
 

 



Franz Eberhofer, a testestül-lelkestül bajor zsaru egyik 

pillanatról a másikra bűnüldözőből gyanúsítottá válik – 

méghozzá egy rendőrgyilkossági ügy gyanúsítottjává. A 

nyomok mind Franz felé mutatnak: az áldozattal 

köztudottan rossz volt a viszonya, az alibije gyenge, 

ráadásul a gyilkos fegyver éppen az ő jó bajor bicskája. 

Szorongatott helyzetéből az egyetlen kiút, ha komótosan 

nyomozgató kollégái helyett a saját kezébe veszi az ügy 

felderítését.  

Közben sajnálatos módon a szülői házban is belháború 

dúl: felbukkan ugyanis Paul, a Nagyi hetven évvel ezelőtti 

nagy szerelme… 
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1. fejezet 

Csütörtökön temetik a Nagyit. Szitáló eső, szürke ég, bokáig 

állunk a temetői avarban. Mégis itt van szinte az egész falu. 

Mert hogy nagyon szerették a Nagyit. Egyesek még sírnak is, 

amit nem igazán értek. Mi sírnivaló van azon, hogy valaki a 

századik évéhez közeledve jobblétre szenderül? Nem inkább 

örülni kellene, főleg, hogy a Nagyi az utolsó hónapokban már 

állandó gondozásra szorult? Miféle jövő várt volna még rá? 

Aggok háza? Jó, bocsánat, tudom, manapság szépkorúak 

otthona a neve. A lakók többsége viszont ettől még ugyanúgy 

csak vegetál élet helyett. Nem a Nagyinak való hely lett 

volna. Semmiképpen sem. Ilyen szép hosszú élet után 

megérdemelte, hogy méltósággal halhasson meg. 

No de eltértem a lényegtől. Szóval, ahogy mondtam, 

szinte az egész falu kivonult. Susiba karolva állok, nagyon sír 

szegénykém, és mivel szokás szerint nincs nála zsebkendő, 

folyamatosan szívogatja az orrát. Nem mintha ez bárkit is 

zavarna egy olyan közegben, ahol a legtöbben maguk is 

folyamatosan szipognak és köhögnek. 

A koporsó szép. Diófa. A tetején fehér és sárga rózsákból 

kötött koszorú. Közöttük egy kis fátyolvirág. Nagyon szép. A 

szalag felirata: „Nagyinak szeretettel”. Illik hozzá. 

Előlép a plébános. Még neki is meg kell köszörülnie 

néhányszor a torkát, mielőtt elkezdené a beszédét. Szépen 

beszél. A gyülekezet papírzsebkendő-fogyasztása több száz 

százalékkal megnő a beszéd alatt. 



Amikor elhangzik, hogy „hamu a hamuhoz, por a porhoz”, 

rázendít az eső, mintha dézsából öntenék. Kinyílnak az 

esernyők, mint a gombák ősszel. Susi és én közös esernyőn 

osztozunk, mert olyan szorosan simul hozzám, hogy nem is 

lenne hely külön esernyőnek az ő feje fölé. Mivel pedig 

gyakorlatilag tiszt vagyok, ráadásul úriember is, 

nagyvonalúan úgy tartom az esernyőmet, hogy Susi szárazon 

maradjon. Ami persze azzal jár, hogy az én bal oldalam 

viszont teljesen átázik. Mire a koporsót leeresztik a sírba, a 

bal oldalam már csuromvizes. Remek. 

Az „Ave Maria” után fekete földet lapátolunk a nyitott 

sírba és virágokat dobálunk után. Aztán felkerekedik a 

gyászoló közönség. Nem megy gyorsan, ennyi embernél. 

Főleg, hogy néhány babakocsi és két kerekesszék is dülöngél 

a sárba süppedve. Mire az utolsó vendégek is kinyilvánítják 

részvétüket, már az egész hátam csuromvíz, csorog le a 

gerincem mellett egyenesen a hátsó felem vágatába. Csoda 

lesz, ha megúszom az aranyeret. 

– Részvétem – mondja a Papa és megrázza Susi kezét. 

– Részvétem – visít az aprócska, csodálatos Nagyi olyan 

hangerővel, mint az utolsó ítélet harsonája. Olyan sok éve 

süket már, mégsem tudta megtanulni, hogy akkor sem fog 

jobban hallani, ha teli torokból ordít. 

A halotti tor színhelye felé ballagva Susi még mindig 

szipog. Átölelem a vállát. A száraz karommal, magától 

értetődik. 

– Ó, Franz… – mondja egész halkan. 

Mondania sem kell, tudom, hogy nagyon szomorú. Mióta 

a szülei meghaltak, a Nagyija volt az egyik legfontosabb 

ember az életében. El is sóhajtotta nekem többször is, hogy 



„ó, Franz, a Nagyi és te, ti ketten vagytok a legfontosabbak 

az életemben”. 

Hát a legfontosabbak egyik fele most már sajnos halott, 

úgyhogy a Jóisten csak vigyázzon a másik félre! 

Nagyon jól el tudom képzelni, mit érez most Susi. Ha 

egyszer az én saját Nagyim halna meg és nem ordítozna 

velem többet… Gondolni sem akarok ilyesmire. Akkor már 

inkább a szépkorúak otthona. 

– Te, Franz – szólal meg Susi, felrezzentve a 

gondolataimból. 

– Igen, Susi? – mondom. 

– Nem gondolod, hogy most már tényleg össze kellene 

házasodnunk? Látod, milyen gyorsan elmúlik az élet… 

– Olyan gyorsnak azért nem mondanám. A nagymamád 

kilencvennégy éves volt, úgyhogy bőven van még időnk – 

mondom, és megvakarom a hülye szakállamat, amit hetek 

óta viselnem kell. Egy fogadás, egy nagyon hülye fogadás 

miatt. Mindegy, egyszer csak vége lesz. 

A fogadós is a részvétét nyilvánítja, aztán mutatja az utat 

a lefoglalt különterembe. A gyászolók már ott ólálkodnak, 

egymás kezéből kapkodják ki az étlapokat, amelyekből sokkal 

kevesebb példány áll rendelkezésre, mint ahány gyomor 

korog a teremben. 

Aztán megszólal a szolgálati telefonom. Most az egyszer 

kivételesen örülök neki. Amúgy sem szeretem a halotti 

torokat, de hogy még azt is hallgatnom kelljen, hogy 

házasodjunk össze? 

– Te, Susi, látod, keresnek – mondom halkan, és már 

osonok is az ajtó felé. 



– Ne aggódj, én majd intézek mindent – szólal meg 

mellettünk hirtelen Leopold, aki a bátyám, és akinek a 

jelenlétéről mindezidáig sikerült megfeledkeznem. 

A polgármester telefonál. 

– Jó, hogy elérem, Eberhofer. Hol van? 

– A Gmeinwieser nagyi temetésén. Nem kellene magának 

is itt lennie, polgármester? Végtére is majdnem száz évet élt 

le nálunk a megboldogult. Talán illendő lett volna tiszteletét 

tenni, nem gondolja? 

– Igen, igen, de ha egyszer belefulladok itt a munkába, 

meg kell értenie… Különben is, tegnap elmentem a 

rózsafüzéres virrasztásra. Több mint két órát ültem ott, azért 

ez is számít, nem igaz? Maga mindenesetre most azonnal 

jöjjön be a városházára! Sürgős! 

Hát ha sürgős, akkor nincs mese, menni kell. A derék 

Eberhofer már indul is. Csak még magához vesz néhány 

falatot. Csak úgy, félrehúzódva, nem akarván zavarni a 

szokásos halotti toros harmóniát. Egy kis májgaluskaleves 

zsenge zöldséggel, egy adag vegyes sült hús 

krumpligombóccal és egy kis káposztával, végül egy meleg 

almás rétes vaníliafagylalttal. Hozzá egy-két sör. De utána 

már tényleg indulok. Először persze haza, mert még át kell 

öltöznöm, nehogy összeszedjek valami kórságot a vizes 

ruhában. 

Amint beérek a városházára, megyek egyenesen a 

polgármester irodájába, és mindjárt fel is ülök lendületesen 

az íróasztalára. Szeretek felülni rá. Kölcsönöz némi 

dominanciát a fellépésemnek. A polgármester nem szereti, 

valószínűleg, mert ilyenkor mindig kicsinek érzi magát a 

foteljébe süppedve. Szólni persze nem mer. Mert hogy én 



vagyok közel s távol az egyetlen rendőr a vidéken, így nem 

tanácsos összeveszni velem. Ezért aztán általában inkább 

feláll, az ablakhoz sétál és kinéz rajta. Most is így tesz. 

– Nos, hol is kezdjem, Eberhofer… – mormogja zavartan, 

és összekulcsolja a kezét a háta mögött. 

– Talán az elején – igyekszem segíteni neki. 

– Haha… Szóval a kollégái… úgy értem, Landshutban… az 

ottani kollégái… 

– Akármit is akar tőlem, felejtse el! – szögezem le és már 

indulok is kifelé. 

– Az Isten szerelmére, Eberhofer! – csattant fel és végre 

felém fordul. 

– Négy teljes hónapot lehúztam Landshutban kisegíteni a 

kedves kollégákat. Ennél többet senki ne várjon tőlem. Az én 

körzetem Niederkaltenkirchen, nem Landshut. Legfelsőbb 

utasításra, hogy emlékezetébe idézzem! 

– Nézze, Eberhofer, azért itt nálunk nem történik olyan 

sok minden… 

– És maradjon is így – mondom még, azzal már robogok 

is kifelé. Küldjenek Landshutba, akit csak akarnak, de engem 

hagyjanak békén. Én többet az életben nem megyek 

Landshutba helyettesíteni. 

Azt hiszem, ezt azért el kell magyaráznom valamennyire. 

Szóval, a kedves kollégák és kolléganők Landshutban olyan 

szaporák, mint a nyulak, ennél fogva mindig legalább 

tucatnyian töltik egyszerre a gyermekgondozási idejüket 

otthon. A hiányuk pedig meglehetősen rossz hatással van a 

kapitányság működésének hatékonyságára. Világos. Ha meg 

valaki még meg is betegszik, vagy netán szabadságra megy, a 

helyzet egyenesen tarthatatlanná válik. Alig lézengenek 



néhányan a kapitányságon. Paradicsomi állapot a bűnözők 

számára. Ezért aztán engem is berendeltek helyettesíteni, 

megakadályozandó, hogy a város a bűnök városává 

süllyedjen. Mivel pedig a szolgálat az szolgálat, 

kötelességtudóan be is álltam. A kollégák többsége rendben 

van. Jó, talán nem a többségük, de úgy a fele biztosan. 

Normális, megbízható bűnüldözők. Éles ellentétben a 

szolgálatirányító parancsnokkal, akinek Barschl a neve és 

egy igazi elmebeteg. Egy agresszív megszállott, aki 

folyamatosan kémkedik a kollégái után, feljegyzéseket készít 

róluk, jelenti, ha egyetlen percet késnek vagy 

magánbeszélgetést mernek folytatni a kapitányság területén. 

Még a vécén töltött időnket is stopperórával méri. Az a fajta, 

aki a saját bátyját is feljelentené, ha az véletlenül 

szabálytalanul parkolna. Jó, ezt valószínűleg én is 

megtenném, de ez a Barschl ettől függetlenül egy testet öltött 

bubópestis. És sajnos ő a közvetlen felettesem, amikor 

Landshutba vagyok beosztva. Ráadásul még fiatalabb is 

nálam, ami aztán már végképp túlmegy minden határon. 

Hogy én úgy táncoljak, ahogyan ez a nevetséges kis 

mitugrász fütyül? Ilyen előzmények után azt hiszem, nem 

lehet csodálkozni rajta, hogy néhányszor elkerülhetetlenül 

egymásnak feszültünk. Egyszer például az ámokfutás-

gyakorlaton. Félreértések elkerülése végett: ilyenkor nem 

ámokfutnunk kell, hanem elpróbálni, mi lenne, ha egyszer 

valóban idetévedne a mi kis városunkba egy ámokfutó. Mivel 

hogy az utóbbi időben szép országunk más tájain előfordult 

ilyesmi, nem is egyszer. Bekattant diákok elemelték a sörétes 

puskát a szülői hálószobából, aztán a felére csökkentették 

vele az iskolájuk létszámát. Márpedig ha nálunk történik 



egyszer ilyesmi, akkor nekünk kell majd felvenni a harcot 

vele. A közelmúltig nemigen voltunk felkészülve ilyen 

bevetésekre, ezért a felsőbbségek elrendelték, hogy 

rendszeresen gyakorolnunk kell annak érdekében, hogy a 

legrosszabb esetben gond nélkül szét tudjuk lőni az ámokfutó 

agyát, mielőtt még ő lőné szét másokét. A gyakorlatot mindig 

egy évek óta üresen álló iskolaépületben tartjuk a 

kapitányság közelében. Azbesztveszély miatt rendelték el 

annak idején a kiürítését. Súlyosan azbesztfertőzött az egész 

épület, ezért gyerekeket és tanárokat nem engedhetnek be. A 

rendőröket érdekes módon nem akarják védeni. 

Szóval visszatérve arra a bizonyos napra, hát látom 

rögtön reggel, hogy a Barschl lesz a gyakorlat parancsnoka. 

Ami pedig azzal jár, hogy ő fogja alakítani az ámokfutót. 

Ennél fogva szabadon lehet lövöldözni rá. Nagyon kellemes 

gondolat. Fütyörészve veszem fel az öreg szolgálati 

zubbonyomat, amit ilyenkor szoktam használni. A sok 

festékbomba-találattól már úgy néz ki, mint egy emberforma 

Smarties-hegy. Gondosan megtöltöm a fegyveremet 

festékmunícióval. Rózsaszínű patronokat választok. 

Karl Stopfer is részt vesz a gyakorlaton, általában egymás 

mellett dolgozunk, sietek is megosztani vele a jó hírt. 

– Barschl lesz ma az ámokfutó – mondom. 

Karl vigyorog, de látok a tekintetében némi aggodalmat. 

– Azért ne vidd túlzásba, Franz – mondja. – Különben 

megint baj lesz. 

Mintha valaha is túlzásba vittem volna valamit 

életemben! 

Barschl meg már jön is, beáll középre, röviden ismerteti 

az ámokhelyzetet, aztán indul ámokfutni. 



Mit mondjak? Mivel kifejezetten jó céllövőnek számítok, 

igen gyorsan likvidálom az ámokfutót. Másodszorra és 

harmadszorra is. Persze talán azért is szedem le ilyen 

könnyen, mert olyan hülyén viselkedik, ahogyan egy 

potenciális kamikaze sosem tenné. Bátorság azért van benne, 

azt meg kell hagyni. Egyetlen egyszer sem jajdul föl, pedig a 

festékpatronos találat minden, csak nem kellemes. A 

negyedik menetben hagyok neki egy kis időt, mert úgy 

mókásabb a dolog, de végül megint csak leszedem. Akkor 

már nyöszörög egy kicsit. Halkan, de azért hallhatóan. 

Rózsaszín párduc már a fickó a festék-patronjaimtól. A 

kollégák nevetnek. Mindannyian. Persze csak a szájuk elé 

tartott tenyérrel, de mégis. Barschl már szinte tombol. 

Ötödjére Karl barátom szedi le. Zölddel. És akkor hirtelen 

elszakad a cérna a fickónál. Letépi a fejéről a védősisakot, a 

földhöz vágja, aztán ráveti magát a szerencsétlen, védtelen 

Stopferre. 

– Ez nem gyerekjáték, megértette? Majd én megmutatom 

maguknak, hogy engem senki nem tehet nevetségessé! Téged 

meg kinyírlak, ha nem hagyod abba a vigyorgást! 

Nem mintha szegény Kari vigyorogna. Éppen 

ellenkezőleg. Görcsösen próbálja kiszabadítani magát és csak 

azt dadogja, hogy kérem… kérem… 

Végül nem bírom tovább, közbeavatkozom. Lerángatom 

Barschlt szegény Stopferről, akinek aztán segítek talpra 

vergődni. 

Barschl erre rám ugrik és megragadja a zubbonyomat. 

– Eberhofer! – morogja fenyegetően. – Figyelmeztetem, 

Eberhofer! Belőlem senki nem csinálhat bolondot! A 

legkevésbé maga! 



Felmordulok és jó erősen berántom a legközelebbi 

sarokba. 

– Magából nem kell bolondot csinálni, Barschl – mondom 

neki. – Megteszi azt maga egyedül is, méghozzá kiválóan! 

Ezzel véget is ért a gyakorlat. Barschl meglehetősen kínos 

helyzetben volt, de megérdemelte. Egy ilyen seggfej nem 

érdemel mást. Karl és én egyébként is Arschl-nak1 hívjuk a 

háta mögött. Persze csak akkor, ha senki nem hallja. Vagy 

majdnem senki. Persze azért jó néhányan tudomást szereztek 

már róla. Azóta ők is így hívják. Például az összes takarítónő 

a kapitányságon. Ők ugyanis szintén utálják, mert 

emberszámba sem veszi őket. Ők már nem is emlegetik 

másként, csak Arschlként. Ahogyan egyre többen a 

kapitányságon. Mert hogy ebben teljes az egység: ezt a fickót 

mindenki végtelenül utálja. Még a jó Karl is azt mondta 

egyszer, ha Barschlt kínozná valaki, előbb át kellene írni a 

Genfi Egyezményt, hogy jó alaposan meg lehessen kínozni a 

fickót. 

Szóval, amit mondani akartam, az Arschl név tökéletesen 

illik ehhez a baromhoz. Aki miatt eszemben sincs, hogy újra 

Landshutba menjek helyettesíteni. 

Amikor este besétálok a konyhába, hát ott ül Leopold. A 

Papa és a Nagyi is, de ők nem számítanak, mert ők itt laknak. 

– Mit csinálsz még itt? – kérdezem, és remélem, hogy azt 

fogja mondani, már éppen indulni készült. Igencsak jót tenne 

vele a hangulatomnak. 

                                            
1 Az Arsch szó jelentése: segg (a ford.) 



– Én? Hát a te Susiddal foglalkoztam. Valakinek csak 

törődnie kellett vele, ha már te nem voltál ott – mondja, 

miközben egy újabb sonkatekercset gyömöszöl a szájába. 

– Először is nem az én Susim, hanem a sajátja. Másodszor 

pedig dolgom volt. Hivatalos ügyben hívtak, ha még 

emlékszel rá. 

– Manapság Wolfinál dolgozol? – kérdezi bársonyos 

hangon. 

A francba! Valószínűleg látta a kocsimat. 

– Ha néha engedélyezek magamnak egy sört Wolfinál 

munka után, ahhoz neked a világon semmi közöd, 

megértetted? 

– Hohó, nyugalom, nyugalom! – mondja erre a Papa és 

feláll. Elővesz egy tányért és lerakja elém. – Ülj le és egyél. 

És maradj nyugton! 

Leülök, eszem, nyugton maradok. 

– Újabban nálunk laksz? – kérdezem meg azért nem 

sokkal később Leopoldtól, nem törődve a Papa mérges 

pillantásaival. 

Leopold elereszti a füle mellett a kérdést. Megtörölgeti a 

száját és felemelkedik, 

– Sajnos, Papa, most már mennem kell. Panida már vár. 

Ma van az első szülői értekezlet a bölcsődében, nem 

hiányozhatunk. 

Kitárja a karját, megöleli a Papát. 

Szülői értekezlet a bölcsődében! Hogy meg ne szakadjak a 

nevetéstől! Az okos Leopold majd előadást tart a homokozók 

pedagógiai szempontból megfelelő kialakításáról? 

Ezzel együtt Leopold mégiscsak megmenti az estémet. 

Már pusztán azzal, hogy beszáll a kocsijába és elhajt. 



Integetünk utána, aztán segítek a Nagyinak elmosogatni. 

Egyetlen szót sem szól hozzám. Mert hogy hiába süket, mint 

az ágyú, az emberközi feszültségeket azért tökéletesen 

érzékeli. 

Mormog maga elé, hogy mennyit dolgozott ő a 

vacsorával, mi meg végigveszekedtük az egészet. Verjük a 

szögeket a koporsójába. Sőt, mi magunk vagyunk a szögek 

bele. 

– Én is szeretlek, Nagyi – mondom neki végül, és adok 

egy puszit az arcára, azzal már megyek is. Lejárjuk 

Ludwiggal a körünket. Egy-húsz az idő, nem a legjobb, de 

csak azért, mert útközben összetalálkozunk egy 

kutyahölggyel, akit Ludwig mindenáron a magáévá akar 

tenni. A hölgy nem akarja, és ezt elég világosan a tudtára is 

adja. Végül Ludwig feladja és szomorúan lógatva a fejét 

odajön hozzám. Mivel pedig én sem vagyok a legjobb 

hangulatban, csak ballagunk tovább lehorgasztott fejjel mind 

a ketten. 

Nem tudom, említettem-e már, de Ludwig és én egy 

disznóólban lakunk. Legalábbis régebben disznóól volt. 

Néha még ma is megérdemli ezt a megjelölést, de csak 

néha. Máskülönben egy álom. A derék Franz maga hozta 

rendbe. Jó, a Nagyi is besegített, meg régi jó barátom, a 

Flötzinger, aki a maga részéről víz-gáz-fűtés buheráló. Ő a 

Nagyitól eltérően számlát is benyújtott, és ha nincs a Nagyi, 

még ki is fizettem volna neki egy vagyont. Így belegondolva 

tulajdonképpen nem is biztos, hogy a „barát” fogalom 

alkalmazható egy ilyenre. Erős túlzással talán. Esetleg. 



Hazaérve kényelmesen elnyúlok a kanapén, Ludwig a 

kanapé előtti szőnyegen. Onnan néz fel rám az én hűséges 

társam mélységes megértéssel. 

Aztán megszólal a telefonom. 

– Szervusz, Franz, nem zavarok? – érdeklődik óvatosan 

Karl Stopfer. Mindig ilyen, már megszoktam. 

– Nézd, Karl, az az igazság, hogy éppen a házat készültem 

kifesteni, aztán körbefutni a Genezáreti-tavat, és ha belefér, 

még a Föld körpályáján is igazítok egyet – felelem. 

– Igen? Hát akkor ne haragudj… 

– Karl! – ordítom el magam. – Csak tréfáltam! 

– Tréfáltál? Értem… Te, Franz, amiért tulajdonképpen 

kereslek… Szeretnélek… de biztos vagy benne, hogy nem 

zavarlak? 

– A francba, Karl, nyögd már ki, mit akarsz! 

– Szeretnélek meghívni az esküvőmre. Mert hogy 

Waldburga meg én… szóval… mi ketten összeházasodunk. 

– Waldburga meg te? Összeházasodtok? Ez aztán… ööö… 

fantasztikus hír, vagy nem? A nevedet is felveszi majd? – 

kérdezem és már vigyorgok is magam elé.2  

– Igen, miért? 

– Csak úgy, Karl, csak úgy. 

– Értem. Szóval szeretnénk meghívni téged, már ha nincs 

éppen más elfoglaltságod. 

– Mikor kerül sor a nagy eseményre? 

Megjelöli a dátumot és a helyet, aztán azt mondja, 

vihetem Susit is, nagyon örülnének neki. 

                                            
2 A Stopfer szó jelentése: tömő, kitömő (a ford.). 



– Susit. Hm… Majd meglátjuk – mondom óvatosan. – 

Gondolom, más kollégák is jönnek majd? 

– Hogyne jönnének. Mindenkit meghívtam. Ma 

bejelentettem a hírt a kapitányságon, és kitettem a névsort, 

mindenki beírhatja, ráér-e eljönni. A legtöbben már 

válaszoltak is, hogy jönnek. 

– A névsort? Remélem, ezzel nem azt akarod mondani, 

hogy Arschl kollégát is meghívtad? 

– Menj már, Franz, hát mi mást tehetnék? Nem tehetem 

meg, hogy az egész kapitányságról egyedül őt hagyom ki! 

Ilyesmit nem csinál az ember… Meg kell értened. Ki tudja, 

meddig kell még alatta dolgoznom… 

– Akkor viszont, kedves Karl, az én nevemet máris 

törölheted arról a listáról. 

– Nem teheted! 

– De még mennyire megtehetem. 

– De Franz, te vagy… te vagy a legkedvesebb kollégám, te 

is tudod! 

Legkedvesebb kolléga. Nem tagadom, jól esik hallani. 

Simogatja az embert, mintha hájjal kenegetnék. Vagy sörrel. 

Végül azt mondom, még meggondolom a dolgot. Aztán 

leteszem. 



2. fejezet 

Néhány nappal később éppen a reggelinél ülünk, amikor 

csengetnek. Ami teljes mértékben szokatlan dolog minálunk, 

mivel errefelé az ablakon szokás bekopogni. Vagy a 

konyhaajtón. Vagy az ember egyenesen besétál. De az ajtón 

csengetni? 

Egymásra nézünk a Papával. A Nagyi nem néz fel, mert ő 

nem hallja a csengőt. Aztán még egyszer csengetnek, én 

pedig a tányéromra összpontosítom minden figyelmemet, 

mert semmi kedvem felállni. Így aztán végül a Papa 

emelkedik fel nagy fújtatva, a szemem sarkából látom a 

szemrehányó pillantását. Őszintén szólva fogalmam sincs, mi 

a fenétől fújtat. Mert hogy amióta évekkel ezelőtt felhagyott 

a sertéstenyésztéssel, gyakorlatilag nem csinál semmit. 

Esetleg Beatlest hallgat. Vagy szívja a füves cigarettáit. Vagy 

a kettőt együtt. Ami persze még együtt sem lehet valami 

megerőltető foglalatosság. 

– Valami Magdalénát keres valaki – mondja, amikor 

visszajön, és látszik rajta, fogalma sincs, ki lehet a keresett 

személy. 

Mögötte egy idős úr lépked, akit még soha sem láttam. 

Magas, sovány, nagyon jól öltözött. Egy csokor virágot 

tart az egyik kezében, a másikban meg egy bőröndöt. 

– Ember, hát a Nagyit hívják így – mondom. 

– Azt én is tudom – mondja a Papa, de úgy tűnik, valahol 

egészen máshol járnak a gondolatai. 



– Akkor talán a Nagyit keresi – teszek még egy próbát. 

– Lena? – szólal meg akkor hirtelen alig hallhatóan az 

öreg, és habozva tesz néhány lépést előre. 

– Ennyi nem lesz elég – közlöm vele. – A Nagyi teljesen 

süket. 

De akkor hirtelen megfordul a Nagyi. Ránéz az idegenre, 

hosszan és elképedten, aztán leteszi a serpenyőt a sült 

szalonnával, és megindul az ismeretlen öreg felé. 

Mintha lassított felvételt néznék. 

Nagyi megáll az öreg előtt és ránéz. Perceken át csak 

nézi. Aztán felemeli a kezét, és végigsimít az idegen arcán. 

Olyan lassan és finoman, mintha minden egyes pórusát külön 

tapogatná ki. A Papa meg csak áll mellette, mint egy szobor, 

tátott szájjal. Elég szörnyű látvány, meg kell hagyni. 

Mármint a Papa. Nekem pedig a leghaloványabb fogalmam 

sincs, mégis mi folyik itt. Aztán valahogyan olyan érzésem 

támad, mintha ismerném valahonnan az öreget, de sehogy 

sem tudom felidézni, hol láthattam már. 

– Paul! – szólal meg hirtelen a Nagyi. Egészen más a 

hangja, mint amit megszoktunk tőle. Halk, rekedtes, és 

valahogy olyan furcsa. 

– Ismeritek egymást? – kérdezi a Papa. 

– Igen – mondja az idegen reszelés hangon. – De már 

nagyon régóta nem találkoztunk. 

Nagyi elveszi a kezét az öregember arcáról, megfordul, 

visszamegy a szekrényhez és kivesz még egy terítéket. Aztán 

kávét tölt. És remeg a keze. 

– Rendben, Paul – mondom, igyekezvén némileg oldani a 

hangulatot. – Én meg Franz vagyok. Van vezetékneve is? 

Kezet nyújtok neki, elfogadja, megrázza. 



– Igen, hogyne. De magának csak Paul, sőt, nyugodtan 

tegezhet is – mondja különös akcentussal. Bajor, de mégsem 

az. Talán némi svájci árnyalat vegyül bele? Vagy francia? 

Fogalmam sincs. 

– Kösz, Paul – mondom. – Megkérdezhetem, 

tulajdonképpen honnan ismered a Nagyit? Úgy értem, 

Lenit… 

Ránéz a Nagyira, hosszan és némán, és egyszercsak 

látom, hogy könnyek csillannak a szemében. Nehogy már 

elkezdjen itt sírni nekem! 

– Nagyon hosszú történet ez, Franz – mondja végül. – Én 

pedig tegnap reggel óta úton vagyok. Nagyon elfáradtam. 

– Nem gond, majd elmondod máskor – egyezem bele. – 

Hosszabb ideig maradsz? 

Közben felállok és odaviszem a tányéromat a 

mosogatóhoz, mert eljött a munkába indulás ideje. 

– Igen, úgy tervezem. 

– Van már szállásod? – érdeklődöm tovább. – Liesl 

Mooshammernek van kiadó szobája… 

– Itt fog lakni – szakít félbe hirtelen a Nagyi. – Nálunk. 

Megkapja az egyik szobát. 

Néha komolyan nem értem, hogyan csinálja. Semmit nem 

hall, mégis ért mindent. 

Feláll és kimegy. 

A nagy felfordulásban egészen megfeledkeztem a Papáról. 

Mert hogy ő nem szól semmit, csak ül a helyén és dermedten 

bámulja a vendégünket. 

– Valami baj van? – kérdezem végül. 

– Nnnemm… Nem, minden rendben – mondja, és végre 

megmozdul, harap egyet a mézes kenyeréből, de még akkor 



sem veszi le a tekintetét Paulról. Nem is értem, mit gondol. 

Paul egyszercsak felkapja a Nagyit és elszalad vele? Vagy 

megerőszakolja? Vagy felgyújtja a házunkat? 

Elköszönök és indulok az irodámba. 

Délben, ahogy jól megérdemelt ebédszünetemre jövök 

haza, már az ajtóban észreveszem, hogy valami nincs 

rendben. Nincsenek ételillatok, a konyha árva, rokonságnak 

közel-távol semmi nyoma. Hátramegyek a kertbe, ott végre 

legalább a Papát megtalálom. Ül az öreg hintaszékében a 

gyümölcsfák alatt, a napba néz és füves cigarettát szív. Aztán 

megtudom tőle, hogy ma nincs ebéd. Sőt, semmilyen 

ennivaló. Sem most, sem később. Mert hogy a Nagyi inkább 

elment étterembe öreg Paul cimborájával, mint hogy itthon 

főzzön nekünk. Felfoghatatlan. Hová juthat még ez a világ… 

– Egyáltalán mit akar itt ez a fickó? – morog tovább a 

Papa. – És honnan ismerik egymást tulajdonképpen? 

Vállat vonok. Én sem vagyok okosabb, mondom. Jó, 

okosabbnak okosabb vagyok, pontosítok aztán magamban, 

mindössze a pillanatnyi helyzetről nem rendelkezem több 

információval. 

– Hozok néhány húskenyeres zsemlét Simmerltől –

mondom végül, és felállok. 

– Hozzál. Hozzál csak, mielőtt még éhen halnánk emiatt 

az önző, egoista nőszemély miatt – morog a Papa. Én meg 

elindulok. 

– Szervusz, Franz. Hadd találjam ki… hat húskenyeres 

zsemle Händlmaier mustárral? – kérdezi a hentes, amint 

átlépem a boltja küszöbét. 



– Újabban látnok is vagy? – kérdezem, mire szélesen 

elvigyorodik 

– Csak megbízható és bőbeszédű ügyfélkörrel 

rendelkezem – mondja, miközben már vágja is fel a 

zsemléket. – Az előbb járt itt Liesl Mooshammer. 

Vagy úgy. 

– Ő mesélte, hogy idejövet benézett a panzióba, mert 

hogy még mindig ő vasalja nekik az asztalterítőket. 

– Vagy úgy. Én te most ezért tudod, hogy hat húskenyeres 

zsemlét akarok venni. 

– Menj már, hülye! Liesl mondta, hogy ott ül bent a 

panzió éttermében a Nagyitok. És hogy grilltálat rendelt. 

– Aha – mondom, miközben átveszem a zsemléket. – 

Mennyit fizetek? 

– Hét húsz. Kétszemélyes grilltálat méghozzá. 

Leszámolom neki a pénzt a pultra. 

– Akkor jó éhes lehetett – mondom. 

– Nem hinném. Ugyanis nem egyedül volt. Volt vele egy… 

Ez aztán már aztán igazán több a soknál! Ez a nyomorult 

pletykálkodás, ez a rosszindulat, ami megmérgezi a légkört a 

legjobb helyeken is! De tényleg. És Niederkaltenkirchen 

legnagyobb pletykafészke pontosan a Mooshammer Liesl. Aki 

pedig körülbelül száz éve a Nagyi jó barátnője, ennek folytán 

pedig gyakorlatilag mindent tudnak egymásról. 

Pontosan ebből az okból indulok én most Simmerltől 

egyenesen a Mooshammer ház felé. 

Liesl éppen ágyneműt tereget a ház melletti szárítóra. 

Néhány csipesszel a szájában biccent oda nekem 

barátságosan. 



Nem kerülgetem a forró kását, egyenesen belevágok. A 

nagy pletykafészek viszont megrázza a fejét. 

– Nem, Franz, én ugyan nem mondok neked semmit. 

Semmit – jelenti ki már-már dacosan az ismeretlen öregre 

vonatkozó kérdéseim után. Kínjaimat csak fokozza a 

húskenyeres zsemlékből áradó mennyei illat, de azoknak 

most várniuk kell. 

– Belőlem ugyan nem fogsz kicsikarni egy árva szót sem – 

közli Liesl állhatatosan. – Leni a barátnőm, és ennyi. 

Ez már aztán igazán nevetséges. Éppen Liesl 

Mooshammer játssza itt a lojális barátnőt, ő, aki az egész 

falut folyamatosan ellátja hírekkel! 

Csak akkor ered meg a nyelve, amikor közlöm vele, hogy 

sajnos már régen gyűlnek ellene az adatok rágalmazás és 

becsületsértés ezer rendbeli elkövetése miatt. Akkor viszont 

mindjárt megtudok mindent. 

– Egyébként a Nagyid valósággal kivirult, évek óta nem 

nézett ki ilyen jól, csak hogy tudd. És az arca is hogy kipirult! 

– közli velem még zárásként, aztán a hóna alá vágja az üres 

ruháskosarat és eltűnik vele a ház belsejében. 

Mivel pedig mindent megtudtam, amire kíváncsi voltam, 

hazafelé veszem az irányt. A húskenyér sajnos teljesen kihűlt 

közben. Nem mintha számítana. Az embernek néha 

módosítania kell a dolgok fontossági sorrendjén. 

– A fenébe, Franz, ez jéghideg – morog a Papa mindjárt az 

első falat után. 

– Az – mondom neki nyugodtan. – Nehéz az élet. Viszont 

van néhány újdonságom a számodra. 

– Azoktól talán újra felmelegszik a hús? – morogja, de 

azért megeszi az egészet. Közben egyre sürgetőbb 



pillantásokat vet rám, de egy kis ideig még hagyom kétségek 

között vergődni. Inkább letelepszem mellé a gyepre és 

élvezem tudásbéli előnyömet. 

Azért végül csak elmesélem neki. Mármint a történetet 

Leniről és Paulról, éppen úgy, ahogyan az előbb Liesl mesélte 

el nekem. Azaz, hogy az öreg Paul egy művész. Pontosabban 

szólva festő. Még pontosabban egy mindenétől megfosztott, 

kirekesztett, tilalmi listára tett festő. Mármint az volt a 

Harmadik Birodalomban, a nácik idejében. Mert hogy 

akkoriban ő kék lovakat és zöld nyulakat festett. Egy napon 

aztán ott álltak a nácik az ajtaja előtt, neki meg menekülnie 

kellett. München-Schwabingból indulva keresztül-kasul 

menekült egész Bajorországon. Végül itt kötött ki nálunk, 

Niederkaltenkirchenben. Mivel pedig az én derék őseim 

segítőkész, igaz keresztény emberek voltak, természetesen 

menedéket nyújtottak neki a zöld nyulaival együtt. Sokan 

tudtak róla a faluban, de senki nem jelentette föl. Egy ideig 

békében is éldegélt nálunk, de aztán a helyi náci főnök 

valahogyan mégis megneszelte a dolgot. Nem csoda, egy 

ilyen kis helyen semmi nem maradhatott sokáig rejtve előle. 

Így aztán Paulnak megint menekülnie kellett. Ennyit mondott 

nekem Liesl. Mert hogy állítása szerint ő sem tud ennél 

többet. Talán még csak annyit, hogy Paul körülbelül két évig 

élt itt, mielőtt kényszerűen továbbköltözött. 

– Aha. És most mit akar itt? Ennyi év után? – kérdezi a 

Papa tudósításom végén. 

– Azt tőle kell megkérdezned – mondom, s mintegy 

vezényszóra, ebben a pillanatban felbukkan a két szépkorú. 

– Még sétáltunk egy kicsit ebéd után! – kiabál felénk 

vörös arccal a Nagyi. 



Bólogatunk. 

– Most pedig iszunk mind egy jó finom kávét! – süvölt 

tovább, és már tűnik is el a konyhában. Paul meg megindul 

egyenesen felénk a kerten át. 

– Tulajdonképpen mit akar maga itt nálunk? – kérdezi a 

Papa azonnal, amint az öregúr odaér hozzánk. Miért kell 

mindig ilyen egyenesen rákérdeznie mindenre, nem tudom. 

– Meglátogatom Lenit – feleli Paul teljes nyugalommal, és 

leül a Papa melletti székre. 

– Vagy úgy. És milyen hosszan szándékozik meglátogatni 

Lenit? 

– Papa, kérlek! – mondom, mert már nagyon kínos a 

viselkedése, de Paul nyugalomra int. 

– Amíg Leni egyetért vele, hogy itt vagyok – mondja 

békésen. 

Aztán átcsörtet a Nagyi az udvaron. Tálcát egyensúlyoz a 

kezében. Paul máris talpra ugrik és átveszi tőle. 

– Az embernek még a kávétól is elmegy a kedve – morog 

a Papa. Feláll és elvonul. 

– Mi baja már megint ennek a vén bolondnak? – néz rám 

a Nagyi. Vállat vonok. 

A tálcán almáspite illatozik. Egy álom. Almáspite jó édes 

tésztából. Ráadásul tele szájjal még a beszédet sem várják el 

tőlem. 

Másnap a Nagyi közli velem, hogy vásárolni megyünk. 

Mert hogy nincs semmi csinos ruhája, mondja. Az 

alsóneműkről már nem is beszélve. Márpedig ha a Nagyi 

vásárolni akar, Franznak ugrania kell, nem kérdés. Így aztán 



beautózunk Landshutba, mert hogy Niederkaltenkirchen, 

valljuk be, divattechnikai szempontból kissé elmaradott 

vidék. 

Mivel semmi kedvet nem érzek testszínű csípőszorító 

bugyik között ténferegni, elmutogatom a Nagyinak, hogy 

kiteszem a Karstadt előtt, menjen be, másfél óra múlva érte 

megyek a fehérnemű-osztályra. Bólogat, kikászálódik az 

autóból és úgy ugrándozik be az áruházba, mint egy boldog 

kisgyerek. Én meg a gázra lépek és a rendőr-kapitányság felé 

veszem az irányt. 

– Szervusz, Karl – mondom, amint belépek az ajtaján. 

Stopfer a napilap fölött ül, az apróhirdetéseket 

tanulmányozza és nagyon komoly arcot vág. 

– Szervusz, Franz – mondja, és már áll is fel. Kezet 

fogunk. Az arca rögtön pirosodni kezd. – Nahát, mióta van 

szakállad? 

– Nem fontos. 

– Kérsz egy kávét? – kérdezi és már siet is a kávéfőzőhöz. 

– Szívesen elfogadom – mondom, leülök, és az újságjára 

pillantok. – Mit keresel? 

– Zenészt, akinek még van szabad kapacitása – mondja, 

miközben átnyújtja nekem a kávésbögrét. – Nincs még 

zenészünk az esküvői vacsorára, tudod? 

– Aha – mondom, és mivel a témához semmivel nem 

tudok hozzájárulni, inkább kortyolgatni kezdem a kávét. 

A folyosón léptek közelednek. Kurta és gyors lépések. 

Aztán már fel is bukkan egy fej az ajtóban. Pontosabban egy 

koponya. A seggfej Arschl koponyája. 



– Ó, micsoda megtiszteltetés! Eberhofer! Talán besegít 

Stopfernek az újságolvasásba? Milyen nemes gesztus! – 

Felröhög az undorító hangján. – Látom, a nagyságos urak 

szokás szerint nyakig ülnek a munkában. 

Bejön és szemügyre veszi az újságot. 

– Úgy, úgy… apróhirdetések. Nem gondolják, hogy inkább 

a szabadidejükben illene olvasgatniuk, uraim? A derék 

polgároknak nem kevés pénzük bánja, ha maguk 

dologtalanul ülnek a munkaidejükben, tudják? – 

Színpadiasan csóválja a fejét, aztán előhúzza a 

jegyzetfüzetét, az órájára néz, feljegyez valamit és kivonul. 

Karlnak már olyan vörös a feje, mint egy egész 

mákföldvirágzás idején. Idegesen összehajtja az újságot. Az 

ajtó újra kinyílik, egy másik kolléga néz be. 

– Szervusz, Franz – mondja barátságosan. – Talán te is 

zenészt keresel, akinek még van szabad kapacitása? 

– Nem – közlöm vele határozottan. – Én bérgyilkost 

keresek, akinek még van szabad kapacitása.     

Azzal indulok is, lejárt az időm, fel kell szednem a Nagyit. 

Mert hogy a pontosság, az nagyon fontos. Ugyanis ha 

egyetlen percet is kések, a Nagyi mérges lesz. Arra pedig 

jobb nem is gondolni. 

– Tartsatok ki, fiúk – búcsúzom a kollégáktól. – Ne 

hagyjátok, hogy ez a seggfej megkeserítse az életeteket. 

Indulok kifelé a folyosón, azaz csak indulnék, mert 

hirtelen megragad valaki oldalról és beránt egy sötét 

sarokba. 

– Megkeserítem én a te életedet, barátocskám – sziszegi 

felém Arschl kolléga. Nem tudom, hogyan történhetett, de 

teljesen meglepett a támadása. Beletelik néhány 



másodpercbe, mire összeszedem magam. Akkor viszont jó 

erősen felrántom a jobb térdemet, egyenesen a tojásaiba. 

Aztán belenyomom, szép lassan. A jó taktikának 

köszönhetően gyorsan felülkerekedem. A megfelelő helyre 

megfelelő erővel gyakorolt nyomás ugyanis folyamatos 

fájdalomnövekedést eredményez, egészen az elviselhetőség 

határáig, vagy még azon is túl. Ellentétben a rúgással, ami az 

első néhány percben pokoli fájdalmat okoz, utána azonban 

gyorsan enyhülni kezd. Amit pedig természetesen nincs 

szándékomban engedélyezni. 

– Hagyd abba – nyöszörgi könyörgő tekintettel. 

– Hogyan is hangzik a varázsszó? – kérdezem lágyan, 

tovább növelve térdemmel a nyomást. 

– Kérlek! 

– Kedves. 

– Kedves! 

– Eberhofer úr. 

– Eberhofer úr! 

– Kiváló. Most az egész mondatot! 

– Kérlek, kedves Eberhofer úr! 

Egy kicsit azért hagyom még nyüszíteni, de végül 

megkegyelmezek a tojásainak. A fickó nyögve összeroskad. 

– Ezért megöllek – hallom még a zihálását. 

– Nagyon szívesen, máskor is – kiáltok vissza neki, nem 

bírván elfojtani sem a külső, sem a belső vigyorgást. 

A Karstadthoz visszaérve a csípőszorító bugyik felé 

veszem az irányt, de sehol nem látom a Nagyit. Megkérdezek 

egy kedves eladónőt, aki azt mondja, keressem a túloldalon, 

a csipkés szetteknél, mert hogy ott volt az előbb egy idős 

hölgy, akinek egyformán rossz a hallása és a modora. 



Átsétálok és meg is találom a Nagyit. A pénztárnál áll és azt 

ordítozza, hogy ennyi darabra már mennyiségi kedvezmény 

jár neki. A pénztárosnő nem osztozik az elképzelésben. 

Egyelőre. Én meg diszkréten a háttérbe húzódom és egy ideig 

a távolból figyelem a jelenetet. Egyre több bámészkodó 

gyűlik a két fúria köré, s végül, mint várható is volt, a 

pénztárosnő eftged és ad tíz százalék kedvezményt a 

végösszegből. Ennyi a legtöbb, amiről jogosult dönteni, közli 

dacosan. A Nagyi így is elégedett. Fizet, aztán körülnéz. 

– Franz! – visít fel, amint meglát. – Tíz százalékot adnak 

itt ma mindenre! Neked nem kell valami? 

Nem, nekem nem kell semmi. Megrázom a fejemet, 

belekarolok és elvezetem. Még beülünk egy kávézóba egy 

tejeskávéra és egy Fekete-erdei tortára. Remek uzsonna, 

ráadásul gyakorlatilag a Karstadt fizeti. Legyünk őszinték: 

így ingyen még sokkal jobban esik, mint amikor fizetni kell 

érte.     

Este, éppen amikor visszaérünk a körünkről Ludwiggal, 

megszólal a telefonom. Rudi Birkenkerber hív. Egykori 

kollégám Münchenből, ahol szívvel-lélekkel szolgáltunk 

együtt, amíg a helyzet szét nem választott minket, én pedig 

száműzettem jelenlegi szolgálati helyemre. Örülök a 

hangjának. Többnyire legalábbis. Ma inkább nem, mert 

mindjárt az első mondatával felidegesít. 

– Hogy van a szakállad, Franz? Még megvan, ugye? Hat 

hétben állapodtunk meg, csak utána vághatod le, ugye 

emlékszel? 

– Még megvan, ne aggódj. A fogadás nálam becsületbeli 

ügy – morgom válaszul. 



– Pontosan! – nevet gúnyosan. – Aki képes azt hinni, hogy 

a Bayern a maga béka feneke alatti edzésmoráljával 

megnyerheti a meccset… Motiváció nélkül, pocsék játékkal… 

aztán az a büntető… Barátom, te tényleg reménytelen eset 

vagy. A szakáll csak a méltó büntetésed. 

– Hagyjuk – mondom idegesen vakargatva szőrös államat. 

– Van esetleg valami más oka is a hívásodnak, mint a 

perverzióid kiélése? 

Nevet. Meglehetősen nagyképűen, mondhatni. 

– Alapjában véve van más oka, bár eddig nem tudtam, 

hogy az ember nem hívhatja fel a barátját csak úgy, ha éppen 

eszébe jut… 

– Az a bíró vak volt, Rudi, te is tudod. Azt a tizenegyest 

soha senki más nem adta volna meg. Biztosan lefizették. 

– Tizenegyes volt. Az ismétlésben egyértelműen látszott. 

Ami pedig a szakálladat illeti… mi az a hat hét egy ember 

életében, Franz? 

Leteszem. Semmi értelme kárörömtől kicsattanó 

egyénekkel társalogni. Különben sem volt tizenegyes, ezt 

még Birkenbergernek is látnia kellett volna. 



3. fejezet 

Szombat van. Méghozzá a Karl Stopfer és a Waldburgája 

hülye esküvőjének szombatja. Mivel azonban én vagyok a 

vőlegény legkedvesebb kollégája, természetesen ott leszek. 

Még ha Arschl kolléga is ott pompázik. 

Nagyi kikeféli a bőrnadrágomat, mert már elég régen volt 

rajtam utoljára. Ma azonban esedékes az újabb szereplése. 

Öltönyöm különben sincs, és nem is vagyok hajlandó venni 

egyet az esküvőre. Szóba sem jöhet. Mikor venném fel még 

egyszer? 

Maga a szertartás giccses, romantikus és majdnem egy 

óra hosszú. Mivel pedig ennyi harmónia már alkalmatlan 

arra, hogy lekösse az embert, inkább a násznépet veszem 

szemügyre. Én vagyok az egyetlen, aki bajor viseletben jött. 

Az összes többiek öltönyben, jólfésülten sorakoznak. 

Leghátul megpillantom Barschlt. Tetőtől talpig hibátlan a 

megjelenése, mintha skatulyából húzták volna ki, de ettől 

cseppet sem lesz rokonszenvesebb. Egy igazi bombázó ül 

mellette. A felesége lenne? Jó tíz évvel fiatalabb, de öttel 

egész biztosan. Ahogyan kinéz, egy férfimagazin címlapjára 

is jó lenne. Valószínűleg mazochista hajlamú, legalábbis ez 

az egyetlen lehetséges magyarázat, ha tényleg a Barschl 

felesége. Márpedig az kell legyen, mert a seggfej ebben a 

pillanatban megfogja a kezét. Akkor már inkább az újdonsült 

házaspárt nézem. Versenyt szipognak, nyelik a könnyeiket. 



Nemsokára az egész első pad követi a példájukat. Már csak 

ez hiányzott. 

A nyálas szertartás után előrezúdul a gratulálok tömege. 

A végén én is sorra kerülök. Karl alig bír megszólalni a nagy 

sírástól, a menyasszony meg a nyakamba borul és hálás 

köszönetét fejezi ki. Ami egyébként el is várható tőle. 

Végtére is nélkülem soha nem jött volna össze a derék 

Karllal. Mert hogy a Waldburga bátyját, Höpflt, életében 

reáliskolai igazgatót, meggyilkolták. Kemény, nehéz 

nyomozás volt, és a vizsgálódásaim közben természetesen ki 

kellett hallgatnom az áldozat húgát, Waldburga Höpfl 

kisasszonyt is. Mivel pedig Karl nyomrögzítőként és 

elemzőként igen jelentékeny segítséget nyújtott nekem 

abban az ügyben, ő is megismerkedett a hölggyel. Meglátni 

és megszeretni, innen már gyorsan ment. Méghozzá 

kölcsönösen, legalábbis a végkifejlet alapján. És legyünk 

őszinték, ilyen fickót, mint a derék Kari, soha nem talált 

volna nélkülem a kedves Waldburga. 

Aztán végre irány az étterem. Közel esik a 

kapitánysághoz, ami okos megoldás, mert így az egész 

násznép parkolhat a rendőrség parkolójában. Ilyen 

gyakorlatias fickó ez a Karl Stopfer. Gyakorlatias és 

gondoskodó a végtelenségig. 

Sertéscsülök a menü, mindenféle krumpli- és 

zsemlegombóccal, savanyú káposztával, hozzá barnasör-

mártás. Tökéletes. Nekem legalábbis. Mert hogy én 

természetesen elhoztam magammal a jó bicskámat, így a 

ropogósra sült bőr vajként válik ketté a pengém alatt. A 

többieknek sajnos nincs ilyen szerencséjük. Semmit nem 



érnek ezek az éttermi kések manapság. Ide-oda csúszkálnak 

alattuk a húsok, van, amelyik még le is repül a tányérról. 

– Add már ide azt a jó bicskádat, Franz! – rikkant felém 

hirtelen egy kolléga. Odaadom, és láss csodát, a dolog máris 

működik. Néhány perc leforgása alatt az én derék bicskám 

szépen körbejár a vendégseregben. Körbevagdos, hogy úgy 

mondjam. Az étel kiváló, a desszert pedig maga a menny! 

Édességek büféasztalon, minden mennyiségben. Aztán 

elrablódik a menyasszony. Mivel pedig ekkor már nagyon 

vágyom egy jó hagy alkohollöketre, diszkréten kiosonok a 

hátsó ajtón a sörkertbe. Először is felhajtok egy korsó 

világost a gesztenyefa alatt. Mégiscsak szép az élet. 

A menyasszonyt kiváltják, a társaság oldódik, néhányan 

egészen kellemes beszélgetőtársnak bizonyulnak. Egyre 

többen leszünk a sörkertben, a pincérnő szendvicseket kínál. 

Az idő pompás. Mindenki remekül érzi magát. 

Két sörrel később a hólyagom szólásra jelentkezik és 

közli, hogy ideje felkeresni a mellékhelyiséget. Felballagok 

hát az első emeletre, mivel hogy ott találhatók a 

mellékhelyiségek. 

Mindjárt a vécéajtóból látom, hogy ott áll ám bent a 

seggfej Barschl az ablak előtt, a kezében a jegyzetfüzete, és 

éppen buzgón írogat bele. Odalépek mögé és én is kinézek az 

ablakon. Odalent ellazulva ünnepelnek a kollégák, sörök és 

pálinkák, vagy éppen mind a kettő mellett. 

A Barschl meg innen fentről kémleli őket és mindent 

pontosan felír. Szóhoz sem jutok. 

Miközben könnyítek magamon, nem is állom meg szó 

nélkül a helyzetet. 



– Szóval a derék B-Arschl kolléga ismét kémkedik a társai 

után – állapítom meg. 

Olyan sebességgel fordul meg, hogy sikerül meglepnie. A 

következő pillanatban az arcom már a fűzöld csempének 

préselődik. A seggfej a nyakamnál kapott el hátulról, és 

hatalmasat lökött rajtam. Nekem meg egyik kezem a 

szerszámomon, a másik a nadrágomon, nem marad időm 

felkapni egyiket sem, hogy kitámasszam magam. A 

nadrágomat különben sem engedhetem el, a bőrnadrágot 

tartani kell, különben elég gusztustalan foltok lesznek rajta, 

és még kimosni sem lehet, ugyebár. 

Szóval a seggfej szépen a falnak löki a koponyámat, aztán 

nekem esik és jól odacsapja a fejemet. Érzem a vért csorogni 

az orromból, de egyelőre mindkét kezem reménytelenül 

foglalt, nem tudok védekezni. Csak akkor enged el a fickó, 

amikor lépések közelednek a folyosóról. Akkor viszont úgy 

eltűnik, mint a kámfor. 

– Ezért még megfizetsz egyszer! – üvöltök még utána, 

amint kissé összeszedem magam. – Elkaplak, ha addig élek 

is! 

Stopfer tűnik fel az ajtóban egy másik kollégával. 

– Szent ég, Franz, mi történt veled? – kérdezi Karl, és 

máris aggódva indul felém. Mivel pedig nincs kedvem 

közölni vele, hogy a hülye Barschl gyakorlatilag belelökött a 

piszoárba, inkább nem is mondok semmit, hanem inkább 

szemügyre veszem magamat a tükörben. 

Szarul nézek ki, nem vitás. A jobb szemem fölött 

felrepedt a bőr, a sebből csorog le a vér, aztán az orrom 

vérével egyesülve színezi vörösre a szakállamat. 

Megpróbálom lemosni magamról. 



– Mi történt, Franz, mondd már! Rettenetesen nézel ki! – 

sürget Karl. 

– Ugyan, Stopfer, mégis mi történt volna? – szólal meg a 

mögötte álló kolléga. Már nem áll stabilan a lábán, erre-arra 

billeg, nevetgél, közben próbálja kigombolni a nadrágját. – A 

pálinka, az a jó pálinka… Jó nagyot eshetett a Rőtszakállú, 

hehe… 

Faképnél hagyom őket. Az étterembe visszamenni semmi 

kedvem. Ilyen állapotban nem mutogatom magam, és 

Barschlnak sem akarom megadni az örömet, hogy így lásson. 

Kicsörtetek az ajtón, át a parkolón a kapitánysághoz, ott fel a 

szobámba. Ami persze nem igazán az én szobám, csak 

ideiglenesen, amikor ezen a szörnyű helyen kell 

helyettesítenem. Ebben a nyomorúságos pillanatban viszont 

ez is megteszi menedéknek. 

Az étterem irányából zene és hangos nevetés hallatszik. 

Bravó. Előhalászok egy zsebkendőt, a mosdó csapja alá 

tartom, igyekszem hűsíteni megrongálódott testrészeimet, 

végül lerogyok a székembe. Aztán elalszom. Mert hogy az 

ilyen szörnyű stressz kimeríti ám az embert, de még hogy. 

Mire felébredek, koromsötét van mindenhol. A bulinak vége. 

Az órára nézek. Fél egy. Az ablakhoz lépek, kinézek. És 

nem hiszem el, amit látok. 

Az étterem előtt ott áll Barschl és egymás után 

szondáztatja a távozni akaró kollégákat. Minden egyes 

kollégát, kivétel nélkül. Mert hogy összegyűlt néhány 

ezrelék, nem vitás, és a főfelügyelő úr ezt nem hagyhatja 

következmények nélkül. Mennyi jópontot szerezhet itt ma 

este, micsoda remek lehetőség, hogy kitüntesse magát a 

szorgalmával a felettesei előtt. 



El lehet képzelni a kollégák lelkesedését. Nem idézem a 

seggfejre zuhogó szidalmakat. Pedig tényleg szívesen 

idézném, de sajnos ilyen távolságból nem hallok mindent 

pontosan. Ami bosszantó. Nem is akarok kimaradni belőle. 

Már indulok is lefelé. 

Mire leérek, Barschl éppen egy idősebb kolléga 

jogosítványát követeli. 

– Ezzel vége a szánalmas karrierjének, barátocskám – 

mondja, elveszi a jogosítványt és elfordul. Látom a kollégán, 

hogy robbanni készül. A helyzet az elfajulás küszöbén áll. Az 

átengedett kollégák is visszafordulnak, néhányan már a 

kocsijukból szállnak ki. Nagy verekedés van kilátásban. Nem 

tudok jobb módszert a megakadályozására, mint hogy előre 

vetem magam, egyenesen a Barschl hátára ugrom, fogom és 

nekivágom a falnak. Kitépem a kezéből az elvett jogosítványt 

és odadobom a tulajdonosának. 

– Tűnjetek el, nyomás! – kiáltok a körben álló 

kollégáknak. Kicsit tompán néznek rám, de aztán lassan 

észhez térnek, beszállnak a kocsijaikba, és egyik a másik 

után tűnik el. Barschllal azonban még nem végeztem. Ideje 

végre móresre tanítani a gazfickót. Az ember nem kémkedik 

a saját kollégái után. Viseltessünk tisztelettel egymás iránt, 

ahogyan azt a jó modor megkívánja. És nem támadjuk meg a 

kollégáinkat. Főleg nem a vécében. Ezt mind szépen 

elmondom a seggfejnek. Lesz-e hatása, nem tudom, 

mindenesetre jól esik kiadni magamból. Miután végeztem a 

szónoklatommal, ott is hagyom a fickót, beszállok a kocsiba 

és indulok Wolfihoz. Jó, előbb még kiosztok egy-két 

legyintést a gazembernek. Látszik, hogy nem tetszik neki, de 

sajnos nem tekinthetek el tőle. Már csak a piszoár miatt sem. 



De aztán végre elindulok és meg sem állok Wolfi 

kocsmájáig, ahol kiadós adag alkohollal próbálom 

normalizálni adrenalinszintemet. Rajtam kívül egy lélek 

sincs már a kocsmában, ami persze nem csoda, mert itt 

nálunk, Niederkaltenkirchenben ilyenkor a lakosság már 

inkább az igazak álmát alussza. Nekem viszont ma nincs 

kedvem aludni. Nekem ital kell. Mámor. És AC/DC. 

Elmesélem Wolfinak az egész szörnyű napomat. Mindent, a 

legapróbb részletekig. Áll a pult mögött, fényesítgeti a 

poharakat és hallgat. Nem mond semmit. Még csak a 

vállamat sem veregeti meg elismerően. Semmi. Aztán azt 

mondja, nincs kedve tovább hallgatni a hülyeségeimet. És az 

AC/DC-t sem. Maradjak nyugodtan, igyák, amennyit csak 

akarok, írjak fel mindent, aztán ha nekem is elegem lesz, 

kapcsoljam ki a zenét, zárjam be magam után az ajtót, a 

kulcsot meg dobjam be a postaládába. Mert hogy ő most 

megy aludni. 



4. fejezet 

Másnap délelőtt nagy hangzavarra ébredek. Pocsékul érzem 

magam. A fejem helyén mintha egy hatalmas dinnye ülne. 

Felülök és nyögve kinézek az ablakon, de amit látok, attól 

még rosszabbul érzem magam. Mert hogy az udvaron három 

hollófekete BMW áll, kék lámpa villog a tetejükön, 

körülöttük meg egy seregnyi kommandós sisakban, golyóálló 

mellényben, célra tartott géppisztollyal. 

Az első gondolatom az, soha nem hittem volna, hogy ezt 

teheti az alkohol az emberrel. Ilyen mélyre süllyedtem hát. 

Aztán a kép a második pillantásra sem változik. Olyan 

valószínűtlen az egész. Mintha egy állóképet látnék. 

Ekkor azonban berobban az állóképbe a Nagyi, és a kép 

mindjárt megelevenedik. Ezt képzeljék el: ott állnak az 

udvarunkon az állig felfegyverzett kommandósok, a 

tekintetüket és a fegyverüket az én disznóólamra szegezve, 

és mit csinál a Nagyi? Kivágtat a házból, kezében a 

felmosófa, pörögni kezd, erre-arra csap a felmosóval, ide-oda 

a teljesen összezavarodott harcosok között. 

Maguk mind megbolondultak? – harsog teljes hangerővel. 

– Azonnal hagyják békén azt a gyereket, hallják?  

Kimegyek, még mielőtt elfajulna a helyzet. Mire odaérek, 

a Nagyi már megbilincselve áll, de még mindig 

torkaszakadtából üvölt, mindennek elmondva a 

kommandósokat. 



– Vegyétek le róla a bilincset, de gyorsan – mondom 

köszönésként Viszonylag barátságtalanul 

Nem akarják levenni. Végül csak megteszik, a Nagyi meg 

a következő pillanatban már osztogatja is a sípcsonton 

rúgásokat. 

– Maga Eberhofer felügyelő? – mordul rám egy hang az 

egyik sisak mögül.     

– Ahogy mondja, és amint látja, sem kézigránátok 

nincsenek nálam, sem taposóaknákat nem telepítettem az 

udvarunkba. Oda legalábbis nem, ahol maga most áll Szóval 

vegyék csak le szépen ezeket a maszkokat és nyögjek ki, mit 

akarnak tőlem. 

Kinyögik. Én meg megtudom, hogy ma hajnalban holtan 

találták Barschlt, a rendőrség udvarán. Elvágott torokkal 

méghozzá.     

Rendes körülmények között örömkönnyeket sírnék egy 

ilyen hír hallatán. De ahhoz rendes körülmények kellenének. 

Mert hogy nagyon úgy tűnik, én voltam az utolsó személy, 

aki még életben látta a seggfej kollégát. Ami pedig szar ügy. 

Mer, hogy nem éppen barátokként váltunkéi, Barschl meg én. 

Még be is húztam neki egyet-kettőt, ami azt illeti. De aki 

megölte, az nem én voltam Esküszöm. Legalábbis semmi 

ilyesmire nem emlékszem 

Arra igen, hogy üvöltöttem és behúztam neki. Aztán 

visszajöttem Niederkaltenkirchenbe. Amikor elindultam, a 

fickó még élt. Nem mondom, hogy jó állapotban volt, de 

határozottan élt. 

Sajnos ebben a pillanatban átsuhan az arcomon egy 

akaratlan mosoly. Ami nem éppen a helyzet enyhülésének 

irányába hat. 



– Maga ezt viccesnek gondolja, Eberhofer? – förmed rám 

a velem szemben álló kommandós. A sisakja ellenzőjét már 

felnyitotta. – Maga az első számú gyanúsított! 

Megrázom a hasogató fejemet, de sehogy sem sikerül 

eltüntetnem azt az átkozott vigyorgást a képemről. 

– Mi van itt? – harsan ekkor a Papa hangja. Már jön is 

bicegve az udvaron át. 

Csak a vállamat vonogatom. A koponyám mindjárt 

felrobban. Aztán mire feleszmélek, már az egyik BMW hátsó 

ülésén ülök és a landshuti kapitányság felé száguldunk. 

Megérkezve végigvezetnek a folyosón a 

kihallgatószobához. Sok emberrel találkozunk menet közben. 

Rendőrök, adminisztrátorok, takarítónők jönnek szembe. 

Néhányan szégyenkezve a földre szegezik a pillantásukat, 

mások úgy tesznek, mintha a kezükben cipelt aktákba 

temetkeznének. Van, aki átnéz rajtam, de van olyan is, aki 

megveregeti a vállamat. Többen hitetlenkedve csóválják a 

fejüket. Egy hang azt kiabálja a kísérő kommandósoknak, 

lelövi őket, ha nem eresztenek el azonnal. Különös érzés 

egyszer a vezetőszíj másik végén lenni. 

A kihallgatószobában egy hihetetlenül sovány nő vár. 

Igazi kóró. 

– Elisabeth Maierhofer a müncheni főkapitányságról – 

mutatkozik be. Az íróasztalnak azon az oldalán ül, ahol én 

szoktam ülni rendes körülmények között. – Eberhofer 

felügyelő, ha nem tévedek. 

Bólintok. 

Ő is bólint, aztán hirtelen szimatolni kezd. 

– Olyan…. Olyan furcsa szaga van – mondja előrehajolva. 

Mit mondjak, én is érzem. Nem éppen kellemes. 



– Mégis mit vár tőlem ? – mondom. – Gyakorlatilag az 

ágyamból rángattak ki. Hol zuhanyoztam volna útközben? 

– Nem erre gondoltam. 

– Hanem? 

– Lehetséges, hogy alkoholproblémánk van, Eberhofer 

felügyelő? 

– Hogy Önnek van-e alkoholproblémája, azt én nem 

tudhatom. Nekem mindenesetre nincs. 

A homlokát ráncolja. Az én fejem meg mindjárt 

szétreped. 

A nő felemeli a telefonkagylót és beleszól. 

– Átjönnél egy percre? – mondja valakinek, aztán újra 

leteszi. 

Kinyílik az ajtó és egy kolléga dugja be a fejét. 

– Mit tehetek érted? – kérdezi barátságosan. 

– Hozz egy aszpirint – mondom neki szinte könyörögve. 

– Hozz egy alkoholtesztet – mondja a kóró a lakájának, 

közben megrovó pillantást vet rám az asztal fölött. 

– Az a helyzet, Eberhofer, hogy maga volt az utolsó, aki 

látta az éjszaka az elhunyt kollégát – mondja, miután ismét 

kettesben maradunk. 

– De akkor még élt – közlöm vele. 

– Azt mondja? Azt azért, gondolom, maga sem vitatja, 

hogy a tegnapi nap során több összeütközésre is sor került az 

áldozat és Ön között. 

– Részben vitatom. Az összeütközések nem korlátozódtak 

a tegnapi napra. Gyakorlatilag közös munkánk teljes 

időtartamát betöltötték. Ezzel a helyesbítéssel már rendben 

van a dolog. 



– Túl könnyedén veszi a dolgot, Eberhofer felügyelő. A 

rendőrgyilkosság nem apró vétség. 

Mit akar tőlem ez a nő? 

– Érti egyáltalán, amit mondok? – kérdezi 

fensőbbségesen. – Azzal gyanúsítják, hogy megölte egy 

kollégáját! 

Most aztán már elég! Éppen azon gondolkodom, milyen 

szidalmakat engedhetek meg magamnak figyelembe véve a 

becsületsértésért járó pénzbüntetések összegét és az anyagi 

lehetőségeimet, amikor újra kinyílik az ajtó. 

– Elisabeth, egy pillanatra – mondja az előbbi ember. 

Látszik rajta, hogy kellemetlenül érzi magát, de végül mégis 

odalép az asztalhoz és lerak elém egy aszpirint. Rendes fickó. 

Tényleg. 

A kóró eltűnik, én meg lenyelem a tablettát úgy, ahogy 

van, víz nélkül. A fő, hogy hasson. 

Amikor a nőszemély visszajön, a fensőbbséges stílusát 

mintha elfújták volna. 

– Maga… maga most elmehet – közli velem minden 

további magyarázat nélkül. Lassan úgy érzem magam, 

mintha egy rossz krimibe kerültem volna. De ha elengednek, 

hát legyen. 

Természetesen hazavitetem magam, végtére is saját autó 

nélkül jöttem. És ragaszkodom a villogóhoz és a szirénához 

is. Miután az egész falu látta, ahogyan bűnözőként hurcoltak 

el, lássák azt is, ahogyan bűnbánóan visszahoznak. Néhány 

polgártárs az út szélén áll és lelkesen integet. Kegyesen 

visszaintegetek. A pápa érezheti így magát. Isteni. 



Ahogy bekanyarodunk az udvarra, ott áll a Papa. Kinyitja 

nekem a kocsi ajtaját. Mintha némi elégtételt látnék az 

arcán. 

– Tűnj el innen, de gyorsan, te bohóc! – szól be a 

sofőrömnek mogorván. A kolléga siet is engedelmeskedni. 

– Felhívtam Moratscheket – mondja aztán a Papa, 

miközben a ház felé ballagunk. – Mindjárt itt lesz ő is. 

Mire kimondja, már robog is be az udvarra a bíró úr 

autója, csak úgy száll a kavics a nyomában. 

– Mit művelt maga már megint, Eberhofer? – harsogja 

mindjárt kiszállás közben, minden köszönés nélkül. Haragos 

pillantásokat vet rám, aztán előszedi a tubákos szelencéjét és 

szippant egyet. 

Tényleg azt hiszi, én szabadítottam meg a világot Barschl 

kollégától? 

– Először is menjünk be – mondja a Papa. 

A bíró megindul befelé, de közben szünet nélkül mondja a 

magáét. 

– Az ilyesmit nagyon komolyan kell ám venni, Eberhofer! 

Rendőrgyilkosság! Rendőr öl rendőrt! 

Előkerül a Nagyi is, megszorítja a kezét. 

– Jöjjön, üljön le, Moratschek, mindjárt főzök egy jó kávét 

– mondja, és elhessent egy legyet egy tepsi süteményről. 

Aztán kávét főz, Paul pedig szeletekre vágja a süteményt és 

minden tányérra tesz egyet. A Papa közben ide-oda jártatja 

kettőjük között a tekintetét. Mintha egyetlen pillanatra sem 

akarná levenni róluk a szemét. Akárcsak tegnap. És 

tegnapelőtt. És azelőtt minden egyes nap reggeltől estig. 

– Ez kicsoda? – kérdezi a bíró a Papától, aki egyben a 

kebelbarátja is. 



– A Nagyi egy régi ismerőse. Egy nagyon régi ismerőse. 

– A szerelmen nem fog az idő rozsdája – nevet a bíró. – 

Talán most kezdődik a Nagyi második tavasza. 

A Papa nem nevet. 

– Ne legyen ízléstelen, Moratschek. A Nagyi az a Nagyi, 

és kész. Nem tizenhét éves leányka már. 

– Hála Istennek, hogy nem az – szól közbe a Paul nevű 

öreg. – Bár tizenhét évesen is elragadó volt. Majdnem olyan 

elragadó, mint most. 

A Nagyi meg, mintha csak hallaná, megsimogatja az öreg 

fickó karját, aztán leül mellénk a sarokpadra. 

– Ülj le te is, Paul – mutat egy székre. 

Kiosztásra kerül a kávé és a sütemény. 

– Ilyen régóta ismerik már egymást? – érdeklődik a bíró. 

– Ha tizenhét évesen már ismerte, talán hatvan év is eltelt 

azóta. 

– Hetven – mondja Paul, és megremeg a hangja. 

– Kit érdekel? – morog közbe a Papa. 

Moratschek bekap egy falat süteményt, aztán teli szájjal 

felpillant. 

– Hol is tartottunk? 

– Hogy milyen dolgokat művelek – mondom gyorsan, már 

csak azért is, hogy témát váltsunk. 

– Pontosan. Eberhofer, Eberhofer, most aztán szép kis 

slamasztikába juttatta magát, tudja? Az örök szurkálódásai 

ezzel a Barschllal, Isten nyugtassa. Mindenki tudott róluk, az 

egész kapitányság. 

– Maga komolyan azt hiszi, hogy én vágtam el a torkát? 

Csak nem képzeli, hogy hajlandó lennék éveket ülni egy 

ilyen… egy ilyen mocsok alak miatt? 



– Az én fiam nem bolond, Moratschek – bólogat a Papa. 

– Igen, én is ezt mondtam Elisabethnek, amint értesültem 

az ügyről. Elisabeth, mondtam neki, én úgy ismerem 

Eberhoferéket, mint a tenyeremet. Mindannyian nagyon 

rendes, becsületes emberek, jólelkűek, így mondtam. Egy 

légynek sem tudnának… 

Ebben a pillanatban a Nagyi lesújt az újsággal az 

idegesítő légyre. Az étkezőasztal kellős közepén. 

– Ronda dögök – jelenti ki. – Még egy szelet süteményt, 

Moratschek? 

A bíró bólint és már tolja is előre a tányérját hálás 

mosollyal. 

– Szóval, Eberhofer – fordul vissza aztán hozzám. –

Egyelőre szabadlábon marad, de csak azért, mert 

megmozgattam néhány szálat maga miatt. De az ügy attól 

még nem áll le. A kollégái teljes gőzzel nyomoznak. Minden 

irányba, így maga felé is, érti? Ezt egy pillanatra se felejtse 

el! És alibire is szüksége lesz, méghozzá sziklaszilárd alibire. 

Nem árt, ha máris végiggondolja, hol volt, amikor a 

gyilkosságot elkövették. 

Gondolkodnék én, de amint elkezdem, máris megszólal a 

telefonom. 

– Franz, öreg sorozatgyilkos! – hallom hahotázni Rudi 

Birkenbergert a vonal másik végén. 

– Ezt meg honnan tudod máris? 

– Nyomozó vagyok, barátom, már elfelejtetted? Mindent 

tudok. Mindenkiről. Méghozzá azonnal – nevet. – Komolyra 

fordítva a szót, a rendőrség gépezete még mindig példásan 

működik. Volt kollégák esetében is, érted? 

Vagy úgy. 



– Vagy úgy – mondom. – Remek. És most pontosan mit is 

akarsz tőlem? 

– Hogyhogy mit akarok? Hát segíteni neked, ember! 

Úgyhogy csak tartsd észben, ha bármikor segítségre van 

szükséged, elég egy telefon, érted? A jó öreg Rudi bácsi máris 

siet a megmentésedre. Ne fogd vissza magad, Franz, tudod, 

hogy bátran bízhatsz bennem. Én mindig itt leszek neked. 

Önzetlenül és magától értetődő diszkrécióval. 

Mielőtt még szentté avatná magát, le is teszem. 

Járok egy kört Ludwiggal, hogy kitisztuljon végre a fejem. 

Egy-harmincat teljesítünk, mert közben belebotlunk 

Flötzingerbe, aki ismét menetrendszerű önkarbantartó 

fázisainak egyikét éli. Ami azt jelenti, hogy sportruhában, két 

bottal hadonászva csörtet fel-alá az erdei ösvényen. 

– Franz, öreg rendőrgyilkos! – rikoltozza már messziről, 

vadul hadonászva a botjával a levegőben. Nos igen, 

Niederkaltenkirchen egyetlen nagy morzekészülékként 

működik. 

Váltunk néhány szót, elmesélem neki az utóbbi napokban 

történteket. Meg kell állapítanom, nem figyel oda túlságosan. 

Időről időre lopott pillantásokat vet a csuklóján viselt 

csodakészülékre, hogy ellenőrizze a pulzusát. Megbeszéljük, 

hogy beülünk este egy sörre Wolfihoz. 

Tényleg beülünk, de sör helyett almafröccsöt rendelünk. 

Engem ugyanis még mindig gyötör a másnaposság, 

Flötzinger meg nem ihat alkoholt. Mert hogy az utóbbi 

időben nem érezte igazán jól magát, mondja. Egyáltalán 

nem. Annyira nem, hogy még az orvoshoz is elment. Aki 

megvizsgálta a szívét, a veséjét, a máját, és arra jutott, hogy 

az utóbbival van a baj. Ezért aztán almafröccs. 



Aztán kinyílik az ajtó és bevonul Simmerl. 

– Franz, te perverz mészáros! – üdvözöl harsogva, aztán 

egy sört rendel. Én meg kiiszom az almafröccsömet és 

hazamegyek. 

Másnap kora reggel természetesen a landshuti 

kapitányságra visz az első utam. Végtére is éppen első számú 

gyanúsított vagyok egy rendőrgyilkossági ügyben. Ilyenkor 

az ember azért tudni szeretné, mégis mi vár rá, nem igaz? 

Előtte még beugróm gyorsan az otthoni városházára, hogy 

bejelentsem aznapi elfoglaltságomat. Mindjárt a folyosón 

Susi jön szembe velem. 

– Jó reggelt, Franz. Van itt egy új ügy, érkezett egy 

feljelentés, ki kellene menned – mondja, és már húz is elő 

egy papírt. 

– Nézd, Susi, nekem erre most nincs időm. Pillanatnyilag 

ugyanis egy gyilkosság gyanúsítottja vagyok, tudod? 

Úgyhogy jelenleg inkább a saját ügyemmel foglalkoznék, ha 

megengeded. 

– Ugyan, menj már! – legyint. – Te… gyilkossági ügy 

gyanúsítottja! 

Előrehajol és ad egy puszit az arcomra. 

– Megbolondultál? – lépek hátra gyorsan. – Megláthat 

valaki! 

– És akkor? Az egész falu száz éve tudja, hogy együtt 

vagyunk! 

Ami persze nevetséges. Mert hogy Susi és én… a mi 

kapcsolatunk inkább olyan szeretlek, nem szeretlek… hol ez, 

hol az. Általában ő mondja, hogy szeretlek, aztán viszont ő 



az, aki meglép valaki mással. Volt már rá példa. Elment az 

olasz csődörével, engem meg szépen faképnél hagyott. Nem 

csoda talán, ha kissé érzékeny vagyok ezekre az együtt-

megjegyzésekre. 

A folyosó túlsó végén kivágódik az ajtó, kicsörtet rajta a 

polgármester. Odavet nekünk egy köszönést, aztán robog 

tovább. 

– Polgármester! – kiáltok utána, de mintha nem is 

hallaná, száguld tovább. Kénytelen vagyok utána eredni. – 

Polgármester, ma sürgősen be kell mennem Landshutba. 

Helyre kell állítanom a becsületemet, mert hogy… 

Nem hagyja, hogy folytassam, száguldás közben odaveti, 

hogy ne tegyem nevetségessé magam, én csak lássam el 

szépen továbbra is a szolgálati feladataimat itt 

Niederkaltenkirchenben, a kollégáim a főkapitányságról 

majd megtalálják a gyilkost, nem hülyék ők, hogy ne találnák 

meg, és csak mondja és mondja… Aztán azzal fejezi be, hogy 

ő most nem ér rá velem foglalkozni, mindjárt ott kell lennie 

a Lindner anyónál, nagyon fontos, éppen száz esztendős ma 

az öregasszony, ott lesz a sajtó is, de sajnos a néne nincs jól, 

ezért is kell olyan nagyon sietni a köszöntéssel, nehogy még 

kipurcanjon, mielőtt készülne róluk egy közös kép az 

újságnak, hiszen küszöbön állnak a választások… 

– Igen, menjen, polgármester, menjen – sürgeti Susi. – 

Nehogy még az orra elől haljon ki a néni! 

– Hát ennyi idő után a bábát már biztosan nem fogja 

senki hibáztatni – jegyzem meg, de Susi ebben a pillanatban 

elkiáltja magát. 

– Egy pillanat! 



Berohan a saját szobájába, és amikor kirohan, egy csokor 

virág van nála. Először azt hiszem, nekem szánja, 

bocsánatkérésként az illetlen intim közeledéseiért. Csinál ő 

néha ilyet, a drága Susi. Belegázol a lelkembe, aztán 

ajándékkal próbálkozik. Néha éppen egy csokor virággal. 

Amit persze mindig továbbadok a Nagyinak, aki meg nagyon 

örül neki. Ma azonban nem az enyém a csokor. 

– A virág, polgármester! – fut Susi a polgármester után. – 

Itt ne felejtse a virágot! 

A polgármester megtorpan, kikapja a kezéből a csokrot, 

aztán végleg eltűnik a látókörünkből. 

– Te meg ne felejtsd el a feljelentést, Franz – fordul 

hozzám Susi. – Családon belüli ügy, úgyhogy igyekezz 

utánajárni, különben megint bajba kerülhetsz. 

Milyen hangon beszél velem egyáltalán ez a nő? Éppen 

most, amikor nyakig ülök a legkomolyabb gondokban. Mit 

érdekelnek most engem vadidegen emberek családi ügyei? 

Megnézem a címet a cédulán. Egy kétlakásos ház néhány 

utcányira a hivataltól. A felső lakásban lakó nő jelentette fel 

az alsó lakásban lakót. Aki hülye tehénnek nevezte. 

Így aztán először nála csengetek. A hülye tehénnél, úgy 

értem. 

Gyorsan kiderül, hogy a két hölgy esetében anyósról és 

menyről van szó. A meny egy lusta perszóna, mondja az 

anyós, aki a hülye tehén. Mert hogy délig az ágyban döglik, 

aztán amikor végre felkel, először is kellemesen 

megreggelizik, méghozzá kint az erkélyen, a napsütésben. És 

alig van rajta valami. Most meg már szemtelenkedik is a 

szégyentelen. 



– Hülye tehénnek nevezett! Ezt már azért mégsem tűrheti 

az ember, nem igaz? 

– De igaz – mondom. – Semmi esetre sem tűrheti. 

Mindjárt meg is teszem a szükséges intézkedéseket. 

Azzal lemegyek az alsó szintre. 

Az ajtót nyitó meny valóban szinte teljesen csupasz. Meg 

kell mondjam, jól áll neki. Egy igazi bombázó. Csak a szeme 

vörös a sírástól. Szép barna szeme van. Elmeséli a történetet 

a maga szemszögéből. Hogy az anyósa, aki maga a 

megtestesült gonosz, szánt szándékkal pokollá teszi az ő 

életét. Leállítja a fűtést, amikor ő éppen fürdeni készül. 

Kikapcsolja az áramot, ha hangosnak tartja a zenét. És 

minden átkozott napon tűkön ülve várja, hogy ő kiüljön az 

erkélyre elfogyasztani a reggelijét. Aztán pontosan abban a 

pillanatban, amikor ő beleharapna a vajaskenyerébe, a 

vénasszony éppen akkor kezdi kirázni a feje fölött a 

futószőnyegét. Pontosan őfölötte. Egyenesen a szegény 

fiatalasszony reggelijére. Hogy mik vannak! 

– Mit szól mindehhez a férje? – tudakolom. 

– Ó, a férjem – mondja, és sóhajt egyet. – Nem nagyon 

tudja, mit csináljon. Mintha két szék között készülne éppen a 

pad alá esni, érti? Különben is hetes turnusokban dolgozik, 

hétvégére jön csak haza, akkor meg nem akarom idegesíteni, 

inkább kényeztetni akarom egy kicsit, ezt azért meg lehet 

érteni, nem igaz? 

De még mennyire! 

– De ez a vén boszorkány még akkor is… akkor sem bírja 

ki, és addig veri a partvisnyéllel a padlóját, amíg a férjem fel 

nem megy hozzá, és akkor órákon át csak mondja neki a 

hazugságait rólam. Pedig én csak azt szeretném, ha a férjem 



egy kicsit kikapcsolódna a kemény munkája után, és legalább 

néhány óráig jól érezné magát. 

Értem. Bólogatok, aztán újra felballagok az emeletre. 

– A futószőnyeget átmenetileg lefoglalom – mondom. – 

Beszállítom vizsgálatra az egészségügyiekhez. Mégis mit 

gondolt? Nem rázogathatja a szőnyegét csak úgy ide-oda. Ki 

tudja, milyen kórokozókat bocsát a környezetbe! 

Kesztyűt húzok, és undorodó arcot vágok. 

– Ezenkívül… Ezenkívül jobban is tekintettel lehetne a 

menyére, aki boldoggá teszi a fiát., méghozzá nagyon 

boldoggá, ha nem tévedek. Ön jó anya, minek örülne hát 

jobban, mint a gyermeke boldogságának? 

– No de… – hallom még, de már viszem is kifelé a 

szőnyeget. Az alsó szint egyik ablakából hálásan integet 

utánam a tündérszép meny. 

Remek. 

A szőnyeget behajítom az első útbaeső kukába, aztán 

végre Landshut felé vehetem az irányt. 



5. fejezet 

A kapitányságon furcsa a hangulat. Valahol a megdöbbenés, 

a megkönnyebbülés és a kölcsönös bizalmatlanság között 

ingadozik. Kiszedni pedig senkiből nem lehet semmit. Az 

egyetlen, amit megtudok, sajnos nem éppen az 

ártatlanságom bizonyítéka: Barschlt az én jó bicskámmal 

ölték meg. Még szerencse, hogy az egész násznép tanúsítani 

tudja, hogy bár én vagyok a bicska jogos tulajdonosa, azon az 

estén szinte mindenki kezében megfordult a csülök kemény 

kérge miatt. Hogy végül kinél maradt, fogalmam sincs. Nem 

is vettem észre, hogy nem került vissza hozzám. Más gondom 

is akadt aznap este. Mindegy, akárhogyan nézzük is, az én 

késem volt a gyilkos fegyver. Hihetetlen. 

Mielőtt hazamennék, még beugranék Karlhoz egy percre, 

de ő távollétével tüntet. Mert hogy nászútra ment, mint 

megtudom. Vannak idegei a fickónak, azt meg kell hagyni. 

Teljes lelkinyugalommal elmegy nászutazni, miközben a 

legkedvesebb kollégáját gyilkossággal gyanúsítják! 

Amikor másnap reggel beballagok a konyhába, csak a 

Papát találom ott az újságja fölött. Nincs Nagyi, nincs 

reggeli, nincs semmi. 

– Mi van itt ma? – óhajtom tudni. 

– Azt nagyanyádtól kérdezd – mondja a Papa anélkül, 

hogy felemelné tekintetét a mezőgazdasági rovatról. 

– Hol van a Nagyi? 

– Az ágyban. 



– Az ágyban? Ilyenkor? Nem beteg, ugye? – nézek az 

ajtaja felé. 

– Azt én nem tudhatom – közli a Papa és lapoz egyet az 

újságban. 

– Akkor nézz utána, az Isten szerelmére! 

– Üres a vendégszoba. 

– És? Mi köze ennek a Nagyihoz? Talán Paul elutazott az 

éjjel. Valószínűleg nem bírta már elviselni a stílusodat. 

– A holmijai még itt vannak. Az utcai cipője is. 

Ezen el kell gondolkodnom. 

Aztán eltátom a számat. 

– Úgy érted… Paul fent van? Fent a Nagyi szobájában? 

Nem tehetek róla, nevetnem kell. A Nagyi! Az öreg leányzó! 

– Mi olyan vicces ebben? – mondja a Papa, de ebben a 

pillanatban kinyílik az ajtó, és besétál a kertből a Nagyi. Egy 

mezei virágokból kötött csokorral és a Pauljával. Mindketten 

nevetgélnek. És mezítláb vannak. 

– Sétáltunk egyet! – rikoltja felénk a Nagyi, és vázába 

teszi a virágot. – Elszaladt az idő egy kicsit. Mindjárt kész 

lesz a reggeli! 

A Papa meg én valószínűleg elég zavartan nézhetünk, 

mert a Nagyi gyanakodva néz ránk. 

– Ti ketten meg miért vágtok ilyen hülye arcot? – akarja 

tudni. 

– Mi a fenét csináltatok ott kint, ha megkérdezhetem? –

 mondom, amikor újra lélegzethez jutok. 

– Sétáltunk, Franz – mondja Paul boldog mosollyal. 

– Sétáltunk és virágot szedtünk. 

– Mezítláb? – morog a Papa. 



– Pontosan. Mezítláb a mezőn, igaz, Leni? Csodálatos volt 

– nevet Paul, és rálegyint a Nagyi hátsó felére. 

A Papa úgy ugrik talpra, hogy feldönti a széket maga 

mögött. 

Ettől eltekintve a reggel jól alakul. A reggeli egy 

költemény, és a Papa vádló tekintetét leszámítva egyenesen 

szórakoztató a helyzet a két öreggel. 

Néhány nappal később, miután a kórbonctan kiadja 

Barschl földi maradványait, természetesen lezajlik a temetés 

is. Mivel pedig a seggfej Freisingben lakik, pontosabban 

lakott, az egész búcsúztatásra ott kerül sor. A kollégák közül 

nincsenek sokan, gyakorlatilag csak az előírásos küldöttség. 

A főkapitányság képviselőinek képviselői és két 

adminisztrátor. Nekik ezt is jóváírják munkaidőnek. Aztán a 

szokásos nyálaskodók. Meg én, aki inkább kémkedni akarok. 

Mert hogy azt mondják ugyebár, a gyilkosok előszeretettel 

kísérik figyelemmel áldozataik utolsó útját. Sajnos erről már 

Kóró kisasszony is hallott. 

– Maga meg mit keres itt, Eberhofer? – kérdezi, amint 

megpillant. – Talán a rossz lelkiismerete hozta ide? 

– Mindenki magából indul ki – mondom barátságosan. – 

Egyébként hogy van az alkoholproblémája? 

Vigyorog. 

Aztán már jön is a pap a kis beszédével. Nincs sok 

gyászoló a gyászolók között. Összességében sincsenek sokan, 

és akik eljöttek, azok sem tűnnek valami szomorúnak. Egy 

sapkát viselő kövér pasas a körmét tisztogatja a 

kocsikulcsával. Egy nő folyamatosan a túl rövid ruháját 



igazgatja. Egy másik a koszorúkat nézegeti. Nagyon 

érdeklődő, még le is guggol, hogy közelről vegye őket 

szemügyre. Hátrébb egy fiatal fickó zavartalanul nyomkodja 

a telefonját. Gyásznak tehát nem sok nyoma látszik. 

Egészen elöl természetesen az özvegy áll, a bombanő. 

Nagyon szexi látvány a falatnyi fekete ruhájában, a hatalmas 

sötét napszemüvegével. Nagyon-nagyon szexi, meg kell 

hagyni. Nagy nehezen elszakítom róla a tekintetemet és 

tovább szemlélődöm, de egyetlen gyanús alakot sem fedezek 

fel a megjelentek között. Éppen ellenkezőleg. Csupa 

ártalmatlan figura. Egyikükben sem tudom felfedezni a 

vadállati nyakelvágót. Ami önmagában természetesen 

semmit nem jelent. Mert hogy egy potenciális nyakelvágó 

nem szükségszerűen úgy is néz ki. Nem feltétlenül sebhelyes 

arcú fickó kigombolt ingben, előkandikáló dús mellszőrzettel, 

fogai között késsel, jobb zsebében az áldozat kisujjával. Így 

együtt senkinél nem tudom felfedezni ezt a tünetegyüttest. 

Mitöbb, még egy szóló tünetet sem látok senkinél. Persze 

nincs is itt senki, egy maroknyi rendőrön kívül. 

A pap a torkát köszörüli. Hosszan és hangosan. 

Felrezzenek és látom, hogy mindenki engem figyel. Ezért 

aztán inkább nem folytatom látványos kémlelődésemet, 

hanem úgy teszek, mintha a búcsúztatás utolsó szavait 

hallgatnám. 

Végül csak elhantolják végre a néhait, én meg beállok a 

rövidke kis sorba, hogy részvétemet nyilvánítsam az 

özvegynek, akinek tulajdonképpen inkább gratulálni kellene. 

– Részvétem – mondom és megszorítom a kezét. 

Felnéz rám. 

– Eberhofer kolléga, ugye? – mondja egész halkan. 



Bólintok. Gombóc van a torkomban. Most mit csináljak? 

Mondjam, hogy nem én tettem el láb alól a férjét? Vagy hogy 

a néhai kolléga egy kiállhatatlan barom volt, ő pedig boldog 

lehet, hogy megszabadult tőle? 

– Lesz halotti tor? – szól előre hirtelen egy idősebb nő a 

sorból. 

– Nem. Sajnálom – mondja az özvegy és tétován 

megrázza a fejét. Még mindig fogja a kezemet. 

Az öregasszony méltatlankodva eltűnik. 

– Az ember végigállja az egészet és még egy tisztességes 

halotti sor sincsen… – hallom a mormogását. 

– Beülünk valahová egy kávéra? – kérdezi a bombanő. 

Úgy érti, velem? 

Mindenesetre rám néz, miközben kérdez. 

– Tőlem – mondom egy vállrándítással. 



6. fejezet 

– Mi a fenéért akar éppen a férje feltételezett gyilkosával 

kávézni? – kérdezem, miután az apró kávézó pincérnője 

felvette a rendelésünket. A hely egyébként kellemes, és még 

egy árnyékos asztalt is sikerült találnunk. 

Barschl asszony leveszi a napszemüvegét és rám néz. 

Égszínkék a szeme. 

Meg kell bolondulni. 

– Először is nem hiszem, hogy maga lenne a gyilkos – 

mondja halkan. 

– Miért nem? 

Megfogja a kezemet. 

– Nézze meg a kezét. Ez nem egy gyilkos keze. Ez a kéz 

nem tudna ölni. Ez a kéz egy… egy nagyon kedves ember 

keze. Egy okos emberé. Nem, maga biztosan nem ölt meg 

senkit. Ahhoz maga túl okos. 

Fel nem foghatom, hogyan olvasta ki mindezt a kezemből. 

– Másodszor pedig? – kérdezem, visszahúzom a kezemet 

és a nőre szegezem a pillantásomat. 

– Másodszor pedig a legkevésbé sem érdekel, ki ölte meg 

a férjemet – közli nyugodtan. Cigarettát vesz elő, rágyújt. – 

Fő, hogy eltűnt végre az életemből. 

Jön a pincérnő a rendelésünkkel. 

– Eltűnni eltűnt, az már biztos – mondom, és kortyolok 

egyet a kávémból. Nem is rossz. Kifejezetten finom. Méltó a 

harmadik helyre Susi és a Nagyi kávéja után. Nem mintha a 



Wolfi kávéja olyan rossz lenne, csak azt nem fogyasztom túl 

nagy gyakorisággal. Egyszer-egyszer, ha különösen hevesre 

sikeredett az előző este, vagy túl vagyok már egy sörön, 

amikor riasztás érkezik. Akkor Wolfinál is marad a kávé. 

Méghozzá kiváló kávé. De ez most mellékes. 

– Hol volt a gyilkosság éjszakáján? – teszem fel a kérdést, 

és máris kényelmetlenül érzem magam tőle. 

Felnevet. 

– Stopferék esküvőjén. Maga is látott, sőt, még jól meg is 

nézett, ne higgye, hogy nem vettem észre. 

Szürcsöl egyet a jegeskávéjából. Elragadó látvány. 

A torkomban szorongó gombóc időközben egy bowling-

golyó méretére duzzadt. A súlya is éppen olyan. 

Megköszörülöm a torkomat. 

– És utána? Úgy értem, az éjszaka későbbi részében, 

miközben a férje az udvaron zaklatta a távozni készülő 

kollégákat. Akkor már nem volt ott, igaz? Én legalábbis nem 

láttam a közelben. 

– Már csak az hiányzott volna, hogy még azt is 

végignézzem! Már korábban hívtam egy taxit és 

hazamentem. Tudtam, mit tervez a férjem az 

alkoholszondákkal, és semmi kedvem nem volt végignézni, 

ahogyan hülyét csinál magából. 

– Taxival ment Freisingbe? Landshutból? 

– Mégis mit akar tőlem, Eberhofer úr? Talán ÉN vagyok a 

gyanúsított? 

A bowling-golyó megindul lefelé és jó erősen becsapódik 

a gyomromba. 

– Gyanúsított? Nem… dehogy…. – dadogom. 



A nő elnyomja a cigarettáját, aztán a csikket egyszerűen 

belehajítja a jegeskávéja tetején ülő habkoronába. 

Előhalássza a pénztárcáját, kivesz egy bankjegyet és az 

asztalra hajítja. 

– Aki üvegházban ül, ne dobálózzon kövekkel – mondja 

még, azzal föláll. Ki a fene beszélt itt kövekről? 

– El tudna vinni hazáig? – kérdezi aztán még mindig kissé 

morcosán. 

Bólintok. Mi mást tehetnék? 

Miután hazafuvaroztam az özvegyet, München felé 

veszem az irányt. Mert hogy ha már úgyis félúton vagyok 

otthonom és szépséges fővárosunk között, akár 

Birkenbergert is meglátogathatom. Előtte azért felhívom, 

ráér-e egyáltalán. 

Nem, mondja. Egyáltalán nem ér rá. Egy percre sem. 

Mert hogy éppen egy halálfontos obszerválás közben 

zavarom. 

Segíthetnék neki, ajánlom fel. Négy szem többet lát, mint 

kettő, mondom. Erre nevetni kezd, de végül azt mondja, 

rendben, és megadja az aktuális tartózkodási helyét. 

Könnyen megtalálom, és beparkolok a járőrautóval 

közvetlenül a Mercedese mögé. 

– Eszednél vagy? – förmed rám, amint beülök mellé az 

első ülésre. – Miért nem mindjárt villogóval és szirénával 

jössz? 

Fogalmam sincs, miről beszél. 

Még egy percig kémlelődik a távcsövével, aztán 

bosszúsan maga mögé dobja a hátsó ülésre. Egy 



másodperccel később két fekete limuzin húz el mellettünk 

padlógázzal. 

– Igazán nagyon köszönöm! – veti oda Rudi mérgesen. – 

Napok, hetek munkáját tetted tönkre a látványos 

megjelenéseddel. Micsoda egy seggfej vagy! Hogy lehet 

valaki ilyen agyatlan? 

Még mindig nem tudom, miről beszél, de lassan éhes 

leszek. Közeledik az ebédidő. Így aztán elmegyünk az egykori 

törzshelyünkre és sült kolbászt rendelünk káposztával. 

Közben elmesélek mindent, amit eddig tudok a Barschl-

ügyről, beleértve a különösen viselkedő özvegyet is. A 

különösen viselkedő szép özvegyet, hogy pontos legyek. 

Amikor befejezem, Rudi nevet. 

– A kicsike máris a kisujja köré csavart, Eberhofer – 

közli, és letörölgeti a száját a szalvétájával. – Emlékeztet ez 

engem arra a másik ügyre, Franz. Amikor az a gyilkos 

bombanő csavarta el a fejedet, de úgy, hogy még az utolsó 

pillanatban is fölé tartottad óvó kezeidet. 

Ez is a kezemmel jön? 

– Ember, az már ezeréves történet. Különben is, a 

Barschl-özvegy nem csavarta el semmimet. Legkevésbé a 

fejemet, érted? Egyébként mi az a nagy ügy, amiben 

mostanában szaglászol? Megint a szokásos hűtlen férjek 

egyike? 

Rudi leteszi a szalvétáját és iszik egy korty sört. 

– Ezúttal nem férjek. És nem is feleségek, ha tudni 

akarod – mondja. – Csak annyit mondok, pénzmosás. 

Pénzmosás, nagyban. Érted? 



Már megint az a felsőbbrendűségi hajlama! Jellemző rá. 

Mivel azonban úgy ismerem Birkenbergert, mint a benőtt 

lábkörmömet, egyáltalán nem sértődöm meg. 

– Képzeld el, értem, Sherlock. Te vagy a világon valaha 

élt legnagyobb nyomozó – mondom és felállok. 

– Most meg hová mész? – kérdezi Rudi. 

– Hová mennék? Haza. Nem tarthatok fel órákon át egy 

ilyen sztárnyomozót, nem igaz? 

– Ugyan, Franz – kezdi azzal a jellegzetes, kissé nőies 

hangszínével, amit azonban már ugyancsak jól ismerek. 

Úgyhogy szépen faképnél hagyom, beülök a kocsiba és 

hazahajtok. 

Azaz előbb még teszek egy kis kitérőt a Barschl-ház felé. 

Mert hogy a szép özvegy a kocsiban felejtette a 

napszemüvegét. 

Eltart egy ideig, mire ajtót nyit, de akkor aztán milyen 

ajtónyitásban van részem, te jó ég! Az egész testét csak egy 

körbetekert törölköző takarja, egy másikat meg a feje köré 

tekert. 

– Zavarok? – kérdezem a biztonság kedvéért, mivel kissé 

zavartnak tűnik. Valószínűleg a jelenlétem miatt. 

– Nem, én… én csak éppen a zuhany alatt álltam. 

– A zuhany alatt. Vagy úgy – mondom, mert semmi jobb 

nem jut az eszembe. 

– Tulajdonképpen miért jött? – óhajtja tudni. 

– A napszemüvege miatt. Mert hogy a kocsiban felejtette, 

amikor hazahoztam – mondom, és átnyújtom neki a talált 

tárgyat. 

Kissé még mindig zavartan megköszöni, aztán elköszön 

és becsukja az ajtót. Én meg most inkább indulok is tovább. 



Amikor hazaérek, hát látom, hogy ott ül a konyhánkban 

Moratschek. 

– Nézd csak, ki van itt – fogad a Papa, mintha magamtól 

nem látnám a bírót. Aztán megtudom, hogy férfiestet 

terveznek mára maguknak. Pontosan tudom, hogyan 

végződik náluk az ilyesmi. Vörösbor és Beatles, aztán füves 

cigaretta és Rolling Stones, amíg szét nem repednek a 

hangszórók. 

Már csak ez hiányzott. 

– Mi van ennivaló? – kérdezem és belekukkantok a 

fazékba. 

– Grízgaluskaleves – feleli a Papa. – Mert hogy az a Paul 

kedvenc étele. Mert a Nagyi a háborúban mindig azt főzött 

neki. Nem mintha más étel lett volna egyáltalán akkoriban. 

Ma meg már valószínűleg nem is bírnak el mással azok az 

ősöreg fogai. 

– Aha – mondom bölcsen, aztán alaposabban is 

szemügyre veszem a fazék tartalmát. – Hová lett a leveshús? 

Azt azért még el bírta rágni az öreg fickó? 

– Nem, azt senki nem bírta elrágni. Odaadtuk Ludwignak. 

Aha. 

– Hol van egyáltalán a Nagyi? – érdeklődöm, miközben 

megkóstolom a levest. 

– Moziban. Igen. A nagyságos asszony moziba ment. 

Valami ősöreg filmet játszanak. Charlie Chaplin. Némafilm. A 

Nagyi meg elment megnézni. Paullal, természetesen. 

– Természetesen. 

– Bizony, bizony, a szerelem nem rozsdásodik be – 

mondja Moratschek és felszippant egy csipet tubákot. 



A leves finom, nem lehet panasz rá. Csak éppen kevés így 

önmagában. Egy keményen dolgozó férfinak ennél több kell. 

Úgyhogy megeszem a levest, aztán fogom Ludwigot és 

elsétálunk Simmerlhez. Kapok három fasírtos zsemlét, 

Ludwig meg egy kolbászt. Utána lejárjuk a körünket, és 

mivel a napnak még így sem értünk a végére, betérek 

Wolfihoz. 

Flötzinger is ott ül az almafröccse fölött. „Jacqueline 

Szaunaklub” áll cirkalmas betűkkel a pólóján. „Idegenként 

tér be hozzánk, barátként távozik”, folytatódik valamivel 

kisebb betűkkel. Az összművészeti alkotást piros szívecskék 

teszik teljessé. 

– Jó a pólód – mondom neki, és rendelek magamnak egy 

sört. 

Flötzinger rám néz. 

– Mi? Ja, a pólóm – mondja, és bólogat. 

– Jacqueline Szaunaklub. Nagyon csinos – folytatom. – 

Mióta jársz te ilyen helyekre? 

Kissé kedvetlenül vonogatja a vállát. 

– Az embernek igyekeznie kell, hogy fitt maradjon, nem 

igaz? Egy kis izzadás még senkinek sem ártott – mondja és 

iszik egy gyors kortyot. – Most meg mit vigyorogsz? 

– Atyaég, Flötzinger – mondom neki. – Tényleg ide 

jutottál? 

A pult túloldalán Wolfi a poharakat fényesíti, közben 

szélesen vigyorog. 

– Mary is veled szokott menni? – szól oda. – Abba a 

szaunaklubba? 

– Nem, miért jönne? Mit keresne ott? – néz föl a 

fűtésbuheráló, és iszik még egy kortyot az almafröccséből. – 



Különben is, izzad ő éppen eleget a hülye flanell 

hálóingeiben. 

Mivel képtelenek vagyunk abbahagyni a vigyorgást, az 

elkötelezett fitneszgurunak nemsokára elege lesz belőlünk. 

Kiissza az almafröccsét és távozik. 

Amikor egy órával később hazaérek, már messziről 

hallom a hangokat. A Beatlestől eltekintve, ami most 

szokatlanul csendesen szól, más hangok is hallatszanak. 

Pontosabban kiabálások. De még milyenek! 

Bent a házban egymással szemben áll Paul és a Papa. 

Szinte egymásnak feszülnek, úgy ordítanak egymással. 

Moratschek meg körülöttük ugrál, mint egy kenguru. 

Közvetíteni próbál közöttük. Vagy biztatja őket, így első 

látásra nem egyértelmű. 

Paul a jelek szerint nem hajlandó újra felhangosítani a 

zenét. Amit kevéssel előbb sajátkezűleg halkított le. Mert 

hogy nem tud tőle aludni. És különben is elviselhetetlen. A 

legnagyobb jóindulattal sem lehet elviselni, közli. A Papa 

erre azt mondja, ő meg Pault nem tudja elviselni. Menjen 

vissza oda, ahonnan jött. Mert ide ugyan senki nem hívta. És 

különben is, a saját házában olyan zenét hallgat, amilyet 

csak akar. És olyan hangosan, ahogyan neki tetszik. 

Hirtelen kivágódik fent a Nagyi ajtaja, aztán megjelenik 

maga a Nagyi teljes miniatűr életnagyságban. Lecsörtet a 

lépcsőn és már messziről kiabál. 

– Szégyelld magad! – sivítja, aztán sípcsonton rúgja a 

Papát, de jó erősen. Utána meg kikapcsolja a zenét, végül 

kézenfogja Pault és eltűnik vele az emeleten. 

A Papa meg csak néz utánuk hülyén. 



– Jól van, jól van – mondja Moratschek viszonylag 

harsányan. – Úgyis késő van már, ideje indulnom. Jó éjt! 

Azzal már el is tűnik. 

– Te, Papa – kezdem, hogy kissé oldjam a feszültséget. 

Úgy tűnik, nem vevő a próbálkozásomra. 

– Tűnj el! – förmed rám. 

Ez esetben semmit nem tehetek. Eltűnök. 

Másnap az irodában megszólal a telefonom. Susi hív. Ami 

elég furcsa, lévén, hogy mindössze két szobányira ül tőlem, 

és általában személyesen jön át, ha akar tőlem valamit. 

– Miért telefonon hívsz? – kérdezem. 

– Egy bizonyos Barschl asszony van a vonalban. Ivana 

Barschl, hogy pontos legyek. Kissé negédes a stílusa – 

mondja Susi kissé csípősen. 

– És? 

– És azt akarja tudni, dolgozik-e nálunk egy bizonyos 

Eberhofer. Egy nagyon édes rendőrtiszt. 

Mindezt mindjárt kora reggel. Jó érzés így kezdeni a 

napot. 

Hátradőlök a székemben és kisimítom a hajamat a 

homlokomból. 

Remek. 

– Itt vagy még, Franz? – ránt vissza Susi hangja a valóság 

talajára. 

– Hogyne lennék. 

– És? Mit csináljak? 

– Hát kapcsold be hozzám. Miért kérdezel ilyen 

butaságokat? 



– Seggfej – mondja még, mielőtt meghallom a kattanást a 

vonalban. 

– Halló! Eberhofer úr? – fuvolázik egy hang a kagylóból. 

Úgy kuncog, mint egy kamaszlány. 

– Csak elnézést akartam kérni, amiért tegnap olyan 

kurtán-furcsán beszéltem magával, de tudja, éppen a zuhany 

alatt álltam, amikor becsengetett, és… 

– Nem probléma – mondom nagylelkűen. – Tényleg csak a 

napszemüvegét akartam visszaadni. Nehogy hiába keresse. 

– Igazán nagyon kedves magától. Nagyon hálás vagyok 

érte. Mit szólna egy vacsorához? Szívesen főznék valami 

finomat, hogy jóvátegyem a tegnapi udvariatlanságomat. 

Talán már ma este? 

Hát ha valami finomat akar főzni nekem, hogyan 

mondhatnék nemet? 

Megállapodunk, hogy este nyolcra ott leszek nála. 

– Neked teljesen elment az eszed? – süvít már messziről 

Susi hangja, még mielőtt maga a leányzó is becsörtetne 

hozzám. – Elmész hozzá vacsorára? 

– Mondd csak, lehetséges lenne, hogy te belehallgatsz a 

hívásaimba? – kérdezek vissza. 

– Azonnal mondd meg, miért mész el hozzá! 

Egyszerűen nem adja fel. 

– Mert Barschl asszony egy igazi víg özvegy, azért. És 

mert nagyon is elképzelhető, hogy ő szabadította meg a 

férjétől a világot. 

– Ha! – sivít fel Susi már-már hisztérikusan. – És ezt 

éppen egy romantikus vacsora keretében akarod kideríteni? 

– Ha másképp nem megy. Különben is, minden alkalmat 

meg kell ragadni, ami előreviszi a nyomozást – mondom. 



Felállok és gyengéden, de határozottan terelgetni kezdem 

kifelé. 

– Egyáltalán hogy néz ki ez a nő? – kérdezi még dacosan, 

de már jóval halkabban. 

– Öreg, Susi. Öreg és ronda. 

Erre elmosolyodik és ad egy nagy puszit. Már megint a 

folyosó kellős közepén. 



7. fejezet 

Mielőtt díszbe vágnám magam az estére, még gyorsan 

beugróm Landshutba a kapitányságra. Jó lenne tudni, mire 

jutottak drága kollégáim a Barschl-ügyben. Mert hogy az én 

nyakam körül szorul az a bizonyos hurok, és talán érthető, 

ha szeretném minél előbb biztonságban tudni a fejemet. 

Sajnos arról kell értesülnöm, hogy az eddigi eredmény 

egy nagy nulla. Több kollégával is beszélek, még Kóró 

nőszeméllyel is, de senki nem tud mondani semmit. Képtelen 

vagyok szabadulni a gyanútól, hogy nem is igyekeznek olyan 

nagyon. Elbeszélgetnek az ügyről, aztán elkávézgatnak és 

Karl Stopfer fényképeit nézegetik. Mert hogy a derék Karl 

időközben megérkezett a nászútjáról és most az ezernyi 

fényképet mutogatja. Mind az ezer képen a Waldburgája 

látszik, minden elképzelhető pózban. Waldburga a strandon, 

a hajón, a bárpultnál, a medencében. 

– Mondd csak, Karl – kérdezem végül, miután én is 

végignéztem a gigászi képregényt. – Lehetséges, hogy 

egyáltalán semmire sem jutottatok még a Barschl-ügyben? 

– Jaj, Franz, ma van az első munkanapom, honnan 

tudjam, mi a helyzet? Még én is csak tájékozódom. 

– Megmondom én magának, mire jutottunk, Eberhofer –

 szól bele a társalgásba Kóró nőszemély az ajtóból. – Van egy 

gyanúsítottunk. Maga. Volt indítéka, a magáé volt a gyilkos 

fegyver, az alibije pedig meglehetősen gyenge. Csak sajnos 

amíg Moratschek bíró óvó keze lebeg maga fölött… 



– Hogy halálra ne röhögjem magam – vetem oda neki. –

 Ha ez minden, amit eddig tudnak, hát gratulálok. 

Barschl asszony felé menet még megállok egy 

benzinkútnál. Virágot veszek. Így illik, ha az embert 

meghívják vacsorára, nem igaz? Szegfűt választok, mert azt 

gyakran látni a temetőkben, így a jelen helyzethez is illik 

talán valamennyire. 

– Ó, szegfű – mondja Barschl asszony, amikor a kezébe 

nyomom a csokrot. Beinvitál és mutatja az utat az étkezőbe. 

Ott már megterítve vár az asztal, de még hogy! Hímzett 

szalvéták, gyertyák, minden elképzelhető díszítés! Leülök és 

szemügyre veszem a mesterművet. 

– Nagyon szép – mondom, a nő meg örül neki. 

– Mindjárt visszajövök – mondja. – Kitöltené addig az 

aperitifet? 

Aperitif, vagy úgy. Körülnézek és egy jégbehűtött 

pezsgősüveget fedezek fel a hozzá tartozó poharakkal együtt. 

Nem semmi. 

A hölgyemény két tányérral jön vissza. Azonosíthatatlan 

az étel rajta, de az illata ínycsiklandó. 

Koccintunk. 

– Tehát, Barschlné asszony, elmondaná végre, igazából 

miért hívott meg ma vacsorára? – teszem fel a kérdést. – A 

tegnapi eset igazán nem indokolja. 

Mosolyog, miközben enni kezdünk. Az étel fantasztikus. 

Az íze kicsit zöldséges, kicsit halas. 

– Szólítson csak Ivanának – mondja. – Mindig utáltam a 

Barschl nevet. 



– Azt meg tudom érteni. 

Nevet. 

– Ivana… – mondom. – Orosz név? 

Bólint. 

– Tökéletesen beszél németül – állapítom meg. 

– Amit magukról, bajorokról lényegesen kevésbé lehet 

elmondani – mondja mosolyogva. – A nagymamám német 

volt. Ő nevelt fel. Egész életében csak németül volt hajlandó 

beszélni. Hetvenöt éven át. Egyszerűen megtagadta, hogy 

oroszul beszéljen, pedig minden szót megértett. El tudja 

képzelni? 

El tudom képzelni. 

– Hogyan jött Németországba? – kérdezősködöm tovább. 

Sóhajt egyet. Hallgat. Aztán kiviszi a tányérokat és 

behozza a második fogást. Leül, és csak azután kezd beszélni. 

Mire a desszerthez érünk, már az egész élettörténetét 

ismerem. Figyelembe véve, hogy négy fogást tálal, és közben 

iszogatunk is, nem kimondottan tömör a beszámolója, 

úgyhogy inkább összefoglalom, amit elmesél. Szóval: Ivana 

Barschl tizenhat éves volt, amikor egy emberkereskedő 

banda hamis ígéretekkel Németországba hozta az 

édesanyjával együtt. Amikor megérkeztek szép országunkba, 

a mama hirtelen eltűnt, a szerencsétlen Ivana pedig egy 

bordélyban találta magát. Világos, hogy nem mosogatni vagy 

takarítani vitték oda. Így élt aztán egy jó időn át, amíg meg 

nem érkezett a herceg fehér lovon, és ki nem mentette. Jó, 

nem herceg, hanem a Barschl, a fehér ló meg egy nagy 

hazugság volt. Mindenesetre a megboldogult kolléga volt az, 

aki bezáratta a bordélyt és letartóztatta a működtetőit. A 

nyomozás során természetesen az egész személyzetet 



többször is kihallgatták, újra meg újra. És ezen kihallgatások 

során Barschl szép lassan beleszeretett a későbbi feleségébe. 

Kölcsönösségről nem volt szó, de a hölgy előtt csak két út 

állt: házasság vagy börtön. Barschl legalábbis ezt mondta 

neki. Szegény asszony meg nem tudta, hogy a házassággal 

ellentétben a börtön nem feltétlenül jelent életfogytiglani. 

Aztán szenvedett nagy boldogtalanul a házasságában, de nem 

válhatott el, mert rettegett a börtöntől és a kiutasítástól. 

Könnyes a szeme, miközben mesél. Csak sajnos engem 

nem tud meghatni vele. Engem ugyan nem. 

– Nos rendben, az élettörténetét már ismerem – mondom 

neki. – De azt még mindig nem árulta el, miért hívott meg 

ma vacsorára. 

A kávé kissé keserű és erősen homokos ízű. 

– Nem is tudom… Talán egyszerűen csak szükségem volt 

rá, hogy kiöntsem végre a lelkemet valakinek. Maga pedig… 

Maga olyan rokonszenves fickó, Franz. Kedvelem magát – 

mondja és nagyokat pislog rám a könnyes szempillái mögül. 

– Hülyének néz, hölgyem? – kérdezem. Leteszem a 

kávéscsészét és előre hajolok. 

Nagyot sóhajt és megrázza a fejét. 

– Magát nem lehet kicselezni – állapítja meg. 

– Mondhatni – bólintok egyet. 

– Rendben. Tulajdonképpen csak az este vége felé 

akartam szóba hozni, de igaza van, legyünk túl rajta. Nem 

tudok szabadulni az érzéstől, hogy maga engem gyanúsít a 

férjem meggyilkolásával. 

– Ezt igen helyesen látja, hölgyem. 

– Szeretném meggyőzni az ellenkezőjéről. 

– Csak rajta. 



– Üljünk át inkább a kanapéra – mondja. – Ott sokkal 

kényelmesebb. 

Azt hiszi, nem látok át rajta? De legyen, ha így akarja. 

Játsszuk a játékot az ő szabályai szerint. Meglátjuk, mi sül ki 

belőle. 

Újratölti a poharakat, és egészen közel húzódik hozzám. 

Aztán hirtelen a térdemen látom a kezét. 

– Felügyelő úr – leheli. – Maga miért olyan merev 

mindig? Lazítson egy kicsit… – Már az inggombjaimnál 

matat. – Higgye el, soha nem hazudnék magának. Kérem… 

Már a fülcimpámat nyalogatja. Komolyan azt hiszi, 

levehet a lábamról? 

– Nézze, hölgyem – mondom határozottan. – Ön egy orosz 

ex-prostituált, aki éveken át hazudta a férjének, hogy szereti. 

Önnek még azt sem hinném el fenntartások nélkül, hogy 

nappal világos van, éjszaka meg sötét. 

Erre pofon vág. Balról-jobbról. Sőt, többször is. 

Egyszerűen nem bírja abbahagyni. Amikor végre visszaütök, 

gyorsan elfajul a helyzet. Olyan kemény verekedésbe 

keveredünk, hogy végül már a ruha is cafatokban lóg rólunk. 

Amikor már félmeztelenül csavarodunk össze a kanapén, 

a helyzet megfordul. Folytatjuk az egymásnak esést, csak 

éppen más értelemben. Ez az Ivana egy istennő, azt meg kell 

hagyni. Érződik rajta a tapasztalat. 

Aztán ott heverek félig rajta, a fejem a remekbe szabott 

keblén, ő meg gyengéden húzogatja a hajamat. Őrület. 

Éppen elszundítanék, amikor megkérdezi: 

– Itt maradsz éjszakára? 

– Logikus – mondom. Mert hogy egyfelől holtfáradt 

vagyok. Másfelől meg részeg is. Harmadszor pedig 



pillanatnyilag elképzelni sem tudok jobb helyet éjszakára. 

Sehol az egész világon. 

Másnap reggel abban a pillanatban észhez térek, hogy 

kinyitom a szemem. Nyomozástechnikai szempontból az 

előző este totális kudarc volt. Más szempontból nem éppen, 

de a nyomozás szempontjából igazi csőd. 

Felülök és egy cédulát látok magam mellett. „Zuhanyozz 

csak kényelmesen, én csődöröm. Addig gondoskodom a 

reggeliről.” 

Az egyetlen gondolat, ami az eszembe jut, hogy azonnal el 

kell tűnnöm innen. Eltűnni és kijózanodni. Felkapkodom a 

ruháimat a padlóról és megpróbálom normálisan elrendezni 

őket magamon, aztán már indulok is. 

Alig szállok be kint a kocsimba, megszólal a telefonom. 

Birkenberger hív. 

– Ember, hol voltál egész éjszaka? Legalább százszor 

próbáltalak elérni – mondja szemrehányóan. 

– Szolgálati ügyben jártam, ha megengeded – mondom, 

miközben az ingemet tömködöm be a nadrágomba. A vonal 

túlsó végén csend támad. Szinte hallom, ahogy kattognak a jó 

Rudi agyában azok a bizonyos fogaskerekek. 

– Hadd találgassak – szólal meg végül. – Csak nem a 

megboldogult kollégád édes kis özvegyénél töltötted az 

éjszakát? Megdugtad? 

– Nem történt semmi – förmedek rá, de már hallom is a 

nevetését. Sajnos túlságosan is jól ismer. 

Miután alaposan kiröhögi magát, megállapodunk, hogy 

hétvégén találkozunk Münchenben. 



Most már ideje hazaindulni Niederkaltenkirchenbe. 

A falu határában az egyik kukoricaföldön néhány kölyköt 

látok. Leveszem a lábam a gázról és már csak kíváncsiságból 

is odahajtok melléjük. Hát látom, hogy buzgón tapossák le a 

szárakat, tönkretéve az egész termést. Itt bizony már 

intézkednem kell. 

Megjelenésem a legkisebb hatást sem gyakorolja rájuk. 

Még a kocsi tetején villogó kék lámpa is hidegen hagyja őket. 

Meg sem próbálnak menekülni. Éppen ellenkezőleg. Olyan 

lazán tapossák tovább a kukoricát, mintha ott sem lennék. 

Közben vigyorognak és provokáló pillantásokat vetnek felém. 

Egy ideig csak állok és nézem őket összefont karral. 

– Mi van? – rikkant oda végül az egyik vandál. Ő lehet a 

vezér. – Valami baj van? 

– A gazda nem fog örülni a műveteknek – kiabálok vissza. 

– Az az ő baja, nem a miénk! – érkezik a válasz elismerő 

röhögéstől kísérve. 

Világos. 

– A tiétek is lesz – mondom. Négyen vannak. Remek. 

Éppen beférnek a járőrautóba. 

Előhúzom a pisztolyomat. 

– Nocsak, nocsak! – A nagyszájú vezéregyéniség 

színpadiasan felemeli a kezét, de gyorsan újra leengedi és 

megint csak röhögni kezd. A többiek követik a példáját. 

Leadok egy figyelmeztető lövést a levegőbe. A legkisebb 

hatást sem teszi rájuk. Erre lövök egyet a kukoricák közé. 

Körülbelül tíz centire a szájhős vezér mellé. 

Érdekes módon erre abban a pillanatban mozdulatlanná 

dermednek. Engedelmesen, egyetlen szó nélkül beszállnak a 

járőrautóba. Mind a négyen. Én meg lezárom belülről az 



ajtókat. Aztán felhívom a gazdát. Néhány percen belül 

megérkezik a helyszínre, s mint az várható volt, nem éppen 

lelkes a letiport földje láttán. Amikor azonban meghallja a 

javaslatomat, viszonylag gyorsan megnyugszik. Jól 

gondolom, mondja, valóban nagyon jól jönne neki négy 

önkéntes segítő a földekre. Mert hogy a nyár hosszú, 

ráadásul még csak most kezdődött el igazán. Végül még 

gyorsan felveszem az adatokat, aztán elégedetten hazaküldök 

mindenkit. 



8. fejezet 

Amikor végre hazaérek a disznóólba, először is lehajigálom 

magamról a ruháimat és beállok a forró zuhany alá. A víz 

végigzuhog a nyakamon, a hátamon, a lábamon, s érzem, 

ahogyan újra életre kelek tőle. Nem is tudom, mennyi ideig 

állok a gőzölgő forróságban, de isteni érzés. Amikor azonban 

kilépek a zuhanyfülkéből, a Papa látványa fogad. Halálra 

rémít, ahogy váratlanul ott ül a lehajtott vécédeszkán. 

– Megbolondultál? Mit kuporogsz itt a vécémen? –

kérdezem, mert el nem tudom képzelni, mi baja lehet. 

– Beszélnem kell veled, Franz – közli és feláll. – Ez így 

nem megy tovább. 

– Tőlem beszélhetünk, de előbb menj ki és várd meg, 

amíg elkészülök – mondom, egy bátorító lökéssel elindítva az 

ajtó felé. Miután távozott, gyorsan megszárítkozom, 

belebújok a fürdőköpenyembe és kisétálok hozzá. 

Egy rakás szerencsétlenség, ahogy ott ül a kanapémon és 

elveszetten vakargatja a Ludwig füle tövét. 

– Miről van szó? – kérdezem, miközben dörzsölgetni 

kezdem a hajamat egy törölközővel. 

– Paul… – vinnyogja. 

Aha. Szóval innen fúj a szél. Csakhogy sajnos nekem most 

nincs időm ilyesmire. Idegeim sincsenek hozzá. Ezért kerek 

perec megmondom neki, hogy a Nagyi éppen olyan szabadon 

fogadhat látogatókat, mint ő vagy én. És hogy a Moratschek 

is állandóan itt lebzsel, pedig a Papán kívül őt sem fogadja 



valami nagy örömmel senki. Az más, mondja erre a Papa. Itt 

másról van szó. Az illendőségről! És hogy mit mondanak 

majd az emberek! És egyáltalán, ebben a korban! Szodoma és 

Gomorra! 

Nevetséges. Főleg az ő szájából, aki gyakorlatilag 

folyamatos drogfogyasztó. Még úgy is, hogy a rendőrség a 

házában lakik. 

– A Nagyihoz eljött látogatóba egy régi barátja, és ennek 

ő nagyon örül. Talán sajnálod tőle? 

– Az utóbbi hatvan évben érdekes módon nem hiányzott 

neki ez az ő régi jó barátja. Tökéletesen megvolt nélküle. 

Remekül. Igazán. Most meg… most meg minden csak e körül 

a vén trotty körül forog! 

– Talán féltékeny vagy rá? 

– Marhaság! Csak az igazat mondom! 

– A Nagyinak vendége van és ennyi – mondom. – Ő pedig 

élvezi az öreg barátja látogatását. Nem büntetendő 

cselekmény, szemben a te folyamatos drogfogyasztásoddal. 

Most pedig mennem kell dolgozni. Már így is késésben 

vagyok. 

A városházán szerencsére nyugalom fogad, így 

pihenhetek egy kicsit. Kifárad ám rendesen az ember, ha fél 

éjszaka nyomoznia kell alvás helyett. 

Nem sokkal a munkaidő vége előtt Susi dugja be a fejét az 

ajtón. 

– Milyen volt a vacsora a fő gyanúsítottaddal? Legalább 

valami jót főzött? – akarja tudni. 

– Elfogadható volt. 

– Előbbre jutottál az ügyben? 

– Ahogy vesszük. 



– Te, Franz – mondja, és nagyon-nagyon kedvesen 

elmosolyodik. Akar tőlem valamit, fogadjunk. – Vettem 

magamnak egy új lámpát. A hálószobába. 

Vagy úgy. 

– Vagy úgy – mondom és felnézek az újságból. 

– Igen, egy olyat kínait, tudod. 

Nem tudom, mégis bólogatok. 

– Meg akartalak kérdezni, el tudnál-e jönni felszerelni. A 

legjobb lenne már ma este. Mit gondolsz? 

Mivel pedig érthetetlen módon lelkiismeret-furdalásom 

támad, megígérem, hogy elmegyek hozzá. Rögtön vacsora 

után. Csak még előbb lejárjuk a körünket Ludwiggal. És talán 

beugrom még egy pohárka sörre Wolfihoz is. De aztán 

tényleg megyek és felszerelem azt a lámpát, mondom. Pedig 

villanyszerelés-technikailag totál csőd vagyok. De ha Susi ezt 

akarja, hát legyen. 

Várakozásaimmal ellentétben a kínai lámpát gyerekjáték 

felszerelni. Még úgy is, hogy a használati utasítás kizárólag 

kínai nyelvű. Piros. Mármint a lámpa. Tulajdonképpen 

igazából nem is lámpa, hanem lampion. És érzéki, buja 

fénybe vonja a Susi hálószobáját. Aminek meg is van a 

hatása. Susira legalábbis egyértelműen. Hozzám simul és 

kényeztetni kezd, és egyszerűen nem tágít, amíg nem 

engedek neki, és végül, természetesen teljesen önzetlenül a 

rendelkezésére nem állok. Utána kétszer olyan simulós, én 

meg kinyúlok, mint a rétestészta. Máskülönben nem éppen 

eseménydús szexuális életem az utolsó huszonnégy órában 



rendkívüli megpróbáltatások sorozatává vált. Alig bírok 

felállni, mégis megteszem. Mert hogy megszomjaztam. 

– Te, Susi – mondom, miközben a farmeromat húzom. 

– Megmondanád, mégis hová készülsz? – szakít félbe. 

– Muszáj hazamennem. Sürgősen. A Papa és ez a Paul, 

tudod… már úgy néznek egymásra, mint az ellenségek. 

Szemmel kell tartanom őket, nehogy még egymásnak essenek 

a végén. 

Durcáskodik egy kicsit, ami mindig jól áll neki. Ezt 

szeretem benne a legjobban. Ezt az első osztályú durcás kis 

fintorgását, amikor nem tetszik neki valami. Teljesen leveszi 

a lábáról az embert. 

Hazafelé még beugrom gyorsan Wolfihoz, mert hogy a 

szomjúság ugyebár nagy úr. A kocsma tele van, ott ül 

Simmerl, Flötzinger, sőt a pultnál ott gornyadozik a Papa és 

nyöszörög bele a sörébe. 

– Veled meg mi történt? – kérdezem, miközben én is 

rendelek magamnak egy sört. 

– Paul… – mondja. 

Wolfi a szemét forgatja, és azt mondja, ezt hallgatja 

egész este, és már nem bírja elviselni. 

A sarokban a női törzsközönség pletykálkodik, közöttük a 

Simmerl Giselája. 

– Nézd csak, Eberhofer – mondja, amint megpillant. – 

Nem Susinál kellene lenned, felfúrni a falra az új kínai 

lámpáját? 

– Én már mindent felfúrtam, kedves Gisela, még a kínai 

lámpát is. Most pedig sürgősen szükségem van egy sörre, ha 

nincs ellenedre. 

Simmerl odatelepszik mellém. 



– Végre egy normális ember – mondja vigyorogva. – Apád 

egész este csak sírdogál, Flötzinger a hülye almafröccsét 

issza, a nők meg olyan hangosan visítoznak, hogy beleremeg 

az egész kocsma. 

– Te, Simmerl – mondom neki. – Pillanatnyilag a 

szexuális kizsákmányolás holtfáradt áldozatát látod magad 

előtt, ezért kérlek, hagyj most békén. 

Sértett arcot vág és elmegy. Felhajtom a sörömet, aztán 

odalépek a Papa mögé. 

– Gyerünk, indulás haza! – mondom és megfogom a 

karját. 

– Soha! – rikoltja a söröskorsójába kapaszkodva. 

– Mennyit ivott már? – kérdezem Wolfit, aki megszámolja 

a strigulákat a céduláján. 

– Nyolc sört és három rövidet – tájékoztat. 

– Akkor éppen ideje menni – mondom nyomatékkal, mert 

úgy érzem, a mai napra tényleg mindenből elegem van. 

– Jaj, Franz – mondja a Papa, de azért elindul mellettem. 

– Ti mind olyan kegyetlenek vagytok hozzám… Olyan nagyon 

kegyetlenek. De tényleg… A Nagyi és ez a… ez a Paul, és most 

még te is! Hát mit vétettem én nektek? Miért bántok így 

velem? 

Így megy egész úton hazafelé. Amikor befordulunk az 

udvarra, látom, hogy a konyhában még ég a lámpa. 

– Állj! – hördül a Papa. – Én oda nem megyek be, Franz. 

Meg kell értened… ha most bemennék… én megölném azt a 

gazembert… Esküszöm! 

Bólintok. Mi mást tehetnék? 



– Te, Franz – kapaszkodik a vállamba a Papa. Mi a fenét 

akar még tőlem? Hullafáradt vagyok és már így is eleget 

áldoztam rá az értékes pihenőidőmből. 

– Bemennél és kihoznád a… a dohányomat? – kérdezi 

halkan. 

– Azt akarod, hogy menjek be, és hozzam ki neked a 

drogodat? Komolyan beszélsz, ember? – hördülök fel. 

Komolyan beszél. Úgyhogy bemegyek a házba, ennek 

folytán pedig elkerülhetetlenül összetalálkozom Nagyival és 

Paullal. A Nagyi a Paul ölében ül, a fejét a mellére hajtja, a 

szeme csukva. A Paulnak meg könnyek csorognak le az arcán. 

Már csak ez hiányzott. 

Aztán Paul észrevesz és gyorsan letörli az arcát. 

– Franz – mondja, mire a Nagyi kinyitja a szemét. 

– Jó estét – mondom, aztán átviharzom a konyhán. Nem 

akarom megzavarni a kis idilljüket. A Nagyi azonban utánam 

kiált. 

– Nem vagy éhes? Sütöttem almásrétest! 

Úgyhogy a Papa dohányos zacskója mellett magamhoz 

veszek egy nagy adag almásrétest is, és eképpen 

felszerelkezve sétálok át a disznóólhoz. 

A Papa az ajtó előtt ül egy kerti széken és egy pillanatra 

sem veszi le a szemét a házról. 

– Csak tudnám, mit eszik rajta – nyavalyog, miközben 

átveszi a drogcsomagját és sodorni kezd magának egy füves 

cigarettát. 

– Mondd csak, Papa, lehetséges, hogy tényleg féltékeny 

vagy? Úgy viselkedsz, mint egy felszarvazott férj – mondom 

neki két harapás között. Az almásrétes egy testet öltött álom. 



– Egy fenét – mondja a Papa és füstkarikákat ereget a 

levegőbe. 

Egy ideig hallgatagon ülünk egymás mellett. Kellemesen 

enyhe a levegő. Szentjánosbogarak fénypontjai rajzanak az 

éjszaka sötétjében. 

– Talán igazad van – szólal meg aztán hirtelen a Papa. 

Furcsán reszelős a hangja. – Tudod, Franz, anyád halála óta 

annyira megszoktam, hogy ketten vagyunk a Nagyival. Neki 

sem volt soha senkije, nekem sem. Talán tényleg az öreg 

házaspárok élnek így együtt. De soha nem is akartunk mást. 

Ő sem, én sem. Felneveltünk benneteket így is tisztességgel. 

Nem is rossz eredménnyel, mondhatni. 

– Olyan nagyon jó eredménnyel azért mégsem, ha 

Leopoldot nézzük – szakítom félbe, és lesöpörgetem a 

morzsákat az ingemről. 

A Papa nevet. Mélyen, brummogva. 

– Hagyd meg a Nagyinak ezt a kis örömöt. Talán ez az 

utolsó az életében – mondom neki. 

Felállok, beballagok a disznóólba és lerogyok az ágyra. 

Ludwig odatelepszik mellém. Egy ideig érzem még a füves 

dohány édeskés illatát a levegőben, aztán elalszom, mint akit 

fejbe vágtak. 

Eltelik néhány nap, de a landshuti kapitányság még 

mindig nem tud felmutatni egyetlen értékelhető nyomot sem 

a Barschl-ügyben. A kollégák sötétben tapogatóznak, már ha 

tapogatóznak egyáltalán. Ezért aztán felkeresem Moratschek 

bírót. Szerencsém van, éppen nincs tárgyalása. Az 

íróasztalánál ül, és örül, amikor meglát. 



– Eberhofer – mondja és felszippant egy csipet tubákot. – 

De jó, hogy itt van. Menjen, hozzon két kávét az 

automatából. 

Hozok két kávét, persze forró, a papírpohár meg papírhoz 

illő módon leheletvékony, úgyhogy mire visszaérek, már 

szinte kigyulladnak az ujjaim. Átnyújtom zsákmányom felét a 

bírónak, aztán leülök. 

– Megnyugodtak kissé az otthoni viszonyok? – érdeklődik 

és a forró kávéját fújogatja. 

– Nem mondanám. Halálos áldozat mindenesetre még 

nincs – mondom és iszom egy kortyot. 

Moratschek nevetve csóválja a fejét, én meg rátérek a 

látogatásom céljára. 

– Nem a családi perpatvaraink miatt jöttem – mondom. – 

Érdeklődtem a kapitányságon, és a Barschl-ügyben még 

mindig nincs semmi előrelépés. Lehetséges, hogy a kollégák 

képességeit meghaladja egy ilyen nyomozás? 

– Ugyan, Eberhofer – mondja a bíró és feláll. Az ablakhoz 

lép és kinéz rajta. – Nem a képességekkel van itt a baj. 

Tudnának ők nyomozni, csak nem akarnak. Mert hogy a 

nyomozók, akiket kiküldtek a főkapitányságról, biztosra 

veszik, hogy maga nyírta ki azt a Barschlt. Én meg 

mondogatom nekik, hogy ez lehetetlen. Teljességgel 

lehetetlen. Próbálom győzködni őket, hogy másfele is 

tapogatózzanak. 

– Hát egyáltalán nem tapogatóznak – közlöm. – Várnak 

egy kicsit, aztán majd azt mondják, biztosan ez az Eberhofer 

volt az. Végtére is közel-távol nincs más szóba jöhető 

elkövető. 

– Talán ennyire azért nem rossz a helyzet… 



– Ennyire. Értem – mondom és felállok. Odalepek mellé 

és én is kinézek az ablakon. – Talán itt az ideje, hogy a saját 

kezembe vegyem a dolgokat, nem gondolja? 

– Az ég szerelmére, eszébe ne jusson! Ne merészelje! 

Maga az első számú gyanúsított! Más sem hiányzik, mint 

hogy megpróbáljon beleavatkozni az ügybe! 

Szünet. Aztán Moratschek újra megszólal. 

– Egyébként merre indulna el, már ha mégis nyomozgatni 

kezdene egy kicsit? Van valaki, akit gyanúsnak gondol? 

– Gyanúsnak? Ott van mondjuk mindjárt az özvegy. Neki 

például minden oka meglett volna, hogy átsegítse a férjét a 

másvilágra. 

– Szóval az özvegy. Azt mondják, igazi bombanő, hehe. Őt 

gyanúsítja? Csak aztán nehogy megint olyan kellemetlen 

helyzet álljon elő, mint azzal a kis francia nővel, mi is volt a 

neve. 

Nem is válaszolok. Eleget hallottam, most már 

hazamehetek. 

Nagyi pisztrángot sütött és krumplisalátával tálalja, ami 

olyan mennyei, hogy még a belefulladást is szívesen 

vállalnám. Desszertnek barackos gombóc van olvasztott 

vajjal a tetején. Szeret minket a Jóisten, nem vitás. Csak a 

Papa turkál kedvetlenül az ételben. Pontosan úgy, ahogyan 

annak idején, amikor lenyírta két lábujját. Mindenesetre 

akkor sem halt éhen, úgyhogy most sem fog. 

– Mondd csak, neked már megint nem ízlik az étel? – 

kérdezi bosszúsan a Nagyi, és elveszi előle a tányért. 

– Elmegy – mondja a Papa alig hallhatóan, ami persze 

nem számít, mert a Nagyi hangosan sem hallaná. 



Paul megköszörüli a torkát, feláll, segít leszedni az 

asztalt, aztán segít elmosogatni. 

Én meg inkább elindulok Ludwiggal a körünkre, mert 

semmi kedvem tovább üldögélni ebben a nyomasztó 

hangulatban. 

Egy-huszonhetet teljesítünk, mert megint összeakadunk 

Flötzingerrel. Ő is a maga körét járja. Egy darabig egymás 

mellett gyalogolunk és közben beszélgetünk egy kicsit. 

Megtudom, hogy másnap lesz a műtétje. Sterilizálják, 

egészen pontosan. Vazektómiának hívják hivatalosan, nem 

hivatalosan meg átvágják a herevezetékét. Mert hogy az ő 

Maryje nem akar több gyereket. A világ minden kincséért 

sem. Ezért elment az orvoshoz és tanácsot kért. Először saját 

magát akarta megoperáltatni, de azt a Flötzinger 

semmiképpen nem akarta. Akkor már inkább ő fekszik a kés 

alá, mondta. Még ha rosszul lesz már a gondolattól is. 

Ugyanakkor, mondja, ezzel sokkal biztonságosabbá válik az 

élete. Nem kell aggódnia a következmények miatt esetleges 

félrelépés esetén. Kellemes és kényelmes állapot, 

magyarázza. Nagyon sok idegeskedéstől megmenekül általa a 

jövőben. Mary pedig boldog és hálás, így aztán mindenki jól 

jár, bizonygatja a fűtésbuheráló. A kinézete azért némileg 

ellentmond az áradozásának. Mert kinézni bizony pocsékul 

néz ki. Sápadt és ijedt az arca. Szegény fickó. Minden jót 

kívánok neki, de tényleg. Elkísérem a kocsijához. Két matrica 

díszeleg a hátsó szélvédő két sarkában: „Ignatz-Fynn a 

fedélzeten” és „Clara-Jane a fedélzeten”. 



9. fejezet 

Szombaton, ahogyan megbeszéltük, bemegyek Rudi 

Birkenbergerhez Münchenbe. Kisétálunk az Angolkertbe a 

kínai toronyhoz. Beülünk a sörkertbe, rendelünk szendvicset 

és sört. A nap hétágra süt, de a lombok kellemesen 

megszűrik. A nők olyan ruhákat viselnek a nagy melegben, 

hogy már ruhának nevezni is elég nehéz. Pompás látvány, 

amerre csak a szem ellát. 

– A szakállad egyre jobb, Franz – mondja Rudi. – Még 

néhány hét és felléphetsz a karácsonyi pásztorjátékban, mint 

háromkirály… 

– Néhány nap, aztán nyoma sem lesz – mondom. 

Az étel remek. Mármint az enyém. Mert Birkenberger 

már megint fanyalog. Szokás szerint rosszul választott, és 

most irigykedve pislog a tányérom felé. 

– Mit nézel? Nem jó a sajttál? – kérdezem rágás közben. 

– Száraz. Adjál már egy kis hagymát hozzá – mondja. – 

Meg egy kis uborkát. 

Már csap is le a villája, mivel azonban számítok a 

támadásra, az utolsó pillanatban félrerántom előle a tányért. 

A villa beleáll az asztalba. 

– Seggfej – morog Rudi, de aztán megenyhül, és 

kellemesen elbeszélgetünk mindenféléről. Persze szóba kerül 

a Barschl-ügy és a nyomozók, akik mindent csinálnak, csak 

nem nyomoznak. És persze azt is elmesélem neki, mit 

mondott erről Moratschek bíró. 



– Szóval a vén tubákos szokás szerint nem szeretné, hogy 

a saját szakálladra nyomozgass – nevet föl Rudi. 

Hogy fulladna bele a sajttáljába! 

Élvezettel beleharapok egy savanyú uborkába, utána 

küldök egy nagy adag hagymát, és érzem, ahogy a mennyei 

ízek szétáradnak a szájamban. 

Rudi félretolja a maga félig még teli tányérját. 

– Nem mintha Moratschek valaha is vissza tudott volna 

tartani téged attól, hogy nyomozz egy kicsit – mondja. – 

Úgyhogy gondolom, most is van már valami nyomod. 

– Az özvegy – mondom. – Őt alaposabban is szemügyre 

kell vennem. 

Felröhög. 

– Te meg mit röhögsz? – förmedek rá. 

– Alaposabban szemügyre akarod venni az özvegyet? 

– Talán van jobb ötleted, okostojás? – kérdezem és 

ledöntök néhány nagy korty sört. 

Rudi önelégülten hátradől. Persze nem jut eszébe, hogy a 

sörpadnak nincs támlája. Melyik sörpadnak van egyáltalán? 

Mire felkászálódik a földről, az önelégültségét mintha 

elfújták volna. 

– Utánanéztél már Barschl ügyeinek? – kérdezi a ruháját 

porolgatva. – Úgy értem, hogy milyen ügyeken dolgozott ez a 

Barschl a példás rendőri pályafutása során? Kiket juttatott 

hosszabb időre rács mögé? 

Megrázom a fejemet. 

– Nos, kedves Franz, akkor szerintem mindenekelőtt 

errefelé vedd az irányt. Lehet, hogy édes kis özvegyekre nem 

bukkansz, számításba jöhető elkövetőkre viszont annál 

inkább. 



– Seggfej – mondom és felállok. 

– Én is téged, drágám – kiabál még utánam Birkenberger. 

Aztán már indulok is hazafelé. 

Az udvarra bekanyarodva látom, hogy ott áll a Leopold 

autója. A hétvége szépségének ezzel lőttek. 

Amint benyitok a konyhába, már robog is szembe velem a 

Papa, mögötte szorosan liheg Leopold. 

– El az útból! – mordul rám, azzal már kint is vannak az 

udvaron mind a ketten. 

– Ez meg mi légyen? – tudakolom az egyáltalán nem 

kedves vendégtől. 

A vállamra teszi a kezét. 

– Franz – mondja olyan hangon, mintha egy értelmi 

fogyatékoshoz beszélne. – A Papának sürgősen kívül kell 

kerülnie ezen a házon, érted? Ez az egész történet ezzel a… 

ezzel a furcsa emberrel meg a Nagyival… nagyon megviseli a 

Papát. Nem is tudom, hogy mondjam… talán elhanyagoltnak 

érzi magát, igen, ez a legjobb kifejezés. Igen. Elhanyagolva és 

eltaszítva. Nem ezt érdemli, te is is tudod. Ezért most 

elviszem egy kis kirándulásra. Kikapcsolódás és törődés, erre 

van most szüksége. Rajtam kívül úgysem törődik senki 

szegény öreggel. 

– Mondd már, Leopold, lehetséges, hogy ti mind a ketten 

meghibbantatok? – bukik ki belőlem, de a nyálas disznó csak 

megbocsátón mosolyog és már megy is a kocsijához. „Uschi a 

fedélzeten” feliratú matrica díszeleg a hátsó szélvédőjén. 

Beszállnak és már indulnak is, hogy csak úgy száll a 

kavics körülöttük. 



Hátul a kertben békésen üldögél a Nagyi és Paul. 

Kávéznak. Már éppen társulnék hozzájuk, amikor megszólal 

a telefonom. A polgármester keres, méghozzá meglehetősen 

hisztérikus hangon. 

– Eberhofer! Eberhofer, hall engem? – üvölti olyan 

hangerővel, hogy valószínűleg telefon nélkül is hallanám. 

– Kiválóan, polgármester. Történt valami? 

– Ide kell jönnie, most azonnal! A Brunnenmaier doki egy 

nagy vértócsában fekszik, akkora, mint a Garda-tó! Már úton 

van a mentő, úgyhogy induljon, siessen gyorsan maga is! 

– Pontosan hol is található az a vértócsa? 

– A konyhában, a fenébe is, de mit számít ez? 

– Kinek a konyhájában? 

– Hát a sajátjában! A Brunnenmaier konyhában! 

Brunnenmaier doki az orvos minálunk, 

Niederkaltenkirchenben, csak magyarázatul. 

Már indulok is. 

Nem szép látvány. Egyáltalán nem. Ott fekszik 

Brunnenmaier doktor a konyhája padlóján egy vértócsában, 

eszméletlenül. Tüzetesebben is szemügyre veszem, persze 

vigyázok, össze ne vérezzem a nadrágomat. 

– Lát valamit, Eberhofer? Csináljon már valamit! Ne 

legyen már ilyen finnyás, különben a doki még a szemünk 

előtt purcan ki! – visít viszonylag izgatott állapotban a 

polgármester egyik lábáról a másikra ugrálva. 

– Fogja már be! – üvöltök vissza neki. 

Meg kell hagyni, mindketten idegesek vagyunk egy kissé. 

Lehajolok és látom, hogy a vér a doki csuklójából folyik. 

Méghozzá mind a kettőből. 



– Hozzon pár konyharuhát! – kiáltok oda a polgár-

mesternek. – Gyorsan, siessen! 

Izgatott segítőm térül-fordul, aztán egy koszos 

mosogatószivaccsal tér vissza. 

– A fenébe, polgármester! – üvöltök rá. – Valamilyen 

törölközőt hozzon, vagy kéztörlőt, vagy konyharuhát, de ha 

lehet, ne legyenek rajta ételmaradékok! 

A polgármester egymás után rántja ki a fiókokat, s végül 

meg is leli, amit keresett. Már száguld is vissza hozzám egy 

halom konyharuhával. Már-már áhítatosan nyújtja át nekem 

a leletet. 

– Remélem, tiszták, nehogy a végén még egy 

vérmérgezésbe haljon bele nekünk a szerencsétlen – 

mondom. 

Bekötözöm a két csuklót, amennyire tudom, aztán már 

halljuk is a távolból a szirénát. 

Két óriási vérfolt díszíti a nadrágomat a térdemnél. A 

polgármester is hasonlóan fest. Remek. Persze az ő 

halványszürke vászonnadrágját nem csúfítja el annyira, mint 

az én farmeromat. Valószínűleg kiszedni is könnyebb lesz 

belőle. Ráadásul egy új farmer háromszor annyiba kerül, 

mint egy ilyen könnyű nyári ruhadarab. 

A polgármester a mosogatóhoz megy és mosogatószert 

csepegtet egy szivacsra, aztán tisztogatni kezdi a foltjait. A 

térde most már nem vörös, hanem rózsaszín, de ettől 

semmivel sem lesz csinosabb. 

– Öngyilkos akart lenni? – kérdezi dörzsölés közben. 



– Hát nem tűnt éppen balesetnek – mondom. Aztán 

megszólal a telefonom. Mi van itt ma, kérem? Máskor egy 

egész hónap alatt nem hívnak ennyien! 

Autóbaleset történt, tudom meg, a főút felhajtójánál. 

Úgyhogy oda kell mennem intézkedni. Egyetlen nagy stressz 

ez a rendőri lét. 

– Polgármester, nekem most mennem kell. Baleset 

történt a felhajtónál – közlöm, aztán már indulok is. 

Mire odaérek, már ott van a mentő és a tűzoltóság. Éppen 

a beszorult embereket vágják ki két teljesen egymásba 

csúszott kocsiból. Nem szép látvány. Tényleg nem. Amikor az 

elsőt kiszedik, rögtön felismerem benne a fogorvosomat. 

Nem tagadom, mondtam már válogatott átkokat a fejére, de 

ilyet azért még neki sem kívántam. 

Bepakolják a mentőbe, aztán már indulnak is. A másik 

vezetőt könnyebben kiszabadítják, ő ráadásul eszméleténél 

van és első pillantásra súlyosan sérültnek sem tűnik. Őt is 

bepakolják és elviszik. Felhívom az autómentőt, aztán 

nekilátok jegyzetelni. Alig írom le azonban az első néhány 

szót, el sem hinné az ember, megint megszólal a telefonom. 

A landshuti kapitányság. Jöjjek be azonnal, erősítésre van 

szükségük. 

– Kizárt – közlöm határozottan. – 

Niederkaltenkirchenben vészhelyzet van. Arat az orvoshalál 

a faluban. Nem mozdulhatok. 

Azzal leteszem. 

Mire estére hazaérek, egyfelől megint hullafáradt vagyok 

a sok hivatásbeli stressztől, másfelől meg éhes, mint egy 

farkasfalka. A konyhaasztalnál a szokásos felhozatalon kívül 

ott ül még Leopold és Liesl Moosham-mer is. Falatoznak és 



láthatóan mindenkinek nagyon ízlik az étel. A Nagyi feláll és 

hoz nekem is egy terítéket. 

– Csússz már arrébb, hadd jusson hely a gyereknek is – 

mondja a Papának. 

Aki meg erre szenvedő tekintetét idősebbik 

leszármazottjára emelve sóhajt egyet. 

– Látod, Leopold, velem mindig így bánnak. Ebből áll az 

életem, semmi másból. Ide jutottunk! 

Leopold a Papa kezére teszi a sajátját és együttérzően 

sóhajtozik. 

– Most már csússz végre beljebb – mondom, és leülök. 

Mooshammer néne kivesz egy zsemlét a kenyeres 

kosárból, aztán rám néz. 

– Te, Franz, igaz, hogy a Brunnenmaier felvágta az ereit? 

Ezt beszélik a faluban, meg hogy a fogorvosunk, az meg 

totálkárosra tört az autójával együtt. Hihetetlen! Mondd 

már, mit tudsz, mi történt? 

– Semmit nem tudok, Liesl. Amit pedig mégis, az 

szolgálati titok. Majd holnap elolvasod az újságban. 

– Jól van, jól van – mondja kissé sértődötten. – De ezentúl 

hozzám ugyan ne gyere, ha tudni akarsz valamit! 

Feláll, elköszön, távozik. Én meg szorosan a nyomában. 

Egy ilyen fontos információforrást nem hagyhatok csak úgy 

lelépni. Az udvarban elkapom, elmondok neki mindent, amit 

holnapra egyébként az egész falu tudni fog már, de neki ez 

elég is. Azonnal megenyhül irányomban. 

– Gondolod, hogy Brunnenmaier tényleg öngyilkos akart 

lenni? – kérdezi csillogó szemmel. 

Megvonom a vállam. Liesl bólogat. 



– Tulajdonképpen meg lehet érteni – mondja. – Mindig 

magányos ember volt, amióta meg nyugdíjba ment, végképp 

nem nyitotta rá senki az ajtót. 

– Inkább senki, mint egy nem kívánt vendég – mondom a 

kavicsokat rugdosva. 

– Jó, hát ez is igaz – bólogat tovább. – Itt nálatok igazán 

nem valami jó a hangulat mostanában. Paul tehet róla? 

– Ő tehet róla a legkevésbé. A két másik bolond annál 

inkább. 

Liesl vállon vereget. 

– Majd rendbejön minden, Franz. Majd rendbejön. 

Azzal felkapaszkodik a kerékpárjára és kikerekezik az 

udvarunkról. Amint eltűnik, nyílik az ajtó, Leopold és Papa 

jönnek ki. Színpadiasan egymás karjába omlanak búcsúzóul. 

– Köszönöm, fiam – mondja a Papa könnyes szemmel. – 

Nem is tudom, mióta nem volt már ilyen szép napom! 

– Nagyon szívesen, Papa. Ez a legkevesebb, amit 

megtehetek érted. Hogy neked mennyi mindent kell kiállnod 

itt! Én is nagyon élveztem a kirándulást. Olyan szép nap volt, 

és az idő is, mintha csak vigasztalni akart volna! 

Boldogok a lelkiszegények. 

A Papa észreveszi a matricát a kocsi szélvédőjén. 

– Milyen aranyos – mondja. – „Uschi a fedélzeten”. 

Megremeg a hangja a meghatottságtól. 

Nem is nézem őket tovább, inkább indulunk Ludwiggal a 

körünkre, aztán meg bezuhanok az ágyba, mint egy darab fa. 

Alig alszom el, megszólal a telefon. Susi. Átmegyek-e 

hozzá? Nem bírok. Ha megszakadok, akkor sem. 

Durcáskodjon, amennyit csak akar. Szinte látom a telefonon 

keresztül. Aztán már alszom is tovább, mint a bunda. 



10. fejezet 

Az eseménydús hétvégének köszönhetően hétfőn nyaltig ülök 

a papírmunkában. Ha pedig még az is eszembe jut, hogy 

drága kollégáim a legapróbb eredményt sem tudják 

felmutatni a Barschl-ügyben, égnek áll a hajam. A 

szakállamról nem is beszélve. 

Így aztán magam látok neki a nyomozásnak: 

bejelentkezem a rendőrségi nyilvántartásba és kezdem 

kigyűjteni, kik voltak azok az egyének, akik Barschl 

jóvoltából rövidebb-hosszabb ideig börtönbeli tartózkodásra 

kényszerültek. Hát nem semmi lista, te jó ég! Még miután 

kihúzok róla mindenkit, aki nem jöhet szóba, például mert 

még mindig bent csücsül, még akkor is egy tucatnyi név 

fekszik előttem. Felírom a neveket, aztán a listával indulok 

Landshutba. Mielőtt azonban a kapitányság felé venném az 

irányt, teszek egy kis kitérőt a városi taxitársaság központja 

felé. A pultnál ülő hölgyet egy korábbi ügyből kifolyólag 

ismerem. Szokás szerint remekül néz ki, a dekoltázsa 

változatlanul lehengerlő. Sajnos karikagyűrűt látok rajta. 

– Ó, gratulálhatok? – mondom, miután üdvözöltem a 

hölgyet, és az aranybilincsre mutatok az ujján. 

Mosolyog és boldogan bólogat. Kár. Tényleg. 

Aztán megkérem, nézzen már utána, a gyilkosság 

éjszakáján szállította-e valamelyik sofőrjük Barschl asszonyt 

az étteremből Freisingbe. Felírom neki a címet. Szívesen 

utánanéz, mondja. Amint megtud valamit, hívni fog. 



Na kérem. Megy ez, csak akarni kell. 

A kapitányságon először Karl Stopferhez nyitok be. Örül 

nekem és rögtön kávéval kínál. Amikor megkérdezem, lehet-

e számítani a közeljövőben a gyilkos kézre-kerülésével, 

sajnálkozva rázza a fejét. De higgyem el, hogy a kollégák 

mindent megtesznek az ügy felderítése érdekében, 

bizonygatja. El tudom képzelni. Neki magának nincs sok köze 

hozzá, neki csak a nyomrögzítés volt a feladata. 

– Te, Karl, akkor adok én neked egy feladatot – mondom 

és előszedem Barschl áldozatainak listáját. – Ezek itt azok a 

fickók, akiket a megboldogult seggfej börtönbe juttatott. 

Légy olyan jó és ellenőrizd őket a rendszerben. 

– Te, Franz, ez a nyomozók dolga – mondja tétován. – 

Miért nem hozzájuk mész a listáddal? Én nem is vagyok 

annyira benne az ügyben, meg kell értened. 

Nem értem meg. Rámutatok a listára. 

– Ellenőrizd őket! – mondom határozottan. Mivel pedig a 

kávé pocsék, nem is maradok tovább. 

Következő utam a kórházba visz. Lássuk, hogy van 

Brunnenmaier doki. És ha már ott vagyok, ránézek a 

fogorvosomra is. 

A mentőknek fenntartott helyen leállítom a járőrautót. 

Pontosan azon a helyen, ahol mindig parkolok, amikor a 

kórházban van dolgom, például részegektől vagy drogosoktól 

levett vérmintákat, esetleg őket magukat hozom vizsgálatra. 

No nem mintha nálunk, Niederkaltenkirchenben olyan 

gyakran előfordulna ilyesmi, de hébe-hóba azért megesik. 



A lift egy örökkévalóságig nem jön, ezért végül a lépcsőn 

indulok el. Ballagok felfelé, közben minden emeleten vetek 

egy-két pillantást az ottani részlegre az üvegajtón keresztül, 

aztán megyek tovább. 

Aztán az egyik emeleten mit látok? Hát ott áll a gyönyörű 

özvegy Barschlné teljes életnagyságban, hús-vér valójában. 

Kalapot és napszemüveget visel, de a bombázó alakjáról így 

is már messziről felismerem. Ezer közül is felismerném, 

mondhatni. 

Ott áll a kórházi folyosón és fel-alá járkál. Megy, megáll. 

Visszafordul, megáll. Teljesen úgy, mintha várna valakire. 

Ami egy kicsit meglep, nem tagadom. El nem tudom 

képzelni, mit kereshet itt. 

Ahogy ezen gondolkodom, felbukkan egy vöröshajú nővér 

és már messziről integet a szép özvegynek. Gyorsan 

visszahúzódom, de az üvegajtót azért résnyire nyitom, hogy 

halljam, miről beszélnek. 

– Megnéztem, a tizenhetes szobában találja Hausladen 

kisasszonyt – mondja a nővér. 

– Nagyon köszönöm – mondja az özvegy és már indul is a 

betegszobák felé. 

Ránézek az ajtó fölé erősített táblára. Nőgyógyászat. Vagy 

úgy. 

Amint Ivana Barschl eltűnik, azonnal a nővérszoba felé 

veszem az irányt és felmutatom az igazolványomat a 

vöröshajú lánynak. 

– Gyilkossági ügyben nyomozok – közlöm vele. – A hölgy, 

akivel az előbb beszélt, kihez jött látogatóba? 

– Van bírói végzése? – kérdezi gondolkodás nélkül. 

– Nincs, de tudok szerezni. 



– Akkor szerezzen – mondja nyugodtan, és már fordul is 

el tőlem. 

– Nem lehetne egy kicsit kevésbé bürokratikusan? –

próbálkozom. 

– Nem. 

Egy pillanatra megkísért a gondolat, hogy elővegyem a 

pisztolyomat, de gyorsan elvetem az ötletet. Jöjjön inkább a 

B-terv. Azaz, hogy szépen elsétálok a tizenhetes szobába. 

A szobában nincs látogató, az ágyban fekvő beteg pedig 

mélyen alszik. Úgy horkol, hogy beleremegnek a falak. 

Rejtély számomra, hogyan tudnak nők ilyen hangerővel 

horkolni. Pedig horkolnak. Még Susi is. Ő aztán különösen. 

Felébredek tőle, olyan hangosan horkol. Persze ilyenkor 

megrázom, ő meg azt kérdezi, mi bajom. Horkolsz, mondom 

neki. Soha nem hiszi el. Mindig azt hiszi, azért ébresztettem 

fel, mert szexet akarok. Aztán általában tényleg szexelni 

kezdünk. Utána tovább horkol. Teljes lelkinyugalommal. 

Mintha semmi sem történt volna. Én nem tudom, hogy van 

ez, de én még nem találkoztam nővel, aki beismerte volna, 

hogy horkol. No mindegy, ne térjünk el a tárgytól. 

Szóval a betegszobában fekvő nő hangosan horkol, amiből 

arra következtetek, hogy alszik. Amit nagyon helyesen tesz. 

Mert így nem tiltakozik, amikor odalépek az ágyához és 

megnyomom fölötte a vészcsengőt. Jó erősen. Aztán gyorsan 

visszavonulok. 

Mint arra számítottam is, néhány másodperccel később 

futva jön a vöröshajú nővér. Én meg futok az ellenkező 

irányba. Mármint amerről a nővérke jött. Azaz a 

nővérszobába. Kapkodva turkálok az asztalon fekvő papírok 

között, és szerencsére gyorsan megtalálom, amit keresek. A 



tizenhetes szoba lakójának adatait. Hiába, sok-sok évnyi 

nyomozói munkával a hátam mögött már profi kutakodó 

vagyok. Lefényképezem a papírt, aztán gyorsan eltűnök, 

mielőtt még a vöröshajú kohold észrevenné. Tiszta Pumukli-

feje van, ha engem kérdeznek. 

Az osztályról kiérve lelassítok és szép nyugodtan ballagok 

tovább eredeti célom felé. 

Brunnenmaier doki meglehetősen rosszul fest. Be sem 

engednek hozzá, csak egy nagy ablakon keresztül vethetek rá 

egy pillantást. Még nem tért magához, mondja a 

kezelőorvosa. Aztán tájékoztat, hogy testi értelemben a beteg 

már túl van a legveszélyesebb órákon, azt viszont 

természetesen nem lehet tudni, a lelki bajaival mi a helyzet. 

Mivel pedig erre én magam sem tudom a választ, inkább 

megkérdezem, a fogorvos melyik szobában van, aztán 

elköszönök és továbbállok. 

Nagy szerencséje volt, mondja a fogszakember saját 

magáról. Óriási szerencséje. El sem lehet mondani, mekkora. 

Egy nyakrándulással és néhány zúzódással megúszta. 

Néhány nap múlva már haza is engedik. Pedig nagy fájdalmai 

vannak. De még mekkorák. Minden mozdulatra csillagokat 

lát. Még amikor nem is mozog, hanem csak fekszik az 

ágyban, még akkor is. Ha pedig valaki hozzáér, hát az 

annyira fájdalmas, hogy alig tudja elviselni. A leggyengédebb 

érintés is olyan, mintha áramütés érné a testét. 



– Majd rendbejön – mondom neki biztatóan, és 

könnyedén megveregetem a vállát. Könnyek szöknek a 

szemébe. 

Aztán kikérdezem a balesetről. Az a marha, mondja, az a 

két lábon járó marha, hát az legalább százhússzal 

kanyarodott ki a főútra. Egyenesen bele az ő vadonatúj 

Toyotájába. 

Felírok mindent, aztán megveregetem a combját. 

Megvárom, amíg egészen vörös lesz a feje, aztán gyorsan 

odébbállok. 

– Eberhofer! – hallom, amikor kint éppen beszállni 

készülök a kocsiba. Körülnézek, látom, ott áll az egyik ápoló 

és integet. 

– Hol van a bűnöző? – kérdezi. 

– Ma nem hoztam senkit – mondom és beszállok. 

– Micsoda? Nincs ittas vezető? Drogost sem hozott? 

Megrázom a fejemet. 

– De hát akkor nem parkolhat itt! – akad fenn a szeme. – 

Ez szolgálati parkoló hivatalos ügyben járóknak meg sürgős 

eseteknek! Itt nem állhatnak magánlátogatók! 

A kezét ráteszi a motorháztetőre. Rosszul teszi. 

– Ha nem veszed le azonnal a mancsodat a kocsimról, te 

leszel a következő sürgősen ellátásra szoruló eset – közlöm 

vele. 

A hazaúton elhajtok egy üzlet előtt, amit még soha nem 

láttam. Új lehet. „Matricák minden alkalomra” áll lángvörös 

betűkkel a cégtábláján. Ez érdekes. Megállok, kiszállok, 

bemegyek. Tényleg remek dolgaik vannak, meg kell hagyni. 



Egy darabig böngészgetek az állványok között, mire 

megtalálom, ami nekem kell. Kifizetem a matricát, kimegyek 

és felragasztom a hátsó szélvédőmre. „Nincs szaros kölyök a 

fedélzeten”, hirdeti a felirat. Remek. 

Mivel ez a nyomozósdi azért elég fárasztó tevékenység, 

úgy tervezem, éppen csak benézek az irodámba, aztán 

megyek is haza pihenni. Sajnos azonban nem számoltam 

Susival. Mert hogy ő egy romantikus, bújós estét tervezett 

mára. És ragaszkodik hozzá. Mivel pedig semmilyen jól 

hangzó kibúvó nem jut eszembe, megígérem neki, hogy 

vacsora után átmegyek hozzá. 

Odahaza a Nagyi és a Papa ül a konyhaasztalnál. Paulnak 

ezúttal semmi nyoma. 

– Hol van Paul? – kérdezem kissé agresszíven a Papát, 

mert fogadni mernék, hogy ő üldözte el az öreget. 

– Nem érzi jól magát – feleli a Papa és májkrémet ken a 

kenyerére. – Biztosan túl sokat turbékolt. Életveszélyes 

ebben a korban. 

– Mi van Paullal? – fordulok a Nagyihoz, kézzel-lábbal 

magyarázva hozzá. 

– Ledőlt egy kicsit – mondja, és felém nyújtja a kenyeres 

kosarat. – Biztosan megártott neki a rossz társaság. 

Miközben beszél, gyilkos pillantásokat vet a Papára. 

Egyik válasz sem éppen informatív, ezért felállok, hogy 

magam nézzek utána a dolgoknak. Benézek a vendégszobába, 

de üresen találom. Úgyhogy átnézek a Nagyi szobájába. Ott 

aztán meg is találom az öreget. Ott fekszik sápadtan, 



kimerülten, mély karikákkal a szeme alatt a vastag 

párnákon. 

– Mi baj, Paul? Remélem, nem készülsz elpatkolni –

mondom és leülök az ágy szélére. 

Elmosolyodik. Halvány mosoly ugyan, de azért mosoly. 

– Ne reménykedj, Franz. Csak egy kis múló gyengeség, 

semmi több – mormolja halkan. 

– Nem akarnál enni valamit? 

– Leni már hozott abból a finom tyúkhúsleveséből, de 

azért köszönöm. 

Finom tyúkhúsleves? Minket meg májkrémes kenyérrel 

etet? 

– Tyúkhúsleves. Az jó. Biztosan jót tesz. Aludj egy jót, 

holnapra biztosan jobban leszel – mondom neki, azzal 

visszaballagok a konyhába. 

– Hol a tyúkhúsleves? – kérdezem azonnal. 

– Azt a Nagyi az utolsó cseppig belekanalazta a 

szerelembe belebetegedett vendégünkbe – közli sértetten a 

Papa. 

Kár. Nagy kár. Mivel azonban nem tehetek ellene semmit, 

néhány szelet májkrémes kenyér után elindulok Susihoz. 

Közben persze még megállok egy kicsit Wolfinál, benézek egy 

sörre. Vagy kettőre. Ennek következtében viszont sajnos elég 

későre jár az idő, mire megérkezem Susihoz. Már nincs is 

kedve romantikusan ide-oda bújni. Inkább mérges. Az 

alkohol miatt, a késés miatt, minden miatt. Úgyhogy ledőlök 

az ágyára és gyorsan el is alszom. Aztán meg fél óránként 

felébredek. Mert hogy Susi olyan nyugtalan alvó, hogy azt el 

sem lehet mondani. Ide-oda forgolódik álmában. Balra. 

Jobbra. Körbe. Tisztára mint a grillcsirkék a nyárson. A 



pihentető alvásnak így annyi. Hajnalban megkérdezem, 

sikerült-e végül megtalálnia a kényelmes pózt. Mert hogy 

keresni elég sokat kereste. 

– Nem sikerült, seggfej! – visít fel. Elragadóan fest a 

borzas hajával. – Az idegeimre mész, Franz! Pedig úgy 

örültem ennek az estének, de te… te meg megint mindent 

elrontottál! 

Persze nem tart sokáig, és nemsokára újra elégedetten 

dorombol. Teljes elégedettséggel, mondhatni. Utána végre 

nyugodtan alhatunk egy kicsit, így kettesben. 

Reggel mennyei kávéillatra ébredek, Susi meg éppen a 

zuhany alól jön elő. A haját dörzsölgeti egy törölközővel. 

– Mikor szabadulsz meg végre ettől a hülye szakálltól? – 

kérdezi. – Össze-vissza karmolt mindenhol. 

– Isteni a hátsó feled, Susi – mondom neki, miután 

látványosan megszemléltem a mondott testrészt. 

Végignéz magán. 

– Gondolod? Szerintem a fele is elég lenne. Talán egyszer 

elmegyek zsírleszívásra. 

– Meg ne próbáld! Tudod, milyen hülyén néznél ki fél 

fenékkel? – mondom, mire már repül is felém egy párna. A 

kávénak meg várnia kell, akármilyen mennyei is az illata. 

Utána viszont szép kényelmesen elkávézgatunk, és a 

kávénak a várakozási idő ellenére is ugyanolyan jó az íze, 

mint az illata. 

Menjünk együtt reggel a munkába, akarja Susi. Ami 

persze valahol logikus. Csakhogy én még először meg akarom 

nézni, jobban van-e Paul. Így aztán mégsem együtt indulunk 

el. 



Még nem érzi igazán jól magát, mondja az öreg, amikor 

benézek hozzá, de legalább már nem fekszik, hanem a 

konyhaasztalnál ül és fahéjas-cukros tejbegrízt kanalaz. A 

Nagyi teát tesz elé és megsimogatja az arcát. A Papa minden 

irányba forgatja a szemét, mond valamit a haldokló 

hattyúról, aztán kimegy. Gyorsan elfogyasztok egy vajas 

zsemlét, aztán nagy puszit adok a Nagyi arcára és megyek ki 

Ludwighoz, aki az udvaron hever és egyetlen pillantásra sem 

méltat. Utálja, ha házon kívül töltöm az éjszakát. Olyankor 

elhanyagolva érzi magát. 

– Te, Papa, foglalkoznál egy kicsit Ludwiggal? – 

kérdezem, miközben beszállok a kocsiba. 

– Hát persze – mondja szenvedő arccal. – Neked ott van 

Susi. A Nagyinak itt van ez a vén kéjenc. Nekem itt van 

Ludwig. Mindenki azt kapja, amit megérdemel, nem igaz, 

Ludwig? 

Lehajol és megvakargatja Ludwig füle tövét. Közben 

észreveszi az új matricát a szélvédőmön. 

– Neked meg milyen hülye matricád van? – hallom, 

miközben kikanyarodom az udvarról. 

– A polgármester beszélni akar veled, Franz – mondja 

Susi, amikor benézek hozzá egy reggeli munkahelyi kávéra. A 

másik két irodista nőszemély barátságosan üdvözöl, olyan 

jellegzetes tudom-ám-hol-voltál-az-éjszaka pillantással. 

– Ó, Eberhofer – fogad a polgármester. – Jó, hogy itt van. 

Kellemesen telt az éjszakája? Jöjjön, foglaljon helyet. 



Az íróasztalára ülök. Erre megköszörüli a torkát, feláll és 

az ablakhoz megy. Aztán megkérdezi, mit sikerült megtudom 

a dokiról. Meg persze a fogorvosról. Kérdés kérdés hátán. 

– Mindent csak szép sorjában, polgármester – mondom 

neki. – Ami az éjszakát illeti, annak az első fele szörnyű volt, 

a második annál kellemesebb, köszönöm kérdését. 

– Hehe… – vihorászik. – Jó. Nagyon jó. Folytassa! Mi van 

az orvosokkal? Megtudott valamit? 

– Az orvosok? Hát azok közül egy még nincs 

eszméleténél. A Brunnenmaier, hogy pontos legyek. A 

fogászunk viszont jól van, csak kissé hisztérikus. 

– Jól van? Helyes. Mi mást tudott még meg? A 

körülményekkel kapcsolatban, úgy értem? 

Mielőtt azonban válaszolhatnék, megszólal a telefonom. 

– Polgármester – mondom még. – Maga is látja, milyen 

elfoglalt vagyok. 

Karl Stopfer hív. Amiben azért először nem vagyok 

teljesen biztos, mert olyan halkan suttog a kagylóba, hogy 

alig értek valamit. 

– Miért suttogsz? – szakítom félbe. 

– Jókat kérdezel, ember! Hát mert nem akarom, hogy 

mások is hallják, amit mondok! Átnéztem a listádat. 

Titokban, magától értetődik, mert ez nem az én illetékességi 

területem, tudod… – leheli. 

– Találtál valamit? 

– Hát, ha közülük tette el valaki láb alól Barschlt, akkor 

nem sokan jöhetnek szóba. Tüzetesen utánanéztem 

mindenkinek, és arra jutottam, hogy csak ketten jöhetnek 

számításba. A többiek mind kiesnek. Az egyik törött lábbal 



fekszik, egy másik külföldön van, többen újra börtönbe 

kerültek. 

– Remek. Ki az a kettő? 

– Egy Felix Wimmer és egy Victor Grablonski. Az utóbbi 

egyébként Barschl feleségének volt a futtatója, még amikor a 

hölgy… te is tudod… Mindkét fickó a közelben tartózkodott a 

gyilkosság éjszakáján. Az alibijüket már nem tudtam 

ellenőrizni, azzal rögtön lebuktam volna. 

– Köszönöm, Karl – mondom őszintén. – Pompás fickó 

vagy. Az alibik miatt ne aggódj, azt már bízd rám. 

Leteszem, aztán már indulok is a Barschl-házhoz. 



11. fejezet 

Az özvegy azonnal meg akar csókolni, amint kinyitotta 

nekem az ajtót, úgyhogy itt az ideje tisztázni néhány dolgot. 

Udvariasan megkérem, hogy húzza ki a nyelvét a torkomból. 

A múltkori esetet pedig felejtse el. Mert hogy nem történt 

semmi. Érzelmileg, úgy értem. Csak a hormonok, semmi 

több. Különben is, ő jelenleg éppen a fő gyanúsítottam, ezért 

a legnagyobb jóindulattal sem kezdhetek viszonyt vele. És 

nem is akarok. Ezért pedig legyen szíves és ne tegezzen. 

Végighallgat és érdekes módon egy kicsit sem tűnik 

sértettnek. Persze az ő múltjával biztosan ennél sokkal 

cifrábbakat is hallott már. 

– Éppen a szekrényeket pakolom ki – mondja és a lépcső 

felé mutat. – Zavarja, ha folytatom, miközben beszélgetünk? 

Szeretnék minél gyorsabban a végére jutni. 

Felmegyünk az emeletre, a hálószobába. Leülök az ágy 

szélére, ő meg a szekrényben matat, egyik ruhadarabot a 

másik után húzza elő és dobálja be egy nagy kartondobozba. 

– Mindet kidobom – mondja már-már hisztérikusan. – 

Mindet. Semmi ne maradjon, ami valaha is az övé volt. 

Meg tudom érteni. Amit viszont nem értek, az az, hogy a 

kidobásra ítélt ruhák között alig akad férfiholmi. Szinte csak 

női ruhákat hajigái a dobozba. Méghozzá nem is 

akármilyeneket: mindenféle csillogó-villogó, gyöngyökkel 

meg tollakkal díszített költemények ítéltetnek kidobásra. 



– Megértem, hogy meg akar szabadulni a férje holmijaitól 

– mondom végül. – De mi a fenének kell mindjárt a saját 

ruháit is kidobálnia? 

Rám mered, aztán felemeli a kezében tartott tűzpiros 

ruhát. 

– Azt hiszi… azt hiszi, én hordok ilyeneket? 

Nevetni kezd, de nem hallok ki jókedvet belőle. 

– Nem? 

– Nem – mondja és a fejét rázza. 

– Akkor meg kié ez a sok cucc? 

Görcsösen nevet, már rázza a nevetés az egész testét. 

Nem tudom mire vélni a viselkedését. Csak nevet és nevet, 

én meg bámulok rá nagy értetlenül. 

– Csak nem azt akarja mondani… – kérdezem végül 

bizonytalanul. – Csak nem azt akarja mondani, hogy a férje… 

– Pontosan azt akarom mondani! 

Megáll az ész! A vörös selymekre meredek és nem jutok 

szóhoz. Hogy Barschl, zsarnok és poroszló egy személyben, 

csillogó-villogó női ruhákat viselt a szabadidejében? 

Lehetetlen. 

– Jöjjön – mondja Barschl asszony, megfogja a kezemet és 

levezet a földszintre. Gépiesen lépkedek utána. Egyszerűen 

képtelen vagyok magamhoz térni. 

Leülök a kanapéra, a nő meg kávét főz, aztán leül mellém 

és beszélni kezd. 

Igen, mondja, a férje otthon női ruhákat hordott. 

Mindenféle ruhákat. És szép, szexi fehérneműket. Persze 

mindegyiket katalógusból rendelte, nehogy lebukjon. Mert 

hogy ez a dolog neki magának is nagyon kínos volt. Sírt is 

sokat a felesége vállára borulva, annyira szégyellte magát. 



De nem tudott kibújni a bőréből, akárhogyan akart is. Ezért 

vette feleségül a szép Ivanát. Nem szerelemből, dehogyis. 

Nem nőre, hanem alibire volt szüksége. Ezért hurcolta az 

oltár elé a szerencsétlen védtelen teremtést. Szexuálisan 

pedig… Szexuálisan soha nem közeledett hozzá. Nem mintha 

valaha is hiányolta volna, mondja az özvegy. Így aztán 

tulajdonképpen a célszerűség tartotta össze a kapcsolatukat. 

Az asszony Németországban maradhatott és gondtalanul 

élhetett, a férje pedig hordhatta tovább a női ruhákat, kifelé 

meg játszhatta tovább a kemény fickót. Így meséli az özvegy. 

Nekem meg négy teljes csészényi kávéra van szükségem, 

mire valamennyire rendezni tudom a gondolataimat. 

Akkor viszont ráébredek, hogy így még gyanúsabbá tette 

magát a szépasszony. Fő gyanúsítottból legfőbb gyanúsítottá 

lépett elő, hogy úgy mondjam. Gondolkodnom kell. És ki kell 

jutnom ebből a bolond házból. 

Amikor végre újra a kocsimban ülök, teljesen leeresztem 

az ablakot és mélyeket lélegzek. 

Barschl, a szemét disznó! Odahaza tüllben és tollban 

páváskodik, a felesége vállán pityereg, a rendőrségen meg 

játssza a kemény fickót és nem győz belerúgni a kollégáiba. 

Mocsokság. Bele sem merek gondolni, a Nagyi mit mondana 

rá. Szodoma és Gomorra. 

Odahaza grízgaluskaleves van ebédre. A grízgaluska 

ugyanolyan színű, mint a Paul arca. Ami persze nem csoda, 

ha szegény öreget mindig csak grízzel tömik. 

– Nincs valami más? Valami rendes ebéd? – kérdezem 

reménykedve. 



– Hozz magadnak valamit Simmerltől – mondja a Nagyi, 

és egy bankjegyet húz elő a köténye zsebéből. – Apádnak is 

hozz valamit, különben még ő is beteg lesz itt nekem. 

Az említett Papa a hátsó kertben ül és füves cigarettát 

szív. 

– Hozzak neked is valamit Simmerltől, vagy éppen 

fűdiétán vagy? – kérdezem tőle. 

– Ne fáradj, mindjárt jön Leopold és elvisz – mondja. 

Hát ha Szent Leopold jön, hogy kirándulni vigye 

nemzőjét, szegény Franz mindjárt oda dughatja a 

húskenyeres zsemléjét, ahová csak akarja. 

Füttyentek Ludwignak és elindulunk a hentesbolt felé. 

Közben mindvégig csak a Barschl jár a fejemben. Vörös 

selyemruhában. 

Szerencsére nem vagyok egyedül: másnak is megvan a 

maga baja. Simmerl ugyanis éppen Max nevű leszármazottját 

döngöli a földbe. Már átvitt értelemben, magától értetődik. 

– Két hete van csak jogosítványa ennek a barom 

gyereknek és máris mit csinál! – folytatja szóáradatát, 

immár felém fordulva. – Egyenesen nekivezeti a BMW-t egy 

ház falának, de úgy, hogy ami megmaradt belőle, ahhoz nem 

kell több egy közönséges szemétlapátnál, hogy összeszedje az 

ember! 

– Most már aztán elég legyen! – avatkozik közbe ezen a 

ponton Gisela. – Inkább örülj, hogy Maxnak nem esett baja! 

Akár ott is maradhatott volna! 

– Pontosan – bólogat a nevezett ifjonc. 

– Te aztán jobb, ha befogod a szádat, te gazember, vagy 

felaprítalak! – bömböl a felindult hentes, s fenyegetőn emeli 

lapátméretű kezét leszármazottja felé. 



– Előbb azért adj két húskenyeres zsemlét, melegen, ha 

lehet – vetem közbe, hogy tompítsam kissé a helyzet élét. 

Max hálás pillantásokat vet felém, aztán már inai is ki a 

legrövidebb úton. 

– Gazfickó! Nyomorult gazfickó! – morog még a hentes, 

miközben a zsemléimet készíti. 

Leteszem a pénzt a pultra. Gisela elveszi, aztán 

megkérdezi, nem tudom-e, mi van a Flötzingerrel, mert hogy 

olyan régen nem látta. 

– Kasztrálás – mondom tömören, azzal már megyek is. 

Az irodám felé tartva még beugrom Susihoz és leteszek 

elé egy cédulát a nevekkel, amelyeket Kari kutatott ki a 

nyilvántartásból. 

– Te, Susi – mondom neki. – Ki tudnád keresni ezeknek a 

fickóknak a címét a rendszerből? 

– Persze, szívem – mondja, a hülye szobatársnői meg 

versenyt vihognak, mintha még mindig kamaszlányok 

lennének. 

Válaszra sem méltatom őket és visszavonulok az 

irodámba. 

Nemsokára hív a szépkeblű hölgy a taxivállalattól. 

Megerősíti, hogy Barschlnét a gyilkosság éjszakáján az ő 

egyik kocsijuk vitte haza Landshutból Freisingbe. Méghozzá 

pontosan a gyilkosság időpontjában. A sofőr teljesen biztos 

az időpontokban, két okból is: először is nagyon jól 

emlékszik a nőre, mert ritkán szállít ilyen bombázót. Igen 

komoly gondot okozott neki, hogy a visszapillantó tükör 

helyett az útra szegezze a tekintetét. Másodszor pedig azért, 



mert útközben megálltak egy benzinkútnál, ahol a hölgy 

cigarettát akart vásárolni, ami elég sokáig tartott, mert 

nagyon sokan voltak a boltban. A sofőr ezért várakozás 

közben többször is megnézte az óráját, innen tudja ilyen 

pontosan az időt. 

Barschlné asszonynak tehát sziklaszilárd alibije van. Ami 

azt jelenti, hogy semmiképpen sem lehet ő a tettes. 

Azért küldjék át nekem írásban is az igazolást, mondom, 

a sofőr meg ugorjon be hozzám valamikor a közeli napokban, 

hogy jegyzőkönyvbe vegyem a vallomását. 

Este, amikor hazamegyek, ott áll az udvaron a Leopold 

autója, hátulról a kertből meg hangok egész kavalkádja 

hallatszik, úgyhogy megnézem, mit művelhetnek. 

Hát látom, hogy a Papa a grillnél forgolódik, a Nagyi meg 

éppen az asztalt teríti. Panida, a Leopold aprócska thai 

felesége salátát készít, Nagyorrú Törpe pedig, kettőjük közös 

leánykája a fűben ül és százszorszépeket mor-zsolgat. Ő vesz 

észre elsőként. 

– Vansz bácsi! – kiáltja és már indul is felém aprócska 

lábain, kitárt karokkal. Elkapom és feldobálom, amíg sikítani 

nem kezd a boldogságtól. 

– Hagyd már abba, rosszul lesz szegény gyerek! – förmed 

rám Leopold. Befejezem a dobálást és a karomra ültetem 

Sushit (igazából Uschinak hívják, de a Sushi sokkal jobban 

illik hozzá). Belekapaszkodik a szakállamba, megrángatja, 

aztán azt mondja: 

– Fújj… 

Egyetértek vele. 

Panida is odajön, lábujjhegyre áll és nagy puszit ad az 

arcomra. Leopold meg mindjárt felrobban. 



Az almafa alatt egy nyugágyban Paul üldögél és 

mosolyogva figyel bennünket. Odamegyünk hozzá, Sushi meg 

én. 

– Megismerkedtél már Paullal, Sushi? – kérdezem a 

kicsit. Megrázza a fejét, aztán hirtelen szégyenlősen a szeme 

elé kapja a kezét és a vállamba fúrja a fejét. Közben persze 

szünet nélkül vigyorog. 

– Azonnal hagyd abba! Halálra ijeszted! – dörög Leopold, 

odacsörtet hozzánk és nem éppen finoman kirántja a 

karomból leánykáját. Aztán mire egyet pislantana, 

leszármazottja ökölbe szorítja kis kezét, majd tiszta erőből 

atyja arcába vágja, közben pedig visít, mint akit nyúznak. 

Erre már Panida is beavatkozik. Gyilkos pillantásokat vet 

hites urára, elveszi tőle Sushit és visszaadja nekem. 

– Szóval – próbálkozom újra. – Nézd csak, Sushi, ez itt 

Paul. 

Szégyenlősen mosolyog, aztán lassan kimondja: 

– Pa-ha-ul. 

Az öreg arca meghatott mosolyra húzódik. 

– Te pedig Uschi vagy, mint hallottam – mondja halkan. 

– Su-shi – helyesbít az okos gyermek. Mindenki nevet. 

Már Leopoldot leszámítva, természetesen. 

Az étel kiváló. A hús egy álom. Kívül ropogós, belül 

szaftos, amilyennek lennie kell. Meg kell hagyni, azért 

grillezni még jól tud a Papa, ha más értelmes dolgot nem is 

csinál mostanában. Paul salátát és zöldséget eszik, a Nagyi 

apró falatokra vágja neki. Panida is apró falatokra vág 

mindent, ő természetesen Sushinak, én meg örülök, hogy 

gyorsan kiszolgálhatom magam, mielőtt még rólam is 

gondoskodni akarna valaki. 



– Mondd csak, milyen hülye matrica van a kocsidon? –

 kérdezi az isteni lakoma és a kávé után Leopold. 

– Az én autóm, az én matricám – közlöm vele. 

A Papa a fejét csóválja. 

– Igen, Panida – harsan fel már-már hisztérikusan 

Leopold. – Akkor mi most fogjuk a szaros kölykünket és 

hazamegyünk. 

Azzal távoznak. 

Segítek a Nagyinak elmosogatni, a Papa pedig maximális 

hangerőre állítja a Beatlest. Egy jó óráig bírom, utána 

kihúzom a dugót a konnektorból. 

– Mások is laknak itt rajtad kívül, ha elfelejtetted volna –

 ordítok rá a Papára. 

– A Nagyi süket, te meg alig hallod odaát a disznóóladban 

– ordít vissza. 

– Csakhogy vendégünk is van, méghozzá egy beteg 

vendégünk. Igazán tekintettel lehetnél rá! 

Leint. Leint, szedelőzködik és inkább elmegy Wolfihoz. 

Amivel meg is oldotta töprengésemet, benézzek-e még este a 

kocsmába. 

Marad Ludwig és a megszokott körünk. Közben 

kanyarodunk egyet a Flötzinger-ház felé. A fűtésbuheráló egy 

padon ül a teraszon és az alkonyi fénybe pislog. 

– Szervusz, Franz. Minek köszönhetem a 

megtiszteltetést? – mondja üdvözlésül. 

– Minden rendben ment, vén kasztrált? – kérdezem és 

leülök mellé. 

– A legjobban – mondja. Lenéz feleslegessé vált tojásaira 

és elvigyorodik. – Alig éreztem. Melegen ajánlhatom neked 

is. Mostantól teljes a szabadság, barátom. 



Idiótán vigyorog és rám kacsint, mint egy összeesküvő, 

aztán megfordul és bekopog az ablakon. 

– Mary! – ordítja el magát. – Légy oly jó és hozz ki két 

korsó sört! 

Mary van olyan jó. 

Amikor kijön a korsókkal, megkérdezem: 

– Akkor most vége a szaporodásnak, Mary? 

Vörös lesz, mint a főtt rák, mérgesen néz a férjére, aztán 

visszavonul a házba. 

– A szerelemre! – emeli a korsóját Flötzinger. 

– A szabadságra! – vigyorgok vissza rá és elégedetten 

kortyolok egy nagyot a sörből. 



12. fejezet 

Másnap a reggelinél elszabadul a pokol. De még hogy! A 

Nagyinak ugyanis sürgősen el kell mennie bevásárolni. Amit 

pedig az én társaságomban szeret intézni. Ezért közli a 

Papával, hogy addig neki kell vigyáznia Paulra. Nem nagy 

dolog, már sokkal jobban van, és különben is folyton alszik. 

Fél tízkor viszont be kell adni neki a gyógyszerét. Nagyon 

fontos, nem szabad elfelejteni. 

Nem, mondja erre a Papa. Mert hogy ő nem hívta ide az 

öreget, és esze ágában sincs, hogy most még őrizgesse is. 

Ennyi. Egyébként is, ő is nagyon jól el tudja fuvarozni 

vásárolni a Nagyit, majd a jó Franz vigyáz addig Paulra. 

A Nagyi mindebből természetesen nem hall semmit. Paul 

viszont mindent. 

Tudom, hogy a Nagyi utál a Papával közlekedni, mert azt 

mondja, a Papának fogalma sincs az autóvezetésről. Kiiszom 

a kávémat, felkapok még egy zsemlét, aztán felállok. Paul, 

aki hátul ül a nagy karosszékben, könyörgő pillantásokat vet 

rám. 

– Hol van az a hülye gyógyszer? – fordulok a Nagyihoz. 

Érdekes módon azonnal megért. Elővesz egy dobozt a 

köténye zsebéből és leteszi az asztalra. Felkapom a dobozt és 

a Papa kezébe nyomom. 

– Fél tízkor! – mondom neki, aztán Nagyira nézek és az 

ajtóra mutatok. 



Leveszi a kötényét, fogja a kabátkáját és a táskáját, 

győzedelmes pillantást vet a Papára, aztán homlokon 

csókolja Pault és kilebeg az ajtón. 

Aldi, Lidl, hetivásár. Csupa-csupa különleges akció, 

kedvezményes csomagajánlat és tartósan alacsony ár. Nagyi 

olyan arckifejezéssel pakol be mindent a csomagtartóba, 

mintha éppen most ütötte volna meg a főnyereményt a 

lottón. 

Fél tizenegyre már otthon is vagyunk és cipelhetem be a 

zacskórengeteget a konyhába. 

Paul nyugodtan alszik a fotelben. A Papa is, csak ő a 

kanapén ülve, az újsággal a kezében. A feje hátracsuklik, a 

szája nyitva. Szépnek semmiképpen nem mondanám a 

látványt. 

A lábánál ül Ludwig és éberen őrködik. 

A gyógyszeresdoboz az asztalon hever. Ugyanott és 

ugyanúgy, ahogyan hagytam. A Nagyi rögtön észre is veszi, 

és azonnal felrázza a Papát. 

– Nem adtad be neki a gyógyszerét? – akarja tudni. 

A Papa némileg álmosan pislog, zavartan néz ránk, aztán 

az órára pillant. 

– A fenébe! Tényleg fél tizenegy van? – kérdezi 

felegyenesedve. 

– Beadtad vagy nem? – süvölt a Nagyi. 

A Papa kissé szégyenkezve megrázza a fejét. Kissé le is 

hajtja. Mint Ludwig, amikor büntetésre számít. 

– Ostoba! – morog a Nagyi, aztán Paulhoz vonul, 

gyengéden felébreszti és odaviszi a gyógyszerét egy pohár 

vízzel. 



A Papa eltűnik. Még estére sem kerül elő. Sőt, még 

másnap reggelre sem, a vén bolond. Mivel azonban kifejlett 

kriminológiai érzékkel áldott meg az ég, viszonylag gyorsan 

rájövök, hová űzhette megsebzett büszkesége. 

– Moratschek – szól bele a telefonba a bíró. Mintha el 

lenne dugulva az orra. Persze majdnem mindig ilyen, de nem 

azért, mert megfázott, hanem mert szenvedélyes tubákos. 

Aki pedig éveken át szívogatja fel-le az orrlyukaiban a 

tubákot, annak számolnia kell vele, hogy a nyálkahártyái 

megsínylik a szenvedélyét. Ma még a szokásosnál is 

szörnyűbb a hangja. Mintha pillanatragasztóval ragasztották 

volna össze az orrlyukait. 

– Eberhofer vagyok – kezdem. – Mondja, nem tudja 

véletlenül, merre lehet az apám? 

– Nem! – érkezik a válasz máris, mintha puskából lőtték 

volna ki. 

– Aha. És telefonon sem beszélt vele az elmúlt 

huszonnégy órában? 

– Ööö… nem, telefonon sem. 

– Hülyének néz, Moratschek? – emelem fel egy kissé a 

hangomat. – Hol van az apám? 

– Eberhofer, az ördögbe is! – csattan fel a bíró. – Mit 

képzel maga egyáltalán? Az ember senkivel nem bánik így, 

hát még ha az illető a saját apja! Szegény ember! Már a saját 

otthonában sem érezheti jól magát! Ez az egész ügy ezzel a 

furcsa látogatóval… egyszercsak betoppan, nem hívta senki, 

aztán egyszerűen ott marad. Sőt, még meg is betegszik a 

tetejébe! Ez már mégiscsak sok! A nagyanyja meg, a vén 

szatyor, úgy viselkedik, mint egy szerelmes kamaszlány! 

Magasságos ég! Szerencsétlen embernek senki nem nyújt 



támaszt, még a saját fia is ellene fordul! Szégyellje magát, 

Eberhofer! 

– Ott van magánál? 

– Igen, igen, itt van nálam. A feleségem legalább törődik 

vele! Fel nem foghatom, hogyan tehették ezt vele! 

Leteszem. Mert hogy először is már tudom, amit tudni 

akartam. Másodszor pedig nem bírom tovább hallgatni a 

gusztustalan hang szemrehányásait. Inkább személyesen 

megyek el Moratschekékhez. 

A bíróné nyit ajtót, aki máskülönben egy elragadó hölgy, 

de most úgy néz rám, mintha Jehova tanúi állnának a 

küszöbén. Jehova leprás tanúi, hogy pontos legyek. Nem 

foglalkozom vele, egyszerűen elmegyek mellette, be 

egyenesen a nappaliba. Ott meg már elém is tárul a Papa 

látványa. Teljesen ellazulva ül a kanapén és újságot olvas. A 

lába gőzölgő vízzel teli lavórban nyugszik, a víz felszínén 

fehér habkorona. Előtte az asztalon egy félig teli korsó 

világos sör, mellette egy tányéron kiadós reggeli 

maradványai látszanak. Valószínűleg már csak egy füves 

cigaretta kellene a teljes eksztázishoz. 

– Mit akarsz itt? – kérdezi anélkül, hogy a tekintetét 

felemelné az újságból. 

Moratschekné közelebb jön és egy hamutartót hoz, aztán 

átnyújt a Papának… igen, szinte már ünnepélyesen átnyújt 

neki egy zacskó dohányt. Nem hiszem el! 

A Papa méltóságteljesen leteszi az újságot, átveszi a 

kellékeit és egy cigarettát kezd sodorni. 

– Eszedbe ne jusson itt is… – támadok rá, de a ház úrnője 

határozottan leint. 



– Ugyan, hagyja! Étkezés után igazán hadd szívjon el egy 

cigarettát. Az emésztésnek is jót tesz. 

A Papa vigyorogva bólogat. 

– Állj fel! – mondom viszonylag agresszíven. 

– Eszemben sincs – közli és kényelmesen hátradől a 

kanapén. 

Előveszem a fegyveremet. 

Moratschekné felsikolt. 

A Papa káromkodik. 

Aztán felemelkedik. Lassan ugyan, de mégis. Aztán úgy, 

ahogy van, mezítláb kimegy a kocsihoz. 

Hazafelé egész úton nem szól egyetlen szót sem. Nem 

mintha érdekelne. 

Odahaza leszállítom a Nagyinak, aki megsimogatja az 

arcát, elmondja néhányszor, hogy „vén bolond”, de azért 

csak simogatja tovább. 

Miután mindezzel végeztem, már indulok is a 

városházára. Odaérve már messziről érzem a hivatali 

nőszemélyek szobájából áradó mennyei kávéillatot. Ezúttal 

még süteményillat is vegyül bele. És micsoda csivitelés 

hallatszik! Csivitelnek és nevetgélnek. 

Benézek, hát ott ül Liesl Mooshammer a szoba közepén, 

az ölében egy nagy tál süteménnyel. Omlós szilvás. Házi 

sütésű. 

– Szervusz, Eberhofer – pillant fel rám Liesl. – Gyere, fogj 

egy tányért és csatlakozz hozzánk. Még maradt neked egy kis 

sütemény. 

A kávéfőzőnél töltök magamnak egy csésze friss kávét. 

A polgármester is bedugja a fejét. 



– Nézd csak, hát mi jót hozott nekünk, Mooshammer-né? 

Omlós szilvás? Házi sütés, jól gondolom? 

Liesl bólint. Beszélni nem tud, mert tele van a szája 

süteménnyel. Én meg mire feleszmélek, már a polgármester 

kezében van az utolsó szelet, és már harap is bele nagy 

lelkesen. 

– Hé! – üvöltök fel sebzetten. Szinte felrobbanok a 

méregtől. 

– A maga adagja volt, Eberhofer? – kérdezi a polgár-

mester. Legalábbis valószínűleg ezt kérdezi, mert teli szájjal 

nemigen tud érthető szavakat formálni. Akkora adagot 

tömött a szájába, hogy valószínűleg a gyomráig leér. 

– Igen, az enyém volt, felség! – csak ennyit bírok 

mondani, azzal inkább kifordulok a szobából. 

– Eberhofer, várjon! Várjon már egy kicsit! Kér belőle egy 

harapást? – siet utánam a polgármester. 

Nem, Eberhofer nem kér egy harapást. 

– Beszélnem kell magával – követ a polgármester egészen 

a szobámba. Megvárja, amíg leülök a székembe, aztán már 

mondja is. – A fickó magához tért, tudja, a doktor… 

– Brunnenmaier – bólintok. 

– Pontosan! Brunnenmaier. Az előbb telefonáltak a 

klinikáról. Jó hír, nem igaz? Úgyhogy maga menjen is oda 

gyorsan és kérdezze meg a fickót, tulajdonképpen miért 

akart olyan nagyon kilépni a világból. Hiszen ez a világ olyan 

csodálatos, nem igaz? 

Hát olyan nagyon azért nem. Annyira legalábbis nem, 

hogy az emberben ne fordulhatna meg, hogy elég időt töltött 

el már benne. 

Fogom a kocsikulcsot és felállok. 



– Aztán tapintatos legyen ám, Eberhofer, érti? Csak 

szépen, tapintatosan… nehogy aztán újra… 

Ahogy ballagok kifelé, szembejön velem a taxisofőr. 

Szeretné gyorsan jegyzőkönyvbe mondani a vallomását, 

mondja, mert most úgyis errefelé volt dolga. Visszamegyek 

hát a szobámba és felveszem a vallomását. Részletesen 

elmond újra mindent, amit már a kolléganője is elmondott 

nekem, és olyan pontos leírást ad Barschl özvegyéről, hogy 

kétségtelenül egész úton a nőn legeltette a szemét. Egy igazi 

bombanő, mondja el többször is. Leírok mindent, a fickó 

aláírja, aztán már megy is vissza a taxijához, én meg 

indulhatok a kórházba. 

Miután találok egy elsőosztályú parkolóhelyet a mentősök 

zónájában, felmegyek az újjászületett Brunnenmaier doki 

szobájába. 

– Maga az a seggfej, aki megmentett? – kérdezi azonnal, 

amint megpillant az ajtóban. 

– Nem, az a polgármester volt – közlöm vele. – Én csak a 

csuklóját szorítottam el, amíg ki nem ért a mentő. 

– Akkor maga az a seggfej volt, aki bekötötte a csuklómat. 

Remek! Két seggfej megmentette az életemet! Nagyon 

köszönöm! Mégis mit gondol, szórakozásból csináltam? Az 

ember nem lesz öngyilkos úgy, hogy előbb ne gondolná át 

alaposan! Ha meg végül meghozza a döntést… hát akkor 

szeretne nyugodtan meghalni, érti? Nem arra vágyik, hogy 

két hülye megmentse, a pokolba is! 

– Én igazán megértem magát – mondom és igyekszem 

tapintatosnak mutatkozni. – Higgye el, én soha az életben 

nem mentettem volna meg magát, de mit tehettem volna? A 

polgármester hívott, hogy maga egy akkora vértócsában 



fekszik, mint a Garda-tó. Talán mondtam volna neki, hogy 

hagyja csak, polgármester, biztosan jól meggondolta, mielőtt 

felvágta az ereit, és biztosan nem akarja, hogy két hülye 

megmentse? Nem hiszem, hogy elnyertem volna vele a 

polgármester tetszését, és akkor még finoman fogalmaztam. 

Brunnenmaier a plafont bámulja és hallgat. Jó sokáig. 

Aztán sírni kezd. Ami megint csak jó hosszú időt vesz 

igénybe. Az üres időben a körmömet tisztogatom. Éppen a 

kilencedik ujjamnál tartok, amikor a doki abbahagyja a sírást 

és beszélni kezd. Megtudom, hogy nincs kedve megöregedni. 

Semmi kedve sincs. Felesége, gyereke nincs. Még távoli 

rokonai sincsenek, akik az idegeire mehetnének. A kevés 

barát, akire szert tett a rengeteg munka és a túl kevés 

szabadidő mellett, már mind meghalt. Különben is, annyi 

öreget látott már magatehetetlenül, kiszolgáltatottan, 

másokra utalva vegetálni, hogy semmi kedve nincs neki 

magának is ehhez sorshoz. Ezért aztán elhatározta, hogy még 

amíg képes maga megtenni és nem kell mást megkérnie rá, 

szépen felvágja az ereit. Hogy véget vessen a 

nyomorúságnak, mielőtt még egyáltalán elkezdődne. 

Amikor befejezte, közlöm vele, hogy szerintem nem 

normális, és szólni fogok, hogy hívjanak hozzá egy 

pszichiátert. Kifelé menet már az ajtónál járok, amikor 

utánam repül egy ágytál. Szerencsére üres. De csak 

centiméterekre téveszti el a fejemet. Hát lesz itt dolga a 

pszichiáternek, nem is vitás. 

Az irodámba visszaérve látom, hogy mindenféle iratok 

hevernek az asztalomon. Mellettük egy kis cédula Susitól, 

rajta a címekkel, amiket kikeresett nekem. Rendes kislány. 



Megnézem a címeket és azonnal úgy érzem, valami nincs 

itt rendben. Eltart néhány percig, de végül arra is rájövök, 

mi a gond. Méghozzá nem is kis gond. Az egyik számításba 

jöhető gyanúsított, Victor Grablonski lakcíme ugyanis 

pontosan megegyezik özvegy Barschlné címével. Igaz, nem 

régóta, de akkor is. Mit keres egy viszonylag frissen 

szabadult bűnöző annak a rendőrnek az özvegyénél, aki a 

börtönbe juttatta? 

Ennek a végére kell járnom. Indulok is azonnal 

Freisingbe. Mivel pedig mindig is szerettem összekötni a 

kellemeset a hasznossal, felhívom Birkenbergert. Ha már 

Freisingig el kell autóznom, igazán benézhetek hozzá is 

Münchenbe. Nem mintha Birkenbergerrel találkozni olyan 

nagy élmény lenne, nem erről van szó. Mivel azonban a jó 

Rudi már-már női mértékben hajlamos a haragtartásra, és 

rendszeresen megsértődik, ha az ember egy ideig nem 

jelentkezik nála, inkább felhívom. Utána egy darabig 

nyugtom lesz és a lelkiismeretem is tiszta marad. 

– Eberhofer, remek – mondja, amint meghallja a 

hangomat. Hallhatóan örül a kapcsolatfelvételnek. Igen, 

holnap ráér. Legjobb, ha délután találkozunk, mert délelőtt 

egy felügyelő-bizottsági elnököt kell obszerválnia, este meg 

Üssenek-agyon-akkor-sem-jut-eszembe-a-neve városi 

tanácsos hitvesét követi, de a délután, az még szabad. Sok 

ideje így sem lesz rám, mondja, mert a hűtlen nőszemély egy 

halálfontos szállodai fogadásra megy este, ezért Rudinak 

előbb még haza kell majd mennie, hogy díszbe vágja magát, 

hogy egyáltalán beengedje a hotelbe az ajtónálló. Ezek az 

esték, hát ezek rettenetesen megerőltetőek, mondja. Csupa 

hangos ember, szürcsölik agyba-főbe a koktélokat, 



fensőbbséges pillantásokkal vonulgatnak ide-oda, 

humorérzékük meg abszolúte semmi. Borzasztó. Neki mégis 

ott kell lennie, mert a munka, az ugyebár munka. Ezért aztán 

nagyon örül neki, hogy legalább az esti obszerválás előtt még 

találkozhat velem. Mintegy előzetes kártérítésként az előtte 

álló fáradalmakért. 

Este lejárjuk a körünket Ludwiggal (egy-tizennyolc, jó 

formában vagyunk mindketten). Amikor kanyarodunk egyet 

az erdőszéli parkoló felé, hát ott találjuk Simmerlt és az 

egyszülött fiát. Egy vadonatúj BMW-ben ülnek kettesben és a 

vezetést gyakorolják. Max vezet, Simmerl mellette ül és 

folyamatosan teli torokból ordít. 

– Kuplung! Fék! Egyes! Kapcsolj feljebb! Fék! 

Csendben nézegetjük őket Ludwiggal, amíg Max észre 

nem vesz bennünket. Pattanásos arca úgy ragyog fel, mint a 

leszálló nap a malibui égen. Azonnal oldalba is böki 

nemzőjét. 

– Franz! Sétáltatok Ludwiggal? – kérdezi a hentes, 

miközben kikászálódik a kocsiból. 

Bólintok. 

– Ti meg mit csináltok itt? Kié ez a kocsi? – kérdezem és 

lassan körbejárom a járgányt. Első osztályú darab, nem 

kérdés. 

– Maxnak gyakorolnia kell. Ez a kocsi több mint 

háromszáz lóerős. Twin-Power turbó variálható turbina-

geometriával és Common-Rail direkt befecskendezéssel. 

Szinte már pilótának kell lenni hozzá. Max meg egy Pólóval 

tanult vezetni. Érted? Egy Pólóval! 



– Vagy úgy – mondom. – Szóval most egy 7-es BMW-vel is 

meg kell tanulnia vezetni. Háromszáz lóerőt. Közvetlenül 

azután, hogy az előző járgányt felkente a falra. 

– Ugyan már, Franz! A kölyöknek rendes autóra van 

szüksége. Minőségre a feneke alá. Azt a kis balesetet meg 

már lerendeztük a biztosítóval. Az ügyintéző nagyon 

rugalmas volt. Egy ideig ingyen kapja tőlem a húst, ennyire 

volt csak szükség – nevet elégedetten a hentes. 

Max arca lassan visszanyeri előző színét, de a pattanások 

abban is virítanak. Kiszáll ő is a turbó járgányból. A kezét a 

zsebébe süllyesztve, lehajtott fejjel ballag oda mellénk. 

– Jó kis járgány, Max – mondom neki. 

Vállat von. Nem tűnik túl lelkesnek. 

– Nem tetszik? – kérdezem. 

– De, tetszik – mondja vontatottan. – Tulajdonképpen 

tetszik… 

– De? 

– Jobban örültem volna egy Pólónak vagy valami 

hasonlónak. 

– Egy Pólónak? – hördül fel az apja. – Az nem is autó, te 

szerencsétlen! Azt hiszed, eltűrném, hogy az egész falu azon 

szórakozzon, a hentes nem tud egy tisztességes autót venni 

az egyetlen fiának? Csak nem képzeled? Beszállás, de 

gyorsan! 

Visszaszállnak a kocsiba. Láthatóan igen távol állnak 

egymástól az autókra vonatkozó elképzeléseik. 

Mi Ludwiggal indulunk is haza. Ami nem azt jelenti, hogy 

előbb ne ugranánk be Wolfihoz egy sörre. Így szép az élet. 



Másnap délelőtt viszonylag korán elindulok Freisingbe. 

Előtte még beköszönök az irodába. Susi megkérdezi, mi a 

helyzet az estével. Átmegyek-e hozzá turbékolni egy kicsit. A 

polgármester a folyosón állít meg, ő meg azt akarja tudni, 

benézek-e ma is Brunnenmaierhez a kórházba. Mindkettőnek 

nemet kell mondanom, bármenynyire sajnálom is. Aztán már 

tényleg elindulok. 



13. fejezet 

Bajuszos, csenevész emberke nyit ajtót. Egyetlen öltözete egy 

alsógatya. Susi kutatómunkájának köszönhetően nem 

lepődöm meg a látványra. 

– Victor Grablonski? – kérdezem felmutatva az 

igazolványomat. 

– Nem én vágtam haza a perverz disznót, ha ezért jött – 

mondja. Megfordul és elindul a konyha felé. Ahol is ott áll 

Barschlné asszony a tűzhelynél és éppen tojást süt. 

– Eberhofer úr – üdvözöl barátságos-hivatalos hangon. 

Elragadóan néz lei. Tollakkal díszített fekete semmit visel. 

– Kér tojást? – kérdezi a serpenyőre mutatva. 

Meg kell mondjam, a serpenyő érdekel a legkevésbé. Meg 

a benne található tojások. Egyszerűen képtelen vagyok 

levenni a szememet a tollas fekete ruhadarabról. 

– Mit akar? – ránt vissza a valóság kemény talajára a 

sovány fickó. 

Egy csapásra visszatérek a jelenbe. Szemügyre veszem 

őket így együtt. A fickó egy szál gatyában. A nő meztelenül is 

illendőbben nézne ki, mint ebben az öltözékben. Nem kell 

hozzá sok képzelőerő, hogy az ember rájöjjön, mi folyik itt. 

Nem tagadom, érzek némi irigységet rövid, de annál 

intenzívebb élményemre gondolva Ivanával. Azokra a 

fantasztikus órákra, amikor az agyamat mintha elfújták 

volna. És azok a tollak, azok csak rezegnek a nyaka körül. 

Bele kell bolondulni. 



– Kér tojást? – kérdezi most a Grablonski nevű is. 

Megrázom a fejemet. Nem kell tojás. Nem kellenek tollak. 

Semmi nem kell. Csak ki innen, mielőtt még rávetném 

magamat a nőre. Mert az ugyebár nem keltene jó benyomást. 

Világos. 

Az órára nézek és azt mondom, megfeledkeztem egy 

sürgős találkozóról, ezért most megyek is. Majd délután 

visszajövök. Azt már csak magamban teszem hozzá, hogy 

addigra a nőszemély remélhetőleg felvesz valami rendesebb 

ruhát. 

Amint kiérek a ház elé, máris hívom Susit. Az az esti 

turbékolás, hát az nagyon jó lenne. Átmegyek hozzá vacsora 

után. Ezúttal kitérők nélkül. És vegyen föl valami szépet. 

Talán valamit, amin tollak vannak. És készüljön fel 

mindenre. Aztán leteszem. 

Birkenberger már ott ül egykori törzsvendéglőnkben és 

az étlapot bújja. Leülök és rendelek magamnak egy sört. A 

vendéglős odajön hozzánk, egyrészt, hogy üdvözöljön, 

másrészt, hogy felvegye a rendelésünket. Rudi még akkor is 

képtelen eldönteni, mit válasszon. Én hagymás húst rendelek 

fekete kenyérrel. 

– Sikerült választani? – nézek sürgetőn Rudira. 

– Igen – mondja és becsukja az étlapot. – Ugyanazt 

kérem. Nehogy már megint a tiéd legyen a jobb, az enyém 

meg egy szar. 

Hát igen, ilyesmit már gyakran átéltünk együtt. 

– Figyelj csak – mondja erre mogorván a vendéglős. – Itt 

nálam semmi nem szar. Semmi. Csak hogy értsük egymást. 



Rudi bocsánatkérően mosolyog és iszik egy korty sört. 

Aztán meg azonnal a Barschl-ügyről kezd kérdezgetni. 

Minden részletet tudni akar. A legapróbbat is. Amikor 

beszámolok neki Grablonskiról, széles vigyor terül szét az 

arcán. Nagyon széles. 

– Bingó! – mondja. – Fogadni mernék, hogy ők vágták 

haza Barschlt. A helyedben rájuk tapadnék. Ha segítség kell, 

tudod, hogy bármikor hívhatsz! 

Az ételnek már a látványára összefut a nyál a szájamban. 

Egy költemény. A sertéshús vajpuha, a kenyér friss, az ecet 

pontosan olyan erős, ahogyan kell neki. Rudi a kenyérvéget 

kapja. A serclit. Amit ugyebár egy fekete kenyér esetében 

alig lehet elrágni. A többi sem igazán ízlik neki, csak turkál a 

tányérjában, hogy már a látványtól elmegy az ember 

étvágya. Mármint elmenne, ha az én húsom, mint már 

említettem, nem egy költemény lenne. 

– Mi van már megint? – kérdezem rágás közben. 

Vállat von. 

– Nem tudom. Olyan porcos a hús… a kenyér meg 

kőkemény. Pocsék az egész. 

Sajnos ezt a vendéglős is hallja. Jön is hozzánk azonnal. 

Szinte repül, mint akit puskából lőttek ki. Felkapja Rudi elől 

a tányért, aztán közli vele, hogy élete végéig ki van tiltva. 

Amire Rudi azt mondja neki, ezt jól gondolja meg. Különben 

ugyanis soha nem fogja megtudni, megcsalja-e a felesége 

vagy sem. 

Hát a vendéglőst ez egyáltalán nem érdekli. Hozza a 

számlát. 



– Eberhofer – mondja nekem, miközben fizetünk. –

Ezentúl egyedül gyere, érted? Ne merészeld még egyszer 

idehozni ezt a fickót! Ennek semmi nem jó, soha! 

Erre természetesen megsértődik a jó Rudi. Nemcsak a 

vendéglősre, hanem énrám is. Hallgatagon jön mellettem a 

kocsihoz és remegő hangon köszön el. 

– Hát igen, kedves Franz – mondja színpadiasan. –

Jelentkezz majd, ha újra a közelben jársz. 

A szememet forgatom. Aztán Rudinak tényleg búcsúznia 

kell, különben nem ér oda időben arra a szörnyű elegáns 

fogadásra, ami ugyebár egy kínszenvedés. 

Délutánra jár az idő, így visszamegyek a Barschl-házhoz. 

Az özvegy nyit ajtót. Fel van öltözve és nincs senki a 

társaságában. Grablonski eltűnt, legalábbis sehol nem látom. 

A hölgyemény kávét főz. Tulajdonképpen most is remekül 

néz ki, de tudj’ Isten, mégis visszakívánom rá a tollakat. 

– Grablonski ide van bejelentkezve – mondom. – Meg 

tudja ezt magyarázni? 

Iszom egy korty kávét. A nő leül mellém a csészéjével. 

– Hová mehetett volna, miután kiengedték? Az anyja egy 

garzonlakásban lakik Chemnitzben, és nemcsak helye, de 

kedve sincs hozzá, hogy befogadja. Úgyhogy felhívott engem. 

Vagy úgy. 

– Vagy úgy – mondom. – Ilyen jó viszonyban van minden 

bűnözővel, aki a férje valaha rács mögé juttatott? 

Felnevet. 

– Ugyan már! 

Elragadó. Tényleg. 



– Akkor miért éppen Grablonski? – kérdezem és 

igyekszem, hogy egy árnyalatnyi féltékenység se vegyüljön a 

hangomba. 

– Ezer éve ismerjük már egymást Victorral. Az élettársam 

volt, mielőtt a férjem letartóztatta volna. 

Az élettársa. 

Iszom egy korty kávét, hogy nyerjek egy kis időt rendezni 

a gondolataimat. 

– A futtatóm is, ha tudni akarja – folytatja az özvegy, 

megkímélve a további fejtöréstől. A zavar persze attól még 

megmarad. Annyira, hogy nem is kérdezősködöm tovább, 

hanem elköszönök. Még van egy sürgős dolgom, mondom. 

Az a tollaktól ölelt nyak nem hagy nyugodni. Le is 

mondok a vacsoráról és inkább egyenesen Susihoz megyek, 

örül, amikor meglát. Sajnos nem számított rá, hogy ilyen 

korán jövök, ennek megfelelően még semmi csinos holmit 

nem öltött magára. Nem mintha egy virágos nyári ruha nem 

lenne csinos. Nagyon is az. Csak nem éppen ilyesmire 

gondoltam. Persze ez a továbbiakban nem játszik olyan nagy 

szerepet. Arra a néhány percre, amíg még rajta van, ez is 

elmegy. Mivel pedig özvegy Barschlné alaposan feltüzelt az 

előbb, finomkodó kis udvarlásról szó sem lehet. 

Persze gyorsan végzek. Pont mire Susi is belelendülne. 

Kár. 

– Te, Susi – mondom, mert hirtelen rám tör az éhség. –

 Nagyon sajnálom, de nekem most sürgősen ennem kell 

valamit. Most azonnal. 

Felrántom a nadrágomat, felkapom a bőrkabátomat és 

már kint is vagyok az ajtón. Tulajdonképpen sajnálom egy 



kicsit szegényt, ahogy ott fekszik az ágyban. De mit 

tehetünk? Korgó gyomorral szó sem lehet második menetről. 

Másnap reggel először is felhívom Barschl özvegyét az 

alibi ügyében. Nem az ő alibijében, azt már tisztáztuk. Most 

Grablonski ellenőrzésén a sor. A bombanő gondolkodik egy 

kicsit, aztán azt mondja, szerinte Grablonski Chemnitzben 

volt az anyjánál. Akinek ugyebár sem helye, sem kedve 

befogadni a fiacskáját. Nem, a telefonszámot nem tudja, 

mondja a szép Ivana. Csak a nevet. Grablonski. 

Gondolhattam volna. 

Amint leteszem, beviharzik a polgármester. 

– Eberhofer! – mondja azonnal, köszönés nélkül. –

Eberhofer, most már igazán utána kellene néznie, mi van 

azzal a szerencsétlen Brunnenmaierrel. Évtizedeken át 

szolgálta becsülettel a falut, még csak nem is rosszul. Nem 

tehetjük meg, hogy ne törődjünk vele. 

Behajol az íróasztalom fölé, egyenesen a képembe. Amit 

soha nem bírtam elviselni. Felállok és az ablakhoz lépek. 

– Akkor meg miért nem törődik vele maga, polgármester? 

Ha már olyan kiváló orvosa volt a derék ember a falunknak. 

– Mert engem kidobott! – jajdul fel a polgármester és 

betársul mellém az ablakhoz. – Egy seggfej vagyok, azt 

mondta. Egy hülye seggfej. És hogy tűnjek el azonnal a 

szeme elől. Mert hogy tönkretettem a távozását. A távozását, 

amit már évek óta gondosan eltervezett. Hát én azt honnan 

tudtam volna, nem igaz? 

Visszamegy az asztalhoz, leveti magát a székembe, 

papírzsebkendőt vesz elő és törölgetni kezdi a homlokát. 



– Tulajdonképpen mit keresett maga aznap 

Brunnenmaiernél? – óhajtom tudni, 

– A félresikerült öngyilkossági kísérlete napján? 

– Nem biztos, hogy a félresikerült a jó szó. A tönkretett 

talán jobban illene rá. – Nem tehetek róla, muszáj 

vigyorognom. 

A polgármester nem vigyorog, sőt, szemrehányó 

pillantást vet rám. 

– Lumbágó – mondja aztán. – A feleségemnek megint 

beleállt a hátába. Előfordul nála időnként, amikor nehéz 

dobozokat cipel, meg ilyesmi… Brunnenmaier is tud róla, 

mindig ő kezelte. Ezért mentem át hozzá aznap. 

Felvetődik természetesen a kérdés, miért a polgármester 

kedves neje cipeli azokat a nehéz dobozokat, miért nem a 

polgármester maga. Nem mintha közöm lenne hozzá. Csak 

úgy. 

– Hogyan ment be a házba? A doki biztosan nem nyitott 

ajtót, lévén, hogy a konyhapadlón feküdt a saját vérében. 

– Menjen már, Eberhofer! – mordul fel a polgármester. – 

Ott volt a kulcs a virágcserép alatt, mint a legtöbb háznál. 

Csengettem, nem nyitott ajtót, a kocsija viszont ott állt a ház 

előtt, hát elővettem a kulcsot és bementem. Azt hittem, 

elszundított és nem hallotta a csengőt. 

– Hát nem is hallotta – bólintok egyetértőén. 

Mivel pedig ilyen szép időben még Landshutba is 

szívesebben megyek, mint hogy az irodámban hallgassam 

tovább falunk első emberét, elfordulok az ablaktól és 

felkapom a kocsikulcsomat. 



– Már megint maga! – fogad Brunnenmaier abban a 

pillanatban, amint belépek a szobájába. – A bűntársa is itt 

volt néhány napja, de kerek perec megmondtam neki, hogy 

tűnjön el. Ami magára is vonatkozik! 

– Hogy vagyunk mostanában? – érdeklődöm és próbálok 

némi anyáskodó árnyalatot csempészni a hangomba. 

– Hogy maga hogy van, az engem a legkevésbé sem 

érdekel, Eberhofer! Én pompásan vagyok. Tízpercenként 

bejön egy nővér, hogy megnézze, megvagyok-e még. Ha 

pedig ez nem lenne elég, még egy erősen aggódó kollégám is 

naponta bejön és perceken át mondogatja, hogy minden 

rendben lesz. Meg hogy az élet az egy csodálatos ajándék és 

szíveskedjek örülni neki. És mindig, minden egyes 

alkalommal, amikor csak megkérdezi, tudok-e már lassan 

újra örülni neki, azt mondom: IGEN! Hát hogyne! Már csak 

akkor örülnék jobban, ha végre hazamehetnék a 

borotvapengéimhez! 

Kissé hangos és éles a hangja, a következő pillanatban 

már dugja is be a fejét egy nővér. 

– Minden rendben? – érdeklődik barátságosan. 

Bólintok. 

– Szüksége van valamire? – faggatózik tovább. 

Megrázom a fejem. 

– Borotvapengére! – üvölt Brunnenmaier az ágyból. 

Ebből elég. Nem is maradok tovább. 

Amikor este hazaérek, a Papa a nappaliban ül és Beatlest 

hallgat. Természetesen koncert-hangerősséggel. Lehunyt 

szemmel ül, nem is vesz tudomást rólam. 

A konyha árva, így hátrasétálok a kertbe. Ott megtalálom 

a Nagyit. A gyümölcsfák között ül és zöldséget tisztít. 



Mellette Paul szundikál a függőágyban. Kezd már visszatérni 

a szín az arcába. Örülök neki. 

– Mi finom készül? – mutatok a zöldségekre. 

– Pichelsteiner3 – néz fel a Nagyi. – Abban sok a vitamin. 

Jót tesz majd neki. 

Feltehetően Paulról beszél. Pedig nekem is jót szokott 

tenni a Nagyi Pichelsteinere. 

Vacsora után a Papával elmosogatunk. Mert hogy a Nagyi 

közölte vele, hogy vagy mosogat, vagy Pault mosdatja meg. A 

Papát meg még a koszos edény is jobban vonzza, mint a 

szegény öreg. 

– Tudod egyáltalán, mi baja van? – kérdezem, miközben 

elpakolom a tiszta tányérokat. 

A Papa vállat von. 

– Szerintem rákos. Valószínűleg végstádiumban – mondja 

és kitörölgeti a mosogatót. 

– Miből gondolod? 

– Elolvastam a papírt a gyógyszeres dobozában. Jó tudni, 

milyen drogokat enged be az ember a négy fala közé. 

Igen, drogok iránt a Papa élénken érdeklődik, az már 

biztos. 

– Úgy gondolod… – Nem fejezem be a mondatot, de a 

Papa így is megérti. 

– Nem húzza már sokáig. Nézz rá, minden egyes nappal 

egyre rosszabbul fest. Már szinte átlátni rajta. 

Meg kell hagyni, ebben igaza van. 

– Ha haldoklik, vajon miért nem haza megy? – kérdezem 

inkább magamtól, mint a Papától. – Úgy értem, meghalni 

                                            
3 Borjú, marha- és sertéshúsból készülő, zöldséges bajor egytálétel (a ford.). 



haza szoktak menni az emberek, nem? Esetleg a kórházba. 

De semmiképpen sem idegenek közé, ahol valamikor száz 

évvel ezelőtt volt egy kis összebújása valakivel. 

– Kérlek, Franz! – mordul fel a Papa. – Csak nem hiszed, 

hogy a Nagyinak komolyan volt valami dolga vele? 

– Miért ne? A Nagyi sem volt mindig Nagyi, nem igaz? 

Fiatalon igazi bombanő lehetett. 

– Most már aztán elég legyen, Franz! Az anyámról 

beszélsz! Különben is, éppen abban az időben mehetett 

feleségül apámhoz, amikor ez a Paul itt sertepertélt a háznál. 

Néhány hét ide vagy oda talán. Úgyhogy a Nagyi egész 

biztosan nem bújt össze vele, érted? 

Lehajítja a konyharuhát és kiviharzik. Az ablakán át 

hallom, ahogy kattan az öngyújtója. Egy perc és már az 

illatot is érzem. Miért kell minden alkalommal egy füves 

cigarettához menekülnie, amikor rátör az érzelgősség… Mert 

hogy fogadni mernék, ő is úgy gondolja, volt valami annak 

idején Paul és a Nagyi között. 

Lejárjuk még Ludwiggal a körünket, egy-tizenhetet 

teljesítünk, hajt a vitaminbomba. Utána benézek még 

Wolfihoz egy sörre. Simmerl már ott van és örvendetes 

haladásról számol be fiacskája vezetési képességeivel 

kapcsolatban. Flötzinger is ott ül, láthatóan remek 

hangulatban. Abba nem avat be, minek örül ennyire, csak a 

vigyora lesz még szélesebb. 

Aztán nyílik az ajtó és Susi jön be. Egy másik leányzó jön 

mögötte, akit még nem ismerek. Nem semmi nőszemély, 

gigantikus ruhakivágással és egy olyan falatnyi 

miniszoknyában, hogy kilátszik a bugyi alóla. Szinte látom, 

ahogyan a Flötzingernek csorogni kezd a nyála. 



Már ugrik is a derék buheráló. 

– Szervusz, kedves Susi! Ki ez a szépség itt veled? 

– Bemutatom Silvie-t, kedves Ignatz. Mondd csak, hogy 

van a kedves Mary? – kérdez vissza Susi, aztán odajön 

hozzám és ad egy puszit. 

Szóval Silvie. 

– Franz vagyok – mutatkozom be. 

– Azt Silvie már tudja, nem igaz, Silvie? Ahogyan azt is 

tudja, hogy te az én Franzom vagy – mondja Susi és erősen 

hátba vág. 

Jön Wolfi, sört rendelünk. A Silvie nevű szexi tündér is. 

Aztán megtudjuk, hogy Susi egyik kolléganője a hivatalban 

ezentúl részmunkaidőben fog dolgozni. Megteheti, már közel 

van a nyugdíjhoz, ilyenkor már jár neki egy kis pihenés. És 

hogy ez a Silvie fogja átvenni a helyét a városházán. Ami 

mindjárt új színt hoz majd a mi városházánkra. Egészen új 

színt, mondhatni. 

Néhány sörrel később az újdonsült kolléganő már a 

Flötzingerrel táncol, aki szinte közvetlenül a hölgyemény 

bugyiján tartja a kezét. Egyszerűen undorító. Aztán 

egyszercsak eltűnnek mind a ketten. Fél órával később a 

Flötzinger visszajön. Egyedül. Megint azzal a hülye 

vigyorgással. 

Nem is bírom tovább. Eleget láttam. Elköszönök és 

hazamegyek. 

Másnap reggel először is felhívom Karl Stopfert. Eltelt 

már egy kis idő, csak jutottak valamire a tisztelt kollégák a 

Barschl-ügyben. Van-e már gyanúsított, kérdezem. Van, 

válaszolja. Csak sajnos ugyanaz, aki korábban is volt. 

Nevezetesen én. Remek. Eddig csak sejtettem, de most már 



biztosan tudom: a landshuti rendőrség nemcsak teljesen 

alkalmatlan egy ilyen ügy felderítésére, de még lusta is. 

Annyira, hogy az szinte már munkamegtagadásnak 

minősülhetne. Ami pedig azt jelenti, hogy már megint nekem 

kell megoldanom az ügyet. Pontosan mint a legutóbb. És 

azelőtt. És még azelőtt. 



14. fejezet 

Ahogyan az egy céltudatos nyomozóhoz illik, a következő 

napokat az eddig összegyűjtött adatok elemzésével töltöm. 

Ami sajnos nem sok. Van egy áldozatunk, aki titokban transz-

szexuális hajlamú volt. Van egy özvegyünk, akinek 

sziklaszilárd alibije van. Van továbbá egy volt szerető, akit 

alaposabban szemügyre kell még vennem. Barschl asszony 

elmondása szerint Grablonski a gyilkosság idején 

Chemnitzben volt az anyjánál. Ennek utána kell néznem. Így 

aztán átmegyek Susihoz, aki címek és telefonszámok 

kikutatásában verhetetlen bajnok. 

Susi sajnos nem ül a helyén. Jelenlétével tüntet viszont az 

új kolléganő. A Silvie nevű. Az íróasztalnál ül és ugyanolyan 

közönségesen van felöltözve, mint amikor a legutóbb láttam. 

Fölötte áll a polgármester és éppen házi számítógépes 

rendszerünk rejtelmeibe próbálja beavatni. A leányzó szeme 

legalábbis a képernyőre mered. A polgármesteré meg a 

leányzó dekoltázsára. 

– Ó, Eberhofer – mondja első emberünk, amikor belépek. 

– Éppen elmagyarázom az új kolléganőnek a dolgokat… a 

programunkat, úgy értem, hehe. Mit tehetek magáért? 

Az ajtóban ekkor Flötzinger bukkan fel. Egy csokor 

rózsával a kezében méghozzá. Kissé kellemetlen helyzet. 

Nem is nézem tovább, kifordulok. 

Szerencsére a folyosón összetalálkozom Susival. Neki 

sütemény van a kezében. Tiramisu. Mesésen illatozó 



tiramisu méghozzá. Visszakísérem a szobájába, megígéri, 

hogy kikeresi nekem az adatokat, kapok egy adag tiramisut, 

aztán visszavonulok a saját barlangomba, kényelmesen 

felteszem a lábam az asztalra és a kulináris élvezeteknek 

szentelem magam. 

Az élvezeteket kissé rontja, hogy mindjárt az első 

percben benyit a polgármester. 

– Mit szól az új kolléganőhöz, Eberhofer? – kérdezi, 

miközben bejön és becsukja maga mögött az ajtót. – Egy 

istennő, nem igaz? Egy igazi istennő. Nagyon nagy 

szükségünk volt már ilyesmire, nem gondolja? Végre friss 

szél söpör majd végig a mi poros termeinken! 

Mivel pillanatnyilag a tiramisu az egész szájamat betölti, 

nem tudok válaszolni, de úgy nézem, nem is vár választ, 

inkább csak úgy magának áradozik. 

– Igen, valóban, nagy nyereség a hivatalnak… Minden 

tekintetben. Egyébként mondja, Eberhofer, nem tudja 

véletlenül, mit akar tőle a Flötzinger? Azokkal a hülye 

rózsákkal! Pedig nős ember, az ég szerelmére! Hát hová jut 

ez a világ? 

A tányér kiürült. Lenyalogatom a szájam széléről az 

utolsó morzsákat. 

– Maga is nős ember, polgármester – mondom 

könnyedén. – Az előbb mégis szinte az egész koponyáját 

bedugta a kolléganő keblei közé. 

Ettől persze kényelmetlenül érzi magát. Jó látni. 

Nem sokkal a munkaidő vége előtt átjön Susi a kért 

adatokkal. Cím, telefonszám. Ellenszolgáltatásul egy 

romantikus vacsorát követel. Megoldható, mondom. De 



valami jót főzzön. Mert hogy: ha már élvezet, legyen teljes, 

nem igaz? 

Néhány eredménytelen próbálkozás után másnap délelőtt 

sikerül elérnem Grablonskiné asszonyt. Halk, sírós hangon 

beszél. Igen, ő a fia anyja, erősíti meg. Nem éppen büszke rá, 

mert a fia egy semmirekellő. Egy bűnöző. De a kérdezett 

időben nála volt. Pontosan tudja, mert éppen azon a napon 

halálozott el szeretett papagája, Bilbo. És ő ezért soha nem 

fogja elfelejteni azt a napot. Nem, amíg csak él. A fia meg, 

hát az nemsokára megint elutazott, mert hát egy ilyen 

lakásban egyszerűen nincs hely neki. Még így sem, hogy a 

madárkalitka megüresedett. 

Grablonskit ezzel kihúzhatom a gyanúsítottak listájáról. 

Az anyjának még annyit mondok, hogy írásban is meg 

kellene erősítenie, amit most elmondott, és hogy majd 

kimegy hozzá egy helyi kolléga e célból. 

A chemnitzi kapitányságon rendes fickók dolgoznak és a 

borzalmas tájszólásuk ellenére is jól megértjük egymást. 

Átküldőm nekik még Grablonski fotóját, a biztonság 

kedvéért. Biztos, ami biztos. Ki tudja, hátha több 

semmirekellő fia is van a papagáját vesztett hölgynek. 

Másnap nagyon fontos nap van. Egy igazi de-régen-

vártam-már nap. Kora reggel, még ki sem kászálódtam az 

ágyból, máris megszólal a telefonom. 

– Lejárt a félmajomként letöltendő időd, Franz! 

Becsülettel kitöltötted a büntetésedet, most már 

megborotválkozhatsz! Remélem, nem vágtad le idő előtt? 



– A fogadásból eredő tartozás becsületbeli ügy, 

Birkenberger – közlöm vele. 

– És? Még mindig szőrös vagy, vagy már csupasz, mint a 

babapopsi? 

– Még fél hét sincs! – mordulok fel. – Komolyan azt 

hitted, beállítom éjfélre az órát, csak hogy azonnal 

megborotválkozzak? 

– Nem így volt? 

– Nem! 

– Akkor nem is lehetett annyira rossz – röhög bele a 

telefonba. – Egyébként a Barschl-ügyben történt valami 

előrelépés? Nincs szükséged segítségre? 

Alapjában véve pillanatnyilag Birkenberger segítségére 

lenne szükségem a legkevésbé, mivel azonban baráti 

kötelességemnek érzem, hogy némi fényt vigyek életének 

sötétségébe, megbeszélünk egy találkozót a következő 

hétvégére. Átjön Landshutba, mondja, úgyis olyan régen járt 

már felénk. Hogy miért akar újra jönni? Hát mert olyan szép 

város. És milyen jó söröket csapolnak. És milyen jó a konyha. 

Ezzel elköszönünk. 

Zuhanyozás után aztán ünnepélyesen előkészítem 

borotválkozó felszerelésemet. Nem könnyű munka, elhihetik. 

Nem olyan, mint máskor, éppen csak végigszaladni a 

képemen a pengével. Nem. Egy ekkora szakáll eltávolítása 

órákat vesz igénybe. 

Közben benéz a Nagyi, szól, hogy kész a reggeli, aztán 

azonnal ki is fordul újra a félig leborotvált, félig még csak 

habbal borított államat látva. Mond valami olyat, hogy „te jó 

ég”, aztán ismét magamra hagy a pengéimmel. 



Még csak félig vagyok kész, de a bőröm már ég, mint a 

tűz. A színe is teljesen olyan. 

Közben telefonál Susi. Keresett a polgármester, mondja. 

– Beteg vagy? – kérdezi enyhe aggodalommal a 

hangjában. 

– Fél oldalamra – mondom, és megígérem, hogy délre 

meggyógyulok. 

A kínlódásnak pedig még mindig nincs vége. Hab, penge, 

hideg víz, hűtés. Egyre több vattacsomó díszíti a képemet a 

különböző vágások helyét jelezve. Folynak a könnyeim. 

Amikor végre elkészülök, alaposan szemügyre veszem 

magamat a tükörben. Furcsán idegennek tűnik az arc, ami 

visszanéz. Méghozzá nem is csak a vattacsomók miatt. Talán 

ha egy kicsit visszanyerem a színemet, jobban festek majd. 

Indulás előtt benézek még a Nagyihoz a konyhába. Csak 

néhány lépés a disznóóltól, mégis szinte lefagy az arcom, 

pedig még hideg sincsen. Hihetetlen. 

A Papa és a Nagyi rám merednek. Láthatóan ők is 

idegennek érzik régi-új arcomat. Csak bámulnak rám. 

Gyorsan magamhoz veszek egy zsemlét, néhány szelet 

felvágottat csapok rá, aztán el is hagyom barátságtalan 

otthonomat. 

Susi örül, amikor meglát. Végre nem fogom állandóan 

összekarcolni a szakállammal, mondja. Silvie irigykedő 

pillantásokat vet ránk. 

– Ó, Eberhofer! – bömböl a polgármester már messziről. 

– De jó, hogy végre újra emberi arcot öltött! Ezek a vörös 

duzzanatok eltűnnek néhány nap alatt, higgye el! Majd 

meglátja! 



15. fejezet 

Mielőtt közös életfogyasztás céljából megjelennék este a 

konyhában, még beugróm a disznóólba, hogy megnézzem, 

eltűntek-e már legalább részben a ronda vörös duzzanatok a 

képemről. Bemegyek a fürdőszobába, felkapcsolom a 

villanyt, beállok a tükör elé. Egymás után leszedem a 

vattacsomókat, már amelyik nem esett még le magától a nap 

folyamán, aztán egy hidegvizes törölközővel igyekszem 

hűteni a még mindig kissé piros foltokat. Mindenesetre már 

ezerszer jobban néz ki, mint délben. Még közvetlen közelről 

is. 

Elégedetten közelebb lépek a tükörhöz. De amit aztán 

látok… amit ott látok… egyszerűen nem jutok szóhoz. Ezt az 

arcot én már… 

– Nagyi! – üvöltöm el magam abban a pillanatban, amikor 

benyitok a konyhába. A Nagyi természetesen így sem hall, 

mégis megérzi az érkezésemet. 

Megfordul, felemelkedik a székéről, odajön hozzám és 

gyengéden megsimogatja az arcomat. 

– Ülj le, gyere – mondja, én meg engedelmeskedem. Mert 

hogy amúgy is alig vagyok képes megállni a lábamon. 

Becsoszog a Papa is. Lassan ránk emeli a tekintetét. Aztán 

körbenéz. Sorra néz mindenkire. Először a Nagyira. Aztán a 

kanapén ülő Paulra. Aztán újra énrám. Ott megáll és csak néz 



meredten. Aztán lassan kihúz egy széket és lerogy rá, de a 

szemét még akkor sem veszi le rólam egy pillantásra sem. 

A Nagyi elővesz egy üveg pálinkát. Szükségünk is van rá. 

Mindannyiunknak. 

Aztán a Nagyi leül és mesélni kezd. Nyugodtan, már-már 

tárgyilagosan. Mégis olyan erő árad a hangjából, amilyet 

még soha nem hallottam. Ott ül az asztalnál, aprócska, öreg 

teremtés, és csak beszél és beszél, és közben a kezét nézi az 

ölében. Azt a ráncos, szorgos kis kezét. Csak pillanatokra 

emeli fel a tekintetét, és néz a semmibe. 

Mi többiek meg ülünk és hallgatjuk lélegzet-visszafojtva. 

Ránézek Paulra, ahogyan ott ül a kanapén a térdén a 

gyapjútakaróval, és pontosan tudom, hogyan fogok kinézni 

sok-sok év múlva. Nagyon sok év múlva. 

Szóval ő a nagyapám. És értelemszerűen a Papa Papája. 

Jó, azt eddig is sejtettem, hogy volt valami közöttük a 

Nagyival. Amilyen bizalmasan, már-már szerelmesen néztek 

egymásra. De ezt… ezt soha nem hittem volna. Soha az 

életben. 

A Papa hirtelen kapkodni kezdi a levegőt. A Nagyi feláll 

és visz neki egy pohár vizet. Aztán leül és tovább mesél. 

Háborúról, szerelemről, búcsúról. Paul időről időre megtörli 

a szemét. Néha sóhajt is egyet. Furcsán torokszorító, 

ahogyan ott ül és sír a Nagyi szavain. 

Én is érzem, hogy gombóc van a torkomban. 

– De akkor… akkor mi van az apámmal, Nagyi? 

Eberhoferrel? – kérdezi végül a Papa, és némi kézzel-lábbal 

történő magyarázattal kíséri a kérdést. 

– Eberhofer? Ő nagyon rendes ember volt. Egy igazi 

tisztességes, becsületes ember. Azóta szerelmes volt belém, 



hogy kinőttem a gyerekkorból. Sokkal idősebb volt nálam, 

majdnem egyidős a szüleimmel. Már csak ezért sem vettem 

soha komolyan. De amikor Paul elment, a terhességemet meg 

már nem lehetett tovább titkolni, akkor ez a csodálatos 

ember odaállt az apám elé és megkérte a kezemet. Így volt. 

Megmentett bennünket a szégyentől. Te is emlékszel, milyen 

szeretettel gondoskodott rólunk élete végéig. 

A Papa bólint, aztán a kezébe temeti az arcát. Nagyi 

kifújja az orrát, aztán feláll és odamegy Paulhoz. A két keze 

közé fogja az öreg kezét, és az arcához emeli. 

Nem bírom tovább. Mielőtt még én is bőgni kezdenék, 

inkább kimegyek az udvarra. Hívom Ludwigot. Le kell 

járnunk a körünket. Lassan haladunk, mert folyton elbotlom 

valamiben. Egyszerűen képtelen vagyok az utat figyelni 

magam előtt. Hasogat a fejem. A hideg szél az arcomba vág. 

Annyira csíp, hogy visszakívánom a hülye szakállamat. 

Másnap reggel berobog az udvarra Leopold. A forró drót 

közötte és a Papa között ezek szerint továbbra is remekül 

működik. Szóval, berobog, kipattan a kocsiból, berohan a 

házba, egyenesen odaszáguld Paulhoz, a nyakába borul, és 

jobbról-balról megcsókolja. Többször is. 

– Nagypapa, hát miért nem szóltál rögtön? Hiszen a 

családunk része vagy! Nézd csak, kit hoztam neked – mondja, 

és maga mögé mutat, ahol a vele érkezett fickó tétován áll az 

ajtóban. 

Jó barátja, mondja róla Leopold. És orvos, méghozzá 

kiváló. Egy specialista. Egész Münchenből hozzá jár 



mindenki, aki számít valamit. Most pedig azért jött, hogy 

alaposan megvizsgálja a mi új nagypapánkat. 

Mindjárt elhányom magam. 

Aztán megszólal a telefonom. A polgármester. Fontos 

feladata van a számomra. Ugyan legyek már olyan jó, 

fuvarozzam haza Brunnenmaiert a kórházból. Mert hogy ma 

kiengedik, és olyan szép lenne, ha mi, kvázi a közösség, érte 

mennénk és hazavinnénk. Nagyon szívesen elvállalná ő maga 

is ezt a nemes feladatot, de sajnos a Haslwimmerék ma 

ünnepük az aranylakodalmukat, és arról ő igazán nem 

hiányozhat. 

Bármikor máskor azt mondanám neki, a járőrautó nem 

taxi. Hozza el a Brunnenmaiert, aki akarja. Én nem akarom. 

Mivel azonban a helyzet minden, csak nem normális, minden 

változatosságnak örülök, még ha sofőrszolgálatra vesznek is 

igénybe. 

Indulok is. 

Brunnenmaier mogorva arcot vág, amikor meglát. 

Mogorva, mégis hálás arcot. Engedelmesen jön mellettem. A 

hátsó ülésre száll be. Ha már fuvarozzák, hát adjuk meg a 

módját, mondja. Ezzel beül hátra, hogy a következő 

pillanatban mindenféle papírokat húzzon ki a hátsója alól. 

– Ráültem valamire? – kérdezi és szemügyre veszi a 

papírokat. Már nem is emlékszem, mi mindent hajigáltam be 

hátra, de Brunnenmaier gyorsan észreveszi, hogy orvosi 

papírokról van szó. Pontosabban annak a nőnek az orvosi 

papírjairól, akit Barschl özvegye meglátogatott a klinikán. 

Akinek titokban másoltam le az aktáit, csak aztán szépen 

meg is feledkeztem róluk. Most azonban, hogy váratlanul egy 

szakembert köszönthetek a fedélzeten, összeköthetem a 



kellemetlent a hasznossal. Miért ne használnánk ki a 

hazautat? 

Brunnenmaier először nem valami lelkes. Orvosi 

titoktartásról meg bizalmas adatokról hadovál. Csak akkor 

ered meg a nyelve, amikor megállok félúton a semmi 

közepén Landshut és Niederkaltenkirchen között, és közlöm 

vele, hogy kihajítom a kocsiból. Akkor viszont azonnal 

beszélni kell. 

Megtudom, hogy a hölgy – a neve Hausladen – 

nemrégiben terhesség-megszakításon esett át, amivel 

kapcsolatban később komplikációk támadtak, ezért kezelik 

most a klinikán. A terhesség-megszakítást egyébként nem 

ott, hanem egy másik kórházban végezték el. Ami persze 

érthető, hiszen ha már valahol úgy elrontottak valamit, hogy 

komplikációk lettek belőle, az ember igyekszik elkerülni, 

hogy ugyanoda kelljen újra befeküdnie. Brunnenmaier 

nézegeti még egy kicsit a papírokat, aztán azt mondja, 

igazából a kórkép alapján nem is volt igazán indokolt a 

kórházi kezelés. 

– Gyakran inkább a lelki problémák miatt szorulnak 

kezelésre a nők – mondja. – Bántja őket a lelkiismeret a 

beavatkozás miatt, és gyakran testi fájdalmakat képzelnek be 

maguknak. Ezek az elképzelt fájdalmak állítólag segítenek 

enyhíteni a lelki terhet. Ki érti a nők lelkivilágát? 

Más érdekeset nem lát az aktában, mondja végül. 

Megköszönöm a segítségét, aztán már be is kanyarodom a 

háza elé. 

Kiszáll, de mintha nem akarózna neki elindulni a ház felé, 

csak áll ott és tétován forgatja a kezében a kulcscsomóját. 

– Valami gond van? – szólok ki neki a kocsiból. 



– A vér… – mondja halkan. – A vért feltörölte valaki? 

Fogalmam sincs. Így aztán én is kiszállok a kocsiból, 

átveszem Brunnenmaiertől a kulcsot, és elindulok a ház felé. 

Bent egyenesen a konyha felé fordulok, körülnézek, aztán 

hátraszólok a dokinak, hogy nyugodtan bejöhet ő is. Nincs 

vér, sem más testnedv. Minden csillog-ragyog a tisztaságtól. 

Brunnenmaier sóhajt egy mélyet, aztán ő is belép. 

Körbejártatja a szemét az egész helyiségen. Mintha most 

járna itt életében először, komolyan mondom. 

Persze azonnal eszembe jutnak a borotvapengék. 

– Menjen, pakolja ki a táskáját – mondom a dokinak. – Én 

addig főzök egy kávét. 

Bólint és eltűnik a felfelé vezető lépcsőn. Én meg, mint a 

szélvész, előrántok egy szemeteszacskót és beledobálok 

mindent, aminek halálos sérülés okozására alkalmas lehet a 

pengéje: borotvapengét, késeket, ollót. Csak miután ezzel 

végeztem, teszem fel a kávét. 

– Eberhofer – mondja a doki, miután megdicsérte a 

kávémat. – Ne dugdossa már a háta mögé azt a zacskót. Ha 

meg akarok halni, más módokat is találhatok rá. A vonat elé 

ugorhatok, felköthetem magam az első fára, vagy bevehetek 

egy csomó gyógyszert. 

Felmerül bennem a gondolat, mi lenne, ha 

odabilincselném a fickót a fűtőtesthez, aztán minden nap 

átjönnék hozzá egy kis ennivalóval. Hosszú távon sajnos nem 

tűnik megoldásnak, úgyhogy engedelmesen felteszem a 

zacskót a pultra. Mivel pedig itt már nincs több tennivalóm, 

elköszönök és távozom. Végtére is nem vehetem magamra a 

világmindenség összes baját. 



Amikor hazaérek, Leopold még mindig ott ül nálunk azzal 

a híres orvos ismerősével. Aki azt mondja, Paulnak sürgősen 

be kellene feküdnie egy klinikára a Bodeni-tónál. Leopold 

természetesen helyesel. Valósággal ünnepel minden szót, 

amit a kuruzsló kiejt a száján. Egyszerűbben fogalmazva 

nyakig benne van a fickó hátsó felében. Vagy inkább derékig. 

Versenyt győzködik Pault, hogy vonuljon be a klinikára, 

lehetőleg még ma. Háztól házig viszik, ígérgetik neki. 

Csakhogy Paul nem akar menni. Márpedig ha Paul nem akar 

menni, akkor a Nagyi sem akarja, hogy menjen. A Papa 

némán ül, láthatóan még mindig a nagy családi titok 

lelepleződésének sokkjában, mert csak forgatja a fejét ide-

oda, Paulra néz, aztán a Nagyira, aztán megint Paulra. 

Az orvos azt mondja, jelen esetben periférikusan esik 

latba, mit akar vagy mit nem akar Paul. Sokkal fontosabb, 

hogy mire van szüksége. Ami pedig a klinika. Manapság már 

nagyon jó eredményeket érnek el a rák elleni küzdelemben. 

Kiváló eredményeket. 

Leopold csatlakozik hozzá, és rettentő szenvedő arccal 

bizonygatja, hogy nem akarja elveszíteni éppen csak 

megtalált nagypapáját. És hogy csak a legjobbat akarják 

neki. 

Én meg azt mondom, nekem az esik periférikusan latba, 

amit ez a guru itt előad. Mert hogy engem ugyan nem 

érdekel a szónoklata. Tartsa csak meg a sok müncheni 

hódolójának, Pault pedig hagyja békén. Finoman igyekszem 

határozott árnyalatot adni a véleményemnek, ezért előhúzom 

a fegyveremet, és csak akkor teszem el újra, amikor a 

Leopold autója kikanyarodik az udvarról. 



Nagyi nekilát uzsonnát készíteni. A Papa csak mered 

maga elé, Paul meg erőtlenül megszorítja a kezemet. 

– Jó fiú vagy, Franz – mondja halkan, gyenge hangon. 

Megrázom a fejemet. 

– Mondd csak, Paul – ereszkedem le mellé egy székre. – 

Van családod? Mert a Nagyival… a Nagyival történt dolgok 

óta fényévek teltek el, nem igaz? Csak megfordultak azóta 

más nők is az életedben. Egyáltalán, mi mindennel 

foglalkoztál ez alatt a sok év alatt? 

Azért kérdezem, mert tényleg tudni szeretném. Még a 

Papa is felocsúdik és odahúzódik mellénk. 

– Hogy mivel foglalkoztam? Istenem, mivel is? Tudod, 

Franz, amikor innen el kellett mennem, nagyon hosszú, 

fáradságos út várt rám. Menekülnöm kellett. Végül 

eljutottam a tengerhez. Felszálltam egy gőzhajóra, a Queen 

Elisabethre. Csodás hajó. Ami utána jött, azokat az éveket 

sok időbe telne elmesélni. A sors elvette tőlem az első két 

nagy szenvedélyemet. A művészetet és… a nagymamádat. 

Végül azonban, talán kárpótlásul, megajándékozott egy új 

szenvedéllyel, ami aztán már az egész életemen át elkísért. A 

hajózással. A tengerekkel. Sokat utaztam, sokfelé 

megfordultam. Alig van a világnak olyan pontja, ahol nem 

jártam. Voltak más nők, persze, hogy voltak, nem is kevesen, 

elhiheted. Szinte minden kikötőben várt valaki. De 

szerelmem, az nem volt több. Én csak egyetlen nőt 

szerettem. 

Percekig csend borul a szobára, de aztán csak kibukik 

belőlem a kérdés. 

– De ha ennyire szeretted a Nagyit, miért nem jöttél 

vissza hozzá? Úgy értem, nem hetven évvel később… 



Paul előbb mélyen a szemembe néz, aztán maga elé 

mered a semmibe. 

– Visszajöttem, Franz. Amint a nácikat legyőzték, 

visszajöttem. De elkéstem. Én… én eljöttem ide, ehhez a 

házhoz. Benéztem az ablakon, de nem láttam senkit. 

Hátramentem a kertbe. És akkor megláttam őket, Franz. Az 

én Lenimet egy kisgyermekkel az ölében. Egy férfi állt 

mögöttük, aki éppen lehajolt és gyengéden megcsókolta Leni 

nyakát. Nagyon gyengéden. Én meg… nekem többé nem volt 

itt semmi keresnivalóm, érted? 

A Papa hirtelen felzokog és azzal a lendülettel kirohan a 

szobából. 

Vacsorára sem kerül elő. Mielőtt az esti körünkre 

indulnánk Ludwiggal, hátramegyek a kertbe. Ott ül a Papa. 

Vörösbor és kábítószer az esti menü. És telefonál valakivel. A 

beszélgetésből arra következtetek, hogy csak Moratschek 

lehet a szerencsés kiválasztott. 



16. fejezet 

Másnap délután esedékes a találkozóm Rudival. Mivel pedig 

természetesen nem akarok újabb információk nélkül 

megjelenni, előbb még útba ejtem a Barschl-házat. Minden 

szalmaszálba igyekszem belekapaszkodni, olyan kevés a 

nyom ebben az elátkozott ügyben. 

Nem éppen lelkes az arca, amikor meglát, de azért behív. 

Kimegy a konyhába. Érzem, hogy nem örül nekem igazán, 

ezért udvariaskodás nélkül a tárgyra térek és megkérdezem, 

milyen kapcsolatban áll Hausladen kisasszonnyal. 

– Nem ismerek senkit, akit így hívnának – válaszolja, ami 

azért meglep némileg. Nálam soha nem fordul elő, hogy ne 

emlékeznék valakinek a nevére, akihez bementem látogatóba 

a kórházba. 

– Úgy két-három hete Ön meglátogatta a klinikán 

Hausladen kisasszonyt – igyekszem segíteni, de csak a fejét 

rázza. Nem ismer semmilyen Hausladen kisasszonyt, 

mondja. És bocsássák meg, de sürgős dolga van. Azzal már 

tessékel is kifelé. 

Udvariasan elköszönök és beszállok a kocsiba. Már 

Niederkaltenkirchen határában járok, amikor megszólal a 

telefon. Barschlné jelentkezik, méghozzá sokkal udvariasabb 

stílusban, mint az előbb. Végiggondolta, amit mondtam, és 

hirtelen eszébe jutott, kire gondolhattam. Még elnézést is 

kér, amiért az előbb nem tudott segíteni. 



– Gondolkoztam egy kicsit, és már tudom, kire 

gondolhatott – fuvolázza a telefonba. Aztán nekiáll megetetni 

engem egy meglehetősen ostoba történettel. Hogy ő azért 

járt aznap a klinikán, mert rettenetesen fájt a feje. Migrén, 

szörnyű kín, el sem tudom képzelni. Igazából nem is a 

klinikára ment, csak a klinika földszintjén működő 

gyógyszertárba, azonban amikor onnan kijött és elindult 

vissza a kocsijához, belebotlott egy pénztárcába, ami ott 

hevert a földön. Igazolványok is voltak benne, meg 

bankkártya, meg hasonlók. Ő pedig, mint jogkövető polgár, 

természetesen megérdeklődte a klinika portáján, nem náluk 

tartózkodik-e esetleg a tárca jogos tulajdonosa. Miután 

megtudta, hogy a tárcáját vesztett hölgyet hol ápolják, 

felsietett a megnevezett osztályra, hogy visszaadja a talált 

tárgyat jogos tulajdonosának. Igazán nemes cselekedet. 

Szívélyesen köszönetet mondok. 

Lehet, hogy szakáll nélkül is hülyének nézek ki? 

Rudi pontosan érkezik. Mint mindig. Ilyesmiben ő nem 

ismer tréfát. A pontosság a királyok udvariassága, mondja 

mindig. És a magánnyomozók sikerének titka, teszi hozzá 

ugyancsak mindig. Bizonyos mértékig én is pontosan 

érkezem. Landshut határát mindenesetre viszonylag 

pontosan átlépem. Ha azonnal találnék árnyékos 

parkolóhelyet, a találkozóra is pontosan érkeznék, így kések 

tizenöt percet. Ami ugyebár igazán semmi egy ilyen szép 

napon. Forrón tűz a nap, a lányok meg szinte semmiben 

szaladgálnak. 



– Mit képzelsz magadról? – fogad Birkenberger, amint 

befordulok a sarkon. Izzad, mint egy disznó. Áll a tűző napon 

a városháza előtt és olyan dörgedelmet vág a fejemhez, hogy 

az még nála is ritka. Időről, meg hőségről, meg éhségről, 

meg szomjúságról üvöltözik. A második, harmadik és 

negyedik ponttal kapcsolatban van némi mozgásterünk, 

mondom neki. Az egyes sajnos reménytelen. Úgyhogy el is 

indulunk a kedvenc sörkertünkbe keresni egy kellemes, 

árnyékos helyet. Szeretjük azt a sörkertet, kiváló a sör, a sült 

kolbász meg egy álom. 

Sajnos a kert zsúfolásig megtelt. A gesztenyefák alatt 

sorakozó asztalok mindegyikénél ülnek. Csak a grill és az 

illemhelyek között van még egy szabad pad. A tűző napon, 

magától értetődik. 

Nem akarok odaülni, mert semmi kedvem forróságban és 

bűzben sörözni. Különben is, ez az a hely, amely mellett 

elhalad minden, teli hólyagját kiüríteni szándékozó vendég, 

és egy sem mulasztja el, hogy ne vessen néhány szánakozó 

pillantást az ott ülő szerencsétlenekre. Köszönöm, de nekem 

ehhez semmi kedvem. 

Persze odaülünk. A pincér nemsokára kihozza Rudinak a 

sört és a sült kolbászt, nekem egy pohár vizet. A hangulat 

már ekkor a pincében van. Én a legrosszabb asztal miatt 

vagyok dühös, Birkenberger meg még mindig a nevetséges 

tizenöt perc miatt morog. 

– Beszélj, Eberhofer – mondja végül, miután lenyugodott 

egy kissé. – Mi mindent derítettél ki a kollégagyilkossággal 

kapcsolatban? 

Elhalad mellettünk egy csapat fiatal. Visszafelé jönnek a 

vécéről. Leplezetlenül röhögnek rajtunk. Bravó! 



Tűz ránk a nap. Egy törökországi nyilvános budi bája leng 

körül bennünket. A szagával együtt. Felfoghatatlan, hogyan 

képes Birkenberger egyetlen falatot is lenyelni ebben a 

bűzben. 

– Túl meleg van itt – néz fel hirtelen. – És büdös is. 

Azzal egy hajtásra kiissza a maradék sörét és megy 

fizetni. 

A vizemet odaadom Ludwignak, aztán elindulunk a 

folyópart felé. Ott végre találunk egy árnyékos rétet, ahol 

elterülhetünk. Ludwig a parton futkároz, magánkívül a 

kacsák miatt. Még a hullámok közé is beveti magát, én meg 

szinte hallom, hogyan röhögnek a hülye szárnyasok, tudva, 

hogy hű társam soha az életben nem kapja el őket. 

– Mondd csak, Franz – szólal meg hirtelen Rudi, 

körbehordozva pillantását a réten. – Vannak itt kullancsok? 

– Kullancsok? Miért lennének? Nem tudok róla – 

mondom, aztán visszakanyarodom a Barschl-ügyre, és 

elmesélem Barschl asszonyság különös módon letagadott 

látogatását a kórházban. 

Várakozásommal ellentétben Rudi bűnüldözői szimata 

nem támad fel. Éppen ellenkezőleg. Szerinte nagyon is hihető 

és életszerű a nőszemély magyarázata. Dicséretes, hogy 

vannak még ilyen rendes emberek, ilyen becsületes 

megtalálók. 

Szerintem csak azért mondja, mert még mindig mérges 

rám a késésem miatt, aminek a következtében nem találtunk 

jó helyet a sörkertben. Ilyenkor ugyanis inkább leharapná a 

nyelvét, mint hogy bármiben igazat adjon nekem. Így aztán 

pihengetünk még egy kicsit a fűben és figyeljük Ludwig 

reménytelen kacsavadászati kísérleteit. 



– Itt! – visít fel hirtelen Rudi és már ugrik is fel. Csap egy 

nagyot az egyik kezével a másik karjára, aztán a hüvelykujja 

és a mutatóujja közé fog valamit. Odalép hozzám, és mielőtt 

bármit mondhatnék, a kezembe adja a zsákmányt. 

– Kullancs! 

Szemügyre veszem az aprócska lényt. 

– Mit csináljak vele? – kérdezem, miközben lesöpröm az 

állatot a karomról. 

– Kérdeztelek, vannak-e itt kullancsok! – néz rám Rudi 

szemrehányóan. 

– És? Mi vagyok én, látnok? 

Erre persze hallgat. Mivel pedig a helyzet már korántsem 

olyan kellemes, mint az előbb volt, nem is maradunk tovább. 

Rudi indul a maga dolgára, én meg, ha már bejöttem 

Landshutba, benézek a kapitányságra. Vasárnap van, 

ilyenkor csak az ügyeletesek vannak bent, így talán sikerül 

néhány pillantást vetnem a Barschl-aktára. 

A méter vastagságú falak mögött sarkvidéki hideg fogad. 

Ludwig azonnal el is terül a kövön és már horkol is. A 

legszívesebben odaheverednék mellé, de a nyomozás 

fontosabb egyéni komfortérzetemnél. 

Gond nélkül bejutok a nyomozók szobáiba és zavartalanul 

körbeszaglászom. Méghozzá nem is eredménytelenül. 

Miután alaposan átnéztem minden fellelhető iratot az 

ügyről, kényelmesen hátradőlök valamelyik kolléga 

karosszékében és behunyom a szemem. 

– Eberhofer! – Egy nem teljesen ismeretlen hang riaszt 

fel álmodozásomból. – Maga meg mi a fenét csinál itt? 

Kóró kisasszony áll az ajtóban. Arcán kérdő tekintet, 

kezében kávéscsésze. 



Leveszem a lábam az asztalról. 

– Kávé? Remek – mondom. – Ami pedig a kérdését illeti, 

ugyanezt én is kérdezhetném magától. Vasárnap van, szép az 

idő, mit keres maga az ilyenkor az irodában? 

Odajön az asztalhoz, leteszi elém a csészét, aztán leül egy 

székre. Határozottan fáradtnak tűnik. 

– Elegem van ebből a hülye Barschl-ügyből. 

Belebolondulok. A legapróbb haladást sem értük el, tudja? Az 

egyetlen gyanúsított, akit fel tudunk mutatni, az maga, 

Eberhofer. Ha Moratschek bíró nem avatkozik közbe, még 

mindig maga lenne a fő gyanúsítottunk. 

– Hát, sajnálom, de sajnos ebből a célból nem kívánok a 

rendelkezésükre állni – mondom, és iszom egy korty kávét. 

– Ami azt illeti, azért az elég gyanús, hogy vasárnap itt 

szaglászik az iratok között. 

– Valakinek csak meg kell oldania az ügyet – közlöm vele. 

– Ha már maguknak nem megy… 

– Maga ebből maradjon ki, Eberhofer. 

– Mond magának véletlenül valamit a Hausladen név? 

Meglepi a kérdés, de elgondolkodik rajta. 

– Hausladen? Nekem biztosan nem volt ilyen ügyem. De 

várjon csak… a név ismerős valahonnan… – a homlokát 

ráncolja, aztán felderül az arca. – Meg is van! Egy baleset, 

néhány hete. Egy idősebb évjáratú, kövér fickó. Lezuhant a 

házában a lépcsőn részegen, ha jól emlékszem, bár, mint 

mondtam, nem az én ügyem volt. 

Megdörzsöli a szemét, nyújtózkodik, ásít. Kimerültnek 

tűnik. 

– Miért kérdezi? – néz rám. 



Nem akarom untatni apró megfigyeléseimmel, ezért 

inkább csak legyintek és javaslom neki, hogy aludja ki magát. 

Mert hogy őszintén szólva pocsékul fest. Nem derül jobb 

kedvre, de felemelkedik és kimegy. Talán tényleg hazamegy 

és lefekszik aludni. 

Bennem meg ott motoszkál továbbra is a kisördög. Kell 

lennie valamilyen összefüggésnek a Barschl-ügy és a 

kórházban fekvő Hausladen nőszemély között. Már csak arra 

kell rájönnöm, milyen összefüggés. 

Korog a gyomrom, úgyhogy a kapitányságról távozva 

először is eszem valamit. Utána meg irány 

Niederkaltenkirchen, ott is a Wolfi kocsmája. Ilyen nehéz 

napokon Niagara-mennyiségű sör is könnyen lecsúszik. 

A negyedik korsónál tartok, remek a hangulat, amikor 

kinyílik az ajtó és besétál Flötzinger. Wolfi meg én éppen egy 

hülye viccen röhögünk, amit az előbb mesélt a kocsmáros. 

Tényleg hülye vicc, de jó is, és Wolfi úgy hahotázik, hogy 

nem is hallja először, mit rendel Flötzinger. 

– Mi olyan vicces, he? – ordítja el magát a fűtésbuheráló 

mindjárt olyan agresszíven, hogy torkunkon akad a nevetés. 

– Egy sört, de gyorsan! Olyan nagy kérés? 

Huhuhú, de hepciás itt ma valaki! 

– Megtudhatom, mi a fene ütött beléd? – érdeklődik 

Wolfi, miközben úgy csapja le a pultra a korsót, hogy 

kifröccsen belőle a sör. 

– Azonnal töltsd újra tele! – harsog Flötzinger és úgy 

húzza össze a szemét, mint Charles Bronson a legszebb 

éveiben. 

Wolfi barátságtalan pillantásokat vet rá, aztán odahúzza 

a saját poharát és abból tölt rá a Flötzinger sörére. 



Itt baj lesz. 

– Figyelmeztetlek, Wolfgang! – hördül fel a buheráló. 

– Csak rajta! – hörög vissza a kocsmáros. 

Azzal már meg is ragadják egymás gallérját. 

Kényelmesen hátradőlök és egy ideig nézem őket. 

Határozottan szórakoztató, ahogyan rángatják egymást. 

Amikor azonban inogni kezd a söröm a pulton, közbe kell 

avatkozzak. Szolgálati fegyveremnek a látványa is elég 

ahhoz, hogy gyorsan lenyugodjon a két kakaskodó. További 

néhány perc elteltével a baráti viszony is helyreáll, 

Flötzinger meg beavat minket borzasztó hangulatának okába. 

Mit mondjak, meg tudom érteni a rosszkedvét. Nagyon is 

jól meg tudom érteni. 

Mary ugyanis állapotos. 

Egy ideig csak ülünk a sörök felett. Wolfi kérdésére, ki 

lehet a gyerek apja, ismét elfajulni készül a helyzet. Hát ő 

maga, közli velünk aztán Flötzinger. Valószínűleg nem sokkal 

a kiherélése előtt történhetett. Talán éppen a legutolsó 

alkalommal. 

Már csak ez hiányzott neki, mondja elkeseredetten. 

Éppen most, amikor olyan jól alakultak a dolgok Silvie-vel. 

Felhajtja a sörét és azonnal rendeli a következőt. Hozzá 

egy rövidet. 

Érzem, ahogy szédülni kezdek. A hőség miatt. Vagy a 

sörtől. Vagy a Silvie miatt. Úgyhogy nemsokára el is indulok 

haza. 

Másnap a reggelinél ülök, amikor befut Leopold, 

méghozzá egész családjával együtt. Kedvelem a két kislányt, 



már csak azért is, mert mind a ketten mindig nekem 

köszönnek először. Nagyorrú Törpe kitárt karral fut felém és 

a harmadik feldobásnál már visít gyönyörűségében. A hozzá 

tartozó mamát is kedvelem, egy igazi ázsiai gyöngyszem. Ő is 

rám mosolyog először, és nagy puszit ad az arcomra. 

Leopoldnak meg persze rögtön elfelhősödik az arca, a 

halántékán meg úgy kidagad az ér, hogy már indulhatna is az 

orvoshoz. Többször hallottam már, hogy szóvá teszi 

Panidának, mit szeret bennem annyira, de az aprócska nőt 

szerencsére nem érdekli hites ura rosszallása. Vállat von, 

néha meg még a szemét is forgatja hozzá. Remek teremtés, 

az már biztos. 

– Minek köszönhetjük a megtisztelő látogatást, kedves 

bátyám, így a hét közepén? Nem árt meg a híres 

könyvesboltod üzletmenetének, ha ilyen sokat vagy távol? 

– Tedd le a gyereket, mielőtt elszédül – mondja Leopold 

barátságtalanul. 

– Még! Még! – kiabál kacagva Sushi. 

– Sajnos, mütyür, abba kell hagynunk, különben a Papa 

még belebetegszik az aggódásba – mondom neki fájó szívvel. 

Leopold bal szeme rángatózni kezd. 

– Akkor meghal? – érdeklődik leánya. 

– Nem! – kiáltják egyszerre többen is a jelenlévők közül. 

– De Paul meghal – mondja Sushi. 

Kínos helyzet. Különösen Leopold számára. Merthogy 

leánykája nyilván nem saját magától mond ilyeneket. 

Most már mind a két szeme rángatózik. 

– Nem, Uschi, nem – próbálja menteni a helyzetet. -Paul 

eljön velünk kirándulni egyet, és utána biztosan sokkal 



jobban érzi majd magát, és még a nagyon-nagyon öreg kort 

is megéri. 

Sushit azonban nem sikerült meggyőznie. 

– De Paul már most is nagyon öreg – mondja. Persze nem 

ilyen hibátlanul, de azért mindannyian megértjük. 

Leopold meg hirtelen odarobog hozzánk és kikapja a 

kicsit a kezemből. 

– Az Isten szerelmére, Franz! – rikoltja már-már pánikba 

esve. – Akkora kullancs van a nyakadon, mint egy elefánt! 

Gyorsan hátrál is néhány lépést, mintha fertőző beteg 

lennék. 

Kimegyek az előszobai tükörhöz, és szemügyre veszem 

mondott testrészemet. A látvány Leopoldot tűnik igazolni. 

Leveszem a pólómat további albérlők után kutatva. Panida is 

kijön, és aggódva nézegeti a dudort a nyakamon. Aztán az 

egész felsőtestemet alaposan megnézi, minden oldalról. Soha 

nem árt az óvatosság, nem igaz? 

– Menj onnan, Panida! – szól rá Leopold az ajtóból. 

– Be vagy oltva kullancs ellen? – néz rám a Papa. 

– Hogyne lennék. 

A Nagyi előszed egy csipeszt, Panida meg egyetlen ügyes 

mozdulattal eltávolítja belőlem a fenevadat. Méghozzá egy 

darabban, a fejével együtt. A Nagyi fertőtlenítőt spriccel 

rám, de annyit, mintha legalábbis a szennyvíz-csatornába 

estem volna bele. 

– Elég már, elég! – ordítok és mutogatok is neki kézzel-

lábbal, aztán Leopoldhoz fordulok, hogy témát váltsak. – 

Megtudhatom, hová lesz az a kirándulás? 



– Férfinapot tartunk – közli velem a nyálas disznó. – Mi, 

a három férfi a családban, elmegyünk a Chiemsee-hez. A 

Papa, Paul, meg én. Esetleg te is velünk jönnél? 

Nem mennék velük. A világ minden kincséért sem. 

– Sushi és én addig itt maradunk a Nagyinál – mondja 

Panida, és átöleli öreg apróságunk vállát. 

Sok ez nekem a családi idillből, úgyhogy inkább indulok 

is dolgozni. 



17. fejezet 

Amint beérek az irodába, megszólal a telefon. Birkenberger 

keres. 

– Hét darab – közli velem köszönés nélkül. Fogalmam 

sincs, miről beszél, de aztán elmagyarázza. Méghozzá 

igencsak szemrehányó hangon. Éppen most jött ki a 

rendelőből, ahol írd és mondd hét darab kullancsot 

távolítottak el belőle. A nyakáról, a hátáról, a fenekéről, sőt 

egyet még a mellbimbójából is. Az különösen fájdalmas volt, 

teszi hozzá. 

– Én is összeszedtem néhányat – igyekszem védeni 

magam. 

– Ó, a méltóságos Eberhofer úr is összeszedett néhányat – 

mondja Rudi cseppet sem békülékenyebb hangon. – És 

mennyi volt az a néhány, ha szabad kérdeznem? Kettő? 

Esetleg három? 

– Sok – felelem. Mi mást mondhatnék? 

Morog még egy kicsit, aztán témát vált. 

– Tudod, miközben ott ültem az orvosnál, volt időm még 

egyszer átgondolni ezt az egész ügyet. Muszáj is volt 

valamivel elterelni a gondolataimat, így szépen végigmentem 

az egész gyilkossági ügyeden. 

– Értem. 

– Nem tudok szabadulni az érzéstől, hogy még mindig az 

özvegyet gyanúsítod, pedig sziklaszilárd az alibije. Sőt, még a 

kétes előéletű pasijának is. 



Nem tud szabadulni az érzéstől a Birkenberger. 

– Te, Franz – folytatja. – Nem lehet, hogy eredetileg 

tetszett neked a nő, és most tudat alatt bosszút akarsz állni 

rajta, amiért nem engedett magához? 

– Csalódást kell okozzak, Rudi – mondom. – Egyrészt 

nagyon is közel engedett magához, másrészt pedig nem is 

tetszik. Vagyis úgy igazán nem. 

Rudi felröhög, azzal a mocskos röhögésével. 

– Akkor azt mondd meg, miért tartod gyanúsnak, hogy 

járt valakinél a kórházban, mi is a neve a nőnek… 

– Hausladen. 

– Pontosan. Mégis milyen kapcsolatban állna ez a nő a 

gyilkossággal? 

– Nem tudom. Csak azt tudom, hogy történt nemrégiben 

egy baleset, egy Hausladen nevű fickó lezuhant a lépcsőn a 

saját házában, és a nyakát törte. Feltehetően baleset volt. 

– Feltehetően? 

– Nézd, fogalmam sincs. Nevezd megérzésnek, ha akarod, 

de itt valami nem stimmel. Különben is, jelenleg ez az 

egyetlen kiindulási pontunk, nem igaz? Barschl özvegye 

meglátogatott egy Hausladen nevű nőt a kórházban, utána 

viszont letagadta, és azt állította, nem is ismeri. Barschl és 

az a Hausladen nevű fickó mindketten nemrégiben haltak 

meg, ráadásul nem természetes halállal. Mert a lépcsőn 

lezuhanni ugyebár nemcsak baleset folytán lehet. Ez pedig 

nem lehet véletlen. 

– Tulajdonképpen igazad van – mondja Rudi, aztán 

elgondolkozik. Vagy legalábbis hallgat egy ideig. Aztán 

hirtelen másodpercre pontosan ugyanaz az ötletünk támad. 

Ki is osztjuk gyorsan a szerepeket. 



– Megcsináljuk, Franz – mondja még Rudi, aztán 

elköszön, mert indulnia kell obszerválni. Nagyon fontos ügy, 

magyarázza. A szakmai jó híre a tét. Mert hogy heteken át 

filmezte egy képviselő feleségét félrelépés közben, meg is 

írta a horror összegű számláját, aztán kiderült, hogy 

sajnálatos módon nem a megfelelő személyt figyelte meg. 

Hanem az ikertestvérét. Ami ugyebár egy profival nem 

történhet meg. Ezért aztán most ki kell köszörülnie a csorbát 

a magánnyomozó úrnak. 

Hozok magamnak egy kávét Susitól és ha már ott vagyok, 

figyelem egy kicsit a lányokat a munkában. Szép lett ez a 

szoba ezzel az új Silvie-vel. Sokkal szebb, mint az elődjével 

volt, a nagydarab, vastagcombú nőszeméllyel, aki télen-

nyáron gyapjúharisnyában járt. Silvie nem hord 

gyapjúharisnyát. Valószínűleg mást sem hord a ruhája alatt. 

– Van még valami, Franz? – riaszt fel a gondolataimból 

Susi. Megrázom a fejem. Ugyan, mi is lenne még? 

Megszólal a községi tulajdonú telefon. Silvie veszi fel. 

Udvariasan, korrekt módon jelentkezik be, a második 

mondattól azonban már kuncogni kezd, aztán elfordul és 

suttogni kezd a kagylóba. Amit természetesen azonnal 

kirántok a kezéből. 

– Flötzinger! – veszem át a szót. – Lennél olyan kedves, 

és nem tartanád fel folyamatosan a hivatali alkalmazottakat 

a rengeteg munkájuk közepette? 

– De… – hallom még, mielőtt leteszem. 

– Franz! – kiált rám egyszerre Susi és Silvie. 

Még szerencse, hogy megszólal a saját telefonom is. 



Közlekedési baleset, azonnal ki kell mennem a helyszínre. 

Egy személygépkocsi belerohant a buszmegállóba. Ami 

természetesen igen bosszantó. Főleg, hogy a buszmegálló 

gyakorlatilag vadonatúj, még csak az előző év végén kaptuk. 

Még avató ünnepség is volt plébánosi áldással, ingyen sörrel, 

húskenyeres zsemlével és a helyi fúvószenekar koncertjével. 

Szép nap volt, meg kell hagyni. Ráadásul még jól is nézett ki 

az új buszmegálló. Világoskék plexifalak és fém széksor, 

legalább nyolc személynek elegendő. Csak úgy csillogott az 

egész az őszi fényben. 

Hát csillogni most is csillog, azt meg kell hagyni. 

Milliónyi szilánkra robbanva. 

A balesetet okozó személygépkocsiból Simmerl pislog 

kifelé. Pontosabban az ifjabb Simmerl, a Max. 

Másodpercekkel később befut nagy rohanva atyjaura is. 

Olyan vörös a feje, mintha egy nagy tűzgolyó ülne a nyakán. 

– Te hülye, te szerencsétlen hülye! – ordítozik már 

messziről. 

– Na, na, Simmerl – próbálok közvetíteni. – Lassan a 

testtel. Először is nézzük meg, nem esett-e baja a kölyöknek. 

– Majd mindjárt esik neki baja, de még mekkora! –

tajtékzik a felbőszült hentes. – Ilyen egy agyatlan 

szerencsétlent! Egy mogyorónyi agya sincs, annyi sincs! Most 

meg már kocsija sincs és nem is lesz, azt megmondom! 

– Jogosítványa sem lesz egy ideig – teszem hozzá a 

teljesség kedvéért. 

Simmerl erre a lábam elé köp. Rendes esetben képen 

vágnám érte, de ma kegyelmet gyakorlok. Úgyis annyira 

kikészült a szerencsétlen. 



Max nem adja jelét, hogy kiszállna az autóból. Habár az 

„autó” nem igazán a megfelelő kifejezés erre a 

roncshalmazra. 

Közben befut Gisela is. Tényleg fut, már amennyire ez az 

ő testsúlyával egyáltalán lehetséges. 

– Max! – visít hisztériába hajló hangon, és vadul 

hadonászik a karjával. – Kisfiam, nem esett bajod? 

Max tétován bólint. 

Meg kell hagyni, nem fest jól a kölyök. Nincs az arcában 

semmi szín. A télikrumpligombóc pirospozsgás hozzá képest. 

– Ne álldogálj már itt, mint egy hülye! – visítozik tovább 

Gisela, ezúttal nekem címezve a mondandóját. – Hívd a 

mentőket! 

Hívom. 

Gisela a roncshoz lép és óvatosan kinyitja a vezetőülés 

melletti ajtót. Apró alkatrészek záporoznak a földre. 

A hentes arcszíne közben alkalmazkodott a 

leszármazottjáéhoz, és aggódó pillantása az autóról lassan 

Maxra vándorol. 

Közben persze szépen összegyűlik körülöttünk a falu 

népe, versenyt aggódva a szülőkkel az ifjú hentesgyermekért. 

Mint rendőr, a magam sokéves baleseti tapasztalatával 

gyorsan átlátom a helyzetet. Gyakorlatilag elég egy pillantást 

vetnem a ronccsá vált kocsi belsejébe, és máris minden 

világos. A kölyöknek rendesen megrándult a nyaka, 

elszenvedett egy kis sokkot is, de ennél nagyobb baja nem 

esett. Megfogom a csuklóját, kitapogatom a pulzusát. Kissé 

szapora, de ezzel nincs egyedül jelen pillanatban. 

– Rosszul vagyok – szólal meg hirtelen, aztán ugyanabban 

a másodpercben már oda is hány a lábam elé. Csak 



hihetetlen reakciósebességemnek köszönhetően tudok 

elugrani előle az utolsó pillanatban. 

A baleseti helyszínen pedig kitör a káosz. Mindenki 

kiabálni kezd. Mikor jön már a hülye mentő, óhajtják tudni. 

Meg hogy nincs-e itt véletlenül egy orvos vagy legalább egy 

ápolónő. Nincs. És legyünk őszinték, mire hozzánk, 

Niederkaltenkirchenbe kiér a mentő, az valóban eltart egy 

ideig. Mert hogy Landshutból jönnek. 

Azért végül csak kiérnek, Maxot és édesanyját bepakolják 

a mentőautóba és szirénázva elhajtanak. 

Simmerlből meg hirtelen kitör a sírás. De még milyen 

sírás! Lassan körbejárja a roncsot. Megtapogatja. Aztán 

ráordít az ugyancsak befutó autómentőre, hogy óvatosan 

bánjon vele. Nagyon óvatosan, pontosabban. 

Hát igen, mindenkinek megvannak a maga prioritásai. 

– Ez a hülye kölyök képes volt ezzel a fantasztikus 

kocsival belehajtani a buszmegállóba – nyöszörög Simmerl. 

– Talán genetikai okokból – mondom neki vigasztalan. – 

Mindössze annyi különbséggel, hogy nálad a telefonfülke volt 

az áldozat. 

– De én részeg voltam! 

– De még mennyire! 

Simmerl fejcsóválva törölgeti a szemét. 

– Vajon Maxnak tényleg nem esett baja? – suttogja aztán 

aggodalmasan. 

– Sokkot kapott, az biztos. Valószínűleg a nyaka is 

megrándult, de ennél nagyobb baja nem esett, majd 

meglátod. 

Megveregetem a vállát biztatásul, aztán visszafuvarozom 

a hentesbolthoz. 



Estére hazaérkezik a férfikülönítmény a nagy 

kirándulásról. Mint a háromkirályok, még ajándékokat is 

hoztak. A Nagyi egy dirndlit kap, akkorát, hogy kétszer is 

beleférne. Én meg egy filckalapot. Leopold nyújtja át 

ünnepélyesen, azzal a hülye vigyorával az arcán. Aztán már 

röhög is. Harsogva, a disznó. Felteszi a fejemre a hülye 

filckalapot és röhög. 

A tükör elé lépek, megigazítom egy kicsit a kalapot, aztán 

túláradó hálával köszönetét mondok neki. Mindig is egy ilyen 

kalapot szerettem volna, mondom. Hogyan találta ki? 

Nagyon köszönöm. Igazán nagyon. 

Erre aztán a torkán akad az ocsmány röhögése. 

Nemsokára be is pakolja egész családját a kocsijába és már 

mennek is. 

Nagyi azt mondja, a dirndli borzalmas. Mert hogy túl 

nagy. És ezért holnap délután mindenképpen el kell mennie 

oda, ahol vették, hogy becserélje. Fuvarozni természetesen 

én fogom, közli velem. Megvan hát a másnapi programom. 

Ebben a percben ballag be az udvarról a Papa. 

– Itt van a Simmerl és Eberhofer doktorral akar beszélni 

– mondja kissé zavarodottan. 

Kimegyek. Ott ül a hentes a saját – tehát tökéletes 

állapotú – BMW-jében, a könyökét kilógatja az ablakon, és 

félreérthetetlenül dühös pillantásokat lövell felém. 

– Nagyokos! – mordul rám a valódi bőrüléséből. – Még 

hogy nyakrándulás… meg egy kis sokk… Hogy halálra ne 

röhögjem magam! A szerencsétlen kölyöknek szinte mindene 

eltörött, amije csak eltörhet egy embernek! Jó ideig nem tud 

majd autót vezetni! 



– Ami igen komoly veszteség a járműiparnak – mondom, 

és muszáj vigyorognom hozzá. 

– Gisela meg persze most dühös rám. 

– Rád? Miért rád? Nem te törted totálkárosra a kocsit. 

– Nem, de én erőltettem rá a kocsit a kölyökre, érted? 

Most meg ott fekszik összetörve. Gisela teljesen kikészült. 

– Most mit fogsz csinálni? 

Simmerl vállat von. 

– Mit csinálhatnék? Megveszem neki a Pólót, amire 

vágyik. Egy Pólóval nem lehet buszmegállókat romba 

dönteni. 

– Hát nem – értek egyet. 

– Mondd, tulajdonképpen miért hordasz te itthon ilyen 

hülye filckalapot? – mered hirtelen a fejemre. 

– Ajándék Leopoldtól – emelem az égre a tekintetemet. 

Erre már Simmerl is elvigyorodik. Megbeszéljük, hogy 

később találkozunk egy sörre, aztán füttyentek Ludwignak és 

indulunk a körünkre. 



18. fejezet 

A landshuti kapitányságon kezdem a másnapot. Egyenesen 

Maierhofer Kóró asszonyság szobájába megyek. A 

számítógépnél ül és kávét kortyolgat. 

– Jó reggelt, Eberhofer. Már megint itt van? Mit keres 

maga itt ilyen gyakran? Ne mondja, hogy a személyes 

vonzerőm csábítja ide – mondja és int a fejével, hogy üljek le. 

Helyet foglalok. 

– Igazából a baleset miatt jöttem. Annak a bizonyos 

Hausladennek a balesete miatt. Megnézhetném az aktáját? 

Felhúzza a szemöldökét, de azért feláll, az 

iratszekrényhez lép, és némi keresgélés után egy dossziéval 

jön vissza. 

– Én is megnéztem, miután maga kérdezett róla – 

mondja. – Lezuhant a pincelépcsőn. Itt van minden. Az 

áldozat férfi, foglalkozása egyéni gazdálkodó, negyvennyolc 

éves, családi állapota özvegy. Az iratok tanúsága szerint a 

lányával élt kettesben. A lány úgy húsz éves lehet, ha jól 

emlékszem. A fickó holtrészeg volt, amikor leesett a lépcsőn. 

Valószínűleg pálinka-utánpótlásért akart lemenni a pincébe 

és megbotlott vagy megcsúszott a lépcsőn. Minden 

valószínűség szerint egyedül volt otthon. Ellenőriztük a 

lánya alibijét, támadhatatlan. Kórházban volt az apja 

balesete idején. A két szobatársa megerősítette, hogy csak 

percekre hagyta el az ágyát. 

– Elvihetem? – intek a fejemmel az akta felé. 



– Miért? – akarja tudni. 

– Fogalmam sincs. Nevezzük megérzésnek? 

– Úgy gondolja, összefügghet a Barschl-üggyel? 

– Elvihetem vagy nem? 

– Azt ugye tudja, hogy amíg nem bizonyosodik be az 

ártatlansága, maga nem vehet részt ebben a nyomozásban? 

– Hogyne tudnám. 

Kóró kisasszony vállat von. 

– Csináljon, amit akar – mondja végül, azzal leül és újra a 

képernyőnek szenteli a figyelmét. 

Az aktával először is átmegyek Karl Stopferhez. Örül 

nekem, rögtön ugrik és megszorítja a kezemet. 

– Franz! De jó, hogy látlak! Mi szél hozott erre? 

Leülök az íróasztala szélére. 

– Emlékszel egy háztartási balesetre nemrégiben? Az 

áldozat neve Hausladen. Te helyszíneltél? 

Bólint. 

– Én voltam kint. Miért? Valami gond van az üggyel? 

– Ezt akarom kitalálni. 

Megrázza a fejét. 

– Olyan kopott és csúszós volt az a pincelépcső, Franz, 

hogy az lett volna csoda, ha előbb-utóbb nem esik le róla 

valaki. A fickó ráadásul túlsúlyos volt és nagyon részeg. 

A lehető legrosszabb kombináció. Tanítani lehetne, mint 

a háztartási balesetek iskolapéldáját. 

– Tegyük fel, hogy nem magától esett le, hanem 

lelökték… a nyomok szempontjából lenne különbség? Például 

a holttest elhelyezkedésében? 

– Nem valószínű. Ha éppen csak megtaszították, annak 

nem marad nyoma a testen. Miért kérdezed? Alaposan 



kivizsgáltuk az ügyet és semmi nem utalt arra, hogy nem 

baleset volt. A fickó egyedül volt otthon. 

– A lánya nem volt otthon, ez minden, amit tudtok –

mondom. – Ami még korántsem jelenti azt, hogy valaki más 

nem lehetett még a házban. 

– Igen, de… 

– Kösz, Karl – mondom és megveregetem a vállát. – Add 

át üdvözletemet Waldburgának! 

– Átadom – mondja, aztán újra visszakanyarodna a 

Hausladen-ügyre, de akkor már a folyosón járok. 

Amikor ebéd után kilépek az udvarra, a Nagyi már ott ül 

a kocsiban. Az ölében nagy szatyor, benne a dirndli és az én 

új fejfedőm. 

Gyönyörű az idő, süt ránk a nap, a Nagyi meg láthatóan 

remekül érzi magát. Egy ideig a tó mellett haladunk, a víz 

ragyog a napsütésben. Szép látvány. 

Gyorsan megtaláljuk a boltot. Az eladónő barátságosan 

közli velünk, hogy pénzt ugyan nem tud visszaadni, de 

kiválaszthatunk magunknak valami mást a hatalmas 

kínálatukból. Nagyi már robog is a bolt belseje felé. A női 

osztály óriási, de a Nagyi rendületlen kitartással végignéz 

mindent. Sajnos így sem talál semmit, ami tetszene neki. 

Mert hogy egyrészt nincs semmi az ő apró méretére, 

másrészt pedig sehol nem talál engedményes árukat. 

– Hol vannak maguknál a leárazott holmik? – kiabál rá 

végül az eladónőre. Aki először persze úgy tesz, mintha nem 

értené, de némi magyarázat után beadja a derekát és 

hátravisz minket egy kis helyiségbe, ahol szinte hegyekben 



állnak a leárazott holmik. Közöttük nagyobb gyerekméretek 

is. Úgy illenek a Nagyira, mintha ráöntötték volna. Végül 

kiválasztunk neki egy napraforgó-mintás, narancs-sárga 

kötényes dirndlit, Nagyorrú Törpének meg egy 

ibolyamintásat rózsaszín köténykével. A filckalapomat is 

visszaveszik, sőt, a különbözetet is megkapjuk a végén. 

Tizennégy euró húsz. Amit azonnal el is költünk egy közeli 

kávéházban tejeskávéra és Fekete-erdei tortára. Ülünk a 

napsütötte teraszon és nézzük a tavat. 

Hazafelé a Nagyi elalszik a kocsiban. Csak akkor ébred 

föl, amikor behajtunk otthon az udvarra. 

Hátulról, a kertből szokatlan hangok hallatszanak. Egy 

harmincas évekbeli sláger dallama. A Nagyi nem hallja, ezért 

ő egyenesen bemegy a konyhába, engem azonban a szokatlan 

zene által felkeltett kíváncsiságom hátra hajt. Hát ott ül a 

Papa és Paul – utóbbi gyapjútakaróba burkolva – a 

lemezjátszó előtt és fényképeket nézegetnek. Hatalmas 

mennyiségű fényképet, hogy pontos legyek. 

Leülök melléjük. Egyikük sem szól egy szót sem. Némán 

adogatják egymásnak a fényképeket, most már engem is 

bevonva a körbe. Képek az életükből. A gyerekkortól 

mostanáig. Van közöttük fekete-fehér és színes, régi cakkos 

szélű képek, van, amelyik gyűrött, van, amelyik már el is 

szakadt. De egy mindben közös: a múltjuk tanúi. Képek, 

amelyek elmesélik az életüket. 

Végül a Nagyi zavarja meg a csendes együttlétet, amikor 

felbukkan a ház felől egy hatalmas tálcával. A Papa feláll és 

átveszi tőle. 

– Milyen csinos vagy, Nagyi – mondja neki, elismerően 

nézve a napraforgós dirndlit. 



Paul felnéz, és látszik a tekintetén, hogy neki is nagyon 

tetszik a vadonatúj szerzemény. Főleg pedig az aprócska 

teremtés a vadonatúj szerzeményben. 

Evés után megiszunk egy pohárka pálinkát, aztán a Nagyi 

kézen fogja az ő fáradt tengerészét, és bevezeti a házba. 

– Tulajdonképpen szépek így együtt – mondom. 

– Tulajdonképpen – brummog a Papa, és nem veszi le 

róluk a szemét, amíg el nem tűnnek a ház sarka mögött. 

Másnap reggel Susinál kezdek. Szükségem van az ő jó 

kávéjára. Már a folyosón érzem a mennyei illatot, sajnos 

azonban, mint oly gyakran, a kanna üres, mire odaérek. Mert 

hogy a hivatal minden dolgozója siet magának bebiztosítani 

egy nagy csészényit belőle. 

– Mindjárt felteszek még egy adagot, Franz – mondja 

Susi. Mosolyog és gyengéden megcsipkedi az arcomat. – 

Addig nézz be a polgármesterhez. Már keresett. 

Bár sejtem, hogy ismét valami idegesítő ötletről lesz szó, 

átballagok a folyosó másik végére. 

– Nézze meg maga is, Eberhofer – lép az ablakhoz a 

polgármester, miután közölte velem napi problémáját. – Alig 

látni le a járdára. A főteret meg már egyáltalán nem is látni. 

Igaza van. A városháza előtti fák hihetetlen sebességgel 

nőnek és terebélyesednek. Az ágaik már karcolják a kincstári 

tulajdonú ablaküvegeket! Ami pedig ugyebár tarthatatlan 

állapot. Egy polgármesternek különben is joga van szabad 

kilátáshoz a saját községére, nem igaz? Bosszantó, hogy a 

helyzet megoldásához éppen az én segítségemet óhajtja 

igénybe venni, de sajnos semmi nem jut eszembe, amivel 



kihúzhatnám magam a feladat alól. Aminek a polgármester 

nagyon örül. 

– Remek, Eberhofer. Igazán remek – mondja. – Mindjárt 

szólok is a gondnoknak, hogy maga fog segíteni neki. Mikor 

lenne kedve hozzá? 

– Kedvem soha, csak hogy tisztázzuk a helyzetet –

mondom. – De ha már mindenképpen segédmunkást kell 

játszanom, jó lenne minél előbb túlesni rajta. Holnap reggel? 

– Csodálatos, Eberhofer! Igazán csodálatos! 

Szóval favágásra vagyok kirendelve. Mi mindent kell még 

elviselnie az embernek, ha egy ilyen porfészekbe kerül 

bűnüldözőnek? 

Le is mondok a kávéról, inkább megyek egyenesen az 

irodámba. Felhívom Birkenbergert, hátha van valami híre a 

számomra. 

– Te, Franz – mondja, de alig értem, mit beszél, ugyanis 

éppen csak suttog a telefonba. Valami halálfontos 

megbízásról sutyorog, és hogy jelentkezik, amint végez. 

Mégiscsak jól esne egykévé. Át is sétálok Susihoz. 

A kanna megint üres. Hihetetlen. 

– Ennyi kávét képtelenség meginni! – hördülök fel. 

– Nem, ha az ilyen kiváló kávé – szólal meg mögöttem 

egy jól ismert hang. A hang tulajdonosa pedig a Silvie 

íróasztalán ül, és nem más, mint maga a Flötzinger, teljes 

életnagyságban. Kávéscsészével a kezében. 

Kitépem a kezéből. 

– Tűnj el innen, Flötzinger – mondom neki. – Foglalkozz 

inkább az állapotos feleségeddel. 

Ritkán érek el néhány szóval ekkora csendet a szobában. 

Susi keze megáll a számítógép billentyűzete fölött. Silvie-nek 



torkán akad a kuncogás. Flötzinger meg abbahagyja a kínos 

bölcsességei osztogatását. Aztán köhögni kezd. Nem is kicsit. 

– Akkor… akkor én most megyek is – mondja, és 

felemelkedik az asztalról. Gyilkos pillantásokat küld felém, 

aztán kisurran a szobából. 

Egy ideig megint csend van, aztán Susi szólal meg. 

– Mary állapotos? – kérdezi halkan. 

Bólintok. 

Silvie előhalász egy zsebkendőt a táskájából, aztán 

felugrik és elrobog a mosdó felé. 

Pocsék egy hangulat uralkodik nálunk mostanában. 

Szerencsére megszólal a telefonom, így további 

magyarázkodás nélkül visszavonulhatok. 

Birkenberger hív. Véletlenül a közelben van dolga, 

mondja, és hogy menjünk el együtt ebédelni. Ebédről lehet 

szó, mondom, de csak és kizárólag nálunk otthon. Mert hogy 

ma a Nagyi sültet készít tepsis krumplival, azt meg semmi 

pénzért ki nem hagynám. Így aztán meghívom Rudit a szülői 

házba, aztán hazaszólok, hogy a Papa tegyen ki még egy 

terítéket az asztalra. 

Az én Nagyim ugyanis a földkerekség legjobb 

szakácsnője. Aki ráadásul mennyiségi szempontból is kiváló 

ételeket alkot. Nem is emlékeztetnek az átlagos 

háztartásokban kínált átlagos adagokra. Már csak azért sem 

lehet átlagos nálunk a mennyiség, mert Leopoldnak úgy jár a 

karja az evőeszközökkel, mint a cséphadaró. Nem mintha a 

Papa meg én olyan sokkal elmaradnánk mögötte. Ahogyan 

azonban Birkenberger képes falni, az még a Leopold szintjét 

is messze meghaladja. Én még embert nem láttam ilyen 

sebességgel enni 



– Mondd már, a te gyomrod soha nem telik meg? –

érdeklődöm a kilencedik köre után. Sajnos a Nagyi, ha nem is 

hallja, amit mondok, az arckifejezésemet látja, és rögtön rám 

támad. 

– Hagyd békén! Egyen csak, amennyi jól esik neki! 

Márpedig láthatóan jól esik neki. Paulnak sajnos sokkal 

kevésbé. Erőtlenül turkál a tányérjában, alig eszik egy-két 

falatot. 

– Sürgősen el kellene vinni orvoshoz – mondja a bölcs 

Rudi később, amikor már csak kettesben vagyunk., 

– Nem akar orvoshoz menni – mondom, és röviden 

elmagyarázom a helyzetet. 

– Akkor meg hívjatok ki hozzá egy orvost – erősködik 

Rudi. – Nem hagyhatjátok, hogy így szenvedjen. 

Ennek a Birkenbergernek mindig mindenbe bele kell 

szólnia! Addig makacskodik, amíg fel nem hívom az öreg 

Brunnenmaiert. Aki először persze nemet mond. 

Mert hogy ő már nyugdíjas, és hívjak ki valaki mást. Szó 

sem lehet róla, mondom. Nekem ő kell. Most azonnal. Mert 

hogy a szegény Paul szenved. Különben is, mi lesz így a 

hippokrátészi esküjével? 

Végül beadja a derekát és elvonszolja hozzánk méltóságos 

hátsóját. Bekísérem a házba, mi meg Rudival kiülünk hátra a 

kertbe. 

Birkenberger kényelembe helyezi magát a hintaszékben 

és végigjártatja a tekintetét a kerten. 

– Szép itt nálatok, Eberhofer. Nagyon szép. 

– Ne mondd, hogy a tájban gyönyörködni jöttél – 

mondom, miközben leülök mellé. 



Összekulcsolja a kezét a tarkója mögött és kényelmesen 

hátradől. Láthatóan élvezi a pillanatot. A pillanatot, amikor 

tud valamit, amit én még nem tudok. 

Hát velem ugyan ne szórakozzon. Szórakozottan letépek 

egy fűszálat, a szájamba veszem, aztán én is nekiállok a 

tájban gyönyörködni. 

– Hülye! – mordul fel végül. – Nem is érdekel, minek 

jutottam a nyomára? 

– Tulajdonképpen érdekel – ismerem be, és kiköpöm a 

fűszálat. – Úgyhogy gyerünk, ki vele. 

– Elmentem annak a Hausladennek a házához. Benéztem 

a lányához és beszéltem egy-két szomszéddal is. 

Vagy úgy. 

Megint hallgat egy ideig, közben diadalmasan néz rám. 

Leszakítok egy újabb fűszálat. 

Némileg színpadiasan sóhajt néhányat, aztán viszont 

megered a nyelve. Onnantól már leállítani sem lehet, csak 

beszél és beszél, és látszik rajta, milyen halál büszke a 

szaglászási eredményeire. Amelyek nem éppen vidám 

tartalmúak, de érdekesnek annál érdekesebbek. 

– Szóval, ennek a Hausladennek, aki leesett a lépcsőn, 

még fiatalon meghalt a felesége. Olyan fiatalon, hogy a fickó 

gyakorlatilag egyedül kellett felnevelje a kislányukat. Mivel 

pedig ez a feladat nagy valószínűséggel meghaladta a 

képességeit, a felesége meg nagyon hiányzott neki, egy 

napon úgy döntött, a kislánynak az anyja helyébe kell lépnie. 

Először csak a házimunkában, meg hasonlókban. Dolgoztatta 

látástól vakulásig. Mivel pedig a kislány engedelmeskedett, 

az apja vérszemet kapott. Már másban is az anyja helyett 

kezdte használni, ha érted, mire gondolok. Állítólag éveken 



át. A szomszédok, akikkel beszéltem, mindannyian tudtak 

róla, sőt, azt állították, hogy a gyámügyet is többször 

értesítették, mégsem történt semmi. Semmi a világon. A 

kislány közben fiatal nővé serdült, és lassan élni kezdte a 

maga életét, ami viszont egyáltalán nem tetszett az apjának. 

Inni kezdett, egyre többet és egyre gyakrabban. 

Gyakorlatilag ennyi a történet. Most pedig a fickó halott. 

Belehalt a próbálkozásba, hogy tovább emelje az 

alkoholszintjét, hogy úgy mondjam. Most te jössz, Franz – 

fejezi be a beszámolóját. 

– Mit mondott a lány? Ismeri Barschl feleségét? 

Rudi megrázza a fejét. 

– Megkérdeztem, de azt mondja, nem ismeri. Persze azt 

is mondta, hogy az apja soha nem zaklatta őt szexuálisan, 

csak a szomszédok pletykáltak ostobaságokat. 

– Te, Rudi – akarom még tudni. – Amikor becsengettél 

hozzá, elmondtad neki, hogy magánnyomozó vagy? Úgy 

értem, rájöhetett, hogy nyomozunk az ügyben? 

– Hülyének nézel? Nem, nem, barátom. Megvannak a 

magam módszerei az információszerzésre anélkül, hogy 

leleplezném magam. Nem tegnap kezdtem a szakmát! 

Remek. 

– Elmegyek arra a klinikára – mondom. – Nem arra, ahol 

legutóbb feküdt a Hausladen-lány, hanem ahol a terhesség-

megszakítását végezték. Egyszerűen kizárt, hogy ne legyen 

összefüggés az ügyek között. 

Felállok, de a következő pillanatban Brunnenmaier 

jelenik meg és jön egyenesen felénk. 

– Hogy van Paul? – kérdezem. 



– Hogy lenne? Ahogyan a végstádiumos rákos betegek 

lenni szoktak. Itt már nincs segítség. A fájdalmat lehet csak 

csillapítani valamennyire. Tulajdonképpen megértem, hogy 

nem akar kórházba menni. Segíteni már úgysem tudnak 

rajta, és ezt ő is tudja. – Brunnenmaier sóhajt egy nagyot, 

leteszi a táskáját és a szemüvegét kezdi tisztogatni. – Adtam 

neki valamit a fájdalmaira. Holnap megint megnézem. 

Azzal újra felveszi a táskáját és már indul is. 

– Tiszteletem, Moratschek – üdvözlöm a bírót, amikor 

szembejön velem a bíróság folyosóján. 

– Eberhofer! Jó napot! – mondja és beletüsszent egy 

zsebkendőbe. – Mi szél hozta erre? Beidézték, vagy 

beidézettet hozott? 

– Igazából magához jöttem – felelem talán egy kissé 

halkabban a kelleténél. 

– Hozzám? 

Elkísérem a szobája ajtajáig. Ott int a fejével, hogy 

menjek be vele. Becsukja mögöttünk az ajtót. 

– Ki vele – fordul aztán hozzám. Felakasztja a fogasra a 

talárját és lezökken a forgószékébe. 

Nagyon óvatosnak kell lennem. Mintha csak egy 

jelentéktelen rutinesetről lenne szó. Egy-két kis csúsztatással 

talán. Mert hogy jól ismerem már a derék bírót. 

– Végzés kellene, azt mondja? – kérdezi és előkotorja a 

zsebéből a tubákos szelencéjét. 

Bólintok. 

– Bírói végzés. Tudja, a kórháznak kell. Végzés nélkül 

nem hasonlítják össze a DNS-mintákat. 



Érzem, hogy kiüt a veríték a homlokomon. 

– DNS-minták… Értem… – Moratschek egy percig 

gondolkodik, aztán már húzza is maga elé a megfelelő 

nyomtatványt. Aláírás, pecsét, megvagyunk. 

Derék dolog a derék embertől. 

– Adja át üdvözletemet az apjának, és mondja meg neki, 

hogy még él a szerda esti találkozó. 

Átadom, ígérem. 

A bírói végzéssel egyenesen a kórházhoz hajtok. Egy 

betanuló nővért fogok ki, még csak három napja dolgozik itt, 

és fennakad a szeme, amikor mindjárt a harmadik napján a 

rendőrség jelenik meg nála, méghozzá bírói végzéssel 

megtámogatva. Első szavamra ugrik, megtesz mindent, amit 

csak akarok. Na jó, talán nem mindent. A betegaktákat 

mindenesetre megmutatja. A Hausladen leányzó betegaktáit. 

Alaposan áttanulmányozok mindent, a kicsike meg riadtan 

áll mellettem és lélegzet-visszafojtva figyel. Az arca kipirult, 

a szeme csillog. 

– Kellenének a szobatársak aktái is – nézek fel rá. Bólint 

és már indul is. Néhány perc múlva újabb dossziékkal tér 

vissza. Már-már ünnepélyesen nyújtja át őket nekem. 

Bingó! Megvan a kapcsolat. Az egyik akta borítóján a 

„Barschl, Ivana” név áll. 

Kint már sötét van, amikor hazaindulok a járőrautóval. 

Még a városházára is benézek, nem akarom hazavinni 

magammal a dossziékat. Leparkolok a szokott helyemre és 

indulok a bejárat felé, amikor meglátom. 



Ott áll Koboldfej és gátlástalanul éppen a mi csodálatos, 

kincstári tulajdonú falunkra vizel. Sokat és sokáig. Mekkora 

hólyagja lehet a fickónak, el sem tudom képzelni. Hihetetlen. 

Koboldfej úgy egyébként egy csavargó. A nevét pedig a 

megjelenésének köszönheti. A hosszú, bozontos hajának és 

szakállának. És a vigyorgásának, ami elárulja, hogy alig van 

már használható fog a szájában. Úgy egyébként kedves fickó 

és teljességgel ártalmatlan. A teleket egy landshuti 

menhelyre húzódva szokta tölteni, a nyári rezidenciáját 

viszont itt rendezte be nálunk, Niederkaltenkirchenben. Mert 

hogy itt több a természet, a szabadság, és a kaland. Emberből 

meg éppen hogy kevesebb van. 

– Te, Koboldfej – szólítom meg, és megveregetem hátulról 

a vállát. Összerezzen és összespricceli az egész nadrágját. 

– A francba… – morogja. 

– Te, Koboldfej – folytatom. – Azt ugye tudod, hogy 

nekem ezt jelentenem kell? Közszeméremsértés, 

köztisztasági szabálysértés, közbotrányokozás, meg 

hasonlók. Érted? 

– Nem is botránkoztattam meg senkit – morogja 

kelletlenül. 

– Engem, barátom. Engem nagyon is megbotránkoztattál. 

Arról nem is beszélve, milyen alantas szennyeződést 

helyeztél el a mi szépséges városházánk falán – mondom 

szigorúan. 

Egy kicsit még nyavalyog, próbálja kivágni magát a 

kutyaszorítóból, végül azonban feladja. Feladja és 

engedelmesen megígéri, hogy másnap reggel jelentkezik a 

gondnok úrnál, és mintegy jóvátételként segít neki 

levagdosni a túl nagyra nőtt faágakat a városháza ablakai 



előtt. Mert hogy ugyebár, a rend az nagyon fontos. A közrend 

és a magánrend egyaránt. Még itt, Niederkaltenkirchenben 

is. 



19. fejezet 

A polgármester először egy kissé bosszús, amikor értesül 

újonc segédmunkásunkról. 

– A Koboldfej? – kérdezi szkeptikusan. – Akinek már alig 

van foga? 

– Nem is lerágnia kell azokat az ágakat – felelem erre. 

Ezzel a polgármester is egyetért. Sőt, végül még örül is a 

váratlan segítőnek. Ahhoz azonban sajnos ragaszkodik, hogy 

én is szálljak be a munkába. Mert hogy hat kéz ugyebár előbb 

végez, mint négy. 

Halaszthatatlan szolgálati kötelességeim vannak mára, 

mondom. Bírói utasításra. A legfelsőbb helyről, mondom, s a 

kérdés ezzel le is kerül a napirendről. 

Sajnos magánnyomozásom is erre a sorsra jut 

átmenetileg, mert amint visszaérek a szobámba, hív Karl 

Stopfer. Kollegiális támogatásról, meg hasonlókról 

magyaráz. Nem nagyon értem, mit akar, de aztán meghallom 

a Fesztiválmező nevét. Pontosabban a Fesztiválmező körzeti 

rendőrőrsét. Már megint ágynak esett az állomány fele, 

ugyan, segítsem már ki őket. Őt is kivezényelték, pedig neki 

aztán helyszínelőként végképp semmi köze nincs ehhez a 

területhez. Mégis megy, mert ugye, egy mindenkiért, 

mindenki egyért, mondja a derék Karl. 

A témához kapcsolódva ismét meg kell jegyeznem, a 

landshuti rendőri állomány olyan gyakran esik ágynak, hogy 

az szinte hihetetlen. Rendszeresen berángatnak 



helyettesíteni. Helyettesíteni, közben pedig védtelenül 

hagyni szeretett szülőfalumat a hülye városi népek kedvéért. 

Valószínűleg a vastag falak miatt van így: mert hogy a 

landshuti kapitányság épületébe szinte soha nem süt be a 

nap, a falak meg jó vastagok, az ember mindig fázik ott bent. 

Nem csoda, hogy előbb-utóbb mind ágynak esnek. 

Megadom magam és elindulok a Fesztiválmező felé, hogy 

átvegyem Karllal az ottani szolgálatot. Én, aki a különböző 

népünnepélyeknek és egyéb közterületi nyilvános 

rendezvényeknek már a gondolatától is rosszul vagyok. Már 

szolgálati értelemben, úgy értem. 

Az őrsön egy fickó átadja a sör- és ételutalványainkat. 

Találunk egy kellemes, árnyékos helyet a nagy sörsátor 

teraszán, letelepszünk, és először is megebédelünk. A csülök 

egy álom, a helyi főzésű sör hasonlóan kiváló. A kocsmáros 

még az utalványainkat sem veszi el, azt mondja, szívesen 

megér neki egy ebédet a közönség biztonsága. A zenészek a 

„Kezeket az égnek” slágert játsszák, a közönség 

engedelmesen feláll, és dalolászva lengeti az égnek a kezét. 

Mi magunk természetesen nem teszünk eleget a 

felszólításnak. Egyrészt mert éppen eszünk, másrészt pedig 

hülyén is nézne ki, ahogy két egyenruhás rendőr kalimpál az 

ég felé a sörsátor előtt. 

Szóval, amit mondani akartam, nem is olyan rossz hely a 

landshuti Fesztiválmező. Inkább kellemes. Az elején 

legalábbis. Miután megtöltöttük a hasunkat, kényelmesen 

sétálunk egyet a bódék között. Békés a hangulat mindenütt. A 

látogatók többsége bajor népviseletbe öltözött. Gyerekek 

visítoznak a körhintákon. Egyik-másik azért visít, mert 

menet közben elejti a fagylaltját. Mások éppen vattacukor-



hegyekbe készülnek belefulladni. A céllövöldénél egy 

izompólót viselő kigyúrt fickó sorra nyeri a műanyag 

rózsákat a mellette álló szőkeségnek. A dodzsemnél 

pattanásos kamaszfiúk próbálnak szóba elegyedni vihogó 

kamaszlánykákkal. Mintha csak magunkat látnám húsz évvel 

ezelőtt. Szóval, ahogy mondtam, minden békés és nyugodt. 

Valamivel később jön egy idősebb hölgy, hogy nem találja 

a kutyáját. Aztán egy fiatalabb, hogy nem találja a férjét. És a 

legjobb barátnőjét sem. A kutyát viszonylag gyorsan 

megtaláljuk, a hányadékában fekszik egy sült-kolbászos bódé 

mögött. A férj és a legjobb barátnő magától is előkerül, az 

Isar-part felől jönnek elő úgy húsz perccel később. 

Bámészkodunk egy ideig Karllal, aztán lassan 

visszaballagunk az őrszobára, és bentről figyeljük tovább a 

színes sokadalmat. Mondom, minden kellemes és nyugodt. 

Amíg nem jön valaki, aki panaszt akar tenni. Megnyomja 

a csengőt, Karl meg beengedi. 

– Valaki panaszt akar tenni – szól oda nekem, aztán 

hozzáteszi: – Elég részegnek tűnik. 

– És mi a panasza a jó embernek? – érdeklődöm, de még 

mindig nem fordulok vissza az ablaktól. 

– Azt mondja, nem engedték be a vécébe. És ezért 

beszart. A nadrágjába. 

– Akkor ide sem fog bejönni – mondom, és az ajtóhoz 

lépek, hogy csírájában akadályozzam meg a behatolást. 

– Ki nem fog ide bejönni, Eberhofer? – mordul fel hátul 

az irodában az őrsparancsnok. 

– Áll kint egy fickó, akinek nemcsak a hócipője, hanem a 

nadrágja is tele van – magyarázom. 

A főnök erre előjön és félretol engem az útból. 



– Innen senkit nem küldünk el, érti? A rendőrség nem 

küld el senkit – közli velem nagy ügybuzgalommal. 

Akkor viszont szíveskedjék a saját kezébe venni az ügyet, 

mondom. A saját irodájában, ha lehetséges. Ide, Karlhoz és 

hozzám nem jön be a fickó. 

A parancsnok beengedi a panaszkodó állampolgárt, aztán 

eltűnik vele a hátsó szobában. 

– Nagy élvezet lesz neki – mondom Karinak. 

– Ugyan már, a főnök tiszta nátha. Teljesen eldugult az 

orra. Lehet, hogy meg sem fogja érezni. 

De még mennyire, hogy megérzi! 

Két perc sem telik el és már jönnek is elő újra. A főnök a 

beszart fickó karját fogja és határozottan kikíséri. Hozzánk 

egy szót sem szól. 

Később járunk még egy kört Karllal a vásárban. Útba esik 

a nyilvános illemhely is, ha már arra járunk, megkérdezzük 

az illetékes vécésnénit, ugyan milyen jogon tagadja meg a 

belépést szükséghelyzetben lévő polgároktól. 

A vécésnéni először is nem néni, hanem férfi. Férfi, és 

rögtön tudja, kiről van szó. 

– Mert már a tököm tele van azzal a fickóval, értik? – 

feleli mogorván. – Ma már kétszer összehányt itt nekem 

mindent. És még véletlenül sem a csészébe okádik, nehogy 

azt higgyék! Nem, ő szépen melléhány, minden alkalommal 

következetesen mellé! Azért mindent már én sem vagyok 

köteles eltűrni! 

Megértem. Nem is kell tovább magyaráznia. Együttérzőn 

megveregetem a vállát, azzal tovább is állunk. 

Lassan kiürül a mező, előbb-utóbb a legkitartóbb 

látogatók is hazamennek, helyreáll a nyugalom. Beülünk a 



sörsátorba még egy sörre Karllal. A körhintás fickó 

odatelepszik mellénk. A vendégei vagyunk egy menetre, 

mondja. Addig maradhatunk fenn, amíg csak akarunk, 

bizonygatja. 

Karl először nem lelkesedik az ötletért, nekem viszont 

nincs kedvem egyedül körhintázni. Némi megdolgozás után 

barátom végül beadja a derekát. Beszállunk a körhintába. 

Igazi, klasszikus körhinta, repülő székekkel. Beindul, forogni 

kezd velünk körbe-körbe. És körbe. És körbe. 

Előbb-utóbb a jóból is megárt a sok, ezért lenézek, hogy 

szóljak, most már kiszállnánk. Akkor látom, hogy a körhintás 

fickó bizony itt hagyott bennünket és visszament a 

sörsátorhoz. Kiabálunk neki, egyre hangosabban, de nem 

hallja meg. Mi meg csak forgunk, körbe-körbe. 

Mire a körhintás méltóztatik visszajönni, mindketten zöld 

arccal hörgünk. A sör már régen visszajött ugyanazon az 

úton, ahol előzőleg bement. 

Karl összeroskad a földön, a koponyája ide-oda billeg, 

mintha nem tudná megtartani a fejét a helyén. Félek így 

hazaengedni, ezért inkább felhívom hites feleségét. Jó lenne, 

ha el tudna jönni a férjéért, mondom neki. 

– Tudtam előre – mondja, amikor megpillantja szeretett 

házastársát. – Tudtam, hogy ez lesz a vége, ha veled jön ki a 

mezőre. 

Nem tudom, mit mondhatnék erre, így inkább csak 

segítek újra talpra állítani Karlt, miközben körülöttem is 

forog a világ. 

– Gyere, drágám, hazamegyünk – mondja neki 

Waldburga, aztán szép lassan elimbolyognak a szemem elől. 



Másnap a reggeli mellé néhány aszpirint is elfogyasztok, 

hogy egyáltalán működőképes legyek valamennyire. A még 

mindig erős szédülés ellenére felhívom Birkenbergert és 

tájékoztatom a Barschl-ügyben elért újabb eredményeimről. 

– Szobatársak voltak? Biztos vagy benne? – kérdi Rudi, és 

hallom a hangjában az ujjongást. 

– Száz százalék! 

Megállapodunk, hogy délután találkozunk egy kávézóban. 

Mielőtt elindulnék a találkozóra, azért még teszek egy kis 

kerülőt Freising felé. Barschlné csodálkozik, amikor meglát, 

de azért beinvitál a házba. 

Megrázom a fejem. 

– Nem, kedves hölgyem – mondom. – Ma egy kis 

kirándulásra viszem magammal. Nincs kedve egy kávéhoz 

valami kellemes helyen? Egy teraszon, ebben a szép időben… 

Igyekszem nagyon csábítónak tűnni. Sikerül is 

elbizonytalanítanom. 

– Hátul is leülhetünk, kint a kertben – próbálkozik. 

– Nem – közlöm határozottan. – Nem ülünk le sem a 

kertben, sem a nappaliban. A hálószobában meg végképp 

nem. Valami nagyon fontosat kell mondanom, ahhoz pedig 

semleges környezetre van szükség. Úgyhogy indulás. 

Kissé idegesen sóhajtozik, végül azonban megadja magát. 

Még mindig értetlenül néz rám, de veszi a táskáját és 

engedelmesen beül a járőrautóba. 

Célunkhoz megérkezve cappuccinót és süteményt 

rendelünk, meg egy pohárka pálinkát az idegekre. 

– Most már ne játsszon velem tovább, felügyelő úr –

mondja végül. – Elmondaná végre, mit jelentsen ez az egész? 



Elragadóan néz ki, meg kell hagyni. Könnyű szellő fújja ki 

a tincseit az arcából. Az izgalomtól kipirul az orcája. Vagy a 

pálinkától. Vagy együtt a kettőtől. Mindegy, nem számít. A 

lényeg, hogy elragadóan fest. De tényleg. 

Mielőtt azonban egy szót is szólhatnék, már fel is bukkan 

a sarkon Rudi Birkenberger. Méghozzá nem egyedül. 

– Szervusz, Franz – mondja, és kihúz maguknak két 

széket. – Foglaljon helyet, Hausladen kisasszony. 

Letaglózó a nő, akit magával hozott. És nem pozitív 

értelemben. Éppen ellenkezőleg. Hatalmas hátsó. 

Vékonyszálú, egérszínű haj. Rendkívül előnytelen 

kombináció. Amikor lezökken a székre, mintha a kövezet is 

beleremegne alatta. 

Barschlné idegesen néz egyikünkről a másikra. 

– Szervusz, Rudi – mondom, és nem veszem le a szemem 

a két nőről. – A hölgyek ugyebár ismerik egymást? 

Semmi válasz. 

– Tehát nem? – A könyökömmel arrébb tolom a 

kávéscsészéket és a tányérokat, aztán kirakom az asztalra a 

dossziémat. – Különös. Főleg annak fényében, hogy három 

napon át közös betegszobában feküdtek a klinikán. 

Megint csak a csend. Percekig egy hang sem hallatszik az 

asztalnál. 

– Te szemét! – hördül fel aztán hirtelen a kövér leányzó, 

láthatóan Rudinak címezve a mondandóját. – Egész idő alatt 

átvertél! Te mocsok, te aljas gazember! 

Rudi unottan vállat von. Határozottan fensőbbséges 

tekintettel néz a dühös hölgyeményre. 



– Rendben, ismerjük egymást – fújtat a leányzó. – És 

aztán? Talán tilos? 

– Tilos? Már hogy lenne tilos? A gond csak az, hogy nem 

sokkal a megismerkedésük után az Önökhöz legközelebb álló 

férfiak szépen elhaláloztak – folytatom. – Egy férj és egy apa. 

Ivana kifújja a hajszálakat a homlokából, a Hausladen 

leányzó pedig továbbra is ellenségesen méreget bennünket. 

– Ennyi volt? Ez minden, vagy lesz még más is? 

– Igazán lehetne egy kicsit barátságosabb is – mondom 

neki. – És igen, lesz még más is. 

Hátradőlök a székemen, nagy levegőt veszek, 

végighordozom tekintetemet a jelenlévőkön, aztán 

belekezdek a vád ismertetésébe. 

– Önök ketten néhány hónappal ezelőtt véletlenül 

ugyanabba a kórházi szobába kerültek néhány napra. 

Mindketten terhesség-megszakítás miatt voltak a klinikán. 

Nem könnyű helyzet, nyilván mindketten elég rossz 

lelkiállapotban voltak. Nem csoda, hogy végül kölcsönösen 

kiöntötték egymásnak a szívüket. 

A két grácia egymásra néz. Rudi felhúzza a szemöldökét. 

Tartok egy perc szünetet, hogy fokozzam a hatást, s csak 

azután folytatom. 

– Gondolom, nem volt nehéz megtalálni a közös pontokat 

az életükben. Végtére is mind a ketten olyan ember mellett 

kellett éljenek, akitől mélységesen viszolyogtak. Amit 

egyébként meg tudok érteni, hozzá kell tennem. El sem 

tudom képzelni, milyen lenne, ha nekem például a 

bátyámmal kellene együtt élnem. Szóval, hol is tartottunk? 



Egy pillanatig gondolkodnom kell, hol is kanyarodtam el 

a tárgytól. A többiek némán ülnek. Igen, már tudom. Ott 

tartottam, hogy a két férfi meglehetősen undorító alak volt. 

– Térjünk már a tárgyra! – avatkozik közbe Rudi. – Önök, 

hölgyeim, mindketten úgy érezték, nem bírják tovább 

elviselni az életüket. Aztán addig-addig tanakodtak, míg 

végül eszükbe jutott, hogy kölcsönösen segíthetnének 

egymáson. Talán először csak tréfaként vetették fel, ki tudja? 

Az elképzelés azonban lassan formát öltött a gondolataikban. 

Onnantól már csak tervezés kérdése volt minden. 

Elégedetten néz körbe. A két nő mogorván néz maga elé. 

Mintha még ők lennének megsértve. Nevetséges. 

Látom, hogy így nem jutunk előre, ezért visszaveszem a 

kezdeményezést. 

– Kezdjük Önnel, Hausladen kisasszony. Ön pontosan 

ismerte az apja szokásait. Könnyű volt megtervezni a 

gyilkosságot. Egyszerűen odaadta a házuk kulcsát Barschl 

asszonynak, akinek csak ki kellett várnia, amíg a néhai 

Hausladen papa poharából kifogy az ital. Amikor pedig 

elindult a pincébe utánpótlásért, Barschl asszony egyszerűen 

lelökte a lépcsőn. Nem lehetett nehéz, a papa már 

valószínűleg alig állt a lábán. Így volt, nem igaz? 

Most aztán kapom a gyilkos pillantásokat, mindjárt 

kétfelől! 

Rudira nézek, aki készségesen átveszi tőlem a szót. 

– Néhány héttel később pedig – folytatja már-már 

bársonyos hangon. – Néhány héttel később Hausladen 

kisasszony mintegy ellenszolgáltatásként elvágta Barschl 

asszony férjének torkát. Ugyanúgy, ahogyan a szomszédok 

elmondása szerint éveken át a baromfi nyakát vágta el 



otthon, a gazdaságukban. Gondolom, Barschl asszony előtte 

részletes tájékoztatást adott a férje aznap éjszakai 

programjáról a lakodalomban, így előre tudni lehetett, hogy 

Barschl marad majd utolsónak a helyszínen. 

Ivana hirtelen összeomlik. Zokogni kezd. 

– Nem bírtam tovább! Egyszerűen nem bírtam elviselni! 

– Fogd be a szád, hülye liba! – robban ki a másik nőből, 

de hiába. Ivanából csak úgy záporoznak a szavak, mint a 

vízesés. 

– El sem tudják elképzelni, mit kellett kiállnom! Mit 

kellett elviselnem! Azt a mocskot a női ruháiban, magas 

sarkú cipőben! Ahogy a tükör előtt rúzsozta magát! Azt 

akarta, fessük ki egymás körmét! Azt mondta, a barátnőm 

akar lenni! A barátnőm, értik? Úgy használt engem, mint egy 

tárgyat! Az én parfümömet használta. Az én szemfestékemet. 

Az én tisztasági betétemet! Maga volt a pokol, tudják? 

Jót tesz neki, hogy végre kibeszélheti magát. Ahogy 

ömlenek belőle a szavak, lassan megnyugszik. Aki sokkal 

idegesebb lesz viszont a szóáradattól, az Rudi Birkenberger. 

A végén már olyan hangokat ad ki magából, amilyeneket még 

életemben nem hallottam. Nem csak tőle nem, de mástól 

sem. A feje meg egyre vörösebb. Már tűzvörös. A szemét meg 

összeszorítja. 

– Ha nem fogod be azonnal a lepcses szádat, esküszöm, 

letépem a golyóit! – üvölt fel hirtelen a Hausladen leányzó. 

Rámeredek és hirtelen megértem a helyzetet. Annyira, 

hogy szinte fizikai fájdalmat érzek én magam is. A 

legszörnyűbb, heves fájdalmat méghozzá. A nőszemély 

ugyanis az asztal alatt megmarkolta Birkenberger 

legérzékenyebb testrészét, és szorítja keményen. A 



szerencsétlennek már könnyek csorognak az arcán. Vagy 

veríték? Nem tudom, de nem is számít. 

Aztán egyszercsak lefordul a székről. A leányzónak 

azonban ez sem elég. Máris ugrik és ráveti magát. A teljes 

súlyával, minden figyelmeztetés nélkül. Úgy zuhan rá, hogy a 

szegény Rudi csak nyöszörögni képes kínjában. Beletelik egy 

percbe, mire összeszedi az erejét annyira, hogy védekezni 

kezdjen. Akkor viszont belekapaszkodik az amazon hajába és 

olyan erősen rángatja, mintha ott helyben meg akarná 

skalpolni. Én meg nem igazán tudom, mit kellene most 

tennem, így csak figyelmesen nézem őket. Őszintén szólva, 

ha nem lenne ilyen tragikus ez az ügy, a legszívesebben 

hangosan nevetnék rajtuk. Egyszerűen lenyűgöző, amit 

művelnek. A járókelők közül is megállnak néhányan, annyira 

lebilincselő a látvány. 

– Segíts már, seggfej! – nyöszörög Rudi. 

A nő megérzi ellenfele gyengülését és még erősebben a 

földhöz nyomja. Rudi meg izzad, de még hogy! Aztán 

valószínűleg elérkezik a végső kétségbeesés stádiumába, 

mert felrántja a kezét, és a mutatóujjával egyenesen a nő 

szemébe bök. Teljes erőből. 

Az amazon felrikolt, de még így sem engedi el az 

áldozatát. Ha belehal, akkor sem. Gyilkos egy nőszemély, 

nem vitás. 

– Csinálj már valamit! – könyörög Rudi felém nézve. 

– Mégis mit? – kezdek én is kiabálni. Fogalmam sincs, mit 

tehetnék. 

– Lődd le! 

– Jó, máris – azzal előhúzom a fegyveremet. 



– Igen, lőj csak le, seggfej! – visít rám a vergődő 

nőszemély is. – Azt hiszed, érdekel? Nekem már nincs 

vesztenivalóm, tudod? 

Felemelem a pisztolyt. A nőre célzok. De nem megy. 

Egyszerűen képtelen vagyok meghúzni a ravaszt. Nem 

ölhetek meg egy nőt, még ha ilyen csúnya is. Körülnézek, 

aztán szerencsére mentő ötletem támad. Felkapom az egyik 

asztalról az ólomsúlyú hamutartót és jó erősen rácsapok vele 

az amazon koponyájára. Ennyi. Abban a pillanatban elengedi 

Rudit, aki kínlódva igyekszik négykézlábra vergődni. Kínos 

helyzet, nem vitás. A bámészkodók meg egyre többen lesznek 

körülöttünk. A pincérnő a fejét csóválja, aztán hoz néhány 

hidegvizes törölközőt a sérülteknek. 

A Hausladen nőszemély felkapaszkodik egy székre, onnan 

néz gyűlölködve Rudira a borogatása alól. 

– Hazudtál nekem! – süvít a hangja. – Randevúról 

beszéltél, nem kihallgatásról, te utolsó mocsok! 

Rudin látszik, hogy legszívesebben láthatatlanná válna. 

Egy ideig csend borul ránk. 

Miután az incidens részesei lassan újra normális 

ritmusban kezdenek lélegezni, folytatom a kihallgatást. 

Végtére is nem hangzott még el egyértelmű beismerő 

vallomás. 

– A bizonyítékok egyértelműek – mondom. – A beismerést 

pedig nyomatékos enyhítő körülménynek tekinti majd a 

bíróság. Magunk közt szólva meg szerintem nem fognak 

sokat ülni. Ha a bíró meghallja, mi mindent műveltek 

magukkal… 

Egy darabig még kitartanak, de végül csak megerősítik az 

elméletemet. Még a hatalmas darab nő is. Teljesen feladta a 



védekezést. Sőt, még bocsánatot is kér. Először Ruditól, aki 

csak int, hogy nem haragszik. Még mindig a tojásait 

dédelgeti, de azért nem haragszik. Aztán a leányzó tőlem is 

bocsánatot kér. Méghozzá amiért az én jó bicskámat 

használta Barschl megboldogításához. Nem így tervezte, 

mondja. Természetesen vitt magával saját szerszámot, de 

aztán hirtelen meglátta a bicskámat, és nem tudott ellenállni 

a kísértésnek. Tudta, hogy ezzel hamis irányba terelheti a 

nyomozást. Ami persze elég érzékenyen érint, nem tagadom. 

– Egyet azért nehezen tudok elképzelni – mondom. – 

Hogyan tudott maga hátulról így elkapni egy olyan fiatal, jó 

felépítésű fickót, mint a néhai Barschl volt. A maga 

súlyával… 

Nem tagadom, érzek némi elégtételt, de a nő csak a fejét 

csóválja. 

– Nem, nem, felügyelő. Maga nem tud megalázni engem. 

Én már régen túl vagyok minden megaláztatáson, ami csak 

létezik ezen a világon. 

Azzal sírni kezd. Rudi odanyújt neki egy zsebkendőt. A nő 

habozva átveszi és hálásan néz Rudira. 

– El tudják képzelni… el tudják képzelni, milyen az, 

amikor a saját apja megerőszakolja az embert? Éveken át, 

télen-nyáron, karácsonykor, születésnapokon, 

folyamatosan… Teherbe ejtett, nem is egyszer… én meg 

képtelen voltam kitörni ebből az ördögi körből, mert minden 

szörnyűség ellenére újra és újra feltámadt bennem a 

részvét… mély, határtalan részvét… szinte már lelkiismeret-

furdalást éreztem, amiért nem lehetek neki az a nő, akire 

szüksége van. Akit annyira szeretett és akit elveszített. Akit 

én is szerettem. Aki nekem is hiányzott. Mert én is 



elveszítettem az anyámat, és nagyon-nagyon hiányzott 

nekem! 

Teljesen összeomolva felzokog. 

Én meg betelefonálok a landshuti kapitányságra. Ugyan 

jöjjenek már ki a hölgyekért. 

A Hausladen lány szeretne sétálni néhány lépést, hogy 

megnyugodjon. Csak néhány lépést engedjek neki, amíg a 

kollégák ideérnek. Ez az utolsó kívánsága, mondja. Hogy még 

egyszer sétálhasson egy kicsit. 

Rudi először nem lelkesedik az ötletért, hogy sétáljon 

vele, de amikor hátrabilincselem a leányzó kezét, mégis 

megindul mellette. Kissé bizonytalan léptekkel, az igaz. 

Nézem a szerencsétlen nőt, akit többször is teherbe ejtett 

a saját apja, aztán hirtelen Barschlnéhoz fordulok és 

megkérdezem, az ő gyerekének ki volt az apja 

tulajdonképpen. 

– Victor – mormolja kissé kelletlenül. 

Victor. Vagy úgy. 

– Miért vetette el a gyereket? – kérdezősködöm tovább. –

 Barschl nem örült volna neki? Nem tette volna még sokkal 

hihetőbbé a képet, amit nyújtani akart a családjáról? 

– Hah! – hördül fel a nő. – Azt hiszi, valaha is befogadott 

volna egy kakukktojást? Soha! Azt mondta, ha neki nincs 

igénye szexre, nekem se legyen. Ennyi. A gyerekeket pedig 

mindig is utálta. Ha egy étteremben véletlenül gyerek is ült a 

szomszéd asztalnál, képes volt felállni és kimenni! Perverz 

gazember volt, mondtam már! 

Azért én nem mondanám rögtön perverznek, ha valakit 

idegesítenek a gyerekek. Én is kimentem már étteremből 

gyerekek miatt. Tudj’ Isten, ha már egyszer kifizetek egy 



rakás pénzt azért, hogy nyugodtan ebédeljek, nem szeretem, 

ha vadidegen kölykök cirkuszolnak mellettem. 

– Nem volt rossz terv, el kell ismerni – mondom még, 

mintegy zárásként. – Akár sikerülhetett is volna. 

Szomorúan bólogat. 

– Tulajdonképpen így is sikerült, Franz – mondja egész 

halkan, aztán odanyúl hozzám és megsimogatja a 

homlokomat. – Mit számít néhány év a börtönben, ha utána 

végre szabad leszek. Még mindig jobb, mint az egész 

életemet egy szörnyeteg fogságában élni le. 

Ebben igaza van. 

Nem sokkal később berobognak a kollégák, szirénával, 

villogóval, ahogy illik. Bepakolják a két nőt a kocsiba, aztán 

elhajtanak. 



20. fejezet 

Ahogy eltűnnek a láthatáron, én is indulok a saját kocsimhoz. 

Rudi mögöttem sántikál. Amilyen állapotban van, képtelen 

lenne egyedül hazavezetni. Így aztán besegítem a megkínzott 

hőst az én kocsimba, és indulunk haza, 

Niederkaltenkirchenbe. 

– Őrület, mire képesek a nők – mondom, csak hogy érezze 

az együttérzésemet. 

– A férfiakról nem is beszélve – mondja Rudi és kinéz 

oldalt az ablakon. – Ezt a Hausladent én is szívesen lelöktem 

volna a lépcsőről. Egy percig nem haboztam volna. Gondolj 

csak bele: a saját lányával… Micsoda egy disznó! Barschl 

meg… Barschl meg úgysem húzta volna sokáig. Előbb-utóbb 

megpróbálkozott volna más férfiakkal, vagy megpróbált 

volna hasonló perverzekkel összejönni. Azok között meg 

mindenféle akad. Vagy elment volna valami önsegélyező 

csoportba és ott intézte volna el magát örökre. Gondolj csak 

bele… Zsaru vagyok és a szabadidőmben szoknyát hordok és 

lakkozom a körmömet… Komolyan, öregem, hát milyen 

perverz világban élünk? 

Még fel is izgatja magát a jó Rudi. Hajlamos rá, ha ilyen 

témák kerülnek szóba. Nem viseli el a perverzeket. Ez került 

annak idején az állásába is a rendőrségnél. Hogy a legkisebb 

megértés sincs benne a perverzek iránt. 



Otthon a Nagyi jegestömlőt hoz és odanyomja Rudi ölébe. 

A kín azonnal enyhül. Rudi teljesen kimerülve elnyúlik a 

függőágyban és hálás pillantásokat küld a Nagyi felé. 

Mellette a hintaszékben pihenget Paul, őmellette pedig egy 

pléden a Papa ül és füves cigarettát szív. Feszült figyelemmel 

hallgatja végig beszámolónkat. A végén mintha egyenesen 

büszkeséget látnék megcsillanni a szemében. De csak egy 

pillanatra. Aztán sajnos befut egész családjával Leopold, és a 

Papa érdeklődése ettől fogva irányt változtat. 

Nagyorrú Törpe céltudatosan azonnal hozzám szalad és 

felkapaszkodik az ölembe. Panida egy gigászi méretű 

műanyag tálat szorongat. 

– Panida nagyon finomat főzött nekünk. Thai étel. Tomka 

Gai a neve. Nagyot nézel majd, ha megkóstolod, Papa – 

mondja a nyálas disznó, és valósággal kirángatja a tálat 

hitvese kezéből. A Nagyi tányérokat és evőeszközt hoz, aztán 

körbeüljük a kerti asztalt. 

A thai étel jó ízű. Legalábbis viszonylagosan. Ha az ember 

szereti az olyan fűszereket, mint a curry, a koriander meg az 

üssenek-agyon-de-nem-jut-eszembe-a-neve, nyilván a 

mennyekben jár. Nekem mérsékelten ízlik. Valószínűleg azok 

miatt a furcsa ízárnyalatok miatt, amelyek olyan 

ízlelőbimbóimat is működésbe hozzák, amikről eddig nem is 

tudtam, hogy léteznek egyáltalán. Vagy a Leopold jelenléte 

veszi el az étvágyamat. Ezt sem lehet kizárni. Sushinak 

mindenesetre nagyon ízlik, így serényen lapátolom az ételt 

az aprócska, telhetetlen szájába. Ragyogó tekintettel néz 

rám. Minden egyes falatnál. Hihetetlen. 



Vacsora után Rudival együtt benézünk Wolfihoz. Simmerl 

és Flötzinger urak már ott vannak, de úgy ül mind a kettő, 

mint egy rakás szerencsétlenség. 

– Kissé nyomott itt a hangulat – nézek végig rajtuk. 

– Nekem mondod? – morog Wolfi, miközben máris a 

pultra teszi a sörömet. – Ha így megy tovább, beperelem őket 

kártérítésért, amiért az összes vendégemet elüldözik a 

nyavalygásukkal. 

Ami persze erőteljes túlzás. Mert hogy, legyünk őszinték, 

olyan sok vendége nincs is a kocsmárosnak. Aki meg jön, az a 

legtöbbször maga is azért jön, mert valami baja van, amit 

sürgősen italba akar fojtani. Pénzügyek, nőügyek, vagy a 

kettő együtt. 

Flötzingernél ma a nőügyek vannak soron. Világos. 

Simmerl esetében inkább a BMW-re tippelek, de aztán 

megtudom, hogy nála is nőügyről van szó. Pontosabban egy 

konkrét nőről. A Giseláról. Aki pillanatnyilag éppen pokollá 

teszi a derék hentes életét. Pedig Simmerl igazán csak jót 

akart. Egy rendes, megbízható kocsit venni a kölyöknek. 

Csak annak a bolondnak fogalma sincs a kocsikról. Ezért 

fekszik most a kórházban. A Simmerl-házban meg 

elviselhetetlen a hangulat. 

– Gisela azt mondja, szörnyű rossz apa vagyok –

panaszkodik a hentes. – A legszörnyűbb, legrosszabb apa, 

akit csak el lehet képzelni. 

Flötzinger kissé lenéző pillantást vet rá. 

– Mary azt mondja, én vagyok az élete legnagyobb 

csalódása. A legeslegnagyobb. Mert egy lúzer vagyok, egy 

abszolút lúzer. – Iszik egy nagy korty sört, aztán valamivel 



bizakodóbban folytatja. – De Silvie… Silvie-nek egészen más 

a véleménye. 

Wolfi fejcsóválva törölgeti a pultot. 

– Nők… – dörmögi maga elé a hentes. 

– Nők… – nyavalyog a buheráló. – Ki érti a nőket? 

Egyszerűen kiismerhetetlenek. Kiszámíthatatlanok. Azt 

csinálnak velünk, amit csak akarnak. Disznóság, egyszerűen 

disznóság! 

– Bántanak bennünket, mindig csak bántanak – bólogat 

Simmerl és csak bámul a söröspoharába. – Nem is emberi 

sors a miénk, én mondom… 

Birkenberger meg a tojásai felé néz szomorúan. 

Aztán nyílik az ajtó és belép Susi. Flötzingernek máris 

átsuhan az arcán a reménykedés. 

– Jó estét, Susi. Silvie is itt van? 

– Nincs, te farokvezérelt seggfej – mordul rá Susi. – Menj 

szépen haza, a családodhoz, ahová tartozol. Hihetetlen, mi 

mindent kell elviselnie szegény Marynek! Én már régen 

kitettem volna a szűrödet, te vén kujon! 

Ahogy beszél, egyre jobban indulatba jön. A végén már 

kiabál. A Flötzingernek meg már az ivástól is elmegy a 

kedve. Felhajtja a maradék sörét, aztán elkullog. 

– Jössz? – néz rám Susi felszólítóan. 

– Te, Susi – mondom neki már-már megszeppenten. – 

Látod, vendégem van. Méghozzá egy lábadozó vendégem. 

Nem hagyhatom sorsára, megértheted… 

Megérti. Megfordul, hátraveti a haját, odaül mellém és ő 

is kér magának egy sört. 

– Akár még meg is úszhatták volna – mondja később Rudi 

a sörét kortyolgatva. – Az ötlet tökéletes volt. 



– Mondhatjuk. 

– Ez a két nő… ezek tényleg mindenre gondoltak. Egy 

igazi álomcsapat – vigyorodik el még mindig kissé 

fájdalmasan. 

– Majdnem mindenre – javítom ki. – Nem számoltak 

velünk. A mi szimatunkhoz képest a szarvasgombakutató 

kutyák a fasorban sincsenek. 

Susi közben a pulthoz sétál, Simmerllel és Wolfival 

beszélget. Az urak hangulata azonnal javulni kezd. Sőt, 

nemsokára már nevetnek is. Susi azért időről időre odanéz 

rám. 

– Adj még két korsóval – mondom Wolfinak, miközben 

odalépek melléjük. 

– Biztos vagy benne? – kérdezi Susi és kisimít egy tincset 

a homlokából. Aztán közelebb hajol és halkan hozzáteszi: – 

Mit szólnál egy kis otthoni kényeztetéshez? 

Fizetek és indulunk. 

– Ismered az utat hazafelé – kiáltok hátra 

Birkenbergernek a vállam fölött. Bólint és vigyorog. 

Másnap reggel diadalittasan vonulok be a landshuti 

kapitányságra ünnepeltetni magam a Barschl-ügy 

megoldásáért. Meg kell mondjam, kollégáim nem sietnek 

gratulálni. Senki nem jön oda hozzám, nem gratulál, nem 

veregeti meg a vállamat elismerően. Csak amikor 

végigordítok a folyosón, akkor dugják elő a fejüket. 

– Mi van veletek, hé? Megoldottam nektek a Barschl-

ügyet! Csak elvárhatok egy kis vállonveregetést, nem 

gondoljátok? 



Erre végre előjönnek és megveregetik a vállamat. 

Mindannyian. Kóró kisasszonnyal az élen, aki mindjárt a 

szobájába is beinvitál. 

– Őszintén szólva nem néztem volna ki magából – 

mondja, és egy csésze kávét tesz elém. – Ne értsen félre, de 

mi itt a belünket kidolgozzuk, maga meg szinte mellékesen 

megoldja az ügyet. Hogy csinálta, Eberhofer? 

Nem tagadom, hízelegnek a szavai. Mintha csak hájjal 

kenegetnének. 

– Elég sok tapasztalatot gyűjtöttem a szakmában –

mondom végül szerényen. – Nem kevesen üldögélnek még 

ma is rács mögött, akik nem nézték volna ki belőlem, hogy 

leleplezem őket. 

Iszom egy korty kávét és kényelmesen hátradőlök. Talán 

kissé öntelten is. 

– Igen, de egy rendőrgyilkosság azért mégiscsak más – 

erősködik a kolléganő. – Amikor közülünk ölnek meg valakit, 

az olyan, mintha… hogy is mondjam, mintha a testvérét 

ölnék meg az embernek, nem gondolja? 

Barschlra gondolok. 

– A testvérét? Van benne valami – mondom. 

– Mindenesetre az én itteni kirendelésemnek ezzel vége – 

mondja és feláll. – Köszönöm a munkáját, még ha nem is 

kérte rá senki. 

Kezet rázunk és megyek. 

Benéznék Karlhoz is, de nincs a szobájában. Beteg, 

mondják a kollégái. Már két napja. Pörgetés okozta súlyos 

nyaki és háti trauma. A körhintásnak bizony mélyen a 

zsebébe kell majd nyúlnia, hogy ki tudja fizetni a kártérítést. 



Niederkaltenkircheni irodámban már igencsak 

emelkedett hangulat fogad. Mire ugyanis hazaérek, már 

közszájon forog a történet zseniális nyomozásomról. Még a 

polgármester is bejön, áradozik, és nem győzi hangsúlyozni, 

micsoda megtiszteltetés kicsiny községünknek, hogy egy 

ilyen kiváló szakembert tudhat magáénak. Én meg állok az 

ablak mellett, és nézek kifelé. 

Odakint Koboldfej vagdossa szorgalmasan az ágakat a 

fákról. Egyedül méghozzá, mert a gondnoknak fontosabb 

dolga is van a fametszésnél. Meg kell hagyni, Koboldfej 

megadja a módját a munkának. Levág egy ágat, lemászik a 

létrán, szemrevételezi az eredményt. Minden oldalról, 

magától értetődik. Teljes átéléssel dolgozik. Utána újra 

felmászik, megint levág egy ágat, megint lemászik. Amikor 

meglát, ragyogó arccal integet nekem. Úgy látszik, pontosan 

erre volt szüksége. Egy kis munkaterápiára. Visszaintegetek 

neki. 

Aztán vége is a munkanapnak. Legalábbis én most 

hazamegyek. Mert hogy az utóbbi napok őrült zsúfoltsága 

után megérdemlek végre egy kis pihenést. 



21. fejezet 

Ahogy behajtok az udvarra, mindjárt látom, a családi 

főhadiszállás ismét a kertbe helyeződött át. Ami nem csoda, 

hiszen kellemesen süt a nap, enyhe szellő fújdogál, mit 

akarhat még többet az ember? Na jó, egy sör még kell a 

tökéletességhez. Ki is veszek egyet a hűtőből, s csak azután 

csatlakozom a nyári idillhez. 

A Papa a hintaszékben ül és füves cigarettát szív. Mögötte 

egy leterített pléden ül a Nagyi. Mellette fekszik Paul, a feje a 

Nagyi ölében. A Nagyi lenéz rá és gyengéden simogatja az 

arcát. Nagy-nagy szeretettel. 

– Ülj ide hozzám, kölyök – mondja a Papa. Furcsa a 

hangja, nem a szokásos. A mellette álló székre mutat. 

Engedelmesen leülök. 

– Paul meghalt – mondja halkan. 

– Paul… meghalt? – kérdezem, mert nem értem, miről 

beszél. – Paul ott fekszik a Nagyival a füvön. 

– A halott Paul fekszik a Nagyival a füvön – javít ki a 

Papa. 

Felállok és odamegyek hozzájuk. Paul arca sápadt, mint 

mindig. Nagyi felnéz rám. Csillog a szeme. Leguggolok Paul 

mellé. Keresem a pulzusát, de nem találom. Sem a bal 

csuklóján, sem a jobbon. 

– Hagyd még meg nekem egy kicsit – mondja a Nagyi alig 

hallhatóan. 



Betántorgok a házba és felhívom Brunnenmaiert. Azonnal 

jön, de már ő sem tehet semmi. Nincs pulzus, nincs 

szívverés, nincs semmi. 

Ott állunk hárman tanácstalanul a kertben és nézünk le a 

takaróra. Paulra és a Nagyira. És a búcsúra, aminek a tanúi 

vagyunk. Összeszorul a torkom. 

Alkonyatkor bevisszük Pault a Nagyi szobájába, aztán 

felhívom Liesl Mooshammert, aki azonnal jön is. A két nő 

lavórt, szivacsot, törlőkendőket szed elő, tiszta ruhákat 

válogatnak, aztán bemennek a szobába és becsukják maguk 

mögött az ajtót. A Papa gyertyát gyújt. Nem is egyet. Az 

összesét meggyújtja, amit csak talál a házban. Brunnenmaier 

leül a konyhaasztalhoz és elkezdi kitölteni a halotti 

bizonyítványt. 

– Nekem itt már nincs több dolgom – mondja, amikor 

végez. Részvétét nyilvánítja, azzal elköszön. 

Kinyílik a Nagyi ajtaja. Liesl nyitja ki. Lassan, már-már 

ünnepélyesen. Bemehetünk, mondja. Megmosdatták és 

szépen felöltöztették Pault. 

Szépen fest az öreg. Jobban, mint ahogyan bármikor is 

festett, amióta itt volt nálunk. Kölniillata van. Az arca 

kisimult. Összekulcsolt kezében rózsafüzér. A Nagyi az ágy 

mellett térdel és csak simogatja az öreg arcot. Nem tudja 

abbahagyni. A Papa előhúz egy széket, leül, felüti a Bibliát és 

halkan olvasni kezd belőle. Pontosan így történt akkor is, 

amikor a Mama meghalt. Amit én persze csak elmondásból 

tudok. Ezerszeres elmondásból méghozzá. 

Másnap reggel felhívom a temetkezési vállalkozót, nem 

sokkal később már ki is érnek. Udvariasan részvétüket 

nyilvánítják, ami persze senkinek nem jelent semmilyen 



vigaszt. A Nagyi reggelit készít, Liesl megteríti az asztalt. 

Leülünk és néma csendben elfogyasztjuk az étkünket. Jól tesz 

a nyugalom. Mindannyiunknak. Csak aztán berobog a 

Leopold autója az udvarra. 

– Micsoda tragédia! Micsoda rettenetes tragédia! –

rikoltozik a disznó már az ajtóból. Olyan hevesen öleli 

magához a Nagyit, hogy szegény majdnem belefullad a mézes 

kenyerébe. 

– Én megmondtam, hogy azonnal be kellene vinni a 

klinikára! Én megmondtam! Csak éppen senki nem hallgatott 

rám. Senki. Te hol voltál egyáltalán, Franz? Neked tanulnod 

kellett elsősegélynyújtást! Újraélesztést, meg hasonlókat! 

Felállok és odaviszem a tányéromat a mosogatóhoz. 

– Mondd már, hol voltál? 

– Leopold, kérlek – szól rá határozottan a Papa, 

megakadályozva ezzel, hogy testvérgyilkosság helyszínévé 

váljon a konyhánk. Nem is maradok tovább, fogom Ludwigot 

és indulunk a körünkre. 

A következő napok viszonylag örömtelenül telnek. 

Aminek oka egyrészt a Leopold állandó jelenléte, másrészt a 

Nagyi állandó távolléte. Ő ugyanis csak enni meg a vécére 

jön elő a szobájából. Hihetetlenül szomorú és senkivel nem 

beszél egy szót sem. Egészen addig, amíg Leopold elő nem 

veszi a temetkezési vállalkozó katalógusát. 

– Valódi német tölgy – mondja, és az ujjával vadul 

dobolva mutogatja egy koporsó fényképét. – A tetejére meg 

fehér liliomok. Gyönyörű! 



Nagyi felnéz és megrázza a fejét. Aztán kartondobozról 

mond valamit, meg hogy környezetbarát. És hogy Paul így 

akarta. 

– Nem, nem, nem, Nagyi! Szó sem lehet róla! – Leopold 

feláll és odalép szorosan az aprócska teremtés elé. Hangosan 

magyaráz neki, kézzel-lábbal mutogatva közben a 

mondandóját. Pedig a Nagyi enélkül is pontosan értené, mit 

akar, biztos vagyok benne. 

– Több tucatnyi vendég lesz ott, Nagyi! Már csak 

kíváncsiságból is eljön majd a fél falu! A legszebb koporsót 

kell megrendelnünk, nem is vitás. És zenészeket. És 

virágokat. Rólam ugyan ne mondhassa senki, hogy egy 

cipősdobozban hantoltatom el a szeretett nagyapámat! Mi 

lenne a jó hírünkkel? 

Megfogja a Nagyi vállát és megrázza. Ami természetesen 

tűrhetetlen. 

Felpillantani sincs ideje, már elkapom és kipenderítem a 

folyosóra. 

– Ha Paul azt akarta, hogy egy cipősdobozban temessék 

el, akkor egy cipősdobozban fogjuk eltemetni – közlöm vele, 

miközben a falhoz szorítom. – Mert ez volt a kívánsága! 

Felfogtad, te elmebeteg? 

A Nagyi kijön utánunk, megsimogatja az arcomat, aztán 

újra eltűnik a szobájában. 

– Az Isten szerelmére, Papa, mondj már te is valamit! – 

vinnyog a nyálas disznó. Mindenképpen szövetségest akar 

találni magának, de ezúttal nincs szerencséje. 

– Hagyd abba, Leopold – mondja a Papa halkan. – Ez a 

Nagyi ügye. Paul kezdettől fogva a Nagyi ügye volt, érted? 

Hiszen miatta jött ide. Csak miatta. Rólunk… rólunk még 



csak nem is tudott. Egész életében nem tudott rólunk. 

Úgyhogy mi csak ne avatkozzunk bele az ő dolgukba. 

Azzal kimegy. Hallom, hogy kattan az öngyújtója. 

Nagyi határozott kívánságára szűk családi körben 

temetjük el Pault. A Papán, rajtam és Leopold családján kívül 

csak Liesl van jelen. A koporsó kartonból készült, ahogyan 

Paul kívánta. Így is szép. A tetején napraforgókból font 

koszorú, rajta piros szalag „Szeretettel és hálával Leni” 

felirattal. 

Ha Leopold csinált valaha valami értelmeset életében, az 

az, hogy megírta előre a gyászbeszédet a plébánosnak. 

Méghozzá egy nagyon jó beszédet. Szól egy keveset Paul 

életéről, elmondja azokat a dolgokat, amiket még maga Paul 

mesélt el nekünk az utolsó napokban. Kár, hogy a Nagyi 

semmit nem hall belőle. De Leopold külön kinyomtatta neki. 

Nagyi átöleli a plébánost és hálásan megköszöni a szép 

szavait. 

A halotti tor után Leopold és családja végre levonul a 

színről, nálunk pedig lassan újra visszatér az élet a 

megszokott kerékvágásba. 

Hétfő reggel, amikor benézek Susihoz, látom, hogy 

megint új kolléganő ül a hátsó íróasztalnál. Mármint egy még 

újabb. Még ha az „új” jelző nem is igazán illik rá. Inkább 

nagyon is használtnak tűnik. 

– Nocsak, ki érkezett hozzánk? – tudakolom. 

Susi kitölti nekem a kávét. 

– Új kolléganőnk van. Cordula. 



Cordula elfordítja a tekintetét a képernyőről és rám 

vigyorog. 

– Szóval Cordula. És mi történt Silvie-vel? – érdeklődöm. 

– Silvie-vel? Hát ő egyik napról a másikra egyszercsak 

felmondott és itthagyta szépséges falunkat – közli Susi. 

Miután hosszú és intenzív beszélgetést folytatott a Flötzinger 

Mary-jével, teszi hozzá. És a polgármesterrel. Aki ezután 

egyértelműen arra az álláspontra helyezkedett, hogy Silvie 

tulajdonképpen nem is illik ide közénk. És ez nagyon nem jó 

egy ilyen kicsi település ilyen kicsi hivatalában, ahol nagyon 

fontos, hogy a dolgozók harmonikus összképbe 

illeszkedjenek. Stimmeljen a kémia, így mondta a 

polgármester. 

Erre csak vigyorogni tudok. 

Visszavonulok az irodámba és felhívom Flötzingert. 

– Flötzinger víz-gáz-fűtés – jelentkezik öreg barátom. 

– Eltüntették Silvie-t a szemed elől? – kérdezem minden 

bevezetés nélkül. 

– Seggfej – mondja válaszként. 

– Ha belegondolok, hogy az egész niederkaltenkircheni 

közigazgatást át kellett szervezni miattad… csak azért, mert 

képtelen vagy a nadrágodban tartani a farkadat… hihetetlen 

– mondom. 

– Te, Franz, ez nem egészen így van. Tényleg nem. Mary 

és én… most majd elmegyünk néhány napra szabadságra. 

Csak mi ketten. Susi megígérte, hogy vigyáz addig a 

gyerekekre. Valami nagyon különlegeset szeretnék adni 

Marynek – halkítja le a hangját összeesküvőszintre. – Valami 

romantikusat. Mint egy második nászút, érted? 



– Nászút. Vagy úgy – mondom. – És hová lesz az a 

romantikus második nászút, ha szabad kérdeznem? 

– Gelsenkirchenbe. 

– Gelsenkirchenbe? 

– Pontosan. Van ott egy unokatestvérem. Apai ágról. Egy 

olyan… motelfélét üzemeltet és kedvezménnyel vehetünk ki 

nála szobát. Ilyen lehetőséget nem hagyhatunk ki, nem igaz? 

– Gelsenkirchen. Részeg vagy? 

– Miért lennék részeg? Gelsenkirchen egyáltalán nem 

olyan rossz hely, Franz. Ott van például az a híres dolog, az a 

Tudomány Parkja vagy micsoda. Akkora fotóvoltaikus 

rendszerük van, olyan napelemes, tudod, hogy eltátod a 

szádat! 

Kitör belőlem a nevetés. 

– Most meg mit röhögsz? Mi olyan mulatságos? Én csak 

szeretnék örömet szerezni Marynek, hogy újra jóban 

legyünk. Főleg most, hogy újabb gyereknek nézünk elébe. 

– Hülye vagy te, Flötzinger – mondom neki őszintén. – 

Gelsenkirchen. Tudomány Parkja meg fotovoltaikus 

rendszer. Körülbelül olyan romantikus, mintha… mintha az 

aranyérről írnál verset. 

– De éppen akkor lesz egy óriási harmincasok partija is! 

– Annak aztán nagyon fog örülni a te Maryd. Elmehet 

veled harmincasok partijára Gelsenkirchenbe. Ahol te úgyis 

csak a többi nőre fogod meresztgetni a szemedet. 

Erre leteszi. Valószínűleg megsértődött. 



– Te, Susi – kérdezem, ahogy rögtön a telefonbeszélgetés 

után átmegyek hozzá. – Tényleg napokra elvállaltad a 

Flötzinger pereputtyát? 

– Persze, hogy elvállaltam – mondja lelkesen. – Képzeld, 

Clara-Jane és Ignatz-Fynn már alig várják. Nincs kedved 

beszállni valami közös programba? Elmehetnénk moziba. 

– Moziba? Clara-Jane-nel és Ignatz-Fynn-nel? Nem, Susi, 

már ne is haragudj, de előbb lövöm szét a térdkalácsomat – 

mondom. 

Cordula nevetni kezd. Nem bírja abbahagyni. Bejön neki 

a humorom. Helyes. Ha jobban megnézi az ember, nem is 

olyan csúnya nő. 

Aztán hirtelen hangos csattanás hallatszik kívülről, utána 

meg olyan káromkodás, hogy olyat még életemben nem 

hallottam, s ezért nem is teszem itt közzé. Kinézek az 

ablakon, hát ott fekszik a Koboldfej a földön, rajta meg a 

létra. Üzemi baleset, mondhatni. Ki is megyek megnézni, 

nyomomban a teljes hivatali személyzettel. Egyszerűen 

hihetetlen ez az együttérző gondoskodás itt nálunk. 

– El kellene vinni orvoshoz – mondja végül a 

polgármester, miután tüzetesen szemügyre vette a sérültet. 

– Nem mehetek orvoshoz, nincs betegbiztosításom – 

jajgat a megrongálódott segédkertész. 

– Átviszlek Brunnenmaierhez – mondom és beemelem a 

járőrautóba. 

Köves, hepehupás az út, de Koboldfej bátran összeszorítja 

még meglévő fogait. 

Eltart egy ideig, mire Brunnenmaier kicsoszog az ajtóhoz. 

– Mi van már megint, Eberhofer? – morogja, amint 

meglát. 



– Orvosi segítségre van szükség, Brunnenmaier – 

mondom hosszúhajú kísérőmre mutatva. A doki végigjáratja 

rajta a tekintetét. Tetőtől talpig, enyhe undorral. Amit persze 

meg lehet érteni, figyelembe véve, hogy Koboldfej sebek 

nélkül is elég nyomorúságos látvány, hát még így. 

A doktor színpadiasan sóhajt néhányat, aztán félreáll és 

int, hogy menjünk be a rendelőbe. Én inkább kimaradok az 

élményből és leülök a nappaliban, hogy megvárjam az 

eredményt. Orvosi ellátáshoz akkor sem szeretek közel 

menni, ha nem én vagyok a szenvedő alany. 

A nappaliban könyvek, amerre csak a szem ellát. Jó 

könyvek, nem ponyva, első pillantásra látszik. Még a kötésük 

is elegáns. Ha a doki ezt mind elolvasta, hát nagyon okos 

ember kell legyen. 

Az ablak előtt álló ősrégi asztalon egy üveg bor. 

Kacifántos címke. Minőségi ital lehet. Mellette sakktábla, 

ami csak megerősíti előbbi benyomásaimat. A figurák 

összevissza állnak a táblán. Elefántcsontból faragták őket, 

legalábbis annak tűnnek. Nem tiltották be már az 

elefántcsontot? Mindegy, a figurák kifejezetten jól néznek ki. 

Megnézem a dámát. Művészi faragvány. Olyan aprólékos 

munka, hogy még a hajszálait is egyenként faragták ki. 

Elismerésre méltó. A vezérnek még kardja is van. A ló meg 

olyan élethű, hogy szinte már nyerít. 

– Mit művel, Eberhofer? – harsan a rendelő ajtaja felől. 

Brunnenmaier valósággal kiviharzik a rendelőből. – 

Tönkreteszi a partimat! 

Annyira megijedek, hogy leejtem a lovat. Ami ráesik a 

szomszédos figurára, ami ugyancsak feldől. Aztán a többi is, 

szép sorjában. Brunnenmaier meg kishíján elsírja magát. 



– Tűnjön el innen! – hörög. – Van fogalma róla, mennyit 

érnek ezek a figurák? Embert is öltek már ilyenekért! 

Embert! Ma már nem kapni ilyet sehol a világon! 

Emberölés. Vagy úgy. 

– Maga sakkozik? – érdeklődik Koboldfej és odasétál 

hozzánk. Tetőtől talpig kötések és ragtapaszok borítják. 

– Igen, sakkozom, ha nincs ellenére – morog a doki nem 

éppen barátságosan, aztán elkínzott arccal kezdi 

összeszedegetni és újra a helyükre rakni a figurákat. 

– Egy konkrét partit játszik? – óhajtja tudni bozontos 

kísérőm. Brunnenmaier egy pillanatra felnéz, aztán újra a 

figuráinak szenteli magát. 

– Naiditsch-Kramnik – mondja végül kelletlenül. 

– Az nem semmi! – nevet fel Koboldfej. 

– Maga sakkozik? – kérdezi ezúttal a doktor. 

– Néha – feleli Koboldfej és óvatosan felemeli a tábláról a 

dámát. Csak le ne ejtse, különben itt halunk meg mind a 

ketten! 

– Nekem mindenesetre most mennem kell – mondom 

gyorsan. – Isten fizesse meg a segítségét, Brunnenmaier. 

Gyerünk, Koboldfej, indulunk! 

Az uraknak azonban hirtelen egészen más terveik 

támadnak. Még csak ki sem kísérnek az ajtóhoz. Már csak a 

sakkparti számít a szemükben. Érthetetlen kifejezések 

röpködnek a levegőben. Tétován intek nekik búcsúzóul, és 

egyedül megyek ki a kocsihoz. 



22. fejezet 

Az irodámba visszatérve Moratschek bíró telefonhívása 

fogad. Barátságos, eldugult orrú hang. Szinte a telefonon 

keresztül is érzem a tubák illatát. 

– Remekül csinálta, Eberhofer! Remekül! Két gyilkost egy 

csapásra! Mondja, hogyan jutott egyáltalán eszébe, hogy 

összekapcsolja az ügyeket? 

Először is hallgatok egy percig. Élvezem a tömjénezést. 

– Ravasz róka maga, Eberhofer, igazi ravasz róka. Azért 

hívom, mert hivatalosan is ki fogják tüntetni. Személyesen a 

rendőrfőnök! Mit szól hozzá? 

– Kitüntetnek? – kérdezem. – Nem hangzik rosszul. Azt 

nem tudja, Birkenbergernek is adnak valamit? Mert hogy 

azért ő is komoly szerepet játszott a nyomozásban. 

– Mindjárt gondoltam, hogy ő is benne volt – mondja a 

bíró, aztán szippant egy mélyet. Nem is értem, hogyan fér be 

ennyi tubák egyetlen orrba. – De sajnos nem sok esélyt látok 

rá, hogy kapjon valamit. Már évek óta nincs a rendőrségnél, 

nem igaz? Ráadásul az ok, amiért elbocsátották, elég kínos 

volt, maga is tudja… 

Igen, tudom. Mégis bánt, hogy Rudit kihagyják az 

elismerésből. Első osztályú munkát végzett pedig. De igazán. 

– Mi ez a szomorú hang? Nem is örül a kitüntetésének, 

Eberhofer? 

– Örülök, de Rudi… 

Moratschek nem hagyja, hogy végigmondjam. 



– Az Isten szerelmére, Eberhofer! Kap egy nagy zacskó 

pénzt is a pleesni mellé, hát hívja meg belőle a Birkenbergert 

valami jó helyre vacsorázni. Nekem mindenesetre most 

mennem kell. Mindjárt kezdődik a következő tárgyalásom. 

Többszörös nemi erőszak, undorító ügy. 

Letesszük. Hátradőlök a székemben és gondolkozom. 

Szóval kitüntetés. Hozzá egy kalap pénz. Nem hangzik 

rosszul. Egyáltalán nem. 

Az ajtó kinyílik és megjelenik a polgármester. 

– Ó, Eberhofer, látom, megint elborítja a munka – jegyzi 

meg. 

– Maga meg miért nem kopog, mielőtt benyit, ha szabad 

kérdeznem? 

– Kopogni? Miért kopognék? A maga ajtaja mindig nyitva 

szokott lenni. 

– Most azonban csukva volt. Csukott ajtónál pedig 

kopogni szokás. Főleg egy olyan bűnüldöző ajtaján, akit 

nemsokára személyesen a rendőrfőnök fog kitüntetni. 

A polgármester erre kimegy. Becsukja maga után az ajtót, 

aztán bekopog. Meg lehet ezt tanulni, csak akarni kell. 

– Szabad! – kiáltok ki, amire újra bejön. A szemét 

forgatva méghozzá. 

– Mi van a Koboldfejjel? – óhajtja aztán tudni. – Súlyosak 

a sérülései? 

– Nem tűntek komolynak, amikor utoljára láttam a fickót. 

– A biztosítás miatt, tudja… Nincs neki 

társadalombiztosítása, a Koboldfejnek. Ezért arra gondoltam, 

mi lenne, ha a maga betegbiztosítására könyvelnénk el? Mint 

üzemi balesetet, vagy valami olyasmit. Mondjuk azt, hogy 

maga egy macskát akart megmenteni, de közben leesett a 



fáról. Gyakran hallani ilyesmiről. Maga meg néhány napig 

otthon marad és pihenget. Mit szól hozzá? 

Olyan lelkesen meséli a perverz ötletét, hogy szinte 

elérzékenyül a saját okosságától. 

– Nézze, polgármester – állítom le, amikor már megölelni 

készül. – Maga csak ne aggódjon. Koboldfej majd levág 

néhány ágat a Brunnenmaier doki kertjében is, vagy lenyírja 

nála a füvet. Az egész nem ér annyit, hogy a biztosítót is 

bekapcsoljuk. 

Látni lehet rajta a megkönnyebbülést. 

– Néhány ágat? Az jó, nagyon jó… – motyog és már megy 

is kifelé. 

Azután felhívom Birkenbergert. Azért csak tájékoztatni 

kell őt is a kitüntetésről, még ha neki ezúttal nem is jut 

semmi. Először persze bosszankodik egy kicsit, de amikor 

meghallja, hogy a plecsni mellé járó pénzből eszünk egy jót 

valahol, mindjárt jobb kedvre derül. 

– Kiválaszthatom én az éttermet? – kérdezi azonnal. 

– Kiválaszthatod – hagyom rá nagyvonalúan. 

– Megígéred? 

– Megígérem. 

Jó, mondja. Nagyon örül, hallom a hangján. Majd ő 

elintézi az asztalfoglalást, aztán időben tájékoztatni fog a 

pontos időpontról. Ezzel el is köszönünk egymástól. 

Hazafelé menet elhajtok a hentesbolt előtt, hát látom, 

hogy egy Volkswagen Polo áll a járda mellett. Méghozzá nem 

is üresen. A Max kölyök ül benne. Ablak lehúzva, kar 

kilógatva. És begipszelve. 

Megállok és odasétálok hozzá. 

– Szép kocsi. Új? 



Bólint. 

– Jól látod, Franz – jön ki hozzánk a boltból Simmerl. A 

kötényébe törölgeti virsliujjait, aztán végigsimít a kocsi 

tetején. – Vadonatúj. Nem is olyan rossz járgány, nem 

gondolod? Kék metálfényezés. A spoilert láttad? És 

tetőablaka is van. Igen. Egy kicsit persze többe került így, de 

csak nem hagyom, hogy akármilyen járgánnyal furikázzon a 

kölyök. 

Hát ebben igaza van. 

– Egyelőre nem furikázhatok semmivel – szólal meg Max 

kissé bánatosan. 

– A gipsz miatt? Mikor veszik le? 

– Az nem tart olyan sokáig. A jogosítvánnyal van a baj. 

Még próbaidős volt… Ismered a szabályokat – feleli Simmerl 

és mérges pillantásokat lövell a kocsi belsejébe. Max 

összerezzen. – Éppen most, amikor megismerkedett egy 

aranyos kis nővérrel a landshuti kórházban, igaz, Max? 

– Egy aranyos kis nővérrel? – kérdezem. 

Simmerl bólint. A kölyök elvörösödik. 

Muszáj vigyorogni rajta. Nekem is, meg az apjának is. 

Aztán tűnődve benézek a hentesboltba a kirakaton át. 

Hegyekben állnak a szebbnél szebb húsok. 

– Tulajdonképpen ki jelentette be a balesetet? – 

kérdezem. 

Egymásra néznek. Aztán énrám. 

– Hát te – mondják tökéletesen szinkronban. 

– Én? Én ugyan nem. Miért jelentettem volna? Én csak 

azért voltam ott, hogy támogatást nyújtsak régi barátomnak 

a szükség idején. Teljesen önzetlenül. Kizárólag emberiességi 

okokból, természetesen. Nem ügybuzgalomból. 



Simmerl a vállamra fekteti hatalmas karját. 

– Rád mindig számítani lehet, Franz. Nemcsak régi barát, 

de nagyon jó barát is vagy. Nagyon-nagyon jó barát 

méghozzá. 

– Viszont nem olcsó – teszem hozzá, aztán belépünk a 

húsokban megtestesülő paradicsomba. 

Hazaérve már az udvarról kiabálok a Papának, hogy 

nyissa a fagyasztóládát, utánpótlást hoztam. Egy fél évre 

elegendő utánpótlást. Ha Leopold nem jönne olyan gyakran, 

akár háromnegyed évre is elég lehetne. 

A Papa nagyon örül rablóhadjáratom eredményének és 

máris begyújtja a grillt. A temetőből hazakerekező Nagyit 

már válogatott kulináris remekművek várják. Jól tesz neki. 

Szinte látom, ahogy megtelik erővel az az aprócska test. 

Boldogan mártogatja a sült kolbászt a jó Händlmaier-féle 

mustárba, hogy csak úgy roppan a héja. Hozzá perec, jó 

ropogós, utána egy korsó sör. Lassan kipirul az arca. 

Esti körünk alkalmával megint a Flötzingerbe botlunk 

Ludwiggal. Futóruha van rajta, fülhallgató a fülében, a 

csuklóján pulzusmérő, amit folyamatosan nézeget is. 

– Már csak néhány nap! – mondja boldogan, miközben 

apró ugrásokkal járkál körbe-körbe. 

– Néhány nap? – kérdezek vissza, mert fogalmam sincs, 

miről beszél. 

– Már elfelejtetted? Megyünk Gelsenkirchenbe! 

– Gelsenkirchenbe… Igen, emlékszem. No és Mary mit 

mondott? Örül neki? A fotovoltaikus berendezésnek meg a 

harmincas partinak? 



– Igen… Nem… Nézd, Franz, nem ácsoroghatok itt 

tovább, a pulzusom, tudod… – mondja, aztán már robog is 

tovább az erdei ösvényen. 

A bíróság egyesíti a két gyilkossági ügyet és együtt 

tárgyalja. Moratschek elnököl. Természetesen az én 

megjelenésem is elengedhetetlen, hiszen én voltam az ügy 

egyik nyomozója – egyben az egyetlen, aki sikerrel is járt. 

Rudi is idézést kap. Ő lesz a vád fő tanúja. 

A tárgyalás előtt beülünk egy kávéra. Alig ülünk le, egy 

prospektust hajít elém az asztalra. 

– A párizsi Ritz – mondom, miután egy pillantást vetek 

rá. – Mi van vele? 

– Oda megyünk vacsorázni – közli Rudi, és összefonja 

maga előtt a karját. 

Elment az esze? 

– Mondd csak, megbolondultál? – vágom a fejéhez a 

prospektust. 

– Párizs. A jövő héten, Franz. Nincs visszatáncolás, már 

mindent lefoglaltam. Megvan a repülőjegy, megvan a szoba. 

Minden az én költségemre. Leírhatom költségként az 

adómból. Az egyetlen, amit neked kell fizetned, az a vacsora 

lesz, amit ígértél. 

Olyan szégyentelenül vigyorog rám, hogy a 

legszívesebben behúznék neki egyet. 

– Ugyan, Franz – mondja, mintha kettőnk közül nekem 

lenne baj a fejemmel. – Gondolj csak bele, ott lesz a sok bájos 

kis francia nő… Tárt karokkal várnak ott bennünket, 

barátom. 



Még kacsint is hozzá. 

– Te tényleg komolyan beszélsz? – meredek rá. 

– Már hogyne beszélnék komolyan! Te, éppen most az 

elmúlt hetekben obszerváltam egy üzletembert Párizsban, 

képzeld csak el, minden éjszakára más nőt vitt fel magához! 

Nem is akármilyeneket! Olyan nők voltak közöttük, 

amilyenről álmodni sem mernél! 

– Felejtsd el – mondom és felállok. Amúgy is ideje indulni 

a bíróságra. 



23. fejezet 

Nem tudom, a közelgő kitüntetésem miatt van-e, de szinte az 

egész falu kivonul a tárgyalásra. Eljön a polgár-mester. Meg 

a Papa és a Nagyi. És a Mooshammerl Liesl egy másik 

hasonló pletykafészek társaságában. Ott ülnek a hivatal 

ügyintézői is. Susi is ott van, mindkét oldalán egy-egy 

gyerekkel. Ignatz-Fynn és Clara-Jane láthatóan már most 

rátapadtak. A két kölyök folyamatosan integet és a nevemet 

kiabálja. Még szerencse, hogy jön Moratschek és megnyitja a 

tárgyalást. 

Bevezetik Barschlnét. Elragadóan néz ki. Magasan 

záródó, fehér ruhát visel. A haját kontyba tűzte. Ártatlan 

kisleány benyomását kelti. Mint aki soha az életben nem 

bántana másokat, nem hogy gyilkolna is. Bűntársa fekete 

nadrágkosztümben van. Úgy néznek ki együtt, mint vőlegény 

és menyasszony. 

Az első sorban meglátom Grablonskit. Ő is észrevesz 

engem, biccent felém, aztán újra az Ivanája felé fordul. A nő 

is újra meg újra az ő pillantását keresi. 

A személyi adatok egyeztetése után az ügyész ismerteti a 

vádat. Az elkövetett bűncselekmények súlya az aljas indok 

miatt kirívó, mondja. Mert hogy a vádlottak közös akarat 

alapján, szándékegységben gyilkoltak, ráadásul éppen akkor 

lepték meg áldozataikat, amikor azok nem is számítottak 

támadásra, s ezért védtelenek és kiszolgáltatottak voltak. 



Ivana egy zsebkendőt gyűröget, a Hausladen leányzó meg 

a fejét rázza folyamatosan. Aztán engem szólítanak, én pedig 

részletesen beszámolok nyomozásom eredményeiről. Profi 

módon, tárgyilagosan, bár nem tagadom, sajnálom kissé a 

nőszemélyeket. Szegény Barschlné éveken át volt összezárva 

egy fickóval, aki női ruhákat hordott. Az ellenségének sem 

kívánná az ember. 

Utánam Rudit szólítják tanúskodni. Újdonságokkal 

utánam persze már nem tud előállni, de megerősít mindent, 

amit elmondtam előtte. Jó, talán annyival még kiegészíti, 

hogy beszámol a Hausladen nőszemély támadásáról és a 

dulakodásukról. Ráadásul teljes komolysággal. Mintha 

valóban igazi veszélyben lett volna. Mit mondjak, kemény 

küzdelembe kerül, hogy ne nevessek fel hangosan. A 

hallgatóság viszont érdekes módon egyáltalán nem találja 

mulatságosnak a dolgot. Döbbenten hallgatják Rudit. Úgy 

néznek rá, mint egy igazi hősre. Mindjárt felfordul a 

gyomrom. 

Az ebédszünet után a pszichiáter szakértőt hallgatják 

meg, dr. dr. Spechtlt Münchenből. Kettős érzés kavarog 

bennem vele kapcsolatban. Évek óta ismerem a fickót, 

tulajdonképpen nem rossz ember. Sőt, alapjában véve 

rendesnek is lehetne mondani. Ugyanakkor ő volt az, akinek 

az áthelyezésemet köszönhettem Niederkaltenkirchenbe. Ami 

így utólag nézve persze nem volt olyan rossz váltás, de 

akkoriban nagyon haragudtam rá érte. 

– Eberhofer, de jó, hogy újra látom! – üdvözöl a folyosón 

már messziről. Éppen egy húskenyeres zsemlét eszem, tele is 



van vele a szájam, így nem tudok rögtön válaszolni, csak 

illedelmesen biccentek felé. 

– Fülembe jutott, milyen szép karriert futott be az utóbbi 

időben! 

Hát ami a füleket illeti, azok között tényleg jól kiismeri 

magát. Mielőtt ugyanis igazságügyi pszichiáter szakértő lett 

volna, fül-orr-gégészként dolgozott. Valószínűleg egész 

életén át elkíséri már, hogy lépten-nyomon szóba hozza a 

füleket. 

Lenyelem a falatot, felállok, kezet fogok vele. 

– Hogy van, doktor? – kérdezem. – Még mindig beteg 

agyakban turkál naphosszat? 

– Ez a munkám, Eberhofer. A munkám. Ahogy magának is 

megvan a magáé. Hallom, még ki is tüntetik, méghozzá a 

rendőrfőnök személyesen. Szép munkát végzett ebben az 

ügyben. Minden elismerésem. Két ilyen minden hájjal 

megkent nőt leleplezni… 

– Azt azért nem mondanám, hogy minden hájjal 

megkentek. Alapjában véve elég szánalmas sors jutott nekik, 

szerencsétleneknek. Kiszolgáltatottan mindenféle 

perverzeknek… tulajdonképpen nem csoda, hogy nem bírták 

tovább. Ki ne értené meg őket? 

– Nocsak, Eberhofer! – nevet fel a dupladoktor. – Csak 

nem az én állásomra pályázik, hehe? 

Moratschek is odalép mellénk és felszippant egy csipet 

tubákot. 

– Moratschek, Moratschek – csóválja a fejét a doktor. – 

Hányszor elmondtam már magának, hogy ez a méreg 

tönkreteszi a nyálkahártyáját? 

A bíró azonban csak a fejét rázza és élvezi a kábítószerét. 



Később, a szakvéleménye ismertetésekor Spechtl 

részletesen elmeséli azt a rengeteg testi-lelki bántalmat, 

amit a két vádlottnak el kellett szenvednie. Embertelenül 

bántak velük, jelenti ki. Megalázóan. Csak idő kérdése volt, 

hogy történjék valami. Gyakorlatilag időzített bomba 

ketyegett a két szerencsétlen nő lelkében. Kissé túl hosszúra 

is engedi a beszámolóját, látom, hogy egyik-másik néző már 

ásítozik. A Flötzinger gyerekei is nyugtalankodni kezdenek, 

pedig délelőtt még teljes összpontosítással figyelték az 

eseményeket. Clara-Jane az orrát túrja, de olyan mélyen, 

hogy olyat én még életemben nem láttam. Ignatz-Fynn pedig 

hintázik a székén, pillanatok kérdése, hogy felboruljon. Van 

elég dolga velük szegény Susinak. 

Dupladoktor Spechtl végre befejezi a mondandóját. 

Zsebkendőt vesz elő és letörölgeti vele az arcát, aztán leül 

egy szabad székre. Mára végeztünk is, mondja Moratschek. 

Holnap reggelre napolja a folytatást. 

Odamegyek Susihoz, mert már nagyon sajnálom 

szegényt. Hálásan pislog rám. 

– Flötzingerék már el is mentek Gelsenkirchenbe? –

érdeklődöm. 

– Még nem – mondja, és gyengéd mosollyal néz a két 

anyaszomorítóra. – Ma még csak próbanapot tartunk. Hogy 

lássuk, elboldogulunk-e. Gondoltam, elhozom őket a 

tárgyalásra. Mi lehet izgalmasabb, mint egy gyilkossági ügy? 

Főleg, hogy te vagy a nap hőse… 

Elvezetik mellettünk Barschlnét. Amikor meglát minket, 

elkerekedik a szeme. 



– Istenem – mondja őszinte megdöbbenéssel. – Ha 

tudtam volna, hogy feleséged és gyerekeid vannak, soha nem 

feküdtem volna le veled! 

– Mi jelent az, hogy lefeküdt veled? – szólal meg azonnal 

Clara-Jane. A bátyja meg hülyén vigyorog. 

Susi szeme villámokat szór. Sarkon fordul és a pokol-

fajzatok társaságában kiviharzik a teremből. 

– Hülye – veti oda nekem a Papa, miközben elhalad 

mellettem. 

– Mi van már megint? – rikoltja a Nagyi, de Mooshammer 

Liesl belekarol és kivezeti. 

Egy ideig csak állok ott kissé zavartan, de aztán jön 

Birkenberger és elmegyünk enni valamit. Otthon ma úgysem 

kapnék vacsorát, miután elmagyarázzák a Nagyinak, mit 

mondott a gyilkos nőszemély. 

Másnap a védők tartják meg a perbeszédeiket. Ha 

valakinek eddig kétségei lettek volna, most megtudhatja, 

hogy a vádlottak elsősorban nem tettesek, hanem áldozatok. 

Mindketten perverz férfiak áldozatai voltak éveken át. 

Gyakorlatilag rákényszerültek arra, amit tettek. A két halott 

egyértelműen saját magának köszönheti a sorsát. 

Mivel pedig Moratschek jószívű ember, az ítélet a 

várakozásnak megfelelően nem túl szigorú. Először azért 

még be kell vonulniuk a nőknek a börtönbe néhány évre, de 

ha jól viselik magukat, később kedvezménnyel 

szabadulhatnak. Barschlnénak engedélyeznek néhány percet, 

hogy elbúcsúzhasson a Victorjától. Átölelik egymást. A nő 

még felém is vet egy búcsúpillantást. Bűntársa Rudira néz 

bánatosan. 

Az ügy ezzel lezárul. A kellemetlen része legalábbis. 



Mert már csak két napot kell várni, és megkapom a 

kitüntetésemet. Nagy felhajtással és büfés állófogadással. 

Kivonul a sajtó is. Meg a polgármester. Csakis énmiattam. 

Igaz, Susi hiányozni fog. Kár, de mit tehetnék. 

Megszólal a telefon. Birkenberger keres. Pontosan hol is 

lesz ez az én nagy ünneplésem, akarja tudni. Megmondom 

neki a helyet és az időpontot. Azt mondja, mindenképpen 

eljön. Aznapra nincs obszerválása. 

– Milyen ruhában leszel? – akarja még tudni. 

– Milyen ruhában? Fogalmam sincs. Valami lazában. 

Amiben igazi laza seggfejnek nézek ki. 

– Ahhoz nem kell külön kiöltöznöd – mondja. – Mindig 

úgy nézel ki, mint egy seggfej. 

Másnap besétál hozzám Susi és egy nagy kupac papírt 

hajít az asztalomra. 

– Ez meg mi? – kérdezem. 

– A jelentéseid. Amiket a jövőben szépen megírsz majd 

magad! – közli és már fordul is el. 

Azt el kell mondanom magyarázatképpen, hogy az elmúlt 

években néhány alkalommal Susi besegített nekem a 

papírmunkába. Mert hogy én azt nagyon utálom. Végtére is 

férfi lennék, vagy mi. Én a törvény és a rend embere vagyok, 

nekem az utcán a helyem. Bevetésen, nem pedig az íróasztal 

mögött, belefulladva a hülye papírmunkába. Nem arra 

képeztek ki, hogy a billentyűzetet verjem éjjel-nappal. Nem 

is arra születtem. Világos, nem igaz? 

Szemügyre veszem a gigászi papírhalmot, aztán Susit is, 

aki már az ajtónál jár. Egy pillanatra, de igazán csak egy 

pillanatra elfog a kísértés, hogy utána kiáltsak, aztán mégis 



néma maradok. Mert hogy észreveszem, hogy lassulnak ám a 

léptei. Nem nagyon, de egyértelműen. 

Igazam is lesz, mert a következő pillanatban visszafordul 

és karba fonja maga előtt a kezét. 

– Mondd meg őszintén, Franz, tulajdonképpen miért 

csinálod ezt? – kérdezi és látom, hogy könnyekkel küszködik. 

– Mit is? – kérdezem a pontosság végett. 

– Nagyon is jól tudod. Most is, azzal a nővel… 

Felállok és az ablakhoz sétálok. Összekulcsolom a 

kezemet és várok. Nem is keveset. Hatásszünet a javából. 

– Szomorú ez, Susi – mondom aztán olyan hangon, amire 

nem is tudtam, hogy képes vagyok. – Nagyon szomorú. Pedig 

magad is láttad azt a nőt. Gyilkosságért ítélték el. 

Gyilkosságért! Már elfelejtetted? Te pedig minden szavát 

elhiszed, és még képes is vagy ezt a szemembe mondani! 

Jobban hiszel egy elítélt gyilkosnak, mint nekem? Nekem, 

akit évek óta ismersz és szeretsz? 

Megcsóválom a fejemet, aztán le is horgasztom a 

biztonság kedvéért. 

Szünet. 

– Akkor te… te nem is feküdtél le azzal a nővel? 

Nagyon lassan megfordulok. 

– Az ég szerelmére, dehogy! 

Mivel időközben a hátam mögé helyeztem át a kezemet, 

remekül keresztezhetem az ujjaimat, miközben beszélek. 

– Igazi seggfej vagy, Franz, tudod? Úgy hazudsz, mint a 

vízfolyás, és azt hiszed, nem veszem észre. Még akkor is 

észrevenném, ha a kezed nem tükröződne tökéletesen az 

ablaküvegben. Ugyanakkor… biztos, hogy jelentek neked 



valamit, különben… különben nem találnál ki mindenféle 

hajmeresztő történeteket. 

A fenébe! 

– Nézd, Susi… 

Bizonytalanul elmosolyodik. Aztán visszasétál az 

asztalhoz, felkapja a papírhalmot, és amikor kimegy, azt is 

magával viszi. 

– Átjössz este? – szól még vissza nekem. 

– Lehet… Megeshet – mondom, de már nem is hallja. 



24. fejezet 

Este lejárjuk Ludwiggal a körünket, aztán benézek a 

Nagyihoz. A szobájában ül az ágyon és Paul ingét fogja a 

kezében. Azt az inget, ami utoljára volt az öregen. 

– Minden rendben, Nagyi? 

Leülök mellé az ágy szélére. A váltamra hajtja a fejét. 

– Még mindig érezni rajta egy kicsit az illatát – mondja 

halkan. Felemeli kissé az inget. – Egy műanyag dobozban 

tartom, hogy minél tovább kitartson az illata. 

Hallgatunk egy kicsit. 

– Menj már, Susi biztosan vár – mondja végül és feláll. 

Összehajtogatja az inget és gondosan visszazárja a dobozba. 

– Ne vesztegessétek el a legszebb éveiteket. Ez a 

legértékesebb idő az életben, és olyan gyorsan elmúlik, észre 

sem veszed. Menj, öleld magadhoz és szeresd. 

Megyek is, mielőtt még sírni is elkezdene. 

Lent üvölt a Beatles, a Papa meg a kanapén elnyúlva 

ejtőzik. Soha nem fogom megérteni, hogyan képes egy egész 

életen át mindig ugyanazt a zenét hallgatni, újra meg újra. 

Persze amíg élvezi… 

– Átmegyek egy kicsit Susihoz – mondom neki. – Nézz rá 

addig Ludwigra. 

– Már megint visszafogadott? – érdeklődik anélkül, hogy 

kinyitná a szemét. 



– Nagyon úgy néz ki – mondom, azzal már indulok is. 

Alapjában véve igen jó ötletnek bizonyul átmenni Susihoz. 

Nagyon-nagyon jó ötletnek. De tényleg. 

Másnap a reggelinél ülünk, amikor azt mondja nekem: 

– Te, Franz, beszéltem tegnap Maryvel. 

– És? 

– Flötzinger el akarja vinni egy romantikus békülő útra. 

Találd ki, hová. 

– Gelsenkirchenbe. 

– Pontosan. Gelsenkirchenbe. És ott el akar menni vele 

valami harminc pluszos partira. Meg valami tudományos 

kiállításra, ahol egy olyan fotós berendezést lehet megnézni, 

azt mondta Mary. Mondd meg, hát nem perverz? Amikor 

szegény Marynek olyan nagy szüksége lenne egy kis 

kikapcsolódásra, főleg most, hogy még terhes is. 

– Persze, hogy perverz. Az egész Flötzinger perverz – 

mondom és nagyot harapok a lekváros zsemlémbe. 

– Nem tudnál beszélni vele? Mint férfi a férfival, úgy 

értem. Nem tudnád elintézni, hogy valami mást találjon ki 

romantikus kikapcsolódásnak? 

– Én? Mégis mit vársz tőlem? 

– Ugyan már, Franz – mondja Susi és elkezdi lepakolni az 

asztalt. – Egyik csavaros agyú bűnözőt a másik után kapod 

el, ne mondd, hogy éppen a Flötzingerrel ne boldogulnál. 

Már csak agyilag nézve is messze fölötte állsz. Már 

elfelejtetted? Te vagy a nap hőse. 

Odalép hozzám és nagyon gyengéden megsimogatja a 

fejemet. 



A nap hőse. 

Felállok. 

– A nap hősének most először is zuhanyoznia kell. A 

többit majd meglátjuk. 

Virágok, büfé, rengeteg ember. Az újság tudósítója 

interjút készít velem és néhány fényképet is. A rendőrfőnök 

áradozik. Minden egyes szavára úgy érzem, magasabb leszek 

egy centivel. A végén már valósággal az egekből nézek le rá. 

A Nagyi a csinos, virágos dirndlijét viseli. Az utolsó sorból 

Leopold vigyorog, ölében Nagyorrú Törpével, aki 

folyamatosan rikoltozza, hogy „Vansz bácsi, Vansz bácsi!”. 

Mellette ül Karl Stopfer és Kóró kisasszony. Integetnek, 

amikor rájuk téved a pillantásom. A legelső sorban 

terpeszkedik feneket fenéknek vetve Moratschek bíró és a 

Papa. Mindketten majd’ kicsattannak a büszkeségtől. Csak 

úgy, mint az én Susim, aki közvetlenül mögöttük ül. 

Megkapom az oklevelemet és a hozzá tartozó csekket, 

aztán végre szabad az út a büféhez. Leopold egy hatalmas 

tányérnyi finomságot összeválogat a Papának és odaviszi 

hozzá. Sushi időközben átkerül hozzám és ujjongva tapsol. 

Aztán egyszercsak előkerül Birkenberger is, méghozzá 

mindenféle papírokkal a kezében. 

– Ez meg mi? – kérdezem, és átadom Sushit Panidának. 

– Hogyhogy mi? – Rudi hangjába sértettség kúszik. – 

Mégis mi lenne? A párizsi utunk papírjai. 

– Párizs. Vagy úgy – mondom. Megfogom a karját és 

félrehúzom. – Ne érts félre, Rudi. Én a világon bárhová 

szívesen elmegyek veled. Tényleg bárhová, te is tudod. 



Emlékezz csak vissza Mallorcára. De muszáj éppen Párizsba 

mennünk? Gondold már végig… mindenhol azt fogják hinni, 

melegek vagyunk. Egy pár, érted? 

Rudi megáll. Lesöpri magáról a karomat. Szemrehányón 

néz rám, de közben már kattognak az agyában a kerekek, 

látom rajta. Ha pedig már elkezdett gondolkodni, mindjárt 

közelebb vagyok a célhoz. 

– Nem muszáj Párizs legyen, ha ennyire nem akarod – 

mondja végül. – Én csak jót akartam. Olyan hálátlan egy dög 

vagy te, Franz. 

Egy kicsit megsértődött, úgy érzem. 

– Gondolkozz már egy kicsit, Birkenberger – ütöm tovább 

a vasat. – Két ilyen fickó, mint mi… mi nem Párizsba 

utazgatunk, érted, ugye? Mi… mi másféle helyekre járunk. 

Mondjuk Gelsenkirchenbe. 

Rám mered. A legkisebb lelkesedés sem látszik rajta. 

– Gelsenkirchenbe? 

Kedvetlensége azonban mindjárt elmúlik, amikor mesélni 

kezdek neki a harminc pluszos partikról, meg a Schalke 

stadionjáról, meg hasonlókról. Nem telik bele néhány percbe, 

és már át is adja engedelmesen a párizsi út foglalási 

papírjait. 

Este Wolfinál kezdek, mert remélem, hogy ott találom 

Flötzingert. Ott is találom, de sajnos már kissé részeg. 

– De jó, hogy itt vagy – mondja, amint meglát, és azonnal 

magához ölel. – De jó… Wolfi, hozz egy sört a barátomnak! 

A kocsmáros elém tesz egy nagy korsó frissen csapokat. 



– Te, Franz – magyaráz Flötzinger akadozó nyelvvel. – A 

dolgok… Maryvel… ezentúl minden másképp lesz. Mert 

igazából én tényleg szeretem őt, tudod? És most még terhes 

is az a drága asszony. Ő egy kincs, érted? A legnagyobb 

kincsem. És ezt meg is fogom mondani neki, amint 

megérkezünk Gelsenkirchenbe. Mary, azt mondom majd 

neki, Mary, nekem te vagy ezen a világon a legnagyobb 

kincsem. Igen, ezt fogom mondani neki. 

Elhangzott a végszó, most már én következem. Átkarolom 

a vállát és elmagyarázom neki a tervemet. Először elég bután 

néz. Nem érti a remek ötletemet a cseréről. 

– Párizs? Hát jó – mondja végül mérsékelt lelkesedéssel. 

– Majd megnézem az Eiffel-tornyot. De parti nincs? Vagy 

fotovoltaikus dolgok? 

Megrázom a fejemet. 

– Lesz viszont egy elégedett feleséged, aki minden 

félrelépésedet megbocsátja. Azért ez sem olyan kis dolog, 

nem gondolod? Főleg, hogy éppen a legnagyobb kincsednek 

akarod nyilvánítani – győzködöm. 

Elveszi tőlem a papírokat, aztán hirtelen sírni kezd. 

Milyen jó barát vagyok én, áradozik. Még a kezemet is meg 

akarja csókolni. Amit természetesen nem hagyok neki. 

Ellenszolgáltatásként elég lesz, ha odaad nekem minden 

papírt, amire a gelsenkircheni utazáshoz szükségem lesz. 

Elégedett vagyok magammal. Nagyon is. Nem tehetek 

róla, újra és újra felidézem a nap eseményeit. Jó érzés. 

Közben azért a körünket is lerójuk Ludwiggal, sőt, egy 

hirtelen ötlettel elkanyarodunk a Brunnenmaier doki háza 

felé. 

Becsengetek. 



Semmi. 

Csengetek újra, aztán harmadszor is, de egyetlen hang 

sem hallatszik bentről. Erre már dörömbölni kezdek az ajtón. 

Eredménytelenül. 

Rám tör a pánik. Ez a hülye csak nem újra… 

Megkerülöm a házat, körberohanok, benézek minden 

ablakon. Semmi. Közel-távol sehol egyetlen Brunnenmaier. 

– Sakk! – hallok hirtelen egy hangot valahonnan 

messziről, a kert felől. 

– Lehetetlen! Koboldfej, maga gazember! 

A kert leghátsó zugából jönnek a hangok, így arra 

indulok. Egy másodperccel később már látom is őket, a két 

öreg, meglehetősen különböző megjelenésű urat. 

Gyertyafénynél ülnek és sakkoznak az egyik hatalmas 

juharfa alatt. Mellettük borospoharak. Alig mozdulnak, úgy 

nézik mind a ketten a sakktáblát. 

Egy ideig még állok és nézem őket. Szinte már irigyen, be 

kell vallanom. Annyira elmerültek a játékban, hogy észre 

sem vesznek, én meg halkan visszavonulok és hazaballagok 

Ludwiggal. 



25. fejezet 

Néhány nappal később aztán eljön az idő, indulni kell. 

Mármint Flötzingernek és az ő Maryjének, aki időközben úgy 

fest, mint aki lenyelt egy ágyúgolyót. Egy jó nagyot 

méghozzá. Leszállítják a két pokolfajzatot az irodába 

Susihoz, aki érthetetlen módon még örül is nekik. Azonnal a 

karjába zárja és puszilgatni kezdi őket. Mary pityereg egy 

kicsit búcsúzóul, végül azonban a boldog várakozás legyőzi a 

bánatot. Párizs azért nem akármi. Hát még egy 

gyerekmentes hétvége. A kettő együtt meg egyenesen a 

paradicsom. 

– Köszönöm, Susi – mondja meghatottan, és megöleli az ő 

kedves barátnőjét. – Olyan hálás vagyok neked! 

– Ugyan már, nincs miért – ölelgeti vissza Susi. 

– Neked is nagyon köszönök mindent, Franz – fordul 

felém Mary. – Nélküled most mehetnék hülye fotóakármiket 

nézegetni Gelsenkirchenbe. 

– Azért annak is megvan a maga varázsa – mondom. 

– De még mennyire – helyesel Flötzinger, aztán már el is 

tűnnek a szemünk elől. 

– Kapok fagyit? – érdeklődik azonnal Clara-Jane. 

– Hát persze, kicsim. Susi néni még gyorsan rendbe rakja 

az íróasztalát, aztán már indulunk is. Fagyizunk, aztán 

elmegyünk moziba, utána meg annyi chipset eszünk, 

amennyi csak belénk fér, közben meg a Simpson családot 



nézzük a tévében. Holnap meg az állatkertbe megyünk, aztán 

a… 

– Franz bácsi is velünk jön? – szakítja félbe a leányzó. 

– Nem, Franz bácsi sajnos nem tud velünk jönni. Neki 

ugyanis ma Rudi barátjával együtt egy nagyon fontos 

futballmeccsre kell mennie Gelsenkirchenbe – mondja Susi, 

és már veszi is táskáját. Ad még egy puszit búcsúzóul, aztán 

kézenfogja a két kölyköt és elindul velük. 

– Jó szórakozást, szívem! – kiált még vissza nekem a 

folyosóról. 

Én akkor most haza is megyek. Végtére is nekem is be 

kell még csomagolnom. Elmegyünk egy futballmeccsre, aztán 

megnézzük a Tudomány Parkját azzal a híres fotovoltaikus 

berendezéssel. És természetesen a harminc pluszos partit 

sem hagyhatjuk ki. Ha mindezt összeadjuk, azért kell ruha 

rendesen a következő néhány napra. Az ember mégsem 

mutatkozhat kellő elegancia nélkül ilyen helyeken. 

Úgyhogy el is indulok. 

Vár rám Birkenberger. 



Nagyi szakácskönyvéből 

(anno 1937) 

Grízgaluskaleves 

Felforralunk 1/8 liter tejet 3 dkg vajjal, aztán folyamatos 

keverés mellett negyed órán át főzünk benne 3 evőkanálnyi 

grízt. Hagyjuk kihűlni, és amikor már csak alig langyos, 

kávéskanállal kiszaggatjuk belőle a galuskákat. Forrásban 

lévő vízbe mártott késsel szépre formázzuk őket, majd még 10 

percen átfőzzük a húslevesben, mielőtt tálalnánk a levest. 

 

Én személyesen nem vagyok egy nagy grízgaluska-

rajongó. Szerintem ez inkább gyerekeknek való. Vagy 

aggastyánoknak. Vagy legfeljebb még nőknek. Semmiképpen 

sem egy kiváló fogakkal bíró, keményen dolgozó 

férfiembernek. 

Pisztráng 

A pisztrángokat megszabadítjuk a pikkelyeiktől, 

kibelezzük, megmossuk, besózzuk és fél órán át lefedve állni 

hagyjuk. Utána lisztbe forgatjuk, megszórjuk 

zsemlemorzsával és forró zsiradékban világosbarnára sütjük. 

Citrom-karikákkal és petrezselyemmel díszítve tálaljuk. 

Köretnek a legjobb a zöldsaláta vagy a krumplisaláta. 



 

Jó, a zöldsalátát szerintem nyugodtan törölni lehetne a 

receptből. Krumplisaláta kell és kész. Az meg, hogy a 

pisztráng grillezett vagy zsiradékban sült, nekem 

édesmindegy. Tőlem akár sertéssültet is tálalhatunk a 

krumplisaláta mellé. Vagy Cordon Bleu-t. A fő fogás akkor is 

a krumplisaláta. Nem mintha a Nagyi pisztrángja nem lenne 

jó. Meg kell hagyni, ha van valaki ezen a világon, aki tudja a 

titkot, hogyan lehet egy nyálkás bőrű halból csúcsminőségű 

ételt készíteni, akkor az a Nagyi. Azonban, mint már 

mondtam, kizárólag krumplisalátával. 

Pichelsteiner 

25-25 dkg marhahúst, sertéshúst és borjúhúst nagy 

kockákra vágunk, megszórjuk pirospaprikával, aztán 

ökörvelőben vagy vajban megpirítjuk. Felöntjük V2 liter 

erőlevessel, hozzáadunk egy evőkanál paradicsompürét, 

megsózzuk, borsozzuk. Végül belekeverünk még némi apróra 

vágott krumplit, zellert, répát és hagymát, és az egészet 

mérsékelt tűzön másfél órán át főzzük. Tálalás előtt még 

megszórjuk petrezselyemmel. 

 

Nagyi természetesen mindenből dupla mennyiséget vesz, 

mivel pontosan tudja, az Eberhofer meglehetősen jó étvágyú 

fajta. Főleg, amikor Leopold is megtiszteli a családot 

jelenlétével. Egy igazi Pichelsteiner meg akkor a legjobb, 

amikor másodszor-harmadszor melegítik fel. Kell is a 

mennyiség, mert megesik, hogy szegény Franz Wolfitól 



hazajövet éjszaka még odaoson a tűzhelyhez és csap egy kis 

privát Pichelsteiner-orgiát. Amire általában felébred a Papa. 

Aztán ott ülünk kettesben az asztalnál és közvetlenül a 

fazékból szolgáljuk ki magunkat. Másnap persze jól leszid a 

Nagyi, mert hogy nem maradt semmi, állhat neki újra a 

főzésnek. Ez a sorsa szegénynek. 

Tepsis krumpli 

Egy kiló sertéshúst (jó szalonnásat-bőröset) lerakunk egy 

nagy tálba. Hozzá pakolunk jó nagy mennyiségű felkockázott 

hagymát, répát, és szeletekre vágott krumplit. Felöntjük 

erőlevessel, hogy a krumplit is teljesen elfedje. Közepes 

hőfokon másfél órán át pároljuk. Félidőben a húst 

megfordítjuk, megsózzuk, borsozzuk, aztán a hátralévő időben 

rendszeresen meglocsoljuk vízzel vagy sörrel. Hozzá még egy 

jó káposztasalátát is kínálunk. A hagymát és a répát szósszá 

is pürésíthetjük. 

 

Ez az az étel, amihez igazából nem is kell a hús. 

Máskülönben nagyon is húspárti vagyok, de a tepsis krumpli, 

hát az olyan remekül magába szívja a hús levét, hogy az íze 

már így is tiszta hús. Mintha a hús minden ízét átadná a 

krumplinak, neki magának meg nem is marad semmi a 

végére. Jobban húsízű a krumpli, mint a hús maga. Tessék 

csak kipróbálni! 



Barackos gombóc olvasztott vajjal 

25 dkg túrót, 1 tojást, 3 evőkanál lisztet, grízt és zsemle-

morzsát, valamint egy evőkanál olajat jól összedolgozunk, 

aztán a masszát fél órán át pihentetjük. Utána kanállal 

kiszaggatjuk a tésztát, lisztes kézzel laposra nyomkodjuk, 

ráteszünk egy sárgabarackot, aztán szépen beburkoljuk a 

tésztával. Forrásban lévő sós vízben, kis lángon főzzük 

körülbelül 20 percen át. Közben felolvasztunk egy kis vajat és 

cukrozott zsemlemorzsát pirítunk benne. Amikor a gombóc 

kifőtt, kivesszük és megszórjuk a morzsával. Aki édesebben 

szereti, a barack magja helyére egy kockacukrot is tehet. 

 

A Nagyi egy édesség-királynő. A barackos gombócától a 

mennybe megy az ember. Az egyetlen hátránya, hogy egy 

ilyen étkezés után, szinte azonnal, amint lenyelte az ember 

az utolsó falatot, egyszerűen muszáj valami sósat is enni. 

Valami jó kiadósat méghozzá. A legjobb, ha van még 

maradék a Pichelsteinerből. Vagy a krumplisalátából. Vagy 

legalább a grízgaluskalevesből. 



Köszönet 

Ismét csak szeretnék teljes szívemből köszönetét 

mondani, ezúttal elsőként hűséges olvasóimnak. 

Újra és újra meghatódom, milyen örömmel jöttök el a 

felolvasásaimra, és milyen jó hangulatot teremtetek. Annyira 

jól esik, hogy szinte libabőrös leszek tőle. Örülök nagyon a 

kedves leveleknek is, még ha nem is jut időm mindegyikre 

válaszolni. Persze nekiállhatnék, de akkor ki tudja, meddig 

kellene még várni a következő Eberhofer-történetre. 

Természetesen köszönettel tartozom annak a csodálatos 

csapatnak is, amely gondoskodó figyelemmel, törődéssel 

segíti munkámat, és mindig meghallgat, ha rám jön a 

beszélhetnék. 

A copywrite ügynökségtől Georg Simader, Vanessa 

Gutenkunst és Catarina Kirsten: nélkületek elképzelhetetlen 

lenne a munkám, és nagyon boldog vagyok, hogy éjjel-

nappal, még a hétvégékén is itt vagytok nekem. 

Természetesen a dtv sem maradhat ki. Bianca 

Dombrowa, Bea Habersaat, Christine Püffel, Petra Büscher, 

Gaby Fischer és Konstanze Renner, mélyen megemelem a 

kalapomat előttetek. 

Végezetül köszönet illeti férjemet, Robertet, aki mindig 

mindenben támogat és kiáll mellettem. És köszönöm nektek 



is, Patrick és Dani, már önmagában azt is, hogy a világon 

vagytok. 

Nagy-nagy szeretettel  

Rita Falk 

 


