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A dermesztő hideg a csontjáig hatolt. A férfi alig látott a hófúvásban, félig vakon próbált tovább
kecmeregni a behavazott úton. Legszívesebben leült volna erőt gyűjteni egy kicsit, de tudta,
nem állhat meg, minél előbb el kell érnie a legközelebbi települést.
-Bárcsak nálam lenne a mobiltelefonom…- gondolta.
Egyszer csak egy autó fényszórói világították meg az utat mögötte. A férfi megkönnyebbülten
megfordult, és hevesen integetni kezdett. De az autó nem lassított, az egy helyben álló ember
felé kormányzott, és elgázolta őt. Megállás nélkül továbbhajtott, keréknyomait lassan belepte
az örvénylő hó.
Jó félóra múlva újabb autó közeledett. A sofőr valami furcsa buckát látott az út közepén, ezért
óvatosan lassított, majd megállt. A testes középkorú férfi kiszállt a járgányból, s az útakadályt
megbökte a lábával. Rémülten hőkölt hátra, amikor rájött, hogy az úton egy ember fekszik.
Lesöpörte róla a havat, már-már halottnak hitte az ismeretlent, annyira hideg, sápadt és
mozdulatlan volt. De ekkor egy halk nyögés hagyta el a sebesült száját, majd mintha mondani
próbált volna valamit.
-Fe…ke…te … v.o..l…t- suttogta alig hallhatóan, majd újra elvesztette az eszméletét.
Mire a mentők kiértek már nem volt benne élet. A gázolás és a hideg végzetes volt.
A rendőrség megkezdte munkáját, a helyszínelők a nyomokat rögzítették, az ügyet pedig LaLee
Chung-ra, egy fiatal kínai származású nyomozóra bízták, akinek ez volt az első komolyabb
ügye.
Ő már Magyarországon született, szülei 30 éve települtek be. Mindig is könnyen ment neki a
tanulás, az egyetemen is évfolyamelső volt. Talán ezért is bízta rá a százados ilyen fiatalon ezt
a bűnügyet.
A szemtanút nagyon megviselte az eset, csak hebegett-habogott a kérdések hallatán. Mivel nem
látta, hogy történt a baleset, úgy érezte nem tud segíteni. De nyomozónk hirtelen felkapta a
fejét:
-Mondott valamit?
-Inkább csak nyöszörgött. Úgy hangzott, mintha azt mondta volna, hogy „sötét volt”. Nem, nem
is… inkább „fekete volt”!
Végül hazaengedték a férfit, a rendőrök is befejezték a helyszínelést. A halott zsebében egy
fényképes beléptetőkártyát találtak, rajta a neve, Dr. Vida Tamás. A kártyát egy közeli
nemzetközi cég állította ki, az ACME Corporation.
Mivel hajnal 3 óra volt, Chung nyomozó tudta, hogy hiába is keresné fel a vállalatot, az
éjjeliőrön kívül senkit sem találna ott. Hazaküldte embereit, és maga is hazahajtott.
-Muszáj egy kicsit pihennem. -gondolta. Gyorsan főzött magának egy jázminteát, lezuhanyzott,
majd bedőlt az ágyba. De csak nehezen tudott elaludni, kavargó gondolatai nem hagyták
nyugodni.
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Másnap reggel gyorsan belapátolt egy tányér congee-t, de alig érezte a rizs és a roppanós
zöldségek ízét. Minél előbb a kapitányságra akart érni, hogy folytassa a munkát.
Megírta a jelentést az esti balesetről, majd utánanézett a nyilvántartásban a halott férfinak. Dr.
Vida Tamás jónevű fizikus professzor volt, nőtlen, 51 éves, Angliában és Svájcban is tanított
az egyetemen. Priusza nincs, még tilosban sem parkolt soha. 3 éve dolgozott az amerikai
ACME-nek, ami egy hűtőrendszerek gyártásával foglalkozó multicég volt.
-Hát, nem lettem sokkal okosabb. Irány az ACME! - pattant fel a monitor elől a fiatalember.
A hatalmas gyártelep távol esett minden lakott településtől, magas kerítés vette körül, a bejárati
sorompónál Chung elektronikus beléptetőrendszert talált. Hirtelen ötlettől vezérelve előhúzta
Vida doktor kártyáját, s a leolvasóhoz érintette. A sorompó hangtalanul kinyílt, az autó behajtott
a védett területre. Mivel nem tudta, hogy a sok lapos épület közül hol kezdje a kutatást, egy
darabig céltalanul körözött. Rövidesen kíséretet kapott, egy biztonsági őr szegődött a nyomába,
aki észrevette a biztonsági rendszer idegen gépjármű behatolását jelző riasztását. Nyomozónk
igazolta magát, s az őr elkísérte őt abba a szektorba, ahol a tudós dolgozott.
Egy előcsarnokba értek, ahonnan egy recepcióslány a labor vezetőjéhez irányította Chungot. A
rendőr végig magán érezte a kíváncsi tekinteteket, szokatlan volt egy idegen, ráadásul rendőr
felbukkanása.
Chung egy tágas irodában találta magát. Drága bőrbútorokat látott, hatalmas mahagóni
íróasztalt, mögötte pedig egy acélkék szemű, fekete hajú 40 év körüli jóképű férfit.
-Dr. David Young- mutatkozott be mosolyogva. -Minek köszönhetjük a látogatását?
Egyik munkatársukat, Dr. Vida Tamást tegnap este súlyos közúti baleset érte. A helyszínen
meghalt.
Döbbent csönd telepedett a szobára.
-Mi-mi-miben tudunk segíteni?-kérdezte az amerikai, aki halvány akcentussal, de nagyon jól
beszélt magyarul. -Baleset történt, nem?
-Cserbenhagyásos gázolás volt. Nem zárható ki a gyilkosság sem… S mivel a baleset nem
messze a gyártól történt, lehet, hogy valaki a cégtől tud segíteni. Kérem, miután Önt
kihallgattam, hívja ide a közvetlen munkatársakat, mindenkivel egyenként szeretnék beszélni.
-Természetesen, mindenben a rendelkezésére állok.
-Először is kérem, mondjon pár szót a vállalatról, és arról mivel foglalkozott Dr. Vida
mostanában!
-Mint azt bizonyára tudja, ipari létesítmények számára fejlesztünk ki egyedi hűtési
technológiákat. Bizonyára hallott már az ITER2020 fúziós reaktor projektről.
-Hát leginkább csak annyit, hogy a franciák dolgoznak egy új erőmű építésén.
-Igen, Marseille közelében épül az objektum. Trícium, azaz egy hidrogénizotóp fúziója során
felszabaduló hatalmas energiát hasznosítja az erőmű, illetve fogja, a tervek szerint 2020-tól.
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Számos külföldi partnerrel működnek együtt, s a mi cégünk kapta a megbízatást a hűtőkör
kifejlesztésére és tesztelésére. Dr. Vida volt a tesztelést végző csoport vezetője.
-Értem. Meg voltak elégedve a munkájával?
-Természetesen, kiváló szaktekintély volt.
-És hogy jött ki a kollégáival?
-Nézze, mivel óriási felelősség hárult rá, és nagy volt a nyomás, érthető, ha maximális
teljesítményt követelt az embereitől. Ez néha nem mindenkinek tetszett.
-Voltak-e barátai, ellenségei?
-Egyikről sem tudok, elég zárkózott, magának való embernek ismertük meg.
-Köszönöm, akkor kérem, mutassa meg az irodáját.- Chung felállt. Elindultak a hófehér
folyosók útvesztőin át, majd Dr. Young benyitott egy sötét barna tölgyfa ajtón. Dr. Vida irodája
tágas volt és világos, tudóshoz nem illő rend honolt benne.
-Máris küldöm Tamás helyettesesét.-mondta a főnök, és magára hagyta a rendőrt. Nemsokára
kopogtak, s egy sötétbőrű férfi jelent meg a szobában.
-Jó napot nyomozó! A nevem James Jones. Dr. Vida közvetlen helyettese vagyok. Elnézést, ha
nem lennék elég összeszedett, de csak most hallottam a hírt…
-Áááá, foglaljon helyet! Pár kérdést szeretnék feltenni. Hogyan tudják pótolni Vidát, most, hogy
nem dolgozik?
-Tudja, a tesztelés vége felé vagyunk. Mindent szigorúan dokumentáltunk a központi szerveren.
Az átadásnak az év végéig meg kell történnie, az utolsó simítások vannak csak hátra.
-És a munka, rendben ment?
-Tudtommal igen.
-Ki veszi át a csoport irányítását most?
-Még nem közölték, de feltételezem én. Végül is az érdemi munkát eddig is én csináltam.
-Értem. Beküldené a következő munkatársát?
-Természetesen.
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Gyomra hangosan korogva követelte az ebédet. Egész napját kihallgatásokkal töltötte, ennek
ellenére úgy érezte, még mindig sötétben tapogatózik. Elhatározta, hogy visszamegy a
kapitányságra, útközben még bekap valamit.
Szórakozottan turkált a fiókokban, nézegette az aktákat, majd a polchoz lépett. Belekukkantott
egy-két mappába, majd ahogy kihúzta az egyiket, valamit észrevett mögötte. A mappák mögött
egy kisméretű laptop lapult. Chung előhúzta, majd az asztalnál bekapcsolta. A gép le volt
kódolva.
-Te pedig velem jössz, majd később szóra bírlak.-azzal elsüllyesztette a gépet a táskájában.
Kifelé indult, de valami megcsillant az ablak alatt. Egy szakadt ezüstláncon függő, fekete
obszidiánból csiszolt medál volt az. Chung az ékszert is eltette.
A parkolóhoz tartott, már éppen be akart volna szállni az autóba, amikor egy fekete Honda
gördült a mellette levő üres helyre. Chung egyből felfigyelt a motorháztetőn éktelenkedő
különös horpadásra.
-Chung nyomozó vagyok. Megtudhatnám a nevét?
-Hantos Gábor. Mit óhajt?
-Mi történt az autó elejével?
-Ne is kérdezze. Tegnap este, a hófúvásban kiugrott elém az úton egy őz. Már nem tudtam
megállni. Miért kérdezi?
-Egy cserbenhagyásos gázolás ügyében nyomozok. Kérem, adja át autó kulcsait, az autót
lefoglalom átvizsgálásra.
-De hiszen ez nevetséges! Engem gyanúsít gyilkossággal? Tudja, ki vagyok én? Máris
telefonálok az igazgatónak!
-Felesleges. A rendőrségi nyomozásba nincs beleszólása.
Két óra múlva Chung úton volt a város felé. Kollégái elszállították a gyanús autót a laborba, ő
pedig végre ehetett valamit.
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Chung csüggedten és hullafáradtan ült íróasztalánál. Most kapta meg a labor jelentését, az autón
vérnyomokat találtak. De állati vér volt, valószínűleg tényleg egy őzet ütött el a baleset estéjén
a sofőr.
Egyre jobban zavarta, hogy fogalma sincs, mit akarhatott mondani az áldozat utolsó szavaival.
A gyilkosra utalt?
-„Fekete volt”- hát az autó is, kár, hogy nem az ütötte el. – gondolta. Vagy a néger helyettesre
gondolhatott, igazán jól jött neki a kinevezés... Alibije sincs, azt mondta otthon volt egyedül.
-Lássuk a laptopot!- szánta rá magát a munkára Chung.
Felnyitotta, majd különféle jelszavakat próbált beírni, de mindhiába. Eközben a zsebéből kiesett
a fekete hold alakú medál, amelyet Vida irodájában talált, a laptop mellé helyezte az asztalon.
-Valami kézenfekvő jelszónak kell lennie, Dr. Vida módszeres ember volt… de vajon mi lehet?
Hosszas próbálkozás után elfáradt, az asztalán lévő bögréből kortyolt egy kis kávét, közben
szórakozottan elkezdte babrálni a medált.
-Mmm… és ha nem is azt mondta, hogy „fekete volt”, hanem azt, hogy „fekete hold”?
Beírta a laptopba. A kezdőképernyő betöltött.
-Hát nem ráhibáztam?! - csapott az asztalra örömében Chung.
-Nézzük a fájljait, hátha találok valami érdekeset!
Egy kísérlet nevű mappában videóüzeneteket talált. Megnyitotta az utoljára feltöltött videót,
majd elindította.
-68. felvétel- A mai napon sajnos megbizonyosodtam az elméletem helyességéről. Ha a reaktor
valami ismeretlen, és nem várt okból túlmelegszik, a hűtőberendezés nem bírja a túlterhelést, a
fűtőelemek leolvadnak, a robbanás kockázata túl magas. Tehát a hűtőberendezés csak kis
tartományban képes működni. Más anyagokat kell használni a fűtőelemeknél, új tervek
szükségesek, és a tesztelést is újra kell kezdeni. Most megyek jelenteni a főnöknek, biztos nem
lesz boldog.-mondta Vida a videóban.
-Erről nem beszélt Dr. Young, itt valami bűzlik.
Chung visszament az ACME-be. Bement a főnök irodájába, de senkit nem talált ott. Ahogy
hátrafordult, egy alkalmazott ért mögé.
-Elnézést, meg tudná mondani, hol van most Dr. Young?
-Oh, pont most ment le a parkolóba.
-Köszönöm, viszlát!
Chung leszaladt a parkolóba, ahol meglátta Youngot, odalépett hozzá.
-Elnézést, de sürgősen beszélnünk kell!
-Ne haragudjon, de 20 perc múlva videókonferencia kezdődik egy francia partnerrel.
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-Sajnos nem fog részt venni rajta, kérem, szálljon be az autómba, be kell mennünk az őrsre, egy
újabb kihallgatásra.
Ebben a pillanatban Young sarkon fordult, és futásnak eredt. Chung a nyomában. Már majdnem
elérte a labor automata ajtaját, amikor megbotlott, és elesett. Chung rávetette magát, és gyorsan
hátrabilincselte a kezét, majd bevitte a rendőrségre. A kihallgatószobába kísérte az ellenállni
próbáló gyanúsítottat.
-Feltennék még néhány kérdést. Tudott Ön arról, hogy a hűtőberendezés nem biztonságos?
- Ez nevetséges, mégis miről beszél?
-Videófelvételem van az Önök beszélgetéséről, akarja látni?
Young arca eltorzult.
-Akkor mit szórakozik velem? Pontosan tudja, hogy az a hülye, beszari tudós le akarta fújni az
egész projektet! Azzal fenyegetett engem, hogyha nem kezdjük elölről a munkát, a
hatóságokhoz fordul. Pedig tisztában volt vele, hogy nem lennénk kész az átadásig,
elveszítenénk a megbízatást, a cég pedig csődbe is mehetne. Nem hagyhattam…
-Ezért elhatározta, hogy megöli.
-Nem, nem akartam…
-Valaki mégis elütötte. Ha ártatlan, miért futott el az előbb?
-Valaki más is ott volt a megbeszélésen, nem látta? Jones, aki ugyanúgy vélekedett, mint én.
Megnyugtatott, hogy minden rendben lesz, beszél vele. De nem tudtam, hogy ezt tervezi…
Kiadták az elfogatóparancsot Jones ellen, s egy óra múlva már ő is a rendőrségen
méltatlankodott. De hamarosan megtört, és beismerte a gyilkosságot.
A bíróság Jones-t 15 évi, Young-ot 5 évi letöltendő börtönbüntetésre ítélte.
Chung pedig kitüntetésben részesült élete első nyomozásának gyors megáldásáért.

Balkányi Lajos
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