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RENDŐRKUTYÁK
RENDŐRKUTYÁK EGYESÜLETEK

A

rendőrkutyák magyarországi, rendőrség által történő, alkalmazásának kezdete az 1900-as évek első
tizedének végére tehető, amikor az esztergomi városi rendőrség akkori vezetője, PETERDY Kálmán
rendőrkapitány foglalkozni kezdett a kérdéssel.

A II. világháborúig a rendőrkutya megnevezést minden olyan kutyára értették,
amelyik megfelelő felkészítéssel bírt, illetve rendőri jellegű (őrző, védő, nyomkövető) feladatot is végrehajtott. Vagyis,
nemcsak a rendőrség állományába, kezelésébe tartozó ebeket tekintették rendőrkutyáknak. Hazánkban a rendőrségnél
történő alkalmazás lehetősége német területről érkezett hírek alapján került az
érdeklődés előterébe.
Kutyás egyesületekbe, klubokba történt tömörülések a XX. század fordulóján, mint hazánkban, mint külföldön
fellelhetők. Számukat tekintve a rendőrkutya egyesületek kisebb mennyiséget
jelentenek, esetenként nagyobb, több területet átfogó egyesület szakosztályaként,
alegységeként.
1902-ben alakult meg a Német Rendőrkutya Egyesület, melynek egy évtized
alatt, mintegy 3.000 főre növekedett a
tagsága, s amely megjelentette A rendőrkutya című szaklapot. Az egyesületet
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a rendőrkutyák fejlesztését, nevelését és
alkalmazását támogató intézményként
jelölték. A Csendőrségi Lapok 1907. évi
6. számában a szerző a rajnawestváliai
rendőrhivatalnokok áldozatos munkájának eredményeként említi „A rendőrkutyák nevelését és alkalmazását támogató
egyesület” létrehozását.
1912-ben hét klub egyesülésével jött
létre a Német Rendőrségi és Őrkutyák
Egyesülete 1.100 taggal.
Osztrák területen a rendőrkutya alkalmazásának szorgalmazását jelentette a
grázi egyetem professzorának az 1896os Osztrák Csendőrségi Évkönyvben
A csendőrség egy segédje címmel megjelent tanulmánya. Hans GROSS az osztrák csendőrség folyóiratának
A rendőrkutya mellékletében, 1907
őszén is adott közre egy ösztönző dolgozatot.
Ekkortájt, a magyar sajtóban némi elnevezési eltérésekkel, illetve ugyan, magalakult az Osztrák Magyar Rendőrkutya

Egyesület (Osztrák Magyar Rendőr- és
Hadikutya Egyesület, Osztrák Magyar
Rendőrkutyatenyésztő Egyesület), amely
egyik céljául tűzte ki rendőrkutyák hazánkba történő behozatalát, nyilvános
szerepléssel az érdeklődés felkeltését a
polgárokban, de inkább a hatóságokban. A magyar sajtóban jobbára osztráknak, mint paritásos alapon állónak tartott egyesület szervezője volt a pozsonyi
és az eszéki rendőrkutya versenynek, bemutatónak. Akkor az elnök PANAJOTT
Sándor nyugállományú altábornagy
a csendőrség korábbi felügyelője volt,
az egyesület titkársága pedig Wien I.
Fleischmarkt 10. szám alatt működött.
Hazánkban gróf SZÉCHENYI István az 1830-as évek végén vetette fel az
ebtenyésztés fontosságát. 1899. október
29-én megalakult az Országos Magyar
Ebtenyésztő Egyesület (OMEE), amely
1916. július 4-én a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete (MEOE) névre változtatta megnevezését. Ugyanez év
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szeptember 25-én az egyesület elnökévé választották MESZLÉNY Pált, s ügyvezető elnöke volt GEGUS Dániel. Az
egyesületnek volt rendőrkutya szakosztálya is. A Kutya folyóirat 1917-ben megjelent első számában olvasható, hogy
egyik ebtenyésztő egyesület taglétszáma
sem haladja meg a százat, sőt a speciális
egyesületek tagjai 20-40%-ban azonos
egyénekből állnak. Ugyanakkor az egyesületek rivalizáltak is egymással, ám
ezekben való elmélyülésre nincs sem terünk, sem indíttatásunk. A MEOE A kutya 1923. április 24-i számában név szerint értesített 168 főt arról, hogy tagsági
igazolványaikat át vehetik az egyesület
hivatalos helyiségében. Az Országos Magyar Rendőrkutya Egyesület tagjainak
száma 1937-ben 490 volt.
MAGYARORSZÁGI RENDŐR� ÉS
VÉDŐKUTYA EGYESÜLET
Szintén elnevezési eltérésekkel szerepel a korabeli sajtóban a Magyarországi Rendőr- és Védőkutya Egyesület
(Magyarországi Rendőrkutya Egyesület), amelynek alapszabályait a belügyminiszter 1913 nyarán látta el a bemutatási záradékkal 100,261/1913. szám
alatt. (A törvényes felügyeleti jog és kötelesség alapvetően a törvényhatóságokat illette, melynek fontos megnyilvánulása volt a hozzájuk küldött
alapszabályok egy-egy példányának a megőrzése. Az egyesület
csak akkor volt jogosult megalakulni, majd működni, ha
az alapszabálytervezetet
a kormány bemutatási záradékkal ellátta.)
Az
Esztergom
és Vidéke 1912.
szeptember
25-i
számában említi
az alakuló
eg yesü letet, mint
M a g y a rországi
Rendőrkutya

Egyesület, melynek „alapszabályai a minisztériumban a közelebbi napokban
fognak megerősíttetni.”
Az újság a fővárosi lapokra hivatkozva 1913. június 1-én közreadta, hogy a
napokban tartotta alakuló ülését Budapesten a Magyarországi Rendőr- és Védőkutya Egyesület. Az egyesület elnökévé MESZLÉNY Pál Esztergom megyei
főispánt választották meg, társelnökökké GEGUS Dániel budapesti rendőrtanácsost és
PETER DY
Kálmán
esztergomi rendőrkapitányt.

Titkár és egyben pénztáros CHERNÁK
Béla esztergomi rendőralkapitány lett.
A cikk szerzője szerint az egyesület
szerepet vállal a magyarországi ebtenyésztés fejlesztésében, egyúttal szolgálja a csendőrség és a rendőri intézmények
munkájának a segítését.
A kiképzett kutyák részt vesznek a
nyomozásokban, az elfogott egyének bekísérésében és védelmet nyújtanak támadások esetén. Az érdeklődők, és a
tagul jelentkezők, bővebb felvilágosításért az egyesület ügyvezető társelnökéhez, PETERDY
Kálmán esztergomi rendőrkapitányhoz fordulhattak.
Október 26-án arról jelent
meg tájékoztatás, hogy az előző napon délután, a budapesti
központi városháza első emeleti tanácstermében közgyűlést tartott az egyesület. Megnyitó beszédet
MESZLÉNY Pál elnök mondott, melyet követően GEGUS rendőrtanácsos magasszínvonalú előadásában
szólt a rendőrkutyák hivatásáról.
A tanácskozáson részt vett
PETERDY Kálmán és CSÁNYI József esztergomi rendőrfogalmazó is.
PETERDY 1915 nyarán pozsonyi
rendőrfőkapitányi kinevezést nyert,
melyről az Esztergom június 6-án tudósított, megjegyezve, hogy a városban
gyakran meg fog jelenni a felügyelete alatt
álló kutyatelep ellenőrzése végett.
A háború után a cseh megszállás alatt
álló, Pozsonyból elmenekült és Szegeden városi főkapitányhelyettesként
teljesített szolgálatot, majd, átvette a
Budapestvidéki Kerületi Főkapitányság
vezetését. 1922. november 17-én elhunyt.
A Magyar Távirati Iroda Napi Hírekben 1921. augusztus 13-án arról adott
hírt, hogy Magyarországi Rendőr- és
Védőkutya Egyesület elnöksége elhatározta az egyesület fonalát ismét felveszi, ott, ahol 1914-ben a háború miatt
elejtették. Mivel az egyesület iratai, közöttük a tagok névsorával, ez idő szerint megszállt területen vannak s csak
nagy anyagi áldozatok árán volnának
elérhetők, nem küldhetnek névre szóló meghívókat. MESZLÉNY Pál nyugalmazott főispán, egyesületi elnök,
PETERDY Kálmán budapestvidéki
kerületi főkapitány ügyvezető elnök és CHERNÁK Béla
rendőrfőfelügyelő egyesületi
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titkár ezúton kérik az egyesület tagjait,
hogy Pestvármegye székházának nagytermében szeptember 4-én délelőtt 10
órakor tartandó közgyűlésen mennél
számosabban jelenjenek meg. Aki valamilyen tisztséget töltött be az egyesületben és a közgyűlésre nem jöhet, közölje
azt CHERNÁK Béla titkárral augusztus
30-áig Budapest Kerepesi út 96.
Szintén a Napi Hírekben 1921. szeptember 5-én arról jelent meg közlemény,
hogy a Magyarországi Rendőr- és Védőkutya Egyesület, előző nap délelőtt 10
órakor igen szépszámú és előkelő közönség jelenlétében tartotta évi rendes közgyűlését Pestvármegye házának nagytermében.
MESZLÉNY Pál egyesületi elnök megnyitó beszédében kiemelte, hogy a rend-
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őrkutyákkal való foglalkozás nem csak
kedves és szép sport, hanem komoly és
számottevő tényezője a jó közbiztonságnak is, amely viszont egy ország konszolidációjának és boldogulásának előfeltétele.
CHERNÁK Béla titkári és pénztárnoki jelentései után, PETERDY Kálmán
indítványára, miután az elnökség és a
tisztikar lemondott, a közgyűlés egyhangúan úgy határozott, hogy a választásokat és az alapszabályok módosítását a
magyar királyi állami rendőrkutya tanfolyamnak az e hó folyamán megtartandó vizsgája utánra összehívandó rendkívüli közgyűlésen, nyilvánosság előtt
fogja letárgyalni. Egyben felkérte és felhatalmazta az elnökséget, hogy addig is
vezesse az egyesület ügyeit.

A működésben minden bizonnyal továbbra is nehézségek álltak elő, mivel az
egyesület nyomára mintegy négy év elteltével lehet rábukkanni. A Természet
1925 januárjában közreadta, hogy a Magyarországi Rendőr- és Védőkutya Egyesület újraéledt, hosszas szünet után újult
és fokozott erővel kíván működni. Az
1924. november 2-án tartott közgyűlésen DATKY Lajos rendőrkapitány vázolta az egyesület múltját és jövő terveit. A
Magyar Dobermannosok képviseletében
dr. SZELES Pál szólalt fel, és többek között jelezte, hogy egyesületük, mint elsősorban tenyésztő egyesület, örömmel
áll a Magyarországi Rendőr- és Védőkutya Egyesület mellé, mert a két egyesület
munkája kiegészíti egymást, elérhetővé
válik a cél, azaz a tenyésztésben és használatban egyaránt kiváló kutya.
(1924 májusában a minisztérium jóváhagyásával megkezdte működését a Magyar Dobermann Tenyésztők Egyesülete. A dobermannosok azért léptek önálló
útra, mert a legnagyobb magyar kutyás
szervezet, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete, elzárkózott a szakosztály
alakításától. A külön útra lépő dr. SZELES Pált és KELEMEN Emilt kizárták
soraikból.)
Új tisztikart választottak, melyben
több rendőrtisztviselő is helyet kapott.
Az elnök dr. TÖRÖK János főparancsnok lett. A rendőrkutyaügy körül szerzett érdemeiért az egyesület dísztagjává
választották MESZLÉNY Pál nyugalmazott főispánt.
A Természet 1925. szeptember 15-i számában az egyesület közleményeként jelent meg, hogy a Magyarországi Rendőrés Védőkutya Egyesület, Sashegyen az I.
kerület Sashegyi út 14. alatt, Saxlehnervilla, rendőrkutya tenyész- és idomítótelepet létesített a 100 holdas területen. A
telep elvállal nevelésre, idomításra, párosításra, almozásra. További felvilágosítás KOLONITS Ferenc detektív, idomítási vezetőnél, I. kerület Márvány utca 7.
III/2. Az egyesület titkára DATKY Lajos rendőrkapitány, főkapitányság II. em.
204. hivatalos órák 4-6-ig.
1926 tavaszán A Természet melléklapjaként megjelenő Mi újság az állatkertben hirdetései között adta tudtul, hogy
Magyarországi Rendőr- és Védőkutya
Egyesület kutyás összejöveteleit, minden hó 15-én este fél 8 órakor tartja az
I. ker. Pauler utca 3. szám alatti budai
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„Kéményseprő" vendéglő külön termében.
A Rákos Vidéke 1926 nyarán Kutyakiállítás címmel hozta le, hogy a Magyar Dobermannosok és a Magyarországi Rendőr- és Védőkutya Egyesület
június hó 12-én nemzetközi rendőrkutya
versenyt és 13-án rendőrkutya kiállítást
rendeznek a Népligeti „Wrabetz féle vendéglő“ nyári helyiségeiben. A rendkívül
érdekes versenyen érdeklődőket szívesen
lát a rendezőség.
A Zalai Közlöny június 10-én pedig
közreadta, hogy Magyar Dobermannosok és a Magyarországi Rendőr- és Védőkutya Egyesület 1926. június hó 12-én
és 13-án tartandó nemzetközi rendőrkutyaverseny és kiállítás alkalmából „az
érdeklődőknek 50%-os kedvezményt
eszközölt ki a Délivasút vonalain. Az
odautazás legkorábban folyó hó 9-én,
legkésőbb folyó hó 13-án, a visszautazás
legkorábban folyó hó 12-én, legkésőbb
folyó hó 16 án kezdhető meg, Illetve befejezendő. Igazolványok a menetjegyirodában 40.000 koronáért kaphatók.”
A Népligetben lezajlott III. Nemzetközi Rendőrkutya Verseny a fi lmhíradót is
megjelenésre sarkallta (Magyar Híradó
123/1926. szám alatt). Mintegy 25 méternyi anyaggal számolt be a versenyről a
következő szöveggel:
„Amor van der Nüll” dobermann rendőrkutyabajnok, bámulatos ügyességgel
szabadítja meg a veszélyben forgó embert.
„Törökvész Avar” dobermann, három
méter magas kerítésen kúszik át és megmenti gazdáját a szorongatott helyzetéből.
„Lord Budapest” kétéves farkaskutya a
védő kutyaverseny győztese, dr. TÖRÖK
János rendőrfőparancsnok tulajdona.
Dr. TÖRÖK János, mint rendőrfőparancsnok, a Fővárosi Rendőrfőkapitányság egyenruhás állományának a főnöke
volt.
ILOSVAI Lajos Károly: A kutya sportszerű tenyésztése, nevelése és idomítása
című 1929-ben megjelent, igen népszerű és ma is helytálló, művében rögzítette, hogy az 1913. évben a PETERDY
Kálmán akkori esztergomi rendőrkapitány lelkes és fáradhatatlan munkássága folytán megalakult Magyarországi
Rendőr- és Védőkutya Egyesület, amely
„meg is kezdte alapozni a rendőr- és
védőkutyatenyésztést és iskolát.” Az Esztergomban megtartott nemzetközi védő-

Dr. Török János rendőrfőparancsnok
Rendőri Útmutató az 1927. évre 142.p.

és rendőrkutyaverseny fontos eredménye lett, hogy a hatóságok is érdeklődtek
a dolog iránt s a belügyminisztérium elhatározta egy rendőrkutya-oktatótanfolyam felállítását.
A világháború azonban „ezt a megvalósuláshoz közeledő praktikus eszmét hosszú időre elnyomta, visszavetette. A háború alatt inkább a hadikutyák
iránti szükséglet kielégítése volt a hadvezetőség célja és ezt szolgálta a Wienben
felállított hadikutyatelep. A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete is kísérletet tett és felajánlotta szolgálatait a
hadvezetőségnek, de az osztrákok féltékenysége folytán minden idevágó kísérletünk a Kriegsministerium részéről elutasításban részesült.”
A Természet 1917. február 15-i számában GEGUS Dánielnek a rendőrkutya

történet vonulatába bepillantó dolgozata
ecsetelte az elmúlt időszak történéseit, a
maguk nehézségeivel és sikereivel együtt.
A Magyarországi Rendőr- és Védőkutya Egyesület nyomai nem vezetnek
el történetének teljességéhez. Fényei az
1920-as évek második felében kihunytak
illetőleg beolvadtak más egyesületek sugaraiba.
Léte azonban rendkívüli fontosságú
volt, hiszen rávilágított a magyarországi
rendőrkutya kérdés számos területére és
felkeltette az állami rendőrség valamint
az önkormányzati rendőrtestületek érdeklődését, továbbá elindította az ebek (a
szolgálati kutyák) alkalmazását a rendőri tevékenységek körében.
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SUSAN

Susan az új otthonában is nyomott
hangulatban ébredt.
Hiába van szép nagy háza, férje halála óta minden megváltozott. Zaklatások,
titokzatos telefonálások tették keservessé a napjait.
Hiába tett feljelentést a rendőrségen, a
nyomozás nem járt eredménnyel. Talán
komolyan sem vették. Egy asszony, aki
fiatal, s vonzó, zaklathatják a férfiak. Itt
valami másról van szó. A férje kétes alakokkal is üzleti kapcsolatba került. Az
autóbalesete sem biztos, hogy véletlen
baleset volt. De ez már a múlté.
Susan új életet kezdett, Tom
Harrisonnal. Bármerre ment, találko-
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zott vele. Felkereste otthonában, felajánlotta segítségét. Férje üzlettársának vallotta magát.
Susan oly magányos s elhagyatott volt,
hogy azonnal elfogadta a segítséget. A
támasz nélkül maradt özvegyek reakciójaként.
A férfi házába költözött. Az új otthonában is magányosnak érzete magát. Az
élettársa, üzletember, aki sokat utazik.
Ezen a reggelen is magányosnak érezte magát. Tom már elment. Aznap színét
sem fogja látni. Jó neki! Legalább fontos
embernek érezheti magát, ő meg itt fog
unatkozni egész nap a lakásban. Ehhez
semmi kedve nem volt.
Reggelizés után kocsiba ült, s ösztönösen a saját háza felé tartott. Kocsikázik, ez
mindig jó hatással van rá. Nem volt különösebb elképzelése. A kulcs nála? A ko-

csi kulcstartójában matatott, meg is találta az alján. Cigaretta, öngyújtó, dezodor.
Mint egy bazárban, minden megtalálható.
Bekapcsolta a magnót, kellemes zene
szólt, de hiába, ő mégsem tudta élvezni.
Túlságosan lefoglalták a gondolatai.
Végre a házához érkezett, több kilométer távolság után. A ház előtt leparkolt, és
kinyitotta a kaput.
A történtek után maga sem hitte: jó érzés fogta el, hazaérkezett. Tom házában
is szeret lakni. Nagyobb park tartozik a
villához, de itthon a levegő is másabb.
Susan kocsinyomot fedezett fel, pedig
ő már nem hajt be. Különös érzés fogta el. Kényelmes léptekkel sétált végig
a parkon. A szíve hevesebben dobogott.
Ezen nem is csodálkozott. Tíz évig lakott
itt, ami nem kis idő. Emlékek villantak
fel benne. Ismét eszébe jutott a férje. Ez
most elszomorította.
Belépett az ajtón, és szétnézett. Azonnal észrevette, hogy valami nem stimmel.
Minden tárgynak megvan a saját helye. A
virágtartó a sarokban szokott lenni, most
egészen a hátsó kijáratig lett húzva. Benézett a dolgozószobába. Az asztalon folyóiratok szétdobálva, a széf ajtaja nyitva,
pedig határozottan emlékszik arra, hogy
becsukta. Nem téved?
Nem bizony. Náluk aranyszabály,
hogy zárják a széfet. A férjét is ő
szoktatta rá, féltették az értékeiket. A gengszterek visszajöttek?
Sehol semmi. Ékszerek, pénz
biztonságba helyezve, üres házban nem hagyná. De ők ezt nem
tudják. Alaposan körülnéz. Ez a legokosabb, amit tehet. Az ebédlőből,
szalonból minden elszállítva. Az
emelet következik. Kissé megremegett; ott bárki megbújhat. Ha
támad, védekezni sem tudna. A
kiáltást sem biztos, hogy hallanák.
De erőt vett magán, sorba benyitogatott mindenhová, de üres
szobákra talált. Összeszedte a hálójában lévő magazinokat. Este,
egyre tovább olvas. Jók lesznek
pótlásra.
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Most már valóban igyekszik, jócskán
eltelt az idő. A ház barátságtalannak
tűnt. Megszomjazott, iszik egy pohár ásványvizet. – gondolta.
Az ebédlőnél megtorpant, földbe gyökerezett a lába. Nem akart hinni a fülének, hangok szűrődtek ki. Az üvegfalon
keresztül két férfialakot látott, akik elmélyülten beszélgettek, valamin vitatkoztak.
A falhoz lapulva osont előre. Maga sem
értette, miért? Ha logikusan gondolkodik, már a bejáratnál lehetne, s a parkoló felé igyekezne. Ehelyett itt hallgatózik,
bármikor észrevehetik.
Eddig a gengszterektől félt. Úgy tűnik,
nem eléggé. Bár ne jött volna ide! Döbbenten ismerte fel Tom hangját.
Hol találtátok a port? Mindent átkutattunk.
A padláson, nyilván eldugták. Ezt az
egyet keresték?
Valószínűnek tartom, szerintem már
lemondtak róla. Mit tegyünk?
Pár percig néma csend következett.
Azt javaslom, adjuk vissza, kár kockáztatni!
Ingerült hang a válasz:
Megőrültél? Jó pénzt kapunk érte, ismered a drog árait! Majd én elpasszolom,
te gyáva vagy.
Susan alig állt a lábán. Pillanatok alatt
világossá vált számára, hogy végig Tom
állt a zaklatások mögött. Éppoly sáros
a múltja, mint Johnnak. Az nem kétséges, mi volt a célja. Nem ő kellett, hanem
a villája. Susan a bejárat felől zajt hallott, de nem mozdulhatott. Tom valamit megsejthetett, mert kinézett az ajtón.
Szerencsére Susant nem láthatta, mert
az ajtó takarta. A magas férfit sem, aki
hátulról a pisztolycsövével leütötte, s futásnak eredt.
Susan az ijedelemtől megszédült, elesett, majd Tomhoz szaladt. Aki mozdulatlanul feküdt. Susan pofozgatta, de
nem reagált. A pisztolycső valószínűleg

a halántékát találta el. Erős ütés lehetett. A harag s döbbenet ellenére, kihívta
a mentőket. Tanácstalan lett, mitévő legyen? Szóljon a rendőrségnek is? Rövid
töprengés után úgy döntött: nem.
Mire kiértek a mentők, Tom magához
tért. A hidegvizes borogatás jó hatás-

sal volt rá, de a fejére mért ütés hatására,
nem tudta, hol van?
Susan feltalálta magát. Azt hazudta a
mentősöknek, hogy itt lakik. A vendégével betörőt fogtak. Mr. Harrison feltartóztatta, a pisztolycsővel leütötték. Magas, középkorú férfi volt. Az ijedelemtől
pontos személyleírást nem tud adni. Nagyon sajnálja, hogy nem tud segíteni.
A mentősök azt javasolták, hogy forduljon a rendőrséghez.
Susan sehová sem ment. Amíg Tom a
kórházban lesz, addig vele marad, utána
hazaköltözik. Ismét ez a villa lesz az otthona.
A gengszterek megtalálták, amit kerestek. Ezután remélhetőleg, őt békén hagyják!

2018 december | Pandúr

Pandur_2018_december.indd 9

9
2018. 11. 28. 14:47:06

KRIMINOVELLA

ROBI

KALANDJA
Sötétbe borult a táj. A villasoron a lámpák bágyadtan ontották fényüket. Gyalogos alig akadt. Férfi lépkedett, erősen
ittas állapotban. Alig állt a lábán. Turisták tértek haza a szórakozásból. Jókedvűen beszélgettek, nevetgéltek. Megpillantották a részeg férfit, rosszallóan
csóválgatták a fejüket. A férfi megbillent,
ijedten kapaszkodott a kerítésbe. Miután
vsszanyerte egyensúlyát, ismét elindult.
A közeli vendéglőben itta le magát. Úgy
tűnt, célhoz ért.
– Ez az! Ide kell jönnöm – állapította meg. Becsöngetett. A kapuhoz dőlve
várta a bebocsátást. Erre percekig várnia
kellett. Mr. Brown kisétált a bejárathoz.
Nem szerette a késői látogatókat.
– John, te vagy az? Most, éjnek idején
zavarsz? Hogy nézel ki? – záporoztak a
kérdései. – Délután úgy beszéltük meg,
hogy azonnal indulsz, azóta iszol?
– Fő-ő-nök! Pár rumot legurítottam.
– Le bizony. Látom.Alig állsz a lábadon. Gyere be, kocsmatöltelék! Aludd ki
magadat!
– Hazatalálnék...
– Nem biztos. Holnap leutazol az öregekhez, felújíttatom a házat. Be kell vásárolnod, s egyéb megbízatásod is lesz.
Erről már beszéltünk. Most úgysem emlékszel rá.
John italt kért volna, de Mr. Brown dühösen nézett rá, és elhatározta: Johntól
előbb vagy utóbb, megszabadul.
Most még sajnos szüksége van rá.
Olyan munkák elvégzésére, nevezzük
piszkos munkának, melyet csak ő vállal.
Ezért lehiggadt.
Most leitta magát, de utána pár napig
józan lesz. Évek óta ismeri. Tudja, mire számíthat. Tőlük nem messze lakik a
Walker család. Tavasz óta lent laknak a
parton.
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Tavaly használhatták a villát. Mert
vagy üresen állt, vagy az emberükkel béreltették. Most is használni tudnák! Milyen jó búvóhely lenne a drognak!
– Te John! Csak akkor jössz, ha elfogyott a lóvéd. Hallottál valamit rólam?
Dolgozz meg a pénzedért! Egész nap abból ittál.
– Hát...
– Ki vele! Ha elveszítem a türelmemet,
semmit sem kapsz.
– Füvet sem?
– Nálam nincs por, sőt, pia sem. Én
nem élek velük.
– Nem hiszem el.
– Nem? Keresd meg! Ha találsz, akkor
a tiéd.
– Jó, értem én, nem fontos...
– Nekem nem, te is leszakadhatnál róla!
– Magának könnyű. Nem iszik, nem
drogozik. Jó fej, az emberek ezt értékelik.
– Így lehet józan üzleti életet élni, kereskedni. Más, egyéb hír?
John gondolkozott, bár nehezére esett.
– Valami kissrácról is beszélnek.
– A Walker gyerek lenne? Helyes kölyök.
– A szomszédasszonyt Ragyásék kifaggatták.
– Aki a függöny mögül leskelődik?
– Igen. Ő állítja, hogy a kissrácot többször is látta már a portán leskelődni. Ha
bemászott, a teraszra is bemerészkedik.
Hosszú percekig ott ácsorog. Különösen, ha autó érkezik. Ragyás ráijesztett,
de ennek ellenére tegnap is látta a szomszéd hölgy.
– Az öreglányt mivel vettétek rá, hogy
meséljen?
– Ragyás reá is ijesztett, ha nem figyeli
a portát, kezelésbe veszi és nem lesz vele kíméletes. Bármit lát, neki énekeljen!

Pandúr | 2018 december
2018. 11. 28. 14:47:06

A

KRIMINOVELLA
Először nem állt kötélnek, de aztán mindent megígért.
– Azóta van hír a kölyökről?
– Ragyás rajtakapta, amint átmászik a
kerítésen. Előbb ért ide, mint kellett volna!
– Miért engedte futni?
– A srác már kifelé menekült, az utcán
pedig nem akarta elkapni. A madám az
ablak mögött állt, mindent látnia kellett!
– Tudtok ti okosan viselkedni. Csak
azt nem értem, Ragyás miért nem szólt?
– Nem tud még semmi konkrétumot.
Lehet, hogy csupán gyermeki csínytevésről van szó. A madám továbbra is figyelni fogja a portát, mindenről tájékoztat minket.
– Tovább! Mibe kerül ez?
– A madámnak fizettünk.
Mr. Brown csodálkozva nézett rá.
– Elfogadta a pénzt? Nem ilyennek ismertem.
– A látszat néha csal. Kinyomoztuk,
hogy a madámnak komoly adósságai
vannak.
– Nagy úr a pénz.
– A papa kis nyugdíjából tengetik az
életüket. Nehezen tudják a villát fenntartani.
– Van ilyen is. Nekünk is eladhatnák a
villát. Egyelőre ennyivel megelégszünk.
Jó, ha van informátorunk, akik mindent
látnak. Ha már nem lesz rájuk szükség,
kiűzzük őket a villából. Okosan viselkedjetek! Minél több pénzt kapnak, annál bővebb információt adnak. Ha szükséges, én is hozzájárulok az anyagiakhoz.
– Oké! Megmondom Ragyásnak.
– Mr. Brown mindent megtudott, ha
nem is örült neki. Tudta már, mit kell
tennie!

***
Gordon hadnagy kiadta a szokásos
utasításait. Most is a szokásosat, a napot ezzel kezdi. Fásultság lett úrrá rajta.
Remény sincs arra, hogy valaki biztos
nyomra akad.
Újabb hajórakományok érkeznek, ez
így is van rendjén. Jól végzik a munkájukat, hosszú évek óta dolgoznak a rendőrségen, drognak – eddig – nyoma sincs.
Mintha ez a kábítószeres ügy csak vaklárma lenne, pedig a kábítószer mégis
jelen van, ez a józan valóság. Egy fiatalember a napokban bukott le. Hiába reménykedtek, hogy valami csoda folytán
nem lesz drog.
Füves cigit árult, iskolásoknak is. Most
is, mint oly gyakran, kishal kerül a hálóba. A fiatalember oly merész volt, hogy
mellőzött minden óvatosságot.
Nem tűnt profinak, inkább alkalmi árusnak, aki a nyaralásához akarja
a pénzét megkeresni. A profi knak nem
ez a módszerük, nem kockáztatnak, ők
ügyesebbek, rafináltabbak.
A rendőrök ennek tudatában vannak. Más cél lebeg előttük. A kishal elvezethet a nagyhalhoz. Sajnos úgy tűnik,
most sem lesz szerencséjük.
Sohasem szabad feladni a reményt. A
rendőrségnél ez aranyszabály.
Gordon hadnagy szívesen gondol az
elmúlt napokra. Bár most is az óceán
partján lenne, s a hasát süttetné! Sajnos,
kevés a szabadsága. Dolgoznia kell, ilyen
az élet. A feje is megfájdult. Elhatározta, hogy elmegy egy presszóba, iszik egy
erős feketét. Sajnos egy nap hármat, négyet is elfogyaszt.
A presszóban ismerősökkel, kollégákkal szokott találkozni. Kávézás közben
jó alkalom kínálkozik a szakmai megbeszélésekre. Máskor a kollégákkal nevetgéltek. Most komor arccal üldögéltek.
Feszült lett a légkör. A hadnagy a
kávé után szendvicset
fogyasztott. Aggle-

gény, de Susan, Mrs. Walker tetszik neki, szívesen élne vele! De ezt még a jövő
dönti el. Semmi kedve otthon főzőcskézni.
A felügyelő az irodájába érve, megtorpant. Most is láthatta, hogy az új kolléga lép ki az ajtón. Türelmetlenül kérdezett rá:
– Mit keres az irodámban?
– Bocsásson meg, eltévedtem! Remélem, nem sértettem meg?
– Én meg azt remélem, hogy végre
megjegyzi, melyik az irodája! Eddig bárki beléphetett más irodájába. De az új
kolléga, aki hol bejön, hol nem, bizalmatlanságot élvez.
***
Mrs. Walker szétnézett a földszinten.
– Robi, merre kószálsz? - kiáltott fel az
emeletre. Robi kinézett a szobája ajtaján.
– Itt vagyok, sehová sem mentem. Mi
olyan sürgős?
– Tulajdonképpen nem sürgős, de
megbeszéltük, hogy reggelizés után rendet teszünk.
– Én evés után rendet tettem.
– Az asztalon, de látom, hogy a mosatlan edények a mosogatóban maradtak.
Az asztal körül morzsa, nincs összeseperve, a fürdőszobáról már nem is beszélve.
– Nem csak én használom a fürdőszobát. Susan félóráig is benn van. Nem
csupán tisztálkodik, hanem festi magát. Széthagy mindent. Ha ránéz az ember, káprázik a szeme a sok festéktől. Azt
nem veszed észre?
– Robi, megint szemtelen vagy.
– Jó, túloztam, de nehéz kivárni, amíg
a nővérem kijön a fürdőszobából. Ekkorra Susan is lejött a lépcsőkről, s azonnal válaszolt:
– Félórája szabad a fürdő. Most ráérsz,
hisz nem kell suliba menned.
– Még szép, vakáció van.
– Kora reggeltől tévézel. Ha nem, akkor a számítógépet nyúzod.
– Ha kint az utcán sétálgatok, akkor
az a bajotok.
– Sétálni szabad, csak mások portáján
nem.
– Mr. Brown nem szólt.
– Nem is tud minden látogatásodról,
azért nem szól.
– Te Susan mindig olyan okos vagy.
– Tudok következtetni. Elfelejtetted
az idegen férfi hívását?
– Szerintem a szomszédos hölgy férje telefonált.
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– Neki mi köze ehhez?
– Semmi.
– Akkor?
– Bosszantja, hogy a kis kutyus átszalad Mr. Brown portájára.
– Mr. Brown bizonyára szóvá tette, hogy letapossa a gyepet, össze-vissza
piszkít. Többször ugat, mert téged lát.
Robi sértődötten vonult vissza a szobájába. Leült a számítógép elé, de azt is hamar megunta. Anyukája azt ígérte, hogy
lemennek a partra. Úgy látszik, már nem
lesz belőle semmi, pedig mindent olyan
unalmasnak talált maga körül. A parton
kedve szerint futkározhat, az óceánban
úszkálhat. Remélte, a szomszéd kisfiút
ebéd után otthon találja, és játszhat vele.
***
Robi hiába csengetett, senki sem jelentkezett, dühös lett. Nem tudta, mit kezdjen a délutánjával. Semmi kedve visszamenni a villába. A televízióban később
kezdődnek a neki való filmek. Sétálgatott, kavicsokat dobált. Önkéntelenül
is Mr. Brown villája felé vette az irányt.
Odaérve lassított. Minden csendesnek
látszott. A szomszédasszony ablakát figyelte, a függöny nem mozdult. Amilyen
rafinált, attól még leskelődhet – gondolta. Robi átlendült a kerítésen, s óvatosan
haladt előre. Furcsállotta, hogy a kutyus
nem szaladt át. Bizonyára a gazdája megkötötte, vagy bezárta. Robi megállt, körbekémlelt. Semmi nesz, vagy mozgolódás.
Nincsenek itthon? A teraszra lépett, és bekukucskált az ablakon. Italos palackokat,
poharak látott.
A villa mögé is belessen? Oda még sohasem merészkedett. Érdekes, az autó
itthon van. Mr. Brown nem lehet messze.
Vásárolni ment?
Éppen elfordult, amikor erős kezek
markolták meg. Megrémült Az autóhoz
vonszolták, és belökték. Ragtapasz került a szájára, csak nyögdécselni tudott. Mr. Brown ült előtte, megfordult, az arcán nyoma sem volt az
addig ismert udvariasságnak.
– Kishaver, megint találkozunk?
Robi szólni akart, de a ragasztás miatt képtelen volt.
– Szimpatikus kölyök
vagy, de kár volt itt enynyit szaglászni. Kíváncsi vagy, ez súlyos hiba.
Nem engedhetem meg,
hogy kiszimatold, mit le-
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het itt találni!
Robi megint felnyögött. Mondani
akarta, hogy ő semmit sem látott. Csak a
kiskutyával szeretett volna játszani!
– Főnök, hová vigyük?
– El innen, az öreglány leskelődik. Ők
is a közelben laknak, a keresésére indulhatnak.
Robi reszketett rémületében. Most
döbbent rá, hogy mennyire ostoba: nem
félt. Mr. Brown rendes bácsinak látszott.
Most mi lesz? Bántani fogják? Az autó
elindult, a mellette ülő férfi szemében
gonosz fény villant, leszorította a karját. Naiv kisfiúként is sejtette, ő bármire
képes. Még a kapuig sem értek, amikor
a semmiből fekete álarcot viselő férfiak
ugrottak be. Lövés dördült, majd kiáltást
hallott.
– Adjátok meg magatokat! Körbe vettük a villát, semmi esély a menekülésre.
Mr. Brown átcsúszott az ő oldalára, és
kiugrott a kocsiból. Ismét lövések dördültek, amik az autó gumiját találták el.
Mr. Brown kinyitotta az ajtót, s Robit kiráncigálta az autóból.
– Ha nem engednek szabadon, a Walker kölyköt lelövöm!
A pisztolycsövet Robi halántékához nyomta. Egy lépést előre lépett, Mr.
Brown a fülébe sziszegett.
– Kiskomám, egy rossz mozdulat, és
meghúzom a ravaszt. Ugye nem akarsz
meghalni? – Robi a fejét rázta.
Mr. Brown nem volt elégé figyelmes,
amikor elfordult nem vette észre, hogy
az egyik kommandós mögéjük került. Mesterlövész lévén, a lövése azonnal talált.

Mr. Brown megingott.
– Robi, szaladjál! – kiáltott egy ismerős hang. Ösztönösen cselekedett. Kitépte magát a szorításból, s futni kezdett.
Újabb kiáltás:
– Hasalj!
Robi hasalt. Éppen idejében, mert Mr.
Brown elsütötte a pisztolyát. Szerencsére
a golyó nem találta el, pár centivel felette repült el. Olyan izgatott lett, hogy elvesztette az eszméletét. Amikor magához tért, David Gordon hajolt fölé. Robi
nem értette, hogy kerül ide.
– David! Te vagy az?
– Gordon hadnagy úr –, szólt közbe az
egyik kommandós.
– Neki David –,mosolygott a hadnagy
a fiúra.
***
Mrs. Walker, és Susan percek múlva
megjelentek. Walker sírva borult Robira.
– Kisfiam, élsz? Sohasem fogadsz szót.
– Anya, ígérem, ezután szót fogadok.
Susan Davidre nézett, s mindent megértett. Elszállították a díszes társaságot.
Mr. Brownhoz mentőt hívtak.
– Hadnagy úr gratulálok! Jó munkát
végzett. Gondolom, a kapcsolatunknak
ezután vége.
– Nincsen. Mrs. Walker! Engedje meg,
hogy komolyan udvarolhassak a leányának!
– Részemről semmi akadálya.
Susan becsapva érezte magát. David
nem volt hozzá őszinte, de a hatalmas
sárgarózsa csokrot viszont, amit tőle kapott, örömmel elfogadta.
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A STRANDON
A strand zsúfolásig megtelt fürdőzőkkel. Pár napi rossz idő után végre
kisütött a nap, ontotta a meleget. Csinos lányok kellették magukat. A bikini
alig takart valamit. A férfiak kedvükre
legeltethették a szemüket. Aki strandol,
a nőket ráér mustrálgatni.
Két férfi napozott közel egymáshoz. Egy idősebb, s egy fiatalabb. Nem
együtt érkeztek, az idősebbik már nyitásra kiért. A fiatalabb félórája. A napernyős asztal csábító.
Mindketten jó úszók, felváltva ugrottak a medencébe. Egyikőjük az asztalnál maradt, foglalta a helyet. Nem árt a
csomagokra is figyelni.
A strandra egyre többen érkeztek. Jó
idő lévén, ki kell használni. A fiatalabb
Roland néven mutatkozott be. Az idősebbik úr, Mr. Stevenson néven. Egymással
még mindig tartózkodóan viselkednek.
Pontosan tudták, hogy messziről jött ember, azt mond, amit akar. Azt is hiszi el.
A strandon nem árt az óvatosság. De, a
friss ismeretségekkel sem.
– Bizonyára nyaraló, még nem találkoztunk -, mondotta Mr. Stevenson.
– Nyaraló, itt a kempingben lakom,
pár napig maradok.
– Bizonyára egész évben szorgalmasan dolgozik, megérdemelten fürdőzik.
Roland pár percig hallgatott, nem válaszolt. Ami igen furcsának tűnt.
– Ön az egész nyarat itt töltheti! Nem
sértésnek szánom, de nyugdíjasnak tűnik.
– Igen. Itt éltem le az letemet. A
nyugdíjas évek kissé unalmasak. Nyáron ezért jó kikapcsolódás a strandolás.
A városkánk nem nevezetes. Talán rokona, vagy ismerőse lakik itt?
– Sajnos, nem. Nosztalgiáról van szó.
Az édesanyám sokat mesélt a kis városkájukról. Fiatalon itt élt, egy panziót
üzemeltetett.
– Akkor nekem ismernem kellett.
Nincs róla fénykép? Kíváncsivá tett.

– Azt hiszem, van.
Roland hosszan kotorászott a táskájában. Szokás szerint a legalján találta
meg a tárcáját, büszkén nyújtotta át.
Mr. Stevenson átvette a fényképet.
Percekig dermedten nézte, nem akart
hinni a szemének. Anne, az ő nagy szerelme mosolygott a fényképről. Nem
hiába mondják, hogy a sors útja kifürkészhetetlen.
– Látom, meglepődött. Nem csodálom, az édesanyám gyönyörű nő volt.
– Volt?
– Sajnos, egy éve elhunyt.
– Igazán sajnálom. Az édesanyját
személyesen ismertem.
– Egy ilyen kisvárosban ez igazán
érthető.
Jobban megérthette volna Roland, ha
az újdonsült ismerőse részletezi a kapcsolatukat.
– Gondolom, a részletekre is kíváncsi.
– Mi tagadás, így van.
– Akkor még én is fiatal voltam. Sűrűn ellátogattam a Hotel éttermébe.
Kevés szórakozási lehetőség volt. Talán még, most is. Az édesanyja vonzó,
fiatal nő volt, én is udvarolgattam neki.
Férjhez ment, elkerült a városunkból.
Telnek az évek, feledjük egymást. Tudja, az élt már csak ilyen.
– Örülök, hogy a véletlen így hozta.
Megismerhette a fiát.
– Remélem, máskor is találkozunk,
meghívom az otthonomba.
– Unalmas óráimban, bizonyára kedvem lesz a vendégeskedéshez. Ha nem
veszi zokon, fürdenék!
– Javaslom, a szép lányokat se hanyagolja!
Mr. Stevenson hosszan nézte a távozó fiatalembert. Nem volt őszinte hozzá. Azt sem árulta el, hogy ő valójában
rendőrtiszt. Az édesanyja után hosszú
hetekig nyomozott. A vőlegénye rejtélyes körülmények között tűnt el. A Hotelt Anne eladta.

Természetesen, a vőlegény részével
együtt.
Nem akadtak a vőlegény nyomára.
Nincs holttest, nincs bűntény. A vagyoni szerződés értelmében, minden az
övé lett. A véletlen nagyúr, a fiát megismerhette.
Nem történt más, mint egy új ismeretség. Ami szép, s fájdalmas múltra
emlékeztet. Rolandnak nem részletezte.
Mi értelme lenne? Anne bizonyára jó
édesanya volt, s jó feleség. Őrizzék meg
így, az emlékezetükben!
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ROSS FELÜGYELŐ

AKCIÓJA
Ross felügyelő a mogorva villa felé közeledett. Morton kollega nem ad jelt magáról.
A Kindler villát őrzik. Mióta a tulajdonosát
megölték, üresen áll. Méregdrága felszereléseknek, nagyobb részének nyoma veszett.
Későn kapcsoltak, kevés értéket menthettek meg.
Szép, impozáns park övezi. A kertész
gondos keze-munkáját dicséri.
Lassan sötétbe borul a táj. A közeli lámpa annyi fényt adott, hogy a zseblámpáját
nem kellett használnia.
Drogtanya, hajléktalanok búvóhelye lehet. Gyanú, hogy a körözött Fekete Álarcos sorozatgyilkos is itt ver tanyát. Fokozottan ellenőrzik a villát.
Morton kollega megbízható, hosszú évek
óta a csoport tagja. Ilyen szabálytalanságot
még nem csinált. Ha bűnöző is bent bujkál,
neki fokozottabb elővigyázatosság szükséges. Ha ez olyan egyszerű lenne!
A főbejáratot igyekezett minél kisebb
zajjal nyitni.
Pályafutása során alkalma volt megismerni a bűnözőket. Tudta a felügyelő, hogyan szoktak viselkedni. Ők vagy a menekülésre, vagy a támadásra koncentrálnak.
Elég jól ítélik meg a lehetőségüket.
A felügyelő vizsla módjára fülelt. A villa üresnek tűnt. Léptek nyoma, nesz sehol.
De nem árt az óvatosság. Bármikor érkezhet, vagy előbújhat.
A felügyelő a fegyverét még erősebben
markolta a feszültség hatására. Mintha valaki el akarná venni tőle. Az ujjai szinte belezsibbadtak. Kicsit lazítania kellett. Ha
most a Fekete Álarcossal szembe találná
magát, lepuffantaná. Ebből az elvetemült
gazemberből elege volt.
Erre csupán gondolni érdemes. A jogos önvédelem sem mindig oly jogos. Nehéz bizonyítani, hogy valóban jogos volt a
fegyver használata. Különösen, ha magányos akcióról van szó.
A keresett bűnöző nem okozna több
gondot, derült magában. Egy rendőr életét
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végig kíséri az az átkozott lelkiismeret furdalás, nem szabadul tőle. Arról már nem
is beszélve, hogy egy fegyveres összecsapás nagy hatással szokott lenni a közvéleményre. A sajtónak igazi hírcsemege.
Fegyvert rendőr csak végveszély esetén
használ.
A felügyelő a földszintet átfésülte, az
emelet következett. Lépésről-lépésre osont.
A szobák üresek, a teraszról a parkra látni.
Kóbor macskák rohangálnak.
Félóra múlva váltás, remélte, több ilyen
„beugrásra” nem kényszerül. Elérkezett az
utolsó ajtóhoz. Zaj innen sem szűrődött ki.
Nem lett könnyebb a dolga. Ügyelnie kell a
biztonsági szabályzat betartására. Ha van
bent valaki, nem fogja betessékelni. Ezért
továbbra is óvatos marad.
Ám ekkor ajtórekesz félrehúzása tisztán
hallatszott, de nem lépett ki senki sem. A
felügyelő moccanni sem mert. A helyzet
egyértelmű. Az idegen arra vár, hogy ő
menjen be.
A betörő is óvatos. A felügyelőnek pillanatok alatt döntenie kellett, mert kétség
nem fér hozzá, hogy elérkezett a végső leszámoláshoz. Legalább túl lesz mindenen!
Csak most jutott az eszébe, hogy a másik
lehetőséget is választhatja, ami veszélytelenebb. Belép az előző szobába, magára zárja
az ajtót, s riasztja a kollégákat.
Logikusnak tűnt, a biztonsága érdekében is ez lenne az ésszerű döntés! Ha az a
bizonyos vadászösztöne nem kerekedne
felül! Most bebizonyosodott, hogy vérbeli
zsaru, a nehezebb feladatot választja. Maradt a falnál lapulva. Szinte érezte a bűnöző jelenlétét. Nem fog igyekezni, kilépni a
biztonságot jelentő zárt szobából.
Ennek ellenére nem lehet tudni, ki lép
elsőként? Most már mindketten a másikra vártak. A feszültség szinte vibrált a felügyelő körül. Csak most eszmélt rá, hogy izgalom fut át a testén, ilyet még nem érzett.
Amikor vállalta ezt a szolgálatot, fogalma
sem volt arról, hogy ez milyen nehéz fel-

adat.
Rövid ideig volt utcai szolgálatban. Még
nem küzdött igazán életre-halálra. Ha
őszinte akar lenni, a mélyvízbe dobta magát. Igazi kihívást jelent. Valószínű, hogy e
nélkül az egész semmit sem ér.
Lépett egyet előre. Amilyen peches,
megcsikordult a cipője. Biztos volt benne, hogy ez is csak vele fordulhat elő. Az
ajtónál álló bűnöző legalább megtudhatja,
hogy mire számíthat. Itt már minden élesben megy, az élete a tét. A vártnál is erősebb az ellenfél. Lehetséges, hogy a Fekete
Álarcos, méltó ellenfél, igazi fenevad. Az a
hír járja, hogy a golyó sem fog rajta. A hír
előnyére szolgál, mert sikerült megfélemlíteni a közvéleményt.
A Rendőrség nyomozóit már nem. Ők
tudják az igazságot. Ezt a banditát azért
nem fogja a golyó, mert eddig elkerülte a
pisztolycsöve. Pedig rászolgált, ideje szembetalálnia magát. Remélte, személyében
emberére talál!
Rövid tartózkodása után az volt a felügyelő véleménye, hogy a hatalmas épület
visszataszítóan rideg, drága berendezéseivel együtt. A Kindler villa tulajdonosa dúsgazdag volt. De bizonyára, boldogtalan.
A feleségét elvesztette, őt brutális módon
meggyilkolták. A gazdagság veszélyt is jelenthet.
Elkalandozó gondolatai ellenére a végsőkig feszült volt. Nem tudott uralkodni tovább magán. A düh elborította az agyát. A
hálószoba ajtajához ugrott, s erőteljes mozdulattal nyomta le kilincset, majd beugrott.
Ösztönösen cselekedett. Ezért fel sem tudta még fogni, mit is tett valójában? Ez nem
Ross felügyelő, nem vall rá. Szemtől-szembe nem látott senkit. Nem tétovázott. Felemelte a kezét, a pisztolyát előrelökte, s célzott.
***
Egy kiáltás... alig ért a tudatáig. Kétség
kívül, közelről jött hang, mégis oly távolról
hallotta. De az újabb kiáltást már felfogta,
s magához térítette. Dermedten állt meg, s
leengedte a karjait. A szobában lévő férfi ismét felkiáltott:
– Felügyelő úr, ne lőjön! Ne öljön meg!
Az Istenért, nem ismer meg?
A felügyelő még mindig nem tudta felfogni a szavak értelmét. Pedig az már nem
kiáltás volt, hanem könyörgés. No meg,
nagy szerencse. Ross felügyelő gyors ösztönének köszönhette, hogy végre felismerte a hangot. Sajnos a keze remegett.
A jó Isten óvta meg, hogy nem sütötte el a
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fegyverét. Végre, leengedte a karját. Dermedten állt, s hosszú percekig nem tudott
megszólalni. Akkor is csak dadogva.
– Maga mi a fenét keres itt? Miért hagyta el a szolgálati helyét?
– Főnök! A Fekete Álarcost én akartam
elkapni. Most volt erre lehetőség. Sajnálom, ha problémát okoztam. Ön is azt hitte, hogy a Fekete Álarcos osont be a villába. A fegyverét is használni akarta. Ettől
rémültem meg, s kiáltottam fel.
A felügyelő dühösen nézett a kollegájára. Kezeit ökölbe szorította, csupán ennyit
tudott produkálni. A vélt bűnöző nem
volt más, mint az eltűnt kollegája, Paul
Morton nyomozó. Ez a helyzet nevetséges
volt, de miatta történt a nagyszabású akciója. Mindketten megsemmisülten engedték le a kezükben lévő fegyvert. Szemmel
láthatóan csalódottak voltak. Egymást
okolták a nagy zsákmány elszalasztásáért.
Végre a felügyelő erőt vett magán, s elsőként szólalt meg:
– Morton! Szeretném, ha magyarázattal
szolgálna, miért van itt tulajdonképpen?
Miért lengedezik a teraszajtó? Emlékezetem szerint hatóságilag le van zárva.
A felügyelő hangja kicsit megenyhült,
tekintete komor maradt. Ismét a szigorú
főnök lett.
– Ha egy betörőnek jutott volna eszébe
bejutni, a teraszajtó a rendelkezésére állna. Íme, én is itt vagyok, végigsétáltam a
villán. Nem vette észre. Igaz, nem csaptam zajt, de egy betörő, sőt, a Fekete Álarcos sem. Van még érték a villában. Ha
eltűnne, a Rendőrség kárát képezné. Gondolom, ön nem tudná kifizetni.
– Főnök! Én nem szoktam elhagyni a
szolgálati helyemet. de tisztán és kivehetően egy árnyat láttam, a földszinti ablak
mögött. A társam bóbiskolt, nem akartam zavarni. Gondoltam, körülnézek. Ha

egyedül nem boldogulok, riasztom. Belátom, hibát követtem el. A hívatlan látogatót nem akartam futni hagyni.
– Nemes cselekedet. A kollega, Rohmer,
bizonyára még horkolt is.
– Igyekeztem óvatosan, zajtalanul lépkedni. Én is a főbejáraton jöttem be. Amikor az emeletre értem, azonnal láttam,
hogy nem hiába jöttem. Itt egy álarcos
alak kutatott. Egyértelmű volt, hogy a széfet kereste. Más érték nem érdekelte. Észrevette jövetelemet. Üres zsebbel, előbb
kellett távoznia. Akár hiszi, Főnök, akár
nem, az Álarcosnak alig maradt ideje elmenekülni. Nem mértem fel a veszélyt,
utána eredtem. A teraszon át menekült.
Azt hiszem, a fekete Álarcos lehetett.
Előnyre tett szert. A közelben parkoló autóba ugrott, s elszáguldott. Felmértem a
helyzetet, s vissza akartam menni a szolgálati helyemre. Tudom, nem hisz nekem,
de esküszöm így történt!
– Akkor miért nem ment vissza?
Morton kollega zavarba jött.
– Megdöbbenve láttam, hogy az emeletre egy alak lépked. A szavaiból ítélve, ön
akkor érkezhetett. Gondolom, riasztották
az állítólagos eltűnésemről.
– A kocsiban őrködtek, órákra eltűnt.
Árulja el, zajt csaptam?
– Az Álarcos ügyesebb volt -, vallotta be
a nyomozó. – Nem javaslom, hogy pályát
változtasson! Maradjon inkább rendőrfelügyelő!
De már félre is állt, a főnökét jól ismerte.
Pontosan tudta, hogy valami hamarosan
feléje fog repülni. Jól sejtette. A felügyelő
a sokat fogdosott pisztolya mellett döntött. De szándékosan messzebb repítette.
A szőnyegen landolt, a Felügyelő szerencséjére.
Nem sokáig derültek, hamarosan lehervadt arcukról a mosoly. A közelben a jól

ismert sziréna hangja sivított. Azonnal
tudták, ez csak az ügyeletes rendőrautó lehet. Egyenesen a villa bejáratához kanyarodtak. A tőlük megszokott gyorsasággal
viharzottak be. Ez a roham kommandós színvonalúnak nevezhető. Pillanatok
alatt foglalták el a földszintet. Mögöttük
a kocsiban felébredt Rohmer kollega futott. Szerencsére már felébredt. Amikor
meglátta a kollégáit, nem tudta visszafojtani arcáról a mosolyt. Azonnal rájött,
hogy mindketten az Álarcosra vadásztak.
Megint kicsúszott a karmaik közül, egymást fogták el.
Mosolygásra semmi ok nem volt. A járőrözők vették észre, hogy a villánál valami nincs rendjén. Feltűnő volt, a szél által
csapdosott teraszajtó. Ők is tudták, hogy a
villa hatóságilag lezárva. A közelben parkoló kélt nyomozóról sem tudtak.
A felügyelő igen, őket jött ellenőrizni, s
átvenni Morton felügyelő helyét.
A rendőrök csodálkozó tekintettel néztek a felügyelőre, akit jól ismertek. Az új
kollegát viszont nem. Az Álarcos utáni
hajsza még hosszú, s kitartó nyomozást
követel.
Egyre közelebb kerültek a banditához.
Szorul a hurok a nyaka körül. A múltkori rajtaütéskor a banda pár tagját elfogták,
már rács mögött csücsülnek. Ha a saját
bőrüket kell menteni, nem kímélik a társaikat. A Fekete Álarcosról pontos személyleírásuk van. A terveiről is.
Ross felügyelő sikertelen akciója, még
hetekig téma volt a rendőrségen. De mint
minden csoda, ez is csak három napig tartott.
A Fekete Álarcost sikerült elkapniuk.
Sajnos, golyóval a testében. A csoport tagjai fellélegezhetett. Nyugalmuk nem tarthat sokáig, újabb banditák tűnnek majd
fel, a könnyű zsákmány reményében.
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VESZÉLYES
A panzióba érkező Paul Morgan bizakodva tekintett a vakációjára. Egész évben erre készült, bár az elmúlt évek tapasztalata azt bizonyítja, hogy a nyári
pihenés nem mindig zavartalan.
Az óceán partján épült üdülő, mint
mindig most is teltházzal üzemelt. Paul
Morgan a rendőrségen dolgozik. Nyomozó, magas, sportos alkat, igazi női
ideál. Hihetetlen, hogy még nem nősült
meg, elkerülte az igazi szerelem.
Megrögzött agglegény lévén szerelmi
kalandoktól óvja magát. Volt már keserves tapasztalata, amikor egy hölgytől csak nehezen szabadult. Paul abban
is reménykedett, hogy bűncselekmény
sem történik.
Az óceán partján a nyár vette át az
uralmat. A holtszezon után a panziósoknak, vendéglátásoknak igazi örömez
az időszak.
Morgan nyomozó a napjait a parton töltötte remek hangulatban. Nehezére esett a távozás, de az est nem köszönthet rá. Otthon sem szereti a késői
hazatérést. Remélte, a vakáció alatt
csokibarnára sül.
Érkezése után döbbenten tapasztalta, hogy a panzió egy méhkasra hasonlít. Nyomozók, egyenruhás rendőrök, a
helyszínelők népes csoportja lepték el az
üdülőt. Ahol ők megjelennek, ott garantált a felfordulás.
A recepciós, akit megkedvelt, szomorú hírt közölt vele. Rudyt, a panzióban
megöregedett szobapincért megölték.
Leszúrva találtak rá a szobájában.
- Mr. Morgan! Ön szerencsére nyomozó, segít a gyilkost elkapni? Ezt nem
utasíthatja vissza!
Mielőtt megszólalhatott volna, a helyszínelést vezető hadnagy lépett mellé.
- Jól hallottam, ön kolléga?
- Igen, bár ez nem tart vissza a zavartalan üdüléstől.
- Sajnos elkerülhetetlen a lakók kihallgatása.
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S NYARALÁS
- Természetesen, ha bármiben a segítségükre lehetek, állok a rendelkezésükre. Rudyt évek óta ismerem, megbízható szobapincér volt, a légynek sem ártott.
Kinek állhatott érdekében a halála?
- Elképzelésünk sincs – szólalt meg a
recepciós is. – Családja, hozzátartozója nincs. Fiatalon került a panzióba, s itt
öregedett meg.
Paul visszatérve a szobájába, elgondolkodott. Pontosan tudja, amíg a gyilkosság okára fény nem derül, neki maradnias
kell. Lőttek a nyugalmas nyárnak, erre
mérget vehet.
A néhai szobapincérrel sokat beszélgettek, a barátjának tekintette, a merev,
udvarias magatartást mellőzte. Paulnak
valami az eszébe jutott, amiről már elfeledkezett. Évekkel ezelőtt itt ékszerrablás
történt. A rendőrök a nyomukban voltak.
Profik lévén el tudtak menekülni zsákmány nélkül. Azóta is homály fedi, hol lehetnek az ékszerek? Mint minden detektívnek, az ő fantáziáját is megmozgatta.
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A bűnözők igen találékonyak. Kár,
hogy egyszer elcsúsznak azon a bizonyos
banánhéjon. Az is az eszébe jutott, ha a
szülei terve válik valóra ő nem a Rendőr
Akadémiát végzi, hanem közgazdásznak
tanul, hogy irányíthassa a család cégét.
Azóta sem bocsájtották meg neki, hogy
nem követi a hagyományokat. Bűnözőket üldöz, zsaru vált belőle. Sajnos, ilyen
az élet. A gyermekek nem mindig felelnek meg a szülői elvárásoknak.
Az elkövetkező napok némi csalódást okoztak. Feladatával nehezen haladt.Nyom, s indíték nélkül nem is csoda.
Semmi nem utalt bosszúra, vagy rablógyilkosságra. Most először fogalmazódott meg benne a gondolat, hogy talán
közgazdásznak kellett volna tanulnia!
Nyugodtan élhetné az agglegény életét.
Elgondolkodott, hogy néha a családjának
igaza van.
A panzióban hölgyek is nyaralnak
egyedül vagy párban. Nem érti, hogy miért nem figyelnek fel rá? Sportos, elegánsan öltözködik. Gazdag a családja. Minden adva, ami egy jó partihoz szükséges.
A hivatása viszont eddig a legtöbb kapcsolatát elrontotta. Hiába terveztek programot a partnernőjével, egy riasztás
meghiúsította.
Magánnyomozóként
is dolgozik, idejét ő osztja be, de ebből
csak szerény jövődelem tesz szert.
Paul a panzió bárjába indult. Egy kellemes zene most felvidítaná, bár nem híve az éjszakai szórakozásnak. Otthon
sem látják reggel hazatérni. Bulikat sem
rendez, prostik sem látogatják. Nyugodt
lelkiismerettel nézhet az emberek szemébe. Életszemléletet a neveltetésének
köszönhette.
Paul kilépett a folyósra. A szemközt
lakó idős hölgy megszólította. A nyomozó kedvtelenül hallgatta végig a panaszát. Nem „hisztizésről” van szó, itt
valami másról, komolyan kell vennie!
Az idős hölgynek furcsa észrevétele volt.
Éjjelente sajnos nem tud aludni, mint az
idős emberek általában, sétál a közelben.
A napokban történt, hogy egy alakot látott az alagsorból felsurranni. Az alagsor
a vendégek előtt zárva. „Tilos az átjárás”
táblával. Az emelet sötét, nincs kivilágítva. A férfi vagy eltévedt, vagy bűnös
úton járt. Köztudott, ott nincs lakható
rész, vagy érték. A hölgy hamar feledte,
amit látott. Ezt az alakot fel sem ismerné,
mert a széles karimájú kalapját a homlokára húzta.
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Morgan nyomozó köszönte az információt. A vendégek sötétedés után eltévedhetnek, bizonyára nincs jelentősége.
A hölgynek sem tanácsos éjjel az épületből kilépni. - Valóban. Ő is erre a következtetésre jutott.
Szörnyű, ami történt! – fakadt ki
Helen asszony.
Paul a tervezettnél későbben érkezett. Rövid tartózkodása alatt két pohár Whiskyt felhajtott, ami nála ritkán
fordul elő. Igaz, nyaralni jött, amiről
egyenlőre elfeledkezhet.
Az elkövetkező napon már kerülte a
bárt. A sétát választotta. Kitűnő gondolatnak tűnt. Enyhült a meleg, kellemessé
vált az idő. Kézilámpáját magához vette,
e nélkül nem ajánlatos az esti séta.
A panzió mellett egy romos villa állt,
mely csúfította a panorámát. Természetesen lebontották. Mint törzsvendég emlékezett rá, ha már arra járt is szétnézett.
Mára már csak rövid falak emlékeztetnek a hajdan impozáns épületre. A panziótól is régebben épült. Tulajdonosok
váltották egymást évekre lakhatatlanul
hagyva. Végül romossá vált, megérve a
lebontásra. A falak helyén a rend kedvéért egyméteres talapzat állt.
A panzió pincéjéből át alagút vezet
a romos villához. Ezt csak ő tudta, aki
hosszú évek óta itt nyaralt, ismerte a
környéket. Szerencsére a pince ajtaja elmozdítható, ha lakat zárja, vagy rá van
reteszelve, dolog végezetlenül tér vissza
a szobájába. Pár lépcső vezetett le. Kint
szürkület, lent sötét, a kézilámpa használata elengedhetetlen. A pincében lom,
pókháló. Valójában erre számított. A rövid alagút felé vette az irányt, hamar a
végére ért. Kilépve már gyér fény volt,
a környező világítás jóvoltából. Nappal
könnyebb a tájékozódás, de nem zavartalan. Sétáló nyaralókkal, turistákkal
találkozhat. Egyéni akcióba lépet, erről
a hadnagy nem tud. Bizonyára jót derülne a kíváncsiskodásán. Indulni készült.
Sokáig nem tanácsos a sötétbe boruló parkban, s az elhagyatott környéken
tartózkodni. Utoljára még jól körülnézett, a pincében is. Rejtett zúg, üreges
rész a falakban, előfordulhat. Valami viszont feltűnt, ásás nyomai. A közelben
lévő szerszám segítségével ásni kezdet.
Ritkán gyakorolta, így hamar elfáradt.
Pár ásónyom elegendő volt ahhoz, hogy
az ásó koppanjon valamin. Paul Morgan tudta, hogy célhoz ért. Itt valaminek
lennie kell. Az ásó hegyével kiemelte a

talajt, kis ládika vált láthatóvá. A táskájába téve a panzióba indult. Rendőr létére tudta, hogy nem időzhet sokáig. Sétáló emberek erre tévedhetnek. A nyitott
pinceajtó felkeltheti a kíváncsiságukat.
A ládikó zárva, hogyan feszítse fel?
A helyzet megoldódott. A ládikó alján
parányi kulcs, mely tökéletesen illett a
biztonsági zárba. Döbbenten meredt a
ládikó tartalmára. Gyönyörű nyakékek,
gyűrűk kerültek elő. Nem csoda, ha
ezért öltek is. Rudy tudhatott az ékszerekről, el kellett hallgatatni. Az ékszerek
valódinak tűntek. Nem volt szakértője,
de egy vagyont érhetnek. Nem vihették
magukkal menekülniük kellett. A rablók bármikor kereshetik, vagy akik tudnak a zsákmányról. Ez a panzió mindig
is titkot rejtegetett.
Sietve tolta vissza a pince ajtaját. Fiatal
pár tűnt fel a semmiből, nesztelen, mintha valamit figyelmének, a rendőrség emberi sem lennének ügyesebbek. Sietős léptekre váltott, mielőbb a szobájába kell érnie.
Jócskán eltelt az idő. A szobába felgyulladt
a villany. Paul gyanútlan volt senki sem
követte. – Mielőbb nyugovóra térek – mormolta félhangosan. Elégedett volt a teljesítményével. Észre sem vette az ajtó mögött
lapuló férfialakot. Amikor mögé lépett
Paul már képtelen volt védekezni. Pisztolycső nyomódott a bordái közé. Erélyes,
de rekedtes férfihang szólat meg. Morgan
nyomozó mozdulni sem mert, annyira váratlanul érte a támadás. A nyomaték kedvéért a hívatlan látogató a fejére ütést mért.
Paul edzett férfi, megszédült, de nem
veszítette el az egyensúlyát, de azt igazi
meglepetés ezután következett. Az ajtón
belépő férfi, az álarcot viselő támadóra
kiáltott, ő is felfegyverkezve.
- Tegye le a fegyverét, s emelje fel a kezeit, vagy lövök!
A támadó már kikapta Paul Morgan kezéből a reklámszatyrot. Sejtve annak értékes tartalmát. Az álarcos támadó engedelmesen letette a pisztolyát, s a rabolt
ékszereket. A szédülő Paul csak most mert
megfordulni. Döbbentem ismerte fel a sétáló pár férfitagját. ezek szerint végig őt
követték. Paul Morgannak le kellett ülnie,
különben összeesik. A fejére mért ütés kicsit bőszre sikerült. Mást is felismert, a férfi mögött belépő hadnagyot.
- Mi történ itt? – kérdezte Paul elcsukló hangon.
- A sétáló pár az én embereim.
- Engem figyeltek –vonta le a sérült a
következtetést.
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- Úgy van. Megmentve Morgan nyo- kezünk időben, ön lehetett volna a kö- Mi is azt javasoljuk. Köszönjük, hogy
mozó éltét, s a rabolt ékszereket. Tud- vetkező áldozat. Az ékszerek a hajdani sikerült lekapnunk ezt az elvetemült
ván, tudtam, hogy önálló akcióba kezd. nyaralók tulajdona volt. Akiknek nyo- gazembert, ha bebizonyosodik, hogy a
A zsaruk már csak ilyenek.
mára bukkanunk, vissza fogja kapni. szobapincér gyilkosa, ezért is elnyeri
- A hívatlan látogatóm, akinek a kezén a jogos tulajdonát. Reméljük, a panzió majd méltó büntetését.
már bilincs kattant?
végérvényesen megszabadul a tiktoktól,
Paul Morgan maradt. Egész nap az
- Az álarc ellenére mi tudtuk ő is a a terhes múltjától. Ön még bizonyára óceánban fürdött, s napozott. Távozápanzió vendége. Tudomására jutott az pár napot nyaral!
sakor a recepciós meleg szavakkal köeltűnt ékszerek, melynek a nyomába
- Igen. Remélve sikerül kipihennem szönt el tőle.
eredt. A szálak, mint köztudott ide a az átélt izgalmakat. Jövőre is az ócePaul a bravúros nyomozásért kitűntepanzióba vezettek. A zsákmány hollét- án partján nyaralok, de nem árulom el, tésben részült.
tét homály fedte. Ön ismerte jól a panzi- hogy nyomozó vagyok.
Tiltakozása ellenére is rátalált a szeót, s környéket. A romos villa lebontása
- Remélem, foglalkozást nem változ- relem. Feladta az agglegényi életét. Parnehezítette a kutatást. Ezt ön is jól tudja, tat?
ker Suzannal, a sétáló pár hölgytagjáde nem adta fel. A segítsége nélkül nem
Paul Morgan zavarba jött, de azért vá- val mondták ki a boldogító igent. Azóta
boldogultunk volna.
laszolt a feltett kérdésre.
más panzióban nyaralnak.
- A meggyilkolt szobapincér?
- Bennem zsaruvér csörgedez, mely
Belátták, pihenni csak nyugodtan le- Gyanúsítható, hogy tőle akarták egy életre elkötelez. az egyéni akciókat het.
megtudni az igazságot. Ő ismerte az messze ívben elkerülöm.
ékszerrablás körülményit, ha nem ér-
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AZ IKREK

Anthony egyenletes tempóban haladt az autópályán. Hosszú útra indult.
A munkájával kapcsolatos teendője után,
irány a tenger! A környező országokat is
célba veszi.
Ő és a családja szerény jövedelemből élnek, mint a legtöbb ember. Nem született
gazdagnak, s ez bosszantó. Az a tudat vigasztalta, hogy ez is boldoggá teszi. Autók
suhantak el mellette. Hová sietnek? Száguldanak, s csodálkoznak, ha baj éri őket.
Anthony mindig tisztelte a törvényt.
Büntetlen előéletű, ami nála természetes. Mindig arról álmodott, hogy egyszer
csoda történik. Nem kell a mindennapi
kenyerükért küzdeniük. A szülei nem a
vérszerintiek. Mivel gyermekük sohasem
született, őt örökbe fogadták. Szeretetben
nevelték fel. Anthony örül, hogy az égiek ilyen szülőkkel áldotta meg. Anthonyt
születése után intézetbe adták, örökre lemondva róla, s ikertestvéréről. A nevelőszülők őszintén elmondták az igazságot.
Az ikertestvért már elvitték, ő várt már
csak családra. Rossz egészségi állapotban.
Csoda, hogy életben maradt.
Az igazi szülők sohasem keresték. Bár a
törvény szerint nem is lehetne. Anthony
mélységes megvetést érzett irántuk, ha
ő családot alapít, gyermekei lesznek, sohasem válik meg tőlük. Jelen helyzetben
még nősülésre nem gondol, ha szerényen
is, de vagyont, egzisztenciát szerez. Sikerül-e? A jövő titka. Háttér nélkül nagyon
nehéz. Hiába a szorgalom, ha vállalkozás
után csőd fenyegeti. Anthony elkeseredett
e gondolatokra, de mint becsületes férfi a
jövőjét csak felelősséggel tudja elképzelni.
Az édesapja, aki őt felnevelte, méltó példaképe. Régiségüzlete van, amit ketten vezetnek. Most ígéretet kaptak jobb banki
hitelre, ami lehetőséget ad más vállalkozásra is.
Anthny, most üzleti úton van. Egy gazdag hagyatékról szereztek tudományt, ha
más szerzi meg, oda a lehetőség. Olcsó
áruval így is tele a raktár. Drága bútorok,
festmények kellenek.
Csak ne lenne ennyire hőség! Lehúzta
a kocsi ablakát, aminek huzat lett a vége.
A tartományi település nagyobb távolságra van.
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Úgy gondolta, megpihen egy útszéli fogadóban. Ezek a szállások nem biztosítnak, luxuskörülményt, de a célnak tökéletesen megfelel. Abban sem volt biztos,
hogy megéri ilyen nagy távolságot utazni.
Kent-tartományba autózni…
Ezeket az „ócskaságokat” nem sokra
becsüli. Ő a régiséget annak nevezte, de
szülei akaratát tiszteletben tartja. Elsődleges szempont, hogy biztosítja a megélhetésüket. A régiségeket drága pénzért el lehet adni.
Anthony kezdett elfáradni. A legközelebbi fogadóig ki kell bírnia. Bekapcsolj
a magnót, kellemes zene jó hatással szokott lenni. Valóban. A pattogó ritmus kizökkentette melankolikus hangulatából.
Halkan dudorászott, gyorsított a tempóján. Már zavarta, hogy minden autós elhagyja. Sőt, a megengedett sebességet is
túlszárnyalta. A máskor óvatos Anthony
Kindler, késve lassított. Előzésbe már nem
kezdett. Őt óvatos vezetőnek ismeri a család s barátai, ha nem lassít az előtt haladó,
rikító színű autóval ütköznének. Más se
hiányzik, mint egy karamból. A rikító piros színű autóban egy szőke bombázó ült.
A nők nem oly megértőek, mint a férfiak.
Ezt mások is hangoztatják: a barátai, a televízió vitaműsora.
Ő eddig még balesetmentesen vezetet.
Nem szeretné rontani a jó hírnevét.
A fogadóhoz közeledett távolról már
látszott Mivel hosszú út vár még rá, éjszakára megpihen. Nem sietős az útja. A hagyaték megtekintése után irány a tenger!
A szülei nélkülözni tudják. Hálás lehet a
sorsnak, hogy hozzájuk került. A szeretetük mindenért kárpótol. Anthony most
értette csak meg igazán milyen megnyugtató biztonságban érezni magunkat. Tudjuk, hogy a szüleinkre holnap is számíthatunk. Gyermekként így felnőni, hogy az
ágyunk fölé hajolnak. Ölelő karjaikban
alszunk el. Anthony letörölt egy könnycseppet. Ilyen megható gondolatokra
mindig elérzékenyül.
Mögötte egy Limuzin haladt. Hiába
akart lemaradni a nagyméretű ezüstszínű
autó nem előzött. Rátapadt tempósan mögötte haladt. Ez már bosszantó. Gázt adott
a Limuzin is gyorsított.
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Vannak autósok, akik örömüket lelik
Anthony remélte, hogy az autóját regmások bosszantásában. Anthony nem gelig nem nyitják ki. Későre jár. Még
foglalkozott tovább az üldözőjével. Ha- szobát kell kérnie, s vacsorázni. Cudamarosan a fogadóhoz ér, s szobát bérel. rul megéhezet. A fáradtságról már nem
Reggel újult erővel indul Kent –tartomá- is beszélve.
nyába.
Hirtelen éles ütést érzett a tarkóján.
Pár mérföld után beállt a parkolóba. A mögötte hallható surranó léptekre jobIdőbe telik, amíg összepakol, mint a férfi- ban is felfigyelhetett volna! Sietet. Sietni
ak általában, ő szem szeret a csomagokkal pedig soha sem bölcs dolog. Megszédült,
bajlódni, de ez most rá vár, csak magára de pár lépés után újabb ütés érzett, ami
számíthat. Felnyitotta a csomagtartók, s a erőteljesebb volt az előzőnél. Az edzett
táskáját magához vette. Átnézte, minden Anthony Kindler előtt elsötétült a világ,
nála van. Irat, készpénz, bankkártya. Az ájultan csuklott össze. A csomagjait kiejautóban semmi ne maradjon! Érték nél- tette a kezéből. A támadója magas, edzett
kül zárta le a kocsiját. Volt már kellemet- fickó. Elégedetten vigyorgott teljesítette,
len élménye, amíg a napilapját megvásá- amivel bebízták.
rolta a nyitott autóból elemelték a tömött
A Limuzinból, ormos, sötét szemüvetárcáját. Aznapra tervezett árubeszerzé- get viselő férfiak szálltak ki. A tehetetse füstbe ment, terv maradt. Ő pedig ki- lenül fekvő leütött Anthonyhoz léptek.
rabolva. Intő példa, egy életre megtanul- Felemelve a Limuzinhoz vonszolták, s a
ta a leckét.
kocsiba tuszkolták.
Meglepődött, mert a Limuzin is a par- Ő az?
kolóba hajtott. Nem szerette a kísérőket,
- Megdöbbentő a hasonlóság!
de nem foglalkozott vele tovább. Bezárta
- Mi legyen a kocsijával?
az autójának a csomagtartóját. Az újon- Kérdezni sem szükséges. Elvisszük a
nan vásárolt kocsira büszkén tekintett. parkolóból a csomagokkal együtt. AntHasznos tevékenységnek az ára. Végre va- hony Kindler a mi emberünk.
lamit a sajátjának mondhat.
- Robert ikertestvére?
- Igen, de erről semmit sem tud.
Elindult, de félúton meggondolta ma- Sohasem találkoztak?
gát. A kocsi hátsó üléséről a kedvenc ma- Nem születésük után intézetbe kerülgazinját is a táskájába teszi. Idegen helyen tek. Robert került először nevelőszülőköz.
nehezen alszik el. Az ágyon éjfélig is ol- Stevensonéknak csak egy gyerek kellett.
vas, mire álom jön a szemére. Előrelátó Anthonyt Kindlerék fogadták örökbe. Az
volt, indulása előtt pár magazint vásárolt. ikrek egymást nem ismerhették.
Ezek a lapok tele zaftos pletykákkal meTudomásuk sem volt az ikertestvér lételyek a hírességek magánéletét teregetik ki. zéséről. Robert életútja a bűnözés felé veA legféltettebb titkaikra derül fény. Az a zetett, mint az alvilág jeles képviselője, ishír járja, hogy minél többet pletykának merjük a múltját. Felcseperedve, elszökött
valakiről annál híresebb. Szükséges rossz otthonról Lopásokból, drogforgalmazása karrierjében.
ból élt. Alvilági karrierje felfelé ívelt ismer
maffiózó vált belőle.
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- Anthony?
- Ő talpig becsületes ember lett. A
Kindler szülők egyszerű régiségkereskedők. Anthony most is üzleti úton van.
- Ő sajnos nem érkezik meg - röhögtek
a többek.
- A balfácánnal mi lesz vele?
- Ez tőle függ. Robert helyére lép vagy a
mi forgatókönyvünket követve…
- Kinyírjuk!
- Látom, vág az eszetek, mint a borotva.
Csak okosan, mert ezt a balfácánt keresni
fogják. A zsaruk, a nyomunkban lesznek.
- Robertet miért likvidálták?
- Sajnálatos módon semmi nem volt neki elég. Információkat adott el. A rábízott
drogokkal, csempészárukkal, a saját raktárát is feltöltötte. Szép bűnlajstroma lett,
ami a saját vesztét okozta, ha valaki ennyire ostoba, az megérdemli, hogy kinyírják.
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Ha Anthony mozdul, kapjon még egy kis
zsibbasztást.
- Főnök! Ne nyírjuk ki?
- Elment az eszed? Élve kell átadnunk a
maffiának terve van vele.
A furgon éles ívben kanyarodott ki a
panzió parkolójából. A tervezettnél is
több időt töltöttek Anthony elrablásával, pedig oly egyszerű a forgatókönyve.
Ők ajánlották megvételre régiségeket, a
hagyatékot. Tudva, hogy Anthonyt küldik a vásárlásra. Mr. Kindler a régiségüzlet szakértője ismerte a hagyatékot. Arról
viszont nem volt tudomása, hogy már a
maffia tulajdonába került. Könnyű volt elcsalni a Kindler család szemefényét. Várják az érkezését.
A főnök nem éppen derűs szavait, harsány röhögés díjazta. A banda ilyen akciókat kedveli.

A volánnál ülő gorilla csikorogva fékezett sűrű káromkodások közepette. Rendőrautók kanyarodtak eléjük. Eddig a
parkot övező fáktól nem láthatták közeledésüket. Szirénázás nélkül érkeztek. Célzott lövések dörrentek a Limuzin gumijára. Az autót rendőrök s kommandósok
vették körül. A kocsiból kilépő gengszterek feltartott kézzel megadták magukat.
- Itt valami félreértésről van szó. Mi Robert Stevenson kísérői vagyunk. Nem értjük, hogy bennünket mivel gyanúsítanak.
- Mi viszont már mindent értünk.
A Stevenson szülők feljelentése alapján
körözték Robert nevű örökbefogadott fiát.
Az alvilághoz csapódó férfit a család kerestette. Miután a körözés nem járt sikerrel lemondtak róla.
Rá kellett döbbenniük hiába fáradoztak
nem sikerült becsületes emberré nevelniük. Pár hete a közeli folyóban egy holtestre bukkantak. Fennakadt egy hínárban.
Nem sodorta tovább a víz, mint önök szerették volna. A holttest azonosítsa során,
DNS-vizsgálata egyértelműen bebizonyította, hogy Robert Stvensonra bukkantak.
- Itt utazik velünk!
- Mindannyian tudjuk, hogy önök valótlant állítanak. Egyértelmű szándékkal
rabolták el az ikertestvérét. Mi nyomozáskor alapos munkát végezünk. Hamar az
ikertestvér nyomára bukkantunk. Ő becsületes emberré vált, ha fivérét nem ölik
meg, nem tudunk volna az ikerpár létezéséről. Anthony Kindler sem kerül a képbe. Éli a szürke hétköznapi ember életét. A
Kindler szülők várják haza meghitt otthonukba.
Sziréna hangja búgott fel. A mentősök
érkeztek. Hordágyra tették a még mindig
ájult férfit. Az alvilágban nagy jövő várt
volna, ha ezt megtagadja, akkor az ő sorsa
is megpecsételődött. Az alvilág kegyetlenül leszámol azokkal, akik veszélyeztetik
az érdekeit. Nem érdemes velük kapcsolatba kerülni, hozzájuk tartozni. Az ilyen
emberek börtönbe kerülnek, ha veszélyessé váltnak, likvidálják őt. A Kindler szülőknek sikerült becsületes embert nevelniük. Anthony szerencsésen megmenekült.
A szüleinek még sok örömet fog okozni.
A Limuzin utasai mögött ismét lecsukódik a börtön kapuja. Reméljük hosszú
évekre. A maffia teljes hálózatát sohasem
lehet felszámolni. A könnyű meggazdagodás lehetősége mindig csábító. Ez így
lesz, amíg kábítószerre rabolt zsákmányra szükség lesz!
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HA IGAZÁN
SZERETSZ
Az anya boldogan ölelte magához a
gyermekét. A csöppség most született a világra. Hamarosan sírt, a fiatal nő riadtan
nézte. Az ápolónő megnyugtatta, hogy a
babának sírnia kell! Erre vártak, sajnos
születése után percekig nem sírt, de már
semmi probléma, a babát inkubátorba teszik, segítenek megszokni az új életét.
Az ifjú anyuka tudatáig is alig értek a
szavak. Csak a kicsinyét látta, aki még
nem tudhatja, ő mennyire szereti.
- A baba neve Melinda marad? – kérdezte a csecsemős.
- Igen.
- A férjének nem lesz kifogása?
A fiatal anyuka nem válaszolt, nem találta a megfelelő szavakat. Mit is mondhatott
volna. Robert csak a napokban szerzett arról tudomást, hogy szerelmüknek gyümölcse lett. Ígérte, meglátogatja. Melinda sorsáról dönteni kell. Ő haza nem mehet, mert
úgy is szűkösen vannak. Robert a szüleivel
megbeszéli, ha lesz hozzá bátorsága.
- Anyuka, értette a kérdést? - ismételte
meg szavait a csecsemős nővér.
- Igen. Melinda lesz a kislányom neve.
- A vezetékneve?
- Még nem tudom.
- Van rá ideje, mert egyelőre az ön leánykori nevét viseli.
- Azt nem lehet!
- Miért nem?
A fiatal anyuka csak most eszmélt rá,
mi történik körülötte. Kérdéseket tesznek
fel, dokumentumokat töltenek ki. Pedig ő
sem akart mást, mint szeretni, s gyereket
szülni. A babáját magához ölelni, gondozni, nevelni. Ez a csúnya világ nem engedi,
mert nincs neki pénze, lakása.
A csecsemős elvette tőle Melindát, s kisietett a szülőszobából. Az anyuka kitárta
karjait a csöppség felé.
- Kérem, ne vigye el! Hadd csodálhassam! Ugye milyen szép?
- Igen, gyönyörű baba, de nekem sietnem kell, még sok a dolgom.

Amikor kitolták az anyukát a kórteremből Robert s az édesanyja lépett az ágyához.
- Kedvesem, gratulálok. Láttam az
unokámat, a fiamra hasonlít, nálunk jó
helye lesz.
- Örülök neki - mondta az anyuka elcsukló hangon.
- Remélem is, mert hamarosan az utcán találod magad!
- De anyu! Megbeszéltük, hogy
Evelynnel kedvesek leszünk. Mindketten
akartuk, hogy Melinda a világra jöjjön.
- Te csak hallgass! Sohasem tudtad,
mit is akarsz valójában. Ezentúl másképpen lesz, oda az önálló életnek.
Robert nem válaszolt, Evelyn kezét simogatta, ha eddig nem is mérte fel az élet
komolyságát, e perctől minden megváltozott. Amikor a kislányát megpillantotta, a szíve nagyot dobbant. Melegség áradt
szét benne. Tudta, mindent el kell követnie, hogy lányát felnevelje. Evelynnel éli le
az életét.

- Köszönjük a látogatást! – szavakat
csak fátyolosan hallotta. Kétszer is szólni
kellett a nővérnek, mire reagált.
Az autóban Robert némán ült, a könynyeivel küszködött.
- Ne félj, a kislányodat felneveljük!
- Köszönöm. Ígérem, értük mindent
megteszek. Evelyn is velünk fog lakni?
- Apáddal beszéld meg, nélküle nem
dönthetek!
- Evelynt s a kislányomat nem hagyom,
már hozzám tartoznak.
Robert szorongó érzéssel várakozott,
amíg Melindát öltöztették. A csöppséget
átnyújtották a pólyában. Robert meghatottan fogta a karjaiban. A taxit megrendelték, s elindultak a „nagybetűs életbe!”
Oda a gondtalan fiatalságnak. Apa lett.
Egy ártatlan gyermek várja a gondoskodását.
Ő az életéről nem dönthetett, a világra
született. Míg nem tudja mi vár rá. Csak
remélheti, hogy szüleinek ő mindenkinél
fontosabb lesz.
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AZ ÉJSZAKA
CSÁSZÁRA

Helen Parker mély lélegzetet vett, s
a sétány felé vette az irányt, ha átvág a
parkon, melyen keskeny ösvény vezet,
megrövidíti a hazafelé vezető utat.
A munkahelyéről igyekezett haza.
Minden este megfogadja, hogy a kerülőutat választja. Inkább többet gyalogoljon, de biztonságosan hazaérjen.
Nappal másképpen lát. A forgalom
miatt biztonságban érzi magát. Az utóbbi hetekben egy álarcos Fantom borzolja
a lakosság kedélyét. Nyugodtan nevezhetjük sorozatgyilkosnak. Már a harmadik áldozatával is végzett. Most is
fiatal, gyönyörű szőkeség az áldozata.
Kiszemeli, megtámadja, megöli. Szívfacsaróak a hírek. Az áldozatok mintha
egy szépségverseny résztvevői lennének.
Helen Parker is olvas újságot, este nézi a televíziót. A híradóval kezdi, nincs
is más szórakozása. Néha a barátaival
színházba megy. Az estéi viszont magányosak. Jó ez neki? Teszi fel a kérdést,
melyre csak ő adhat választ.
Helen sugárzó szépség. Magas, szőke, bombázó. Szőke haja, hullámokban
omlik a vállára. Mi tagadás, a hírhedt
fojtogató ideálja. Az eddigi áldozatok is
ilyen szépek voltak. Voltak… Jó fogalmazott. Ők sem vigyáztak kellően a testi épségükre, az életükre.
Helennek most először jutott az eszébe, egy támadás esetén hatékonyan tudna védekezni? Szomorúan jött rá, hogy
nem. Egy riasztópisztoly a táskájában,
ennyi. Az önvédelmi mozdulatokat sem
ismeri. Teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerülne. A támadója könnyedén végezne vele.
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Az áldozatok többsége megmenekülhetne, ha időben védekezik. Ellentámadásba lendül, segítségért kiált. Fut teljes
erővel, kihasználva minden menekülési
lehetőséget.
Helen elhatározta, támadás esetén
nem tűri tétlenül, hogy az életére törjenek. Ezek a szomorú gondolatok még
jobban ösztönözték a sietésre. A gyilkosok első látásra nem is olyan félelmetesek. Szürke, hétköznapi ember
benyomását keltik, de senkiben sem
bízhatunk. Az „úriember” benyomását
keltő férfi is lehet a sorozatgyilkos. A
barátnőivel azon imádkoznak, hogy valaki csalja már csapdába ezt a „fenevadat”! A megtámadott hölgynél fegyver
legyen, s lője le! Végre a közvélemény
fellélegezhetne. Minden oly szépen
hangzik, hogy csak álmodni érdemes
róla.
Helen a pisztolyát még erősebben
markolta. Igaz, senkit sem tudna vele
megölni, de könnyű sérülést, ijesztgetést elérne.

Talán ennyi elegendő lenne. Megnyugtató érzés, hogy a park felét is elhagyta. Csak így tovább! Az ösvény kereszteződéséhez ért. Egy magas, sötét
öltönyt viselő férfi fordult be a kivezető
útra. A lány szíve nagyot dobbant. Eddig észre sem vette a jövetelét, sikerült
zaj nélkül közelednie. Helen torka öszszeszorult, magára maradt. A barátnői,
akik bíztatták, hogy ne féljen most nincsenek mellette. Támadás esetén nem
védik meg.
Helen e perctől „áldozatjelölt”, a rendőrök előtt ő a „csali”. A férfi, csak a hírhedt fojtogató lehet – gondolta. Helen a
Rendőr Akadémia elvégzését is fontolóra vette. Ilyen gyilkosságsorozatnál tízszeresére nő a jelentkezők száma. Az
önkéntesekről nem is beszélve. Mindenki a gyilkost üldözi, őt akarja elkapni.
Helen óvatosan oldalra fordította a fejét. A követőjét látnia kellett! Oly szelídnek látszott, mint egy ma született bárány.
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Csekély önvédelmi gyakorlatával, melyben önmaga sem bízott, ilyen alakot fél
kézzel ártalmatlanná tesz. Hihetetlennek
tűnt, hogy ez a fickó több nőt megölt. Pedig őket óvatosságra intik. A férfierő, az
férfierő. Míg ő egy gyenge nő.
Helennek a lábai reszkettek, de épségben kiért a parkból. A hűséges követője utána lépkedett. Nem sietett, nem tett
fenyegető mozdulatot. Helen lassított, a
férfi erre sem reagált. Úgy tűnt a gondolatai jobban foglalkoztatták.
A parkból kiérve sem változott a helyzet. Éjszaka lévén gyalogossal nem találkozhat. Ugyanúgy magára maradt,
mint a parkban. Szerencsére a háztömb,
ahol lakást bérel, közel van, két utcasarok, ha kilép negyedóra csak az út. Sietni nem akart. A követője, aki változatlan nyugalommal lépkedett utána nem
veheti észre, hogy fél tőle.
Az úttesten autó közlekedett, taxinak
tűnt. Helen a rövid távolság ellenére leintette. Nem kockáztat tovább, inkább
fizet. A taxis nem vette észre tovább hajtott. Ez újabb bosszúság, ha szükség van
rájuk, úgy eltűnnek, mintha a föld nyelné el őket. Végre a cél felé közeledett.
A magas háztömb, ahol a nyugalmas
napjait éli, most félelmetesnek tűnt. Sötét árnyként tornyosult előtte.
A bejáratnál a szokásos manőver.
A kulcsa a táska legalján. Az idegességtől alig bírta beütni a kódot. A prosti benyomását keltő Helen, akin vesztére miniszoknya volt belépett a házukba,
mi tagadás, ő bizony könnyű zsákmány
lehetne. Hiába reménykedett, a követője
is a házba tartott.

Bizonyára itt lakik nyugtatgatta magát, bár még sohasem találkozott vele.
Nagy a ház, kevés lakót ismer. Vendégségbe is érkezhetett. vagy talán? A gondolattól a hideg is kirázta.
A lift egyenletes zúgása most idegesítette. A legfelsőre tart, Helen nyomta be
elsőként a gombot. A követője, - változatlanul így nevezte futó - mosolyra érdemesítette. A lift alkalmas lenne a támadásra, leütheti. Senkitől sem zavarva
távozik a liftből.
Helen az átélt izgalmak hatására teljesen kimerültnek érezte magát. A liftből
a közeli lakásajtó felé sietett. Fölöslegesen izgult, mert senki sem követte.
A félelem okozta pánik mindenkire
nyomasztóan hat, nyugtatgatta magát,
ha valakit éjszaka követnek sorozatgyilkosra is gondolhat. Az áldozatok is ártatlan nők voltak.
A lakásajtója vesztére megint nehezen
nyílik. A zárat ki fogja cseréltetni, mérgelődött magában. Nem sietett, hazaérkezett. A bérelt lakása a maga fényűző
berendezésével megvárta. Ráér, ha már
szerencsésen megérkezet.
Holnap is későig dolgozik, de a parkot elkerüli. Kár az ördögöt a falra festeni! A lift az alatta lévő emeleten állt
meg, mások is későn érnek haza gondolta, derűsen. A lépcsőnek háttal állt, a
zárral bajlódott sűrű szitkozódások közepette. Ekkor erős férfikezek szorították a falhoz majd belökték a kinyitott
ajtón. Helen élesen sikított, s megfeszítve a nyakát sikerült kimozdulni a támadója fojtogatásából. Amitől félt bekövetkezett. Jogos volt a félelem a parkban.

Szembefordult, s míg a keze ügyébe
került kehellyel ütött is. Döbbenten ismerte fel a környéken cirkáló taxist. Éjszaka az utcákat járva jól ismerte a prostikat.
Ő találkozott elsőként a későn hazatérő hölgyekkel.
Rá senki sem gyanakodott, köztiszteletnek örvendett. Helen Rudynak szólította, ő nem tiltakozott. Csupán szerényen vigyorgott.
Most, mint az éjszaka császára, mutatta az igazi énjét. Arca gyilkos grimaszba torzult. Zsebéből kötél került
elő. Helen nyakára dobta, melyen hurkokként szorult.
Elsötétült előtte a világ a lány eszméletlenül csuklott össze. Pár perces ájulásából éles dörrenésre riadt. A lakásajtó
előtt homályosan a követőjét ismerte fel.
A taxis gyanús lett neki, a leállt kocsiból
csak ő szállt ki.
Végig őket követhette. Helen követője, Mr. Gordon is hazafelé tartott. Szerencsére észrevette Helent, amint a sötét
parkban egyedül vág át.
Ő távolabb lakik, de az aggasztó hírek
miatt döntött úgy, hogy ismeretlenül is
hazakíséri ezt a bájos hölgyet. A fojtogató éjszaka szokott támadni. Nem árt
a védelem.
Távolról a csendben sziréna hangja
búgott fel. A házmester, aki meghallotta
a pisztolylövést, értesítette a rendőrséget. A hírhedt sorozatgyilkos kezén bilincs kattan. A lövés a lábát érte.
Helen Parker magához tért. Köszönetet mondott az időben érkező segítségért. A sor iróniája, hogy akit végig a
hírhedt fojtogatónak vélt, megmentette
az életét.
Az utcán cirkáló taxis senkitől sem zavartatva eredt a nők nyomába. Bizalommal ültek be a kocsijába. Nem is sejtve,
hogy a halálba viszi őket.
A házba senki sem hívott taxit, utast
sem szállított. Ez tűnt fel Helen kísérőjének.
Szerencsére az éber házmester meghallotta a pisztolylövést. A riasztással ő
is a segítésükre sietett.
A nők fellélegezhetnek. Nyugodtan
térhetnek haza az otthonukba. A rendőrök pontosan tudják, hogy nyugalom
addig lesz, amíg újabb fojtogató nem lép
a színre.
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A FONTOS UTÓSZÓ
Susan Brown sikeres írónőnek mondhatja magát. Eddig hét regénye jelent
meg; szerelmes témájúak, krimi elemekkel tűzdelve.
Évek óta nem jelenik már meg könyve,
olvasói érdeklődés hiánya miatt, de gyanítható, hogy az egyre nehezebb anyagi
helyzet miatt. Az embereknek első a rezsi, a napi megélhetés gondja. A könyvvásárlás várat magára. Nyugodtan kimondhatjuk nélkülözhető.
Neves bűnügyi magazinnak ír
izgalmas,fordulatos krimi novellákat legalábbis ebben reménykedett. Ahogy
múlt az idő keserű szájízzel állapította
meg, hogy öregszik. A gondolatok is nehezebben fogalmazódnak meg az agyában. Kérdések vetődnek fel benne; bele
lehet ebbe nyugodni? Őszinte a válasz
soha!
A számítógéphez ült, próbálta papírra
vetni a gondolatait. Nehezen indult mondatról mondatra haladt. A terve szerint
is hónapok telnek el, mire a regény kész
lesz. A kiadatása már problémásabb. Kiadók alakulnak, majd szűnnek meg. Egykét könyvét kiadják, utána másik után
nézhet, de ezen már nem csodálkozik.
Megy minden a maga ördögi körforgásában.
Susan egyedül él egy hatalmas házban.
Családja nincs, még nem találta meg az
igazit, pedig fáradhatatlan szorgalommal keresi. Az idő múlásával az emberek kíváncsisága is nőttön-nőtt. Mikor
megy férjhez? Van-e komoly kapcsolata?
- kérdésekkel zaklatják. Mintha erre valaki tudná a választ. Egyszer csak találkozunk a nagy „Ő”-vel, amikor arra nem
is számítunk, váratlanul. Találkozáskor
még nem tudhatjuk, hogy ő lesz a mi kiválasztottunk.
Susan kisétált a ház hatalmas parkjába.
Kezdett sötétedni, de a jó levegő még ott
tartotta. Most is a virágoskertjében gyönyörködött. Szívesen ücsörgött a kedvenc padján. Hallotta a madarak csiripelését. Morzsákat szórt eléjük. Öntözte a
virágokat. Nappal, a melegben az úszómedencéjében lubickolt. Kicsi a medence, de az ő igényének tökéletesen megfe-
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lelt. Néha meglátogatja a barátnője, ő is
viszonozza a látogatásait, mivel mindketten magányosak. A rokonokkal laza a
kapcsolata. Többnyire csak hálaadáskor
találkozik egy-két unokatestvérével.
Susan szemei a parkot fürkészték. A
bejárathoz közel egy autó állt meg. Bizonyára a szomszédja érkezett haza. – gondolta.

Neki van kék autója. Susan csak futólag ismeri a szomszédjait, nem jár velük
össze. Mielőtt elalszik, mint a legtöbb
ember nézi a televíziót; a híradót és az esti filmeket. Üdítőt készít be az asztalára,
mert sűrűn megszomjazik.
Már éppen indulni akart, amikor zajt
hallott a bejárat felöl. Ideje a házba térnie.
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Az utca felöl alacsony a kerítés, így
azon át kóbor állat is betévedt már.
A kutya elől szaladva menekült és a rózsáit letaposta. A nyáron magasítani
szeretné kerítést. Sietős léptekre váltott.
A bejárati ajtóhoz igyekezett. A lépcsőfordulónál hirtelen megtorpant.

A zaj közelről hallatszott. Egy férfi
alakja vált ki a sötétből. Susan sikítania
akart, de az ijedelemtől nem jött ki hang
a torkán.
- Hogy jutott be a házba? Mit keres
nálam? Miért nem csengetet?
- Miss Brown! Elnézését kérem a késői zavarásért. Több művét olvastam,
tetszenek a krimijei.

-

Örvendek, de este már nem fogadok rajongót.
- Miss Brown! Mint említettem, a legutóbbi regénye felkeltette az érdeklődésemet. Kitűnő gondolat, hogy a főhős a
főnökét kinyírja. Az álnok, piperkőc feleségéről már nem is beszélve. Mindketten pokolba teszik az életem. Sajnos a munkahelyemen tartozásom van,

a feleségem vagyonához nem nyúlhatok.
Hacsak…
- Az anyagi gondok megoldhatódnak,
az emberi életet semmi sem pótolhatja
- Bölcs szavak, szépen hangzanak – válaszolta a nyurga fiatalember.
- Nem szereti talán a feleségét? Másik
munkahelyet is találhatna!
- A feleségem csúnya lány volt, a pénzéért vettem el. Azóta megszépült, de
már nem szeret. Fordult a kocka. A szemüveges kis libából érett asszony vált.
Körbe udvarolják,, teszik neki a szépet. Én
meg csak vagyok, ha már feleségül vettem.
- A főnöke?
- A főnököm mérgezi az életemet. Annyi
munkát ad, hogy még haza is viszem. Kiszúrja a szemem egy kezdőnek járó fizetéssel. Megölöm őket – ejtette ki e súlyos szavakat. – A feleségem pénze az enyém lesz, a
főnökért sem kár, ha mindenben az ön sorait követem, tökéletes alibim lesz.
Susan Brownra a felelősség mázsás súlya nehezedett. Mitévő legyen? Álmában
sem hitte volna, hogy ilyen egy írónővel
megtörténhet. A műveit mások szórakoztatására kikapcsolódására alkotja. Nem
volt szándékában oktatni gyilkosság kitervelését, végrehajtását.
Erősen koncentrált; most okosnak kell
lennie. Nem az agyában játszódó történésről van szó. Itt minden élesben megy.
Két ember élete kerülhet veszélybe.
Susannak nem akart az eszébe jutni semmi sem. Olyan érzés fogta el, mint amikor
leült az íróasztala mellé, s kínlódik a gondolatival.
Ekkor megtört a jég, mentőötlet jutott
az eszébe. A szája mosolyra nyílt.
- Uram, ha figyelmesen elolvassa regényemet, a bejezésnél utószót írtam. Csupán kedvtelésből, érdekessé tette a storyt.
- Utószó? Mit jelent ez?
- A felesége halála esetén az édesanyja
az ön kedves anyósa örökli a leánya pénzét és vagyonát. Ön üres kézzel távozhat a
szép otthonából. Úgy, ahogyan érkezett.
A telefonja szólat meg. SMS-ben közölték vele, hogy holnaptól a főnöke nem tart
igényt a munkájára. Az éjjeli látogató elköszönt s lesújtva távozott.
Susan Brown valóban tett említést a főhős feleségnek haláláról, de az anyósáról
nem. Biztosra vette, hogy a látogatója hinni fog neki. A nevezett művét többé a kezébe sem veszi.
Susannak nyugodt álma volt. Már tudta milyen fontos művében az apró betűs
utószó.
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AZ ANYAJEGY
Thomas a temetési szertartás hatása
alatt állt. A fiatalon elhunyt nő szépségét még a halál sem pusztította el. Az értelmetlen halált nem lehet elfogadni.
A koporsónál megrendülten álltak a
gyászolók. Thomas nem győzött hálát
adni az égieknek, amiért az ő menyaszszonya él.
A Howard ikrek a megtévesztésig hasonlítanak egymásra, nem hiába egypetéjű ikrek. Az elhunyt Susan Howard
könnyelmű, meggondolatlan életet élt.
Mindig a pillanatnyi szeszélye irányította. Az autójával száguldozott, szabálytalankodott, sűrűn megbüntették,
gyakran keveredett botrányokba.
Helen, aki őszinte szívvel ragaszkodik
hozzá, maga volt a megtestesült jóság. A
szülők büszkesége. Thomas örült, hogy
az ikrek közül őt választotta. Biztos volt
abban, hogy rátalált az igazira, vele fogja leélni az életét.
Volt, hogy Susan, az ikertestvér fogadta. Thomas csak percek múlva jött rá
a tréfára. Megdöbbentő volt a két lány
közötti hasonlóság. A férfi érezte, hogy
Susannak is tetszik. A titkot a sírba vitte.
Elveszítették, csak a jóra fog emlékezni.
A halálát autóbaleset okozta. A rendőrségi helyszínelés műszaki hibát nem
állapított meg. Feltételezés szerint előzni akarták, ő nem engedte. Leszorították a pályáról. Ő átszakítva a védőkorláThomas igyekezett feledni a rossz emtot, a szakadékba zuhant.
lékeket. Helen szerető karjai várják, oda
Előtte állt az élet, a maga szépségével. igyekezett. Nem beszélték meg a jöveteKár, hogy ily rövidre sikerült.
lét, meglepetésnek szánta, így még jobThomas ismét elérzékenyült. Az a tu- ban fog neki örülni.
dat vigasztalta, hogy Helen várja. Nála
A Howard család tagjai - késő délután
alszik, szerelmes éjszakájuk lesz. Min- lévén - a szobájukba vonultak. Thomas
dig meghitt az együttlétük, minden óvatosan haladt a felfelé lépcsőn, nem
porcikájával őt akarja. Szeretkezéskor akarta a családot zavarni. Már abban
önmagát adja, minden porcikája vele is kételkedett, hogy okos cselekedet-e a
mozog. Mellette boldognak érzi magát.
késői látogatás?
Ismét a temetés jutott eszébe. Valamit
A háló ajtajához érve bekopogott.
azért furcsállott; Helen gúnyosan mo- Ki az? – kérdezte Helen ingerült
solygott a szertartás alatt, ami nem vall hangon – ilyen későn? Már nem fogará, de a fájdalomra mindenki máskép- dok vendéget.
pen reagál…
- Valóban? A szerelemedet sem?
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Thomas késedelem nélkül kinyitotta
az ajtót, s belépett.
- Szerelmem, mindenki lepihent, beszélgethetünk, szerelmeskedhetünk.
A nem várt látogatásnak meg is lett az
eredménye. Helen alsó fehérneműben
álldogált, lefekvésre készülődve.
Thomas közelebb lépett, s furcsa érzés kerítette a hatalmába. Valami megmagyarázatlan erő húzta közelebb
Helenhez. Meglátta, amit nem kellett
volna. A két testvért egy anyajegy különböztette meg: Susan mellén – baloldalon a válla alatt - amit sajnos nem
lehetett műteni. Helen mentes volt minden bőrelváltozástól.
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Az ő óvatosságát, vánszorgásnak nevezném. Leszorítottam. A szeretett ikertestvérem megkísérelt ura maradni a kocsijának, de ha én leszorítok valakit az
útról, az lent is marad. A szerpentinnek
alacsony korlátja van. nekiütközött, az
autóval és a mélybe zuhant. Enyém a családi vagyon. A férfiak őt látják majd bennem.
- Épp olyan gonosz vagy, mint voltál.
A lány gúnyosan felnevetett.
- A szerelmedet eltemették, te is mész
utána.
Thomas a döbbenettől csak most tért
magához. Alig találta a megfelelő szavakat.
- Képes lennél megölni?
- Ismersz jól, mindenre képes vagyok.
A bosszúm így lesz teljes, amiért őt választottad.
Susan kibiztosította a fegyverét, s célzott. Thomas nem veszítette el az önuralmát. Minden erejét összeszedve a lányhoz ugrott. A támadás pillanatok alatt
zajlott le. Sikerült a földre löknie, s kicsavarni a kezéből a pisztolyt. Hiába próbált
dühösen szabadulni, de, nem bírt az erős
férfi szorításával.
- Megöllek! – kiabálta a lány.
- Vaktölténnyel, nem sikerülne. Valamiről nem tájékoztattak.
Az ikertestvéred a szeleburdiságodat,
a mérhetetlen gonoszságodat ismerve a
biztonság kedvéért vaktöltényre cserélte
ki az éles töltényeket. Te azzal lövöldöznél. Tény, hogy nem baleset, hanem gyilkosság történt.
A közelben lévő sál, és a szíja segítéségével sikerült megkötöznie a kapálózó lányt. Thomas mélységesen sajnálta, hogy Helennek így kellett meghalnia.
Most is a gonoszság győzedelmeskedett.
Késedelem nélkül hívta a rendőrséget.
A „szeretett” nő is tudta, hogy ha ThoÚgy látszik egy temetés nem elég.
A család felébredt a rendőrök érkezémas ráismert, mindennek vége!
- Átok sújtott, hogy ikernek születtem. sére. Mrs. Howardot még jobban lesúj- Ugye, te Susan vagy?
Kettő lett belőlünk. Nem én, hanem mi.
totta a gyilkosság, híre, mint a lánya teA lány elsápadt, s percekig nem tudott
- Ikersors.
metése.
megszólalni.
- Én átoknak nevezném. A férfi, akit
A nyomozó kérdésére őszintén vála- Miket beszélsz? Susan meghalt.
szerettem, őt választotta.
szolt. Susan mindig is gonosz volt. Most
- Helenen nincs egy anyajegy sem,
- Te engem szerettél?
mindkettő gyermekét elveszítette. Susan
csak Susanon! Neked baloldalon, a mel- Mindig arról álmodtam, hogy engem elnyeri majd méltó büntetését. Hiába releden most is látható! Magyarázattal választasz, ha ő nem lett volna, a szíved ménykedett Thomas szerelmében, az
tartozol!
hozzám húz.
anyajegye elárulta.
Thomas sápadtan nézett maga elé.
- Autóbaleset történt örülhetsz, maHa a férfi most nem jön a villába, talán
Susan csigalassúsággal fordult meg. gad maradtál! Helen autóval indult útra. megússza.
Majd villámgyors mozdulattal fegyvert Ő, mindig óvatos.
Thomas elhagyva az országot, külfölrántott, s Thomasra szegezte, aki bénul- Most késésben volt, azért sietett. dön telepszik le, a sors így akarta. A bűtan állt. Szerelmes éjszakára számított, Nem sejtette, hogy én végig a nyomában nös ikertestvér felett a bíróságon ítélkezvéres leszámolás lett belőle.
voltam. Köztudott a merész autóvezeté- nek, elnyeri méltó majd a büntetését.
sem.
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A VONATON
A vonat haladt a végállomás felé. Ross
hadnagy unatkozva kávézgatott az étkezőkocsiban. A fővárosig utazik, onnan
tovább már repülővel. Fogalma sem volt,
mit kezdjen a hetekig tartó szabadságával. Mozgalmasak a napjai. Egy-egy akció, helyszínelés fárasztó, kitartó munkát igényel.
Egy szőke bombázó lépett az asztalához. Helyet kért, hogy az ebédjét elfogyassza. Üres asztalt már nem talált.
A hadnagy előzékenyen hellyel kínálta. Hízelgett a hiúságának, hogy a hölgy
őt tüntette ki a figyelmével. A szőkeség
ebédet rendelt. A pincér jobbnál-jobb
falatokat tett elé. A hadnagy zavarba
jött. A kávéja mellé italt is rendelt. Ne
keltsen csóró benyomást. Az ízléses falatok láttán kezdte éhesnek érezni magát. Pizzát rendelt, teával. Jó ötlet volt,
mert ízletesen készítették el. Sonka, sok
sajttal, nincs kiszárítva.
A hölgy elmosolyodott, kivillogtatta hibátlan fogsorát. A formás combjairól már nem is beszélve. Úgy ült, hogy
minél többet mutasson magából. Csak
nem prosti? Ötlött a hadnagy eszébe.
Az elegáns hölgy nem olyan benyomást
kelt. Szerencsére Ross hadnagy ismerőst
nem látott, aggodalomra semmi ok. Az
évi szabadságát tölti. Remélhetőleg felszabadultan. Megengedhet magának
egy kis lazítást. Hiába kacérkodik vele a
szőkeség, szerelmi kalandokba nem bocsátkozik. A bűneseteket messze elkerüli. Azt is letagadja, hogy rendőrtiszt.
Átlagos, szürke hivatalnok. A szerény
öltözete, viselkedése ezt a benyomást is
kelti.
Miután elfogyasztotta a pizzát, a vele
szemben ülő szőkeséget figyelte, természetesen feltűnés nélkül. A negyvenes
évei felé közeledő hadnagy elismerte,
hogy csinos a kicsike. A csillár fényében
csillogtak rajta az ékszerek, akár egy karácsonyfa, - derült magában a hadnagy.
Az ékszerek ismerőnek tűntek.
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Esküdni mert volna, hogy valahol
már látta. Kirakatban? Egy másik „csinibabán”? Neki nem volt felesége, leánya, ha őszinte akar lenni, évek óta
barátnője sem. A hölgy a bőséges ebéd
után rágyújtott. Az étkezőkocsiban engedélyezett a dohányzás. A hadnagy
évek óta leszokott róla. A füst kellemetlenül hatott rá, de nem akart modortalan lenni. Az étkező túlsó asztalánál
ketten is szívták. A füst garantálva.
Hirtelen rossz érzés kerítette hatalmába. Gyanította, honnan ismerősek
a hölgy ékszerei. Nemrégen fejeztek be
egy hosszadalmas nyomozást. Élénken
emlékezett még minden mozzanatára.
Egy idős asszony halálával kezdődött.
A szerencsétlent brutálisan meggyilkoltál. Előtte járt már náluk. Külföldi
tartózkodás után hazatérve észrevette, hogy a lakásában kutattak. Fiókok
kihúzgálva, a bútorok sem a helyükön.
Panaszt tett náluk, de semmi bizonyíthatót nem találtak. A lakásából semmi
sem hiányzott. Gyűlölködő személyről, haragosról nem tudott. Sem szóban,
sem telefonon nem fenyegették. Támadás sem érte.

Az idős emberek hajlamosak a képzelgése, s félnek is. Ezen nem lehet csodálkozni. A televízió híradója szinte naponta mutat rablást, gyilkosságot. Érthető,
ha valaki aggódik. Mrs. Gordon nem
kapott védelmet, mivel ezt semmi sem
indokolta. Döbbenten értesültek arról,
hogy a szerencsétlent brutálisan meggyilkolták. A gyilkosnak nyoma veszett,
ujjlenyomatot nem találtak. Nem tűnt
rablógyilkosságnak. Ross hadnagy csoportja teljes erőbedobással megkezdte
a nyomozást. A lakásban egy milliméter sem maradhat ki. A nyomozók megszállták a lakást. Mindent átkutattak,
természetesen a pincehelyiséget is. Bár
nem remélték, hogy találnak valamit,
Mrs. Gordonnak az ócska bútorain kívül semmije sem volt. A halála értelmetlennek tűnt. Bár a gyilkosság mindig az.
Már feladták a további kutatást, amikor egy borítékra lettek figyelmesek.
Egy dobozka legalján volt, levelekkel
takarva. Ezért nem tűnt fel. Szerencsére az egyik kollegájuk észrevette. Sietve bontották fel, a borítékban kulcs volt.
Kiderült, egy értékmegőrző kulcsára
bukkantak. Pályaudvarok posták jöhetnek szóba.
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Első lépésben ezekre vették célba.
A Keleti pályaudvar csomagmegőrzőjéhez tartozott a kulcs. Kíváncsian nyitották fel. Gyanítható volt, hogy kábítószerre fognak bukkanni. A drog komoly
üzlet. Elárasztják vele a nagyvárosokat.
Attól sem riadnak vissza, hogy az iskolákat megkörnyékezzék. A középiskolákban pár diák már drogozik. A füves
cigi nem is oly ritkaság.
Mrs. Gordon lakását távollétében egy
rokon fiatalember bérelte, aki drogforgalmazásban jártas. Egyszer tetten érték, jelentős mennyiségű zacskót találtak nála. A vallomása alapján már tiszta.
Nem óhajt börtönbe kerülni. Milyen
igaza van!

Egy diplomatatáskára leltek, kábítószerre számítottak. Döbbenten látták, hogy drognak nyoma sincs. Értékes ékszerek pompáztak a táskában. A
csoport különösen a nők, sóhajtozva
bámulták. Késedelem nélkül szakértőt hívtak. A nyakékek, láncok, gyűrűk
igen értékesek, egy vagyont érnek. Mrs.
Gordon ékszerről nem tett említést. Állítása szerint vagyona nincs. Az ékszerek tulajdonosa gazdagnak vallhatja
magát. Az Interpol által körözött darabokra bukkantak. Mrs. Gordon pincéjében rejtegették. Onnan helyezték biztonságba. Még elképzelni is lehetetlen,
hogy az idős hölgy rabolta volna el.
A leánya, s veje Amerikában élnek.
Őket látogatta meg, azért hagyta el a la-

kását.
Az ékszerek egy dúsgazdag család tulajdonát képezik, melyek a hölgyeken
csillogtak-villogtak. A gyanú szerint
utánzatok. Az eredetiek a villájuk széfjében, amit távollétükben kiraboltak.
Mrs. Gordon szomszédjában lakott a
híres macho, s maffiózó. A közös pince
a legjobb rejtekhelynek bizonyult. A lakást bérlő rokon kábítószert is rejtegethetett. Az ékszerekről készített jelentés
alapján hiányzik a kollekcióból. Az értékmegőrzőből a fele került elő.
A picéből vitték a csomagmegőrzőbe, biztonságosabb. A pincehelyiségben
mások is kutatnak. Mrs. Gordon a rabolt ékszerekről, kábítószerről mit sem
tudott. A szavaiból arra következtettek,
hogy az utóbbi időben garázdálkodó betörőbandáktól félt, mint mindenki a városban. Az idősek különösen veszélyeztetettek. A nyomozás során gyanították,
hogy a körözött banda támadásáról van
szó. A hiányzó ékszereket és heroint kereshettek. Az ékszereken ujjlenyomatokat találtak. Amelyik szerepel a nyilvántartásban, annak vesztett ügye van. Ezt
ugyanis úgy lehet fogalmazni, hogy LEBUKOTT.
A könnyű meggazdagodás csábító.
Kétkezi munkával nem lehet ilyen mesés ékszereket szerezni. A bűnözőknek
is ritka kincs. Ki is használják az alkalmat, elrabolják, ha kell, gyilkolnak érte.
Ross hadnagy szorult helyzetbe került.
A szőkeségnek - változatlanul így nevezte -, igazolni kell a gyönyörű ékszerek eredetét. Meglepődött, de nem tiltakozott, ajándékba kapta. Az ajándékozó
már nem él.
Egy rablásnál golyózápor végzett vele.
A szőkeség átadta a hadnagynak a valódi gyöngysort, és a gyémánt-fülbevalót.
Az ujján a nagy gyémántkövű gyűrű
már nem volt rajta.
A hadnagy nem kérte. Nem szokott
ilyet csinálni, de a hölgyet megsajnálta.
Őszintének tűnt, biztosra vehető, hogy
bűnözőktől többet ékszert nem fogad el.
A vonat megérkezett a végállomásra.
Visszatértek a fülkéjükbe a csomagjaikért. A szőkeség elköszönt a hadnagytól.
Majd elvegyült a tömegben. Találkozásuk jó lecke volt, amit egy életre megtanult.
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A TÁMADÁS
Sötétbe borult a park, Susan Brown
A jelen. Peter Brownnal kötött házasmégis zavartalanul ücsörgött a kedvenc sága elhamarkodott döntés volt. A vapadján. Hiába térne nyugovóra, az álom gyontalan férfi mézédes szavakkal bómessze elkerüli.
kolt, ő sürgette a házasságot, amit a
Valami megváltozott, amire nem ta- családja ellenzett. Az édesapja nem titlál magyarázatot. A férj. Féltékeny pe- kolta a véleményét. Leendő vejét „hozodig ő hidegült el tőle. Peter üzletember, mányvadásznak” nevezte. Tény és vamint illik. A vállalkozása sorban csődöt ló, hogy Petert adósságok terhelték. Jól
vallott, ha Susan családja nem segítene, jött Susan hozománya. Befektetett, amit
képtelenek lennének fenntartani ezt a haszonnal forgat, legalábbis ezt állítja.
hatalmas házat.
Susan mint a legtöbb nő nem ért az üzA friss levegő jó hatással volt rá. A leti élethez. Elegendő a háztartás, a csapark bokrai sötét árnyként hatottak, de lád gondja. Sajnos a gyanú szerint Peter
Sussan nem bánta. Még marad, döntöt- sem. Susan édesapja kiváló üzletember,
te el. Az estéi hosszak és unalmasak. Pe- külföldön is van banki érdekeltsége.
ter megint üzleti úton van, John az inas
állandóan a villában tartózkodik. A lenti lakrészt rendezték be számára. Azzal
a nem titkolt szándékkal, hogy figyeljen
rá. Éjszaka ne legyen egyedül. Peter véleménye, hogy nagy ez a villa. Ideje lenne a gyermekáldásra gondolni! A nagy
család kényelmesen elférne.
Susan szemei sasként fürkészték a
parkot. A kutyákat még nem engedték
ki, hamisak ezért tartják őket. Későre
jár, talán indulni kellene. John a teraszról integetett.
- Mrs. Brown! Sötét van már, a park
nem biztonságos.
- Nem félek, ha szükség lesz önre, hívom a mobilomon. A férjem még nem
telefonált?
- Nem, de szólok, ha hívja.
- Köszönöm.
Susan tovább üldögélt a szép parkjukban. Joggal büszke rá. Híresek a rózsái.
Nem is csoda. Hollandiából hozatták, a
tulipánokkal együtt.
Gondolatai ismét Peterre siklott. Házasságuk válságos, ezt mindketten tudják. Néha nem árt elgondolkodni a
múlton, a jelenen, a jövőn, ha ez olyan
könnyen menne! A múlt szép volt, a
gyermekkora felhőtlen. A szüleitől mindent megkapott, amire vágyott. Talán
túlzottan is elkényeztették. Rájuk csak
szeretettel tud gondolni.
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A veje üzleti tevékenységét figyelemmel kísérve sajnos az a gyanúja, hogy
a kapott tőkét haszon nélkül forgatja.
Nem érti, a lánya miért nem válik el tettől a csőtömegtől.
Peter előtt Thomas Steller udvarolt
neki. Ő sikeres az üzleti, és a magánéletben. Hosszabb külföldi útja alatt ismerkedett meg Susan, a férjével. Rövid udvarlás után megkérte a kezét.
Hamar elmúltak a mézeshetek, utána
jött a kiábrándulás. Peter haladt a csőd
felé. Bármihez fogott, nem sikerült.
Kérdés az édesapjától meddig kérhet
segítséget? Peter miért nem őszinte hozzá?

Az apósával kellene társulnia, az ő
cégénél is kapna munkát, ami kockázatmentes, s biztos jövedelem. Erről a
férjével komolyan elbeszélget. A megélhetésük jelent helyzetbe nem biztosított.
Susan e gondolatokra elszomorodott.
Rádöbbent, hogy Thomast kellett volna
választani.
A park kezdett barátságtalanná válni.
A hold felkúszott az égboltra, hogy kezdetét vegye az éj. Susan fázósan megremegett, vékony blúza kevésnek bizonyult. Felállt a helyéről, s a házba sietett.
Csinál egy forró teát, kényelmesen elhelyezkedik a foteljében, s nézi a televíziót.

Mint a legtöbb ember számára, neki
is ez jelenti az esti kikapcsolódást. Az
egymást követő sorozatokat figyelemmel kíséri. Feszülten várja a folytatásukat. Beérve az előtérbe, még kisétált a
teraszra. A magasföldszintre épült, az
egész parkot belátni, innen még barátságtalanabbnak tűnt, ideje lesz a szobájába vonulni. John, az inas is eltűnt
a szeme elől. Megbízható fiatalember.
Túlzott aggodalma néha Susant idegesítette, de belátta, úgy a jó.
A parkban az élénkülő szél hatására a
fák, s a bokrok ágai vadul hajladoztak,
misztikus játékot űztek az éjszakával.
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Susanon az álmosság vett erőt, de még
nem mozdult. Továbbra is a parkot figyelte. Feltűnt neki, hogy a közeli, magas bokor ága megmozdult. Talán csak
képzelődik, a szeme is elfáradt. Különös,
a mellette lévő bokrok ágai miért nem
mozognak?
A bokor ága alól egy árny vált ki a sötétből. Lépésről, lépésre osont a fák közt.
Idegen érkezett a parkba. A fejére harisnyát húzott, s a villa felé közeledett. A
teraszon nem égett a világítás. A közeli lámpák bágyadtan ontották a fényüket. Susan az ajtóhoz lapult, őt a férfialak nem láthatta. Susan a telefonhoz
rohant, s Johnt hívta. Szerencsére még
nem aludt. Későn fekszik, lerohant a lépcsőkön ijedt ábrázattal. Nem értette mi
történt. Csak azt látta, hogy a ház asszonya valamitől megrémült, őt hívta segítségül, aki már visszanyerte önuralmát.
A terasz korlátjához lépett, s lekiáltott.
- Ki járkál a parkban? Ha nem távozik,
kieresztjük a kutyákat!
Susan mögött John állt ezért volt oly
merész. A hangja el-elcsuklott. Az Álarcos férfi is hallhatta, mert egy pillanatra megtorpant, farkasszemet nézett vele. Az alakja ismerősnek tűnt. Esküdni
mert volna, valahol már látta ezt az alakot. Az Álarcos valamit mutatott feléje.
Susan úgy értelmezte, hogy még találkoznak. Mire John a parkba ért, a fickónak nyoma veszett, elnyelte a sötétség.
Az inas próbálta vigasztalni.
- Nyugodjon meg asszonyom! Túl vagyunk a nehezén, az Álarcos eltűnt a
parkból. Éjszakára a kutyákat kiengedjük. A magasított kerítésen nem ugranak ki. Hamisak elrettentik az ilyen hívatlan látogatókat.
A teakonyhából Susan üdítőt hozott
éjszakára mindig készít az asztalára.
Szerencsére kellő mennyiségű folyadékot fogyaszt.
A férj is megérkezett. Azonnal látta
a felesége arcán, hogy baj történhetett.
Még mindig ijedten állt, s remegett.
- Ilyenkor már a szobádban pihensz,
vagy tévedek?
- Te pedig végre hazaérkeztél! Mostanában későn látlak.
- Tudod jól kedvesem, hogy a munka
az első.
- Már megszoktam. Remélem nem a
kis titkárnőddel enyelegtél?
- Susan! Te mindig túlzásokba bocsájtkozol Féltékeny vagy, megnyugtatlak,
alaptalanul.

34
Pandur_2018_december.indd 34

- Remélem, így van. – Zárta le a vitát
Susan.
- Mi történt? Amikor kiléptem a kocsiból, a te hangodat hallottam John a
parkból tért vissza házba.
Susan, s John felváltva egymás szavába vágva mesélték el az Álarcos látogatását. Peter Brown a fejét csóválgatta.
Susan nyugodt teremtés, távol áll tőle a
képzelgés. Mindenki szavahihetőnek ismeri, ha megijedt, annak oka van.
- Hiszek neked. Éjszakára kiengedjük
a kutyákat, némi biztonságok nyújtanak.
Johnt is nyugtalanította az idegen látogatása. Valamit viszont furcsállott.

Mrs. Brown elmondása alapján az Álarcosnak meg kellett közelíteni a kutyákat,
de akkor miért nem ugattak? Fajtiszta,
idomított vérebek. John ezen sokáig meditált, de belátta, ez nem reá tartozik.
Susan lassan nyugodott meg. Sokáig a
parkban látott Álarcos hatása alatt állt.
Éles berregéssel a telefon szólalt meg. Ismeretlen, rekedtes hang közölte, hogy
még találkozni fognak.
- Ki beszél? Mit óhajt tőlem? – kérdésekre nem érkezett válasz.
A férjének is az a véleménye, hogy valaki durva játékot űz vele. Tanácsos éjszakánként biztonsági őrt alkalmazni,
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ha még zaklatják a feleségét szólnak a
rendőrségen, hisz a történtek, fenyegetés.
Ki gyűlölheti ennyire? Tudomása szerint nincs ellenségük. Peter igyekezett
haza, az éjszakai kimaradásait mérsékelte. Susan érezte a rivális jelenlétét.
Tudta, a férjének szeretője van. A rossz
nyelvek szerint, a titkárnőjével intim
kapcsolatot tart.
A Brown házaspár tanácstalan lett.
Nem tudták mennyire vegyék komolyan az álarcos megjelenését. A telefonos fenyegetés is tőle származhat. Azóta
semmi gyanúsat nem észleltek. Estére, a

villára mély csend borult. Mindenki az
éjjeli álmát aludta. Kivétel John, az inas.
Éjjelente körbejárja a villát. A Brown
házaspár nem is sejti az igazi küldetését,
mint inas tökéletesen ellátta a feladatát.
Susan éjjel álmosan lépett ki a szobájából. A kiürült kancsójába narancslevet hoz a teakonyhából, cudarul megszomjazott. Zajt halott, ijedten pislogott.
A férjének megígérte, hogy nem hagyja el a szobáját. Jobb előre félni, mint
megijedni. A folyosóra lépése óta érezte,
hogy valaki figyeli, sietős léptekre váltott. Határozottan úgy tűnt, mintha egy
árny lapulna a folyosó oszlopa mögött.
A világítás lekapcsolva, Susan nem tudott tájékozódni.
Fél úton járt, amikor dermedten áll
meg Pisztoly csövét érezte a bordái között, s Peter hangját hallotta.
- Susan, megfogadtad, hogy ki sem
lépsz a szobádból!
- Peter, megijesztettél.
- Sajnálom, hogy múltkor a parkban
nem végeztem veled. Akkor megígértem, mutatattam, hogy még találkozni
fogunk.
A szavak alig értek Susan tudatáig.
A férfi, akiben bízott, most megtámadta, meg akarja öni. Vége! Eddig volt
nem élhet tovább.
- Miért? – dadogta.
- Már rájöhettél, hogy csődbe mentünk. A pénz, amit utánad kapok, kihúz
a csávából.
- Szerettük egymást –érvelt, Susan.
- Ne légy ostoba! Én téged soha nem
szerettelek. Sajnálhatod, hogy nem vártál Thomasra. Azóta bizonyára meg is
bántad. Ő jobban illett hozzád. Sikeres üzletember, míg én egy csődtömeg.
Sajnálom, de megöllek, nem hagyhatlak
életben! Egy gyilkosnak nem lehet megbocsájtani.
Halk durranás, Susan Brown ájultan csuklott össze. Peter arcán elégedett vigyor. Ritát látta maga előtt, akivel
új életet kezdhet. Mint gazdag özvegy,
gond nélkül él majd. A pisztolya hetek
óta töltve hever a fiókjában, arra várva,
hogy használja. Nehezen szánta rá magát erre a gyilkosságra.
- A szerelemed ezután következik –
mondta az élettelenül fekvő feleségének,
akinek a feje vérzett, a közeli oszlopnak
ütődött
Az igazi meglepetés ezután következett.
Kivágódott a bejárati ajtó, s John az inas
jelent meg. Mögötte egy alak lépkedett.

- Állj, vagy lövök! Mr. Brown felszólítom, hogy tegye le a fegyverét!
- Mit keresel éjjel a folyosón? Téged is
megöllek!
Gordon hadnagy lépett az inas elé,
akinél a panaszt tettek az ismeretlen támadó ellen.
- Ön, hogy kerül ide - kérdezte Peter
elcsukó hangon. Megsemmisülten tette
le a fegyverét. John, az inas szólat meg.
- Mrs. Brown családja kért fel a nyomozásra, megfigyelésre. Valójában sohasem voltam inas. Magánnyomozóként tevékenykedek. Az apja s Mrs.
Brown szerelme, Thomas Steller önt
gyanúsnak találták. Féltették a feleségét. Tudtuk, ha ön új életet akar kezdeni a titkárnőjével, ahhoz pénz kell nem
is kevés. Mrs. Brown egymillió dollárra van biztosítva. Melyet halála esetén
ön örököl. A tekintélyes vagyonról már
nem is beszélek.
Gordon hadnagy folytatta.
- A parkban álarcot húzott, de kesztyűt nem. Az ön ujjlenyomatát találtuk
az eldobott pisztolyon. Látszik, hogy
nem profi óriási hibát követett el. A pisztolyt a menekülő árarcos ejtett el, aki
után John eredt. Ön állítólag üzleti útról indult haza. Az is gyanús lett, hogy
az éjjeli látogatót a kutyák nem ugatták.
Már értjük, felismerték a gazdájukat.
- Meghalt? –kérdezte Peter elcsukló
hangon.
- Mrs. Brown sebe nem túl mély. Távollétében utólagos engedelmével az
éles töltényeket vaktöltényekre cseréltem. Biztos, ami biztos!
A hadnagy meglepődött. Eddig erről
ő sem tudott. Sziréna hanga búgott fel.
A mentősök közeledtek, Mrs. Brownhoz,
aki kezdett magához térni. Nem tudta,
mi történ vele. Elsötétült előtte a világ.
Távolról hangokat hallott, a füle zúgott.
Emberek álltak körülötte. Elsőként a
férjét ismeret fel, a kezén már bilincs kattant. A kiérkező mentősök ellátták a sebet, majd hordágyra téve elszállították.
A kórházban az ágya mellett Thomas
állt.
A kezét simogatta Susan érezte, hogy
ő sohasem bántaná.
Alig akarta elhinni, ami vele történt.
Csak az érzéseire hallgatott.
Az sugallták, hogy Thomas mellett
boldog lesz. Ő erős, megbízható személyiség.
Együtt élik majd le az életüket. Petert
örökre feledni kell!
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A SIKÁTORBAN
Az ifjú hölgy elgondolkodva lépkedett a kihalt városrész szűk sikátorában, melynek még a felénél sem tartott.
Innen egy kóbor állat sem menekülhet,
nemhogy egy szőke bombázó. – gondolta magán.
Lotte Bengard tizenhét esztendős; bájos, fiatal. A barátaival a közelben bulizott. Ezt a sikátort nem kerülte ki, innen tér a sugárútra. Ha más útvonalat
választana, az háromszor nagyobb távolságot jelentene. Éjszaka ez is megfontolandó. Felnézett az égboltra, milliónyi
csillag ragyogott, amelynek látványa a
lányt most is lenyűgözte. Gondolatai
messze jártak, a csillagokig szárnyaltak.
Most először jutott az eszébe, hogy
szaporázza a lépteit. Az utóbbi hetekben aggasztó hírekről zengett a sajtó, a
híradó: nőket támadnak meg parkokban, sikátorokban. Éj közepén nem tanácsos kísérő nélkül közlekedni a városban. Amíg hasonló aggasztó híreket
hall, többet nem indul haza egyedül. –
gondolta magában.
Hirtelen megtorpant, majd rémülten
hátrált a vele szemben álló álarcos alak
elől. Pillanatok alatt tudatosult benne,
hogy nem hiába óvják a nőket. Váratlanul érte a támadás. A reménye szertefoszlott, mert eddig azt hitte, hogy őt
nem érheti baj. Nem prostituált, aki az
utcán éjszaka keresi a kenyerét a testét
árulva. Ritkán marad ki éjszakára.
A sugárútra kerülővel is ki lehet jutni.
Sajnos nem a kerülőutat választotta, és
nem vette észre a saroknál lapuló férfit.
Ha jobban figyel, és nem mélázik, még
talán visszafordulhatott volna, de ezzel
elkésett. Az álarcos egy ugrással mellette termett, s szájára tapasztotta a kezét.
Erős mozdulattal berántotta a kapualjba. Lotte rémülten meredt rá. A támadója fiatal férfinak tűnt. Sportos, magas
alkat. Az álarca miatt a kora pontosan
nem meghatározható. A szorításán nem
lazított.
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Eltorzított hangon szólat meg, így neAz agya lázasan dolgozott, nem tudta,
hezebben tudná azonosítani, aminek hogyan szabaduljon. Reménytelennek
talán nincs is jelentősége. A lány min- találta a helyzetét. Gyenge nő, nem bír
dent megértett: ő a következő áldozat.
a férfierővel.
- Magán múlik, hogyan ölöm meg!
Meg kell halnia? Eddig élt, nincs toHa nem fogad szót vagy sikítani mer, vább. Oly tehetetlennek érezte magát.
azonnal a szívébe hatol ez a faragott A szíve fájdalmasan összeszorult. Fél a
nyelű tőr. Kegyetlen halál, nem ajánlom. haláltól, ha eddig nem is gondolt rá. PilAmennyiben engedelmes lesz, másként lanatok alatt elvonultak szemei előtt a
is történhet. A chloroformtól elkábul, szerettei képe.
és csak utána fojtom meg. A túlvilágon
Éj közepén a sikátor sötét, a gyalogos
ébred majd fel. Gondolom már rájött ki- forgalom szinte teljesen leállt. Mindez a
vel találkozott. Jogában áll a választás, támadónak kedvez, ezért lépett színre.
hogyan hal meg. – mondta a férfi gú- Nem védte az őrangyala, ezért került az
nyosan.
álarcos az útjába.
A kegyelem legkisebb jelét sem muLotte rémületében csak fátyolosan láttatta. Rutinosan mozgott, erőfölénye vi- ta az utcát, ami kihalt volt, ahogy eddig
tathatatlan volt. Lotte Bengard tizenhét is tapasztalta. A sikátor helyett a hoszéves egyetemista, fiatal, előtte még az szabb útszakaszt kellett volna választaélet. Rögtön tudta, hogy a hírhedt fojto- nia, döbbent rá elkeseredetten.
gató kezei között van. A szőke szépséget
Az álarcos nélkül is sok rosszat lehet
az ájulás kerülgette. A lábai remegtek, hallani erről a városrészről. Nem törőólomnak érezte minden tagját.
dött vele, ő távolabb lakik, a belvárosban.
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E hírhedt kerületben hemzsegnek a
prostik. Ők már partnert találtak. A fojtogatótól bizonyára ők is félnek, amire minden okuk megvan, közülük már
három áldozatot talált. Ő a negyedik.
Prostinak nézte a támadó? A jelek szerint könnyű prédának... A megfontolt
járókelők elkerülik ezt a városrészt, különösen a szűk sikátort.
Lotte részéről is határtalan könnyelműség volt, ezért az életével fizet. Ez az
elvetemült gyilkos nem fog megkegyelmezni neki. Lotte arcán szánalmasan
csorogtak a könnynek. Nem tudott az
érzelmeinek, s kétségbeesésének parancsolni. Bár pontosan tudta, ezzel az álarcost nem hatja meg. A férfi a tőrt még
közelebb tartotta hozzá. Hirtelen mozdulattal ki akart szabadulni az erős férfi
szorításából. A sikítása is gyengére sikerült a szájára tapadó férfikéz miatt.
- Okos kislány tudja, hogy tőlem nem
szabadulhat – suttogta gonoszul az elvetemült gazember. Pár pillanat múlva már
az arcára is nyomta a chloroformmal átitatott vattát, ami azonnal hatott. A lány
előtt elsötétült és megszűnt a világ.
A férfi testében melegség áradt szét.
Remegve hajolt a lány fölé, aki oly szánalomra méltó volt, ahogyan kiszolgáltatta magát a gyilkos támadásának.
A férfi kesztyűs keze a lány nyaka köré fonódott. Pár percig tétovázott, s nem
szorította tovább. Élvezni akarta a lány
halálát. Most is szinte transzban volt,
az elernyedt test látványától. Tudta, ha
most sem zavarják, a lányt megfojtja.
A karjaiban tartotta a szőke szépséget
és csodálttal bámulta.
A mindenki által csak az álarcos fantomnak nevezett férfinak a nőknél nincs
sikere. Az arca sebhelyes, az orra nagy.
Erőszakos, durva viselkedésű.
A nők fölényesen viselkednek vele, eddig mindig elriasztotta őket maga mellől. Ezt a szépséget sem kapná meg élve.
Amikor a halálukkal kell szembesülniük, az életükért könyörögnek. Szánalmasak tudnak lenni. Mint mindig a férfi
most is álarcot viselt. Mielőtt a kiszemelt áldozatához ér, a fejére húzza. Az
álarc mandula alakú kivágásában megcsillanó szempárban különös fény villant, amit még senki sem látott. Gonoszság, élvezet, kis szánalom. Ezek az
érzések uralják most is a szívét.

Megfojtja, nem várhat tovább. A gyö- Biztosan kinyírták, egy őrült garáznyörű áldozatának a testét végigsimí- dálkodik a városban.
totta, aki a chloroformtól elkábulva
Egymás szavába vágva találgatták, mi
élettelennek tűnt.
történhetett. A hórihorgas srác, aki a
Ekkor a sikátor végéről hangos zsi- társaság központjának tűnt a lány föbongással egy csapat suhanc közele- lé hajolt. A pulzusát próbálta tapintani.
dett, szinte a semmiből. Felverték az ut- A karjait felemelve élettelenül esett vissza.
ca csendéjét. Az álarcos nem vette észre
- Gyengén, de érzek pulzust. Bizonyáa közeledésüket. A szőkeséget figyelte, ra tévedek, de chloroform szag terjeng,
a szépségét csodálta. Meg kellett volna szinte elszédül tőle az ember.
már fojtania! Közelebb érve észreveszik.
- Hívjátok mentőket! Vagy a rendőröÚgy tűnt most nem volt szerencséje.
ket!
A kihalt sikátort ellepték a zsibongó
- Fölöslegesen ne fogdossátok össze,
srácok. A közeli diszkóból jöhettek. Az fontos nyomokat tüntettek el! - mondta
álarcos jobbnak látta, ha leteszi az áldo- a hórihorgas srác.
zatát, aki még mindig eszméletlen volt a
Pontosan tudta, ha van is, ők már minchloroformtól.
dent eltűntettek. Hajnalban ürülnek ki
Most a lánynak van szerencséje. Ilyen a szórakozóhelyek, de szerencsére a fisem volt még. Élve a karmai közül senki úk a diszkóból még zárás előtt távoztak.
sem szabadult. A szőkeség megmenthe- Hogy valójában Lotte Bengardnak mitő. Éljen tovább, ha az égiek úgy akar- lyen szerencséje van arról fogalmuk sem
ják. - gondolta a vallásos bűnöző, majd lehetett. A szőkeséget megtámadták.
oly észrevétlenül tűnt el, hogy érkezett.
A nyakán elszíneződött fojtogatás nyoA srácok - lehettek vagy heten - han- ma látszik. Szirénázó autók közeledgosan röhögtek. Az élményeiket mesél- tek feléjük. A felszálló ködben távolról
gették. Egy hórihorgas srác bohóckodva alig látszottak. Megérkezve a mentősök
gesztikulált. Végre az egyikőjük észre- a lányt a hordágyra tették és kórházvette a járdán elterülő női testet. Gyor- ba szállították. A tartós kábultság miatt
sították a lépteiket. A lány messziről gyengült a légzése is.
feltűnhetett, de a gyér világítás, az ital
A rendőrök megálltak a sikátornál.
hatása, a viccelődésük miatt másra nem
A srácok ennek már nem örültek,
figyeltek. Közel értek hozzá.
mert helyszínelés, s tanúvallomás kö- Nézzétek! Ott fekszik valaki! – kiál- vetkezett. Másnap a rendőrségen folytották hárman is.
tathatják, ha jobban igyekeznek, régen
Döbbenten nézték a lány testét. Ittas otthon lennének.
lenne? Drogos? Belőtte magát? Az eleLotte Bengard pár nap alatt felépült.
gánsan ölözött szépségről ezeket nem
A sikátort és a környékét azóta távolfeltételezték.
ról elkerüli. Míg él az álarcos támadását
- Kisasszony, rosszul van? - kérdezték. nem feledi.
- Hülyeséget kérdezel. Láthatod, hogy
mozdulatlanul fekszik.
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A HÍVATLAN
LÁTOGATÓ

Miss Howard a nappaliban olvasgatott. Egymás után olvasta a magazinokat, majd a folyamatban lévő regény
következett. Egyik sem kötötte le a figyelmét. Evelin Howard különösen feszülnek érezte magát. A fronthatásnak
tulajdonította a migrénnel járó tünetet.
A harmincas éveihez közeledő hölgy
joggal büszke az alakjára. Magas, karcsú, szőke szépség. Ki is használja a
természet adta lehetőséget. Évek óta a
kifutón van. Híres manöken, egyedi darabokat, ruhakölteményeket, kollekciókat mutat be. Egy-egy divatbemutatón
neves divatházak képviseltetik magukat.
Evelyn aggodalommal gondolt a jövőjére. Az évek vészesen múltak felette. Mi tagadás, mások már elbúcsúztak
a pályától. Ő még bízott kitűnő alakjában, és felfelé ívelő karrierjében. A menedzserek sokat kerestek rajta.
A villa, melyben jelenleg lakik, minden igényét kielégíti. Hatalmas park,
úszómedence tartozik hozzá. Paul
Stellerrel közösen vásárolták. Évekig a
szeretője volt, pár hónapig az élettársa.
Őt is megunta, mint a többi manökent.
Még pereskednek azon, hogy a villa kinek a tulajdonába kerüljön.
Evelyn a szüleitől is örökölt egy luxuslakást, ami számára tökéletesen megfelel, de a nyári szabadságát mindig a
nyaralóban töltette. A hatalmas villa
fenntartása azonban anyagi megterhelést jelent. Gyanítja, hogy Paulnak is,
hisz adósságai vannak, amit a nőügyeinek és a lóversenyzésnek köszönhet, de
ez már legyen az ő gondja!
Evelyn Howard rossz alvó, ami nem
is csoda. A divatbemutatók, az utazások
miatti éjszakázások igénybe vették.
Tizenegy óra is elmúlt, éjfélhez közeledik az idő. A televíziót hiába kapcsolta
be, egyik műsor sem kötötte le a figyelmét. Az olvasásról már nem is beszélve.
Az emberek lassan leszoknak az olvasásról, az internet mindent pótol.
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Evelyn elkeseredetten gondolt a jövőjére. Hiába gyönyörű, melyet a szakma
is elismer - ha a férfiaknál nincs szerencséje. Paulban vakon megbízott, de ő is
már a múlté, jelenleg a fiatal barátnőjével vikendezik.
Neki még nem jött el az igazi? Türelmesen várjon? Vagy talán benne van a
hiba? Tudnia kellene, min változtasson…
Kérdések sokasága fogalmazódott
meg benne, melyre nincs válasza. A boldogság neki is jár, de ez csak egy életre szóló kapcsolatban lehetséges. Lassan a gyermekáldásra is gondolnia kell,
ha családot akar. Hamarosan megöregszik, mint bárki más. A körülvevő unokák sok-sok örömet okoznának. Kár
nosztalgiáznia, mert a saját boldogtalansága még jobban elszomorítja. A csekély álom is kiment a szeméből. Szívből
remélte, hogy lesz még igazi kapcsolata, amely segíti az élet göröngyös útjain. Elcsépelt szavak, de az életről szólnak. Egy erős férfi mellett biztonságban
érezné magát. Hiába a kifutók, a pompa,
ha nincs, akivel a magányát megossza.
Miss. Howard kisétált a teraszra, aminek az élénkülő szél csapdosta az ajtaját.
Legalább jár a levegő. – gondolta magában. Olyan ritkán használja a teraszt,
mert még nyáron is inkább a parkban
napozik, ott levegőzik. Itthon is tökéletesen ki tud kapcsolódni. Csak sajnos
kevés ideje marad pihenésre. A friss levegő most is jó hatással van rá. Az álmosság ezen az estén is messze elkerülte. A parkot fürkészte. Az éj vette át az
uralmat. A hold felkúszott az égboltra.
Evelynt most is lenyűgözte a természet.
Elhatározta, ezentúl minden este kisétál
a teraszra friss levegőt szívni.
A hatalmas terasz alatt díszes lámpa
világított. Próbálta átfúrni a sötétséget.
Sikerrel; a közelbe tökéletesen lehetett
látni. Úgy döntött, hogy még marad. A
szél is csendesedett, elviselhetőbb lett
az éjszaka.

Jólesett az édes semmittevés. Szabad
az estéje, nincs fellépése, így nyugodtan pihenhet. Amint a kerítés felé pillantott megdermedt. Nem akart hinni a
szemének, amit látott. Egy alak vetette
át magát rajta, pedig jó magasra építették. Nem hallucinált, mert az alak a kert
felé közeledett. Miss. Howardnak más is
feltűnt. Az alakja ismerősnek tűnt; látta
már valahol. Erősen koncentrált, mire
rájött ki az, legalábbis gyanította…
A divatbemutatókról videó felvétel is
készül, amiből ő is kap. Otthon minden
megnézi, így hű képtárul elé hogyan
zajlott le a bemutató, ő hogyan szerepelt.
Látja azt is, min kell változtatni, avagy
minden rendben zajlott. Ez bevált módszer, okos ötlet.
A közeledő alak ismerősnek tűnt számára. Részt vett a divatbemutatókon.
Az arcát nem láthatta, ahhoz még eléggé
távol járt. A sapkáját a homlokára húzta,
így csak az alakját, a mozgását és a ruházatát figyelhette meg.
Evelyn most igazán örült, amiért Paul
az előtér tükre mögé egy rejtekhelyet
alakíttatott ki. A tükör elmozdításával
lehet mögé lépni. A szélhámos Paulnak
mindig szeszélyes, vad ötletei voltak, de
ez most hasznosnak bizonyult. Miss.
Howard sietős léptekkel elrejtőzött a tükör mögé.
A hívatlan látogatója a bejárathoz
ért. Az előtérben egyenesen a lépcsőhöz
igyekezett, őt kereste. Tudván, hogy éjjel
a hálószobában tartózkodik, mint bárki
más. A ház asszonya azonban most nem
volt ott… a tükörben mindent jól látott,
míg ő maga rejtve maradt a betolakodó
előtt.
A férfi elindult a lépcsőkön. Gyanútlanul, nem is sejtve, hogy minden lépését
figyelik. A ház asszonyának már a kezében volt a pisztoly. Önvédelemből a tükör fiókjában tartotta, a másik hálójában. Nem szokott félni. Nem hitte, hogy
valaha a kezébe kerül, csőre töltve. Ez a
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pillanat is elérkezett.
Ekkor váratlanul becsapódott a terasz
ajtaja – mint mindig, most is éles csattanással. Ilyen peches is csak ő lehet. E
zajra még a holtak is felébrednek. A hívatlan látogató villámgyors mozdulattal
fordult vissza a lépcsőn. Miss. Howard
már óvatosan, mögötte lépkedett. Ő volt
előnyben. A vendége nem gyanakodott.
Eddig az átkozott huzat miatt a ház aszszonyának teve kártyavárként omlott
össze.
A férfi kezében is fegyver. E nélkül a betörő nem betörő. Vagy más? Bérgyilkos?
Miss Howard lábai remegtek, sajnos a
keze is. Szemtől-szembe álltak, a fegyverüket egymásra szegezve. Sosem tartott még kezében fegyvert. Paul próbaként mutatta meg a használatát. Miss.
Howard gyanította, talán elsütni is képtelen lenne. Olyan távol áll tőle, hogy
embert öljön. Előbb puffantják le őt.
- Mit keres a villában éjnek idején?
Csupán csekély készpénzt, pár darab
ékszert tartok itthon. Ha ki akar rabolni, önként átadom Önnek. Csak kérem,
ne bántson. Én sem szeretném a fegyverem használni!
- Hölgyek kezébe pisztoly nem való.
Ön a kifutók királynője, nem harcra termett…
- Köszönöm a bókot. Ezért keresett
fel, éjnek idején? Nem először látott. Az
alakja ismerősnek tűnik, most már az
arca is. Ön a legutóbbi divatbemutatókon mindig jelen volt – láttam a videó
felvételeken. Nem szakmabeli. Újságírónak vagy a konkurencia képviselőjének gondoltam. Betörő még nem járt itt
a villában. A felajánlott értékeket átadhatom Önnek. A többi értéket, pénzt a
bankban őrzik.
- Nagylelkű gesztus ez Öntől, de én
nem vagyok pitiáner betörő. Nekem is
van nevem, csak én az alvilágot képviselem. Mint már bizonyára rájött, nem
sok jót ígérhetek…
Miss Howard mindent megértett. Egy
profi bűnöző hatolt be a villába. Ha nem
betörő, akkor zsaroló. Vagy még attól is
szörnyűbb a valóság; bérgyilkos, akinek
őt kell megölnie. Ki gyűlölheti ennyire?
Kinek áll az útjában? Eddig bérgyilkost
csak filmekben látott. Most itt áll vele
szemben, s pisztolyt szegez rá, melyet
kibiztosított.

- Ki a megbízója? – kérdezte Miss.
Howard elcsukló hangon.
- Paul Steller, az ön kidobott élettársa.
- Ő mondta, hogy „kidobott”? Akkor
bizony hazudott. Együtt éltünk pár hónapig, de nem tudott sokáig velem maradni. Eltűnt a legújabb szeretőjével.
Magamra hagyott a villában, melyet
elfoglalhat, ha erre vágyik. Mindenki
tudja, hogy reá nem számíthatok.
- Hiszek önnek. Információm van Mr.
Steller léha életmódjáról. A férfi szemében különös fény villant.
- Még mindig nem árulta el jövetelének célját. Türelmetlenül hallgatom.
- Mint mondottam, Paul Steller a
megbízóm. Ön ismeri, tudnia kellene,
miért akarja megöletni.
- Igen, már mindent világosan látok.
Bár még mindig nem akarom elhinni,
hogy mindez velem történik meg. Paul
jelentős összeget kért, rövid határidőre.
Fedezetként a villa ráeső részét ajánlott
fel – így a részemről nincs kockázat. Az
ingatlan a kölcsön többszörösét éri. A
fizetési határidő felé közeledünk. Értem,
miért kell meghalnom. A kölcsönről
dokumentum nem készült, ezért Paul
örökli utánam a villát, mely még mindig közös tulajdont képez. Nekem nincs
családom, aki örökölhetné az ingatlant,
erre eddig nem is gondoltam, de ez az
elvetemült gazember, annál inkább.
Még gonoszabb, mint hittem. Mindig
egy lépéssel meg kell előznünk a kétes
kapcsolatunkat, mert akkor csaphat le,
amikor nem is számítunk rá.
Védtelen, egyedül élő nő, egy hatalmas házban. Profi bérgyilkos szegez rá
csőre töltött fegyvert.

Könnyes lett a szeme. Eddig élt és
nincs tovább. A halál közelsége dermesztőbb, mint hitte. Ekkor a park felől sziréna hangja búgott fel. A kiérkező
rendőrök megrohanták a villát. Riasztólövés dörrent. A bérgyilkos a nem várt
akcióra letette a kezében tartott pisztolyt. Egyikőjük sem tudta, hogy ki riasztotta a rendőröket. Hogy kerültek
ide? – kérdezte a bérgyilkos?
Miss. Howard már erre is rájött. A rejtekhelynek a rendőrséggel van kapcsolata. Amikor belépett, biztosan megnyomhatta a riasztógombot, mely a
rendőrségre ad jelzést. Paul készítette
így – bizonyára ezt is csupán szeszélyből - nem sejtve, hogy ezzel saját magát
buktatja le. A bérgyilkos már lelőtte volna, ha a rendőrség nem érkezik időben.
Evelynt az akciót vezető nyomozó
kapta el, amikor az átélt igazolom hatására rosszul lett. Bár gyenge volt, de erőt
véve magán köszönetet mondott, amiért
a rendőrök megmentették az életét.
A bérgyilkos mindent bevallott, a saját bőrét mentette. Paul Steller gyilkosságra való felbujtásért pár évre börtönbe kerül, pedig élhette volna tovább a
nagyvilági életét, de neki semmi sem
volt elég. Mindenkit s mindent akart,
így haladt egyre inkább a végzete felé.
Evelyn Howard elhagyta a villát, mely
évekig az otthona volt.
Új életet kezdett, de már nem manökenként. Rátalálta az igazira. Gyerekei
születtek. A villában ért támadásról sohasem beszélt. Örökre feladni akarta a
múltat, amihez segítséget kapott a szerető családjától.
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A REPÜLŐTÉREN
A repülőtér forgalma egy méhkasra
emlékeztetett. A várócsarnok zsúfolásig
megtelt utazókkal. Ahogy lenni szokott,
az egyik járat érkezett, a másik indult.
Az utazók a táblát figyelték, mely a gépek
indulását mutatta.
A vámvizsgálat természetesen kötelező.
A New Yorkból érkező gép utasai is oda
igyekeztek. A sor nem haladt, elakadt.
Nem értették, mi történt. Szokatlannak
tűnt mindenkinek, mert máskor gyorsan
haladnak.
Két férfi is beállt a sorba. Anthony
Steller és Nicholas Redford, akik szemmel láthatóan örültek, hogy megérkeztek
a hosszú útról.
Anthony magas, szemüveges férfi.
A harmincas éveiben jár. Női szemmel
nézve vonzó fiatalember. A jelenlegi utazása üzleti út, melyet akár kétes üzleti
tevékenységnek is lehet nevezni. Könyvelési, számítógépes feladatok, pár hetes
megbízással.
Nicholast pénzmosással is vádolhatnák. Csak átfut számláján a pénz, már
utalja is. Amit vásárol rajta, az kerül a piacra. Távol-keleti üzletelésről van szó, de
Anthony logikusan gondolkodik. Nem
elég csupán jó szakembernek lenni.
A pár hetes munkáját jól megfizetik,
kisegíti jelenlegi pénzzavarából. Most ez
a fontos, nem az önérzetessége. Addig jár
a korsó a kútra, amíg el nem törik. Okos
mondás, bölcs mondás.
Az utasok nem értették, mi történt. Az
is szembetűnő lett, hogy az érkező csarnokot rendőrök lepték el. Körözött személyt kereshetnek.
Anthony Steller, Mr. Redford után lépkedett. A főnökét nyugodt embernek ismerik. Most izgatottnak tűnt, ami igen
meglepő volt számára. A máskor nyers
hangú férfi kedvesen szólalt meg:
- Anthony! Ha megkérhetem, ezt a
táskát ön vigye! Amint látom, csupán
egy diplomatatáskát hozott magával. Nekem viszont sok a csomagom. Aggódom,
hogy feltűnő lesz. Így is alig haladunk.
- Valóban. – átvette Mr. Redford táskáját.
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Sajnos csak lassan, lépésben haladtak.
Kár volt a sok várakozás, a táskájukat
meg sem nézték. Késedelem nélkül indulhattak a kijárat felé.
- Kényelmesen utazott? Kéthét szabadságot kap ajánlotta fel nagylelkűen
Nicholas Redford.

- Köszönöm a szabadságot Sajnos a
repülést egyre nehezebben bírom, pedig
fiatalabb koromban szerettem repülni.
- Fiatalabb korában? Hisz még negyven sincs. Soká lesz ötven, mint én. Az még
nem jutott az eszébe, hogy a gép lezuhanhat?
- Ne is jutassa az eszembe! Hiába is
tagadnám, megfordult már a fejemben.
Szerencsére ilyen ritkán fordul elő.
- A sorsunkat nem kerülhetjük el. –
jegyezte meg bölcsen Mr. Redford.
Találóan hangzott ez a mondat, aminek tanúságát levonhatta.
Pár perc múlva két civil ruhás nyomozó lépett eléjük. Mire feleszméltek már
bilincs kattant a csuklójukon. A férfiakat váratlanul érte, döbbenten meredtek
a nyomozókra.
- Mit jelentsen ez?
- Nicholas Redford! Önnek minden
lépését hetek óta figyeljük. Gyanítható,
hogy tiltott kábítószer kereskedelmet bonyolít le. Ezen túlmenően bizonyítani tudunk egy rendbeli gyilkosságra való felbujtást, gyilkossági kísérletet.
- Ez képtelenség, önök semmit sem
tudnak bizonyítani!
- Ki kell ábrándítanunk. Tanunk van,
akit életveszélyesen megfenyegetett. Ő
fel akarta jelenti kábítószer forgalmazásért. Bizonyára nem tudtak megegyezni,
drogügyben. A riválisát féltékenységből
akarta megöletni. Elfogtuk Rudy Ross
urat, akit ön megbízott a gyilkossággal.
- Ki ez a Rudy? Ezt a nevet most hallom először.
- Egy ismert bérgyilkos. A rendőrségen módja lesz majd jobban megismerni,
mert szembesítjük önnel.
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Ne legyenek illúziói! Rudy mindig biztosra megy, sohasem kockáztat. A megállapodásukat parányi magnóján, rögzítette. Vita, lebukás esetén bizonyítékul
szolgál.
- Itt a táskám, nincs benne kábítószer
- próbálta Nicholas Redford menteni, ami
menthető.
Anthony kapcsolt, hogy Mr. Redford
bajba sodorhatja.
- Ez is az ő táskája! – kiáltott fel Anthony rémülten.
- Hazudik! Mr. Stellernél a saját csomagjai vannak.
Egy arcizma sem rándult amikor kimondta a súlyos szavakat.
- Nem igaz! – szólt közbe egy fiatalem-
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ber mögülük. Én már mögötte álltam, s
hallottam, megkérte ezt az urat, hogy vegye át a táskáját, mert túl sok a csomagja,
s az feltűnő lehet.
- Ez sem igaz!
- Még két utas hallotta, felügyelő úr,
hogy valóban így volt.
Anthony köszönetet mondott, hálás
volt a segítségét. Kevesen vállalkoznának
arra, hogy megvédjenek egy idegent és
rendőrségi eljárásba keveredjenek.
Nicholas Redford dühös lett. A tanú miatt, nehezebb lesz erre a balfék Anthonyra
sózni a balhét. Ha nem fogad bérgyilkost
a riválisa megölésére, most simán kisétálhatna a repülőtérről, de most végérvényesen lebukott – gondolta magában.

A két másik szemtanú, egy férfi, és egy
nő nem tettek tanúvallomást, de ennyi is
elegendő volt, hogy Nicholasnak ne higygyenek.
Anthony kétségbeesése is meggyőző volt. A nyomozók elkérték a táskákat.
Tüzetes vizsgálat megállapították, hogy
Mr. Redford nem ok nélkül akart szabadulni a fekete táskától. A dupla fala alól
ugyanis kis zacskók bukkantak elő. Jelentős mennyiségű Heroin, amit busás
haszonért adott volna tovább. Bizonyára
sikerül is, ha a bérgyilkost nem kapják el.
Eddig minden olyan sikeres volt. A heroinnal eddig is hatalmasat kaszált. Utólag
könnyű okosnak lenni.
- Kár volt a riválisával foglalkozni.
Hadd enyelegjenek a balféknek a bombázó feleségével. Helen bomba nő, de más
nő is van világon. A pénzért bárkit megkaphat. Az öntelt férfinak már nincs viszszaút.
- Aljas gazember, ezért fizetett olyan
sokat! – fakadt ki Anthony. A sok pénz
mindig bajt hoz.
- Valóban aljas voltam, de majd ha hazaér, otthon figyelje meg a kedves feleségét. Fogadjunk, hogy sírni fog.
- Már nem! Pár perce telefonáltak,
hogy Mr. Valkinson fel fog épülni súlyos
sérüléséből. Kérte, hogy tudassuk Mrs.
Stellerrel, hogy túlélte a támadást. Ön viszont súlyos hibát követett el a megjegyzésével. Ezzel beismerte, hogy ön lövette
le Mr. Valkinsont. Tudomásunkra jutott,
hogy ő a rivális. Ezét tudhatott Mrs.
Stellerről.
A bilincs lekerült Anthony kezéről.
- Ön szabadon távozhat – mondták
neki.
Már rájött, hogy nem ajánlatos sok
pénzt elfogadni. A kis táska, mely a repülőgépen nála volt jelentős összeget tartalmazott. Nyugodt volt a lelkiismerete, hiszen főnöke sokat vétett ellene.
Anthony sejtette, hogy a felesége mást
szeret, tudta, hogy más férfiaknak is
tetszik, hisz gyönyörű nő de eddig nem
akart róla tudomást venni.. Még nem
tudja, hogy bízik-e valaha benne. Őt talán soha nem szerette. A szíve már régen
nem érte dobog. Szomorúan hagyta el a
repülőgép csarnokát.
Sok pénzt keresett, de a felesége iránt
bizalmát örökre elveszítette.
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A RENDŐRTISZTI
BECSÜLET MEGSÉRTÉSE
A 32 éves kaposvári férfi 2018. május
15-én kora délután érkezett gépkocsival
kaposvári otthonából Keszthelyre, mert
tudomására jutott, hogy testvérét a nyomozó hatóság tagjai
A Keszthelyen elkövetett bűncselekmény miatt aznap délelőtt előállították. Vele együtt a balatoni érkezett volt
élettársa, valamint az előállított személy
élettársa is. A társaságában lévő nőkkel
együtt a Keszthelyi Rendőrkapitányságra ment, ahol valamennyien hangosan
kiabálva, trágár kifejezéseket használva
tájékoztatást követeltek hozzátartozójukról.
Ekkor a jelen lévő hivatásos állományú dolgozók felszólították őket, hogy
csendesedjenek le és az ügyféltérben foglaljanak helyet, amelynek azonban a fiatalember nem tett eleget, hanem továbbra is a kapitányság épületében magából
kikelve ordítozott. A hangzavart az első
emeleti irodájában a kapitányságvezető
is meghallotta, ezért a földszintre ment,

ahol ekkor a fiatalember több egyenruhás rendőrrel szemben állva továbbra
is sértő és fenyegető kijelentéseket tett,
hangosan kiabált, valamennyi rendőrt
trágár szavakkal szidalmazta.
A kapitányság vezetője bemutatkozott,
megadta a szükséges felvilágosítást, majd
a férfit – mivel fenyegetőző, trágár viselkedését nem hagyta abba – felszólította,
hogy hagyja el az épületet. A férfi ekkor a
rendőrtisztet kezdte el szidalmazni, miközben irányába a „mi van te f........ó?” és
a „megb...... anyádat”, valamint további
durván trágár kifejezéseket üvöltött, végül kiment az épületből.
A az ordítozó kaposvári férfi testvérét
a rendőrhatóság tagjai 14:00 óra körüli időpontban szállították orvosi vizsgálatra a kapitányság épületéből a keszthelyi kórházba, melynek során az előállított
személynek az udvaron álló mentőautóhoz történő kísérésében részt vett egy
rendőr törzszászlós is, aki ezt megelőzően az épületen belül már intézkedést fo-
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ganatosított a férfival szemben, így a férfi a rendőri bemutatkozás során a nevét
megjegyezte.
A férfi a rendőrök szidalmazását az utcáról is folytatta, durva és trágár szavakat kiabált be az udvarra, közben kifejezetten a törzszászlóst f.......ónak nevezte
és vele szemben egyéb sértő kifejezéseket
használt, miszerint: „Misi, Misi, megb......
anyádat, miközben te itt sz...... a f....t én
elmegyek hozzátok és megb........ anyádat!”
A férfi testvérének orvosi vizsgálatát
követően került sor mint gyanúsított kihallgatására, melynek lefolytatását követően a kihallgatást foganatosító rendőr
alezredes 20:00 óra körüli időpontban
tájékoztatta a bejáratnál várakozó férfit
és a társaságában lévő személyeket arról,
hogy a testvérét őrizetbe vették és a Zala
Megyei Rendőr-főkapitányság fogdájára
szállítják. A kényszerintézkedéssel kapcsolatos hírt az érintettek felháborodva
fogadták, majd újra hangos szidalmazásba, fenyegetőzésbe és üvöltözésbe kezdtek, hangoztatták, hogy ők egy nagy klán
tagjai, akikkel nem lehet kikezdeni és ha
kell, 10 évig is pereskednek azért, hogy
a rendőr alezredest tönkretegyék. A férfi a sértettet fsz.........ónak nevezte, megfenyegette, hogy az utcán megvárja és
bosszút áll rajta, valamint a rendőr főtiszt gyermekeit is felemlegető, durván
obszcén kifejezéseket használt hosszú
perceken keresztül, mire távozott a kapitányság épületéből.
A férfi által használt kifejezések alkalmasak voltak a rendőrök becsületének
csorbítására.
A Keszthelyi Járási Ügyészség a többszörös visszaeső férfival szemben 3 rendbeli becsületsértés vétsége miatt emelt
vádat a Keszthelyi Járásbíróságon - tájékoztatta a Pandúr Magazint dr. Pirger
Csaba sajtószóvivő.
Ferencz Győző
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TAXIVAL SZÁLLÍTOTTÁK A BŰNCSELEKMÉNYBŐL
SZÁRMAZÓ MILLIÓKAT - JOGERŐS AZ ÍTÉLET

A

Debreceni Törvényszék bírája Dr. Horváth Péter 2018. november 19-én előkészítő ülésen ítéletet hirdetett annak a két vádlottnak az ügyében, akik 2017 februárjában közreműködtek több millió – bűncselekményből származó – forint eredetének az eltitkolásában.

B. M. és O. J. az előkészítő ülésen beismerő vallomást tettek, a terhükre rótt
bűncselekmény elkövetését elismerték.
A bíróság a vádlottakat bűnösnek mondta ki társtettesként folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettében, ezért
első- és másodrendű vádlottat is 2 év
börtönbüntetésre, 3 év próbaidőre felfüggesztve ítélte.
A bíróság által megállapított tényállás
szerint a vádlottak ismeretlen elkövetők
vagyon elleni bűncselekményeiből származó pénzeszközök eredetének eltitkolásban működtek közre 2017. február 2-a
és február 7-e között. Másodrendű vádlott 2017 január közepén, az interneten
talált egy álláshirdetést, amelyben építőipari munkára kerestek munkavállalókat. O. J. felhívta a megadott számot, a
telefont egy férfi vette fel, aki budapesti
munkavégzésre irányuló ajánlatot tett
azzal a kikötéssel, hogy előbb nyisson
lakossági folyószámlát. A férfi abban állapodott meg telefonon a másik – valószínűleg álnéven bemutatkozó – férfival,
hogy élettársa B. M., az ügy elsőrendű
vádlottja lesz a számla tulajdonosa, míg
O. J. a rendelkezési jogosult. A vádlottak 2017. február 1-jén egy hajdúböszörményi bankfiókban nyitottak lakossági folyószámlát, a számlaszámot pedig
e-mailen másodrendű vádlott elküldte a
telefonon állást ajánló személynek. Erre

a számlára 2017. február 2-án és február
3-án egy csalássorozat négy sértettje öszszesen több mint 22 millió forintot utalt
ismeretlenek megtévesztő magatartásának hatására. A vádirat szerint az ismeretlen „munkaadó” ezután 200.000 forintot utalt elsőrendű vádlott egy másik
számlájára, amit felvett, majd azt az utasítást adta, hogy a megnyitott számláról
annyi készpénzt vegyen fel egy bankban,
amennyit csak tud. A két vádlott egy
debreceni pénzintézetben kísérelt meg
először pénzt felvenni, azonban az ügyintéző a banki művelet teljesítését megtagadta, mert gyanússá vált számára, hogy
az „ügyfelek” nem ismerték a számla
egyenlegét, azt sem tudták megmondani, hogy mennyi pénzt akarnak felvenni,
valamint a számlamozgásokkal sem voltak tisztában.
A meghiúsult pénztári kifizetést követően egy másik debreceni bankfiókban a vádlottak fel tudtak venni öszszesen 6 millió forintot, amit taxival
Budapestre kellett vinniük. Elsőrendű
vádlott ezután egy budapesti bankfiókban további 1 millió forint készpénzt
vett fel, majd élettársával együtt – sötétedés után – egy bevásárlóközpont
parkolójához mentek, ahol egy kamion
sofőrjének átadták a 7,2 millió forintot. A pénzből a sofőr közreműködésükért 38.000 forintot adott, valamint to-

vábbi 70.000 forintot adott még taxira.
A két vádlott 2017. február 6-án ismét
Budapestre utazott, ahol az ismeretlen
férfitől kapott utasítások alapján négy
bankfiókból összesen 10.600.000 forintot vettek fel, amit taxival Hódmezővásárhelyre szállítottak, ahol azt egy
telephely előtt átadták egy ismeretlen
személy részére.
A férfi a közreműködésükért 30.000
forintot, a taxira 90.000 forintot adott
a vádlottaknak.
Ezt követően másnap az ismeretlen
férfi telefonon ismét megkérte a két vádlottat, hogy számlaszámukról egy debreceni bankfiókban vegyenek fel annyi
készpénzt, amennyit csak tudnak.
A tranzakciót és a számlára érkezett
több mint 18 millió forintot a bankbiztonsági szolgálat gyanúsnak találta és értesítette a rendőrséget, így a banki művelet meghiúsult.
A férfi és a nő felismerte, hogy a bankszámlán található pénzek büntetendő
cselekményből származnak, előre látták,
hogy a pénzeket ismeretlen személyeknek, az ország távolabb eső városaiba kell
szállítaniuk, így közreműködtek a pénz
eredetének eltitkolásában.
Az ítéletet az ügyész, a vádlottak és védőjük is tudomásul vette, így az jogerős.
Debreceni Törvényszék
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TÖBB SZÁZ GYERMEKPORNOGRÁF
TARTALMÚ KÉPET TÁROLT
A SZÁMÍTÓGÉPÉN
A Püspökladányi járásbíróság 2018. tak el Sz. G.-hez.A 32 éves bárándi férnovember 20-án hirdetett ítéletet annak fi egy speciálisan ebből a célból telepített
a bárándi férfinak az ügyében, akinek böngészőprogram segítségével jutott el
otthoni számítógépéről 2018 áprilisában az úgynevezett „darknet” világába, ahol
tartott házkutatás során 613 darab, több- konkrétan a gyermekpornográf tartalségében gyermekkorú személyről mezte- mak után kutatott, oda beregisztrált, illenül, a nemiséget súlyosan szemérem- letve 2017. október 21. napját követő idősértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy szakban, nagy számban töltött le ilyen
felkeltésére irányuló módon ábrázoló felvételeket számítógépes adathordozófénykép- és videofelvétel, valamint 1597 jára.
darab ehhez kapcsolódó felvétel került
A vádlott a cselekmény elkövetésére
lefoglalásra.
magyarázatot nem adott a megrögzött
A házkutatást 2018. április 17-én vég- letöltő kíváncsiságán kívül. A bűncselekrehajtó Készenléti Rendőrség Nemze- mény elkövetését a bíróság előtt is beisti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elle- merte, amit az új büntetőeljárási törvény
ni Főosztályának Nyomozó Osztálya adta lehetőségekkel élve a bíró elfogadott.
munkatársai egy budapesti vállalkoA bíróság bűnösnek mondta ki a vádzóval szemben pedofil bűncselekmény lottat 18. életévét be nem töltött szemémiatt folytatott nyomozás során jutot- lyekről pornográf felvétel megszerzésével

elkövetett gyermekpornográfia bűntettében. Ezért őt a Püspökladányi Járásbíróság dr. Szilvási László vezette tanácsa 1
év 6 hónap – 3 év próbaidőre felfüggesztett – börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélte.
Dr. Szilvási László bíró az ítélet indokolásában kiemelte, hogy a magukat megvédeni képtelen gyermekek szexuális, vagy
egyéb szintű kizsákmányolása olyan globális probléma, amelynek növekedését
elősegíti a vádlottéhoz hasonló magatartás, mivel – mint igény – táplálja az ilyen
tartalmakat hordozó felvételek terjedését.
A Püspökladányi Járásbíróság ítéletét
az ügyész, a vádlott és a védője is tudomásul vették, így az jogerőre emelkedett.
Debreceni Törvényszék
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KÉST TARTOTT AZ IDŐS NŐ
NYAKÁHOZ, AKITŐL
PÉNZT KÖVETELT

A

Püspökladányi Járásbíróság Dr. Szilvási László vezette büntetőtanácsa 2018. november 20-án előkészítő ülésen ítéletet hirdetett annak a fiatalkorú vádlottnak az ügyében, aki 2018 májusában egy
konyhakéssel megtámadott egy idős nőt és pénzt követelt tőle.

Az új büntetőeljárási törvény értelmében minden büntetőügyben a vádemelést követően, a tárgyalás előkészítése érdekében kötelező előkészítő ülést tartani.
Az előkészítő ülés nyilvános, azon az
ügyész ismerteti a vád lényegét, megjelöli a bizonyítékait, valamint a vádlott beismerése esetére indítványt tesz a büntetés
nemére és mértékére is. Amennyiben a
vádlott az előkészítő ülésen a terhére rótt
cselekmény elkövetését a vádirat szerint
elismeri, és a tárgyaláshoz való jogáról
lemond, a bíróság a beismerő nyilatkozatát elfogadhatja, ebben az esetben már az
előkészítő ülésen ítélet születhet.
Jelen ügyben a fiatalkorú vádlott az
előkészítő ülésen beismerő vallomást tett,
a terhére rótt bűncselekmény elkövetését
elismerte. A bíróság M. D.-t – aki az elkövetéskor még 16. életévét sem töltötte
be – bűnösnek mondta ki a felfegyverkezve, a bűncselekmény elhárítására idős
koránál és fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettének kísérletében,
ezért őt 3 év javítóintézeti nevelésre ítélte.
A bíróság által megállapított tényállás szerint 2018. május 30-án délelőtt a
fiatalkorú vádlott egy hajdú-bihari községben azon gondolkozott, hogy hogyan
tudna pénzhez jutni. A fiú elhatározta,
hogy otthona szomszédságában kirabol
egy idős nőt, akiről azt gondolta, hogy
a nyugdíját otthon tartja. A vádlott délután magához vett egy 25 centiméter
pengehosszúságú konyhakést, valamint
egy kötött sapkát – melyre két nyílást
vágott, hogy maszkként használhassa –

46
Pandur_2018_december.indd 46

és elindult a 79 éves, mozgáskorlátozott
sértetthez. A 16 éves fiú a hátsó kerítésen
keresztül bemászott az udvarra, a fejére
húzta a kötött sapkát, hogy az arcát eltakarja, majd megbújt a melléképület mellett és várta, hogy a kertben tartózkodó
sértett visszamenjen a házba. Amikor az
idős nő bement a házába, nyitva hagyta
a bejárati ajtót, amit a vádlott kihasznált.
Utánament és a nála lévő kést a sértett nyakához tartotta, majd felszólította, hogy adjon neki pénzt, mert ha
nem, megöli. A megrémült sértett közölte, hogy nem kap nyugdíjat és nincs

otthon pénze, mire a vádlott úgy meglepődött, hogy a házból üres kézzel távozott.
A sértett később hazaérkező fiának hívására a helyszínen megjelenő rendőrök
a nyomkutatást követően otthonában
fogták el a vádlottat, akinél a bűncselekmény során használt eszközöket is megtalálták.
A bíróság ítéletét az ügyész, a vádlott,
védője és a törvényes képviselő is tudomásul vette, így az jogerőre emelkedett.
Debreceni Törvényszék

Illusztráció
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DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK

A PERBESZÉDEKET KÖVETŐEN
ESETLEG ÍTÉLET IS VÁRHATÓ.

A

Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség vádiratának első vádpontja szerint a vádlott 2016. október
végén érkezett Debrecenbe, ugyanis egy álláshirdetésre jelentkezett, egy tanyán dolgozott, mint állatgondozó, valamint a fenti helyen lakott. A munkáltatója 2016. december 24-én a vádlottat elküldte
a tanyáról, mert nem volt elégedett a munkájával.

T. P. december 29-én a délutáni órákban barátnőjével a tanya lakóházában
tartózkodott.
A vádlott, mivel a munkáltatójától kapott fizetését már felélte és sürgősen
pénzre volt szüksége, így – a munkáltatója tulajdonát képező 8-10 cm pengehosszúságú konyhai kést magához véve
– elhatározta, hogy akár bűncselekmény
útján is pénzt szerez.
A vádirat szerint a vádlott 2016. december 29-én délután fél öt körül megjelent egy debreceni ABC-nél, ahol az arcát
sállal, illetve kapucnival, valamint úszószemüveggel eltakarva belépett a boltba. A ruházatából elővette a kést, és azt
maga elé tartva felszólította a bejárattól
mintegy egy méterre, a hűtőnél pakoló
eladót, hogy: „Rablás! A pénzt!”. Az eladó közölte, hogy nem adja oda a pénzt
és felszólította a vádlottat, hogy távozzon az üzletből. Az eladó ezután a pult
mögé akart menni, hogy a pult alatt lévő pánikgombot megnyomja. Azonban a
vádlott ezt észlelve az eladót megkerülve a vásárlók elől elzárt pult mögé lépett.
A férfi a pult fiókját kinyitva készpénz
után kutatott, majd a kassza aprópénzt
tartalmazó felsőrészét megemelte és az
alatta lévő bankjegyek közé markolt,
azonban azokat nem tudta megfogni, így
a földre estek. A vádlott ekkor a kasszából kivett egy 10.000 forintos bankjegyet,
valamint 1.785 forint aprópénzt, melyet
a felsőruházatába rejtett, miközben a bal
kezében lévő kést a mellette álló eladóra
fogta. Eközben az asszony megpróbálta a
fiókot becsukni annak érdekében, hogy
a vádlott nagyobb összegű készpénzt ne
tudjon eltulajdonítani, mikor a felé tartott késbe a bal hüvelykujjával belenyúlt.

Az eladó ekkor kihasználva, hogy a vádlott a pult mögött van, kiszaladt a boltból
hátrahagyva a vádlottat és hangosan kiabálva segítséget kért. T. P. az elvett készpénzzel szintén kiment a boltból, majd
a Tócóvölgy irányába szaladt. A bolt felé haladó tanú meghallotta a sértett kiabálását, a vádlott után szaladt, majd egy
lépcsőháznál utolérve a vádlott kabátját
megfogta. Ekkor a vádlott hirtelen a tanú felé fordult, majd kirántotta magát a
fogásból és futva a 4-es számú főút irányába, a tanya felé elhagyta a helyszínt.
A második vádpont szerint a vádlott
barátnője 2016. december 31-én 14 óra 41
perckor telefonon bejelentést tett a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
ügyeletére, mely szerint az I. vádpontban
részletezett bűncselekmény miatt körözött személy, valamint a barátja személyleírása megegyezik, aki egy debreceni
panzióban tartózkodik. A rendőrök fél

négykor megjelentek a panzióban, hogy
elfogják a vádlottat. A panzió bejárati
kapujánál a járőrök az éppen megérkező
vádlottat felszólították személyazonossága igazolására, melynek során a vádlott
Sz. Dávid néven mutatkozott be. Ekkor a
vádlott határozottan a kijárat felé indult,
melyre a járőrök a szökés megakadályozása érdekében bilincset alkalmazva a
vádlottat elfogták. Ezt követően a megbilincselt vádlottat a járőrök a panzióbeli szobájába kísérték, ahol az ablakpárkányon elhelyezett pénztárcájából előkerült
egy ismeretlen személy által készített, Sz.
Dávid névre kiállított, de a vádlott fényképét tartalmazó személyigazolvány,
melyről a vádlott azt nyilatkozta, hogy
ez az ő személyi okmánya. Ez a személyi
igazolvány sem gyártására, sem kiállítására nézve nem eredeti okmány, un. teljes hamisítvány – tartalmazza a vádirat
Debreceni Törvényszék

Illusztráció
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ÜGYÉSZSÉG

TÍZ ÉV KÁBSZERCSEMPÉSZETÉRT
Mindezekre tekintettel a Zalaegerszegi Törvényszék október 30-án bűnösnek mondta ki az I. rendű vádlottat kábítószer birtoklásának bűntettében és
ezért 8 év, fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte, valamint ugyanenynyi időre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. a II. rendű vádlottat ugyancsak
bűnösnek találta ugyancsak bódítószer
–ügyben, de csak a birtoklás előkészületét vette figyelembe, ám visszaesőként 2
év börtönbüntetést szabott ki rá és 3 évre
tiltotta el a közügyek gyakorlásától.
A bíróság az ítélet meghozatalakor az
I. rendű vádlott esetében súlyosbító körülményként vette figyelembe a büntetett
előéletet, a II. rendű vádlottnál enyhítőnek értékelte a beismerő vallomást, viszont súlyosbításként azt, hogy a bűncselekményt a föltételes szabadságvesztés
hatálya alatt követte el.

A miértről szólnak a következő sorok
dr. Bartalné dr. Mentes Judit sajtószóvivő tájékoztatója alapján.
A két férfi 1 kiló amfetamin tartalmú
kábszert csempésztek be Magyarországra Hollandiából.
Ez pedig a bírsági ténymegállapítás
szerint, hogy a vádlottak tavaly áprilisban Hollandiába utaztak, ahol az I. rendű vádlott bódítószert vásárolt egyik ottani ismerőse segítségével, aki korábban
már át is utalta a szükséges pénzt.
Ezután megállapodtak abban, hogy
a II. rendű vádlott a testére erősítve és
buszra ülve csempészi be Magyarországra az árut. Ám valamiért meggondolta magát, ezért mindketten kocsiban
érkeztek a határra. Hazaérve az I. rendű
vádlott több ismerősét is a lakására hívta,
föltehetően abban bebizonyítására, hogy
nem eredménytelenül járta meg az utat.

Hanem a nyomozó hatóság is éber volt
és a baráti – és reménybeli vásárlói - bemutató idején mindjárt házkutatást is
tartott, így aztán lefoglalta a kóstoláshoz
kikészített eszközöket is a mélyhűtőbe
rejtett 1 kiló porral együtt.
Ebben a különösen jelentős mennyiség
kétszeresét tette ki az amfetamin.
A bírósági ítélet még nem jogerős, mert
az I. rendű vádlott és az ügyvédje is az
elkövetői magatartás megváltoztatása
és enyhítés miatt föllebbezett, a II. rendű vádlott és védője ugyancsak enyhítést
kért.
A bíróság továbbra is fönntartotta az
I. rendű vádlott előzetes letartóztatását,
a II. rendű esetében lakhely elhagyási tilalmat rendelt el.
Illusztráció

Ferencz Győző

Illusztráció
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TARTÁSDÍJ
ELMULASZTÁSÁNAK VÉTSÉGE

Illusztráció

Egy 40 éves férfi és a sértett korábban
házastársak voltak, házastársi kapcsolatukból egy közös gyermek született. Házasságukat a Zalaegerszegi Járásbíróság
bontotta fel. A férfi a Zalaegerszegi Járásbíróság jegyzőkönyvébe foglalt, s jogerős
végzéssel jóváhagyott egyezségben arra
vállalt kötelezettséget, hogy 2005. április 17. napján született gyermeke tartására 2014. június 01. napjától kezdődően
havonta előre, minden hónap 10. napjáig esedékesen megfizet havi 75.000 forint
gyermektartásdíjat gyermeke anyjának
részére.
A férfi 2014. július 02. napján tartásdíjként 150.000 forintot át is utalt az asszony
részére, ezáltal a 2014. júliusi tartásdíjon
felül az elmaradt júniusi tartásdíjat is teljesítette.
Ezt követően a férfi a tartásdíj-fizetési
kötelezettségének nem tett eleget, ezért a
károsult gyermek anyja 2014. augusztus
27. napján végrehajtási eljárást indított
az apával szemben.
A férfinek az egyezség megkötése óta
eltelt időben állandó munkahelye, és
rendszeres jövedelme volt, ugyanis 2012.
március 01. napja és 2015. március 31.

napja között az édesanyja foglalkoztatta, majd 2015. április 01. napján egy kft.
alkalmazásában állt. Ezen munkaviszonyaiból 2013 augusztusa óta havonta
bruttó 240.000 forint keresete származott.
A jövedelméből lehetősége és kötelessége lett volna, hogy a tartásdíj-fizetési
kötelezettségének eleget tegyen, ennek
ellenére elmulasztotta a gyereke tartásdíjának teljesítését.
Ezért 2014. októberétől azonban munkáltatói foganatba vették a munkabérét
érintő letiltásokat, közöttük a tartásdíjfizetési kötelezettségét 52.668 forint öszszegben, melyeket a munkáltatók a férfi
munkabéréből levontak, azonban ismeretlen okból azok kiutalásáról több alkalommal is késedelmesen, illetőleg hiányosan gondoskodtak.
Legutóbb 2017. január 26. napján került sor a munkáltató által 54.264 forint
összegű tartásdíj átutalására, ezen időpontot követően teljesítés nem történt,
melyről a férfinek tudomása volt, ennek
ellenére szándékosan nem törekedett arra, hogy tartásdíj-fizetési kötelezettségének eleget tegyen.

Végül a büntetőeljárás tartama alatt
a férfi 2017. november 12. napján munkáltatója közvetítésével 325.584 forintot
utalt át tartásdíjként a gyermekének.
A fentiek szerint a férfi 2014. augusztus és október hónapban, valamint 2017.
március 10. napjától 2017. október 10.
napjáig eltelt időszak alatt neki felróhatóan mulasztotta el tartásdíj-fizetési kötelezettségét. A 2017. november 12. napján történt utólagos teljesítést (a 75.000
forint összegű folyamatos tartásdíjon
felül 250.584 forintot) a hátralékban elszámolva, összesen 449.416 forint büntetőjogilag értékelhető tartásdíj-hátraléka
áll fenn.
A Zalaegerszegi Járási és Nyomozó
Ügyészség tartás elmulasztásának vétsége miatt emelt vádat a Zalaegerszegi Járásbíróságon büntető végzés meghozatalára irányuló eljárásban.
A büntető végzés meghozatalára irányuló eljárás lényege az, hogy a bíróság
az ügyészség indítványára, vagy hivatalból három évi – beismerés esetén kivételesen öt évi- szabadságvesztésnél nem
súlyosabban - büntetendő bűncselekmény esetén tárgyalás mellőzésével, az
ügyiratok alapján büntető végzést hoz,
ha egyébként az ügy megítélése egyszerű,
a vádlott szabadlábon van, és a büntetés
célja tárgyalás nélkül is elérhető.
A bíróság a bűntető végzésének végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést, közérdekű munkát, pénzbüntetést,
foglalkozástól, járművezetéstől eltiltást
és más joghátrányt is alkalmazhat.
A büntető végzés ellen fellebbezésnek
nincs helye, azonban 8 napon belül tárgyalás tartását lehet kérni, majd a tárgyaláson hozott határozat ellen lesz lehetőség fellebbezést bejelenteni – tudtuk meg
dr. Pirger Csaba főügyészségi ügyész,
sajtószóvivőtől..
Ferencz Győző
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KERESSE AZ
ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!

INTERPUBLIC

Budapest Kft.

A legmegbízhatóbb
partnerekkel a világ
számos pontján

7622 Pécs, Siklósi út 22.
Telefon: +36-30-961-1427,
+36-30-300-3091
E-mail: oetvoes@mail.datanet.hu

Főtevékenységünk:
• export - import bonyolítás
• társasház kezelés

Környezetvédelmi tervezés, szakértés,
hatásvizsgálat, felülvizsgálat
Vízgazdálkodási tervezés, szakértés
Természetvédelmi oktatás

1137 Budapest, Katona J. u. 39.
Email: ipbbp@chello.hu

szemhéjspray
száraz és fáradt szemre

229. SZÁM 2018 NOVEMBER XXIII. ÉVFOLYAM

PHARMATEUTCALS
Segítünk, YOU
LOVE WE CARE
hogy minden
Ötvös és Társa
OKÉ legyen!
Környezetvédelmi Kft

otvos ées tarsa kornyezetvedelem.indd 1
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Biztosító

Miért annyira OKÉ?
Mert az OKÉ-val a megszokott kockázatokon túl értékes kerékpárját,
hangszereit, fényképezőjét és egyéb magával vitt értékeit is biztosíthatja,
ráadásul nem csak az otthonában, vagy kertjében történő károk esetére.
Döntsön a hazai lakásbiztosítási piac meghatározó szereplője mellett,
és kérje Aegon OKÉ lakásbiztosítását akár biztosítási összeg nélkül!
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HÁZAK

Sokat
vezet?

Aegon OKÉ lakásbiztosítás
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EPI_OPT_AUT_2_2018.11

Hamar fáradtak lesznek
a szemei?
Száraznak érzi őket?

9 771416 500002
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Dokumentum lezárásának dátuma: 2018.11.07.

A csukott szemre alkalmazható Optaridin spray
fáradt és száraz szemre segíti a szem felületén
a védő filmréteg helyreállítását és javítja
a szemhéj hidratáltságát, rugalmasságát.
1044 Budapest, Megyeri út 64. • 06 1 233 0083
budapest@expharma.hu • www.expharma.hu

A kockázatokról olvassa el a használati útm utatót,
vagy kérdezze meg kezelőor vosát!
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Az Izotóp Intézet Kft. radioaktív izotópok és
egyéb termékek kutatásával, fejlesztésével,
gyártásával foglalkozik, melyeket széles körben
alkalmaznak, főként az egészségügy, a kutatás és
az ipar területén.
Főbb tevékenységi körök






A MENTO Környezetkultúra Kft.
Magyarország egyik legjelentősebb,
hulladékgazdálkodással foglalkozó
társasága. Cégünk több, mint egy évtizede
foglalkozik környezetvédelemmel, nem
veszélyes települési szilárdhulladékok,
illetve ipari hulladékok kezelésével és
ártalmatlanításával.

Radiogyógyszer gyártás
Immunoassay diagnosztikumok
Jelzett vegyületek szintézise
Sugártechnikai szolgáltatások

1121 Budapest, Konkoly Thege M. út 29-33.
+36 1 395 9081, +36 1 392 2577
+36 1 395 9247, +36 1 392 2575
E-mail: commerce@izotop.hu

Alapelvünk, hogy Megbízóink igényeit
kimagasló szakmai színvonalon és a
legmagasabb minőségi követelményeknek
megfelelően a környezettel összhangban lássuk
el. A MENTO Környezetkultúra Kft.
munkatársai egyedi igényekre specializálódott,
professzionális, korrekt, odaadással dolgozó
szakemberek. Komplett műszaki- előkészítési
csoporttal, műszaki vezetőkkel, építésvezetőkkel,
műszaki ellenőrökkel és környezetmérnökökkel
állunk partnereink rendelkezésére.

Fő proﬁlunk az építőipari kivitelezés, melyen
belül egyaránt foglalkozunk mély, és
magasépítési feladatok megvalósításával.
Munkáink során kiemelt ﬁgyelmet fordítunk
arra, hogy a keletkező nem veszélyes
hulladékot újrahasznosítsuk, azt
másodnyersanyagként felhasználjuk. A
szakterületeken végbemenő folyamatos
fejlődés arra ösztönöz minket, hogy az elérhető
legjobb eszközök alkalmazásával, a
legmagasabb színvonalon, hosszú távra
biztosítsuk az általunk kínált megoldások
szakszerűségét. Kiemelten fontos számunkra,
hogy tevékenységeink minimálisan terheljék
környezetünket, ezáltal is megóvva természeti
értékeinket.

www.izotop.hu

Akkreditált környezetanalitikai laboratórium (NAH-1-1171/2018)

12%-os kedvezményre jogosultak köre:
Rendőrség, Magyar Honvédség, Katasztrófavédelem,
Nemzetbiztonsági Hivatal, Országos Mentőszolgálat,
Büntetés-végrehajtási szervezet,
Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai.
6%-os kedvezményre
jogosultak köre:
A természetvédelmi
őrszolgálat (vadász)
munkatársai, személy és
vagyonőrök, polgárőrség.

Pontforrások emisszió mérése
Víz- és szennyvíz elemzés
Talaj- és talajvíz vizsgálatok
Hulladékvizsgálat
Környezeti- és munkatéri zajmérések
Szakértés
Tanácsadás
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45. • Tel./Fax.: 72/511-303

www.kotech.hu

Szeretettel várunk Mindenkit az Extrametál szaküzletekben
széles termékválasztékkal és kiváló minőségű márkatermékekkel az Ország 20 pontján kiemelten a Pécsi Árkádban
lévő üzletünket, és a megújult webáruházunkban is:

www.extrametal.hu
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