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Köszönetnyilvánítás és előszó
Szeretnék köszönetet mondani azoknak a barátaimnak és családtagjaimnak, akik segítették az

első krimim megírását.  Elsősorban persze a  grafikusomnak,  Bölecz Lillának köszönöm, aki  egy
beszélgetés  alkalmával  már  akkor  meg akarta  volna  rajzolni  a  történeteket,  amikor  még csak
elmeséltem neki. De türelmesen várt, amíg megírtam őket. És minden őrült ötletemre nyitott volt.

Továbbá köszönöm azoknak az embereknek, akiket nagyon szeretek, akikben megbízom, akik a
próbaolvasóim voltak, és értékes tanácsokkal láttak el mindenféle szempontból. Ők heten erőt adtak,
és átlendítettek a holtponton. Kritizáltak is, de tudom, hogy csupán jó szándékból.

A történet és olykor egyes szereplők is, noha sok esetben hasonlóságot mutatnak a valósággal,
mégis csupán az írói fantázia művei.



Világító szemek
A forró napsütésben a levegő meg sem rezdült, bódító illatok szálltak, és a folyékony fény csak

úgy  csillámlott  a  bazsarózsák  szirmairól.  Gömb  formájú  bimbós  és  egészen  keskeny,  vörös,
bársonyos mélybordó és cirmos-narancs rózsák borították a kerteket, az ablakokban petúniák és
muskátlik díszelegtek. Fényességes napsütés vette körül az érkezőket a békés téren, ahonnan a
legtöbb utca indult. A kisváros különleges hangulata semmi máshoz nem volt fogható történelmi
főterével,  zöld  parkjaival  és  házak  közötti  sikátoraival,  a  domboldalra  felfutó  macskaköves
utcácskákkal. A házak tövében és az árokparton a kukacvirágok úgy virítottak, mint a szivárvány, a
szász templom négyszögletes, gótikus tornya és a templom kakasos teteje messzire ellátszott. Az
ódon kertvárosi házak ablakkereteit barnára, zsaluit zöldre festették a lakók, ami kontrasztban állt
az okker és mustársárga vakolatokkal, fehér ajtókkal és piros léckerítésekkel. Ezek mindig rendkívüli
módon  elbűvölték  a  városba  érkezőket.  Különböző  népek  és  kultúrák  hagyták  itt  nyomukat  a
következő nemzedékeket gazdagítva. Jólét hangulata áradt mindenhonnan.

A főtér boltíves kapui mögött, a hosszan benyúló udvarokban és az itt nyíló helyiségekben a
kereskedők és helyi kisiparosok műhelyei bújtak meg. A forró, poros melegben a pincék hűvösséget
és dohos,  borszagú leheletet  árasztották magukból.  Csend volt,  nem hallatszott  kalapálás,  nem
dolgozott  senki.  Mindenki  ismert  mindenkit,  a  porták  nyitva  álltak,  ember  nem járt  az  utcán.
Bárányfelhők úsztak lassan a valószínűtlenül kék égen, a templom harangja is bágyadtan és álmosan
kongott  a  patinás  torony  izzadó  testében.  Frissen  főzött  kávé  illata  szállingózott  a  délutáni
mozdulatlanságban,  kiskanalak  és  tányérok  csörömpölése  hallatszott  a  csipkefüggönyök  és  a
behúzott zsalugáterek mögül. Egyesek uzsonnára készülődtek habos kávéval, cukormázas kuglóffal
és friss gyümölccsel. A kora nyári melegben egy-egy horkantás hallatszott ki a hálószobákból, ahogy
a jóllakott háziúr az oldalára fordult szunyókálás közben.

Olga  és  Herold  kiszállt  a  meggypiros  autóból,  és  körülnéztek  az  ismerős  utcán.  Átvágtak
csomagjaikkal a templom előtti terecske szürke, száraz aszfaltján. Olga nagymamája, Lujza háza felé
tartottak. A lány a repedéseket figyelte, ahonnan egy-egy kis növény bukkant elő, fürge gyík futott át
az úton.

Látszólag átlagos nyári pihenésnek indult ez a látogatás Lujza süteményillatú házában, amit
muskátlis  veranda és  elbűvölő  kert  vett  körül,  otthonmaradásra  csábítva  a  vendéget.  A  városi
információs  központ  az  ódivatú  konyhában  volt,  a  szálak  itt  futottak  össze.  Ebben  a  régi
almáriummal és porcelánokkal berendezett helyiségben itta kávéját a postás, amikor a nyugdíjat
hozta, és családjáról mesélt a fehér kontyos, Miss Marple-szerű Lujzának. Itt regélte el élettörténetét
a  megcsalt  barátnő,  akinek  férje  a  hétvégi  házban  egy  fiatal  fiúval  hempergett,  és  azóta  is
szívgyógyszert szed a sokk miatt. Itt lefetyelt és pletykált a terebélyes hátsójú nőrokon, Klotild,
akinek minden szava maga volt  a  mézbe mártott  hamisság,  és  élete  egyetlen célja  a  rokonok
összeugrasztása  volt.  És  ide  menekült  férjének  pörölycsapásai  elől  egy  másik  barátnő  elvetélt
kisbabáját megsiratni, fájdalmát elfelejteni.

Lujza  mindenkiről  mindent  tudott,  és  még  annál  is  többet.  Égszínkék  szemei  bizalmat  és
megértést  sugároztak,  ropogósra  keményített  köténye  tökéletes  összhangot  alkotott  pedánsan
rendben  tartott  otthonával,  aprósüteményeivel,  tortáival,  maga  készítette,  köményes  házi
pálinkájával és virágoskertjével. Ebből a kertből remek kilátás nyílt a templomtoronyra. Olgának és
Heroldnak azonban ki kellett szakadnia ebből a már tökéletes idillből, mert utána akartak járni
annak, hogy mi igaz a kisvárosban keringő legendából.

Budapesten volt jól menő magánnyomozó irodájuk és szinte minden elvállalt ügyüket sikerrel



oldották meg. Mivel Lujza nagymama sokat írt leveleiben a kisvárosi eseményekről, úgy gondolták,
összekötik a kellemeset a hasznossal,  és a pihenés mellett  körülszimatolnak egy kicsit.  A lány,
mielőtt  nekivágtak  a  kalandnak,  elidőzött  egy  kicsit  az  álló  autók  között,  hogy  megfigyelje  a
nyomokat. Bármilyen észrevétlen, mindegyik hagy valami nyomot maga után… Az összes bestia és
dög. Akármilyen alakzatot vesz föl.

– Lujza nagymamád után benézünk keresztanyámékhoz is egy kávéra, remélem, lesz egy kis
konyak is, meg kuglóf – szólt Herold.

– Jó – válaszolt kurtán Olga, és lehajolt befűzni a piros sportcipőjét, amin összevissza repedezett a
bőr. Imádta a piros cipőket, és ez különösen kényelmes volt.

A cipőfűzés persze csak ürügy volt. Aki ismerte, tudta, hogy mindig duplára köti. Közben, mintha
még mindig gyíkokat lesne a résekben, körülnézett, hogy valami bizonyítékot találjon. Érezte, hogy
itt  járt  az  az  egyelőre  ismeretlen  lény.  Mint  a  jó  vadászkopó,  kiszimatolta  a  szagát,  olyan
összetéveszthetetlenül állati  volt.  Ahogy remegő orrcimpákkal négykézláb szaglászott,  egyszerre
megpillantott  egy  vörösesszőke  szőrszálat,  amit  gondosan  felcsippentett  a  táskájában  hordott
szemöldökcsipesszel. A csipesz mindig ott lapult a tűhegyes körömolló mellett a neszesszerében,
amely szépítő kelléken kívül védekező eszközként is szolgálhatott. Az esetleges támadó bármely lágy
szervébe bele lehetett mártani. A szőrt kis papírba, majd zacskóba tette.

 



 

Herold  keresztanyja,  Bella,  vicces  kis  nő  volt,  végtelen  kedvesség  áradt  belőle.  Mindig
mosolygott, folyton nevetett, szőke haján kis zöld, tollas kalapokat és aranygombos kosztümöket
hordott,  idejét  cukrászdákban  múlatta  barátnőivel,  miután  nyugdíjba  ment.  Sohasem  adott  a
látszatra,  nem gyűjtött  vagyont  és  nem küzdött  a  jövőért,  fütyült  a  kisvárosi  pletykákra és  az
emberek véleményére. A pedáns Lujzával, akivel nagyon távoli rokonok voltak, örökös harcban állt,
mert más volt az elképzelésük az életről és gondtalan, életvidám természetét senki nem értette.
Főleg a besavanyodott sógornő, Klotild nem, aki nem átallotta őt Lujza házából kidobni egy családi
ünnepségről, amikor Bella kissé felöntött a garatra. Mintha ez volna a világ legnagyobb bűne.



Bella  a  komorságot,  gondot  hírből  sem ismerte.  A háborút  átélt  nemzedék tagja  volt,  mély
életszeretettel és belső hittel, egy olyan letűnt világ tanújaként, amelyben az apja még mestere volt a
szakmájának és mindenki tisztelte a családját a környéken. Kis társasházi otthona szerény volt, de az
ide belépőknek a lelke mégis azonnal felderült. Amikor Olga és Herold meglátogatták, akkor is
gyöngyöző kacajok közepette beszélt, mintha vígjátékot mesélne.

– Két napja egy lányt támadtak és erőszakoltak meg az erdőszélen. A barátnőmet, Annát is
bántották, de elverte őket az esernyőjével. Manci néni pedig hallotta a gazember menekülését! –
Gurgulázó nevetése betöltötte a szegényesen derűs lakásbelsőt.

– Ugye itt maradtok egy darabig? – kérdezte, de könnyed mosolya és nevetése mellett szemében
előbukkant a sarokba szorított állat félelme.

Mint réges-régen gyermekkorában, Olga a földszintes társasházi lakás ablakából kimászott a
kiskertbe és nyomokat keresett. A piros gyümölcsű nyári almafa körül le volt taposva a fű. Ötujjas
lábnyomokat talált a locsolt pázsiton. A gyilkos kutyával jár, esetleg egy beidomított vadállattal?

2.
Ahogy hozzájutottak valamennyi információhoz, Olga és Herold elindultak a kisváros utcáin, hogy

megvizsgáljanak  minden  nyomot  és  meghallgassanak  minden  lehetséges  történetet.  Régi
ismerősökkel  futottak  össze.  A  város  egy  pontján  Kissné  nagy  örömmel  üdvözölte  őket,  és
elégedetten dicsekedett:

– Lányom, Panka, férjhez ment májusban régi szerelméhez, Kovács Attilához. Gyönyörű esküvőjük
volt, és az eseményre a régi barátnőtök, Gábori Borcsa is eljött az udvarlójával. A szerelme egy
német származású férfi, aki visszajött a gyökereit keresni és családi örökségét felkutatni – csacsogott
tovább Kissné. – Hogy őszinte legyek, nekem nem szimpatikus. Mindenkihez nagyon kedves, de van
benne valami hamisság. Túl sok nőnek tetszik, mindenki a kegyeit lesi.

Szószátyárságánál már csak a története volt unalmasabb, Olga azonban figyelmesen hallgatta
végig, mert mindig érdekelte a bájgúnárok lelkülete. Mi motivál egy egyébként jóképű és vonzó
férfit, amikor nem elégszik meg egy nő szerelmével, hanem mindenki kegyeit igyekszik elnyerni? Ez
az indíttatás talán gyermekkorból,  az elégtelen anya-fiú kapcsolatból eredhet.  Lehet,  hogy nem
kapott elég szeretetet, gondolta.

– Sohasem szerettem ezt a Borcsát – füstölgött Olga, de csak úgy az orra alatt Heroldnak, és
akkor, amikor Kissnétől már elköszöntek.

– Miért?

– Mert Borcsa régen is híján volt mindenfajta nőiességnek, zsíros copfokban, fejére lapítva és
igénytelenül hordta a haját, amit befőttes gumikkal fogott össze. Mellkasa lapos maradt és szinte
behorpadt, mint egy fejletlen, beteg kisgyereknek és előnytelen, seszínű ruhákat hordott.

– Az előnytelen külső önmagában nem elegendő ahhoz, hogy utálj valakit – mondta lakonikusan
Herold.

– Csakhogy ezen felül erőszakos volt, önelégült és úgy evett, mint egy disznó. Meg volt róla
győződve, hogy úgy van jól minden, ahogy ő gondolja. A társaságokban hangos volt, ármánykodott és
kavart, ahol lehetett úgy, hogy minden helyzetből nyertesként kerüljön ki. Mindig úgy éreztem, hogy
rosszindulata vele szemben is megnyilvánult.



– Jaj, ezek a női megérzések, ezek ellen nincs mit tenni – nevetett fejét hátravetve Herold.

3.
Vacsorára  hazatértek  Lujzához.  Hangulatos  fények  világítottak  a  konyhában,  a  sparhelten

vacsora melegedett, frissen sütött kenyér és meggyes pite illatozott a régimódi asztalon. Hihetetlen
békesség  áradt  mindenből,  a  nagyszülői  környezet  maga  volt  a  megnyugvás.  Tizenkétféle
gyógynövényből  kevert  gyógyteát  ittak.  A  leveleket,  virágokat  Lujza  szedte,  mint  valódi
füvesasszony, és a hűvös fásszínben szárította, ahol a télire elrakott tüzelőt tartották. A konyhában
állt az ágy, ahol meleg nyári délutánokon leheveredtek nagymama és unokája.

– Nekem nincs nagy tapasztalatom a férfiakkal kapcsolatban – kezdte a nagyi –, hisz egyetlen férfi
és szerelem az életemben a Nagyapád volt, akihez férjhez mentem. De ez a fiú nagyon szerethet
téged – mondta. – Házasodjatok össze, hisz fiatalon jó családot alapítani.

Megfigyelései élesek voltak, és nem sokat járt-kelt ugyan a világban, de természetes eszével,
tájékozottságával olykor többet tudott, mint egy tapasztalt utazó. Lujza látó személyisége és éles
kritikája sok ember félelmét váltotta ki. Sokan szerették és tisztelték azonban a városban, és ezek az
emberek soha nem fordultak ellene.

– Vihar készülődik, becsuktam a zsalugátereket – mondta Nagyapa és a Péter-Pál napi rekkenő
hőség  után  kövér  cseppekben  eleredt  az  eső.  Nemsokára  jött  a  szél  és  villámlani  kezdett.  A
szárazság  után  bódító  volt  az  esőillat,  és  a  verandán  ritmusosan  kopogó  cseppek  nyugalmat
árasztottak. A kis kertből az esti virágok illata szállt, és a közelben lecsapott a villám, amit nagy
dörgés követett.

 

 

Lassacskán lefeküdni készülődtek. Olga Lujzával aludt egy szobában. Boldogan hajtotta a fejét az



illatos, kikeményített huzatú párnára, már-már elaludt, és szinte elfelejtette, hogy miért jött. Aztán,
amikor valóban sötét lett, és már az ötszázadik bárány után sem jött álom a szemére, kikelt az
ágyból. Hosszú hálóingében odalopakodott a kitárt ablakhoz, és kilesett a becsukott zsalugáterek
résein. Már enyhült a vihar, és egyszer csak a sötétben egy villanó szempárt látott meg. Azt hitte,
hogy macska,  de ahogy átugrott  a  kerítésen,  a  teste nagyobbnak tűnt.  Valami csámcsogást  és
sikoltozást hallott. De a zajok hirtelen el is haltak.

4.
Másnap jókor felkelt, de persze a nagyapját így sem tudta megelőzni, aki épp a boltból jött két

üveg tejjel és egy rúd szalámival. Gyönyörűséges nap virradt rájuk.

– Hogy aludt az én drága kis unokám? – kérdezte, és hangjában olyan kedvesség és gyöngédség
volt, amit kevés férfitől hallott a későbbi életében.

Reggeli  után  lement  az  utcára  körülnézni,  és  észrevette  a  szomszédok  kisebb  csoportját.
Odament  hozzájuk,  ők  szeretettel  üdvözölték,  és  elmesélték,  hogy  Kovács  feleségét  éjszaka
megtámadta valami macskaféle, amikor a teraszon üldögélt.

– A meleg annyira bennrekedt a házban, hogy kiültem a teraszra hűsölni és meginni valamit, de
akkor felbukkant a semmiből az az állat és a nyakamba ugrott. Összevissza karmolta a hátamat, és
beleharapott a nyakamba. Fájdalmamban az asztalhoz csaptam a poharat, és egy éles szilánkot
vágtam bele, erre elmenekült – mesélte Kovácsné.

Olga lenézett az asztal alá, és alvadt vércseppeket vett észre. Ahogy odasütött a nap, a fény
megcsillant egy nagyon ismerős, vörösesszőke szőrszálon, ami a dulakodás közben hullhatott le.
Habár irtózott a szőröktől és a hajszálaktól, azért ezt is felvette és eltette a többi mellé.

Herolddal  elindultak tovább nyomozni.  Ahogy lassan vezettek körbe a  kisvárosban,  ahhoz a
részhez értek, ahol alacsony fakerítések vették körül a virágoskertes házakat. Olga akkor látta meg
egy kerítés  fölött  átugrani  azt  a  nagy,  párducszerű lényt,  a  testét  csíkozott  vörösessárga szőr
borította.

– Megvagy, te bestia, végre megvagy – gondolta magában. – Gyere Herold, lessünk be egy-két
kerítésen, kukucskáljunk be az ablakokon.

– Remek ötlet! – Herold szerencsére minden kalandban benne volt.

Lesunyták a fejüket, és lopakodva figyelték a kerteket a lécek résein át. Az egyik kertben egy
szép fiatalasszony frissen mosott ruhákat teregetett, és házi öltözéke szokatlanul csinos volt. Az
utcában lévő fodrászüzletben hemzsegtek a nők, egyesek daueroltattak, mások bura alatt ültek,
minden  szék  foglalt  volt,  szokatlanul  nagy  volt  a  sürgés-forgás.  A  körmösnél  készültek  az  új
manikűrök. A kis ruhabolt előtt is nők beszélgettek. Odamentek hozzájuk, mert Olga felismerte
egyikükben gyerekkori barátnőjét, Évát. Tőle kérdezősködtek.

– Szervusztok. Ha érdekel a történet, elmondom, hogy lakik az utcában egy hihetetlenül jóképű
férfi,  aki nemrég költözött vissza a városba a gyökereit keresve, és az eladósorban lévő lányok
nagyon odavannak érte. Hol egyikük, hol másikuk látja vendégül, de nagy sajnálatunkra egyik közös
barátnőnknek, Gábori Borcsának udvarol.

– Köszönjük szépen Éva – mondta Olga, majd alig hallhatóan odasuttogta Heroldnak.



– Hogy ezek a kisvárosi nők milyen régimódiak, mind férjet akar fogni magának.

Majd mosolyt erőltetve magára így szólt a barátnőhöz.

– És nem hallottátok azokat a híreket, hogy egy lányt megerőszakoltak a Kerek-erdő mellett,
máshol meg egy vadmacskaszerű lény támadott meg egy fiatal nőt? Nem féltek? – kérdezte Évától.

– Á, ezek csak alaptalan híresztelések és pletykák – mondta valami különös révülettel a szemében
a nő.

– Mindenesetre köszönöm az információt – és intett Heroldnak, hogy menjenek tovább.

Ahogy a lejtős utcán továbbhaladtak, újból feltűnt a vadmacskaféle, egy zöld léckerítés felett
ugrott be egy udvarba. Szinte négykézláb surrantak utána. Odaértek az épülethez, mely egy régi
típusú udvarház volt, nagy, üvegezett verandával. A gladióluszok, mint valami fallikus szimbólumok
ágaskodtak körbe-körbe a kertben, hófehér és vörös színben pompázva hirdették a háztulajdonos
képességeit.

A viszonylag alacsony kerítésen átjutni szinte gyerekjáték volt, Olga kislányként szívesen mászott
át ennél magasabb akadályokon is, és olykor egy-egy szép szoknyája, nadrágja bánta a merészségét.
Odasettenkedett  az  üvegezett  verandához,  ami  télikertként  működött,  és  tele  volt  egzotikus
növényekkel, de mielőtt a társasági zsivaj megcsapta volna a fülét, újabb vörösesszőke szőrszálat
talált a kövezett kerti úton.


