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Dr. Kovács Lajos ny. r. ezredes Sorozatgyilkos nyomában című műve (ez szám szerint a negyedik 

könyve1) 2021 októberében, a Kossuth Kiadó gondozásában látott napvilágot.  

 

Elöljáróban leszögezem, ez egy nagyon jó, sőt, remek könyv, és aki olvasta a szerző korábbi műveit, 

annak nyilván feltűnt, hogy a Sorozatgyilkos nyomában tartalmi szempontból rendesen összecseng a 

2003-ban megjelent A halálnak élve című kiadvánnyal. Némi túlzással a legújabb kötet a hivatkozott 

első könyv folytatása, ha úgy tetszik felturbózott, újratöltött, Update-olt változata.  

 

Vagy mégsem?  

 

De, valamennyire igen, és ezt Kovács Lajos sem 

tagadja (’viszi a balhét’). Leegyszerűsítve: A 

halálnak élve, a hírhedt gyilkosságok nyomozásának 

ismertetése mellett, a Pándy-ügyről is szól; a 

Sorozatgyilkos nyomában pedig alapvetően a 

Pándy-ügyet járja körül, és számos új ismeretet 

tartalmaz, hiszen az első könyv megjelenése óta 

eltelt tizennyolc esztendő alatt annyi minden 

történt (pl. Pándy 2013. december 23-án a 

börtönben meghalt). Mindezek mellett a szerző az 

első könyvből jó néhány fejezetet átemelt ebbe a 

negyedik könyvbe. A kötetben – egyebek mellett – 

szó esik Elbert János rejtélyes öngyilkosságáról, 

Farkas Helgáról, Fenyő Jánosnak, a VICO-birodalom 

császárának a kivégzéséről, de még az ’asszonyirtó 

cinkotai bádogosról’, Kiss Béláról is. Ez a könyv 

tehát joggal tekinthető a 2003-as mű folytatásának: 

mindkettő Hernádi Janival2 kezdődik, és – az utolsó néhány bekezdést, illetve fejezetet nem számítva 

– vele, pontosabban a temetésével zárul. Mindkét könyvet áthatja az egykori munkatárs szelleme, és 

nagyon ’átjön’ a szerző és Hernádi őszinte barátsága… Nem mellesleg, A halálnak élve 10. fejezetének 

utolsó bekezdése, valamint a Sorozatgyilkos nyomában 40. fejezete (Utószó helyett) szinte betű 

szerint egyezik.  

 

Néhány gondolat a könyvről  

 

A Sorozatgyilkos nyomában hátsó borítóján olvasható ismertető szerint, a Belgiumban – és részben 

Magyarországon – élő Pándy András családjából 1986 és 1992 között hat személy tűnt el nyomtalanul. 

Ez a tény a belga rendőrség figyelmét sem kerülte el. Nyomozni kezdtek, de a lelkész 

 

1 Dr. Kovács Lajos eddig megjelent könyvei: A halálnak élve – Az elmúlt évtized hírhedt gyilkosságai. Budapest, Korona Kiadó 
Kft., 2003; A MÓR megtette – Az elmúlt évek legmegrázóbb magyar gyilkosságai. Budapest, Korona Kiadó Kft., 2009; 
Emberölések nyomozása (társszerzők: dr. Bói László és Girhiny Kornél). Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2019.  
2 Néhai Hernádi János r. ezredes, a „Kóbor tanár”, ahogy a munkatársai nevezték, az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni 
Igazgatóság (SZBEI) kiemelt főnyomozója, a „darabolós” gyilkoságok szakértője volt.  



mesterkedéseinek köszönhetően gyanújuk idővel elült. A hírhedt belga sorozatgyilkos, Dutroux3 

botrányos ügye azonban felszínre hozta a szinte már feledésbe merült hasonló gyanús eseteket, és 

ennek apropóján újra megindult az eltűnt Pándy családtagok utáni kutatás. A belga rendőrök magyar 

kollégáikat is bevonták a vizsgálódásba, és végül ez hozta meg számukra a sikert.  

 

A magyar nyomozást vezető dr. Kovács Lajos r. ezredes, aki a közismert ’Döglött Ügyek Osztálya’ élén 

állt, ebben a könyvben beszéli el az ügy felderítésének izgalmas, egyúttal valós történetét. Ám nem 

csupán a nyomozás részleteit, illetve a gátlástalan gyilkost, valamint zseniális cselszövéseit és 

szerencsétlen áldozatait ismerjük meg. A könyv közelbe hozza számunkra azt a korszakot, amikor a 

nyomozás folyt: az 1990-es éveket, azaz a XX. század végét, a változóban lévő országot, és egy mára 

már letűnt világot.  

 

A fordulatosan megírt nyomozás történetét az emberi kapcsolatok, a barátságok és a kollegialitás 

személyes momentumai szövik át, és teszik hitelessé: annak a közegnek a bemutatása, amely a 

rendőrséget jelentette akkoriban. Végül a szakember is elénk lép, hiszen a könyvet olvasva, jócskán 

bővülnek ismereteink a bűnözés helyzetéről és az emberölés kriminalisztikájáról.4  

 

A Sorozatgyilkos nyomában 238 oldal terjedelmű és 40 fejezetből áll: számozatlan bevezető 

szövegrésszel kezdődik, és a Pándy-ügy kronológiájával, illetve fényképalbummal zárul. A fejezetek 

sorrendben a következők: 

1. Pándy az Avarban      2. Az ügy előadója  

3. Gyanús eltűnések      4. Elbert a múltból  

5. Luxuskörlet – a Teve utca    6. Kis gyilkossági pitaval  

7. A Dutroux-ügy       8. Utóhatás  

9. Tehetetlen hatóságok      10. Waterloo  

11. Ágnes          12. Vallomások  

13. Megdöbbentő levél       14. Belterjes titkok  

15. Tímea          16. A csapból is…  

17. A jó zsaru         18. Vendégségben a gyilkosnál  

19. Hinni nehéz        20. Kutatás Dunakeszin  

21. Egy mindenes vallomása    22. Kulimunka  

23. Caesar a bizonyíték      24. Az álgyerek  

25. Az ész osztása        26. Az őszinte mindenes – újra  

27. Átugorható áttekintés      28. Fenyő János és Kiss Béla  

29. Sorsdöntő átszervezés      30. Költözés és betegség  

31. A jogsegélykérelem      32. A horror napjai  

33. Döglött ügyek        34. A múló idő tükre  

35. Kórházban         36. Elmegyünk  

 

3 Marc Paul Alain Dutroux elítélt belga gyermekgyilkos. A férfit és feleségét 1989-ben letartóztatták öt fiatal lány elrablásáért 
és bántalmazásáért. A legfiatalabb áldozat tizenegy éves volt. Végül 1996-ban emeltek vádat ellene hat lány bántalmazásáért, 
akik közül négy az életét vesztette. Britannia – https://www.britannica.com/biography/Marc-Dutroux (2022.03.10.).    
4 Kossuth Kiadó – https://www.kossuth.hu/konyv/5736/sorozatgyilkos-nyomaban (2022. január 20.).  

https://www.britannica.com/biography/Marc-Dutroux
https://www.kossuth.hu/konyv/5736/sorozatgyilkos-nyomaban


37. Temetés         38. Üres órák  

39. A tárgyalás         40. Utószó helyett  

41. Az ügy kronológiája      42. Tartalom  

43. Fényképalbum  

 

A szerző a könyvben nem csupán Hernádi Jánosról emlékezik meg. A műben olvashatunk a ’nagy 

csapatról’, a napjainkra már-már legendává vált zsarukról: ’jólábú’ Icáról (Albert Bálintné dr.), ’duli-

fuli tanácsosról’ (Fasnik Gyula), Hofiról (Hoffman János), ’jóindulatú’ Elekről (Kátai Elek), Király 

Ricsiről (Király Richárd), Krispán professzorról (Krispán István), Szél Kláráról, Viczkó Istvánról és 

Zsótér Fecóról (Zsótér Ferenc) – nagy örömömre szolgál, hogy mindegyiket személyesen ismerem, sőt 

egyikük-másikukkal együtt dolgoztam. A kötetben néhány gondolat erejéig feltűnik dr. Láposi Lőrinc, 

a vérprofi ’életes’ nyomozó (a kilencvenes évek elején dr. Dobos János és dr. Kovács Lajos 

parancsnoka volt), a ’kékfényes’ dr. Szabó László, valamint dr. Popper Péter és Márai Sándor – ők 

ketten, legalábbis a szerző szerint, „tudtak valamit”5.  

 

Valóban: Kovács Lajos könyve megjeleníti az 1990-es éveket, a XX. század végén változásban lévő 

országot, és életre kelti egy letűnt világ alakjait (egy olyan világét, amelynek 1980-tól rendőrként 

részese voltam). A kötet, túl azon, hogy hallatlanul érdekes és izgalmas, annak a kornak az 

„apacsromantikáját” is felidézi, amelyben a bűnüldöző és a bűnöző, vagyis a zsaru és a zsivány 

egyfajta játszma részeseként kölcsönösen tisztelték egymást – akárcsak dr. Dobos János valós 

történeteken alapuló kriminovelláiban6.  

 

Kovács Lajossal vallom: „nem lehet jó zsaru, aki távol van az élettől, burokban létezik, gyámoltalanul 

halk és visszafogott, bigott módon törvénytisztelő és tisztességes, erkölcsi magaslatokról gőgösen 

tekint alá a bűnözők világára, kompromisszumokra érzéketlen, és még a söröskorsó fülét is 

szalvétával fogja [már ha megfogja egyáltalán]. Aki nyálasan és a végtelenségig szervilis, a 

tehetetlenséggel határos módon önállótlan, indulat és józan harag nélküli módon hideg, íztelen, 

szagtalan és jellegtelen, az egyénisége pedig olyan szürke, hogy az a színskálán mérhetetlen. Akinek 

soha nincsenek nehezen megoldható problémái, göröngymentes a magánélete, és csak 

könyvillusztrációkból tudja, milyen egy kocsma belülről"7, valamint, könyvből tanulta a 

másnaposságot – ezt már én teszem hozzá.  

 

És itt (vagy ott) a pont.  

 

Dr. Kovács Lajos (Budapest, 1949) nyugalmazott rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, a Károli 

Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának címzetes egyetemi docense, vezető 

oktatója.  

 

5 KOVÁCS Lajos: Sorozatgyilkos nyomában – A Pándy-ügy. Budapest, Kossuth Kiadó, 2021, 232. o. 
6 Például DOBOS János: Kriminovellák, zsarusztorik és egyéb történetek. Budapest, Dr. Kovács Gyula [KGyul@], 2016.  
7 KOVÁCS (2021) i. m. 117–118. oldal.  



Kovács ezredes részt vett – egyebek mellett – 1991-ben Farkas 

Helga elrablását követő, majd 1993–94-ben Magda Marinko, 

valamint Bene László–Donászi Aladár páros 

gyilkosságsorozatainak nyomozásában. 1987-től az ORFK 

Életvédelmi Alosztályának, 1994-től az ORFK Bűnüldözési 

Osztályának vezetője, majd 1988-tól nyolc éven keresztül a 

Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság ’Döglött Ügyek 

Osztálya’ néven közismertté vált Életvédelmi Osztályt 

vezette. Itt kezdeményezte és irányította – többek között – a belga rendőrséggel közösen, Pándy 

András lelkész családirtási ügyében, valamint Szlávy Bulcsú gyanús eltűnése kapcsán folytatott 

nyomozást. Számos díj, elismerés és kitüntetés birtokosa, 1994-ben Göncz Árpád köztársasági elnök 

a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetését adományozta számára. A Pándy-ügyről és a 

móri Erste bankfiókban elkövetett vérengzésről készült könyvek, továbbá számos tanulmány, szakcikk 

és egy kriminalisztikai szakkönyv társszerzője.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 KOVÁCS (2021) i. m. a borító fülszövege.  

Dr. Kovács Lajos 
Forrás: Ridikül/Fotó: Lakos Gábor 
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