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1. fejezet

Egy csillag mindig jól jön. Világos. Persze csak akkor, 
ha ezüstből van. Vagy aranyból. Az még jobb. Csak hogy 
az nincs. Nekem legalábbis. Egyelőre. Ezüstöm viszont 
van. Tegnap óta ott díszeleg egy-egy ezüst csillag mind-
két vállamon. A sapkámon meg ezüst zsinór.

Tökéletes.
Egy ezüst csillag ezerszer jobb, mint négy zöld. És most 

nekem egy ilyen ezüst csillagom van, az előmene teli rend-
szer reformjának köszönhetően. A sok aktaku kac  nak 
végre egyszer valami jó is az eszébe jutott, mert egyéb-
ként nem éppen jellemző rájuk. A fizetések befa gyasz -
tásához, meg a pótlékok eltörléséhez, ahhoz értenek. 

Állok a tükör előtt és nagyon elégedetten szemlélem 
magam. Első osztályú ezüst csillag. Sőt, ha az előszobai 
lámpa fénye megfelelő szögben esik rá, egyenesen ara-
nyos árnyalatot ölt. Leheletnyit csak persze, de nem szá-
mít. Ezüstként is jól néz ki. Fantasztikusan feldobja a 
ronda borsózöld bajor rendőregyenruhát. Mert hogy 
nekünk itt lent, bajor földön úgymond gazdasági okok-
ból még mindig ezt a kakiszínű borzalmat kell horda-
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nunk. Minden más tartományban már elegáns kékben 
futnak a kollégák a bűnözők után. De nekünk nem kell 
a kék. Nekünk marad a kaki. Hivatalosan és elegánsan 
persze khaki, gyakorlatilag és tényszerűen viszont kaki. 
Mi, bajorok, mi tudunk vigyázni a pénzünkre. Nem 
költünk páváskodásra. Mi kakiban is elkapjuk a bűnö-
zőket. Most pedig itt van ez az ezüst a kakin. Akinek 
ezüstje van, az felügyelő. Eberhofer felügyelő. Jól hang-
zik, el kell ismerni. 

Aztán Nagyi bekopog az ablakon.
– Kész a reggeli! – ordít, hogy még a szomszéd faluban 

is hallani. Mert hogy süket szegény, és néha megfeled-
kezik róla, hogy az emberiség nagyobbik része viszont 
jól hall. 

Kinyitom az ablakot és a fülembe dugom az ujjamat.
– Túl hangos voltam? – kérdezi néhány decibellel hal -

kabban. 
Bólintok, aztán becsukom az ablakot és kimegyek az 

udvarra. Egyenruhában, természetesen. Lássuk, mit szól 
a Nagyi.

Nem szól semmit. Még csak rám sem néz. Ugyanúgy 
gyalogol át mellettem az udvaron, mint mindig. Egy fel-
ügyelő mellett! Pedig a szemének semmi baja, én meg 
direkt lassan megyek. Vegye már észre!

Nem veszi észre. Megy tovább.
Hihetetlen.
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Amikor belépek a konyhába, a Papa már a reggelije 
fölött ül és az újságját olvassa. Kiprésel valami jóreg-
gelt-félét magából, de fel sem néz. Nem mintha mást 
vártam volna tőle, figyelembe véve, hogy ha van valami 
a Beatles zenéjén, a füves cigarettán és a disznókon kí-
vül, ami érdekli a Papát, az a szombati újság. Mert hogy 
az gyakorlatilag az egész érdeklődési skáláját lefedi. 
Mindig akad benne valami kis színes Paul McCart-
ney-ról, a mezőgazdasági rovatban cikk a disznókról, és 
persze a droghelyzet sem marad ki soha. Mit akarhat 
még az ember? Ehhez képest a fia előléptetése apróság.

– Hihetetlen – mondja és a fejét csóválja. – Már 
megint agyonverte valaki a feleségét, aztán persze még 
le is tagadja! Egy tanult ember, valami pszichológus! 
Azt írják, szakértőt rendelnek ki. Hogy oda ne rohan-
jak! Holló hollónak nem vájja ki a szemét.

Összehajtja az újságot és leteszi az asztalra.
– Tudsz valamit erről a gyilkosságról, Franz?
– Semmit. Nem minden gyilkosságot nekem kell 

kide  rí tenem – mondom, és még mindig csak állok, és 
egyre hülyébben érzem magam. Aztán Nagyi végre rám 
néz. Éppen leülni készül, a kezében a kávéskanna.

– Jó ég, Franz! – visít fel lelkesen, miközben helyet 
foglal. – Remekül nézel ki! Pont mint egy tábornok!

– Szent szar! – üvölt fel a Papa, de nem a lelkesedés-
től, hanem mert a Nagyi nagy ujjongásában szépen ki-
loccsantotta a kávét, méghozzá pontosan nemzőm érté-
kes olvasmányára. Papa felkapja az újságot, próbálja 
úgy hajtani, hogy a csészébe csorogjon róla kávé. Az ő 
szeretett szombati újságja oda van. Micsoda tragédia.
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Végül feladja. Félreteszi a nedves újságot és végre a 
megtisztel a figyelmével.

– Höhöhö, csupa ezüst – állapítja meg. – Tán előlép-
tettek?

Bólintok.
– Felügyelő – világosítom fel. – Az ezüst felügyelői 

rangot jelent. Eberhofer felügyelő.
A Papa arcára vigyor költözik. Azért csak nem tudja 

tagadni, hogy büszke rám. Még fel is áll.
– Hát akkor szívből gratulálok, Eberhofer felügyelő 

– mondja. Vállon vereget és megszorongatja a kezemet.
Most már Nagyi is feláll. Ő először azért letörli az 

asztalt, csak utána gratulál két nagy puszival a képemre.

Aztán végre jöhet a reggeli.
Reggeli a javából. Friss zsemle, lágy tojás, jó kis son-

ka, Nagyi házi lekvárja és első osztályú gyümölcsös tú-
rója. 

Tökéletes is lenne minden, ha nem sokkal később nem 
visítana fel kint a Leopold autójának fékje. Úgy hajt be 
az udvarra, hogy száll a murva, és úgy tapos a fékre, 
hogy szinte füstöl. Tipikus.

A Papa szeme viszont felragyog.
– Nézd csak, hát még a bátyád is itt van! Gyerünk, 

Franz, tegyél ki még egy terítéket az asztalra!
A családi béke érdekében engedelmeskedem.
– Szervusztok, szervusztok – kiabál Leopold már az 

ajtóból. – Ó, reggeli? Akkor éppen jókor jöttem.
Olyan sebességgel foglal helyet az asztalnál, hogy 

szabad szemmel szinte követhetetlen. 
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– Nézd csak, Nagyi, mit hoztam neked – mondja, és 
egy szakácskönyvet tesz le elénk. Nemzetközi konyha. 
Valószínűleg valami eladhatatlan vacak a könyvesbolt-
jából. – Csak hogy ne mindig ugyanazokat a bajor ször-
nyűségeket kelljen főznöd.

Nagyi pedig örül, mert a kísérő szöveget persze nem 
hallja. 

Átnyújtom Leopoldnak a kést-villát, mire ő végre 
rám emeli méltóságos pillantását.

– Te meg hogy nézel ki? – akad fenn a szeme. – Mint 
egy karácsonyfa!

Röhög.
– Tisztára mint egy karácsonyfa!
Ez akár sértő is lehetne, de fel sem veszem. Mert  

Leopoldtól jön, Leopold pedig egy seggfej.
– Franz most már felügyelő – avatkozik közbe gyorsan 

a Papa, érezvén a feszültséget
– Csak nem? – Leopold a fejét ingatja, aztán beleha-

rap az én előkészített lekváros zsemlémbe. Ezt már nem 
tűrhetem.

– Kend meg magadnak a hülye zsemlédet! – förmedek 
rá, de úgy tesz, mintha nem is hallaná, és könnyedén a 
Papa felé fordul. 

– Te, Papa, képzeld csak…
A következő öt percben megtudjuk, hogy a seggfej 

tegnap egy utazási irodában járt, mivel hogy üdülni 
szán dékozna a családjával. Csakhogy az utazási iroda 
felkeresése teljes kudarccal zárult. Az ajánlatok egy-
től-egyig csapnivalóak. Az egyik túl drága, a másik túl 
messzi, a harmadik helyen pedig nem fogadnak kisgye-
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rekeket. Nincs mód hát a kemény munkával megkere-
sett pénzecskét messzi országokban elkölteni.

De ma éjjel, mondja aztán Leopold, ma éjjel aztán 
nagy sze rű ötlete támadt. Eszébe jutott a tökéletes üdülő-  
paradicsom. Tökéletes neki magának és az ő szerettei-
nek is. És ráadásul itt van mindjárt az orruk előtt.

– Mit találtál ki? – hajol előre a Papa érdeklődve.
– Tanyasi üdülés – jelenti ki Leopold, a rágást egy 

pilla natra sem hagyva abba.
– Jól hangzik – bólogat a Papa és bátorítóan néz első-

szülöttjére.
– Jól hangzik? – ismétli Leopold csámcsogva. – Egye-

nesen fantasztikusan hangzik!
Megint csámcsog egyet. A Papa bólogat.
Én meg várom a folytatást. Ez volt a csúcs? Szánal-

mas életének legjobb ötlete? 
Mivel már csak egyetlen zsemle szomorkodik a ko-

sár ban, gyorsan leülök és magam elé húzom, mielőtt 
gátlás talan rokonságom lecsaphatna rá.

– Akkor hová is mentek? – érdeklődik a Papa. Látha-
tóan ő sem érezte befejezettnek az előző leopoldi mon-
datot.

A seggfej erre ragyogó arccal körbenéz a konyhában.
– Hát ide! Hozzátok! – jelenti be diadalmasan, aztán 

kinyújtja a kezét az utolsó zsemle után.
– Csak a holttestemen keresztül! – üvöltök fel sebzet-

ten, és elrántom előle a kenyeres kosarat. Ugyanazzal a 
lendülettel fel is pattanok és indulok kifelé. Jó, azért a 
sonkás tányérért még visszafordulok és azt is magam-
hoz veszem.
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Aztán kifelé, ajtót becsap, kész.
A hétvége fennmaradó részét a szabad természetben 

töltöm Ludwiggal. Mert hogy szegény a túl sok sonka 
miatt hasmenést kap, ami kutya és gazdája számára 
egyaránt módfelett kellemetlen.

Hétfőn természetesen egyenruhában megyek be dol-
gozni. Máskor soha nem járok egyenruhában, ha nem 
muszáj. A farmer és a bőrkabát tökéletes öltözék egy 
keményen dolgozó bűnüldözőnek – kivéve, ha a kemé-
nyen dolgozó bűnüldöző meg akarja mutatni az ő ke-
mény munkájával megszerzett ezüst csillagját.

Először is töltök magamnak egy kávét. A három hiva-
tali naplopó nőszemély közül kettő éppen pletykálkodik, 
a harmadik kötöget és hangosan számolja a szemeket. 
Hát igen, roppant stresszes munka Nieder  kalten  kirchen-
ben közszolgának lenni.

– Szép jó reggelt, lányok – köszönök mindjárt az aj-
tóban, aztán szép lassú léptekkel vonulok a kávéfőző-
höz.

– Szóval már tudsz róla, Franz – mondja a kötögetős 
egy pillantást vetve rám.

Tudok róla? Miről tudok? Miről zagyvál ez?
– Hát mert egyenruhában vagy – magyarázza türel-

mesen. – A polgármester mondta, szóljunk neked, hogy 
ma mindenképpen egyenruhában kellesz neki, de ezek 
szerint már neked is szólt.

– Azt mondta?
A nőszemély bólint, aztán az órára pillant.
– Ilyenkor már bent szokott lenni, nézz be hozzá.
– Benézek – mondom lassan, de azért még álldogá-
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lok a szoba közepén egy kicsit, hátha észreveszik a vál-
tozást.

Nem vesznek észre ezek semmit. Egyetlen pillantásra 
sem méltatják az én gyönyörű ezüst csillagomat. Persze 
mit is várhatna tőlük az ember? Irodisták, ahhoz meg 
nem kell sok ész. Még rendes munkahelyeken sem, hát 
még itt nálunk, Niederkaltenkirchenben.

Átsétálok hát a polgármesterhez, benyitok – és láss 
csodát, mindjárt megkapom a megérdemelt elismerést.

– Eberhofer! – mondja a polgármester és már pattan is fel 
a székéről. – Jöjjön, jöjjön csak be. Hadd nézzem magát… 
Remekül néz ki… Őszintén mondom, pompásan fest.

Még körbe is jár, hogy minden oldalról láthasson. 
Meg kell mondjam, jól esik.

– Eberhofer felügyelő, már a hangzása is más – bólo-
gat a polgármester. – Remekül fest ebben az egyenruhá-
ban. Mint egy tiszt, egy igazi úriember. A nagyapám, 
Isten nyugosztalja, ő volt ilyen fess ember annak idején, 
tudja, a tiszti egyenruhájában. Egy snájdig úriember. 
Az ember még irigykedni kezd a végén… – nevetgél, 
aztán visszaül az íróasztala mögé. Amikor újra megszó-
lal, már nem nevet. Éppen ellenkezőleg.

– No de hagyjuk ezt, Eberhofer – mondja hirtelen 
támadt komolysággal. – Elmondom, mit kell tennie. Is-
meri Özdemiré ket a Tannen utcából, ugye? A fiatalab-
bik srác az FC Rot-Weissban játszik. Első osztályú közép-
pályás. Kétlábas, a technikája meg egyenesen világ  bajnoki, 
csak sajnos túl kövér. Legalább tizenöt kiló felesleg lehet 
rajta. Ismeri őket, ugye?

Vállat vonok.
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– Láttam őket néhányszor, de hogy ismerősök len-
nénk, azt azért nem mondanám.

– Akkor ez most meg fog változni, felügyelő úr. Ép-
pen ezért akartam, hogy egyenruhában jöjjön. A törö-
kök, azok adnak az egyenruhára, tudja. Különösen, ha 
ilyen sok rajta az ezüst.

– És mi dolgom is van nekem velük? – teszem fel a 
kérdést és közben leülök az íróasztalra. Olyankor ülök 
rá, amikor a polgármester akar tőlem valamit. Mert hogy 
olyankor ez olyan jó érzés. Felülről nézhetek le rá.

Aztán megtudom, hogy az idősebb Özdemir, az apa 
ellen feljelentés érkezett. Méghozzá a saját lánya jelen-
tette fel. Mert hogy erőszakkal férjhez akarja adni. Egy 
másodunokatestvérhez. És hogy erről az egész család 
tudott, kivéve a leendő menyasszonyt. Aki gondtalanul 
elutazott látogatóba Törökországba a rokonokhoz, és 
csak ott világosította fel egy nagybácsi, hogy mit várnak 
tőle. A leány meg erre mit tesz, a kis hálátlan? Amint 
megérkeznek Ankarába, nyílegyenesen besétál a német 
nagykövetségre és feljelenti az egész pereputtyot. Az ap-
ját, a nagybátyját, a vőlegényt, az egész rokonságot. 
Mindenkit, aki tőle eltérően tudomással bírt a gonosz 
férjhez adási tervről.

Most pedig nekem jut a megtisztelő feladat, hogy ki-
hallgassam a család itt nálunk, a faluban élő részét. 

Rendben, mondom a polgármesternek, nem gond. 
Nem élünk már a középkorban, ha Özdemirék a mi 
csodá latos országunkban akarnak tartózkodni, hát tart-
sák be a csodálatos törvényeinket is. Egy csinos fiatal 
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lányt nem lehet csak úgy odaláncolni valami unokabáty-
hoz, aki senki mást nem tudott találni magának. Hová 
is jutna a világ?

A polgármester hálásan pislog, én pedig kegyesen 
kezet rázok vele. Elrendezem az ügyet, mondom. Nem 
kérdés.
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2. fejezet

Özdemirék egy öreg vityillóban laknak, a korai het-
venes évek egyik maradványában. Bérlők. A tulajdo-
nost is ismerem, tízévente épít egy új házat, mert a régi 
addigra kimegy a divatból és lepusztul. Akkor azt kiad-
ja, ő meg tovább költözik. Mivel pedig a házat minden-
féle felújítás nélkül adja bérbe, nyilván nem a módo-
sabb családok fogják kivenni. Segélyezettek és/vagy 
törökök, gyakorlatilag ennyi a választék. A törököknek 
talán fel sem tűnik az állapot. Voltam egyszer Törökor-
szágban, láttam az ottani házakat, hát azokhoz képest ez 
az ócska építmény igazi palota. 

Szóval ott állok az ajtó előtt és csengetek. Közben ha-
vazni kezd, ami március elején azért már elég bosszantó.

Kinyílik az ajtó, és ha nem csalódom, a túlsúlyos fut-
ballisten áll előttem. Meg sem várja, hogy megszólaljak, 
már invitál is befelé tökéletes németséggel.

– Jó reggelt, felügyelő úr. Murat vagyok. Fáradjon be, 
kérem! Erre tessék – mondja, és megindul előttem az 
előszobában. 


