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Az orgazda 
 

 

 

Kovács Péter rendőrtiszt a pénzérméket dobálta a kávé automatába, mikor megszólították. 

– Mizu? – kérdezte Balogh őrnagy. A magas, pocakos férfi egykor Kovács társa volt, mikor 

még járőrként szolgáltak a Török utcai rendőrkapitányságon. Azóta mindkettejüket 

előléptették, miután együtt lebuktattak egy orgazdát, aki több milliós kárt okozott a 

mezőgazdaságnak. 

– Megyek a kihallgatóba. Velem jössz? Kéne egy rossz zsaru. 

– Haha, nagyon vicces. Mit fogtál? 

Kovács a kezébe lökte a hóna alatt tartott dossziét és szürcsölt a kávéjából. 

– Brrr! Ez a kávé még mindig mosogatólé… Termesztésen kaptuk. Egy vízvezeték szerelő 

buktatta le, tőle jött a füles. Azt kell kiszedni belőle, hogy kitől vette a cuccot. 

– Ez a nő hetven éves! – hüledezett Balogh. 

Kovács megvonta a vállát és visszavette a dossziét. Együtt, ráérős nyugalomban elindultak 

a kihallgató helyiségek felé. 

– Tudom, de szinte az összes a nyugdíjasok közül kerül ki. Na meg a hippik közül. Minden 

héten behozunk párat. Még mindig nem jutott el az agyukig, hogy tilosban járnak.  

– Barmok – mondta gúnyosan Balogh. 

– Hogy van a feleséged? – kérdezte Kovács, hogy témát váltson. – Zabos még a kölyök 

miatt? 

Baloghéknak egy fiúk és egy lányuk volt, mindkettő égetnivaló gyerek volt, de Kovács 

szerette őket. Nem egyszer húzta ki a pácból a fiút, mikor iskolakerülésen kapták. 

– Á, ne is mondd! – legyintett Balogh. – Szobafogság, zsebpénzmegvonás, mindent 

bevetett, de a kölyök javíthatatlan. Még mindig kilóg éjszakánként, aztán a haverjaival 

festékszóróznak meg kővel dobálják a vonatokat. Pedig megmondtam neki, hogy eltöröm az 

ujjait, ha még egyszer rajtakapom. 

– Le kéne állnia a fűről. Attól megy így el az eszük. Én az enyéimnek nem engedem, hiába 

nyavalyognak, hogy „apa, csak egy szálat szívnék naponta!” 

– Hidd el, úgyis megveszik, akár engeded, akár nem. Adnak pár forintot valami 

hajléktalannak, az meg bemegy a dohányboltba és megveszi nekik. 

Leértek az alagsorba és a félhomályos folyosón haladtak tovább. Felmutatták 

igazolványukat az őrnek, aki bólintott és tovább engedte a két rendőrt a kihallgató szobákhoz. 

– Melyik lesz az? – kérdezte Balogh. 

– A huszonhetes. Itt is vagyunk. 

Hozzáérintették jelvényüket az ajtó melletti leolvasóhoz, mire a zár berregni kezdett és az 

ajtó kinyílt. Odabent egyetlen asztal volt, két székkel, az egyiken egy idős, testes asszony ült. 

Még mindig kötényt és fejkendőt viselt, amiben a tésztát dagasztotta, mikor a rendőrök 

csöngettek nála a házkutatási paranccsal. Ennek már öt órája volt. 

Az asszony reszketett és nem csak a félelemtől. Kovács alkalmazta azt régi, jól bevált 

módszert, hogy néhány fokkal alacsonyabbra állították a kihallgató szoba hőmérsékletét. 

Kihúzta a másik széket és leült. 

– Üdvözlöm, Szabóné, a nevem Kovács őrmester, ő pedig itt mellettem Balogh őrmester 

úr. 

Amint megszólították, a hölgy felzokogott. 

– Jaj, az ég szerelmére, mér' tartanak itt, min' valami bűnözőt? Nem csiná'tam én semmi 

rosszat se, biz' Isten! 

– Hölgyem, házkutatást tartottunk önnél és mindent megtaláltunk. Nincs értelme tagadnia. 



Felolvasták önnek a jogait? 

– Fe-fel… megmon'ták a rendőrurak, hogy híhatok ügyvédet. De nekem nincsen arra 

pénzem… 

– Majd kirendelünk magának egyet – mondta Kovács és közben a dossziéban lapozott. 

Kivett belőle néhány fényképet és az idős asszony elé tette, sorban. – Arra vagyunk 

kíváncsiak, hogy kitől vette ezeket? 

– Én… én má' nem is tudom… 

– Erőltesse meg az agyát! – szólt közbe Balogh és összefonta karjait a mellkasa előtt. 

Az asszony megint sírva fakadt. 

– Mit akarnak tőlem? Mi rosszat csiná'tam? 

– Tényleg nincs tisztában vele, mekkora bajban van, hölgyem? 

Szabóné megrázta a fejét. 

– Akkor hadd világosítsam fel: a kettőezer-hatvannyolcadik évi LVIII. törvény 

harmincadik paragrafusa értelmében maga – most kapaszkodjon meg, hölgyem – háromtól öt 

évig terjedő szabadságvesztésre ítélhető, tiltott növényfajták termesztése miatt! 

Az asszony még hangosabban sírt és kötényével törölgette a szemét. Kovács hátranézett a 

mögötte álló Baloghra, akivel összevigyorogtak. Tudták mindketten, hogy a gyanúsított már a 

markukban van, mindent be fog vallani, és délután már be is hozhatják a terjesztőt. 

– De hát… de hát ez csak paprika! – szipogott Szabóné. – Meg pa-paradicsom… Meg 

ződborsó! 

– Ráadásul kegyed még termelői engedélyt sem váltott ki! – tett rá még egy lapáttal 

Balogh. 

– Termelői engedélyt a kiskertemre? 

Kovács nagyot sóhajtott. Az asszonynak fogalma sem volt semmiről. Lényegében ártatlan, 

mert nem tudta, hogy bűnt követ el, mikor elültette azokat a magokat. Mind ilyenek voltak, 

kivéve a hippiket, akik szánt szándékkal szembe mentek a törvényekkel. 

– Nézze, bevizsgáltattuk a növényeket és a szakértők megállapították, hogy nem 

ellenőrzött gazdaságból származtak. 

– Ellenőrzött? 

– Igen! Államilag elismert és engedélyezett gazdaságokból, mint mondjuk a Willendorf 

márkájú paprika. Nem hiszem el, hogy nem tudja, miről beszélek. A feleségem is olyat nevel 

az üvegházban, akkora a kaliforniai paprika, mint egy focilabda. 

– Jaj, rendőrúr, az nagyon drága! – kesergett Szabóné. – A nyugdíjamból nem futná arra. 

Hiszen annyiba kerül, mintha megvenném a bótba a paprikát! 

– És akkor az a megoldás, hogy elvetünk a kertben minden szemetet? Hogy gondolta, hogy 

elveti azokat a magokat? Magának gyerekei és unokái vannak, jóasszony! Ezzel eteti az 

unokáit? Akár mérgezőek is lehetnek! 

– Micsoda?! – kapta a szája elé a kezét Szabóné. 

Balogh megelégelte az asszony kesergését, mert hirtelen az asztalra csapott. 

– Biztosan nem a Willendorftól vásárolta azokat a magokat. Valakinek a kertjéből 

származnak. Árulja el és megússza felfüggesztett börtönbüntetéssel. 

– Jaj istenem, istenem… Hát, hát talán a szomszéd Pista bácsitól. Azt hiszem, ő atta még 

tavasszal.  

– Kicsoda? 

– Mondom, a Pista bácsi. 

– Milyen Pista? 

– Hát a Miklósi Pista. 

– Miklósi István – ismételte a nevet Kovács. – Ő egy orgazda? 

– Hát, elég nagy orra van… 

– Nem az érdekel, mekkora az orra! – förmedt rá Balogh. – Milyen gyakran vásárol tőle 



magokat? 

– Vásárolni? De hisz ingyen adja az a jóember! Fölássa a kertemet, ha kérem, meg 

ellapátolja a havat. A mú’tkor ő segített kivágni azt a fát, amit a vihar kidöntött. Nagyon 

becsületes ember az, higgyék el, ha mondom! 

– Akkor azt hiszem, egy újabb hippivel van dolgunk, haver – súgta oda Balogh a régi 

társának, mikor kiléptek a kihallgató szobából és visszavitették Szabónét a cellájába. 

– Gyere, hozzuk be azt a szemétládát, aztán menjünk kajálni. Farkaséhes vagyok! 

 


