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IV.

Vaverka az asztalt verte a járásfőnök szobájában; dühösen és elke-
seredetten döngette a nagy, barna bútordarabot, hogy hamutálca, 
tintatartó, töltőtoll s vékony iratcsomó ijedten ugrosott. Vaverkába 
nem szorult semmiféle tisztelet közvetlen felebbvalójával szemben, 
Vaverka „európai demokrata” volt.

– Meg kell mutatni ennek a nyegle magyar tanárnak – kiabálta, s 
a kolini tájszólás sok „rzs” és „vé” hangja sistergett, csörgött a nyelve 
alatt.

Sztruhár sápadtan ült, a cigarettaoltóval játszott idegesen. Másfél 
órája lármáztak, kiabáltak már szobájában, Duhony egy ízben elfu-
tott a törvényszékre, valami csekély pöre akadt csupán aznap, aztán 
ismét felbukkant az ajtóban, felhívatták Petrivalszkyt is; a Matica tit-
kára azonban nem szólt közbe, csak mosolygott, mindig élvezte, ha 
a centralisták egymást okolják. Már telefonált reggel a generális, át-
szólt a villanygyári igazgató, néhány epés megjegyzést küldött rövid 
levélben a szomszéd falu nagyhatalmú maradékbirtokosa, egy volt 
Trencsén megyei közjegyző.

– Mindenesetre oka vagyok én is – ismerte be Sztruhár –, mert én 
kértem Berinkeit arra, hogy tartson beszédet. A kéziratot láttam, ol-
vastam, jóváhagytuk a rendőrfőnök úrral. Valaminek közben mégis 
történnie kellet, valaki felbiztatta ezt a Berinkeit, hogy pontosan az 
ellenkezőjét mondja annak, amit kellett volna.

– Így megcsúfolni az egységes államot! – ütögette tovább is az 
asztalt Vaverka. – Mi elégtételt kérünk, járásfőnök úr! Elégtételt, 
rendtörvényt vagy hasonlót. Tessék intézkedni. A németek után a 
magyarok is fognak mozgolódni? Nincsen elég bajunk a szudétané-
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metekkel, mi lesz itt, ha a magyarok is meggyújtják a fáklyát, s lobog-
tatni kezdik a déli végeken?

– Állítólag pedig rendkívül meg vannak elégedve az állammal, 
a helyzettel, mindennel, az egész prágai irányítással – mosolygott 
Petrivalszky.

Duhony sokáig hallgatott. Fojtottan mondta aztán:
– A magyarok sejtenek valamit. Bizonyosan biztatást kaptak. Ta-

lán a párt útján vagy Budapestről.
– Mesebeszéd – intette le a járásfőnök –, a magyaroknak nem kell 

biztatás, azoknak az tetszik, ha tüntethetnek.
Vaverka hosszan, merően nézett Sztruhárra, s jelentőségteljesen 

szólt:
– A járásfőnökünk túlságosan sokat enged meg nekik. Hosszú 

gyep lőre ereszti őket.
Sztruhár elvörösödött. Azokra a bizalmas értesítésekre gondolt, 

amelyeknek következménye mindig az a titokzatos intelem, a mi-
nisztérium sokatmondó intelme. Most már biztosan tudta, Vaverka 
küldözgeti Prágába, Pozsonyba értesítéseit.

– Kikérem magamnak! – kiáltotta, s most ő csapott az asztalra. Vé-
letlenül Vaverka ujjait találta, Vaverka indulatosan, sértetten rántotta 
vissza a kezét.

– Bocsánat – folytatta dühösen Sztruhár –, de az én munkámért 
én vagyok felelős, és ha ez önöknek nem tetszik, folytassanak vizs-
gálatot ellenem.

Vaverka cseh nemzetiszocialista volt, a járásfőnök agrárpárti, Du-
hony szociáldemokrata, Petrivalszky tót autonomista.

Vaverka Benesre, a járásfőnök Hodzsára, Duhony Dérerre, Pet-
rivalszky Hlinkára esküdött. E pillanatban mindegyik maga mögött 
sejtette tulajdon pártját, a párt vezéreit, s azt méregette valahány, 
melyik párt erősebb, kinek tudnak jobban segíteni majd felettesei, ki 
marad győztesen a porondon.

Sztruhár békíteni akart:
– Urak, ne veszekedjünk, legalább mi tartsunk össze.
– Ki az ördög akar itt veszekedni – tajtékozta Duhony –, itt csak 

arra az álláspontra helyezkedünk, hogy mi vagyunk az államalkotó 
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nép, mi akarunk uralkodni, s nem a magyar urak, a magyar dzsent-
rik!

– Berinkei nem dzsentri – vetette közbe szelíden Petrivalszky.
– Mindegy, akár dzsentri, akár nem, a magyar mind egy húron 

pendül, nem bízom bennük.
Vaverkában felébredt a kopó:
– Én azt mondom, hogy Berinkei beszéde mögött valami magyar 

mozgolódást lehet sejteni. Hívjuk csak fel a rendőrfőnököt!
A másik három döbbenten tekintett egymásra. Ez nem tréfa, 

Vaverka már kutatni akar, s Vaverka izgatott nyomozásainak sokszor 
fogház a vége. A járásfőnök felemelte a telefonkagylót, szárazon per-
gett a szava, valamit szóltak a kagylóba: a rendőrfőnök egy negyed-
óra múlva rendelkezésre áll.

De öt perc alig telt belé, Bezek, a rendőrfőnök sietve benyitott az 
ajtón. Hosszú, magas férfi  volt, borotvált bajszú, kopasz. Százötven 
évvel ezelőtt családját Bezzegnek hívták, s a család az Alföldön la-
kott. Később felhúzódott a Bezzeg família Turócba, nevéről koptak 
a betűk, s a kis tót falu papja már Bezeknek írta az ősi nevet. Bezek 
a háború alatt egy cseh ezredben szolgált, magyarul azonban elég 
jól beszélt, azért nevezték is ki a magyar városba rendőrfőnöknek. 
Jóindulatú, csendes ember volt, egy gondja csupán, hogy a paragra-
fusoknak, rendeleteknek mindig hűségesen tegyen eleget.

Kíváncsian pillantott szét: a társaság összetételét jól ismerte.
– Tudom, miről lehetett most szó – ült le a bőrszékre –, a Berinkei 

esetét tárgyalják.
A járásfőnök bólintott. Duhony elkiáltotta magát:
– Azt a tegnapi szemtelenséget.
Most egy pillanatig mély csend telepedett a szobára, mindegyik a 

másiktól várta a szót. A rendőrfőnök kíváncsian nézett rájuk.
Duhony szólalt meg ismét:
– Rendőrfőnök úr, nincsen tudomása mostanában valami gyanús 

mozgolódásról?
Vaverka folytatta:
– Kémdolog vagy ilyesmi.


