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Fekete-fehér, igen-nem? 
Egy rejtélyes sorozatgyilkosság, 

amelyben semmi sem az, aminek látszik…
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A férfi fiatal volt és piszkosul jóképű. Viktornak elég volt egy 

másodperc, hogy felismerje, nem egy nagyra törő 

aktakukaccal van dolga, aki megunva az aktatologatást most 

jó ötletnek tartja, hogy belekóstoljon a nagyfiúk dolgába. 

Sebők Szilveszterként mutatkozott be, a kézfogása erős, az 

érintkezés közben végig tartotta a szemkontaktust. Sőt, 

mintha még mosolygott is volna, mikor elengedték egymás 

kezét. Az a fajta mosoly volt, ami sokkal inkább hasonlított 

egy gőgös, lekezelő gesz- tusra, semmint kedélyes 

üdvözlésre. 

Gál Balázs karba font kézzel az íróasztala mögött üldögélt. 

Viktor látta, hogy őt méregeti, talán azon tanakodhatott, hogy  

tényleg józan-e, ahogy a telefonban állította. Aztán valószínű- 

leg arra a megállapításra juthatott, hogy igen, mert ellazultak a 

vonásai, és megemelkedett a helyéről. 

– Köszönöm, hogy eljöttél. Egy kicsit tartottam tőle, hogy 

valami baj van, mert a diszpécser azt mondta, hogy a sofőr 

nem talált meg. 

– Inkább sétáltam – vonta meg a vállát Viktor, majd megke- 

rülte Szilvesztert, és leült mellé. 

Újból végigmérte a fiatal férfit. Vékony, csontos áll, kék sze- 

mek, hátrazselézett haj, frissen borotvált arc. Azt a benyomást 

keltette, hogy mindig, minden körülmények között a legjobb 

formájában akar tündökölni, ami meglehetősen abszurd képet 

festhetett Viktorról, aki pont az ellentéte volt ennek. 

– Köszönöm még egyszer, hogy mind a ketten idefáradta- 

tok – szólalt meg Gál Balázs újra a maga öblös, mély hang- 

ján. – Nem akarom sokáig rabolni az időtöket, így gyorsan a 

lényegre térek. Azért vagyunk itt, hogy a jövőtökről beszél- 

jünk, pontosabban a jövőtöket érintő sarkalatos változásokról.  

Az utóbbi időben a Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztály nem 

végzett eredményes munkát a bűnesetek felderítésében, és ez 

elgondolkodásra késztetett. Viktor… – Gál Balázs összekul- 
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csolta a kezét, és nagyokat pislogott. – Nem mutattál példát az 

embereidnek, akik közül többen is elégedetlenségüknek adtak 

hangot a jelenlegi helyzettel kapcsolatban. Néhányan egyene- 

sen azt rebesgetik, hogy… – A rendőrfőkapitány arca vöröses 

színt öltött. – Szóval a magánéleti problémáid következtében 

súlyos szabályszegéseket követtél el, és már nem vagy képes 

ellátni a… 

Gál Balázs hirtelen elnémult, mert Viktor bőszen mosoly- 

gott. 

– Elmondanád, kérlek, hogy mi olyan nevetséges? 

– Még soha senki sem fogalmazott ilyen finoman a „magán- 

életi problémáimról”. 

– Igazad van. Ez nem probléma, hanem egyenesen kataszt- 

rófa. Tudod… – A rendőrfőkapitány közelebb hajolt hozzá, és 

úgy folytatta: – …a minap egy rendkívül kompromittáló fotót 

kaptam az egyik nyomozónktól, ahogy az irodád ajtajának tá- 

maszkodva alszol. El tudod képzelni, hogy milyen súlyos kö- 

vetkezményei… 

– Ja, el tudom képzelni – szólt közbe Viktor ingerülten. – 

A média rám szállna, meghallgatásokra kellene járnom, és 

még egy rakás olyan szarságot kellene csinálnom, amit ki nem 

állhatok. Volt, aki emlékeztetett rá… 

Gál Balázs hátradőlt a székében, és idegességében megfeszí- 

tette az állkapcsát. Tudta, hogy kellemetlen lesz ez a beszélge- 

tés, de bízott benne, hogy nem ennyire. Viktor világéletében 

szabadszájú volt, de a határokat sosem lépte át, még ha azok 

a határok meglehetősen sajátosan is voltak értelmezve. Most 

a saját szemével is megbizonyosodhatott róla, hogy ennek az 

egésznek véget kell vetnie. A nyomozói kvalitásai már nem 

tudták kompenzálni azt a kárt, amit a személyiségével okozott. 
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Szilveszterre pillantott, aki rezignáltan vette tudomásul az 

iménti közjátékot. Ő lesz a tökéletes választás, gondolta. Nem 

pusztán azért gondolta így, mert Lívia zöld utat adott az elő- 

léptetésnek, hanem mert a férfi fiatal volt, törtető és magabiz- 

tos, és nem utolsósorban rendezett a megjelenése. 

– Nos, hogy megkíméljelek ezektől a kellemetlenségektől, 

szeretném, ha önként felállnál, és átadnád a helyed Szilvesz- 

ternek. 

Viktor állta a rendőrfőkapitány kemény tekintetét. Fikarc- 

nyit sem lepte meg a döntés, és úgy volt vele, hogy félreteszi 

a büszkeségét. Minek kapaszkodjon egy olyan szalmaszálba, 

aminek a szárán tüskék vannak? 

– Ő veszi át a helyem? – fordult Szilveszter felé. 

Gál Balázs bólintott. 

– Igen, ő. 

– Ez a fiatal báj… 

Viktor nem tudta befejezni a mondatot, mert a férfi elköhin- 

tette magát. 

– Ha megengedi, rendőrfőkapitány úr. – Sebők Szilveszter 

szembefordult Viktorral, és felállt. Odasétált az ablakhoz, ar- 

cára töprengő kifejezés ült ki. Viktornak óhatatlanul is az fu- 

tott át a fején, hogy egy bugyuta színdarab kellős közepébe 

csöppent, ahol ő egy kibaszott statiszta. – Maguk látták a Last 

Dance sorozatot? 

Viktor vetett egy pillantást Gál Balázsra, és ugyanazt az 

őszinte tanácstalanságot látta a rendőrfőkapitány arcán, mint 

a sajátján, mint amikor a minap rájött, hogy egy szál alsógatyá- 

ban akart lesétálni a közértbe. 

Szilveszter megfordult, és megnyerő vigyor terült szét az ar- 

cán. 
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– Michael Jordan a maga idejében a világ leghíresebb em- 

bere volt. Akkoriban nem volt közösségi média vagy internet, 

ahol elterjedhettek volna a róla készült fotók és videók, emiatt 

sokan felfoghatatlannak tartják, hogyan tudott ekkorára nőni. 

Szerény véleményem szerint viszont pont ez hozta el számá- 

ra a sikert. A kilencvenes években a mai hírek töredéke jutott 

el az emberekhez, ennélfogva az ingerszegény környezetben 

minden tájékoztatás, beszámoló vagy tény sokkal nagyobb 

jelentőséggel bírt, és habár Jordan úr igazi szupertehetségnek 

számított, nem volt vetélytársa, aki versenyre tudott volna kel- 

ni vele az emberek figyelméért. A média akkoriban kizárólag 

rá koncentrált, és a többieknek eszközök híján nem, vagy csak 

csekély lehetőségük volt az önmenedzselésre. Ma már más a 

helyzet. Ott van például Lebron James, akit korunk legjobb- 

jának tartanak, a különböző hírportálok mégis folyamatosan 

megkérdőjelezik a kosárlabdában betöltött szerepét, és egy- 

re-másra dobálják be az újabb neveket a kalapba, akik harc- 

ba szállnak vele a trónért. Vagy ott vannak a vloggerek, akik 

a saját kedvenceiket tolják előre, vagy a televíziós csatornák, 

melyek rendületlenül készítik műsoraikat a feltörekvő tehet- 

ségekről. 

Szilveszter visszasétált a helyére, és leült. 

Csend ereszkedett a szobára. 

Viktor azon gondolkodott, hogy miről szólt valójában ez a 

monológ, merthogy jelentéssel bírt, az biztos, csak még arra 

nem jött rá, hogy mi volt a bújtatott mondanivaló. 

– Köszönjük ezt az érdekes kiselőadást – köhintett Gál Ba- 

lázs. 

– Ezzel azt akarom mondani, hogy én vagyok korunk 

Lebron Jamese, míg Budai Viktor itt mellettem maga Michael 
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Jordan. Eljött az ideje az őrségváltásnak, de a szerepét sosem 

fogjuk megkérdőjelezni a rendőrség pozitív megítélésében. 

Gál Balázs bólintott. Maximálisan egyetértett a gondolat- 

menettel. 

Viktor felé fordult, aki bambán bámult maga elé. Nem volt 

benne biztos, hogy a férfi felfogta minden szavát, amit Szil- 

veszter mondott. 

– November elsejétől Sebők Szilveszter veszi át a helyedet a 

Főosztály élén. 

Viktor nem reagált. A plafonon egy pontot nézett, de Gál 

Balázs nem látott ott semmit, amikor odafordult. 

– Megértetted, amit mondtam? 

Viktor elszakította tekintetét a plafonról, és most a harcsa- 

bajuszt tanulmányozta. 

– Rendben. 

– Rendben? – Gál Balázs hirtelen meglepődött. 

– Felfogtam, amit mondtál, és nincs ellenvetésem – rántotta 

meg a vállát Viktor. 

Szilveszter elmosolyodott. 

– Nem szeretnék ajtóstul rontani a házba – szólalt meg nyá- 

jas hangon. – Szívesen felajánl… 

– Nem kell semmit felajánlanod – szólt közbe Viktor szín- 

telen hangon. – Csak vedd át a helyem, csináld a dolgod, és 

engem hagyj békén. 

Szilveszter oldalra biccentett fejjel bólintott. 

Viktor körkörösen megmozgatta az állát. 

– És én nem vagyok semmilyen Michael Jordan, te pedig 

még kevésbé vagy az a Lebron akárkicsoda. Mi senkik va- 

gyunk. Én a tegnap senkije, te a máé, és valaki más majd a 

holnapé lesz. 



A_hatszog_001-480.indd 82 2021. 04. 14. 12:33:23 

 

 

82 | SzÁNTÓ DÁNIeL 

 

Viktor karba font kézzel jelezte, hogy ezzel befejezettnek te- 

kinti mondandóját. 

Gál Balázs a közönyös, már-már unott arcára pillantva arra 

a következtetésre jutott, hogy ez az egész vita sokkal rosszab- 

bul is elsülhetett volna. Régóta ismeri Viktort, és azt hitte, 

hogy a büszkesége nem hagyja majd annyiban a menesztését, 

sőt, majdnem biztos volt benne, hogy súlyos árat kell fizetnie 

ezért a döntésért. 

A szája kiszáradt. Miért érzi mégis azt, hogy az az opció 

jobb lett volna? 

– Szeretném, ha a soron következő napokban segítenél Szil- 

veszternek alkalmazkodni az új környezethez. 

– Egy feltétellel – emelte fel Viktor a mutatóujját. 

Gál Balázs arca vöröses színt öltött. A franc vigye el. Sejthet- 

te volna, hogy nem ússza meg ennyivel. 

– Milyen feltétellel? – morogta Viktorra pillantva, aki töp- 

rengő kifejezést öltött. Ez már a játék része volt, nyilvánva- 

lóan. 

– Van még egy ügyem, aminek szeretnék a végére járni – 

mondta Viktor. 

– Milyen ügy? 

– Egy sorozatgyilkossági ügy. 

Gál Balázs kínjában felnevetett, de rögtön látta, hogy Viktor 

nem viccel. 

– Miről beszélsz, Viktor? 

– Pár hétre van csak szükségem. Ha minden jól megy, keve- 

sebb is elég. 

– Mihez? 

– Hogy elkapjam az elkövetőt. 

– Ugye csak szórakozol? 
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– Szórakozni egy kupica pálinkával és nagy mellű nőkkel 

szoktam. Adj néhány hetet, és cserébe átadom a tudásomat 

ennek a zöldfülűnek. 

Szilveszter alig hallhatóan felszisszent. 

– Rendben – szólt közbe Gál Balázs sietősen, mielőtt Szil- 

veszter reagálhatott volna. – Nem akarom tudni, hogy miről 

van szó. Azt mondja… – Vetett egy pillantást a naptárra. – Ok- 

tóber utolsó napjáig kapsz időt. Ha addig megoldod az ügyet, 

ha nem, a te időd lejárt. 

– Oké. – Viktor felállt a székből, és a kijárat felé indult. 

– Veled tartok – szólalt meg egy hang mögötte. 

Viktor megtorpant. 

– Segítek neki felderíteni az ügyet, és így legalább lesz időm 

alkalmazkodni – folytatta Szilveszter, és ő is felállt. 

– Ez egy… 

– Ez egy remek ötlet – kiáltott fel Gál Balázs. – Mindenki 

megkapja, amit akar. 

– Nem gondolom, hogy… 

– Nem is kell neked semmit gondolnod, Viktor. Az ajánla- 

tom végleges: vagy Szilveszterrel csinálod, vagy sehogy. 

Viktor arca eltorzult a kíntól. Kurvára elege volt már ebből 

a napból. 

– Basszátok meg. – Azzal kiviharzott a helyiségből. 

Gál Balázs összenézett Szilveszterrel. 

– Azt hiszem, ezt vehetjük igennek… 


