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A Rákóczi úton láthatóan kevesebben voltak. A bárok, lokálok egy része már bezárt, a kávéházak is 
lassan kiürültek. Ezzel szemben az utcán szokatlanul sok rendőrt és csendőrt látott, amint mereven 
álltak az út szélén, felkészülve a hosszú éjszakára. A Balaton kávéház mellett elhaladva megpillantotta 
a táblát a kávéház ajtaján: „Október 10-én a miniszterelnök halála miatt zárva vagyunk.” Mivel 

Gordonnak úgysem lett volna ideje kávézni, ezért nem is érdekelte különösebben a bejelentés, amely 
– most, hogy felfigyelt rá – minden üzlet, étterem, hivatal és kávézó ajtaján ott függött. 
A Blaha Lujza téren egy üres villamos haladt keresztül. A város szinte teljesen elnémult, mire Az Est 
szerkesztőségéhez ért. Az éjszakai portás vígan intett felé. Ha nem a szekrénykéjében lapuló 
borosdemizson miatt volt ilyen jókedvű, akkor talán Gömbös halálának örült. – Jó estét, szerkesztő úr! 
– emelte meg a sapkáját, és a kis ablakon kihajolva figyelte, ahogy Gordon eltűnik a lépcső tetején. 
A szerkesztőségben az ügyeletes gépírón kívül senki sem tartózkodott. Amióta Gordon Az Estnél 

dolgozott, mindig Valéria volt az éjszakai ügyeletes gépíró. Most is ott ült az asztalánál, gépébe fűzve 
a papír, hófehér haján csillogott a lámpa fénye, szemét azonban sötét szemüveg takarta, Valéria 
legféltettebb tulajdona. Büszkén mutogatta mindenkinek a szerkesztőségben a ritka kincset, egy 
hegymászók által használt, oldalt kis bőrlebernyeggel ellátott szemüveget, melyet az egyik barátnője 

hozott neki a svájci Bernből. Lámpafénynél csak ezzel tudott olvasni, a napot meg – állítása szerint – 
tíz éve nem látta. – Az albínók sorsa – magyarázta egyszer Gordonnak. – De nem bánom. Itt minden 
nyugodt, csendes, és hajnalban mindig tudok néhány órát olvasni – emelte fel a kezében tartott 

füzetet, az Atheneaum Detektívregénytárának legújabb kötetét.  
– Mi a baj, Zsigmond? – kérdezte Valéria. – Nem tud aludni? Krisztina kirakta a szűrét? 
– Délelőtt már nem lesz időm megírni a szentlőrinci borbélymestert – felelte. 
– A darabolósat? 
– Azt. – Azzal odament az asztalához, Valéria pedig fekete szemüvege elé emelte a vékony kis 
kötetet, és folytatta a történetet. Gordon kibújt a raglánjából, és felakasztotta a fogasra. Kalapját az 

asztalra dobta, de előtte lerázta még róla az esővíz maradékát. Felkapcsolta a lámpát, papírt fűzött az 
írógépébe, majd elővette jegyzetfüzetét, és gépelni kezdett. 
„Megdöbbentő bűntény híre érkezett ma délután Budapestre. Szentlőrinckáta községben borzalmas 
gyilkosság történt: Novotny Frigyes 46 éves borbélymester megfojtotta a vele közös háztartásban élő 
Barta Erzsébet 30 éves elvált asszonyt. A gyilkosság után a borbélymester feldarabolta, azután 
elégette a holttestet. A gyilkosság már márciusban történt, de csak most fedezték fel. Új lakók 

költöztek a borbélymester házába, Zombori János iparos a feleségével. Az asszony begyújtott a 

kemencébe, kenyeret akart süni. A tűz rosszul égett. Zomboriné kitisztította a kemencét. Ekkor 
megdöbbentő felfedezést tett. Emberi csontokat talált a kemence hamujában. Azonnal a csendőrségre 
szaladt, ahol…” 
Megszólalt a telefon. Gordon felkapta a fejét, de amikor látta, hogy Valéria felveszi, folytatta a cikket.  
„…közölte a felfedezést a csendőrőrs vezetőjével.” 
– Zsigmond! 
Gordon megfordult.  

– Magát keresik. 
– Kicsoda? 
– Azt mondja, Kalmár a neve. 
Gordon felállt, és odasietett a telefonhoz. 
– Honnét tudja, hogy itt vagyok? – kérdezte. 
– Nem tudtam, de gondoltam, nem árt megpróbálni. 

– Na, mi az? 

– A szokásos, a maga asztala. Találtunk egy lányt. 
– Milyen lányt? 
– Maga szerint milyet? Halottat. 
– Kinek szólt róla? 
– Mindig magával kezdem – felelte a rendőr. 
– Azt meghiszem. Maga is ott van a helyszínen? 

– Nem, a kapitányságról hívom. Eddig mindig kifizette az öt pengőmet, miért pont most ne fizetné ki. 
– Mondja a címet. 
– Ezért külön hálás lehet, Gordon. Mindjárt a szomszédban van. 
– Ha azt mondja, hogy egy cselédet csapott el a villamos a körúton… 
– Nem mondom. A Nagydiófa utca elején már látni is fogja a rendőröket. Ott állnak egy szép és 
nagyon meghalt lány holtteste körül. 
– Gyufát ivott? Kiugrott az ablakon?  

– Honnét tudjam? De szerintem igyekeznie kellene, ha még látni akarja. A hullaszállító már tíz perce 
elindult. 
Gordon belebújt a raglánjába, fejébe csapta a kalapját, kifele menet mormogott valamit Valériának, és 

lesietett a lépcsőn.  
 


