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Képzeld, Dini Dani, micsoda alakkal hozott össze a sors! Éppen Vörösbundás – azaz 

Töfi – fejéből szemlélgettem a világot, amikor látom ám, hogy kedvenc szállító 

alkalmatosságom alázatosan lesunyja fejét, s még a lábai is megroggyannak a nagy 

tisztelettől. Tekintélyes méretű, hegyes fülű, hegyes pofájú, fekete szőrű eb közeledett 

felénk.  

– Nyomozókutya! – morogta oda nekem Töfi jelentőségteljesen, s félrehúzódott.  

Alacsony, ám izmos alak követte sötét napszemüvegben és tréningruhában. Nem 

állíthatom, hogy nagyon rokonszenves lett volna, de azt sem, hogy nagyon 

ellenszenves. Inkább titokzatosnak tűnt. Szenvtelennek. Mint aki fegyelmezetten 

uralkodik az érzésein. Legalábbis nekem így tűnt – pontosabban szólva: Töfinek. 

Hiszen az ő fejével, fülében ücsörögve csodálgattam ezt az izgalmas világot. 

Itt azonban élesen ketté is váltak a gondolataink.  

Vörösbundásban minden ennyiben maradt. Mintha csak ezt mondta volna: nem 

az én csontom, minek rágódnék rajta? Engem viszont heves izgalomba hozott a 

nyomozó is, meg Sötétszem is, noha egyelőre fogalmam sem volt különlegességük 

vagy titokzatosságuk mibenlétéről.  

Egy alkalmasnak tűnő pillanatban elrugaszkodtam Töfiről, abban a reményben, 

hogy a nyomozón kötök ki. Csak jelzem neked, kedves barátom, hogy egyáltalán nem 

veszélytelenek ezek az ugrások. Hiszen ha a célállomás abban a pillanatban gondol 

megtorpanni vagy irányt váltani, akkor én szépen elhúzok mellette, és a puszta 

aszfalton találom magamat. Onnantól kezdve pedig csak a szaglásomra és a 

szerencsémre hagyatkozhatom: hátha megint arra téved valaki. Ezért aztán 

elrugaszkodáskor mindig rám tör a frász. A megérkezés pillanatában viszont mindig 

kitör belőlem az öröm, hogy na, ezt is megúsztam. Így voltam most ezzel a 

nyomozónál is. Hamar helyet foglaltam felfelé ágaskodó – s ezért könnyen bevehető – 

fülében, s már mondtam is neki:  

– Üdv néked, nagy nyomozó!  

Még csak nem is csodálkozott. Kötelességtudóan felelt.  

– Nem vagyok nyomozó. Az a gazdám. Én nyomkövető vagyok.  



– Pedig Töfi azt mondta... 

– Ki az a Töfi? 

– Vörösbundás. Róla pattantam át.  

– Aha! 

Rögtön előbukkant a fejében Töfi, amint épp lesunyta fejét. Ám ami ennél is 

jobban meglepett: egy bolha képe is elővillant. „Hú, de okos kutya!”, állapítottam meg 

magamban, s ha lett volna mivel, elismerésképpen még csettintettem is volna egyet.  

– És mit csinál a nyomkövető? – érdeklődtem. 

– Nem biztos, hogy ezt egy bolha meg tudja érteni – vágta rá. 

– Tegyünk egy próbát! Nem kerül semmibe. 

– Tegyünk! – hagyta rám. – Mondjuk, valaki betör egy házba...  

– Miért?  

– Az nem érdekes. Otthagyja a házban vagy a kertben a lába szagát. Mert izzad. S 

az izzadás a cipőtalpon is átüt. És ez a szag ott marad a parkettán, a szőnyegen, a 

kertben, az úton, amerre csak járt. Ezt a szagot nevezik nyomnak, és én ezt követem, 

egészen addig, amíg el nem érek a lábszag forrásáig. Nos, ezért hívnak 

nyomkövetőnek. Érted?  

– Tökéletesen.  

– Meglep. Netán azt is meg tudod magyarázni, miért nem akadok soha a 

hidegvérű gyilkosok nyomára?  

– Meg. 

– Halljam! 

– Mert ők nem izzadnak.  

 Még az álla is leesett. 

– Niké vagyok – mutatkozott be rögtön. – Német juhász. 

– Bolha vagyok. Gondolatolvasó. 

– Óriási! 

– Nem olyan nagy. Mondhatnám: alig bolhányi.  

– A képességed, az az óriási! Te vagy a hiányzó láncszem! 

Egészen tűzbe jött.  

– Tegyünk egy próbát! – ajánlotta. – Nem kerül semmibe. 

– Tegyünk!  

– Most mire gondolok? 

Sötétszem ráripakodott:  

– Niké! Ki adott parancsot, hogy megállj? 

Niké újra nekiindult, de közben kiélesedett benne egy kép.  

– Három férfiút látok egy asztal körül – tudósítottam. – Az egyik kezén póráz. A 

másik kettő kérdéseket tesz fel.  

– Úgy van! – vakkantott Niké. – Kihallgatják. Csakhogy egy hidegvérű bűnöző 

úgy jár túl a kihallgatói eszén, ahogy akar. Nyomot nem hagy, kizökkenteni nem 

bírják. Hiába gyanakodnak rá: hogy mi történt valójában, csak ő tudja. Csak az ő 

fejében van meg. S a titkához rajta kívül senki hozzá nem férhet. Kivéve... 

– Kivéve én. 



– Úgy van! Kivéve te. Egyedüliként az egész világon! Hát nem óriási?! Téged is 

kiképeznének, akárcsak engem, s te még többre is vihetnéd. Nemcsak nyomkövető 

lennél, hanem igazi nyomozó. Felgöngyölíthetnéd az összes bűntényt! Megszűnhetne 

az egész világon a bűnözés! El tudsz képzelni ennél nagyszerűbbet, 

csodálatosabbat...? Na, nem beszéled meg a parancsnokommal? 

– Nyomozóval? 

– Nyomozóval. 

– Éppenséggel megbeszélhetem. 

 

* 

 

Mi tagadás, voltak azért kétségeim a nagyszabású tervet illetően. De hát ilyen különös 

szövevény a mi lelkünk: könnyen fellelkesül mások lelkesedésétől. A való világban 

még semmi nem történt, még egyetlen bolhacsípés sem, de téged már úgy tűzbe 

hoznak a képzeletbeli csodás változások, hogy egyszeriben szárnyalni kezdesz. 

Mondom is Sötétszemnek, miután bekecmeregtem a fülébe:  

– Nyomozóbolha szolgálatra kész! 

Ujjával behatolt a fülébe, abba, amelyikben én is voltam. Mintha bedugult volna, 

megrezegtette. Várt.  

– Igen, épp itt vagyok. Niké szerint én vagyok a hiányzó láncszem.  

Lenézett Nikére, aztán megint bedugta az ujját.  

– Legfeljebb csak csipesszel lehet kiszedni – közöltem gyorsan. – De talán nem 

hallottad: szolgálatra jelentkeztem. Niké szerint én még a hidegvérű gyilkosokat is 

meg tudnám találni... 

Láttam rajta, hogy eltökélt, kemény ember, olyan, aki nehezen viseli mások 

közelségét. Kisvártatva közölte is:  

– Szállj ki belőlem, utána beszélgethetünk.  

– Úgy nem tudunk. Csak ha a füledben vagyok. 

Sokáig vívódott. Csábította – vagy inkább: kíváncsivá tette – az ajánlatom, 

másfelől viszont szívesen megszabadult volna tőlem. Végül csak kötélnek állt.  

 

* 

 

Mindazt elmondtam neki, szinte szóról szóra, amit nyomkövető lelkendezve felvetett 

az imént, sőt még azt is, amit én válaszoltam. Nem állíthatom, hogy ő is úgy tűzbe jött 

volna, mint Niké, de szemlátomást magával ragadta az elképzelés. Leginkább az 

aggasztotta, hogy mit gondolnak majd róla a parancsnokai, ha mindezzel 

előhozakodik. Jobbik esetben legyintenének rá, hogy hagyjál engem ezzel a 

bolhaagyrémmel, ám rosszabbik esetben még pszichiátriára, elmevizsgálatra is 

elküldhetik. Ez persze elkerülhető lenne, ha én mindenkit sorjában meglátogatnék, és 

mindenkit egyesével meggyőznék, egészen az országos rendőrfőkapitányig felmenően 

– csakhogy ennek beláthatatlan következményei is lehetnek! Például valakinek eszébe 

jutna titkosítani az egészet; sőt úgy ítélné meg, hogy ilyen horderejű ügybe a 

nemzetbiztonságiakat is be kell vonni; s kezdődne akkor a végeláthatatlan 



hatáskörelosztás, bürokratikus pepecselés. Mígnem aztán minden hidegvérű 

gyilkosnak nyoma veszne, ha én is meg nem döglenék addigra, hiszen a bolhák sem 

örökéletűek, sőt! Mindebben teljesen egyetértettem Sötétszemmel. És teljesen 

magamévá tettem azt az elhatározását is, hogy egy kukkot sem szól rólam senkinek. 

Majd szépen javulni fognak a saját bűnfelderítési statisztikái, egyre több s egyre 

rázósabb feladatokat bíznak rá, s idővel – ha nem szűnik is meg a világban a bűnözés 

– jelentős lendületet vesz majd a legsúlyosabb bűntények egyetemleges 

visszaszorítása.  

Sötétszem még aznap este alaposan kifaggatott. Azt akarta megtudni, hogy 

miképpen viszonyulok általában a bűnhöz, a bűnözőkhöz, s hogy megesküszöm-e, 

hogy a bűnt és a bűnözőket akár életem árán is üldözni fogom, amint ez egy 

tisztességes bűnüldözőhöz illik. Persze rögtön megesküdtem. Egyfelől azért, mert 

magam is úgy voltam vele, hogy kevés értelmesebb célunk lehet az életben, minthogy 

mindahányan bűn nélkül, tiszta lélekkel, becsületesen éljünk; másfelől pedig azért, 

mert semmi olyat nem láttam magam előtt, ami az életemet veszélyeztetné. Majd szép 

csendben kiolvasgatom a hidegvérűek fejéből tettük kulcsfontosságú részleteit, aztán 

meglépek a titkukkal. Soha az életben még csak tudomást sem szereznek a 

létezésemről.  

 

* 

 

Úgy adódott, hogy már másnap éles bevetésre mentünk. Tudom, kedves barátom, 

hogy furdalja oldalad a kíváncsiság, de akkor sem ecsetelhetem az eset csúf részleteit. 

Legyen elég annyi, hogy egy kertvárosi utca egyik félreeső házában nem magától 

távozott az élők sorából a szóban forgó, szerencsétlen személy.  

Ám nem is egy hidegvérű keze által.  

Ugyanis Niké azonnal szagot fogott. Orrát a földnek tartva szaladt erre meg arra, 

mígnem a közelben lecövekelt egy kicsi, már-már omladozó családi ház kapujában. 

Sötétszem tartotta a pórázát. Rajta kívül még két egyenruhás tartott velünk, ők 

lassacskán követtek minket egy rendőrautóval, s mikor Niké megállt, ők is azonnal 

fékeztek. Sötétszem azt tervezte, hogy erősítést kér, nehogy valahol hátul, a kerítésen 

át meglépjen a feltételezett „elkövető”, ahogy ő nevezte. Ám váratlanul kitárult a ház 

kapuja, és kilépett rajta egy „csóró fiatalember”. Szintén Sötétszem mondta így, hogy 

„csóró”. Szépen elmagyarázta nekem, ezért most én is szépen elmagyarázom neked: 

ez nem jelenti azt, hogy ez a fiatalember már valóban csórt volna valaha is az életben, 

csak azt, hogy kint van a feneke a gatyából, vagyis szegényes az öltözéke, tehát okkal 

gyanakodhatunk, hogy netán csórásból, azaz lopásból, esetleg betörésből és rablásból 

igyekszik javítani szűkös anyagi helyzetén.  

– Kit tetszenek keresni? – érdeklődött a fiatalember. Eléggé meg volt szeppenve, 

de nem volt megijedve. Sötétszem a lábbelijét mustrálta. Sportcipő, az olcsóbb 

fajtából. Ahogy közeledett, Niké úgy jött egyre nagyobb izgalomba: bedugta hegyes 

orrát a kapurácson, így próbált ismerős szagfoszlányokat elcsípni.  

– Lehet, hogy éppen önt – felelte Sötétszem.  



Láttam, hogy a fejében óriási a zűrzavar. Niké viselkedése egyértelműen arra 

utalt, hogy megtalálta, amit keresett, ám ehhez képest a fickónak nem ugrált ide-oda 

a tekintete, miként azoknak szokott, akik ilyen helyzetekben villámgyorsan felmérik a 

szökési lehetőségeket.  

„Ez a fickó vagy egy hidegvérű, vagy teljesen ártatlan”, jegyezte meg Sötétszem. 

Mondanom sem kell, ettől meg én jöttem izgalomba, a puszta szó hallatán: 

„hidegvér”. „Uramisten – gondoltam –, itt nekem mindjárt feladatom lesz! 

Bevetésem!”  

– Túl messze van – közöltem. – Innen nem tudok átpattanni.  

– Még nem is kell – felelte Sötétszem. – Majd szólok.  

Nagy sokára Csóró kinyögte, amit annyira akart:  

– Nem követtem el semmit.  

– Hát persze hogy nem! – vágta rá Sötétszem. – Csak rutinellenőrzés.  

Odaintette magához az autóban ülő társait, karéjba álltak a kapu előtt. 

– Van magánál fegyver?  

Csóró felemelte mindkét karját, úgy válaszolta:  

– Nincsen. Még bicskám sincs.  

– Nyissa ki a kaput, aztán lépjen hátra – utasította Sötétszem. 

– Félek a kutyától.  

– Ne féljen! Erősen tartom. Csak a cipőjére kíváncsi.  

– Bújjak ki belőle?  

– Bújjon! De előbb nyissa ki a kaput. Lépjen még hátrább! 

Csóró készségesen követte Sötétszem parancsait. Szép tavaszi koradélután volt, 

gyöngéd napsütéssel. Könnyedén kilépett a sportcipőből, aztán ott ácsorgott mezítláb 

a házig szaladó kövezeten, mi pedig Nikével és Sötétszemmel benyomultunk, egyenest 

a lábbelinek tartva. Niké felkapta az egyik felét, és feltartotta Sötétszemnek. Jutalmul 

rögtön kapott egy szem kockacukrot kitátott pofájába.  
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Szegény Csórót befurikázták a kapitányságra. Pedig amikor beszálltunk, és Sötétszem 

szólt, hogy „Most!”, alig haladtunk kétutcányit, és máris minden világossá vált. 

Kérdeztem is Sötétszemet, hogy miért nem engedik el, hiszen csakugyan tökéletesen 

ártatlan, de azt felelte, hogy jegyzőkönyvbe kell venni mindent, amit a cipőről tud.  

Csakhogy azután sem engedték ki. Pedig egyetlen kis mozzanatot sem vett el, de 

nem is tett hozzá ahhoz a filmhez, amely a fejében pergett, még ott, a rendőrautóban. 

S amelyről én – még szintén az autóban, a kapitányságra tartva – pontosan és 

gondosan be is számoltam Sötétszemnek.  

Csórókám a cipőt egy kuka tetején találta. A két felét szépen egymás mellé 

fektetve. Nem bírt elaludni, ezért sokáig, talán éjfélig is, az utcán kószált. Arrafelé 

korán fekszenek az emberek, nem találkozott senkivel. Már hazafelé tartott, amikor 

meglátta a cipőt. Először nem is akart hinni a szemének. Megnézte a talpát, egyik fele 

sem volt lyukas. Nem úgy, mint a saját tornacipője, amelybe esőzéskor becsorgott a 



víz. Azonnal felpróbálta. S habár legalább egy számmal nagyobb volt a kelleténél, már 

abban is ment haza.  

– És mit csinált a régi csukával? – kérdezte Sötétszem. 

– Hazavittem – felelte amaz. – Még most is otthon van. 

Szegény Csórókám arca felderült: mint aki hálát ad a sorsnak, hogy neki ennyi 

esze volt, s így most majd igazolni tudja, minden pontosan úgy történt, ahogy előadta. 

– Nagy kár volt! – csóválta fejét Sötétszem.  

 

* 

 

Lassan értettem meg különös logikáját. Meg azt is, hogy voltaképpen milyen 

csapdahelyzetbe került velem.  

Ha Csórókám ott hagyta volna a cipőjét, ahol a másikat találta, a szemetesek 

reggel szépen elszállították volna. S akkor a szemétlerakóban a nyomára lehetett 

volna bukkanni. És akkor ez cáfolhatatlanul bizonyíthatta volna Csóró 

szavahihetőségét és ártatlanságát. Így viszont Niké kiváló és hibátlan nyomkövetése 

állt szemben egy gyanús kinézetű, meglehetősen toprongyos alak vallomásával. Amely 

akármennyire következetes volt is, nyugodtan lehetett az igazi elkövető ügyesen 

kiagyalt meséje. 

Hogy mégsem ez volt, nálam jobban senki nem tudhatta. Abból, hogy Sötétszem 

ezt mondta: „Nagy kár volt!”, úgy véltem, hogy hisz nekem, vagyis szintén meg van 

győződve Csóró ártatlanságáról. Ám az a tény, hogy semmit nem tett az 

elengedéséért, arra engedett következtetni, hogy mégiscsak kétségek gyötörhetik. S 

láttam is a fejében, hogy csakugyan azok gyötrik. Ám másfélék, mint amire én 

gondoltam.  

A következőképpen okoskodott. 

Ha felveti Csórókám ártatlanságát, parancsnoka is, nyomozótársai is nekiszegezik 

a kérdést: „Honnan tudod? Hiszen minden ellene vall!” Nyilván nem mondhatja meg, 

hogy egy bolhától. De akkor honnan? Megérzésből? Másoknak meg más a 

megérzésük...  

– Könnyen lehet, hogy így lenne – erősítettem meg. – De talán Niké tudna 

segíteni. Ha megmondanánk neki, hogy a cipőt már nagyon ügyesen megtaláltad, de 

hátra van még az igazi gazdája, akkor az eredeti szag alapján most egy másik ember 

nyomába eredhetne. 

– Azt te csak képzeled! – mordult Sötétszem. – Ha most venne szagmintát erről a 

cipőről, nem is tudna máshoz menni, mint ehhez a szerencsétlenhez.  

– Vagy vissza a kukához – állapítottam meg.  

– No persze! Meg vissza a bűntény helyszínére. És annak mi értelme? 

– Én nem tudom. 

– Én viszont tudom: semmi! Nincs más nyom. Nincsenek szem- és fültanúk. Volt 

viszont sok-sok pénz az ágyneműbe rejtve. Bárki tehette, aki tudott erről és szereti a 

pénzt. És sokan tudtak róla és sokan szeretik a pénzt.  

Ezen elgondolkodtam. Aztán pedig megjegyeztem: 

– Szerencsére mi legalább tudjuk, hogy ártatlan.  



De megint melléfogtam. 

– Mitől volna ez szerencse?! Azoknak kéne tudni, akik a sorsáról döntenek. Hogy 

én tudom, az nem oszt és nem szoroz. Hogy te tudod, az még kevésbé. 

 

* 

 

Hirtelenjében egy számomra igen ritka érzés lett úrrá rajtam: a tehetetlenség. 

Lényegében semmi közöm nem volt Csórókámhoz, mégis nyomta a lelkem, hogy 

ártatlanul bedugták egy fogdába, és nem is siettek onnan kiengedni. Kezdetben 

nyilvánvalónak tűnt számomra, hogy bár az igazságot nehéz kideríteni, ám utána 

annál könnyebb érvényt szerezni neki. Hiszen amíg nem kerül önmagával 

ellentmondásba, mindenki azt mond, amit akar. Olyan történetet kanyarít, amilyet 

csak akar. S nem is tudhatjuk, hogy az igazat mondja, vagy hazudik. De ha már 

belelátunk a fejébe... Csakhogy hiába győződhettem meg én arról, hogy a Csórókám 

meséje és a fejében pergő képek teljesen megfelelnek egymásnak, ha a kihallgatói 

egyetlen szavát sem hitték el.  

– Pontosan hol találta ezt a cipőt? – kérdezték tőle sokadjára.  

– Már elmondtam – hebegte, teljesen maga alatt, teljesen elgyötörve. 

– Mondja el még egyszer! 

– Egy kuka tetején. 

– Nem benne a kukában? 

– Nem. A tetején. 

– Érdekes. És miért tette oda? 

– Nem én tettem oda. 

– Értem. De aki odatette, az vajon miért tette oda? 

– Azt én nem tudhatom.  

– De ön szerint ez életszerű? 

– Bizonyára – nyöszörögte. – Ha egyszer ott találtam.  

– Nem! Egyáltalán nem életszerű! Abban a cipőben alig pár órával azelőtt 

megöltek valakit. Ha, mondjuk, maga az elkövető, s nagy okosan meg akar szabadulni 

ettől a kényelmetlen tárgyi bizonyítéktól... Cipőt cserél... Vajon hova teszi a régit?  

– Nem követtem el semmit. 

– Most csak az életszerűség miatt kérdezzük. Hova tette volna? 

– A kukába.  

– Na látja! A kukába! És nem a kuka tetejére! Ebből következően ez a cipő soha 

nem látta azt a kukát. Hanem szépen, egyenesen hazament. A maga lábán.  

– De hát tudjuk, hogy nem így történt! – szóltam oda Sötétszemnek. 

– Mi tudjuk.  

– Mondd meg nekik legalább, hogy igenis, lehet életszerű, hogy az elkövető a 

kuka tetejére rakta. Hogyan lehet valamire azt mondani, hogy nem életszerű, ami 

ténylegesen is megtörtént?! 

– Könnyen – felelte Sötétszem. – Semmi sem életszerű, amit nem hiszünk, és 

minden életszerű, amit elhiszünk. 



– Csakhogy az igazság nem múlhat azon, hogy mások miket képzelnek róla! 

Egyszerűen meg kell mondanunk nekik.  

– Ezt a kört már lefutottuk – mérgelődött. – Ha akarod, menj és mondd meg 

nekik. De ha jót akarsz, engem hagyj ki belőle!  

 

* 

 

Hát, kedves Dini Dani, mégsem indultam útnak. Mert minél elszántabban kerestem a 

megfelelő szavakat, érveket, amelyekkel előhozakodhatnék, annál inkább beláttam 

Sötétszem igazát. Elképzeltem például, hogy azt mondom a kihallgatóknak: „Én a 

saját szememmel láttam a kuka tetején a cipőket.” Erre megkérdenék: „Hol?” Mire 

én: „A gyanúsított fejében.” Rögtön kiröhögnének. „Hát persze! Amit elképzelünk, az 

is megjelenik a fejünkben.” S nem tudtam volna mit mondani rá. Sőt! El kellett volna 

ismernem: elvileg, azaz logikailag még igazuk is van. Tényleg elképzelhető: én már 

csak azt a történetet láttam Csórókám fejében, amelyet ő maga talált ki a saját 

mentségére...  

Vagy azon is elmerengtem, hogy ha én lettem volna a gyilkos – bocsánat, csak 

kicsúszott a számon! Szóval: ha én lettem volna az elkövető, mit tettem volna a 

cipővel? Pontosabban szólva: milyen megfontolásból raktam volna a kuka tetejére, 

ahelyett, hogy beledobtam volna? S rá is jöttem egy logikus, s ezért lehetséges, tehát 

kétségkívül életszerű válaszra. Hisz miért ne gondolhatott volna a gyilkos arra, hogy 

ezzel az ügyes húzással majd másra tereli a gyanút? Kicsi a valószínűsége, hogy bejön, 

de ha mégis, annál nagyobb a hozama. Ugyanis sosem lehet tudni, hogy egy véletlen 

szemtanú vagy bármi más nem vezeti-e mégis nyomra a zsarukat. Ám ha van már 

gyanúsított, minden figyelmükkel és törekvésükkel arra összpontosítanak, hogy 

ráhúzzák a rabruhát.  

Akárcsak Csórókám kihallgatói. 

Mondtam is Sötétszemnek: 

– Neked nem tűnt fel, hogy a társaid valójában nem a kötelességüket teljesítik? 

– Vigyázz, hogy mit beszélsz! – csattant fel.  

– Látom rajtuk. Nem az igazi bűnöst akarják elkapni, hanem Csórókámra 

szeretnék ráhúzni a rabruhát.  

Hallgatott. 

– Hát nem? – erősködtem.  

– Nem. 

– Hanem? 

Sokára felelt. 

– A bűn üldözésére esküdtek. Sokféleképpen lehet a bűnt üldözni. 

– Ezt hogy értsem? 

– Nem kell mindent értened.  

– Akkor nem fogok tudni segíteni.  

– Akkor meg nem kell segítened. Nyitva a fülem. Bármikor megpattanhatsz.  

Amikor ezt mondta, erősen figyeltem az érzéseit: kíváncsi voltam rá, hogy 

csakugyan szabadulna már tőlem, vagy inkább csak meg akar rendszabályozni. Voltak 



erre is, meg arra is utaló színek, s ebből levontam azt a következtetést, hogy egy 

darabig még feszíthetem a húrt. De már nem sokáig.  

– Hagyom magam meggyőzni – pendítettem meg.  

Erre ráharapott. Némi töprengés után megkérdezte:  

– Szoktál tévét nézni?  

– Nem.  

– Az emberek viszont nézik. Mint akiket odaragasztottak. Ki sem mennek a 

házukból, a kertjükből, mert minek. Bármi történik is az életben, ha fontos, azt onnan 

megtudják. Amit viszont onnan nem tudnak meg, az nem is fontos. Eddig világos?  

– Nem éppen. Ki dönti el, hogy mi fontos és mi nem?  

– Nem ki, hanem mi. 

– És mi?  

– Az, hogy mi kell az embereknek. Mire harapnak rá? Mitől hajlandók 

odaragadni? Amitől félni lehet, az fontos. Amin háborogni lehet, az fontos. Ami 

szörnyű, megrendítő, tragikus, az mind fontos. Néha a jó, a szép, a megható is fontos, 

de ez most nem tartozik ide. Ide tartozik viszont a mi ügyünk. Az egész ország 

tudomást szerzett róla. Aznap az ország összes zárában annyiszor fordították el a 

kulcsot, ahányszor csak lehetett. S minden jóérzésű ember háborgott, hogy micsoda 

világ, itt már minden megtörténhet! Nos, egy ilyen világban kell őket 

megnyugtatnunk. Ezt kívánják a politikusaink, ezt kívánják a parancsnokaink. 

Itt mintha befejezte volna. 

– És? – kérdeztem. 

– Be kell bizonyítanunk, hogy nyomon vagyunk. Hogy már csak pillanatok 

kérdése, és lesújtunk. És minden bűnözőt elrettentünk még a puszta gondolatától is, 

hogy valaha is még egyszer ilyet elkövessen. Ennyi.  

– Nem ennyi.  

– De ennyi. Ehhez képest tizedrangú kérdés, hogy Csórókád most ártatlan-e vagy 

nem. – Egy darabig hallgatott. Eltűnődött. – Mivel nem nézel tévét, talán nem tudod, 

de volt már olyan a történelemben, hogy valaki magára vette az egész emberiség 

bűneit. Ráadásul keresztre feszítették. Csórókád százszor könnyebb helyzetben van! 

 

* 

 

A legkevesebb, amit mondhatok, kedves Dini Dani, hogy azt hittem: nem hallok jól. 

Hogy rosszul olvasom a Sötétszem fejében elővillanó gondolatokat. Hogy rosszul 

ítélem meg az érzéketlenségét, lelketlenségét. Hogy talán nem is érzéketlenségről van 

szó, hanem inkább fegyelmezettségről. Nem lelketlenségről, hanem ellenkezőleg: 

lelkiismeretességről. Szoktátok mondani a buta emberre, hogy nem látja a fától az 

erdőt. Sötétszem és társai nem estek ebbe a hibába: ők aztán nem hagyták, hogy 

egyetlen emberke elvonja a figyelmüket az egész emberiségről! Kész voltak feláldozni 

őt... 

Sötétszemnek siettem kijelenteni, hogy most már mindent értek.  

Ha most mélyen magamba nézek, nem tudok másra gondolni, mint hogy vagy 

nem voltam teljesen egyedül – mondhatni: éreztem gondviselőm leheletét a 



tarkómon –, vagy pedig a lelkem és az eszem a döntő pillanatokban önhatalmúlag 

teszik a dolgukat. Márpedig abban a pillanatban egy csapásra két lényeges dolog is 

eldőlt: Sötétszem és én onnantól fogva ellenségnek számítottunk; ám ezt nem 

kötöttem az orrára.  

Ha eszem és lelkem nem önhatalmúlag döntött volna, némi töprengés után talán 

választhattam volna egy másik, szintén járhatónak tűnő utat: a meggyőzést. 

Ecsetelhettem volna, hogy az igazság igazságot, a hazugság hazugságot szül. Utólag 

efféle szép és kerek gondolatok terebélyesedtek bennem: „A hazugság meg a 

nyomában járó bizalmatlanság penészként terjedő fonalai előbb-utóbb behálózzák 

és szétroncsolják az igazság erős szövedékét. Azt a szövedéket, amely csodák 

csodájára összetartja az emberi társadalmat.” Ugye, milyen gyönyörű? Szerencsére 

az eszem és a lelkem önkéntelenül is bölcsebb volt annál, semhogy ilyen átláthatatlan, 

bonyolult érvekkel próbáljon előhozakodni. Szinte hallottam, amint nagy gonddal 

kiválogatott szavaimra Sötétszem röviden rávágja: „Hülyeség!” Ugyanis, kedves 

barátom, egy dolog látni és megérteni az igazságot, s egészen más dolog másokkal 

elhitetni és elfogadtatni. Szerényen be kellett magamnak vallani: ez utóbbi 

képességnek egyáltalán nem vagyok birtokában.  

Arra különben, hogy most már mindent értek, Sötétszem röviden és tömören azt 

felelte, hogy „akkor jó”. Immáron mégis roppant kényelmetlenül éreztem magam a 

fülében. Amíg láttam magam előtt lebegni a világraszóló nemes feladatot, 

határozottan élveztem, hogy én, a semmi kis bolha, a nagy embernek lehetek oszlopos 

segítsége. Mostantól viszont mintha magam is fogdában csücsültem volna. A sötétség 

bugyrában. Lelkem és boldogságom olyan kicsire zsugorodott, mint pöttömnyi 

testem. Egyre csak lestem az alkalmat, mikor ugorhatnék végre.  

Sötétszem minden áldott nap többször is kiképzésre vitte Nikét. Gondoltam, egy 

megfelelő pillanatban átpattanok majd rá, róla pedig Vörösbundásra, s talán nem is 

olyan sokára újra láthatjuk egymást, kedves barátom.  

Nem sokon múlt, hogy mégsem így történt.  

Már ott csimpaszkodtam Nikén, s repültem volna Vörösbundás felé, amikor egy 

hirtelen felismerés teljesen megbénított.  

Képtelen vagyok magára hagyni Csórókámat.  

Otthagyni egy kificamodott, haszonleső „igazság” martalékául.  

Tevőleges részese lenni egy ártatlan ember feláldozásának.  

Nem érdekel, hogy mások mit gondolnak erről. Sajnos vagy nem sajnos, engem 

nem vitt rá a lélek. Bár lehorgadt kedvvel, de megtettem a visszautat. Annyi 

különbséggel, hogy óvatosságból áttelepültem Sötétszem másik fülébe, és onnantól 

kezdve mint sündisznó a gazban, úgy lapítottam.  

Vártam a következő kihallgatásra.  

 

* 

 

Mint utóbb kiderült, Sötétszem már csak elvétve vett részt Csórókám faggatásán; 

leginkább Niké tanításában és bevetésében számítottak rá. Ezért teltek-múltak a 

nappalok és éjjelek, mégsem tudtam védencem közelébe férkőzni. Néha falatoztam 



egy keveset Nikéből, éppen csak annyit, hogy ne tűnjék fel a vakarózása, aztán 

visszalopakodtam Sötétszem fülébe. Meg volt győződve róla, hogy már rég eltűntem. 

Különösen azután, hogy egy nap kemény vattacsomót gyúrt ujjaival, és jó erősen 

bedugaszolta a fülét. Azt, amelyikből mindig társalogtam vele. Egy álló napon át bent 

tartotta, s miután én azalatt semmilyen életjelt nem adtam, lassacskán el is 

feledkezett rólam. 

 Egy alkalommal, amikor épp visszatértünk a kiképzésből, szóltak neki, hogy a 

kihallgatószobában várják. Mikor beléptünk, legnagyobb örömömre Csórókámat 

pillantottam meg. Hamar elpárolgott azonban örömöm, amikor megláttam 

halottsápadt arcát. Az asztal túloldalán pedig Sötétszem két nyomozótársát.  

Egyikük felugrott és az ajtónál termett.  

– Mindent bevallott – súgta.  

– Mit csináltatok vele? – kérdezte Sötétszem, ugyancsak suttogva. 

A másik rosszallóan nézett vissza. 

– Semmit. Beismerő vallomást akart tenni és megtette.  

– Ügyvéd volt?  

– Volt. 

– Kirendelt? 

– Kirendelt. Ha neki jó, nekünk pláne.  

– Csóró kölyök.  

– Legyen az ő baja.  

– Legyen – vonta meg vállát Sötétszem.  

– El akarod olvasni a jegyzőkönyvet?  

– Minek? – Már lépett volna ki az ajtón, én pedig hamar ugrottam volna a 

füléből, amikor megkérdezte: – Jut eszembe: pontosan elmondta, hogyan történt?  

– Pontosan.  

– Ez perdöntő.  

– Az, bizony! – bólogatott határozottan a másik.  

Egyszersmind hozzátett valamit, ami úgy belevésődött a fejembe, kedves 

barátom, ahogy én most megültem itt, a füledben. „Kicsit azért segítettünk 

feleleveníteni”, mondta, és sokat sejtetően mosolygott hozzá.  

Egy valami nagyon kiderült, kedves Dini Dani, az alatt a hosszú idő alatt, amit 

kényszerűen a rendőrök társaságában töltöttem. Habár akadt néhány tehetséges 

nyomozó, aki ügyesen ráérzett egy-egy összefüggésre, egy-egy nyom jelentésére és 

jelentőségére, s ugyebár ott volt Niké is kétségkívül érzékeny és hasznos orrával, ám a 

legtöbb eset felderítése mégsem a rendőrség ügyességén múlott. Ó, dehogy! Egy ilyen 

nagyvárosban, ahol ennyi ember hemzseg, ahol ráadásul senki sem ismer senkit, még 

ha húsz-harminc éve élnek is egymás mellett, akkor sem; nos, egy elkövető nyomára 

bukkanni nehezebb, mint egy bolhát megtalálni egy egész kutyafalkában. S hogy 

mégis viszonylag sokakat elfognak, az csakis az emberi gyengeségnek köszönhető. A 

legtöbbnek ugyanis eljár a szája. Nem bírja megállni, hogy ne hivalkodjon. Hát még 

ha a tévében is szerepelt a bűnügye! Fűt-fát bizalmába fogad, csak hogy mesélhessen.  

Nagy szerencsémnek bizonyult, hogy e tekintetben a nyomozók sem különbek a 

bűnözőknél. Ha Csórókám kihallgatója nagy büszkén nem jegyezte volna meg, hogy 



„segítettünk feleleveníteni”, akkor védencem még mindig ülne. Én pedig olyan 

borzalmas bőrben érezném magam, hogy eszem ágában sem lenne veled cseverészni.  

De hogy ne vágjak a dolgok elébe... 

Átpattantam a nyomozóra, a füléből becéloztam Csórókámat, s kisvártatva már be 

is telepedtem a fejébe.  

Rögtön letámadtam. 

– Egészen biztosan tudom, hogy nem te voltál! 

Nem válaszolt.  

– Hahó! 

Egészen összetöpörödött. Halálosan megrettent. Nem tudott gondolkodni. Nem 

akart gondolkodni.  

– Valami baj van? – kérdezték tőle.  

– Vissza szeretnék menni – nyöszörögte.  

 

* 

 

Bizonyára észrevetted, kedves barátom, hogy nagyon csínján bánok a rendőrség, a 

nyomozók, a parancsnokok, a kihallgatószoba, a fogda érzékletes leírásával. 

Kénytelen vagyok szólni róluk, mert hozzátartoznak a történethez, de nem szeretném, 

hogy a feltétlenül szükségesnél jobban odaképzeld magad abba a helyzetbe. Olyan 

gyönyörű ez a kinti világ, a zöldellő fák, a színpompás virágok, a tovaillanó macskák, 

hogy ebben a látványban kell nekünk megfürödnünk, nem az élet árnyékos oldalában, 

a lehangoló sivárságban elsüppedni. Az már más kérdés, hogy ha lelkileg nem 

vagyunk rendben a világgal, akkor zöldellhet és ragyoghat itt minden, akkor is olyan 

nyomorultul érezzük magunkat, mint a fába szorult féreg. Mint szegény Csórókám. 

Áldottam a szerencsémet, hogy legalább belé beleláthattam, s legalább vele 

tisztában lehettem. Ellenkező esetben azt kellett volna gondolnom, hogy rács mögé 

csak az kerülhet, aki veszedelmes és alávaló bűnöző. Tudom, hogy meglepően, sőt 

meghökkentően hangzik, kedves barátom, de még az is megfordult a fejemben: 

szabad-e nekem bűnösök vérét falatoznom? Nem leszek-e magam is bűnös, de 

legalábbis tisztátalan tőle? Így azonban csak arra ügyeltem, mint Nikénél: se a 

fogdatársaknál, se a fogdaőröknél ne vigyem annyira túlzásba a táplálkozást, hogy 

eszükbe jusson bolhairtóval üldözni engem.  

Amúgy a fogda így, Csórókám fülébe befészkelve, nekem kényelmesnek bizonyult; 

már csak azért is, mert bőven volt időm a helyzet tanulmányozására. A kihallgatásról 

visszatérve türelmesen vártam, amíg Csórókám valamelyest megnyugodott, s csak 

utána tértem vissza kijelentésemhez:  

– Egészen biztosan tudom, hogy nem te voltál.  

A legapróbb részletekig leírtam azt a jelenetsort, amelyet a fejében láttam. Kezdve 

onnan, hogy elment otthonról, egészen addig, hogy belebújt a kuka tetején lelt cipőbe. 

Még olyan részleteket is elmondtam, amelyek világosan megjelentek a fejében, ám ő 

nem tartotta lényegesnek beszámolni róluk a nyomozó uraknak. Például, hogy 

meghajtotta a cipő talpát: nem repedt-e, nem az-e a baja, nem azért dobták-e ki ezt a 

jó kis sportcsukát...? Ezek után kénytelen volt hinni nekem. Kénytelen volt belátni, 



hogy a világon e pillanatban egyetlen olyan földi lény létezik, aki előtt nem játszhatja 

meg magát, s az én vagyok.  

– Hagyjál lógva! – nyöszörögte. 

Kínomban felnevettem. Neked most nem magyaráznám meg, kedves barátom, 

hogy mi okból, annyit viszont elárulok, hogy ezt feleltem neki: „Csak ne fesd a falra az 

ördögöt!” 

Alaposan végigvizslattam fejének minden zegzugát. Végül arra a szomorú 

következtetésre jutottam, hogy nem bántották – legalábbis nem verték, nem kínozták 

–, tehát saját magától jutott arra az elhatározásra, hogy magára vállalja a borzalmas 

tettet. El tudsz képzelni ennél szörnyűségesebbet, Dini Dani?  

Hát én nem! Egyszerűen nem fért a fejembe.  

Megadatik az embernek, milliószor inkább, mint akármely bolhának, hogy 

szabadon, méltósággal éljen, hogy csupa szép és nemes dolgot cselekedjen... Erre 

most itt van egy egészséges fiatalember, aki akármennyire csóró is, eddig ellenállt 

minden kísértésnek. Nem tévelyedett el. Nem nyúlt a máséhoz, nem rabolt ki senkit. 

Nem szólva most a legsúlyosabb bűnről, amelyet ember egyáltalán elkövethet. S 

egyszer csak kapja magát, és magának akarja a bűnök bűnét. Nem elkövetni, dehogy! 

Hisz annál sokkal békésebb és alázatosabb természet, a légynek sem tudna ártani. 

Hanem csak a magáénak akarja tudni.  

S tudod, miért?  

Mit mondjak, elég nehezen jöttem rá.  

 

* 

 

Nem fogom elmesélni Csórókám élettörténetét. Méghozzá azért nem, mert az emberi 

elme elképesztően rugalmas, s mindennek hamar megtalálni véli okát és 

magyarázatát. Védencemnek bizony meghaltak a szülei. Segédmunkákból él; legutóbb 

– előzetesbe helyezéséig – bevásárlókocsik kígyóját tologatta egy autóparkolóból a 

hatalmas bevásárlócsarnokba. És végül: sajnos rendre elhagyták őt a szebbnél szebb 

és kívánatosnál kívánatosabb hölgyemények. Noha kissé romos, de mégiscsak saját 

házacskája jóvoltából megszerezni még meg tudta őket; ám megtartani már nem. 

Aha! – kiálthatnánk fel közösen. – Itt van a kutya eltemetve!  

Csakhogy nem itt van! Mert másoknak is meghalnak a szülei; mások is élnek 

trógerolásból; s másokat is rendre elhagy a kedvesük. Mégsem jut eszükbe ilyen 

őrültség: feladni a szabadságukat, s egy életen át magukon hordani a szörnyű 

bélyeget! 

Bolhaésszel bajos az ilyet felfogni. 

Próbáltam beleképzelni magam Csórókám helyébe. Mi kellene ahhoz, hogy én egy 

ilyen keserű lépésre szánjam el magam? Aztán hirtelen rájöttem valamire. Egy ilyen 

bolhányi teremtés, mint amilyen én vagyok, a legkisebb embert is olyan hatalmasnak 

látja, hogy el sem tudja képzelni róla, mekkora kishitűség gyötörheti. Szerencsésebb 

esetben az ilyen azzal foglalatoskodik, hogy – így vagy úgy – maga alá gyűrje a világot 

s benne embertársait. Megszerezze a maga jussát. Megeszik negyven 

szilvásgombócot. Főnök lesz. De legalább beosztott. Vagy legalább jól kigyúrja magát, 



hogy így szerezzen magának tekintélyt. Szerencsétlenebb esetben viszont a 

nyomorultja éppen úgy fogja érezni magát, mint védencem. Minél nagyobb körülötte 

a gazdagság, minél szédítőbb a világ forgataga, annál parányibb ő. S annál nagyobb 

üresség tátong benne s körülötte.  

Borzalmas volt látnom, de mert saját magam észleltem, kénytelen voltam elhinni: 

Csórókám türelmetlenül várta a kihallgatását. Várta, hogy kezelésbe vegyék. Hogy 

törődjenek vele. Figyelemre méltassák. Tetszett neki, hogy kedvesen elbeszélgetnek 

vele, s hogy beavatják a történtek olyan részeibe is, amelyekről nem volt tudomása. S 

amelyekről én azért nem teszek még említést sem neked, kedves barátom, hogy 

világosan megértsed: ebből az egész történetből számunkra éppen az a legkevésbé 

érdekes, ami mások számára bizonyára a legizgatóbb.  

De ettől még a tény tény marad: a nyomozók szinte szó szerint felelevenítették a 

helyszíni szemle jegyzőkönyvének teljes tartalmát, és az ott készített képekből is jó 

párat odadugtak Csórókám orra alá. Csórókám pedig, a fogdájában ücsörögve, 

ugyancsak felelevenítette őket; én pedig, a fülében ücsörögve, kockáról kockára 

ugyancsak megszemlélhettem őket. Ám rajtuk kívül még valamit: Csórókám 

színeváltozásait. Kezdetben kíváncsisággal vegyes rettenet uralkodott benne; kívülről, 

kívülállóként mustrálgatta őket. Aztán lassanként maga is megjelent a hosszasan 

felidézett fényképek egyikén-másikán. Idegenül, sután, de mégis egyre-másra ott volt. 

S a legközelebbi kihallgatáson már magyarázatot is fűzött némelyik képhez. Hogy így 

meg úgy csinálta. Néha kiigazították, hogy úgy nem történhetett. Hanem csak 

másképp. Ő meg helyeslőn bólintott.  

Én pedig véletlenül sem avatkoztam közbe.  

 

* 

 

S hogy miért nem, magad is biztos rájössz, kedves barátom.  

Hát persze!  

Csórókám a kihallgatói markában volt. Ha nagyon ki akart volna csusszanni, 

ketten talán jutottunk volna valamire. De mert nem akart, a ficánkolásommal csak azt 

értem volna el, hogy védencemet magam ellen hangolom, a zsarukat pedig magam 

ellen hergelem. S csak idő kérdése lett volna, hogy vagy elcsípjenek, vagy 

elkergessenek.  

Nem volt más választásom, mint erősen óvakodni attól, amit ti úgy fejeztek ki: 

ajtóstól rontani a házba. Csórókám különben jószívű teremtésnek s egyenes léleknek 

bizonyult, olyannak, akinek nem kenyere a hazugság. A fejében kémlelgetve azt is 

megállapítottam, hogy a borzalmas bűntény magára vállalását sem hazugságként 

vagy lódításként élte meg, hanem úgy, mint aki lassanként szembesül a valósággal.  

Ha nem próbáltam a bontakozó történetbe belezavarni, csodálatos szimbiózisban 

tudtunk létezni. S még csak nem is az időjárásról fecserésztünk – hiszen annak a 

fogdában a legcsekélyebb jelentősége sem volt –, inkább jókat beszélgettünk. De már 

pusztán az, hogy minden alkalommal jó reggelt és jó estét kívántunk egymásnak, vagy 

a másik hogyléte felől érdeklődtünk, igen jó hatással volt ránk. Amikor viszont hébe-



korba megkíséreltem őrült vállalását szóba hozni, rögtön nyugtalankodni kezdett, és 

gyorsan szabadulni szeretetett volna tőlem. 

Ilyenkor legjobbnak láttam magára hagyni. Amíg nem kezdek el megint hiányozni 

neki.  

Emberszabású földi létem során rákaptam arra, hogy ha nagyon nem tudok 

megoldani valamit, lepihenek, akármennyire nem vagyok is álmos. Most is ezt tettem. 

Réveteg félálomban üldögéltem Csórókám takaróján – tudtam, hogy innen bármikor 

visszatalálok hozzá –, amikor bekattant a boldogító ötlet, az egyetlen lehetségesnek 

tűnő megoldás.  

Mikor visszatértem megszokott fészkembe, jól tagoltan elővezettem, amit nem 

olyan rég Sötétszemtől hallottam:  

– Volt már olyan a történelemben, hogy valaki magára vette az emberiség bűneit.  

Azt azonban nem tettem hozzá, hogy az illetőt keresztre feszítették érte. Hadd 

higgye azt Csórókám, hogy – találó szavatokkal élve – pálforduláson mentem 

keresztül: vállalásáért határozottan felnézek rá, sőt, történelmi nagyságú 

személyiségnek tekintem.  

Láttam, szöget ütött Csórókám fejébe.  

Miután bizalmának megágyaztam, rendre olyan témákat kezdtem el feszegetni, 

amelyeket ő véletlenül sem osztott meg velem, viszont én szépen kiolvasgathattam a 

fejéből. Habár tisztában volt azzal a képességemmel, hogy olvasni tudok a 

gondolataiban, mégis az az érzés támadt benne, hogy én mindent látok. S épp ez volt 

a célom. Mindent! Még a jövőt is... 

– Jó ez a maskara! – jegyeztem meg, amikor éppen a küszöbön álló bírósági 

tárgyaláson töprengett. – Hogy is hívják ezt? 

– Talár.  

– Ő kicsoda? 

– Ki?  

– A taláros középen.  

– A bíró. 

– És mit csinál?  

– Ítéletet hoz.  

– Azt mondja, hogy nem bűnös.  

– Ki nem bűnös? 

– Nekem úgy tűnik, te állsz ott háttal, de lehet, hogy tévedek.  

Gyorsan másra tereltem a szót.  

Egy ízben alaposan megfigyeltem, hogyan nézett ki egyik hajdani szíve 

választottja. Ezt a képet gyakran előhívta magában; nem volt igazán éles, viszont egy-

egy jellemző részlet mégis jól kivehető volt. A hosszú, lobogó haj, a lengedező piros 

ruha, a repdeső piros sál.  

Egy ízben épp a levesét kanalazta. Erősen lefoglalta a meglehetősen 

ritkaságszámba menő húsdarabok kihalászása, én pedig természetesen nem tartottam 

vele. Csak úgy megjegyeztem:  

– Szabadulásod napján egy lány fog várni a kapuban.  

Nagy sokára kérdezett csak rá.  



– Tíz év múlva?  

– Dehogy! Két hét múlva. Rögtön a bírósági tárgyalás után.  

Megint sokáig hallgatott.  

– Vörös? – kérdezte végül. 

– Úgy tűnik. Hosszú, lobogó haja van, könnyű piros ruha repked rajta. És a sála is 

piros, majd elviszi a szél.  

– Akkor is ez volt rajta.  

– Finom a leves? – érdeklődtem, mintha a lány csak merő véletlenségből jutott 

volna eszembe  

– Mi?  

– A leves.  

– Elég jó – felelte mélán. Közben a képzeletével megragadta a repkedőt, 

maradjon még vele. – Őt szerettem a legjobban – motyogta, miután elillant. – S talán 

még ő szeretett a legjobban. Azzal csapta rám az ajtót, hogy élhetetlen vagyok. 

– Csak voltál.  

Kíváncsian fülelt. Várta, hova akarok kilyukadni. 

– Nagyon szép a házad! Szépen megcsináltad. 

– Én? 

– Ki más? Téged látlak.  

– Soha hozzá nem nyúltam. Nem értek hozzá.  

– A jövőről beszélek, te pupák! Még egy madár is tud odút építeni, pont te ne 

tudnál? 

– A madár az tud, de én nem. 

– Majd én segítek neked, te pupák! Mire tartasz engem, ha nem erre? Alig egy év, 

és kész az egész.  

– Te ehhez is értesz? – álmélkodott. 

– Hát mit gondoltál? A jövőt, azt látom, de a házfalig nem látok el?  

– De a talicskát csak nem tolod el. 

– Azt nem. Annak te leszel a nagymestere. Rendben?  

– Rendben. Egyszer ötven bevásárlókocsit eltoltam egyszerre.  

– Jól van, pupák! Kemény fiú vagy! 

– Azt nem gondolom. 

– Elég, ha én gondolom. 

– Gondolod? 

– Gondolom.  

Elmosolyodott. 

 

* 

 

Ó, Dini Dani, ha tudnád, hogy megkönnyebbültem! Már csak arra kellett vigyáznom, 

hogy a bírósági tárgyalásig nehogy elrontsak valamit. Csórókám lelke teljesen, szinte 

tapinthatóan kettészakadt. Egyik fele szigorított börtönben, fegyveres felügyelet alatt, 

jól meghatározott rend és napirend szerint morzsolgatta napjait. A másik fele meg a 



piros ruhás lány körül legyeskedett, vagy épp a házat szépítgette, máskor pedig a 

konyhakertben serénykedett – persze hogy az én hathatós irányításommal!  

S ez így is volt jól.  

Habár eszembe ötlött: túl kockázatos ez a kényes egyensúly. Egy sereg undok 

csótányt és poloskát is oda kéne jósolnom neki a szigorítottba. Ám annyi filmet 

mutogattak a tévében a többek között tévével is felszerelt, kényelmes 

börtönlakosztályokról, hogy e rémisztgetésem alighanem lepergett volna róla. Inkább 

nem feszegetem a témát. Mindent egy lapra tettem fel: a nyilvános bírósági 

tárgyalásra.  

Mire odakerültünk, minden lényegeset összecsipegettem védencemtől. 

Megtudtam, hogy ki mindenki ül ilyenkor a tárgyalóteremben – az érdeklődő 

közönségen kívül –, és kinek mi a feladata. Az ügyész vezeti elő, mivel vádolják 

Csórókámat. „No, ő az én emberem!”, gondoltam elsőre. Ha meg tudnám értetni vele, 

hogy Csórókám részéről az egész csak kamu, máris nyert ügyünk lenne. Sokáig 

vívódtam, míg végre beláttam: a nyomozók nyilván úgy tálalták számára a tényeket, 

hogy eszébe ne jusson kételkedni. De ha eszébe jutna, akkor is: ott a beismerő 

vallomás. Az igazságszolgáltatás gépezete működésbe lendült és nem az ő dolga 

megállítani. 

Arra, ha nagyon akarja, ott a kirendelt ügyvéd.  

„Hát persze!”, csaptam lelki homlokomra. „Ő lesz az én emberem!”  

Ellene szólt, hogy a közös kihallgatások egyikén – még a beismerő vallomás 

megtétele előtt – Sötétszem megjegyezte Csórókámnak: „Csak hogy tudjad: a 

kirendelt ügyvédek legtöbbjének a legsúlyosabb ügy is csak egy mielőbb kipipálandó 

feladat. Jobban járnál egy saját ügyvéddel. Mozgósítanod kellene a rokonságot.” 

„Nincsen rokonságom”, nyöszörögte Csórókám. Sötétszem megvonta vállát, s a dolog 

annyiban maradt. A kirendelt ügyvéd javára szólt viszont, hogy az a fürge kis ember, 

aki végül e tisztségre Csórókámnál megjelent, mégsem tűnt annyira kipipálós, 

lelkiismeretlen fajtának. Igaz, hogy semmi olyanba nem volt hajlandó belemenni, ami 

a nyomozókra tartozott, s készpénznek vette Csórókám beismerő vallomását is, de 

ezen túl csakugyan lázasan törte a fejét azon, hogyan lehetne a kilátásban lévő súlyos 

börtönbüntetést enyhíteni. Több ízben fel is sorolta védencemnek, hogy várhatóan 

milyen sokat nyom majd a latban, hogy szomszédjai békés, jó szándékú 

fiatalembernek ismerik, olyannak, aki a légynek sem tudna ártani; hogy büntetlen 

előéletű; hogy hamar árvaságra jutott; hogy bizonyíthatóan nem a bántalmazás 

céljával ment a cselekmény helyszínére, csak megijedt – és így tovább, és így tovább. 

Rokonszenves gondolatmenet volt, csak egyetlen mozzanata miatt elfogadhatatlan: a 

börtönbüntetés enyhítésére hajtott, nem a megúszására.  

 Ezek után már csak azon tépelődtem, hogy a védencemet válasszam-e, vagy a 

bírót. Féltem Csórókámat magára hagyni. Féltem, hogy a kényes egyensúly azonnal 

átbillen majd a beismerés, a bűn elvállalása, a szabadságtól való elmenekülés javára. 

De ennél is jobban féltem attól, hogy az ügyész és az ügyvéd egyértelmű szándékai 

nem hagynak okot a bírónak a mérlegelésre. S akkor megtörténne az, amit az 

emberekről korábban el sem tudtam volna képzelni: kétségtelen lelkiismeretük, 



felelősségérzetük és kétségbevonhatatlan jó szándékuk dacára bedarálnak egy 

nyomorult ártatlant.  

 

* 

 

Így hát maradt a bíró. Pontosabban szólva: bírónő. Sötétszem különben azt mondta 

Csórókámnak, hogy az ilyen súlyos ügyeket inkább férfiak tárgyalják. Meg kell 

mondjam, én örültem a váratlan fejleménynek. Nem látszott fiatalnak, mégis volt 

csillogása. Nem a fekete talárjának, de még csak nem is a kicsi, könnyű 

szemüvegének, hanem a tekintetének.  

– Győztünk! – lelkesedtem védencemnek. – Nyögni nem tudott, olyan ideges volt, 

mikor rabszíjon vezették az amúgy gyér közönség szeme láttára; végig a folyosón, be a 

tárgyalóterembe, egészen a vádlottak padjáig. – Ez a bírónő mindenben a javadat 

akarja. 

– Beszéltél vele?  

– Dehogy. 

– Akkor honnan tudod?  

– Látom. 

Azt nem feszegettem, hogy ebben a kétes, egyensúlyozó helyzetben mit is 

jelenthet Csórókám javát akarni, hisz csak azt volt a fontos számomra, hogy ne legyen 

annyira elveszve, vagy ahogy mondani szoktátok: apátlan-anyátlan. Ne higgye azt, 

hogy csak azért, mert magára hagyom, itt a világvége. Féltem, hogy úgy hajladozik 

majd, ahogy fújják. De csendben meglépni sem mertem, mert úgy jártam volna vele, 

mint gondozó a kisgyerekkel: ha észreveszi, hogy magára hagyták, rémületében 

becsinál... Szépen elköszöntem tőle, bátorítottam még egy keveset, hogy minden 

rendben lesz, s végül elmagyaráztam neki, hogy túl messze ülünk a bírónőtől, ezért 

nem tudni, mikorra jutok el hozzá, de hogy eljutok, abban egészen biztos lehet. S ha 

Isten is úgy akarja, onnantól kezdve én vezetem a tárgyalást.  

Még magam is meglepődtem, mi ki nem csúszott a saját számon; de nem annyira 

a nagyképűségemnek, mint inkább a végtelen elszántságomnak tudtam be.  

A nagy elszántság azonban, akár a harag, nem feltétlen jó tanácsadó: háromszor 

is elkeveredtem, háromszor is újabb kilátóra kellett felkaptatnom, míg végre ott 

landoltam a megfelelő taláron, s befészkeltem magam bírónőm finom fülébe. 

Szerencsére még mindig a formaságok zajlottak, adategyeztetések, 

iratismertetések, hasonlók; igazából nem késtem le semmiről. Sőt, ki is pihenhettem 

tárgyalótermi kalandozásomat, s még azzal is elszórakozhattam, hogy próbáltam 

megfejteni: kiről kire és miről mire pattoghattam, míg végre idekeveredtem. Az 

ügyész valóban azokra a „tényekre” épített, amelyeket a rendőrségtől kapott, s 

valóban sűrűn emlegette, mint megcáfolhatatlan bizonyítékot, a beismerő vallomást. 

Az ügyvéd pedig valóban derekasan hangsúlyozta az összes, enyhítésként figyelembe 

vehető körülményt. Csórókám meg úgy gubbasztott a vádlottak padján, mint egy 

rakás nyomorúság. S rettegve várta, mikor kell megszólalnia.  

Előre tudtam – no nem valamiféle látnoki képességem miatt, hanem védencem 

lelkének meglehetős ismeretében –, hogy amikor a bírónő végre felteszi neki a 



kérdést, hogy fenntartja-e a beismerő vallomását, ő azt fogja motyogni rá, hogy 

„fenntartom”. Ahogy ez egy készséges, becsületes emberhez illik. Még egy kis 

büszkeség is átsuhant rajtam hirtelenjében, hogy egy ilyen nagyszerű ember az én 

védencem; még ha ő csak egy bevásárlókocsi-tologató is éppenséggel.  

Rögtön munkához láttam.  

– Fogadja mély tiszteletemet és nagyrabecsülésemet, kedves bírónő!  

Igyekeztem a leglágyabb hangomat elővenni, minél kevésbé ragadja el a 

nyugtalanság. 

– Kérem, ne firtassa, ki vagyok – folytattam. – Csak annyit mondhatok, hogy nem 

ember. S nem mellékesen: olvasom az ön gondolatait. 

 Ösztönösen is arra gondolt, hogy az odavágó jogszabály szerint neki most fel 

kellene függesztenie a tárgyalást, olyan fokú zavaró tényező merült fel.  

– Kérem, ne tegye! – állítottam le nyugodt, simulékony hangon. – Engem nem lát 

senki. Önön kívül nem tud rólam senki. Legközelebb pedig ugyanígy eljönnék önhöz, 

s ha megint felfüggesztené a tárgyalást, önt elmeorvosi vizsgálatra utalnák. 

– De így nem tudok dolgozni – suttogta kétségbeesetten maga elé.  

– De nagyon is tud, kedves bírónő! Mert én egyáltalán nem fogom zavarni. 

Egyetlen dolgot fogok tenni, hogy mindig elmondom a való tényeket, hogy úgy 

mondjam: az igazságot.  

Rémülten hallgatott. Aztán hirtelen felderült, mint aki meglelte a kijáratot a 

csapdahelyzetből. 

– Nekem a jogszabályokhoz kell kötnöm magam, nem az igazsághoz!  

– Ahogy gondolja! – feleltem; olyan lágy hangon, amennyire csak tudtam. – Én 

elmondom, ön pedig a legjobb belátása szerint dönt. Megmondtam, hogy nem fogok 

zavarni.  

– Rosszul van, bírónő? – hajolt hozzá a közelében ülő ülnök. – Önthetek vizet a 

poharába? 

– Nem, köszönöm! Teljesen jól vagyok! – utasította el határozottan. Majd 

csendben megkérdezte: – Legalább annyit mondjon meg, hogy kit képvisel. A 

vádhatóságot? A védelmet? A minisztériumot? A médiát? 

– A tényeket. A vádlott soha nem ölt meg senkit. Nem is járt a bűncselekmény 

helyszínén.  

– No, ezt majd meglátjuk! – suttogta, és Csórókámra nézett. – Vádlott, álljon fel! 

Csórókám nagy nehezen feltápászkodott. 

– Ön fenntartotta, hogy a beismerő vallomásába foglaltak megfelelnek a 

valóságnak, és nem fizikai vagy lelki nyomásra fogalmazta meg a vallomását. Ez 

megfelel a valóságnak? 

– Teljesen megfelel – felelte, s még bólintott is hozzá.  

– Tehát fenntartja, hogy a megjelölt időpontban ott járt a helyszínen, betört a 

házba, s miután váratlanul meglepték...  

Bocsáss meg nekem, Dini Dani, de itt nem fejezném be a bírónő mondatát. Elég 

nagyfiú vagy már, hogy el tudjad képzelni, de nekem nagyon nehezemre esne 

kimondani. A lényeg úgyis az, hogy Csórókám ismét kijelentette: fenntartja a 

vallomását. A bírónő pedig csendben odamondta nekem: „Na, ugye!”. Én pedig 



megkértem őt: „Legyen kedves megkérdezni a vádlottól, hogy kapott-e a vallomása 

megtételéhez segítséget.” „Az ügyvédjétől?”, kérdezett vissza. „Nem. A nyomozóktól.” 

Nem csalódtam benne. A bírónő jó hangosan, erőteljesen tagolva megkérdezte:  

– Vádlott! Kérem, próbáljon meg alaposan visszaemlékezni. Kapott-e ön 

bármilyen segítséget a nyomozóktól a beismerő vallomása megtételéhez? 

Csórókám jó szívvel, készségesen felelt.  

– Nagyon sok segítséget kaptam. Hálás vagyok a nyomozó uraknak. Segítettek 

visszaemlékezni, mi és hogyan történt. Még a fényképeket is megmutatták.  

– Milyen fényképeket?  

– Hát a házról. A szobáról. Meg az áldozatról.  

– Milyen áldozatról?  

– Akit megöltek.  

– Hogy mondta? – kérdezte halkan a bírónő.  

– Akit megöltek.  

– Ki?  

– Bocsánat: akit én megöltem. 

„Brávó, bírónő!”, súgtam oda. Egyszeriben olyan szerelmes lettem belé és az egész 

életbe, hogy majd szétcsattantam. Legszívesebben táncra perdültem volna, ha nem 

tartottam volna attól, hogy megzavarom a munkájában. A nehezén bár túl voltunk, de 

mint kiderült, a java még hátravolt. Az ügyész kívánt szólni.  

– Tisztelt Bíróság, szabadjon megjegyeznem, hogy a kriminalisztika ismer olyan 

eseteket, amikor a bűnös nem bírja elviselni cselekménye terhét, és ezért képzeletben 

másokra hárítja az elkövetést. Kérem, hogy a bíróság ennek tudatában mérlegelje a 

vádlott vallomásának látszólagos ellentmondásosságát.  

– Erre mit lép? – súgta oda nekem Bírókám.  

– Kérdezze meg a vádlottat, hogy el tudná-e mondani, hogyan mászott be a 

kerítésen. 

– Miért ne tudná?  

– Ne hagyja majd elmondani! Hanem rögtön kérdezze meg tőle, hogy azt is el 

tudná-e, hogy miért. 

– Miért? 

– Majd meglátja! – Segítségképpen mégis hozzátettem: – Nem tud hazudni. Azt 

fújja, amit már maga is hisz. Különben az igazat mondja. 

„Köszönjük, ügyész úr, az észrevételét!”, felelte Bírókám, majd ismét 

Csórókámhoz fordult. Pontosan úgy járt el, ahogy kértem. Csórókám induló meséjét a 

kerítésen való átmászásról rögtön félbeszakította, s felszólította, hogy arra próbáljon 

meg pontosan visszaemlékezni, hogy miért mászott át.  

Védencem egy darabig hallgatott, szemlátomást az emlékei között kutatott, végül 

kijelentette: 

– Arra nem emlékszem. 

– Volt valamilyen oka rá?  

– Nem volt. 

– Akkor miért mászott be? 

– Arra nem emlékszem. 



– Lehet, hogy nem mászott be? 

– Nem lehet. Megmutatták, hogy hogyan másztam be. 

– Aha. És ki mutatta meg? 

– A nyomozók. 

– És azt mutatták meg, hogy ön hogyan mászott be, vagy azt, hogy az elkövető 

hogyan mászott be. 

– Azt, hogy az elkövető.  

– Fiatalember, figyeljen ide! A nyomozók igazat mondtak.  

– Én is azt mondom – derült fel Csórókám tekintete. 

– Az elkövető ott és úgy mászott be, ahogy megmutatták. 

– Én is azt mondom! 

– De nem ön mászott be. Mert önnek semmi oka nem volt rá.  

Csórókám hosszú másodpercekre elnémult. Végül révedezve megszólalt. 

– A bolha is mindig ezt mondta.  

Most Bírókámon volt a sor: ő némult el. Az elképedéstől. Lehet, hogy vele is 

ugyanaz a „bolha” társalog? Mi a ménkű lehet? Egy intelligens chip? Vajon ki 

szabadította rájuk? 

Becsületére – no meg pengeéles eszére – legyen mondva, nem ezt kezdte 

feszegetni.  

– Megpróbálná szó szerint idézni? 

– „Egészen biztosan tudom, hogy nem te voltál.” Ezt mondta. Szó szerint.  

– Ez az illető ezek szerint jól ismeri a bűncselekmény körülményeit. 

– Azt ismeri jól, amit én csináltam. Olvas a fejemben. 

A meglepetés moraja szaladt végig a kisszámú hallgatóságon. Bírókám úgy tett, 

mintha nem hallotta volna. Mintha semmi különös el nem hangzott volna. 

– Aha. És ezt említette az ügyvéd úrnak? Miért nem kérte tanúnak?  

– Egy bolhát?  

A közönség soraiban néhányan felnevettek. Csórókám is mosolyra húzta a száját.  

Bírókám rendületlenül folytatta. 

– Hol van most az a bolha?  

– Úgy tudom, az ön fülében. 

Most már az ügyvéd is mosolygott.  

Az ügyész felpattant, odasietett a bírónőhöz. Egészen közel hajolt. 

– Az elmeszakértői vizsgálat szerint labilis személyiség, de büntethető – súgta 

neki. 

A bírónő kapásból felelt. 

– Aki büntethető, az fel is menthető. 

– Csak nem akarja felmenteni? – hüledezett a vád képviselője. 

– Fel fogom menteni – szögezte le Bírókám; s én azon gondolkodtam, hogyan 

tudnám valamiképpen megcsókolni ezt a csodálatos emberi teremtményt. 

 

* 

 



Hát, kedves barátom, nem állíthatom, hogy nagyon könnyű napok következtek volna. 

Csórókám mindig a piros ruhás hölgyeményt leste, jön-e már. Mivel nem állt 

hatalmamban odavezényelni, kénytelen voltam azt lódítani neki, hogy előbb a 

bizonyításra vár: valóban kemény fickó vagy már, nem vagy olyan tesze-tosza alak, s a 

házadat is rendbe tudod hozni. „Akkor lássunk neki!”, sürgetett nap mint nap. Egyik 

éjjeli kószálásunkkor végre megpillantottam egy beállványozott családi házat. 

„Holnap ilyenkorra legyél itt értem!”, mondtam neki, s már ugrottam is. Annyit még 

ember nem tanult egy nap alatt, mint én a kőművesektől. A méhkas dongása semmi 

ahhoz képest, amit a fejemben éreztem. Meg is állapítottam magamban: „Isten jó, 

nagyon jó! De semmit nem ad ingyen.” 

A piros ruhás lány helyett más hölgyemények tévedtek arrafelé. Látták, hogy 

Csórókám milyen fürgén szaladgál a talicskával, milyen ügyesen bánik a 

vakolókanállal. Azt nem látták, hogy én is ott vagyok, s hogy milyen ügyesen 

vezényelem egykori védencemet; de hát ez így is van rendjén. Meg-megálltak egy kis 

beszélgetésre, néha hosszabb társalgásra. Az egyikük aztán beljebb is került... 

Egyik nap váratlan vendégünk érkezett. A lehető legjobbkor, mert én már napok 

óta azon törtem a fejemet, hogyan tudhatnék visszajutni hozzád. Csórókám 

jókedvűen intett oda Nikének, de örömmel látta viszont Sötétszemet is. Nem sokáig 

maradtak. Sötétszem körbehordozta tekintetét a házon, s nagyokat bólogatott. Aztán 

meg csak annyit kért Csórókámtól, hogy adja át nekem az üzenetét: nagyon hálás 

azért, amit tettem. 

– Már át is adtam – nevetett Csórókám –, mert épp itt ül a fülemben.  

– Ég áldjon! – búcsúztam el tőle, hosszú nyeldeklés után.  

Nikével aztán meghánytuk-vetettük, hogy milyen különös ez a világ: végül nem 

sikerült az összes gazembert rács mögé juttatnunk, ám sikerült egy ártatlant 

kihoznunk. Kívánhatunk ennél többet? Ugye nem, drága barátom?  

  



 


