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A főkapitány akkor szokott filozofikus hangulatba kerülni, 
ha valami (az államra vagy saját magára nézve) nagy veszély 
köze-ledtét érzi. Újabban egyre többet lozofál.

– Igazad lehet. Azt érted, amit a két téeszelnök akciójáról 
elő-adtam az előbb? – kérdi a detektív.

–   

lon kell elrenzni!
– t   

megyei Pártbizottság első titkára viszont bizonyosan akar 
tud-ni róla.

– Jó, elmegyek hozzá. Majd beszámolok az eredményről.
– Nem szükséges! – feleli a főkapitány indulattal, majd 

ész- be kapva leül, és vizet tölt magának. – Bocsáss meg. 
Bolondo-kat beszélek. És gyerekes vagyok. Természetesen 
számolj be az eredményről. Nem vonhatom ki magam az 
ügyből. Sajnos.

Hekk Alfonz, a megyei PB első titkára öltönyének 
gombjait birizgálva hallgatja végig Szindbád beszámolóját. 
Sűrűn bólo-gat, helyesel, és közben a körmét rágja.

– Nagyszerű, őrnagy elvtárs. Jó munkát végeztek. Persze 
én már minderről értesültem, megvannak a saját 
csatornáink. De örülök, hogy maguk is eredményesen 
dolgoznak. Hogy érzi ma-gát a népi rendőrségnél? Nagyon 
más itt, mint a nagy Szovjet-unióban?
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– Hogy? Mi? Igen, vannak különbségek. És az üggyel hogyan 
tovább?

– Üggyel? Tehát ön szerint van ügy? Mármint bűnügy.
– Majd az ügyész és a bíró eldönti, de…
– Aha, tehát maga szerint van. És mi, ha szabad tudnom?
– Megtévesztés, csalás.
– Azt a mindenit! Mivel nem vádolja két jól teljesítő termelő-

szövetkezet vezetőjét!
– Már elnézést. Olyan ez, mintha… Ha például valaki hitelt 

igényel egy banktól, és ennek érdekében hamis tulajdoni lapot 
vagy valótlan adatokat tartalmazó jövedelemigazolást mutat 
be, bűncselekményt követ el.

– Á, vagy úgy. Elnézést, kedves Schiffer, de nem régimódi a 
maga gondolkodása? „Valaki hitelt igényel egy banktól.” Ami-
kor ezt mondta, nem egy kapitalista bankra gondolt?

– Lehetséges. De mi a különbség? A népi demokrácia bankja 
is vissza akarja kapni a kölcsönadott pénzt.

– A különbség óriási! Mert a fináncoligarchia befolyása alatt 
álló pénzintézet célja, hogy minél hamarabb tönkremenjen a 
szegény hitelfelvevő, hogy így elvehesse tőle az ingatlanfedeze-
tet. Ezzel szemben a népi demokrácia azt akarja, hogy minél vi-
rágzóbb mezőgazdasági üzemek működjenek, az egész dolgo-
zó nép javára.

– Mégiscsak becsaptak egy minisztert.
– Egyrészt, miből gondolja, hogy ő erről nem tudott? Más-

részt, ha már ennyire büntetgetős kedvében van, tudja-e, mire 
szolgálnak a Magyar Népköztársaság büntető törvényei?

– A büntető törvények célja a társadalom védelme.
– Pontosan. Ez a mi esetünkben mit jelent?
– Hogy a Nemzeti Bank majd kapja vissza a kihelyezett pén-

zét! A kamatokkal együtt.
– Nagyon jó. És ha visszakapja a pénzét, utólag nézve bűnnek 
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számít-e, ha trükkökhöz folyamodtak a hitelfelvétel érdekében? 
Főleg, ha erre nem is derül fény.

– Nézze… Hekk elvtárs, ez eléggé elméleti kérdés. A jog vi-
szont konkrét, létező ügyekből indul ki.

– Itt viszont ilyen nincs. Így, azt hiszem, tisztáztunk mindent.
– No de mi van, ha fény derül a megtévesztésre? Például a té-

esz nem tudja rendesen törleszteni a hiteleit, és a minisztérium 
nyomoztatni kezd.

– A minisztérium nem ilyen bolond. A hitelt húsz évre adják. 
A lejáratkor lesz egy összegzés. Tudja, mit? Majd akkor vissza-
térünk erre az ügyre. Ha még élünk. Hallotta, hogy ma este Fer-
rari Violetta fog fellépni a Koronában?

– Igen. Kaptunk tiszteletjegyet.
– Én ezt a nőt egyszerűen imádom – és Hekk hosszas fejte-

getésbe kezd, Violetta milyen tündöklő csillaga a sanzonnak, 
amely amúgy az egyszerű francia parasztok és munkások ze-
néjéből fejlődött ki.

A detektív közben felméri a helyzetet, és végleg megadja ma-
gát. Készülődik.

– Hekk elvtárs, az ügy tehát lezárva.
– Csak létező ügyet lehet lezárni, itt viszont ilyen nem volt.
– Értem. Viszontlátásra, izé, szabadság!
– Szabadság, őrnagy elvtárs!
Szindbád feláll, lép egyet, s rögtön érzi a süllyedést. A szőnyeg 

az. Tündökletes perzsa munka. Már állt rajta valahol, valame-
lyik nyárligeti gyáros villájában. „Melyikben is?”

Ekkor eszébe villan egy tisztázatlan részlet.
– Hekk elvtárs. Ez az egész ügy, vagyis a nem létező ügy egy 

bizonyos Tokár Sarolta nevű téeszinstruktortól indult ki. Kéne 
beszélni vele, mert ha telekiabálja a várost…

– Nyugodjon meg! Ahogy ügy sem létezik, úgy Tokár Sarol-
ta sem létezik többé.
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– Ezt hogy érti? Csak nem… fizikailag megsemmisítették?
– Megvan-e még a teste valahol, s az egy élő vagy halott test, 

nem lényeges. Ártani már nem tud, az a fontos.
– Pedig Tokár Sarolta eszmeileg szilárdnak tűnt.
– Igen, így van. Épp ezért kellett volna már sokkal korábban 

felfigyelnünk rá. Minél kevésbé szolgál rá valaki a gyanúra, an-
nál gyanúsabb. Mit gondol, az ellenségeink hülyék? Nem a tök-
kelütöttekkel szövetkeznek, hanem épp a ravasz rejtőzködők-
kel!

– Mégis, mit követett el? Az a bűne, hogy ezt a sertéslopást… 
állítólagos sertéslopást bejelentette?

– Á, dehogy. Bár ez is épp elég lenne a félreállításához. Tokár  
Sarolta azonban a múltban olyan merényletet követett el a Párt 
ellen, hogy a legdrasztikusabb eszközökkel kellett leszámol-
nunk vele. Tudni akarja, mit csinált? Tényleg tudni akarja? Biz-
tos benne?

A detektív látja Hekk szemében a bármire rávetődni képes 
farkasétvágyat. Megijed.

– Nem. Dehogy akarom. Viszontlátásra, izé, szabadság! – és 
az ajtóhoz indul.

Hogy ott, kilinccsel a kezében, mégis megragadja az a gyöt-
relmes kíváncsiság, amely egész életének irányítója, ami nélkül 
ő nem is lenne Szindbád, a detektív.

– Mi volt Tokár Sarolta bűne?
– A lehető legnagyobb!
– Bujkáló elvtársakat adott fel a csendőröknek?
– Nem – mondja Hekk, s érezni, az van ebben a válaszban: 

„Még ha csak az lett volna!”
– Besúgó volt? A nyilasoknak dolgozott?
– Nem – jön az újabb válasz, s mikor Hekk látja, súlyosabb 

vádat már nem tud kitalálni a detektív, megadja a megfejtést: 
– Rajkot dicsérte!
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