnak mindent, nem szeretnek 
bíbelődni a csomagolással. Persze azért használható em- 
berek. A kommunizmus elleni egységfrontot nem gyen- 
gíthetik azzal, hogy külön utakat járjanak... Titokban 
a püspök úr is ilyesmiről álmodozik, noha egyszer már 
megégette a nyelvét... A fene ebbe a piros lámpába, 
pillantott fel az egyik útkereszteződésnél a középen 
függő jelzőlámpára... Az ezredes majdnem beleszaladt 
az előtte haladó kocsiba. Nagyot csikordult a fék.

Milyen messze van ez a parancsnokság... Már több- 
szőr elhatározta, hogy közelebb költözik, de soha nem 
került rá sor. Pedig folyton keresztül kell mennie ezen 
a forgalmas, agyonzsúfolt városon, hogy kijusson Műn- 
chen túlsó szélére, az erdőben rejtőző parancsnokság- 
ra...

Amikor aztán zöldre váltott a lámpa, ismét repülhe- 
tett a Mercedes, s Brondell negyed óra múlva beléphe- 
tett hivatali szobájába. Parancsa szerint ott várakozott 
Müller és Garkins. Éppen valami hűsítő italt kevertek 
maguknak. Hanyag mozdulattal felálltak.

- Hallották, mi történt? - szólt oda nekik Brondell.
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- Igen, mindent tudunk - válaszolta Garkins.
Az ezredes leült. Kezébe vette a Fecske-akció aktáit, 

aztán ismét megszólalt:
- És most mit tegyünk? Szerintem a következő va- 

rióciók lehetségesek: A B. 12-es hallgatni fog. Ma semmi 
egyebet nem tudnak az akcióról, akkor talán sikerül 
kibújnia ... Persze valami baklövést csinálhatott... 
Minden összeroppanhat... A második lehetőség pedig 
az, hogy Fecske rontotta el a dolgot... Ráálltak, és 
követték.

- Fecske sokat tud ... Esetleg nem bírja a kínzáso- 
kát, s mindent elmond ... Nem lenne kellemes dolog - 
szólt közbe Müller. - S rajta keresztül lebuktathatjuk 
a B. 26-osr is . ..

- Erre gondoltam én is - mondta az ezredes. Aztán 
odaszólt az ügyeletesnek, hogy hozasson be valami 
hűtött italt. - Sőt szerintem ez valószínű. Bár minden 
jelzés arra utal, hogy az utóbbi években nem kínoznak 
odaát, mégis könnyen előfordulhat, hogy Fecske bele- 
viszi valamibe a B. 26-ost... Mondjuk, olyan rádiókap- 
csolatot teremt vele, amit bemérnek - mondta Garkins.

- Az akció olyan, hogy biztosan megkínozzák, ha 
nem vall - erősködött az ezredes. - Mi a véleményük 
arról, hogy tájékoztatást kérjünk a B.26-ostól, hogyan 
és miért tartóztatták le a B. 12-est?

- Én azt javaslom, hogy ezt ne tegyük ... Ma este 
már egyszer jelentkezett, egészen biztos, hogy ráálltak, 
akármilyen rövid volt is az adás. Ma éjjel nagyon fog- 
ják figyelni ezt a hullámsávot. Ha meg egyszer ad, 
könnyen bemérhetik - okoskodott Müller. Közben meg- 
érkezett a jéghideg bor. Látszott, hogy a palackot most 
emelték ki a hűtőszekrényből, mert egészen párás volt 
a fala ... Mindhárman ittak, csak az ügyeletes tiszt nem.

- Hát akkor mégis annál kell maradnunk, hogy a 
B. 26-os tegye el láb alól Fecskét. Ha életben hagyjuk, 
túl nagy kockázatot vállalunk... Sajnálom ezt a fickót, 
de azt hiszem, nem tehetünk mást... - folytatta Bron- 
deli. - És persze el kell indítanunk a Fecske II־t.
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A B. 26-os közvetlenül lépjen akcióba... Nem szíve- 
sen csinálom. Legjobb emberünk biztonságát veszélyez- 
tétjük, amikor rábízzuk a hajtóanyagminta megszerzé- 
sét. De hát, istenem ... Washington már élni se hagy ...

- Ezredes úr, tulajdonképpen hány főből áll a B. 26-os 
hálózata? - kérdezte Garkins.

- Kapitány, maga nem tanulmányozta át alaposan az 
akció aktáit! Micsoda kérdés ez?

- Én azt hittem, hogy ezt nem írtuk le ...
- Hallatlan! - szólt dühösen az ezredes. - Nekem 

kell tájékoztatnom, hogy milyen a B. 26-os hálózata! 
Összesen huszonketten vannak, na!... Holnap délelőtt 
kihallgatáson jelentkezik! Megértette?

- Értettem! - mondta meglepődve a kapitány.
Rövid csend lett. Látták, hogy a főnök dühös, nem

mertek megszólalni...
- Menjünk fel a rádiósszobába! Én mégis megpróbá- 

lók kicsikarni egy rövid adást a B. 26-ostól - törte meg 
a csendet Brondell ezredes.

- Kezdek én is azon a véleményen lenni, hogy még- 
iscsak újabb tájékoztatást kell kérni... Én sem szívesen 
dobom oda Fecskét... Jól képzett fickó... - mondta 
Müller.

- Nem azért! Egyszerűen az anyag miatt! Ha semmi 
nincs nála, miért kockáztassuk továbbra is az akciót? El 
kell tenni láb alól! - intette le Müllért az ezredes.

Libasorban mentek fel a lépcsőn, a puha szőnyegen.
A rádiósszobában ugyanúgy kattogtak a készülékek, 

mint mindig.
- Készítsék elő az adást! - utasította az ezredes a 

rádiósparancsnokot. - írja! A B. 26-osnakl Azonnal 
tájékoztatást kérünk, meddig jutott el Fecske! Ha nem 
tud semmit mondani, s harminc percen belül nem jelent- 
kezik, Fecske nem repül többé!... A bőröndök tártál- 
mát eltüntetni!

A rádióskapitány a code-csoporthoz sietett, hogy 
azonnal tegyék át az üzenetet a különleges kulccsal.

Az ezredes és a két kapitány széket kerestek maguk
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nak, s leültek. A helyszínen akarták megvárni, mit vá- 
laszol a B. 26-os.

A rádiósteremben nagy volt a sürgés-forgás, dolgo- 
zott az apparátus. Ilyenkor éjszakánként sok ügynök 
adott jelentést, és sokan kaptak újabb utasításokat. 
A Fecske-akció azonban pillanatnyilag túlnőtt minden 
mást, mert azt személyesen Brondell ezredes és két ta- 
nácsadója irányította.

Telt az idő, de a válasz még nem érkezett meg.
Brondell a karórájára pillantott, ötven perce várnak. 

Felállt.
- Mehetünk! Fecske nem repül többé! Várunk 

holnapig, s meglátjuk, milyen sikerrel dolgozik a 
B. 26-os...

21

A forrásbarlang mélyén ládikákon ült három nyomozó- 
riszt és Pálos őrnagy. Elmúlt hajnali három óra. Oda- 
kint lassan pirkadt már, de a barlangban most is vak- 
sötétség uralkodott. Nem látták egymást, csak körül- 
belül, sejtették, ki hol ül.

Istvánfi százados lába mellett halkan megcsörrent a 
telefonkészülék. A százados felvette a kagylót.

Igen ... Itt vagyunk ... Semmi? Miért,.. Várja- 
nak egy kicsit... - Páloshoz fordult: - Azt mondják, 
hogy a B. 26-os nem jelentkezett újra. Nem tudták venni 
az utasítást... Minden létező hullámsávra ráálltak, de 
nem tudták elcsípni... Mit csináljanak?

Figyeljenek tovább - szólt Pálos. - Adja csak 
ide azt a telefont... Flalló! El ne mozduljanak a készü- 
lék mellől! Figyeljenek tovább! Vége!

Pálos visszaült a ládikóra.
- Meg kell tudnunk, hogy milyen utasítás érkezik 

kintről. Ezen dől el minden. Attól tartok, hogy a B. 26-os 
most bebújik a kuckójába, s hosszú ideig semmi nyo
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mot nem hagy maga után ... Egyszerűen nem mozdul - 
magyarázta.
— Szerintem a lányt sürgősen el kellene küldeni a 
szállóból - mondta Istvánfi. - Attól tartok, hogy Sipos 
az ő életét sem kíméli, ha menekülnie kell. Ha ott van 
a lány, sokkal nehezebb a dolgunk...

- Valóban ... Gondolom, Ferenczi százados is na- 
gyón féltheti. S igaza is van. A lánynak az életébe ke- 
rülhet ez a "szerelem”. Reggel feltétlenül beszélek vele!

Ismét csend lett. Valami mocorgott a barlang mélyén, 
bogár vagy vipera. Istvánfi felemelte a lábát. Félt 
a kígyóktól.

Reggel hat óráig vártak, amikor a telefon ismét fel- 
beregett.

Pálos kapott a kagyló után.
- Nos? Halljam ... Igen ... Igen ... Azonnal fejtsék 

meg, várok... - mondta kissé izgatottan, majd a töb- 
biekhez fordult: - Vették az adás végét. Két mondat le- 
hét az egész, most fejtik..-. Ugyanazzal a code-dal jött, 
mint a korábbiak ...

Csend lett. A barlang mélyébe beszűrődött a friss, 
reggeli madárdal.

Néhány perc múlva a vonal túlsó végén ismét meg- 
szólalt egy hang:

- Őrnagy elvtárs, olvasom a szöveget: "Fecske nem 
repül többé. A bőröndök tartalmát eltüntetni." Ennyi.

- Köszönöm. Maradjon a vonalban!
Pálos közölte a három rendőrtiszttel a hírt.
- Ez várható volt. Sípost elteszik láb alól. Úgy lát- 

szik, hogy a szakaszvezető nem tudta értesíteni a 
B.26-ost a letartóztatás körülményeiről.

Pálos nem láthatta a többiek arcát, s olyan érzése tá- 
madt, mintha a süket falaknak beszélne. Pedig mindhá- 
rom nyomozó olyan éberen figyelt, mintha az életük 
függött volna tőle, hogy megértenek-e minden szót.

- Mozgósítani kell még embereket. De hogyan? - 
töprengett, mintegy magának beszélve az őrnagy. -
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Már reggel van... De nem jöhetnek... Halló! - szólt 
ismét a telefonba. - Beleznay őrnagy vezetésével azon- 
nal indítsanak útnak egy helikoptert. Legyenek vele 
rádiókapcsolatban. Valahol itt a közelben, a hegyek 
között szálljon le, hogy szükség eseten azonnal a szálló- 
hoz röpíthesse az embereket. Lehet, hogy körül kell 
majd kerítenünk a Palota-szállót. Poláris lámpa, jelző- 
rakéta legyen. Mindenkit automata puskával szerelje- 
nek fel. Kétnapi hideg élelemmel lássák el őket. Fél 
órán belül induljanak ... Végeztem.

Az őrnagy letette a kagylót.
- Hallották ... Délelőtt meg lejövök ... Ha valami 

baj van. Liszkait küldöm. Most körülnézek odafenn ...
Az őrnagy megkereste a sötétben sétabotját, aztán 

elbúcsúzott.
- Ha hír érkezik újabb adásról, tegyék ki a meg- 

beszélt jelet...
Pálos kibotorkált a barlang szájához, megállt egy pil- 

lanatra és kilesett. Egy lélek sem mutatkozott a közel- 
ben. Kilépett az aranyló napsugárba, s meg kellett dör- 
zsölnice a szemét, annyira elvakitotta a fény.

Komótosan leereszkedett az útra, és sikerült úgy 
bejutnia a hallba, hogy senkivel sem találkozott.

Pálos egyenesen a folyosóról nyíló fürdőszobához 
ment. Kettőt koppintott az ajtón, aztán hármat számolt 
magában, és ismét kopogott kettőt. A fürdőszoba ajtaja 
kinyílt. A főhadnagy karikás szemmel nézett a parancs- 
nokára.

- Volt valami? - kérdezte Pálos, miután magukra 
zárták, az ajtót.

Semmi... Illetve egész éjjel a rádióval vacakolt. 
Valószínűleg elromlott, mert dolgozott rajta.

Pálos elvette Liszkaitól a kis lehallgatókészüléket. 
Két gumicsövét bedúgta a fülébe, aztán a gumipárnás 
szerkezetet a falhoz tapasztotta. Csak egy vékony ra- 
bicfal választotta el Sipos szobájától.

Semmi zajt nem hallott.
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- Nyilván alszik - súgta oda a főhadnagynak.
- Igen, már körülbelül két órája csend van ...
- Maradjon itt és figyeljen. Ha Sipos felkel, jöjjön 

ki a folyosóra ... De ha fél hétig nem ébredne, akkor 
is hagyja el a fürdőszobát, mert jönnek a vendégek... 
Én bemegyek Évához ...

A főhadnagy kérdőn nézett Pálosra.
- Igen, bemegyek. Ezt a lányt sürgősen el kell innen 

tűntetni.
- Őrnagy elvtárs, mondhatok valamit?
- Rajta.
- Őrnagy elvtárs, én azt hiszem, hogy így nem tud- 

juk elkapni a B. 26-ost. Le kellene tartóztatni ezt az 
ügynököt.

Szó sincs róla ... Legalábbis egyelőre ... Nos, 
figyeljen csak tovább ... Tartsa nyitva a szemét, mert 
Sípost el akarják tenni láb alól!

Liszkai várta, hogy' Pálos többet is mond neki, de az 
őrnagy az ajtóhoz lépett.

Halkan kinyitotta, hallgatózott néhány pillanatig, az- 
tán kisurrant a folyosóra.

Éva szobájához ment. Ismét körülnézett, majd, anél- 
kül hogy kopogott volna, lenyomta a kilincset. Jól szá- 
mított, az ajtó kinyílt. Egy szempillantás alatt bezárta 
maga mögött. Éva leeresztett kombinéban állt a mosdó 
előtt. Ijedten felsikoltott.

- Azonnal takarodjon ki!
Pálos mutatóujját tiltón a szájára helyezte, jelezve, 

hogy csendet kér.
Éva csak most eszmélt fel, hogy kombinéban, mezte- 

len mellekkel áll a hívatlan férfivendég előtt, s mind- 
két kezet a melle elé kapta.

- Csend legyen, kislány! Halálosan komoly ügyben 
jöttem!

- Tanár úr, nem gondolja, hogy szokatlan az. idő- 
pont és a hely?
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- Máris elfordultam, kapjon magára valamit, de na- 
gyón gyorsan.

Évát olyan váratlanul érte mindez, hogy szó nél- 
kül a szekrényhez lépett, és kivette egyik ruháját.

- De mit akar tulajdonképpen? - kérdezte öltözkö- 
dés közben.

- Maga rendes lány! Tudom, hogy amit most mon- 
dani fogok, nem fecsegi el senkinek. A legszigorúbb 
államtitokról van szó! - suttogta Pálos. - Röviden 
beszélek, mert senki sem láthatja meg, hogy itt jártam.

- Ne tessék már velem viccelni, tanár úr! - szólt 
kételkedőén Éva. Hangja azonban bizonytalanul csen- 
gett, s ez elárulta, hogy tulajdonképpen maga sem 
tudja, igazat mond-e a zenetanár vagy sem.

- Beszéltem a bátyjával, a közeli rakétaegység mű- 
szaki-vegyvédelmi parancsnokával...

A lány közben már magára rántotta pirospettyes ru- 
háját, de még a villámzárat is elfelejtette felhúzni, any- 
nyira elámult a zenetanár szavain.

- Magának, Éva, még ma reggel haza kell mennie 
Miskolcra. Sőt, azt is javasolnám, hogy három-négy 
napra utazzon fel Pestre. Vannak rokonai?

- Csak ismerőseim. De miért? Csak nem szakítom 
félbe az üdülést?

- Nem mondhatom meg, hogy miért. Szereti a báty- 
ját?

- Hogy kérdezhet ilyet?
- Hát akkor sürgősen el kell utaznia. Egy percet sem 

maradhat itt tovább. Mondja azt, hogy valakije beteg, 
ezért megy el...

- De nem megyek! Hogy jön maga ahhoz, hogy 
nekem parancsoljon? - toppantott dacosan a lány. - 
Nem megyek, és nem megyek!

És ha egy öregember kéri magától, aki tudja, 
hogy milyen veszélyek leselkednek a bátyjára és eset- 
lég magára is, akkor sem teszi meg?

- Tulajdonképpen kicsoda ön?
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- Pálos László zenetanát vagyok! Konzervatóriumi!
- Hát kedves tanár úr, most pedig azonnal hagyjon 

magamra, a viccnek vége, majd este vicceljen, a jel- 
mezbálon...

Pálos kissé tehetetlenül állt az ajtó előtt. Most mit 
csináljon ezzel a lánnyal? Nem mondhatja meg, hogy ő 
rendőrőmagy. Sipos pedig ügynök. Nem szólhat erről, 
mert a lány fülig szerelmes. Márpedig a szerelmes nő 
kiismerhetetlen, bármennyire tisztességes, becsületes 
is. Egyszerűen nem fogja elhinni Siposról, hogy kém, 
s képes lesz odarohanni hozzá, hogy felelősségre vonja. 
Más se hiányzik, csak éppen ez ...

- Szóval nem hajlandó elmenni?
- Nem! Mondtam már ...
- Hát akkor, kedves Évácska, fogadja legteljesebb 

tiszteletemet! Este a jelmezbálon találkozunk. Ez a vic- 
cecske előkészület volt estére... Ugye, nem harag-
szí k ?

Éva kényszeredetten felnevetett.
- Jó kis vicc, mondhatom ... Mi mindenen töri maga 

a fejét, tanár úr ...
- De azért arra megkérhetem ugye, hogy erről a 

hajnali látogatásról senkinek se beszeljen ... Nem aka- 
rom, hogy este könnyen leleplezzék a jelmezemet... 
Mert ha elmeséli, akkor mindenki tudni fogja, hogy 
engem takar az a bizonyos jelmez ...

- Miért, mibe öltözik? - ébredt fel Évában a kíván- 
esi nő.

... Majd este meglátja ־־
Akkor én sem mondom meg... Pedig elárultam 

volna, ha maga is megmondja ...
- No jó... Tudja, mi leszek este? De mégsem mon- 

dóm meg ... De mégis. Rendőr leszek ... Már szerez- 
tem is egy ruhát. Föl is próbáltam, olyan daliásán né- 
zek ki benne, hogy minden lány velem fog táncolni...

- Igazán? Rendőr lesz? Én meg démon! Van egy 
ruhám. Itt még nem volt rajtam. Olyan szűk és testre 
szabott, mint egy igazi pesti démoné... Nem szeretem.
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de a jelmezbálra jó lesz. Jó vastag, vörös szájat fes- 
tek magamnak, délelőtt vágok egy nádszálat a tónál, 
abból csinálok egy félméteres szipkát. Megnézi a ruhát?

- Ha megmutatja ...
Éva odalépett a szekrényhez, s a fogassal együtt ki- 

emelte a démoni türkiszzöld ruhát. Igaz, így nem muta- 
tott semmi különösebbet, de hát a nők tudják...

- Ha elfordul, fel is veszem ...
Ne, Évácska. Mennem kell, mert jön Tibor, 

és még félreérti a helyzetet...
- Ugyan már ... Miket mond!...
Pálos elköszönt Évától, halkan kinyitotta az ajtót, s 

villámgyorsan kint termett a folyosón.
Bement a szobájába, hogy ledőljön egy órácskát, 

amíg Sipos is alszik. Le sem vetkőzött, úgy esett az 
ágyra. Nem kellett biztatni, egy perc múlva már 
aludt...

Arra ébredt, hogy Liszkai főhadnagy rázza a karját.
Őrnagy elvtárs! Már fél tíz van! Nem akartam 

felkelteni, tudtam, hogy nagyon álmos ...
Gondolom, maga is - válaszolta az őrnagy, és 

feltápászkodott. - Menjen, feküdjön le. Sipos merre 
van?

- Lent napozik Évával a parkban ...
Semmi különöset nem tapasztalt? Nem ment be 

idegen a szobájába?
Semmit... Nem... A barlangon nem volt jel- 

zés... A külföldi vadászok randalíroznak a folyosón.
- No menjen, feküdjön le... - mondta az őrnagy, 

s a mosdóhoz ment, hogy lemosakodjon. Zúgott a feje, 
mert ilyen rövid idő alatt nem tudta kipihenni az át- 
virrasztott éjszakát. Ledobta magáról az inget, és nya- 
kát a csap alá tartotta. Jólesett a hideg víz, felfrissi- 
tette. Magához tért...

Felöltözködött, zsebre dugta pisztolyát, és lement a 
parkba. Odalent mindenki fürdőruhában élvezte a 
nyári nap sugarait, csak ő nem. Még nyakkendőt is 
kötött, ahogy ez már egy idősebb zenetanárhoz illik.
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Meg is szólták érte, hogy miért nem napozik egy kicsit, 
hiszen ebben a korban sok napfényt kell elraktározni 
télire.

Még mindig abból élek, amit fiatal koromban 
összegyűjtöttem - mondta nevetve, aztán odament 
Eváékhoz. Sipos vidáman felugrott, s át akarta adni a 
nyugágyát. De Pálos nem fogadta el.

- Feküdjön csak vissza, én úgyis behúzódom ide az 
árnyékba - mutatott néhány méterrel arrább, ahová 
a közeli fa széles árnyékot vetett.

- Lassan mi is követjük, mert meg fog fájdulni a 
fejünk - mondta Sipos. - Jössz, Éva?

- Mehetünk... - hagyta rá a lány, aztán ő is fel- 
állt, és a hűvösbe húzták a két nyugágyat.

Pálos leült a méregzöld gyepre, a fiatalok pedig visz- 
sza a nyugágyba. Mindkettőjüknél könyv volt, Pálos 
miatt azonban nem akartak olvasni.

- Nem tudja, ki mibe öltözik estére? - kíváncsis- 
kodott újra Éva.

Senki sem akarja elárulni... De igazuk is van, 
úgy lesz meglepetés... - válaszolta Pálos, és végig- 
dőlt a füvön.

- Milyen zenekar lesz, nem tudja? - kérdezte Sipos.
- Úgy hallottam, hogy Miskolcról hozzák. Azt, 

amelyik az ismerkedési esten játszott...
- Az jó zenekar volt - szólt közbe a lány is.
Elhallgattak. Pálos a füvet bogarászta, négylevelű

lóherét keresett. Nagy gonddal szétválasztotta a fű- 
szálakat, s egészen belemélyedt a kutatásba. Éva 
Sipost figyelte. A férfi behunyta szemét, s szempilláin 
át nézte a kék eget. Gondolatai Münchenben jártak. 
Mit csinálhatnak most a többiek? Hirtelen nagy gyen- 
geség fogta el. Mintha ennek a Pálosnak röntgenszeme 
lenne ... Vigyázni!!

Az őrnagy szintén sokért nem adta volna, ha most 
belelát az ügynök gondolataiba. Mit tudhat, mire ké- 
szülhet? Egyáltalán tudja-e, hogy a szakaszvezető le- 
bukott? Nem valószínű, mert akkor nem viselkedne
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ilyen nyugodtan... Egészen biztos, hogy rövidesen 
keresni fogja az alkalmat, és újból felveszi a kapcsola- 
tót a szakaszvezetővel. De eddig még nem is tele- 
fonált neki... Vajon mit válaszolhatott a kémközpont? 
A legvalószínűbb, hogy csak a B. 26-os ismeri a tör- 
ténteket, s most keresi az alkalmat, hogyan ölje 
meg Sípost. Vigyázni kell rá, mellette maradni! Ügyes 
emberek ezek, nem hamarkodják el a dolgokat. El- 
szántak a végtelenségig, a pillanatokat mégis jól ki- 
számítják .. - Kemecsei meggyilkolása is olyan tökéle- 
tesen volt időzítve, hogy éppen akkor szakadtak meg a 
szálak, amikor már egészen forró volt a talaj a B. 26-os 
lába alatt.., Sokat töprengett már azon, miért nem 
beszélt Kemecsei őrnagy a nyomozati eredményekről. 
Eliúsági kérdést csinált belőle? Vagy csupán néhány 
órával azelőtt találta meg az összefüggéseket? Most 
már szinte bizonyos, hogy Kemecsei őrnagyot a B. 26- 
os gyilkolta meg. A Síposnál felfedezett ampulla és 
a vonat padlóján talált kis üvegcse teljesen egyforma. 
Csak a B. 26-osnak állt érdekében elhallgattatni 
Kemecseit... Vajon mit szólna most ez az ügynök, 
ha tudná, hogy az öreg zenetanár álarca mögött egy 
nyomozótiszt rejtőzik, aki minden titkát ismeri? Egy 
kivételével... Sajnos, éppen emiatt kell ilyen sokat 
várni, ez akasztja meg a nyomozást, s ki tudja, mit 
hoznak a közeli órák? A B. 26-osnak mindenképpen 
jelentkeznie kell Síposnál...

A B. 26-osnak mindenképpen be kell mennie Sipos 
szobájába, ha azt akarja, hogy Fecske csomagjai meg- 
semmisüljenek... Nem tehetnek mást, figyeltetni kell 
Liszkaival Sipos ajtaját. Igen, ezt kell csinálni...

- Nagyon meleg van... Bemegyek, iszom egy po- 
hár limonádét - mondta Pálos a fiataloknak, de azok 
nem hallották, mert mindketten elszunditottak.

Az őrnagy feltápászkodott. és bement a hallba. A ju- 
hászok most is ott ültek a fotelekben, begombolt ing- 
nyakkal, és pipáztak. Kurt Müller, a német vadász ott 
állt mellettük, és derűs arccal figyelte a három pipázó
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embert. Nem értették egymás szavát, de a külföldi nem 
mozdult. Roppant kiváncsi volt, vajon mit ábrázol az 
öreg juhász pipáján a faragás. Ezt figyelte már percek 
óta, a juhászok meg hallgatták, és keresztülnéztek a bá- 
mészkodó külföldin.

Az őrnagy odafenn a szobájában megnézte, hogy 
milyen kilátás nyílik a kulcslyukon át a folyosóra. De 
nem látott oda Síposhoz. Ekkor megpróbálta egy ici- 
picit nyitva tartani az ajtót. Most már jól megfigyel- 
hette az ügynök szobáját. Majd ide fogja állítani a fő- 
hadnagyot...

A szekrényből kiverte poláris fényű lámpáját és mi- 
niatür fényképezőgépét, zsebre dugta őket, aztán ismét 
kilesett a folyosóra. Senkit sem látott. Atsietett Sipos 
ajtajához, s anélkül hogy biztosította volna magát Lisz- 
kaival, kinyitotta. Begyakorlott mozdulatokkal két ké- 
pet készített a parkettáról, hogy ha nemsokára idegen 
látogatója akadna a szobának, lábnyomát meg lehessen 
különböztetni a reggeli nyomoktól. Mindez csupán pilla- 
natokig tartott, s már indult volna kifele, amikor tekin- 
tete ösztönösen az ágyra vetődött. Odaugrott. Egy üres 
papírdarabka volt csupán, de elhelyezéséből most is 
látni lehetett, hogy nem véletlenül felejtették ott. Győr- 
san ráirányította poláris fényű lámpáját, s előtűnt egy 
egymondatos szöveg, rendes folyóírással, nem úgy, 
mint a napokban, .amikor jelkulcsot használt a B. 26-os. 
Úgy látszik, nagyon sietett, az elkapkodott betűk erre 
utaltak. .,Elajnali négykor a Elámor-kohónál, nagyon 
fontos. B.26."

Az őrnagy meg arról is megfeledkezett, hogy óvato- 
san kinézzen előbb, úgy sietett. Kilépett, s bezárta az 
ajtót. Aztán beugrott Liszkai szobájába. Felrázta a fia- 
tál főhadnagyot.

- Azonnal menjen le a barlangba. Adja át a párán- 
csomat: A helikopter hozza ki a Bános-csoportot is. Ké- 
szüljenek fel, hajnali négykor a Elámor-kohóhoz jön a 
B.26-os. Tudja, hol van?

- Igen, a tó végében ...



- Körül kell fogni a területet. Jól rejtőzzenek el, ne- 
hogy észrevegyék őket. Sípost odarendelte a B.26-os. 
A helikopter is legyen a közelben, álcázva. Tíz ember 
bújjon el a Hámor-kohó épületébe, a többiek a területet 
fedezzék. Ma este nyolckor mindenki foglalja el a he- 
lyét. Tűzharcba csak akkor bocsátkozzanak, ha a 
B. 26-os fegyverrel támad. Elve kell elfogni. Sipost mi 
ketten fogjuk szemmel tartam, s követjük a kohóhoz. 
Mi semlegesítjük. A B. 26-ost pedig fogják le, ahogy 
megérkezik, bárki legyen is az. Megértette? Mondja 
meg, hogy nagyon vigyázzanak, mert vegyi pisztoly van 
nála!

- Értettem.
- Aztán azonnal jöjjön vissza. Menjen ki a parkba, 

és figyelje Sipost. Állandóan kövesse! Maga felel Si- 
pos életéért!

- Értettem.
Liszkai lesietett, Pálos pedig visszament a hallba, s 

úgy ült le, hogy az ajtónyíláson át jól láthassa Síposé- 
kát. A juhászok ott pipáztak a közelében, de ő nem 
akarta megzavarni csendes magányukat, és különben 
is őt más kötötte le.

Kis idő múlva két nyugatnémet vadász jött be a te- 
raszról. Mögöttük Kovács igazgató. Az őrnagy mintha 
csak a szőnyeg mintáit nézegetné, az igazgató cipőjét 
figyelte. A poláris jelzőpor azonban mást mutatott. És 
másfajta cipő volt a német vadászon is, mint amikor ki- 
rándulni voltak... 191
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Az esti órákban már az egész üdülő a jelmezbálra ké- 
szülődött. jöttek-mentek az emberek egyik szobából a 
másikba. Mindenki sietett, s dugdosva hozott-vitt vala- 
mit. Csereberélték a ruhadarabokat, hogy teljes legyen 
mindenki jelmeze. Olyan titkolódzás közepette folyt 
mindez, mint egy hadi felkészülés. Sokan még a vacso- 
ráról is elmaradtak, szobájukban toldozták-foltozták 
jelmezeiket.

Pálos reggel, miután kijött Évától, úgy döntött, hogy 
matróznak fog felöltözni, Liszkai pedig fiatal paraszt- 
legénynek. Mind a két jelmez alkalmasnak mutatkozott 
arra, hogy a nadrágzsebben elrejtsek fegyvereiket és 
a poláris lámpákat. Ugyanakkor könnyen mozoghatnak 
ezekben a ruhákban. Pálos Liszkaival leüzent Istvánfi- 
éknak, hogy sürgősen szerezzenek neki matrózruhát 
és maszkot, amely teljesen elfedi az arcát, valamint 
Liszkainak egy pár parasztcsizmát״ csizmanadrágot, fe- 
hér inget és mellényt. Az őrnagynak rossz elöérzete 
volt, valahogy félt ettől a jelmezes estétől. Éppen most, 
amikor mindenkit annyira szemmel kellene tartania, jel- 
mezbe bújnak az üdülök. Kissé idegesen ment fel a szó- 
bájába, hogy hozzálásson az öltözködéshez. Nyolc óra 
felé járt. Elmúlt a nap, és nem történt semmi. Liszkai 
holmija is ott volt őnála, nemrég csempészték fel 
a barlangból, amikor már sötétedni kezdett. A fő- 
hadnagy most is ott ült az ajtórés mögött, és figyelt. 
Az őrnagy kopogtatott, nehogy fejbe vágja a mögötte 
lapuló fiatalembert.

- No, lássunk az öltözködéshez - lépett a szobába 
Pálos. - Úgy kell elmaszkíroznia, hogy az atyaúristen 
se fedezze fel bennem a zenetanárt.

- Megpróbálom, őrnagy elvtárs ...
Beöltöztek.
- A pisztolyát el ne felejtse zsebre tenni...
- Nem felejtem el.
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Vigyázzon, tánc közben nehogy megérezzék a Iá- 
nyok.

A mulatság csak kilenc órakor kezdődött, igy hát le- 
ültek és rágyújtottak.

- Tártok ettől a hajnali találkozástól...
Miért, őrnagy elvtárs? Annyian lesznek, hogy 

mozdulni sem tud majd a fickó...
Nem azért. Biztosan védekezni fog... Azám ... 

A bálon lehetőleg legyen a küzelemben, ne csavarog- 
jón el!

- De őrnagy elvtárs ...
 -Csak mondom ... Mit gondol, miért nem értesítet ־

te a szakaszvezető a B. 26-ost, hogy kiszabadult?
- Talán még nem jutott hozzá. Vagy nem is gondolt 

rá, hogy értesíteni kellene ...
S most várja Sipos újabb utasításait... Lehetsé-

ges...
Amíg a két rendőrtiszt beszélgetett, az üdülő tovább 

zsongott. Ide, a szobába is behallatszott a megbolydult 
épület zsivaja. Sikongtak, nevettek, viháncoltak az 
üdülők.

Eváék is készülődtek. Sipos, mivel nem tudott más 
jelmezt szerezni, elhatározta, hogy arab burnuszba öl- 
tözik. Két lepedőt szemelt ki erre a célra, és Éva se- 
gítségével magára húzta. A lány néhány öltéssel a fér- 
fi ruhájához erősítette a lepedőket, s máris ott állt 
előtte a teve ringó járásához szokott jelmezes férfi, 
akit nehezen lehetett volna felismerni... Sipos nem 
szólt Évának, hogy' hajnalban el kell távoznia. Már ko- 
rábban kikészítette az éjjeli szekrény fiókjába a masz- 
kot, amelyet miskolci utazásánál is használt. Úgy szá- 
mított, hogy hajnali fél négykor indul a Hámor-kohó- 
noz, bár arról fogalma sem volt, hogy mit is akarhat 
a B. 26-os, és miért nem rádión jelentkezett. De a 
parancs parancs!...

Éva nagy gonddal festette ki a száját, körmét már 
korábban vérvörösre lakkozta. Szájába vette a hosszú 
nádszipkát. Megnézte magát a tükörben, s elégedetten
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állapította meg, hogy a félvilági nő jelmeze tökélete- 
sem sikerült.

Odalenn, a kiürített étteremben már gyülekeztek a 
jelmezesek. Először egy apacslegény meg egy táncosnő 
libegett be. A zenekar tust húzott, s a személyzet meg- 
tapsolta az első párt. Aztán nemsokára jöttek a többiek 
is. Szaggatott ruhájú kalóz és szobalány, pincér és egy 
nagyszakállú, aranysújtásos portás, egy katona, paraszt- 
menyecskével a karján. Mindenkinek akadt valami öt- 
letes jelmeze, pedig igazán nehéz volt összeállítani az 
üdülésre szánt szerény ruhatárból, hiszen senki sem 
számított erre a jelmezbálra. Egy fiatalember például 
fürdönadrágban és zakóban jött le, és meztelen nyakára 
kötötte nyakkendőjét...

Pálos őrnagy széles, himbáló léptekkel lépett a te- 
rembe, mint egy vérbeli tengerész. Liszkai néhány perc- 
cél később követte, és elvegyült a többiek között.

Az őrnagy vizsla szemekkel kutatta Sipost. Bízott az 
ítélőképességében, és tudta, hogy mozgásáról gyorsan 
felismeri. De egyelőre még nem látta sem őt, sem a 
lányt...

A jelmezesek egymást nézegettek. Igyekeztek kita- 
lálni, hogy kit rejt egy-egy álarc. Pálos odalépett Lisz- 
kaihoz, és a fülébe súgta, hogy keresse meg Siposékat, 
és legyen a nyomukban ...

Kilenc óra után néhány perccel a zenekar ismét tust 
húzott, aztán egy kockás cowboy-ruhába öltözött férfi 
felállt a dobogóra:

- A jelmezbált ezennel megnyitom! - Pálos őrnagy 
a hangjáról felismerte Kovácsot. - A legjobb jelmezt 
egy huszonnégy személyes tortával jutalmazzuk, amely 
saját konyhánkban készült. Éjfélkor lepény evő ver- 
senyt rendezünk, gyertyafény mellett... Akik be akar- 
nak nevezni, nyújtsák fel a kezűket, hogy tudjuk, hány 
lepényt csináljunk!

Vagy harminc kar lendült a magasba.
Pálos körbesétált, s megállt két férfi mögött. Az 

egyik elegáns szmokingban volt, a másik frakkban.
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A frakkos hanyag mozdulattal a bárpultnak támaszko- 
dott, s szarvasbőrkesztyűjével legyezte magát. Azonnal 
felismerte bennük a két német vadászt. A kesztyűs mint- 
ha Karc Müller lett volna. Csak néhány szót értett a 
németül folyó beszélgetésből, így aztán tovább ment.

Éppen az ajtóhoz ért, amikor megjelent a démon, 01- 
dalán a humuszos arabbal. Milyen maskarába öltözött 
ez a fickó! - gondolta Pálos. Aztán, anélkül hogy rá- 
nézett volna Síposra, ellépett mellettük. Kíváncsi volt, 
hogy vajon Éva felismeri-e őt. A lány megnézte a mát- 
rózmhást, de nem ismerhette fel benne Pálost, mert így 
szólt Síposhoz:

- Mint egy igazi tengeri medve...
Pálos nem sokáig sétálhatott, mert néhány perc múl- 

va felkérte egy szobalánynak öltözött asszony. Pálos, 
mintha ez lenne a legnagyobb gondja, arról faggatta, 
hogy hány éves. Közben azonban szeme Siposékon füg- 
gött.

De az asszony csak a fejét rázta, és nem válaszolt.
- Megnémult? - kérdezte Pálos.
Az asszony bólintott.
- Árulja el már, hogy hány évessel van dolgom... 

- hízelgett a matróz a szobalánynak, s úgy magához 
szorította, hogy az asszonyka felszisszent. Durcásan el- 
lökte magától a férfit, mint a kényes menyecske, aki 
még arra is sokat ad, hogy milyen távol táncol tőle a 
fiú.

- No, szólaljon már meg... Mondjon már valamit... 
O, de nagy mancsai vannak magának! - hökkent meg 
az őrnagy. - De hiszen maga férfi!

S csakugyan, a szobalány ruhája férfit takart, aki alig 
bírta türtőztetni magát, hogy ki ne robbanjon belőle a 
nevetés.

Pálos gyorsan leköszönt tőle. Leült, s úgy nézte to- 
vább Siposékat. Liszkai mintha csak véletlen lenne, mel- 
léje telepedett.

Éva testhez tapadó ruhájában oly igézőén mutogatta 
bájait, hogy a főhadnagy legszívesebben egész éjszaka
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vele táncolt volna. De a kötelesség az kötelesség; 
neki ma éjszaka az őrnagy mellett kell lennie ...

A szünetben mindenki asztalhoz ült, de inni csak 
nagy óvatosan mertek, mert ahhoz fel kellett húzni az 
álarcot, legalábbis félig, s nem akarták, hogy az asztal- 
társak felfedjék kilétüket.

Sipos nekitámaszkodott az egyik oszlopnak, s onnan 
figyelte a többieket. Éva mellette állt.

- Ne menjünk ki a teraszra, levegőzni egy kicsit? 
- kérdezte a lány.

- Mehetünk ...
Kíváncsi vagyok, milyen helyezést érsz el a le- 

pényevő versenyben - nevetett Éva.
- Majd meglátod, hogy tudok én enni!
Az ajtóban a szmokingos német vadász megállította 

Évát, és megkérdezte tőle, nem volna-e kedve hajnalban 
ismét kimenni a vadásziakba. A lány tágra nyílt szem- 
mel nézett a németre. Különös ajánlat! Igaz, korábban 
már többször észrevette, hogy néhány külföldi erősen 
figyeli. Egyik-másik ha csak tehette, hozzá ért, megfogta 
a kezét vagy megsimognrta a karját, persze úgy, mintha 
véletlen műve lenne. O ilyenkor nem akart botrányt 
csapni, s inkább hallgatott, bár nem szívesen fogadta 
az effajta közeledést. De ez a nyílt ajánlat kihozta a 
sodrából.

 ,Köszönöm! De inkább itt szórakozom. Különben ־
szégyellje magát!

A német azonban erőltette a dolgot. Úgy gondolta, 
hogy talán mégiscsak sikerül elcsalnia a lányt.

Éva Sípostól akart segítséget kérni, de a fiatalember 
eltűnt mellőle. Mire a lány is szó nélkül otthagyta a 
külföldit, és besietett a hallba.

Éppen csárdást játszott a zenekar. Sipos ott forgoló- 
dott a terem közepén. Repült a két ráakasztott lepedő, 
mint a parasztlányok bő szoknyája. Éva látta, hogy Si- 
pos jól érzi magát, s nem akart tolakodni. Inkább oda- 
ment a sarokban pipázgueó juhászokhoz, és felkérte az
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egyiket. A lcgfiatalabbat választotta ki, az is lehetett 
vagy negyvenéves.

Emelkedett volt a hangulat, mindenki igen jól érez- 
te magát. Többen már felöntötték a garatra, s félrehú- 
zódtak a táncolóktól, közelebb a bárpulthoz.

Éjfél előtt néhány perccel Kovács igazgató és két 
pincér behozott egy hatalmas, jó méternyi átmérőjű tál- 
cát, rajta egy még nagyobb lángossal. A közepére gyér- 
tyát állítottak, aztán letették a különleges méretű "ver- 
senytárgyat” egy asztalra. Az igazgató leintette a zene- 
kart. A vendégek a dobogó köré csoportosultak.

Mielőtt megkezdenénk a lepényevő vetélkedést, 
kihirdetjük a jelmezverseny eredményét. A zenekar 
tagjai pontozták a legszebb, legötletesebb jelmeze- 
két, és úgy találták, hogy a huszonnégy személyes torta 
a démonnak öltözött kedves vendégünket illeti. Kérem, 
fáradjon ide.

Hatalmas zsivaj támadt a teremben, sokan nem értet- 
tek egyet a zsűri döntésével.

De mindenki meglepődött, amikor hárman is elindul- 
tak, hogy átvegyék a dijat. A zaj még nagyobb lett.

- De kérem!- próbálta az igazgató letorkolni a tö- 
meg zúgását. Közben rákacsintott a hozzá közel álló 
Évára. - Itt valami tévedés leszl Ö a győztes - mu- 
tatott a démonra ...

Az igazgató kezet fogott Évával, aki most már álarc 
nélkül mosolygott a köré sereglett társaságra. Oly büsz- 
kén állt a dobogón, mintha legalábbis olimpiai arany- 
éremre várna. Kovács átnyújtotta a hatalmas tortát. Ek- 
kor előkerült Sipos is, és bűnbánó arccal gratulált Évá- 
nak. A lány suttogva ugyan, de azonnal kérdőre vonta.

- Miért rohantál el mellőlem?
- Azért, mert azt hittem, hogy okot adtál a kül- 

földinek ilyen ajánlatra - hazudta Sipos, pedig azért 
szaladt el, hogy ezzel a sértődő jelenettel még inkább 
megfogja a lányt. Másnap délelőttre ugyanis feltétle- 
nül el akarta érni, hogy felmenjenek Éva miskolci laka-
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sára. Hátha alkalom adódik a tervrajzok lefény- 
képezésére...

Éva mosolygó tekintettel jelezte, hogy megbocsát. .
Aztán nekiláttak a huszonnégyszemelyes tortának.
Éva sokaknak szólt, hogy tartsanak velük.
Közben az igazgató ismertette a lepényevés verseny- 

szabályait:
- Eloltjuk a villanyokat, s meggyújtjuk a gyertyát. 

A versenyzők körülállják a lepényt. Tapsra kezde- 
nek. A gyertya alatt egy ötforintost helyeztünk el. Aki 
legelőször megleli fogaival az ötforintost, az nyer. 
A díj ugyancsak egy huszonnégy személyes torta ...

Két pincér egy nagy, ember magasságú virágállvány- 
ra helyezte a lepényt.

Az igazgató kérte, hogy oltsák el a villanyt. Aztán 
meggyújtotta a gyertyát.

A versenyzők, vagy harmincán, ott álltak fej-fej mel- 
lett a lepény körül. Köztük volt Sipos is. A többiek 
gyűrűként fogták közre őket. A hatalmas étteremben 
csak a kis, pislákoló gyertya világított. Az arcokat nem 
is lehetett látni...

Kovács igazgató tapsolt.
A versenyzők hangos csámcsogással vetették magú- 

kát a lepényre.
Olyan lárma keletkezett, mint a lóversenytéren. 

Mindenki biztatta ismerősét, barátját, asztaltársát.
- Ne rágd meg annyira, Lajos!

- Vigyázz! Megelőznek!
- De rossz fogaid vannak, Jenő!
- Ezért éheztettelek, Mihály?
- Enni akarok a tortából, Feri!
A biztatás egyre fergetegesebb lett.
Néhány versenyző már a lepény közepe felé tartott, 

amikor váratlanul elaludt a gyertya.
- Megállni! - kiáltotta az igazgató. - Villanyt ké- 

rek!
A hirtelen támadt sötétségben villany után kiáltoztak,
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de a csillárok sehogy sem akartak kigyulladni. Az igaz- 
gató hangja elveszett a rémült zsivajban. Néhányan ön- 
gyűjtőt vettek elő, s így próbáltak némi világosságot 
teremteni, amikor egy velőtrázó sikoly dermesztette 
meg a hatalmas termet. Olyan ijedtség lett úrrá min- 
denkin, hogy sokan egymásnak futottak, s egészen ősz- 
szegabalyadtak.

- Villanyt! - üvöltötte Kovács. De a fény most sem 
akart kigyulladni.

Amikor elaludt a gyertya. Pálosnak hirtelen baljós 
elöérzete támadt, s a vaksötetben odafurakodott a le- 
pényevőkhöz. Még a zsebében lapuló poláris lámpáról 
is megfeledkezett. O sem látott semmit, csak az éles 
női sikolyt hallotta ...

Az öngyújtók egymás után kattantak, s a nő újból 
felsikoltott.

- Az arab elájult! - kiáltották többen is. Pálos már 
tudta, hogy nagy baj van.

Félrelökte az előtte levőket, aztán be fúrta magát 
azok közé, akik a gyenge öngyújtófénynél Sipos fölé 
hajoltak. Megragadta Sipos csuklóját, s kitapintotta a 
pulzusát. Egyre gyengülő szívverést érzett, öngyújtóért 
kiáltott. Valaki odanyújtott neki egyet.

Az őrnagy a gyér fénynél is észrevette, hogy Sipos 
tarkójából ömlik a vér. Eszébe sem jutott, hogy mi le- 
hét Évával. Mindenkit félrelökve kirohant a hallba.

Riasztani kell a többieket! - villant át agyán, amint 
a portásfülkéhez ért. Alig szűrődött be az éjszaka meg- 
szokott fénye, felhős volt az égbolt. A koromsötétben 
kitapogatta a telefont, és felkapta a kagylót. A készű- 
lék azonban süketen hallgatott...

Néhány pillanatig még tétován állt, aztán gyors moz- 
dulattal előrántotta pisztolyát, és kirohant az éjszakába.

Ösztöne azt súgta, hogy a gyilkos már elhagyta az 
épületet. Az előbb mintha kavicsropogást hallott 
volna ... A szálló sarkánál megállt, hallgatózott.

A hang irányába fordította poláris fényű lámpáját,
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felkattintotta, majd hátul, a nézőkéhez illesztette sze- 
mét. De nem látott semmit... Rohanni kezdett, ismét 
felfelé, az avarropogás irányába.

Hallani lehetett, hogy száz-százötven méternyire va- 
laki szalad.

Futását fékezte a nagy sötétség is, a fákat szinte úgy 
kellett kitapogatnia. A poláris lámpát csak állóhelyben 
használhatta, hiszen a nézőke akkora volt csupán, mint 
egy fényképezőgépe. De a természet váratlanul a se- 
gítsegére sietett.

A felhők mögül előbújt a hold, és mindjárt jobban 
lehetett látni. Igaz, csak néhány méternyire, de most 
már legalább könnyebben kikerülhette a fákat, és meg- 
gyorsíthatta lépteit.

A menekülő férfi feltehetően meghallotta, hogy sza- 
ladnak utána... Micsoda maffia - gondolta Pálos 
a saját emberüket is eltették láb alól... Ugyanaz a 
személy követte el a gyilkosságot, aki Kemecsei őrna— 
gyot is megölte. Ez most már nyilvánvaló. A B.26-os 
nem várt hajnalig. A vegyi pisztoly hangtalanul műkő- 
dött. S ami még ennél is fontosabb: beigazolódott egy 
szörnyű sejtés... Pálos csak néhány pillanatig látta az 
agonizáló ügynököt, de azonnal tudta, hogy nagyon go- 
nősz, mindenre elszánt ellenféllel lesz dolga. Sípost már 
úgysem lehetett megmenteni.

A lövés tökéletes volt.
Pálos szaladt, szaladt, s halántéka úgy lüktetett, 

mintha nagykalapáccsal vertek volna. Füle elvesztette 
az avar zaját. Ismét meg kellett állnia, hogy hallgatóz- 
zon, és a poláris lámpával körülnézzen. De sehol sem- 
mi... Visszaforduljon, riassza a többieket? Vagy in- 
kább menjen tovább? Lesz annyi sütnivalúja Liszkai- 
nak, hogy értesítse a többieket? ...

Nem fordult vissza. Tovább szökellt egy horhosban. 
Jól bent járt már az erdőben, amikor ismét megállt, 
lehasalt a földre, s fülét az avartól megtisztított gyepre 
helyezte. De nem hallott dobogást. Ekkor hasított belé 
a gondolat, hogy Sipos szobájáról teljesen megfeled-
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kezett, s az utasítás szerint Sípos bőröndjeit eltüntetik. 
Jaj, csak Liszkai értesítené a többieket... Oda tűz- 
szerész kell... Nem volt ideje tovább rágódni a gondo- 
laton, mert húsz-huszonöt méternyire tőle, egy szikla 
mögül valaki fojtottan rákiáltott:

- Ne mozduljon, mert lelövöm! Dobja el a fegy- 
vérét!

Pálos mintha hozzánőtt volna a földhöz. Nem vála- 
szolt a felszólításra. Óvatosan maga elé emelte a polá- 
ris-lámpát, s pillanatok alatt meglátta a gyilkos fél fe- 
jét. AB. 26-os a sziklák között hasalt.

Mintha Kurt Müllert, a német vadászt vélné felis- 
merni, akinek a cipője oly nagyon hasonlított a jelzőpor 
által kimutatott cipő alakjára. Csak nem? Hiszen akkor 
felborult minden eddigi feltételezése! Ez a nyomozás 
csődje! Most nem mozdulhat, meg kell várnia, hogy 
jobban kibújjon. Ha lőni akar, úgyis ki kell bújnia. Pá- 
los most már tökéletesen lehiggadt. Oly nyugodtan tar- 
tóttá maga elé a pisztolyát, mintha egy vásári céllövöl- 
dében gyakorolt volna. Nem lőtt, bár így is eltalálná a 
B.26-ost. De nem akarta halálra sebezni. A B.26-osnak 
még sok mondanivalója van ...

Néhány perc telhetett el, amikor a szikla mögött rej- 
tőzködö férfi hirtelen lehuppant a földre. Magasról 
ugorhatott. A sziklák ismét eltakarták a testét. Szaladni 
kezdett a fák között.

Az őrnagy felpattant, s utána vetette magát. Fától 
fáig szökellt; nem látta, csak az avar ropogásából tu- 
dott következtetni, hogy merre tart.

Kegyetlen hajsza kezdődött. Bent voltak már a he- 
gyek között, s mindketten elszánták magukat.

Pálos semmi félelmet nem érzett, csak a régóta tartó 
futás merítette ki. Izzadt, s a verejtékeseppek a sze- 
mébe folytak... Amikor már úgy lihegett, mint egy 
kovácsfújtató, egy rántással letépte magáról a matróz- 
blúzt.

De bármennyire is elfáradt, a távolságot még mindig 
tartotta. A B.26-os negyven-ötven méternyire futha

202



tott előtte, de olyan iramban, hogy az őrnagy legna- 
gyobb igyekezete ellenére sem tudott közelebb jutni 
hozzá ...

Pálos éppen az egyik fához tapadt, hogy átszökell- 
jen a másikhoz, amikor hirtelen süket csend lett.

Megállt volna? Igv akarja bevárni?...
A poláris-lámpával sem találta meg. Viszont húsz 

méternyire tőle egy keskeny barlangnyílást pillantott 
meg. Az őrnagy kis ideig várt, jól szemügyre vette a 
barlang környéket, aztán ismét kúszni kezdett, de most 
már a barlang felé. E pillanatban egy gyenge kattanást 
hallott, majd szinte ezzel egybeolvadva egy sokkal erő- 
sebbet. A B.26-os hangtompítós pisztollyal rálőtt. A go- 
lyó egy fába fúródott.

Úgy látszik, nem a vegyi pisztolyt használja ...
Már egészen közel jutott a nyíláshoz. A poláris fé- 

nyű lámpát a barlang szájára irányította. De embert 
nem tudott felfedezni. Maga elé tartotta pisztolyát, a 
barlang nyílásába célzott, lőtt..

Hatalmas dörrenés rázra meg a hegyek csendjét.
A B.26-os lövéssel válaszolt. Hol lehet? Karyarog a 

barlang?
Pálos most már nem teketóriázott. Lőtt, hiszen az éle- 

téről volt szó. A lóporfüst megcsavarta az orrát.. Bár 
csak meghallanák Liszkaiék a lövöldözést, gondolta. 
Sajnos, már legalább négy-öt kilométernyire eltávolod- 
tak az üdülőtől. Nem tehet mást, meg kell várnia a 
többieket, és úgy kifüstölni a barlangból a fickót... 
Nem is pazarolja tovább a töltényeit...

Meglapult egy bükkfa tövében. Várt. Eltelt egy perc, 
kettő, három, de a B.26-os nem válaszolt.

Fojtó lett ismét a csend, még neszét sem hallotta, 
hogy bárki is közeledett volna feléje. Már egészen biz- 
tosan keresik, de nem hallották meg a lövéseket. És 
ha a barlangnak még egy kijárata van? Könnyen meg- 
léphet előle a gyilkos !

Hirtelen felpattant, és ott termett a barlang szájánál.
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Oldalt állt, hogy a B.26-os ne tudja eltalálni. Odatapasz- 
tóttá fülét a sziklához, de semmi zajt nem hallott.

Ismét elővette a poláris-lámpát... Nicsak, mit csinál 
ez odabent? .Mintha égne valami. Egy keskeny láng- 
csíkot látott... Magára gyújtja a barlangot? Ez lehe- 
tetlen ...

Gyújtózsinor! - villant át agyán.
A barlangnak tehát másik kijárata is van!
Mint a sikló, amikor ember közelit, úgy osont be has- 

mánt a kis barlangnyiláson. Odabent, három-négy méter- 
nyíre, valóban gyújtózsinor égett. Most már felismerte 
a szagáról is... Térdéről lejött a bőr, olyan gyorsan 
kúszott a keskeny torkú barlangban a gyújtózsinórhoz. 
Eszébe sem jutott, hogy akár a következő pillanatban 
is felrobbanhat a szerkezet, amellyel a B. 26-os valamit 
meg akar semmisíteni. Nyilvánvaló, hogy ez a szándé- 
ka ... De el kell oltani, amilyen gyorsan csak lehet.

Pisztolya agyával lefojtotta az égő zsinórt, amely- 
bői már csak tíz-tizenkét centimétemyi állt ki a föld- 
bők. A B.26-osnak tehát újabb titkai vannak ezzel a 
barlanggal... Beljebb kell mennie, a másik kijárat- 
hoz... Előrenézett a poláris-lámpával. A barlang elfor- 
dúlt... Pálos óvatosan a falhoz lapult, és úgy mászott 
előre...

Elamarosan észrevette a másik nyílást. Sütött a hold, 
s bár az erdő lombjai megszűrtek a fényt, innen belül- 
ről, ebből a szuroksötét barlangból egészen jól kirajzó- 
lódott a nyílás kontúrja.

Pálos szaladni kezdett a világosság felé. De valami- 
ben megbotlott. Kitapogatta a furcsa tárgyat, s érez- 
te, hogy egy vasrúd áll ki a sziklából. A poláris fény 
mellett gyorsan megnézte. A vasrúd egy nyitott beton- 
ajtóból állt ki. Tehát még egy üreg van a barlangban ...

Akkor viszont itt kell lennie a B.26-osnak... A ned- 
vés kövezeten csendben arrább lépett, hogy tüzelőál— 
lást foglaljon el, s így sakkban tartsa a betonajtót. Ek- 
kor a távolból szinte elhaló suttogással a nevét hallotta.

Felismerte Liszkai főhadnagy hangját.
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Odaszökellt a barlangnyiláshoz. E pillanatban egy ír- 
tózatos ütést érzett a jobb karján. Elejtette pisztolyát, 
és másik kezével a sebesült karjához kapott. Tenyere 
azonnal nedves lett. Felnézett, s két méternyire tőle 
a barlang nyílására ráboruló sziklák alatt, ott állt a 
nyugatnémet vadász, Kurt Müller. Fekete frakk volt 
rajta, kezén szarvasbőrkesztyű. Fegyverét parancsolóan 
az őrnagyra szegezte. Pálos le akart hajolni a piszto- 
lyáért, de a férfi halkan, tökéletes magyarsággal rá- 
parancsolt:

- Fia kedves az élete, otthagyja! Jöjjön közelebb! 
Fia ki meri nyitni a száját, azonnal lelövöm!

Pálos tudta, hogy a B.26-os pajzsnak akarja felhasz- 
nálni a főhadnagy ellen, így akar elmenekülni az ő 
élete árán. Úgy tett, mintha megindulna feléje, de az- 
tán párducmozdulattal előrevetette magát, s jobb vál- 
Iával nekiesett a férfi sípcsontjának. A B.26-os átbukott 
rajta.

Az őrnagy felkarja bénán lógott a sebesüléstől, s tud- 
ta, hogyha pillanatok alatt nem történik valami rend- 
kívüli, akkor ő elveszett. Ezért bal kezével, minden ere- 
jét beleadva hátrakapott, és ujjait belevájta az idegen 
torkába. Aztán nagy lendülettel egész testét rádobta, 
úgy hogy a hasaló férfi nem tudta kihúzni maga alól 
a kezét, amelyben a pisztolyát szorongatta. Pálos a Iá- 
bával próbálta kitapogatni pisztolyát. A B..26-os azon- 
bán magához tért pillanatnyi bódultságából, s bal kézé- 
vei erősen megrántotta ellenfele sebesült karját. Az 
őrnagy felüvöltött fájdalmában. S csak most jutott eszé- 
be Liszkai...

- Liszkai!... ordította teli torokból.
A B.26-oserre a kiáltásra úgy feldobta magát, mintha tűz 

égette volna meg.
- Csend! Még egy szó, és lövök. Álljon elém ־ 

parancsolta Pálosnak.
Az őrnagy nem tehetett mást, bízott a jó szerencsében, 

és a külföldi elé állt: E pillanatban felbőgtek a hegyek. 
Visszhangzott minden. Pálosnak eszébe jutott a heh-
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kopter. Megremegett az örömtől. Keresik. Erős poláris 
lámpáikkal könnyen fel is tudják fedezni őket...

A B. 26-os rákiáltott Pálosra, hogy induljon el előtte. 
Az őrnagy remélte, hogy mozgás közben könnyebben 
észreveszik őket, így hát azonnal teljesítette az ügy- 
nők kívánságát.

Elindultak. A B.26-os az őrnagy testével fedezte ma- 
gát■

Már át is értek a tisztáson, benn jártak az erdőben. 
Az őrnagy úgy döntött, hogy lesz, ami lesz, ráveti ma- 
gát a B.26-osra ... Ekkor valaki egészen közelről hitre- 
len rájuk kiáltott.

- Dobja el a fegyverét!
A B. 26-os érezte, hogy pisztoly csöve fúródik a há- 

tába.
Pálos azonnal megismerte Liszkai hangját Elirtelen 

hátrafordult, és bal öklével olyat csapott a B.26-os ke- 
zére, hogy a fegyver messzire elrepült.

- Vigyázzon rá. én jelzést adok a helikopternek! - 
mondta Pálos a főhadnagyunk, és visszaszaladt a tisz- 
tásra. A helikopter már ott búgott, berregett fölötte Pá- 
los integetett...

Liszkai főhadnagynak nem kellett sokáig várnia.

23

Pálos irodájában középen két szék állt üresen Né- 
gyen ültek a szobában. Egy rendórezredes, Pálos őr- 
nagy, Liszkai és egy másik nyomozó tiszt, akit Pálos 
maga mellé rendelt, hogy segítségére legyen a kihall- 
gátasoknál, mivel a jobb karját nem tudta mozgatni. 
Az imént is tőle kellett tüzet kérnie. Restellte tehetet- 
lenségét...

Pálos őrnagy maga alá húzta lábait. Ezzel a merev 
tartással próbálta elfojtani fájdalmát. Az ember néha
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nem is gondolja, hogy egy-egy ösztönös mozdulat mi- 
lyen jó fájdalomcsillapító.

Valakiket vártak. Liszkai főhadnagy ki is ment a fo- 
lyosóra... Odakinn az egyik fal melletti széken Feren- 
czi Éva ült, mellette idegen emberek, akiket szintén 
tanúkihallgatásra hívtak be.

A főhadnagy kissé ideges volt. Nemcsak azért, mert 
már húsz perce várakoztak Ferenczi századosra, de a 
kíváncsiság is fűtötte. Két napja már, hogy itthon van- 
nak, Pálos őrnagy azonban még semmit sem volt haj- 
landó elmondani az utolsó órák történetéből. Pedig mi- 
lyen izgalmas lenne megtudni, hogyan jött rá a B.26- 
os személyazonosságára. Igazán nem szép tőle, hogy 
hallgat, hiszen ebben a munkában ő a jobbkeze volt, 
mindent együtt csináltak, s neki, a fiatal nyomozónak 
igazán elmondhatná ... Már az autóban is faggatta, de 
akkor leintette azzal, hogy inkább tartsa nyitva a sze- 
mét, s figyelje az előttük haladó rabszállító kocsikat. 
A B. 26-os elfogása után még napokig tartott, amíg az 
egész hálózatát fel tudták göngyölíteni. Fluszonkét em- 
bért még meglátogatni is sok, hát még elfogni. Az egyi- 
kért például Pestre kellett felutazni, meglepni éjjel a 
lakásán, letartóztatni, s visszavinni Miskolcra. Aztán 
persze ismét felszállitották őket a fővárosba. Az a lé- 
nyeg. hogy most már együtt van az egész társaság, a 
munka nagyja befejeződött... Igaz, most jönnek a 
nagy kihallgatások. Még csak ezután állítják össze a 
nyomozati jegyzőkönyveket, az egész vizsgálati anya- 
got...

A folyosón feltűnt Ferenczi százados alakja. Civilben 
jött. Éva azonnal felugrott, és eléje sietett. A százados 
gyengéden átölelte a húgát, akinek kisírt szeméről lát- 
szott. hogy tragikus napokat élt át.

- Régóta vártok?
- Igen ... - válaszolta Éva.
- Téged már kihallgattak?
- Azt mondták, hogy engem egyelőre nem hallgat
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nak ki, de szeretnék, ha itt lennék kéznél - mondta 
Éva, és megcsuklott a hangja.

A lány tulajdonképpen nagyon keveset értett a tör- 
téntekböl. Semmit sem mondtak el neki, nem tudta, 
hogy végül is ki volt ez a Sipos, Pálos csupán arról 
beszélt, hogy erősnek kell lennie, és sürgősen el kell 
felejtenie Sipos emlékét, mert ez a férfi nem érdemelte 
meg az ő szerelmét... Azóta is folyton azon gondolko- 
dik, hogy mit követhetett cél Tibor, s mi rejlik a szörnyű 
gyilkosság mögött. A saját eszére volt utalva, de még 
az ő elfogult logikája is szörnyű képet rakott össze az 
elmúlt másfél hét mozaikjaiból...

Liszkai főhadnagy nem engedte be Évát az őrnagy 
szobájába.

- N'em lehet, kedves Éva. Nagyon kérem, maradjon 
kint egy kicsit, ez a parancs. Majd később. - Befelé 
menet odaszólt a titkárnőnek, hogy sürgősen hívja fel 
az ügyészt, mert megérkezett Ferenczi százados...

Pálos parancsot adott:
- Flozzák fel!
Amíg Liszkai ismét kisietett, az őrnagy röviden tájé- 

koztatta Ferenczi századost, hogy elkészült a vegyipisz- 
toly vegyvizsgálati jelentése, és szívesen odaadja áttanul- 
mányozásra; bizonyára hasznos lesz neki, a vegyvédelmi 
parancsnoknak.

- Tudja, mit találtunk a barlangban? - szólt aztán.
A százados kérdőn nézett Pálosra.
- Föld alatti adó-vevő berendezést. Két kilowattal 

működött. Külön áramfejlesztője volt... Tökéletesen 
kiépítették ezt a barlangot. Még ágy is volt benne. És 
ahová nyúltunk, mindenütt fegyvert találtunk ...

- Még mindig nem értem, pedig már órák óta ezen 
töprengek, hogy miért nem lépett ez a tökéletesen kié- 
pített hálózat már korábban akcióba? - akasztotta meg 
Pálost a csendben ülő ezredes.

Flosszú távra telepítették őket, ezredes elvtárs. 
Eddig nem nagyon dolgoztak ilyen módszerrel... Most
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úgy látszik, rájöttek, hogy a tömegmunka nem sokat 
ér...

Megérkezett az ügyész is. Bemutatkozott Ferenczi- 
nek.

Az ajtó kinyílt, s megbilincselt kézzel, két rendőr ki- 
seretében belépett rajta a B.26-os, a magas termetű 
nyugatnémet vadász. Ugyanaz a fekete ruha volt rajta, 
mint az erdőben. Megállt a szoba közepén, s várta, 
hogy leültessék.

Arcán nyoma sem volt az izgalomnak, tudta, hogy 
végzete elérte, s már nincs menekvés. A lakásán min- 
dent megtaláltak, a barlangot ismerik, már minden em- 
bérét elfogták - értelmetlen tagadni. Talán könnyí- 
teni akart a sorsán, amikor látható készséggel vála• 
s/olt már az első kérdésre is, miután levették róla a 
bilincset, s ráparancsoltak, hogy üljön le a középen el- 
helyezett székre.

- Evett? - kérdezte Pálos a foglyot.
- Igen.
- Amint láthatja, jelen van az ügyész úr is. A had- 

nagy elvtárs készíti a jegyzőkönyvet, ugyanúgy, mint 
tegnap - mutatott Pálos a nyomozóra. - Legyen szí- 
vés még egyszer mondja el, miért ölte meg Sípost?

- Ugyanazt tudom mondani, mint már korábban Pa- 
roncsot kaptam, hogy Fecskét semmisítsem meg. Sipos 
viselte a Fecske fedőnevet...

- És miért szaladt el a szállóból?
 -Az akció befejeztével azonnal vételre kellett áll ־

nőm.
- Ön mikor kapta a B.26-os fedőnevet? - csapott 

rá hirtelen Pálos, egészen más vonatkozásait kutatva 
az ügynek.

- 1945-ben.
- És mikor kapott utasítást Kemecsei őrnagy meg- 

gyilkolására?
A hidegvérű, mindenre elszánt kém felkapta a fejét. 

Erről eddig nem volt szó. Még csak nem is kérdezték 
tőle, hogy mi köze van Kemecsei halálához.
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nagy elvtárs készíti a jegyzőkönyvet, ugyanúgy, mint 
tegnap - mutatott Pálos a nyomozóra. - Legyen szí- 
vés még egyszer mondja cl, miére ölte meg Sípost?

- Ugyanazt tudom mondani, mint már korábban Pa- 
rancsot kaptam, hogy Fecskét semmisítsem meg. Sipos 
viselte a Fecske fedőnevet...

- És miért szaladt cl a szállóból?
- Az akció befejeztével azonnal vételre kellett áll- 

nora.
- ön mikor kapta a B.26-os fedőnevet? - csapott 

rá hirtelen Pálos, egészen más vonatkozásait kutatva 
az ügynek.

- 1945-ben.
- És mikor kapott utasítást Kemecsei őrnagy meg- 

gyilkolására?
A hidegvérű, mindenre elszánt kém felkapta a fejet. 

Erről eddig nem volt szó. Még csak nem is kérdezték 
tőle, hogy mi köze van Kemecsei halálához.
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- Erről semmit sem tudok... Nem tudom, kiről be- 
szél őrnagy úr...

Nézze, mondtam már magának, hogy jobb, ha 
mindent őszintén bevall... Az őszinteség mindig eny- 
hítő körülmény ...

- Semmit sem tudok róla - makacskodott a B. 26-os.
- Ezt sem ismeri? - kérdezte Pálos, és felemelt az 

asztalról egy kis dobozt, majd óvatosan kivett belőle egy 
törött üvegfiolát.

A nyugatnémet vadász nagy önuralommal nézte Pá- 
los kezét, és hallgatott.

Megtaláltuk rajta az ujjlenyomatát. Egyeztettük, 
kár tagadnia.

A B.26-os látta, hogy már nem tagadhat. Bólintott.
- A szakaszvezetővel hogyan tartotta a kapcsolatot? 

- fordított a kérdéseken az őrnagy.
- Telefonon és levélben,
- O ismerte magát?
- Nem.
- És maga?
- Én természetesen ismertem.
- Elogyan került vele érintkezésbe?
- Kintről kaptam meg az utasítást és a korábbi 

fedőnevet.
- Elogyan látta el pénzzel?
- Postán...
- Korábban adott neki utasításokat?
 Csak hálózatszervezési parancsokat kapott, meg ־

néhányszor kísérletezgettem vele, hogyan viselkedik.
- Elogyan válaszolt magának?
- Mindig más és más faluból, gépelt borítékkal, a 

miskolci postára ... Küldtem neki vegyi indigót, s ké- 
sőbb azt használta. Aztán kapott ötven különböző nevet, 
besorszámozva. Ugyanennek a másolata megvolt nálam 
is, és mindig a következő névre kellett küldenie a leve- 
let a miskolci postára ...

- Rágyújt?
- Ela megkínálna, őrnagy úr, szívesen venném...
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- No, gyújtson rá! Kísérjék ki az előszobába !
A B.26-ost újra megbilincselték, és kivezették az 

előszobába. Az őrnagy ez után Ferenczit faggatta, hogy 
milyen embernek ismerte meg a szakaszvezetőt, ho- 
gvan került a hadsereghez? Ferenczi részletesen vála- 
szolt a kérdésekre.

Egy óra is elmúlt már, amikor Pálos javasolta, hogy 
menjenek le ebédelni, addigra megjönnek Ferenczi 
szülei is. - Beszéljen a húgával - fordult Ferenczi 
századoshoz ismét -, talán éppen az erősítené meg, ha 
teljes meztelenségében megmondanánk neki, ki volt ez 
a gazember...

- Akkor is várjunk még néhány napot, őrnagy elv- 
társ.

- Van egy tippem. Jelen lesz Éva is. amikor szü- 
leivel beszélgetünk. Csakugyan! Behívjuk! Fia ez sem 
döbbenti meg. akkor ...

Őrnagy elvtárs... ne feledje, hogy Éva nagyon 
rendes lány ...

Az ügyész és a rendőrtisztek lementek az ebédlőbe. 
Liszkai közben odasündörgött a parancsnoka mellé, s 
kissé hízelegve próbált kiszedni belőle néhány dolgot, 
amit még mindig nem értett.

- De kiváncsi maga. főhadnagy elvtárs! ־ csapott a 
vállára Pálos. - Nem volt ebben semmi ördöngösség.

- De hát Kovács igazgató ... Az őrnagy elvtárs is 
azt mondta eleinte, hogy őrá gyanakszik ...

- Magának meg mindig az éjszakai villogás jár az 
eszében, amit a toronyban láttunk? Meg a toronyszoba, 
ugye?

- Az is. És a különös viselkedése... A képek ...
- Én is csak később jöttem rá, hogy Kovács a televí- 

ziós antennát igazította a toronyban, mert Besztercebá- 
nyát akarták fogni.

- Mi volt azzal a toronyszobával? - kérdezte az 
ezredes, aki eddig is nagy figyelemmel hallgatta Pálos 
minden szavát.

- Az üdülő igazgatója berendezett magának a to
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ronyban egy festőszobát... Az az érzésem, hogy túl- 
zott belső kételyei vannak ennek az embernek, bár 
amint elnézegettem a képeit, nem is olyan rosszak... 
Szégyellte őket mások előtt, ezért húzódott a toronyba. 
Tény, hogy nagyszerű kilátás nyílik onnan ... Mi ész- 
revettük, s meglestük. Gyanúnkat csak fokozta, hogy 
olyan lopózva jött le a szobából, mint egy besurranó 
tolvaj. Pedig egyszerűen csak nem akarta leleplezni ma- 
gát a vendégek előtt, hogy hol dolgozik. De egy másik 
dologgal is félrevezetett... Kiderült, hogy Kovács 
igazgató hajnalonként egy mészkőbarlangba jár für- 
deni, amelynek egyik üregében forró, a másikban hí- 
deg víz van. Szármázik. Ezt később magam is ellenőriz- 
tem ...

Mire ismét felmentek, már ott ült a két. öreg is, Fe- 
renczi néni és Ferenczi bácsi. Ferenczi százados hozta 
fel őket a fővárosba, de minthogy két órára szólt az 
idézés, kicsit körülnéztek a városban...

Kissé ijedten pislogtak a sok emberre, akik egymás 
után léptek a szobába.

Pálos igen barátságosan köszöntötte őket. Ferenczi 
bácsi mélyen az őrnagy szemébe nézett, aztán csodál- 
kozó hangon felkiáltott:

- Nézzenek oda! Fliszen mi már találkoztunk ...
Persze, Ferenczi bácsi. Úgy emlékszem magára, 

mintha ma lett volna. Csak azóta én is megöregedtem 
egy kicsit...

- Látom, látom ... Maga is beleőszült az időbe.
- Meg egy kicsit a munkába.
- De régen volt is az... Sokszor gondoltam magára. 

Már voltam úgy, hogy felkutatom, mert fúrt a kíváncsi- 
ság, mi történt abban a dologban ...

Eddig, sajnos, nem sok... Illetve... De hát ülje- 
nek le, foglaljanak helyet. Nem parancsolnak valami 
hűsítő italt? Ebéd után biztosan jólesik ... Meg ez a me- 
lég...

- Ne fárassza magát, köszönjük - szólalt meg Fe-
renczi néni. 213



Miután mindenki helyet foglalt, Pálos elmondta a 
honvéd százados szüleinek és Évának, hogy mi történt. 
Nem hallgatott el semmit, úgy ismertette az ügyet, 
olyan részletességgel, ahogy az ügyészek szokták, ami- 
kor a vádiratot felolvassák a bírósági tárgyalóterem- 
ben. A lány tágrameredt szemmel figyelte az őrnagyot, 
aztán felzokogott. A szülők álmélkodva hallgatták, 
hogy ilyesmi létezik, de amikor kislányuk is szereplője 
lett a történetnek, Ferenczi néni is elsírta magát. O 
nem így gondolta lánya első szerelmét, s ami most 
Évának nagyon fájt, az neki, az anyának ezerszer fáj- 
dalmasabban hasított a szívébe.

- De tulajdonképpen másért hivattam Ferenczi bá- 
csiékat - folytatta Pálos. - Be fog jönni ide ennek a 
bűnügynek az egyik főszereplője. Nagyon kérem Fe- 
renczi bácsit, jól nézze meg.

Az őrnagy intett, hogy hozzák be a B 26-ost.
Ismét bekísérték a kémet, és levették csuklójáról a 

bilincset.
Nyugodtan menjen oda hozzá, Ferenczi bácsi. 

Nézze meg jól - szólt Pálos.
A kis, hajlott hátú öregember felállt, és odalépett a 

külföldi vadászhoz.
Nézte, nézte. Még az állát is megfogta, elfordította 

az arcát.
- Semmit sem látok rajta .. . Mit kell néznem?
- Jól nézze meg. Ferenczi bácsi...
- Hiába nézem ...

Most is? - kérdezte Pálos, majd odalépett a 
B. 26-oshoz, és egyetlen rántással letépte arcáról a bőrt. 
Jött a szemöldöke, az orra. még a hajából is egy darab. 
De előbújt egy másik arc, immár az igazi: ott állt a 
szoba közepén Járfás Kálmán, az erdész. Éva felsikol- 
tott:

- Az erdész!
- Most nézze, Ferenczi bácsi. A szemét!
Ferenczi bácsi felhördült:
- O az! A vitéz Kertes!
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Az erdész felpattant a székről. Riadtan nézett körül 
a szobában, mintha a menekülés útját keresne. De az 
ajtóban ott álltak a rendőrök ...

- Sejtettem, hogy kellemetlen lesz ez a találkozás 
önnek, Kertes úr! Vagy inkább százados úr?

A B. 26-os nem válaszolt. Ha eddig úgy gondolta, 
hogy talán életfogytiglani börtönbüntetéssel megúsz- 
hatja, most már biztos lehetett a jövőjében!

- Mutassa meg neki a haslövését Ferenczi bácsi...
Az idős ember inkább tépte, mint gombolta az inget,

s amikor elő villant a még mindig jól látható heg, oda- 
bökött az ujjával.

- Ezt te csináltad!
- Mert nem volt ideje a tarkólövéshez. Amit koráb- 

bán már százötven esetben kipróbált - folytatta met- 
sző gúnnyal az őrnagy.

A többiek mit sem tudtak a kémhálózat és a Ferenczi 
bácsi haslövése közötti összefüggésekről, legfeljebb 
csak sejtették, hogy itt most Jártásnak, vagyis vitéz 
Kertesnek a múltjáról beszélnek.

- Nézzék az arcát - mutatta Pálos őrnagy. - Plasz- 
tikai műtétet csináltatott, hogy ne ismerjék fel! Ugye, 
Kertes úr?

A B. 26-os nem válaszolt.
- Most arról beszéljen, hogyan gyilkolta meg Sípost.
Jártás kis ideig még hallgatott, de aztán meggon-

doha magát, és beszélni kezdett.
Azt tudja, hogy a nyugatnémet vadászok tolmá- 

csa voltam...
?Ez előre el volt készízvc, vagy véletlenül jött ־
- Elő volt készítve.
- A vadászok is tudtak valamiről?
- Nem, ő sem, akinek a maszkját viseltem. Oda-

kinn, a központban tudták, hogy ők mikor érkeznek. 
Futár útján megkaptam az egyik vadász öltözékének 
pontos mását, több öltönyt és egy bőrálarcot, amely 
teljesen az ő arcát mintázta. Termetünk szinte egy- 
forma... 215



- Emberbőrből készült az álarc? - kérdezte Pálos.
- Azt hiszem, igen.
- No, tovább!
- Amikor megkaptam a parancsot, hogy Fecske nem 

repül többé, kerestem az alkalmat Úgy akartam meg- 
csinálni a dolgot, hogy utána eltűnhessek, s ne tere- 
lődjön rám a gyanú.

- Ezért hagyott neki üzenetet, hogy hajnali négy- 
kor menjen a Elámor-kohóhoz?

- Igen - kapta fel a fejet Járfás, hogy még ezt is 
tudják róla.

- No és miért gyilkolta meg előbb?
- Parancs volt rá, hogy meg kell halnia ...
A nap sugarai áttörtek a függönyön, s beborították 

a szobát. Járfás cigarettájából alig maradt néhány milli- 
méternyi, egészen addig szívta, amíg a körmére nem 
égett. A füstöt mélyen tüdőre szívta.

Pálos elhallgatott, mintha gondolkodna valamin. Pe- 
dig csak a fáradtság tört ki rajta. Hosszan nézte ezt 
az embert, aki úgy ült ott a szoba közepén, és olyan 
folyékonyan válaszolt, mint egy megfenyített gye- 
rek ... Milyen félelmetesnek tetszett még néhány nap- 
pal ezelőtt is! Milyen titkozatosnak... Mintha lég- 
alábbis egy egész országrész az öve lett volna. Pedig 
az élet továbbra is ugyanúgy zajlott ezen a vidéken, 
mint annak előtte. Az emberek ugyanúgy dolgoztak, 
szórakoztak, pihentek, mint máskor.

- Azt mondja meg, Járfás - pödört egyet a baju- 
szán Pálos őrnagy -, hogy mit csinált aztán, amikor 
az üzenetet otthagyta? Illetve, hogyan jutott be észre- 
vétlenül a szobába?

- Felvettem a külföldi öltönyét és az álarcot. Ilyen- 
kor mindenki azt hitte, hogy a német vadász megy 
felfelé a lépcsőn. Amikor úgy láttam, hogy senki sem 
tartózkodik a folyosón, kinyitottam a szobát.

- És ha jött volna valaki?
Bementem volna az egyik nyugatnémet szoba-

jába.
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- Olyan tökéletes biztonságot nyújtott a maszkíro- 
zás?

.Igen ־
- Tovább!
- Eszembe jutott, hogy a Hámor-kohónál azért nem 

hajthatom végre a parancsot...
- A gyilkosságot!

... a gyilkosságot, mert akaratlanul is nyomot 
hagyok. Tudtam, hogy lesz jelmezbál, minden turnus 
szokott tartani. Amikor a lepény evő verseny folyt, ott 
álltam a többiek között. Én fújtam el a gyertyát...

- És a villany?
- Azzal a kis szerkezettel, amit már mutatott az 

őrnagy úr...
- Még egyszer mondja el, hogy is volt az.
- Órával működik. Tudtam, hogy tizenkettő után öt 

perccel már egészen biztosan eloltják a villanyt. Erre 
állítottam be, s a harmadik emeleti folyosón, a forduló- 
nál behelyeztem a biztosíték rendszerbe. Zárlatot idé- 
zett elő...

- A telefon?
- Én vágtam el...
- És aztán?
- Elhelyezkedtem Sipos mögött, és lelőttem.
- Vegyipisztollyal?
- Nem.
- Tehát hangtompítóssal?
.Igen ־
- 1956-ban meddig volt odakinn?
- Két napig...
- Vigyék! - szólt Pálos a rendőrökhöz.
Kikísérték.

Ómagy elvtárs, mikor gyanította először, hogy 
Járfás rejtőzik a B. 26-os fedőnév mögött? - kérdezte 
Bordás ezredes.

- Hogy őszinte legyek, csak az utolsó pillanatban 
győződtem meg elképzelésemről. De már gyanús volt.
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amikor beszélgettem vele egy kiránduláson, és fel- 
ismert mint soproni erdészeti hallgatót. Pedig eskü- 
szóm, hogy sohasem jártam az erdészeti főiskolára - 
mondta nevetve Pálos. - A másik gyanús mozzanat 
az volt, hogy ugyanúgy befele taposta a cipője sarkát, 
amint ezt Sipos szobájában a poláris fény kimutatta. 
Csak megzavart a nyugatnémet. Még az utolsó pilla- 
natban is, ezzel az emberbőr-maszkkal. Rémes, mire- 
nem képesek... Lenyúzzák emberek bőrét, hogy ügy- 
nökeiknek álarcot csináljanak belőle.

- Biztosan halottakról - szólt közbe az ezredes.
- Természetesen. De nem szörnyű így is?
- De. Az.
Éva megsemmisülten hallgatott. Nem sírt már, de 

még mindig fel-felcsuklott benne a fájdalom. Micsoda 
kegyetlensége a sorsnak, hogy belekerült ebbe a maffiá- 
ba, amely egykor az apjától az életet, most pedig az 
ő szívét akarta elragadni. Egyes részletek, összefüg- 
gések még csak sejtésként éltek benne, de annyit már 
tudott, hogy az ő élete ugyanúgy veszélyben forgott, 
mint annak idején az édesapjáé ...

' Tulajdonképpen csak ennyit akartam Ferenczi 
bácsitól - mondta Pálos. - Maga pedig, Éva, mielőbb 
gyógyuljon ki ebből a szerencsétlen históriából. Tudom, 
hogy fáj, de elhiheti, hogy nem mi akartunk fájdalmat 
okozni magának.

A lány nem válaszolt. Ismét megeredtek a köny- 
nyei...

Ferenczi bácsi átölelte a lányát, aztán intett a fele- 
ségének és fiának.

Együtt indult haza Borsodba a Ferenczi-család.
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