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K. Ella, salgótarjáni születésű asszony (kora: 41 év), 2018. január 4-én, a 

németországi Bremerhaven kikötővárosában, egy matrózok és 

hajóutasok által frekventált bordély kirakatában kuncsaft nélkül, 

fehérneműben végigácsorgott éjszaka után jutott arra a felismerésre, 

hogy reálgazdasági jellegű tevékenységből kivenni a részét a 

továbbiakban várhatóan egyre kevésbé lesz majd képes, szívből éppen 

nem kedvelt szakmájának már nem élhet, más szakmához pedig nem 

érthet – vont könyörtelen mérleget –, még a cukrászathoz vagy a 

virágkötészethez sem érzett magában kellő indíttatást; 

ezt követően gyermekkori barátja és jelenlegi élettársa, G. Ferenc (kora: 

42 év) ötletét követve, az ő biztatására határozta el, hogy ha a 

reálgazdaságban nem, hát majd máshol talál megélhetési lehetőségre – a 

megfelelő kliens felkutatása során keresték meg magyarországi közös 

ismerősük, B. Petronella (kora: 45 év) javaslatára H. Szilárd nyugdíjas 

férfit (kora: 71 év), akinél B. Petronella akkoriban bejárónőként 

dolgozott, és aki nemrégiben költözött haza Budapestre a németországi 

Tübingenből, miután felesége szívelégtelenség következtében ott 

elhalálozott; 



B. Petronella felvetésére („e mindig megnézi, ha béhájolok előtte, 

olyankó még borravalót is ad, ejróba”, egy tanú elmondása alapján 

ezeket a szavakat használta) K. Ella szerzett egy kellemes, nosztalgikus 

érzésekkel áthatott délutánt H. Szilárdnak, majd ezt követően, az idős 

férfi engedélyével H. Szilárd lakására invitálta G. Ferencet, és a 

kialakuló, a németországi emlékeket és az élet általában vett nehézségeit 

hosszas közös sóhajtozások kíséretében érintő beszélgetés során 

meggyőzték az idős férfit arról, hogy remek pénzügyi lehetőségről 

szereztek tudomást, miszerint a QuitCoin kriptovaluta rendszerének 

összeomlása hamarosan várható, és nagy mennyiségben aranyat 

vásárolni ezért most óriási profittal kecsegtet, hiszen óriási haszonnal 

lehet majd túladni rajta, „ha egyszer a befektetőknek az lesz a tuti”; 

arról is meggyőzték H. Szilárdot, hogy ezért érdemes lehet felvennie 

németországi bankszámlájáról a néhai feleségével közösen megtakarított 

pénzüket – ugyanakkor figyelmeztették az idős férfit, hogy a szóban 

forgó, mintegy százezer eurós összeget semmiképpen ne egyetlen 

alkalommal, illetve ne ugyanazon pénzkiadó automatából próbálja meg 

felvenni, mert „valakinek még akadékoskodni támadhat kedve”, akkor 

pedig időt veszíthet, és eleshet az általuk vázolt ragyogó lehetőségtől; 

azt mondták H. Szilárdnak, inkább vállalják, hogy ők maguk fuvarozzák, 

hozzák-viszik, ahányszor csak szükséges, így kéthetente egy-egy út 

alkalmával tehet szert „a kívánt likviditásra” (így fogalmaztak, és a 

kifejezés hallatán H. Szilárd egyetértően bólogatott), mi több, ők még a 



szükséges „tranzakciót” is lebonyolítják számára Budapesten, hogy 

nehezen mozgó emberként ne kelljen ezzel fáradnia; 

ezek után két útra került sor, az első alkalommal Passau, a második 

alkalommal Ingolstadt volt a cél: K. Ella és G. Ferenc így alkalmanként 

harminc-harmincezer, azaz összesen hatvanezer euróhoz jutottak, a 

városnézés örömén felül – a harmadik út előtt az induláshoz H. 

Szilárddal megbeszélt találkozón nem jelentek meg, ugyanis, mint az 

utólag rekonstruálható, már a második hazaútjukat követő napon 

elhagyták Magyarország területét; 

H. Szilárd ennek nyomán maga is szívelégtelenségben hunyt el, K. Ella 

és G. Ferenc pedig egy merészebb költekezéssel eltöltött hét után – talán 

számukra is meglepő módon – vállalkozásba fogtak, és azóta 

Hannoverben élnek, alighanem amíg meg nem halnak, 

aki nem hiszi, járjon utána, mi nyomozatilag ugyanis ennél alaposabban 

már nem tudunk, az itt leírtak jelentős részét minden életszerűségük 

dacára közvetlen bizonyítékok felvonultatásával alátámasztani nem 

tudjuk. 

 


