A regény egy kitalált történet, kitalált
szereplőkkel. Ha bárki hasonlóságot vél
felfedezni, egy általa ismert valós történet és
a regény cselekménye között, az csupán a
véletlen műve! A szereplők neve sem köthető
egyetlen valós személyhez sem! Csak
általánosságban tartalmaz korrajzot.

Tisztelt Olvasó!
A ’90-es évek elején végre felszabadultnak érezte magát az ember és a
gazdaság. Egymás után alakultak a Kft.-k, Bt.-k, a különböző
vállalkozások. A gyárakat eladták, a beáramló tőke reményében, de mint
később kiderült, nem a gyárakra volt szüksége a befektetőknek, csupán a
piaci részesedésüket kívánták növelni a nagyobb profit reményében. Dúlt
az országban a vad-kapitalizmus, melynek gyökerei, előzményei olyan
távlatokban voltak, melyre már senki nem emlékezett. Az üzemek
felszámolása után utcára kerülő emberek egy részéből kényszer-vállalkozó
lett, akik a kereskedelem ügynöki szegmensében, pénz és hozzáértés nélkül
próbáltak érvényesülni, sőt meggazdagodni. Néhányuknak sikerült, a
többség viszont szinte mindenét elvesztette.
Hatalmas, háttér nélküli áru ajánlatok keringtek az országban, számtalan
vállalkozás hirdette, csak nála kapható, az egyébként nem létező betonvas,
cement, orosz vodka, de gyémánt és arany is, egyre növekvő (kifestett és
átírt) árakon. Províziós (jutalék) szerződések köttettek, valós árualap
nélkül. Irodák helyett szállodák halljában folytak a tárgyalások, de szinte
senkinek nem volt arra pénze, hogy megigyon egy méregdrága kávét!
Néhányan megpróbáltak ugyan – pénz és valós árualap nélkül –
tisztességes kereskedelmi közvetítői tevékenységet folytatni, de
jogszabályi támogatás nélkül, már néhány kör után elvéreztek. Mind az
eladó, mind a vevő arra törekedett, hogy a közvetítőket kigolyózza az
üzletből és bár használta, sőt kihasználta munkájukat, fizetni ezért már nem
volt hajlandó! Csak az maradt talpon, aki meg tudta venni az árut és annak
eladásából, egyre növekvő profitra tett szert.
Hőskor volt ez Magyarországon, bizonyos értelemben, a vállalkozások
hőskora. Meg kellett tanulni a kereskedelem fortélyait, el kellett sajátítani
a szakzsargont, tudni kellett a szabályok szerint elkészíteni egy ajánlatot,
meg kellett tanulni a banki műveleteket és nem utolsó sorban meg kellett
tanulni a tisztesség szabályait! Sajnos ez utóbbi még a mai napig nem

igazán került a helyére! Lásd azokat a vállalkozásokat, befektetéseket, ahol
a kis emberek pénze vándorolt, szinte büntetlenül a nagyhalak zsebébe! Itt
kell megjegyezni: a tisztességtelenség szabályait is el kellett sajátítani!
Sajnos!
Ez a regény is egy ilyen, egyébként tisztességes foglalkozással rendelkező
ember kálváriáját meséli el. Nem csak ő, de a környezete is alaposan
megsínylette ezt a kalandot, melynek a vége…
No de ezt elmondja a regény!
Mint minden történetnek, ennek is van tanulsága! De ezt ki-ki saját maga
szűrje le, a regény elolvasása után. Kedves Olvasó! A többit önre bízom!

Tisztelettel:
A szerző

Prológus
Béla dühösen ült a széken! Látszott rajta, hogy fékezi magát, de egy szikra és
akkorát robban, hogy itt ebben a kocsmában, kő kövön nem marad. Kezében a
villával dobolt az asztalon. Előtte a tányéron az ebéd maradéka. Rántott
szeletet evett sült krumplival, de már csak pár szem krumpli árválkodott a
tányéron. Vele szemben Góliáth Géza ült. Ő még falatozott. Mikor lenyelte az
utolsó falatot, a férfi kiadta minden dühét!
–

Hogyan képzelted Géza? Kirángatsz Húsvét hétfőn az otthonomból
ilyen marhasággal. Minek nézel te engem? Egy vén hülyének, akit csak
úgy leakaszthatsz, mint egy rossz kabátot? Mi ez a baromság? Most
otthon ülhetnék és ehetném az isteni bárány pörköltet, amit az asszony
főzött és nem itt ebben a csehóban ezt a kiszáradt cipőtalpat. Eszednél
vagy? Mikor látott téged orvos! Legszívesebben most itt helyben
kitekerném a nyakad! Még hogy arany. Rögtön ekkora mennyiségben.
Meg, az hogy a tiéd és adjuk el. Mi a fene vagy te? Aranyásó? Itt
Európában? Hogy dőlhettem be ennek az agyrémnek. Még hogy nagy
üzlet.

Géza egykedvűen hallgatta a kitörést, közben a fogát piszkálta egy fogvájóval.
Még a pincér is kinézett a lengőajtón, hogy mi történhetett. Látta, hogy csak a
két vendég – összesen ők voltak a vendéglőben – vitatkozik, pontosabban az
egyik emelt hangon szidja a másikat, hát visszafordult és eltűnt az ajtó mögött.
Gondolta, majd ha tettlegességre fajul, visszajön! Géza látta, hogy a másik
lassan csillapodik, így elkezdte mondandóját.
–

Mi az Morgós? – ő csak így nevezte Bélát – mi a fenéért kiabálsz?
Senki nem vezetett félre. Valóban az én birtokomban van ez az áru és
vevőt keresek rá. Én egy ideje már Svájcban élek és sikerült
megszereznem ezt az árut. Ráadásul csak akkor kell kifizetnem, ha
eladtam. De a szerződés aláírásakor az én birtokomba került a teljes
mennyiség. Jó lenne, ha nem beszélnél velem ilyen hangon, mert én
épp most szeretnélek bevenni ebbe az üzletbe, de akár meg is
gondolhatom magam. Ha nem hiszel nekem itt az anyag, nézd meg
magad.

Géza a táskájába nyúlt és egy nagy paksamétát húzott elő. Kivett belőle egy
iratot és Béla elé tolta. Az irat két összetűzött papírlapból állt, egyik idegen
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nyelven a másik magyarul. Mivel nem beszélt egyetlen idegen nyelvet sem az
utóbbit, a magyar szöveget kezdte olvasni.
Szerződés mely létrejött a felek között, akik aláírásukkal látták el ezen
dokumentumot ... lassan tagoltan olvasta, nehogy egyetlen szó is kimaradjon!
Csak nézte, ahogy kikerekedik az a történet, amit Géza az előbb mondott!
Valóban a szerződés szerint megvette ezt az árut, abban a mennyiségben és
tényleg, nem kell kifizetnie csak akkor, ha majd eladta. Ilyen szerencséje is
csak Gézának lehet. Bár a szöveg egyértelmű volt, még sokáig nézte a papírt.
Nem akart hinni a szemének. Mit is mondott ez az ember, hogy be akarja venni
ebbe az üzletbe? Mennyi pénz lehet ebben? De honnan szerezzen ő erre vevőt?
Ez akkora tétel, hogy felfogni sem lehet.
Géza benyúlt a táskájába és egy hatalmas könyvet vett elő, kinyitotta és azt is
elé tolta. Hatalmas színes lapok, rajtuk arany betűkkel a felírat: 20 YARE
GOLD CERTIFICATE. Fogalma sem volt, hogy mit jelent, de a könyv lapjai,
nagyon sok lap, össze voltak fűzve és egy hatalmas pecsét lógott rajta. Milyen...
fogalma sem volt, mert még ilyet soha nem látott.
–

Na, Morgós – szólalt meg Géza – mit szólsz hozzá? Kapiskálod már,
hogy miről is beszélek? Tudod, mielőtt máskor ordítasz, előbb kérdezz,
csak azután ordíts. Így sokkal nyugodtabb és egyszerűbb. Ez az én
árum, az én aranyam, ezt már senki el nem veheti tőlem! Látod, ilyen
barátod vagyok, hogy a nagy üzletbe is be akarlak venni. Tudod, ezen
annyit kereshetünk, hogy nálunk gazdagabb kisember nem lesz sehol.

–

Te Géza – mondta Béla békülékenyen – Beavatnál abba, hogy mik ezek
a színes papírok? A gold feliratot ismerem, azt tudom, hogy aranyat
jelent, de van itt más szöveg is, no meg ez a hatalmas pecsét. Mondj
valamit erről.

–

Mikor tárgyaltunk ennek az árunak a megvételéről, a valódi tulajdonos
bemutatta nekem az eredeti papírokat, de abban egyeztünk meg, hogy
ez mindaddig nála marad, amíg el nem tudom adni. Ha aláírtam az
értékesítési szerződést, megkapom az eredeti okmányokat, amit át kell
majd adni az új vevőnek. De így viszont nekem nem lett volna a
szerződésen kívül semmi a kezemben. Bizonyítékok nélkül eladni,
szerintem lehetetlen lett volna. Ezért készült ez a közjegyzői pecséttel
ellátott dokumentum csomag, ami teljesen megegyezik az eredetivel.
Ezt igazolja ez a hatalmas pecsét, meg a hozzá fűzött szöveg, hogy
mindenben megegyezik az eredetivel, hitelesítette a spanyol közjegyző.
Itt a tárolási jegy is, ami igazolja, hogy az áru nem fikció, hanem
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trezorokban tárolt 12,5 kg súlyú, igazoló pecsétekkel ellátott
999,5/1000 minőségű, vagy jobb (ezt jelenti az or better). Szóval
Morgóska – a becézés a feszültség oldását akarta elérni –, ez nem
hamuka. Még mindig van kedved ordítani?
Az előbb még dühöngő férfi bambán nézett ki a fejéből. Istenem! Most
marokra foghatja az Isten lábát. Minden gondja megoldódna! Ekkora lenne a
szerencséje? De hát ennek a simlisnek is van, akkor neki miért ne lehetne!
Hosszan tanulmányozta a dokumentumot, a színes lapokat, mert csak ennyit
értett belőle, hogy csodaszép színes. Hirtelen úgy érezte kikívánkozik az ebéd.
Nem kapott levegőt. Forgott a gyomra, a feje szédült. Azután tisztult a kép.
Végül nagy nehezen megszólalt.
–

De Géza! Nekem ilyen vevő nincs a tarsolyomban. Fogalmam sincs az
egész ügyletről, azt sem tudom, hol keressek olyan embert, akinek van
erre pár millió dollárja.

–

Pár száz milliárd, barátom, pár száz milliárd! – vágta oda Géza olyan
fölényesen, mintha csak azt mondta volna, hogy egy ezres az ebéd ára.
– Tudod, ebben az üzletben az árut unciára mérik, és annak van ára, és
ez a mennyiség, kimondhatatlan mennyiségű unciát takar. Ha meg
nincs vevőd, keress! Vannak embereid, azoknak lehet, hogy van. Ígérj
nekik jutalékot, valamennyit, azután lekaszáljuk az üzletet. Besöpörjük
a lóvét és eltűnünk a süllyesztőben. Hátradőlve valamelyik
tengerparton szürcsöljük majd a jéghideg koktélt.

–

Van ilyen emberem az irodában, de őt nem lehet egy ilyen üzletben
alamizsnával kifizetni – mondta elgondolkodva Béla, majd így folytatta
– ha van erre az árura, ebben a világban vevő, ő megtalálja. Olyan, mint
egy buldog. Ha ráveti magát egy témára, addig nem hagyja abba, míg
az el nem rendeződik. Én még nem hallottam tőle soha azt, hogy
lehetetlen. A kedvenc mondása: aki dolgozni, alkotni akar, az módszert
keres, aki meg nem az kifogást. Szóval, ha ezt bekalkulálod, más
leosztást kell kitalálni, mert alamizsnáért nem fog menni. Akkor inkább
hagyjuk is. Nekem, mint mondtam nincs vevőm, meg hozzáértésem, de
Miklós meg tudja csinálni. Mit szólsz hozzá?

–

Nézd, ez a te dolgod, én megmondom mi osztható, azután te úgy
rendezed, ahogy akarod. Én 5%-kal a londoni kettes jegyzés alatt
vettem meg az árut és ebből 0,5 % a vevői és eladói oldal közötti
szétosztható jutalék. Az arány: fele-fele. Te az eladói oldalt képviseled,
kapsz tőlem megbízást, hivatalost, pecsétest. Én ebből már nem kérek
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vissza, így a 0,25% a tiétek, mindegy, hogy hány embert rángatsz bele
magaddal. A jutalék szerződéseket te írod alá, mint megbízott, de
nekem kell ellenjegyeznem, csak úgy fizet a bank, ha üzlet lesz. Hogy
lásd, kivel van dolgod, neked még jár extra prémium, de csak azért mert
a barátomnak tartalak. Ha létrejön az üzlet a 4% feletti 0,5%-ot neked
adom, de erről nem kell tudnia senkinek. Csak kettőnk között marad.
Oké? Ha annyira okos az embered, akkor itt van egy ajánlat, meg a
dokumentumok fénymásolata, igaz nem színes, de megteszi. Indítsd el
az üzletet és hajrá. Gazdagodjunk meg! Mit szólsz?
Béla elvette a papírokat és belenézett! Mindaz benne volt, amiről Géza beszélt.
Ugyan egy szót sem értett, de majd Miklós megérti, azután ha megértette, meg
is csinálja. Mennyire jó lenne, ha sok ilyen embere lenne az irodában. De hát
Miklós nem is az ő embere, csak ott dolgozik. Mindegy. Ha valaki meg tudja
oldani, az ő. A fejében a gondolatok úgy kergetőztek, mint a tavaszi lepkék a
virágos mezőn. Holnap az lesz az első, hogy behívja Miklóst és Elemért, azután
minden kiderül. Remélem – gondolta – a vége szép lesz. Adja Isten! Végül
megegyeztek, kezet adtak rá és ittak egy-egy pohár sört. Gézának, szokás
szerint egy fillérje sem volt. Béla rendelt és kérte egyben a számlát is. Kifizette
a cekket. Még hosszan beszélgettek, más dolgokról, de mindig ehhez az
üzlethez érkeztek vissza.
Már hazafelé autózott, amikor még mindig a magasságoshoz fohászkodott
segítségért. A malom elindult. Fog-e őrölni, vagy csak a résztvevőket ledarálni,
az még nem volt látható. Oly sok volt a ha. Ha az ember bízik a jövőjében és
tesz is érte, talán sikerül! A holnap mindent eldönt!
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I.
Ez a reggel is ugyanolyan volt, mint a többi. Húsvét utáni első munkanap.
Miklós korábban ébredt a szokottnál. Még forgolódott kicsit az ágyban,
nyújtózkodott, mielőtt rászánta magát, hogy felkeljen. Gondolatai már az üzlet
körül forogtak. Vajon Béla megkötötte-e a gabona szállítási szerződést? Vajon
mekkora lesz a profit, mekkora jutalék üti a markát a résztvevőknek? Remélem,
– gondolta – nem cseszte el szokás szerint, valamelyik haver javára lemondva
a várható nyereségről.
Béla, akit mindenki öregnek tartott, valójában nem is volt öreg. Alig két évvel
volt Miklósnál öregebb Elemérnél viszont már fiatalabb. Csak mackós termete,
lelógó, huszáros bajusza, bozontos szakálla, mely a melle közepéig ért, ritkuló,
hátul varkocsba kényszerített haja kölcsönzött neki olyan megjelenést, ami
miatt Bélát öregnek titulálták. Egyébként, egyszerűen csak Bronzos Bélának
hívták, de a háta mögött mindenki csak Medvének nevezte. Tisztességes
foglalkozása kovács volt, de a kilencvenes évek nagy változása őt is
megérintette. Volt némi megtakarított pénze. Maga köré gyűjtött néhány jó
eszű, megfelelő kapcsolatokkal rendelkező embert és az üzleti életbe vetette
magát. Érteni ugyan nem értett hozzá, de szerinte, az akarat mindig fontosabb
volt a tudásnál.
Miklós, nyújtózott még egyet, azután felkelt. Az órára pillantott. 8 óra.
Legkésőbb kilencre az irodába kell lennie. Remélem – gondolta – Béla ma jó
hírekkel fogad bennünket. Megmosdott, megborotválkozott. Felöltözött. A
reggeli ott várta az asztalon. Szilvi, a párja már elment dolgozni.
Megreggelizett. A koszos eszközöket elmosta és betette a szárítóba. Még
egyszer gondosan ellenőrizte a táskáját, hogy minden benne van-e, majd
elindult. A kocsijához ment. Közben néhány szót váltott a szomszédokkal. Az
öreg, jobb napokat látott fekete Ford Sierra egy pöccre indult. Kikanyarodott a
körútra. Aránylag gyér forgalom mellett, tempósan autózva jutott el az irodáig.
Leparkolt. De Béla autója nem volt sehol. Ilyen hosszúra nyúlt az ünnep –
gondolta.
Az irodában már ott voltak a munkatársak. Várakozással teli feszültség
uralkodott a helyiségekben. Ki-ki igyekezett a napi feladatába merülni, mégis
az arcokon ott volt a kérdés: Mit hoz a mai nap? Lesz-e pénz, vagy csak a
köröket futjuk tovább? A kérdés, kimondva, nem hangzott el. Talán babonából,
vagy csak ezzel akarták bizonyítani, hogy a munka még a pénznél is fontosabb?
Ki tudja.
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Helyet foglalt az asztalánál. Három fax volt a dossziéban. Most érkezett
ajánlatok. Volt benne kikötői paritással betonvas, sok száz tonna,
takarmánybúza, sőt a harmadik ajánlat 1500 kg ipari gyémántról szólt.
Természetesen gondosan kitakarva a fontosabb adatok, mint: szállító, kikötő,
ár, stb. Az ipari gyémánt ajánlatán a küldő, azt a fáradtságot sem vette, hogy a
régi árat kitakarja. Egyszerűen áthúzta és tollal fölé írta a saját elképzelését.
Mikor olvasta jót mosolygott ezen. A betonvas fantom ajánlat volt jól ismerte.
Minden mennyiséget elvittek a kínaiak, így aki ennek bedőlt, csak a felesleges
köröket futotta. Ugyanígy volt a búza is. A termelők nem tartották be a
szabályokat. Ha nem tudtad azonnal megvenni, hiába tárgyaltak veled, másnap
egy jobb ajánlatért már tovább is adták, te meg ott álltál áru nélkül. Vagy
takarmánybúzát akartak rád sózni élelmezési célra. Nem volt törvény, mely a
közvetítőket védte. Úgy játszották ki őket, ahogy csak akarták. Ha összehoztad
a vevőt és az eladót, azonnal névjegykártyát cseréltek, majd később előtted
látványosan összevesztek és a hátad mögött másnap megkötötték az üzletet.
Trükközött az egész ország. A rendszerváltás utáni szabadság lázában
mindenki gazdagodni akart. De milyen áron? Sokszor csodálkozott ezen.
Hogyan akarják kivenni az üzletből az ár különbözetét? Hiszen ha a vevő
megtudja – márpedig megtudja – az eredeti árat, bizonyos, hogy nem fog
többet fizetni azért, hogy a közvetítőnek is jusson, azt csak az eladói oldalról
lehetne kivenni, de akkor vagy túl „alacsony” a profit, vagy túl kevés a jutalék.
Ezek nem tudnak számolni, mondogatta gyakran – hiszen egy dollár még
mindig nem egyenlő egy forinttal. Meggazdagodni pedig nem egy ügyleten
kell! A sűrű fillér sokkal jobb, mint a ritka forint.
Az ipari gyémánt ajánlata volt, amin felnevetett. Karátban adták meg az árat.
Így az ipari gyémántot valódi csiszolatlan gyémánt árban ajánlották.
–

Min szórakozol már megint – kérdezte Elemér – látom, már megint
hülyének akarnak nézni bennünket. Mikor fogják már fel végre, hogy
amelyik úton ők elindultak azon mi már visszafelé jövünk? Egyébként,
hogy telt a Húsvét?

Elemér agrármérnök volt. Magasabb beosztásokban dolgozott korábban,
kapcsolati rendszere nélkülözhetetlen volt a kis csapat számára. Mindig tudott
egy telefont, mindig volt egy megfelelő kapcsolata, de sokszor a nagy üzlet
reménye Bélán halt el. Elemér az egyetlen ember volt az irodában, akivel
Miklós fél szavakból is megértette egymást. Mindketten a jó és tisztességes
üzlet hívei voltak.
–

Köszi kérdésed, viszonylag jól – jött a válasz – egyébként igazad van.
Megint egy hozzá nem értő ember förmedvénye van a kezemben. Ebből
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így soha nem lesz üzlet! Arra sem veszik a fáradságot, hogy legalább
utána olvassanak, hogy a „nagyok” ezt hogyan csinálják. Kár ezért a
sok papírért. A MÉH-ben is csak a töredékét kapod érte, ha beviszed.
Jó lenne, ha már akkor le lehetne tiltani a faxot, mikor az első sorok
megjelennek, de mindig éjszaka érkeznek.Visszatérve kérdésedre,
apáméknál voltunk. Tudod, anyu nagyon beteg. Rákos. Szerintem nem
sok ideje van hátra. Szomorú látni, hogy az életerős asszonyt hogyan
gyűri le a betegség. Ilyenkor elvégezzük a szükséges házimunkákat,
sütünk főzünk, megpróbáljuk fenntartani a családi idillt. Nem sok
sikerrel, de mindig megpróbáljuk!
Nyílt az ajtó és Béla lépett az irodába. Szokásos szerelésben, jobb napokat
látott nadrágban és rövid ujjú ingben, az is kigombolva, kezében a
mobiltelefonjával.
–

De jó, hogy mind a ketten itt vagytok – mondta köszönés helyett – nagy
dolgok vannak kialakulóban. Ezt szeretném veletek megbeszélni.

–

Mi van a búza ügylettel – kérdezte szinte egyszerre Miklós és Elemér
– remélem jók a híreid, már nagyon ránk férne egy kis bevétel a sok
kiadás mellett.

–

Igazából nem értem rá a búza ügylettel foglalkozni – jött azonnal
Bélától a válasz – más, sokkal fontosabb dologban tárgyaltam az
ünnepekben vidéken. Ebben kellene gyorsan intézkedni, vevőt találni,
és itt szakíthatnánk a legnagyobbat. Meglátogattam Gézát és olyan
ajánlattal állt elő, hogy rám jött a szapora. Megmutatta az anyagot is,
ilyet még nem láttam. Közjegyzővel hitelesített anyag és színes, nem
kitakart, minden olyan,mint aminek lennie kell. A búza ügyletet, meg
rábíztam Lajosra. Mondtam, neki, hogy majd ad valami jutalékot, de
ez nem is annyira érdekes, mint ez az ügy.

–

Meg vagy te őrülve – csattant Miklós hangja – pont Lajosra? Eddig
még soha egy fillér jutalékot sem láttunk tőle, te meg csak úgy kb. négy
millió forintot kidobtál az ablakon? Tudod, több alkalommal
megfordult már a fejemben, hogy itt hagyom ezt a kuplerájt! A hozzá
nem értésed olyan szintű, hogy mindig a haverokat tömöd, mi meg
éljünk meg abból, hogy ingyen kapjuk a levegőt! Elemérnek és nekem
rengeteg munkánk volt ebben az ügyletben, most meg odaadod egy
ilyen simlisnek? Mennyit ígért neked zsebbe, ha ezt átjátszod neki? No
de ez nem is érdekel! Holnaptól nem jövök, ne is keress. Én ingyen
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nem dolgozom se neked, se másnak. Nekem is van fizetni valóm, azt a
két szememért nem engedik el!
–

Ne csináld már – mondta békítőleg Béla – ebben az ügyletben sokkal
nagyobb a pénz, mint gondolod. Jut belőle bőven mindannyiunknak.
Géza azt mondta, hogy akkora a jutalék, hogy el se tudjuk a nagyságát
képzelni. Nélkületek én nem tudom ezt megcsinálni. Szükségem van
mindkettőtökre. Nagy szükségem van.

–

Minek – kérdezte Miklós – dolgozunk, mint egy szorgalmas hangya,
összehozzuk az ügyleteket, azért, hogy te és Lajos barátod, csak úgy
elcsesszetek mindent! Azután, gondolom, jót röhögtök a markotokba,
hogy ez a két hülye mit össze gürizik, hogy ti jól éljetek! Hát nem! Ez
a véleményem! Ha nem látunk a búza ügyletből pénzt, holnap nem
vagyok itt és viszem a kapcsolataimat is. De még alá is teszek az
irodádnak, hogy tudják, milyen körülmények is vannak itt. Lassan
mindannyian a tartalékainkat éljük fel, te meg szórakozol velünk.
Elcsesztétek a raklap üzletet, a fa ügyletet, most a búza ügyletet. Eddig
kb. tizenkét milliót vettél ki a zsebünkből. Miért? Csak azért, hogy
játszhasd a főnököt! Mi kapartunk ki mindent, de te folyamatosan
elszarod! Nem tudom, Elemér meddig fog még kitartani melletted, de
én feladom. Nekem is meg kell élnem. Nem vagyok milliomos és úgy
látom, itt esélyem sincs rá. Két hónap alatt egy fillért sem kerestem!
Szerinted jól van ez így?

–

Mindjárt felhívom Lajost és megmondom, hogy háromszázezret
hozzon ide jutalékként – próbálta Béla enyhíteni a feszültséget, akin
egy cseppet sem látszott, hogy Miklós szavai eljutottak volna hozzá –
Ezt ketten elosztjátok! Remélem így jó lesz!

–

Azt hiszem te teljesen zizi vagy, vagy túl sok alkoholt fogyasztottál az
ünnepek alatt! – nevetett fel Miklós, de a nevetés erőltetett volt – látott
téged mostanában orvos? Háromszázezer! Négymillió helyett! A
bolondnak is megéri! De Lajosnak és neked a legjobban! Miért hiszed,
hogy erre vevő vagyok? Miért nézel ennyire hülyének? Ilyenkor
szeretnék veled helyet cserélni, hogy lássam a te nézőpontodból, hogy
én valóban ilyen eszementnek látszom? Mi szétosztjuk! A többinek
meg mi jut? Normális vagy? Azt hiszed, engem a többiek sorsa nem
érdekel? Rosszul hiszed!

–

Legalább hallgasd meg, hogy miben tárgyaltam – próbált
magyarázkodni Béla, akin látszott, Miklós mondhat, amit akar, őt csak
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ez az üzlet érdekli – Én is azt hittem először, hogy kamu. De a papírok
meggyőztek. Géza az élete legnagyobb üzlete előtt áll, segítsünk neki
és szerintem megalapozzuk még az ükunokáink életét is! Legalább
addig hallgass meg, amíg elmondom az ajánlatot, utána dönts.
Mindannyiunk érdeke, hogy ebben részt vegyünk! Hagyd abba a
puffogást, és ha érdekel, elmondom az ajánlatot!
Géza, valójában egy nagyon buta ember volt, eredeti szakmáját senki nem
ismerte. A rossz nyelvek szerint kecskepásztor a becsületes mestersége, de
talált egy jó eszű, az üzletre nyitott és fogékony asszonyt, aki felemelte
magához és megpróbált belőle üzletembert faragni. Igaz a szóvégi -suk; -sük
még mindig a mondanivaló része volt, de már kezdte kapiskálni az üzleti élet
alapjait. Valójában akkor kezdett a szerencse csillaga felfelé ívelni, amikor
áthelyezték székhelyüket, a jobb megélhetés reményében Spanyolországba és
ott egy szerencsés véletlen, no meg az asszony, Lizike, üzleti érzéke, olyan
körökbe sodorta, akik már ismerték a fém üzletek minden szegmensét. A valódi
neve Góliáth Géza volt. Egy régi üzlettársa fogalmazta meg a legjobban azt,
ami rá volt jellemző: olyan tuskó, ha megfaragnák egy paraszt család évi
tüzelője kijönne belőle. Talán az a mondás is igaz, hogy a vak tyúk is talál
szemet!
Miklós már korábbról ismerte Góliáth Gézát és ugyanolyan rossz véleménye
volt róla, mint azoknak, akikkel már Géza megpróbált üzletelni. Ennek az
embernek sajátos elképzelése volt az életről. Mindig csak az érdekelte, van-e
az árura pénz, arra van-e bank-garancia. Soha nem akart addig igazolni árut,
még nem látta a pénzt.
Majd lesz áru, ha meggyőződtem arról, hogy van rá fedezet – volt a kedvenc
mondása. Utazott fémekben, búzában, gyémántban, nemesfémekben, de soha
egyetlen fillért sem realizált. Mindig azt hajtogatta, egyszer úgy is megfogja
az Isten lábát. Lehet, hogy most jött el az a pillanat?
–

Vezesd elő – mondta Miklós beleegyezően – bár tudod, hogy Géza – ő
soha sem hívta egyetlen partnerét sem a gúnynevén – jelenléte egy
ügyletben, számomra épp úgy nem garancia, mint az Lajos barátodé!
Mindig az ilyen balfácánok járnak jól! Ez alól tudod, hogy te sem vagy
kivétel!

–

Úgy látom visszaért az érdeklődésed! – Béla elmosolyodott – Előre
bocsájtom, hogy utaznunk kell és lehet, hogy sokat. Lizike és Géza
most Svájcban lakik. Tehát először oda. Azt mondta, ha beszállunk az
ügyletbe, magas jutalékot garantál. No de azt gondolom, érdekelne
benneteket, hogy mi az üzlet tárgya. Arany! Nagy mennyiségben...
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–

Menj te a büdös francba, – nevetett fel Miklós – még hogy a Géza
arannyal foglalkozik. No és mi ő ebben az üzletben? Ő pucolja a
tulajdonos cipőjét? Vagy talán kiújult az aranyere – bár az nincs ilyen
súlyú, de legalább ilyen fájdalmas, vagy csak egyszerűen azt álmodta,
hogy egy ilyen üzlet az ölébe esett és kész tényként kezeli? Kész röhej,
hogy hagyom magam hülyíteni! Miért nem azt mondtad inkább, hogy
Géza feltalálta a spanyol-viaszt és erre keressünk vevőt! Nem értelek!
Jobb ötleted nincs, ha már egy négymilliós ügyletet kidobtál az ablakon?
Miért hiszed, hogy ebben a szélhámosságban részt veszek? Hülyíteni a
fél világot és közben kiderül, hogy az áru nem létezik, ha meg létezik,
abból, Géza és mi, soha nem tudjuk kivenni a közvetítői jutalékot, mert
a bankok nem engedik! Vagy azt akarod mondani, hogy ez az arany
mennyiség már ennek a hasonszőrű simlisnek a tulajdona? Próbálj meg
egyszer az életben tiszta lappal játszani! A kábítást hagyd meg
másoknak!

–

Gondoltam, hogy ez lesz a reakciód! – nevetett jóízűen Béla – lehet,
hogy nem hiszed el, de ennek a mennyiségnek a tulajdonosa Géza.
Hogy csinálta nem tudom, de szerződéssel az övé, jobban mondva a
spanyol cégéé, és csak akkor kell kifizetnie, ha az árut eladta.

Svájcban kötötték a szerződést. Elmondása szerint 0,50% a jutalék, mely felefele arányban oszlik meg a vevői és eladói oldal között. Ekkora mennyiségnél,
ez nem kis tétel! Különösen ismerve a kedvenc mondatodat, miszerint: egy
dollár nem egyenlő egy forinttal és hogy mindenki tanuljon meg ennek
megfelelően számolni. Egyébként, hogy lásd, nem kamuról beszélgetünk, itt
az ajánlat és az áru eredeti certifikátjáról egy fénymásolat. Én láttam az eredeti
közjegyzővel hitelesített másolatot, hatalmas körpecséttel. Szabályos könyv,
tele certifikátokkal. Nagyon jól nézett ki. Azt mondta Géza, hogy nekem
„Mandat-megbízást” ad az ügylet bonyolítására, csak mielőbb találjunk vevőt.
Ebben kellene sürgősen lépni, mert másnak is ki van ajánlva, és aki először lép
annak adja az ügyletet.
–

No, ilyet még én sem láttam- mondta Miklós Elemérhez fordulva –
sehol egy kitakarás, sehol egy fekete kisatírozás és a tárolási jegy is
eredetinek tűnik. Nem szokás a jelenlegi magyar üzleti életben ilyen
ajánlatot keringetni. Géza vagy nagyon biztos a dolgában, vagy
valóban ő az, aki ezt eladhatja. A jutalék nagysága sem kevés. Ilyen
mennyiségnél, még a puli kutyának is jut legalább egy-két kiló csont,
belőle. De mi a garancia, hogy Géza nem játszik ki bennünket?
Szerzünk neki vevőt – csak legyen áru – azután megköti az ügyletet a
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hátunk mögött és már ki is maradtunk a buliból. Vevői oldalról pedig
nem kapunk jutalékot, ha bele döglünk sem! Független attól, hogy ilyen
ajánlatot ebben a műfajban még nem láttam, vannak aggályaim –
folytatta a papírokat forgatva - ki fizeti a költségeinket? Azt remélem,
tudod, hogy ez nem lesz két fillér? Ezt telefonon nem lehet bonyolítani,
mert akkor kimaradsz! Így is meg van az esélyed, ha ott vagy, de talán
így kicsit jobbak a kilátások. Kérdések, kérdések hátán, de válaszok
még nincsenek. Állj elő a farbával és részletesen mondj el mindent, de
most ne simlizz! Mondj igazat, mert felelősen dönteni csak úgy lehet!
Ha kimegyünk, itthon nem keresünk pénzt! Ha nem keresünk, miből
fizetjük a rezsit? Ha később kiderül, hogy nem kerestünk pénzt az
nagyon fog a család kasszájából hiányozni! Szóval, most ne hazudj!
Mondd el mindent, amit erről tudsz
–

Látom még mindig paprikás hangulatban vagy – mosolygott Béla, aki
kezdte magát nyeregben érezni – de igazad van, el kell ismerni.
Lajossal megbeszéltem – de csak nektek mondom el, a többiek nem
tudhatnak róla – a négymillió jutalékot megfelezzük, és abból
finanszírozom, bocsánat, finanszírozzuk az utat. Minden úgy van,
ahogy eddig elmondtam. Előttetek az ajánlat a tárolási jegy, a certifikát,
sőt az eredeti ajánlat másolata is, a megbízásra, csak a neveket kell
beírni. Alá van írva, hivatalosan lepecsételve, szóval ez nem kamu! Ha
megcsináljuk, nem lesz gondunk a hátralévő életünkre, de még az
ükunokáinknak sem. Úgy gondoltam, hogy a 0,25% jutalékból, mi
hárman egyformán részesednénk. 0,06% fejenként, a fennmaradó
pedig szétosztásra kerülne a többiek és a tolmács között, mert ugye kell
egy perfekt tolmács is, aki angolul, vagy németül jól beszél. Géza a
magyart sem beszéli valami jól, idegen nyelvet pedig nem tud! Hogy
csinálta meg ezt az ügyletet, nem értem. Szerintem ez is Lizikének
köszönhető. Miért is nem tudtam én kifogni egy ilyen asszonyt. Most
csak ihatnám a hideg sört és pihenhetnék egész nap. No de félre a
tréfával! Ha nem lenne elég a pénz, vannak befektető barátaim, akik
szívesen adnak kölcsön. Majd én az enyémből kifizetem őket.
Egyébként az „eladó úr” azt ígérte, hogy ha sikeresen lebonyolódik az
ügylet, még 0,25% jutalékot ad nekem a végén. Jaj! – kapta szája elé
Béla a kezét – ezt nem kellett volna elmondanom. De ha már
elmondtam, hát ezt is elosztjuk az előbbiek szerint, de erről addig nem
beszélünk. Most gondoljátok át, később visszajövök. Most Imrével kell
intéznem a búza ügyet, mert a telefonszámlát is ki kellene fizetni.
Remélem jó döntést hoztok.
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Ahogy Béla kiment a szobából, mélységes csend támadt. Miklós és Elemér
fejében egymást érték a gondolatok. Átverés, vagy ez a Géza gyerek tényleg
megfogta az Isten lábát? Vajon mennyibe fog ez kerülni? Megengedi-e a tároló
bank, hogy jutalékhoz jussanak? Lesz-e komoly vevő? Vajon
milyen procedúrát jelöl ki az eladó? Együtt igazolnak, vagy szokása szerint
előbb a pénzt és akkor nem lesz üzlet! Elemér szólalt meg először.
–

Igazad van! Még soha ilyen anyag nem volt a kezünkben, jobban
mondva a te kezedben, mert én csak az agrár termékekhez értek, de
mennyi lehet ennek a valós alapja? Ki és kit akar ebben az ügyletben
az erdőbe vinni? Tényleg, mekkora lehet ez a jutalék? Van értelme
ezzel foglalkozni? Én egyébként sem tudok utazni! Öreg autóm nem
bírná ezt a terhelést, új autót meg Béla ezért biztos nem vesz. Bár
igazából az eljátszott üzletekért meglephetne már egy ilyennel. No meg
velem csak sűrűbben lennétek nem többen. Itt közöttünk, igazán, te
vagy az ász! A te döntéseden múlik, hogy belevágunk vagy sem. Ha
igen, támogatlak, ha nem, akkor is! Benned bízom, de Gézában és
Bélában már nem! Szóval, mit mondasz?

–

Jó srác vagy Elemér, nagyon jó srác! Ha nemet mondok, lehet
hibáztatni, hogy meg sem próbáltuk, esélyt sem adtunk magunknak. Ha
igent mondok és nem lesz belőle semmi, akkor azért lehet hibáztatni,
mert nem jól döntöttem. Akármelyik újam harapom, mind nekem fáj!
Azért valamit neked is vállalni kellene ebből. Legalább a közös döntés
ódiumát. Hiszen Béla is azt mondta, döntsünk, nem azt, hogy én
döntsek. Na mit szólsz hozzá nagyokos?

–

Igazán nem tudom mit felelhetnék. Annyi bennem a kérdés, hogy szinte
felsorolni sem lehet. Abban igazad van, ha meg sem próbáljuk, nem
leszünk gazdagabbak egy esetleges siker vagy kudarc élményével. Én
azt mondom, ne adjunk rá most választ. Aludjunk rá egyet! Utána
hozzunk döntést. Apropó! Van egyáltalán vevő jelölt a tarsolyban?
Mert ha van és valós, mindjárt könnyebb lenne a döntés. Na, erre mit
lépsz?

–

Jelölt az mindig van! Az pedig, hogy lesz-e belőle vevő, vagy csak
jelölt marad, tudod, hogy mindig csak később derül ki. Mit szólnál, ha
megfordítanánk a dolgokat. Megkínálom a jelöltet az anyaggal, így
kitakarás nélkül, és ha bekapja a horgot, a döntés megszületett, ha meg
nem érdekli, nem vevő, csak a futottak még kategória. Akkor a
válaszom az egyértelmű nem! Ha meg közvetlenbe megkerül is
bennünket, bár Géza, magyar nyelvű ajánlatát nem adom ki, akkor
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legalább egy csomó költségtől mentettük meg magunkat. Ha ebben
megegyezünk, elküldöm az ajánlatot. Ha megjön a válasz, döntünk.
Rendben? Addig meg a fű se nőjön...
Elemér szaporán bólogatott, majd kiment az irodából. Miklós hozzáfogott,
hogy a kapott anyag alapján elkészítse az ajánlatot. Hála Istennek – gondolta
– most az egyszer nem kell azon veszekedni senkivel, hogy mekkora provízió
jár. Ennyi van és kész. Ha tud számolni jó, ha meg nem, akkor kimarad. Még
mindig az járt a fejében: hol itt a csapda? Vajon ki az a hülye ebben a világban,
aki Gézára bízza a vagyonát, ráadásul csak akkor kell fizetni, ha az üzlet kész?
Barom egy világ! Mindig azok kapják a jó lehetőséget, akik nem értenek hozzá.
Még egy darabig füstölgött magában, de azután megnyugodott. Ha talál vevőt
rendben, ha nem úgyis jó. Amíg költség nincs, kár sincs. De ha meg sem
próbálja....
Füstölgése közben egy gondolat villant az agyába. Néhány hete, egy kedves
ismerőse kereste meg azzal, hogy amerikai vevője van sárga fémre, de sehol
nem talál valós ajánlatot. Bármilyen mennyiség érdekelné, de áru az nincs.
Felhívom Pétert – gondolta – hogy él-e még a vevője? Hátha lehet a dologgal
mit kezdeni...
A telefon hosszan kicsöngött. Senki nem vette fel. Már azon gondolkodott,
leteszi a kagylót. Egy bátortalan gyermekhang szólt a telefonba:
–

Csizik lakás. Apáék nincsenek itthon, csak kicsit később. Mit
mondhatok, ki kereste őket?

–

Szia, kisöreg- mondta Miklós – mondd meg apunak, hogy Miklós bácsi
kereste, nagyon fontos ügyben. Ha lehet, még ma hívjon vissza, vagy
az irodában, vagy ha akkor nem tud, este a privát számomon.

–

Csókolom– jött a válasz – rövidesen itthon lesznek, csak elmentek
bevásárolni. Ha hazajött azonnal mondom, hogy hívja fel. Csókolom.

Kattant a vonal. Miklós letette a kagylót. Kicsit csalódott volt. Azt hitte
megoszthatja rögtön a hírt és már meg is születhet a döntés. Nyomasztotta a
súly, ami a vállán nyugodott. Ha rossz döntést hoz, vagy hatalmas lesz a
veszteség, vagy kezelhetetlen a nyereség. Igaz a pénzt megszerezni mindig
könnyebb, mint megtartani. Csak már ott tartanánk. De addig még sok víz
lefolyik a Dunán. Nem szerette a huzavonát. A pontos és korrekt üzleteket
szerette. Nem találta, hol a hiba a mostani ajánlatban. Látta, hogy a papírok
rendben, de hatodik érzéke azt súgta: valami nincs rendben. Csak tudnám, hol
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a hiba- gondolta – csak látnám, hogy hol van elrejtve, mert itt valami nagyon
nem tiszta!
Két óra múlva csöngött a telefon a másik szobában. Elek dugta be a fejét az
ajtón.
–

Szia – mondta – téged keres a barátod Csizik úr. Felveszed, vagy
mondjam neki, hogy később? Apropó! Mondott-e valamit ez a vén
félnótás a búza ügyről? Hallottuk veszekedtél vele! Tán megint
elcseszte?

–

Szia Elek! Felveszem! Már vártam a hívást. A búza ügyről majd később.
Ez fontosabb! Elnézést, de ez most nagyon fontos! Ja, ha kérhetlek, ne
hallgassatok bele a telefonba! Csak tedd le és kész! Úgyis megosztom
mindig veletek, mit intéztem, de nem szeretem, ha hallgatóztok! Ugye
megértesz? Köszi!

Elek kiment és becsukta maga után az ajtót. Miklós felvette a kagylót és
megvárta, még a másik szobában leteszik a telefont. A kattanás után szólalt
csak meg:
–

Szia, Petikém! A minap kerestél, hogy vevőd van a sárgára. Képzeld a
mai napon beesett egy kisebb tétel. Ki sem merem mondani mennyi.
Ha érdekel, meglátod az ajánlaton. Csak ne kapj infarktust...

–

Szia – hangzott a telefonkagylóban – Mi van? Most viccelsz, vagy ez
tényleg valós? Tudod, annyi felesleges kört futottam már, hogy
egyszerűen elfogyott a hitem. Vagy vevő nincs, vagy áru. Te most
melyik oldalon állsz? Vagy csak kaptál egy ajánlatot és ennyi?
Mondanál valamit kicsit bővebben? Ha nem te hívtál volna most fel,
ezzel az ajánlattal, hát Isten bizony letettem volna a kagylót! Annyi a
simlis ebben az országban, hogy Dunát lehetne velük rekeszteni!

–

Én is szeretlek! – mondta Miklós nevetve – hogy valós- e? A papírok
alapján igen! Hogy valójában az-e, azt a fene sem tudja! De a puding
próbája az evés. Ha meg sem kíséreljük, soha nem derül ki, mennyit
vesztettünk. Viszont nem sorolom. Elkészítettem az ajánlatot, nincs
rajta se kifestés, sem módosítás, úgy vannak a papírok is, ahogy kaptuk,
csak nem tudom színesben küldeni. De hidd el, nagyon szép színes!
Kínáld meg a vevődet, ha kell jó, ha nem akkor is. Mi az eladó oldalán
vagyunk közvetlen, te pedig a vevői oldalon. Mindkét oldal jutaléka
0,25%! Sem több, sem kevesebb! Nem lehet emelni, más ajánlatot adni,
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nem lehet módosítani! Erre csak a vevő és eladó együttes
megállapodása alapján van lehetőség. Egy dolog biztos: ha létrejön,
nem maradhatunk ki! Szóval? Küldjem a papírokat?
–

Ez azért ennyire nem vicces- jött a másik oldalról a komor válasz.- itt
nagyon komoly a tét! Nagy a mennyiség? Akkor sok a pénz! A mi
felelősségünk is nagy, hogy valós legyen az áru. Nem szeretném
magamat lejáratni! Ugye megértesz?

–

Megértelek, természetesen. Bennem is vannak kétségek. Én sem látok
tisztán! Tudod, ha meg sem próbáljuk, soha nem tudjuk meg az
igazságot. Ilyen papírokat az asztalomon még nem láttam. Korrektnek
tűnnek. Valóban azok-e, ez csak az igazolásnál fog kiderülni. Ha
hamisak a papírok, az eladót a rendőrség a bankból bilincsben viszi el,
de ugyanez a helyzet a vevővel is, ha csak közvetítő, de vevőnek adja
ki magát. Döntsd el! Kell az ajánlat vagy sem? Neked szóltam először,
de ha nem vagy fogadókész, akkor megyek tovább. Keresek más vevőt!
De azért harag nincs, ugye?

–

Persze, hogy kell! Annyiszor kaptam már olyan ajánlatot, amire azt
mondták ez biztos, hogy lassan már abban sem hiszek, ha előttem van
az asztalon – válaszolta Csizik Péter. Hangja minden mindegy
hangulatot sugárzott. – Küldd át az anyagot, a kedvedért megkínálom
vele a vevőmet, azután majd látjuk. Nagyon ránk férne már ennyi üres
kör után valami kézzelfogható üzlet, ami természetesen a munka
mellett pénzt is hoz a konyhára. Várom az anyagot, azután majd
meglátjuk mi sül ki belőle.

–

Ha befejeztük a beszélgetést azonnal küldöm – válaszolta – és hidd el,
az én aggodalmam sem kisebb, mint a tiéd. Előbb utóbb ezzel a sok
közvetítővel, a hozzá nem értésük miatt, eljutunk oda, hogy nem vesz
majd senki komolyan bennünket. Majd jelezz vissza, hogy mi a
véleményed. A családod is üdvözlöm. Szia!

–

Oké. Visszajelzek. Szia! – jött a válasz a másik oldalról, majd kattant a
telefon.

Mikor helyére tette a kagylót, még egyszer gondosan átnézte a papírokat. Most
nem szabad hibázni – gondolta. Zavarta ugyan, hogy ez a lehetőség Géza
kezében van, Béla hozzá nem értése is aggodalommal töltötte el, e két tény sok
bizalmat nem táplált, de döntött. Próba szerencse! Ennyi sikertelen
próbálkozás után lehet végre szerencséje. Mennyivel más lenne az élet! A
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telefonhoz ment. Tárcsázott. A faxba illesztette a papírokat és amikor
megérkezett a jelzés, lenyomta a gombot. Isten segítségével – gondolta.
Csizik Péter a telefon mellett állt. Látta, ahogy az ajánlat papírjai kikúsznak a
gépből. Tisztán, olvashatóan, kitakarás nélkül, ahogy azt a partnerei elvárták!
Miklós korrekt ember – gondolta – benne megbízhatok. Csak az áru nem az ő
kezében van. Mindegy! Mr. Stephenson annyiszor sürgette már, hogy vásárolni
szeretne a vevője megbízásából. Most meglátjuk, ő is igazat mondott-e?
Gondosan átnézte az anyagot. Tényleg igaza van a barátomnak! Ilyen ajánlat
még nem került az asztalra mostanában. Hátha! Leült a fotelba. Újra és újra
átnézte az anyagot. Mire Mr. Stephenson az irodájába érkezik az asztalán lesz
az ajánlat. Utána? Majd látjuk.
Mikor a gép az utolsó papírlapot is elküldte, Csizik Péter felsóhajtott. Felvette
a telefont és tárcsázott. Kicsengett a készülék!
–

Fair-Gruppo vállalkozás – hangzott Miklós hangja a vonalban – miben
segíthetek?

–

Csizik Péter! Szia! Átnéztem az anyagot. Valóban. Ilyet még ebben az
országban nem kaptam. Tovább is küldtem, most várok. Ahogy lesz
visszajelzés, jelentkezem. Remélem, most az egyszer a „fenntlakó”
ránk tekint. Nagyon jó lenne. El is köszönök, mert rengeteg a dolgom.
Isten óvjon!

–

Rendben! Várom a jelentkezésedet – mondta Miklós és letette a kagylót.

A malom elindult! Lesz-e ami mozgásban tartja, vagy ez is csak vakvágány?
Ki tudja? Béla még nem érkezett vissza. Pedig szívesen az orra alá dörgölte
volna: látod, már tovább is adtam, de ha nem lesz áru, személyesen rúgom szét
a seggeteket, Gézáét és a tiéd. Hátradőlt és hosszan nézett maga elé. Kérdések
egész sora zakatolt a fejében. A válasz majd később érkezik! Csak ne odaát
legyen!

16

II.
Mr. Stephenson az ablaknál állt. Nézte a várost. Már amit az XXII. emeletről
látni lehetett, irodája üvegfalán keresztül. Szeretett itt nézelődni. Ilyenkor
mindig eszébe jutott: ki gondolta volna, hogy ilyen irodája lesz, hogy csinos
titkárnő várja minden mondatát és megy az üzlet. Jóleső érzés töltötte el. Sokat
kellett küzdenie ezért, de a kitartása nem hagyta cserben a nehéz időkben sem.
Lassan vissza ment az íróasztalához, ahol már gőzölgött a kávé és mellette egy
dosszié várakozott. „Csizik – sürgős”: Leült és kavargatni kezdte a kávét.
Szeme újra és újra rátalált a dossziéra. Vajon mi lehet ma benne, ami olyan
sürgős? Ezek a magyarok, soha nem nyugszanak! Mióta megszűnt náluk az
egyenlősdi intézménye, szinte ontják az ajánlatokat! A többségének semmi
értelme. A közvetítők emelni akarják az árakat, biztosítani minden áron, hogy
a megfelelő províziójuk meglegyen, de hogyan akarják az üzletből kivenni? Ez
a kérdés foglalkoztatta Stephensont, amikor egy-egy kifestett, kitakart ajánlat
került az asztalára. Csizik igyekezett mindig a legjobb ajánlatot adni, de sajnos
gyakran futott abba a csapdába, hogy az ajánlat mögött nem volt valós áru.
Csak vevőt keresett valami keleti ember, aki csak kihasználta a közvetítőket,
hogy azután egy laza mozdulattal söpörje le őket az asztalról, sokszor még
morzsákat sem juttatva az elvégzett munkáért. Belekortyolt a kávéba. Most mit
tálalt reggelire Csizik úr?
Azután félre tolta a dossziét. Előbb a fontos dolgokat. Lássuk, miből élünk.
Átolvasott és aláírt néhány ajánlatot. Azután hosszasan tanulmányozta az
ügyvédje által ellenjegyzett szerződést, melyben rizst szállított partnerének.
Meg volt elégedve a várható haszonnal, a finanszírozással, a határidőkkel.
Aláírta! Mellé volt csatolva a fizetésre vonatkozó banki garancia is.
–

Hiába – gondolta – Mary aranyat ér! Minden úgy kerül az asztalára,
ahogy azt elvárja. Lebonyolított még néhány telefont, majd maga elé
vette a „Csizik sürgős” dossziét. Felsóhajtott! Essünk túl ezen is –
gondolta – és bele lapozott az anyagba.

Mr. Stephenson szeme elkerekedett! Mi ez? Valami vicc? Megőrült ez a Péter.
Honnan veszi a bátorságot, hogy belőle az amerikai üzletemberből gúnyt űzzön.
Már éppen le akarta dobni az anyagot a papírkosárba, amikor megszólalt az
asztalán a telefon. Mary hangja hallatszott a készülékből.
–

Mr. Goldmann keresi uram! – csicsergett a hangja – kapcsoljam, vagy
mondjam, hogy házon kívül van?
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–

Kapcsolja – válaszolta Stephenson – kapcsolja. Bár sok kedvem nincs
beszélgetni ezzel a figurával. Ez egy arany-őrült! Semmi más nem
érdekli! Tisztára megszállottja a sárga fémnek.

Kattant a vonal. A másik oldalon egy mély hang jelezte, hogy itt van és
beszélgetni kíván.
–

Itt Goldmann! Hogy mint van az én kedves partnerem? – hangjából
csak úgy sütött a gúny! – Talált végre a számomra megfelelő árut? Vagy
most is csak csip-csup árucikkekkel foglalkozik? Így soha nem lesz
gazdag. Na, de ne csak én beszéljek. Mondjon már valamit!

Stephenson nagyon utálta ezt a negédes formában maró gúnnyal előadott
szöveget, nem különben a hang gazdáját! Még soha nem sikerült egyetlen
ügyletet sem megkötni, mert amikor egy ajánlattal előhozakodott, Goldmann
azonnal lelőtte a poént. Már kaptam ilyen ajánlatot, de nem volt mögötte áru –
mondta ilyenkor és mély hangján valósággal nyerített. Ilyenkor Stephenson
legszívesebben megfojtotta volna.
–

Üdvözlöm kedves Goldmann! – erőltette magára ugyanazt a negédes
hangnemet, mint amit partnere használt – azt hiszem, van itt Önnek
valami! Annyira friss, hogy még időm sem volt átnézni! Szinte
percekkel ezelőtt érkezett, de talán mégsem Önnek adom – belenevetett
a telefonba –, hiszen úgyis az lesz a véleménye, hogy nincs mögötte
áru. Lehet, hogy ezt az ajánlatot bekereteztetem, jól mutat majd a
szobám falán, azzal a felirattal: Ehhez az ajánlathoz Mr. Goldmann
soha nem jutott hozzá!

–

Csak nem akarja azt mondani, hogy végre talált nekem árut –
Goldmann hangja izgatottan vibrált a telefonban – ne csigázzon! Most
azonnal jöjjön elő a farbával! Hátha végre üzletet tudunk csinálni!

–

Bocsásson meg – mondta Stephenson – de tényleg le akarom
ellenőrizni előbb, hogy valós-e amit nekem küldtek. Csak utána fogom
továbbítani, ha túljutottam az ellenőrzésen. Már ki is adtam az utasítást
a titkárnőmnek, hívja ide az ügyvédemet, nézzük át az ajánlatot.
Néhány nap alatt végzünk, és újra tárgyalhatunk erről az ajánlatról.
Addig kedves Goldmann – a nevet alaposan megnyomta, mintegy
nyomatékot adva annak, hogy most nem kíván a dologról tovább
értekezni – addig szót sem érdemel a dolog. Utána jelentkezem.
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–

No de kedves barátom – Goldmann hangja furcsán rezgett a telefonban
– ne csigázzon tovább! Még hogy néhány nap! Mi a fene tart addig!
Van áru vagy nincs? Ha van, azt az ajánlatból azonnal látni, ha meg
nincs – pillanatnyi szünetet tartott – azt meg már ismeri! Szóval, mikor
tudunk leülni a részleteket megbeszélni? Ha gondolja, délutánra
megbeszélhetünk egy időpontot! Tudja! Nálam az üzlet mindenek előtt!

–

Átgondolom és visszahívom – Stephenson hangja most nem tűrt
ellentmondást – nem akarok ismét lyukra futni. Jelentkezem, ahogy
kész anyag lesz a kezemben. De most kedves Goldmann, búcsúznom
kell. Rengeteg a tennivalóm. Kérem, legyen türelmes. Tudja, a türelem,
rózsát terem! Vagy inkább árut! – felnevetett és letette a kagylót.

Az anyag, ami az asztalán hevert, teljesen eltért az eddigiektől. Ajánlat, angol
nyelven, kitakarás nélkül, mellette a tárolási jegy, az arany meglétét igazoló
jegy, mindez egy spanyol közjegyző pecsétjével ellátva! Gondosan
áttanulmányozta a papírokat. Bár csak fekete-fehérben érkeztek, szinte maga
előtt látta színesben. Vajon valós lehet? – tette fel magának a kérdést. Egy
közjegyző talán nem adja a pecsétjét és aláírását egy hamisítványhoz! Bár
manapság minden csak pénz kérdése!
Lenyomta a gombot és beleszólt a készülékbe:
–

Mary kérem! Szíveskedjen nekem felhívni Csizik urat. Sürgős! Ha kell
a föld alól is rángassa elő! Most ez az ügy élvez elsőbbséget!

–

Máris hívom Stephenson úr – csicsergett Mary hangja a készülékben.

Néhány perc múlva Csizik Péter már a vonalban volt. A kölcsönös üdvözlés
után Stephenson rögtön a tárgyra tért. Nem volt ideje, most csevegni. Az üzlet
itt járt a kertek alatt. Most vagy soha!
–

Péter! Honnan érkezett ez az ajánlat? Közvetítők sora áll mögötte, vagy
valamivel közelebb vagyunk a végéhez? Megbízható a forrás?
Mondjon el mindent részletesen!

–

Stephenson úr! Annyi üres kört futottunk már, hogy egyértelmű választ
adni nem tudok. Akitől az ajánlatot kaptam, megbízható. Amikor a
családom nagy bajban volt, meglátogatott, segített, adott lehetőséget a
pénzkeresésre, üzleti képviselőt csinált belőlem, így kihúztuk addig,
még jobb lehetőséget nem találtam. Minden étkezéskor, ha együtt van
a család, az imádságunkba belefoglaljuk a nevét, mint családunk
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megmentőjét! Szóval, ha a személyére kíváncsi, érte kezeskedem!
Tehát az ajánlat, megbízható forrásból érkezett!Az anyag, állítólag,
közvetlenül az eladótól származik! Ez egy spanyol cég. Ezért is van a
hitelesítésen spanyol közjegyzői ellenjegyzés! A kapott információ
szerint a spanyol céget egy magyar ember vette meg és az áru is az ő
tulajdona. A procedúra is mindenben megfelel a nemzetközi
előírásoknak, kivéve azt, hogy a pénz igazolásával egy időben, az áru
igazolása is megtörténik. Tehát a két banki szakember feladata lesz az
igazolás. Mi a vevői banknál kapjuk a províziót, az ajánlattevő pedig
az eladói oldalon szerepel. A jutalék a vevői és eladói oldal között felefele arányban kerül megosztásra. Nincs benne közvetítői sor! Eladói
oldalon a közvetlen forrás, a vevői oldalon eddig mi ketten..... A többire
Ön tud választ adni! Ha van vevő, talán most az egyszer szerencsénk
lehet! Talán! Mert ugye tudjuk, hogy hány esetben derült ki, hogy a
jelöltnek egy dollár centje sem volt, mégis vevőnek adta ki magát. Most
jött el az igazság pillanata. Ha van pénz és van áru, azt hiszem az Isten
sem ment meg bennünket attól, hogy üzletet csináljunk. Most már a
döntés az Öné!
–

Kedves Péter – monda elgondolkodva Stephenson – igaza van! A
döntés az enyém! De nem szeretnék ismét üres köröket futni! Ha az
igazolás a bankban történik bank to bank, akkor szerintem megoldható.
Bár a vevők, mindig előbb az árut szeretnék igazoltatni a sok üres kör
miatt, de így azt hiszem elfogadható. Ha nincs áru az eladó jelöltet
becsukják, de ha nincs pénz ugyanez a helyzet, de vevői oldalon.
Átgondolom – mondta végül – utána jelentkezem! Viszonthallásra!

Még egyszer, tüzetesen átnézte az anyagot. Nem talált benne hibát! Minden
úgy volt, ahogy a nemzetközi jog előírta. Csak az eladó személye ismeretlen.
De majd megismerem – gondolta.
–

Mary kérem, jöjjön be és hozza a füzetét is. Néhány sürgős feladatot
kell megoldania, lehető legrövidebb időn belül – mondta a készülékbe.

Pár másodperc és nyílt az ajtó. Mary jött be, hóna alatt a füzetével. Leült az
íróasztal előtti székre és várta, hogy a főnöke utasításokkal lássa el.
–

Mary kérem! Teljes diszkréciót kérek ebben az ügyben – mondta
Stephenson – és szerezzen be, minden fellelhető adatot erről a spanyol
cégről. Tudnom kell ki a tulajdonos, mivel foglalkozik a cég, Volt-e,
van-e ellene bármilyen hatósági eljárás, milyen jogosítványokkal
rendelkezik, van-e megfelelő banki háttere. Ha azt mondom, azonnal
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kell, nem mondtam igazat! Tegnapra kellett volna! Kérem, amilyen
gyorsan csak tud tájékoztasson. Jó munkát!
Mikor a titkárnő kiment, Stephenson az ablakhoz lépett. Nézte a nyüzsgő
várost. Gondolkodott. Ha meg vannak az információk, már előrébb lesz. Tud
dönteni. Addig csak a remény marad, hátha most végre sikerül. Gombócot
érzett a torkában.
Remélem – gondolta – ez a nagy falat nem fog megakadni a torkunkon. Uram!
Segíts meg bennünket! Ezt nem mondta hangosan, csak gondolta. Remélte, így
is célba ér.
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III.
Béla boldog volt. Úgy érezte, minden sikerül, hiszen elvégezte a napi
penzumot. Egy szál takaró alatt meztelenül feküdt az ágyon. Nézte, ahogy
kedvese rakosgatott, rendezkedett a szobában. Szépen gömbölyödik a pocakja.
Még több 3 hónap van hátra és megszületnek az ikrek. Ilonka nemrég volt
ultrahangon Ott mondták, hogy ikerterhesség! Szerette ezt a lányt. Bár nagy
volt a korkülönbség – 30 év – de fiatalsága mindig feldobta.
Otthon, mikor a feleségének elmondta, hogy gyerekei lesznek a szeretőjétől,
az asszony egykedvűen fogadta a bejelentést. Nem sírt, nem rendezett jelenetet.
Régóta tudta, hogy a férjének viszonya van, de azt nem tudta kivel. Sokat volt
távol, hiszen három műszakban dolgozott és elvállalt minden pénzkereseti
lehetőséget, csak minél több pénzt keressen, pótolva a férje költséges hobbijai
miatti pénzkiesést.
–

Vállalod és nevedre veszed? – kérdezte végül – Gondolkodtál azon, mit
szól majd a fiad, no meg a két lányod? Hiszen ők idősebbek, mint a
szeretőd!

A férfi ült a fotelban és összekulcsolt kezeit a térdén nyugtatta. Gondolkodott,
mit válaszoljon.
–

Igen, vállalom! Mindig is szerettem volna még gyerekeket. Azt, hogy
nekünk több nem lehetett, csak a sors fintora. Látod, megjutalmazott a
sors, és lehet ismét gyerekem. Rögtön kettő. Igen! A fiammal már
megbeszéltem, a lányaim... nekik csak a bólintás a megengedett!
Először nem örült neki a fiú, de azután elfogadta. A lányokkall még
nem volt időm tisztázni. Nem lenne tisztességes, ha már enyém az a két
gyerek, nem vállalnám fel ország és világ előtt! Persze, hogy vállalom!
Hiszen az enyém!

Az utolsó mondatot már szinte kiabálta. Tudta, az asszony nem szolgált rá erre
a pofonra, hiszen tiszta volt, szerette a családját, rengeteget dolgozott. De ha a
sors így hozta, hát így lesz. Nem kér kegyelmet! Várta, hogy az asszony kitör
és válással fenyegetőzik, de ez elmaradt. Nem rendezett jelenetet, nem sírt,
nem hánytorgatta a múltat. Beletörődött. Ez az asszonyi megérzés – gondolta.
Mint aki jól végezte a dolgát, felkelt a fotelból és elindult az ajtó felé.
–

Hozzá indulsz? – kérdezte az asszony.
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–

Igen – jött a válasz – el kell mennünk ellenőrzésre. – Megígértem
Ilonkának, hogy elviszem és vele leszek a vizsgálat alatt. Nem tudom,
mikor jövök. Ne várj meg az ebéddel. Rengeteg az elintézni valóm.

Az asszony beletörődve bólintott. Bement a konyhába, Béla pedig elindult
megtudni, hogy minden rendben van-e a gyerekek körül.
Ilonka nagyon jó volt az ágyban. Kényeztette és ő nagyon szerette ezt a
megkülönböztető figyelmet. Nézte, ahogy most is, a szeretkezés után,
gömbölyödő hassal, meztelenül végezte a dolgát a szobában.
–

Húú! Mekkorát rúgott a két lányod vagy a fiad – mondta Ilonka – nézd
csak – mutatott a hasára – látod ezt a kidomborodást? Itt van a kis lába!
Most megint rúgott!...Melyik?...Nem tudom... Ficánkolnak, mint egy
hal! Hiába, vízben vannak!

Ilonka hangosan kacagott. A férfi szerette, ahogy kacagott. Ilyenkor olyan
kislányos volt. Gödröcske jelent meg az arcán. Egyszerre volt asszonyos és
végtelenül gyerekes. Jól áll neki ez a kettősség – gondolta.
–

Alszom egy kicsit – mondta végül, ébressz fel egy óra múlva, mert
rengeteg a dolgom. Nagy üzletek vannak kilátásban és tudod, ilyenkor
nagyon sok a tennivaló.

Azzal befordult a fal felé, de akár hogy igyekezett, nem tudott elaludni. A nagy
üzlet járt az eszében. Lajost is meg kell keresni. Szükség van most a
négymillióra. Másképp nem lesz, aki finanszírozza ezt az üzletet.
Lajos biztos örülni fog, hogy kereshet az üzleten húsz-milliót, abból
négymillió csak nem esik a nehezére. Természetesen nem hivatalosan kell a
pénz, mert akkor nem lehet majd fizetni az utazást! Biztos volt abban, hogy
Miklós megtalálja a megfelelő vevőt. Akkor pedig utazni kell! Szállásra és
étkezésre sok pénz kell Svájcban. Eszébe jutott a férfi kedvenc mondása: Ez a
sok hülye közvetítő még mindig nem érti: egy dollár nem egyenlő egy forinttal!
No de svájci frank sem!
Mindent eltervezett, már az ünnepekben, amikor Géza felajánlotta, hogy lépjen
be az üzletbe. Már akkor eldöntötte, Miklóst mindenképp beveszi, hiszen ez a
fazon, mindenhez ért! Jók a meglátásai, még akkor is, ha néha nyersen
fogalmaz! Ma is, hogy nekirontott! Végül is igaza van! De néha kénytelen egyegy üzletet ellopkodni előlük, mert egy kis plusz zsebpénzre mindig szükség
van, pláne, hogy jönnek a gyerekek! De ezt nem mondhatja el nekik. Úgyse
értenék meg! Mindenkit csak a saját megélhetése foglalkoztat.
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Most, ha minden sikerül, végre teljesül a vágya. Vesz egy szigetet és oda
költözik Ilonkával meg a gyerekekkel. Az öregasszony marad. Bár sok minden
köti hozzá, de ha lesz pénz, őt is kifizeti. Körülveszi magát olyan emberekkel,
akik tőle függnek, akikben így teljes mértékben megbízhat, és csak heverészik
a parton, szeretkezik Ilonkával, játszik hol egyik, hol másik gyerekkel, vagy
mindkettővel egyszerre. No meg fogadja a fiát.
Meg az unokát vagy unokákat. Persze a lányok is jöhetnek, csak ne akarjanak
mindenbe beleavatkozni. Fogadják el úgy a dolgokat, ahogy vannak. Az
asszonyt viszont nem hívja. Lezár egy fejezetet az életében. Végleg!
Csengett a telefonja. Ilonka vette fel. Hallotta, ahogy Lajossal beszél. Mindjárt
felkeltem, ha fontos – mondta. Ja, ő kereste! Már mondom is neki. Tudja
tartani a vonalat? Jó! Felkeltem!
Óvatosan megrázta a férfi vállát.
–

Kelj fel Édes! Lajos keres! Azt mondja sürgős, mert te kerested valami
fontos üzleti ügyben.

–

Fenn vagyok Ilonka- válaszolta a férfi – nem tudtam aludni. Annyi
minden jár az eszemben a közös életünkről, az üzletről, ami ezt
megalapozza. De, erről, majd később.

Átvette a telefont.
–

Szevasz Lalikám! Igen kerestelek. Mikor tudnánk találkozni? Egy óra
múlva? Hol? Ja, a szokásos helyen a benzinkútnál. Vendéged vagyok
egy kávéra? Ne röhögtess! Akár hányszor voltam még a vendéged,
mindig én fizettem a számlát! Most nem így lesz? Majd látjuk! Akkor
a megbeszélt időben és helyen.

Mikor letette a telefont, magához vonta Ilonkát. Megsimogatta gömbölyödő
hasát. A lány hozzáhajolt és megcsókolta. Szerelmesen bújt hozzá.
–

Kicsim – mondta – hidd el, hamarosan minden megváltozik. Bízz
bennem! Csodaszép életünk lesz! Igaz, nem itt Magyarországon, de
akkor jössz, amikor akarsz, és semmire nem lesz gondod! Csak a
kicsikre vigyázz! Ők lesznek a szemem fénye! De most mennem kell!
Nagyon sok a dolog addig, még sínre kerülünk.
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Ilonka még egy kicsit hozzábújt. Azután hagyta, hogy a férfi, leendő gyermekei
apja felöltözzön. Búcsúzáskor átölelte a nyakát.
– Siess, amikor csak tudsz – súgta szerelmesen – én itt vagyok és várlak a
picikkel együtt.
Béla most vidáman ment el. Hitte, hogy végre rákacsintott a szerencse. Miklós
biztosan jó hírekkel várja majd, holnap. Ma nem megy vissza az irodába. Hadd
dolgozzanak a fiúk.
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IV.
A benzinkútnál gyér volt a forgalom. Csak két kocsi várakozott a kútoszlopok
mellett. Lajos már a büfé részben ült, előtte két gőzölgő kávé. Belekortyolt az
egyikbe a másikat az érkező Béla elé tolta.
–

Na, mit mondtam, vén zsivány – kérdezte hamiskás mosollyal – azt,
hogy én fizetem. Megtörtént! Most nem neked kell csengetni. Úgyis
felhánytorgattad a telefonban.

Béla helyet foglalt. Nézte Lajost. Gondolkodott. Hogy is kellene a dolgot úgy
előterjeszteni, hogy a kecske is jóllakjon, de a káposzta is megmaradjon? Maga
elé vette a kávét, cukrot és tejport töltött bele, majd hosszan kavargatta. Lajos
törte meg a közöttük kialakult csendet.
–

Te vén lókötő! Kávézni hívtál ide, vagy van miről beszélnünk is? Már
majdnem azt hiszem, hogy az egész maszlag a telefonban csak azért
volt, hogy a lánytól szabadulj.

Béla kavart még egyet a kávén, azután komótosan belehörpölt. Hangosan és
szürcsölve, hogy a pultos kislány is odanézett és elmosolyodott. Ő
visszamosolygott, sőt kacsintott is, majd újra hörpintett egyet.
–

Úgy ismersz engem Lalikám? – kérdezett vissza – Én veled csak
komoly dolgokról szoktam beszélgetni, kávé mellett. Mindegy, hogy ki
fizeti te vagy én. Most is komoly dologról van szó. Átjátszottam neked
egy ügyletet, ami közel húsz milliót hoz a konyhádra, amiért engem az
embereim meg akarnak lincselni. Szóval ne játszd itt meg magad,
hanem nyisd ki azt a koszos füled, hogy elérjen a hitvány agyadig az a
néhány mondat, mely megalapozhatja a jövődet. Szóval, ha érdekel az
üzlet ne cseszegess, mert azt tudod, nagyon nehezen viselem!

Lajos szótlanul nézte, ahogy a másik kiissza a maradék kávéját, majd most már
békülékenyebb hangnemben szólalt meg.
–

Beavatnál a titokba végre? Nézd meg! Az oldalamon már egyre
növekszik a lyuk, amit a kíváncsiság ütött. Köszönöm a bulit, amit adtál,
már 1 irányvonat gabona el is ment belőle, épp a mai napon vettem fel
az érte járót és fizettem ki az eladót. Több lesz mint húsz millió a
provízió. Ha erről akarsz beszélni, hát én nem zárkózom el attól, hogy
tartsam a fele, fele osztozkodási kulcsot. Most is van nálam pénz, adok,
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ha akarod! De csak számla ellenében, mert tudod nekem is el kell
számolnom adósok felé. Az APEH nem cicázik.
Béla hosszan nézett maga elé, mintha Lajos szavai nem is jutottak volna el a
tudatáig. Nézte az üres kávés csészét, közben azt gondolta. Megvagy barátom!
Nem szabadulsz! Fogsz te még könyörögni, hogy tejelhess!
–

Na figyelj ide Lajos barátom! Jól figyelj! Csak egyszer mondom el,
akkor is lassan, hogy te is és én is értsem! Nagy üzlet van kilátásban és
most kell négymillió forint! Egy két napon belül! Ezt le kell vonni a
provízióból és csak a többit osztjuk fele-fele arányban! Ha jó így neked,
beveszlek az üzletbe és elmagyarázom, mi ez, és hogyan jutsz pénzhez,
ha nem, akkor marad az eredeti felállás, de akkor 70/30 arányban
osztozunk. Természetesen a hetven százalék az enyém! Ha ez sem jó,
akkor szólok az elnök barátomnak és a második irányvonat már ki sem
fut az állomásból! Mielőtt azt mondanád, zsarollak, én mondom, hogy
nem! Nagy üzletet ajánlok, de látatlanban kell döntened, mert, ha a
kezemben a lóvé, csak akkor adok meg minden információt! Gondold
át! Nem sürgetlek. Két nap! Pénz vagy új osztozkodási megállapodás,
különben egyik üzletből sem lesz semmi. Tudod! Én betartom a szavam!

Lajos megtörölte a homlokát. Mit akar ez a vén hülye? Hiszen megegyeztek
pár nappal ezelőtt, hogy átjátssza a búza ügyletet, most meg új feltételeket szab.
Vajon mi lehet emögött? Most is van nála annyi pénz, oda tudja adni a
négymilliót, de vajon ez a sumák mit húz elő a pakliból? Sehogy sem tetszett
neki a dolog, de akárhogy csűrte csavarta a dolgokat, mindenképp ő járt rosszul!
Na de a ráfizetés csak kétmillió! Hiszen a másik kettő úgyis Béláé lett volna!
Lassan a táskájáért nyúlt. Kotorászott egy kicsit benne, majd letett Béla elé két
vaskos borítékot.
–

Itt a négymilliód – mondta – de maradunk a továbbiakban a fele-fele
osztozkodásnál! Most pedig elő a farbával! Hagy lássam, milyen
őrültséget találtál ki már megint? Most mondom, hogy ne legyen vita:
nem tetszik ez a dolog nekem és az sem, ahogy megzsaroltál!

Béla intett a pultos kislánynak, majd kért még két kávét. Megvárta, még
kihozza, közben számolás nélkül eltette a két borítékot! Csupán annyit nézett
meg, hogy véletlen, pénz helyett nem újságpapír van-e benne, szépen
szeletelve? Mert ugye, ki tudja? Itt most pénzről van szó!
–

Most csak annyit mondok, jó befektetést csináltál. Holnap
megcsináltatom a províziós szerződésedet, amit, ha bejössz az irodába
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rögtön alá is írunk. Mielőtt megkérdeznéd mekkora összegről, hát első
lépcsőben fél millió dollárra gondoltam, de lásd, hogy nem vagyok
kicsinyes, legyen egymillió! Még az év végéig realizáljuk is. Már
folyik az ügylet bonyolítása és nem kis üzletről van szó. Többet nem
mondhatok, csak annyit még, én vagyok az eladói mandat megbízott.
Most erről többet nem beszélhetek! Holnap gyere be délelőtt és aláírjuk!
–

No, de – dadogott Lajos az izgalomtól – ez, amit elmondtál annyi,
mintha közölted volna, hogy holnap reggel WC-re kell mennem. Én is
tudom, így nem információ! Valami bővebbet, ha lehet. Milyen ügylet?
Mert ugye lehet, hogy az egymillió jó összeg, de az is lehet, hogy kevés!
Mondasz még valamit erről?

Béla lassan kiitta a kávéját és felállt. Magában jókat kacarászott, hogy pénzhez
jutott, könnyebben mint gondolta és még csak információt sem adott. Így kell
ezt csinálni. Némán nyújtotta a kezét Lajosnak, aki kissé tétován de kezet
fogott vele. Azután elindult az ajtó felé. Onnan még visszaszólt:
–

Holnap délelőtt az irodámban! Előtte csörögj oda, hogy biztosan ott
legyek! Most nagyon sok lett a munka hirtelen. – De nem lehet vita
tárgya az összeg: ennyi és nem több!

A kocsiban eldöntötte, hogy az egyik borítékból négyszázezret odaad
Ilonkának a többit szétosztja a srácok között, így talán majd megértik, hogy
mennyire fontos az ügylet. A második borítékból finanszírozza az üzletet.
Elmosolyodott. Indított. A BMW motorja felpörgött és egy nagyon jó ritmusos
zene szólt a rádióban. Igazából ilyenekre szeretett tempósan vezetni.
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V.
Mary letette a telefont. Szinte mindent megtudott, amit csak akart. Stephenson
úr biztos most is elégedett lesz. A cég neve: Metalúrgica Comercio Company Limited,
melyet a spanyolországi Algecirasban jegyeztek be, ebbe a kicsit több mint
százezer lakosú andalúziai városkában. A cég tulajdonosa és egyben
képviselője: Góliáth Géza egy magyar állampolgár. A cég ellen soha nem volt
hatósági eljárás, megbízható cégként tartották nyilván. Igazából nem tudta
miért olyan fontos ez a főnökének, de úgy volt vele, ha sürgős, hát sürgős.
Biztos valami nagy üzlet és akkor a fizetése mellé neki is csurran-cseppen némi
pénz. Szépen elrendezte az információt, ahogy kellett és bekopogott az ajtón.
Meg sem várta a hívást, belépett. A főnök épp telefonált, de intett, hogy
maradjon. Gyorsan befejezte a beszélgetést és Mary letette az asztalra a kért
információt.
–

Maga nagyon ügyes – mondta Stephenson – a többit már intézem.
Köszönöm, elmehet.

Ahogy Mary kilépett az ajtón, Stephenson elővette a dossziét. Összevetette az
adatokat. Semmi kétség az eladóval állnak szembe.! Na, Goldmann! Ha most
nem lesz vevőd, telehintem az üzleti világot, hogy simlis érdeklődő vagy
csupán és akkor én csinálok figurát belőled!
–

Mary, kérem- szólt bele a telefonba – sürgősen hívja fel nekem
Goldmann urat! Köszönöm!

Hátradőlt a székében és hosszan nézett ki az üvegfalon. Most megfogtalak te
vén csibész! Megjelent előtte Goldmann arca, amint épp szemlesütve kér
bocsánatot. Hangosan felnevetett. Az asztalon megszólalt a telefon. Felvette a
kagylót.
–

Goldmann urat kapcsolom – mondta Mary, majd kattant a vonal.

–

Nos Goldmann úr, lecsekkoltam a kapott ajánlatot. Közvetlen az
eladónál vagyunk, nincs közötte millió közvetítő. Most eldől, hogy
tényleg akar-e venni vagy sem. Minden anyag itt van nálam kitakarás
nélkül. Ha gondolja és esetleg ráér, állok rendelkezésére. Mikor tudna
átfáradni az irodámba?

–

Kedves Stephenson – érkezett a válasz azon a hangon, amit úgy utált –
ez igen gyors volt. Sajnos a mai napom már foglalt, üzleti
megbeszéléseim vannak, de azt hiszem, a holnapi napba be tudnám
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szorítani. Hiszem, hogy arra a pár száz kilóra, amit ajánlani tud, ennyi
idő is elég lesz. Megfelel Önnek a holnapi nap?
–

Sajnos nem kedves Goldmann. – a nemet kissé elnyújtotta, hogy
érzékeltesse, most nem Goldmann diktál – ha önnek nem kell az áru,
akkor sajnálattal közlöm, hogy a második számú vevőjelölt lép előre
egyet. Tudja, itt tényleg csak apróságról van szó, melynek itt van
minden dokumentuma. Az áru Zürich Kloten-ben van betárolva.
Spanyol közjegyzői pecséttel ellátva. A mennyisége sokszor pár száz
kiló. Nos, sajnálattal közlöm, hogy pár száz kilót ebből kivenni nem
lehet!

Szinte hallatszott, ahogy a másik oldalon megáll a levegő! Percekig csak
Goldmann ideges szuszogása hallatszott. Stephenson nem szólt bele a
kagylóba, hagyta hagy főjön a saját levében ez a degenerált paprikajancsi.
–

Nos, akkor – mondta Stephenson pár perc várakozás után – itt a
lehetőség, hogy igent vagy nemet mondjon. Várom a választ, aszerint
fogok intézkedni. – újabb hatásszünet – döntött végre, mert az idő
nekem is pénz! Ugye, érti?

–

Most átmennék – jött Goldmann válasza, de a hangjából még a
kedvesség is hiányzott – tud most fogadni? Negyed óra és ott leszek!

Stephenson érezte, csatát nyert. Végre ezt a pökhendi, lekezelő alakot a
sarokba szorította! Oly régóta készült erre. Dagadt a mellkasa a büszkeségtől.
–

Rendben! Várom! Egy órát adok! Ha addig nem ér ide, már ne is jöjjön!
Akkor már másé lesz az üzlet – mondta a telefonba kimért hangon.
Most ő irányít. Ez a selyempondró értse meg végre.

–

Oké! – jött a válasz, szinte azonnal – ott leszek!

Mikor letette a telefont Stephenson legszívesebben táncolt volna örömében.
Ne igyunk előre a medve bőrére nyugtatta saját magát. De ha megegyeznek az
első lesz, hogy a jutalékát biztosítsa. Mert ugye a pénz beszél a kutya meg ugat!
Elnevette magát, felszabadultan és harsányan. Most az a legfontosabb, hogy
felkészüljön a tárgyalásra. Nagyon észnél kell lenni, mert Goldmann valószínű
nem tisztességes. Ekkora pénznél vajon ki lenne az? Csak az üzlet meg legyen!
Eldöntötte, csinál egy kitakart változatot, csak az eladó lefedésével és
megmutatja a többi iratot Goldmannak. Ha a jutalékszerződés is meg van, az
eladót is felfedi.
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Szépen komótosan elkészítette az iratokat, ahogy előre eltervezte. Várta, hogy
leteljen az egy óra. Igaz másik vevő jelöltje nem volt, de mit nem adott volna
érte, ha még egy kicsit szoríthat Goldmann torkán! Ha nem leszel vevő –
gondolta – akkor ezt a papír köteget letuszkolom a torkodon, te nyálas senki!
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VI.
Miklós még egyszer átnézte a papírokat! A különleges tudakozótól megtudta,
hogy a londoni fixing aznap mennyit jegyzett az arany árfolyamára unciánként.
Ismerve az eladási árat, komoly számolásba kezdett. Az eredmény egy
pillanatra elképesztette. Itt milliárdokról van szó, de nem forintban, dollárban!
Nem lehet – gondolta, valamit biztos elszámoltam! Újra kezdte, de a számok
nem hazudnak! Újra és újra az az eredmény jött ki!
–

Elemér – szólt ki az ajtón – bejönnél egy pillanatra? Valami nagyon
fontosat kellene megbeszélnünk! Sietnél egy kicsit, és csukd be az ajtót!

Elemér épp egy szendvicset majszolt. Morgott valamit, hogy még enni sem
hagyják az embert. Miklós szó nélkül tolta elé a számolási papírt. A
végösszegre mutatott.
–

Tudod mi ez, Elemér? – kérdezte, majd folytatta – szerintem talán
ennyi csillagot láthatunk az égen egy nyári estén. De ez nem
csillagászati számítás. Ennek a fele a provízió amit szét lehetne osztani,
ha ez az üzlet létrejönne. Ha csak a fele lenne most a zsebemben annak,
mit Béla ígért, szerintem már holnap az Adrián hablálnám a
brikettjeimet. Tudni kell viszont, hogy ez az összeg változhat, hiszen a
mindenkori londoni fixing adja meg a számítás alapját és azt, hogy az
eladás pillanatában ez mennyi lesz, nincs a városban, de még a világon
sem két olyan öregasszony aki megjósolja.

Elemér gondosan tanulmányozni kezdte az elébe tolt papírlapot, de csak
számokat látott és be kellett vallania önmagának – persze ezt hangosan nem
mondta ki – hogy lila segédfogalma sem volt arról, hogy itt miről is van szó.
Végül csak annyit kérdezett, komoly arcot öltve:
–

Mondd, ez jó nekünk? – majd hozzátette – ez mit jelent forintban?

–

Ennyire nem lehetsz hülye! – jött a válasz egy nevetéssel azonnal –
Szerinted ki a fenét érdekel, hogy ez mennyi forintban? Az biztos, hogy
fejenként egy nagy talicskába nem fér bele! Ez megnyugtat? Hányszor
kell még a szádba rágnom, barátom, hogy egy dollár még mindig nem
azonos egy forinttal! Kezd derengeni miről is beszélek? Egyébként
Béla jelentkezett már? Ha nem kapunk pénzt nem tudunk utazni, ha
nem utazunk, nincs üzlet, ha nincs üzlet, akkor pénz sincs, de marad a
rövid kötél meg egy magas fa!
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–

Fogalmam sincs, hol a fenében van ez a vén disznó! Biztos Lajos
barátjával isznak áldomást a búza ügyletünkre, hogy milyen remekül
átvertek bennünket – válaszolta Elemér – de ha nem hoz pénzt, én nem
tudom, mit csinálok vele! Már tele van a hócipőm ezzel az egésszel!
Csak toljuk ide az üzleteket, jobbnál jobbakat és még sokszor a morzsa
sem jut! Most hoztam otthonról pénzt, hogy a telefonszámlát ki tudjuk
fizetni, mert ha kikapcsolják akkor végünk! Bezzeg a többiek sütögetik
a maguk kis pecsenyéjét, úgy stikában, csak mi vagyunk olyan barmok,
hogy a cégnek dolgozunk! De látod a nagy bulik, mindig rajtunk kívül
landolnak, mi meg gürizhetünk! Ne ismételgesd állandóan, hogy a
dollár meg a forint nem azonos árfolyam! Nem vagyok hülye! Annyira!

Mindketten jót nevettek a kifakadáson, igaz egy kis keserű felhangja volt a
nevetésnek. No, majd a holnap, mindent megmond. Addigra talán Csizik
Pétertől is érkezik válasz, meg talán Béla is virít valamit. Ha lesz pénz,
valószínű, hogy üzlet is lesz, ha Géza el nem cseszi.
Miklós összecsomagolt, táskájába rakta a papírokat, bezárta az irodáját és
elindult haza. Kilépett a kapun és elindult a gépkocsija felé. A kocsi mellett, a
falnak, egy jobb napokat látott öregúr támaszkodott. Sovány ember, nagy
bajusszal, kalapban, fekete csizmában, csizmanadrágban. Ahogy Miklós
melléje ért, megszólította:
–

Drága Uram! Lenne-e néhány forint aprója? Székelyföldi vagyok, ide
jöttem orvosi vizsgálatra, de nem hoztuk el a fontos papírokat, így a
gyerekek visszamentek érte Erdélybe. Reggel óta nem ettem egy falatot
sem. Én nem bírok annyit utazni, de pénzt meg nem hagytak itt. Biztos,
hogy elfelejtették. Áldja meg a Jóisten! Segítsen, ha tud!

–

Kedves Bátyám – jött a válasz azonnal – egy fillérem sincs, higgye el.
De délután az utolsó pénzemből vettem otthonra kenyeret és egy kis
felvágottat, meg egy üveg üdítő is van a kocsiban, ha elfogadja, azzal
tudok segíteni.

Az öreg végtelen hálával nézett rá, mikor odaadta a szatyrot benne az
elemózsiával meg a kocsiból az üdítőt. Ahogy a kenyérbe harapott, a szeméből
kicsordult a könny. Lefolyt öreg ráncos arcán, de nem zavarta. Sírt és evett!
Azután kortyolt is párat. Két falat közt valami köszönés félét motyogott, meg
valami olyat, hogy „az Isten áldja meg” de Miklós erre már nem válaszolt. Egy
pillanatig még nézte az öreget, majd a kocsijához ment és indított.
Csak úgy a foga között önmagának jegyezte meg: én nem az vagyok, akivel az
öreg kaporszakállú foglalkozna. Nem vagyok elég gonosz, de sunyi és
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alattomos sem. Az ilyenek, meg nincsenek azon a palettán, akiket az Úr
megsegítene. Pedig most az egyszer igazán rám férne egy kis segítség.
Mégis, úgy érezte magát, mint aki megváltotta a világot. Egy kicsit talán még
jobb ember lett. Elindult haza.
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VII.
A délutáni nap teljes fényében pompázott az üvegfalon keresztül. Stephenson
azért is szerette ezt az irodát, mert a környező épületek csak akkor vetettek
árnyékot, ha a nap már felvette alkonyati pozícióját. A tárgyalóasztalnál ültek
mindketten. Goldmann gyakran törölgette a homlokát, izzadt az idegességtől.
Stephenson a kezében szorongatta a dossziét, mintha soha oda nem akarná adni.
Nézte a vele szemben ülő embert és magában jókat kacagott látva a másik
szenvedését. Goldmann szeretett volna már túl lenni az anyag megtekintésén,
de nem sürgethette. Végül Stephenson szólalt meg először:
–

Kedves Goldmann – csak így egyszerűen, mintha bármelyik beosztottal
beszélne, kissé fölényesen, igazának tudatában – mielőtt rátérnénk az
üzletre, szeretném közölni, hogy megmutatom az eredeti ajánlatot egy
pillanatra, de kézbe csak azt a másolatot adom, ahol az eladó nevét még
homály fedi. Ugye megérti, hiszen még nincs közöttünk szerződés és
én nem szeretném elveszíteni ezt a nagy lehetőséget. Remélem nem
haragszik ezért a kis kitérőért – hangja már éles és metsző volt, hogy
lássa ez az alak, hogy most ő diktál. Ő, Stephenson, akit ez az alak oly
sokszor lenézett – Elfogadja, vagy nincs miről tárgyalnunk.

–

Nézze Stephenson – Goldmann hangja már nem volt sem negédes, sem
nyálas, még a szeme is összeszűkült, mint a támadásba lendülő vadé –
én mindent megértek. El is fogadom, de végre a sok szócséplés helyett
mutatna is valamit, vagy feleslegesen rabolja az időmet. Én megértem,
hogy a sok lyukra futás után végre van valami a kezében és szent
meggyőződése, hogy megfogta az Isten lábát. De kérem! Én vagyok a
vevő, vagyis inkább a képviselője, ön pedig most egy sima közvetítő.
Nos, döntse el, adja az árut, vagy nem? Erre én nem érek rá!

Stephenson kinyitotta a dossziét és kivett egy papírlapot. Letette az asztalra és
odatolta Goldmann elé. Majd felmutatta az eredetit egy pillanatra, azt a papírt,
amin az eladó neve, aláírása, pecsétje is szerepelt, majd pár másodperc után
visszatette a helyére és becsukta a mappát.
Goldmann hosszan tanulmányozta a megkapott anyagot. Megkapta az ajánlat
mellé még, a tárolási jegyet, a certifikátot, mindkettőt kitakarás nélkül, igaz
csak fekete-fehérben, de látszott rajta a spanyol közjegyző pecsétje és
ellenjegyzése is. Hosszú percek teltek el, de egyik fél sem szólt a másikhoz.
Szinte hallatszott, ahogy az idegek pattanásig feszülnek.
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–

Stephenson – törte meg a csendet Goldmann – valóban ilyen anyagot
még nem láttam mostanában! Lehet, hogy tényleg van benne valami. A
províziós összeg is rendkívüli 0,25% oldalanként. Ki ez az eladó, aki
ennyire nagyvonalú? Vagy a tétel nagysága az, ami erre készteti, hogy
el tudja adni? Ön ismeri ezeket, akik ajánlották? Ön melyik oldalon
képzelte el kérni a jutalékát? Fantasztikus a tétel! Ez dollármilliárdokat
jelent, és ha kikerül a londoni jegyzést is a feje tetejére állítja! Látom,
nem kell az árut mozgatni a tároló helyről, ott biztonságos. Ha csak a
vevő másképp nem rendelkezik. De a biztosítás, a szállítás
megszervezése, a biztonság, mind, mind tetemes pénz. Mit tud Ön
mondani ezekre?

–

Ezen az oldalon – válaszolt Stephenson a kérdésekre – ha Ön után csak
a vevő található, akkor csak hárman vagyunk: Ön, Csizik úr és én. Mi
a vevői oldalt kell, hogy képviseljük, a nagyságrendről pedig meg kell
állapodnunk. Én az eladói oldalt nem ismerem, velük Csizik Péter tartja
a kapcsolatot. Szerinte megbízhatók! A klasszikus procedúrához képest
van viszont eltérés! Az eddigi gyakorlat szerint előbb az árut kellett
igazolni, csak utána történt a fedezet igazolása, most eszerint az ajánlat
szerint ez egy időben kell, hogy történjen. Ebből az eladó nem enged!
Ezt más-más közvetítői csatornákról is megerősítették.

–

Hogyan – hördült fel Goldmann – mi az, hogy egy időben? Hiszen ez
annyi pénz, hogy szerintem csak ütemezve lehet a tételt megvásárolni!
Létre kell hozni egy konzorciumot, ott a tagok összerakják a pénzt és
csak így lehet. Ki az, aki leköt úgy összeget, hogy nem tudja biztosan
van-e áru? Mi van, ha nincsen? Ez egy agyrém kedves Stephenson! Ez
egy agyrém!

–

Nem kell ezt a kalapácsot ilyen messzire elvetni! A tárolási jegy, az
arany certifikát, a rajta lévő közjegyzői hitelesítés szerintem biztosíték
arra, hogy ebből üzlet lehet, ha van vevő. Ha az igazolás során
kiderülne, hogy vagy a vevő, vagy az eladó simlis, nincs áru vagy nincs
pénz, a bankból már a rendőrség szállítja tovább a vétkest. Itt nem lehet
hibázni! Szerintem ez így korrekt és az eladó ezek szerint nagyon biztos
a dolgában! Mit szól ehhez kedves Goldmann?

Goldmann hosszan gondolkodott. Simogatta az állát, vakarta a füle tövét,
törölgette a homlokát. Percek teltek el, de mindkét fél hallgatott. Megint
tapintható volt a feszültség.
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–

Nézze – törte meg a csendet Goldmann – meg kell beszéljem a vevővel,
mit szól hozzá. A nemzetközi gyakorlattól eltér a procedúra, de ha
legalább az eredeti okmányokat be tudnák mutatni..., vagy személyesen
lehetne beszélni az eladóval... Ő most Magyarországon van?Tud
valamit erről? Milyen nemzetiségű a cég, aki az eladó? Mondjon már
valami bővebbet, mert úgy mégse mehetek a vevőhöz, hogy nem tudok
semmit!

–

Lehet-e személyesen beszelni az eladóval? Fogalmam sincs –
válaszolta Stephenson – de azt hiszem ez megoldható. A cég
tulajdonosa jelenleg Svájcban van, a cég meg…, no de a többit akkor,
ha már a jutalékban is megegyeztünk. A papírokat, melyek Önnél
vannak, elviheti. Látta az eredeti ajánlatot is, ha valóban van vevőnk,
akkor valószínű, hogy hinni fog Önnek. Ha nem, akkor majd eldöntjük,
hogyan tovább. Azt hiszem, még néhány kört meg kell tennünk ebben
az ügyben. De ha ügyesek leszünk, nagyon szép lehet a vége. Nos,
kedves Goldmann, akkor munkára fel! Én előkészítem a találkozót az
eladóval, az ön feladata, hogy meg kell győzni a vevőt. Remélem,
nagyon gyümölcsöző együttműködést készítünk elő.

Mindketten felálltak, kezet fogtak. Megegyeztek, ha valamit sikerült elérni
bármelyik oldalról azonnal értesítik egymást. Stephenson egészen az ajtóig
kísérte vendégét. Mikor becsukódott Goldmann mögött az ajtó, nagyot csapott
a levegőbe és harsányan elnevette magát. Végre ez a nyálas alak a kezében van.
Most nem engedi, hogy ő diktáljon! Nagyon elégedett volt.
Az íróasztalához ment és a belső telefonon megkérte Maryt, hogy hívja fel
Csizik Pétert. Kerítse elő a föld alól is, mert munka van. Sok és fontos munka.
Hátra dőlt a fotelban és nézte a napot, ahogy a szomszéd felhőkarcoló tetejénél
alámerül. Kezdett alkonyodni. Talán – gondolta, most végre megalapozhatom
a szerencsémet. Csak ügyesen kell forgatnom a lapokat. Belső lelki
képernyőjén megjelent a gazdagság nagy dollár jele. Csengett a telefon, élesen,
hosszan.
–

Tessék, Stephenson – szólt a telefonba – Csizik úr maga az?

–

Üdvözlöm Stephenson úr – hallatszott Csizik Péter hangja – Talán
fejlemények vannak, hiszen ilyen gyorsan soha nem szokott jelentkezni.
Érdekes lett az áru? Csak azt ne mondja, hogy már az Ön kezében van
egy ugyanilyen ajánlat és nincs mögötte arany! Mert azt nem hinném
el.
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–

Kérem ne fesse az ördögöt a falra! Volt itt az az ember ma, aki a vevőt
képviseli – válaszolta Stephenson – de a procedúra eltér a nemzetközi
gyakorlattól. Ilyen anyagom nem, hogy nekem, de még a vevőnek sincs,
tehát most az ajánlat feltételeiről kellene beszélnünk. Nagy előrelépést
tudnánk elérni, ha az eladói oldal a vevői oldalnak, betekintésre,
bemutatná a közjegyzővel hitelesített dokumentumokat. Mindjárt
nagyobb lenne a bizalom. De ez csak akkor, ha a jutalék-szerződéseket
a vevő, vagy annak megbízottja aláírta. El lehet ezt intézni Péter?

Csizik Péter felkapta a fejét! Eddig mindig nagyon hivatalosan Csizik úr volt,
most hirtelen Péter lett? Ez lehet jó jel is. Már nagyon rám férne egy nagyobb
összeg – gondolta. Egy kis hatásszünetet tartott, majd így szólt:
–

Megpróbálom még ma elérni az eladói oldalt, de tudja ugye, hogy itt
már éjszaka van. 6 óra az eltérés. El tudják-e érni az eladót, fogalmam
sincs. Egyezzünk meg abban, hogy holnap, ha beért az irodába hívjon
fel. Addig megpróbálok érdemi választ adni a kérdésére. Apropó!
Beavatna abba is, hogy mennyi lesz a jutalék? Fejenként?

–

Kedves Péter, ne legyen már ilyen kicsinyes, hiszen ez annyi pénz,
hogy ki sem lehet fejezni! Holnap biztosan többet tudunk, de addig
legyen kedves a szükséges információt beszerezni! Remélem, nagyon
szép lesz az ez évi bevételünk! Holnap hívom, ahogy megbeszéltük. Jó
éjszakát Önnek.

Kattant a vonal és Stephenson hátradőlt. Ha minden simán megy, Goldmann
hozza a vevőt, Csizik kieszközli a dokumentumok bemutatását, és az
igazolásnál lesz áru és pénz is, akkor az isten sem menti meg attól, hogy gazdag
legyen. Hatalmas dollár jelet rajzolt az előtte levő papírra és odaírta alá, nagy
betűkkel: GAZDAGSÁG!
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VIII.
Élesen csengett a telefon. Miklós félálomban nyúlt érte, de az egész készüléket
leverte az éjjeliszekrényről. Az asszony is felébredt. Félálomban morogta,
hogy ki a büdös franc az, aki éjszaka nem bír aludni, de ha már nem bír,
legalább másokat hagyna! Miklós felvette a kagylót és a helyére rakta a telefont.
–

Tessék – morogta a kagylóba, de ahogy meghallotta a hangot, kipattant
szeméből az álom.

–

Csizik Péter vagyok! Bocsi a zavarásért, de tudod, ezek az amerikások
azt hiszik mindenütt annyi az idő, mint náluk. Szóval visszahívott a
partnerem. Agonizált egy kicsit, hogy a procedúra eltér a nemzetközi
gyakorlattól, de azt hiszem, ennek nem lenne jelentősége, ha az eladó,
vagy képviselője be tudná mutatni a közjegyzővel hitelesített
dokumentumokat. Én elhiszem, hogy nagyon sok pénzről van szó és
bizalmatlanok, de mit szólsz, lehetséges lenne egy ilyen találkozó,
mondjuk Svájcban?

–

Megmondom őszintén, halvány lila segédfogalmam sincs – érkezett a
válasz – de reggel meg tudom beszélni és úgy gondolom, úgy 9-10 óra
között, már érdemi választ is tudok adni! Megfelel így neked?

–

Nem lehetne még most beszélni az eladóval? – jött a kérdés.

–

Sajnos nem! Tudod, Bélánál van az elérhetőség, őt meg ilyenkor nem
lehet zavarni, mert kikapcsolja a telefont. Az éjszaka arra való – ez a
kedvenc mondása – hogy vagy kipihenjük magunkat, vagy jól
elfáradjunk. De munkára nem való. Sajnos meg kell várnod a reggelt.

–

Akkor hívj, ha van információd – mondta Csizik – és még egyszer
elnézést! Szép álmokat!

–

Lesz, ha vissza bírok aludni – mondta Miklós és letette a telefont.

Még sokáig nem tudott elaludni, csak forgolódott. Lehet, hogy most, tényleg
rátekintett Fortuna? Lehet, hogy az öregnek adott kaja volt a kulcs? Mi van, ha
az öreg nem is székely volt, hanem égi küldött és most átment a vizsgán?
Azután elaludt. Talán az üzletről álmodott.
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IX.
Mire Miklós beért az irodába Béla már ott ült az íróasztalánál, előtte egy széken
Elemér foglalt helyet és nagyon veszekedtek. Egy darabig hallgatta a vitát
majd közbevágott.
–

Abbahagynátok végre? Most milyen koncon vitatkoztok? Itt az üzlet és
én nem tudok szóhoz jutni, mert pitiáner dolgaitok többet érnek nektek,
mint az, hogy meghallgassátok, mit is intéztem. Tele van veletek a
hócipőm. Simlis egy banda vagytok ti! Csak a pitiánerség, semmi
komoly!

A vita hirtelen abba maradt. Mindketten rámeredtek, mintha most láttak volna
először irodában fehér embert. De ő nem szólt semmit, várta, hogy majd csak
megkérdezik mi a fejlemény. Mindhárman hallgattak.
–

Mondjad már, mit sikerült intézni? – törte meg Béla a csendet – én
tegnap elintéztem, hogy Imre adott másfél milliót és épp azon
vitatkoztunk, hogy ebből kinek mennyi jár! Én úgy gondoltam, hogy ti
ketten kapnátok 300-300 ezret, én is levennék belőle egy- két
tankolásnyit, meg Elemérnek a telefon díjat, a többit meg szétdobnánk
a fiúk között.

–

De egy pitiáner szarrágó vagy te – jelentette ki Miklós – másfél millió
a húszmilliós jutalék helyett? Te mennyit raktál zsebre ezen kívül, meg
mennyi jutott a macádnak? Mert ugye azt is táplálni kell a mi
pénzünkből! Legszívesebben rád vágnám az ajtót és be se néznék ide
többet! Dolgozunk, mint az állat, de a pénzt mindig elszarjátok Lajossal!
Ha csak ennyit adott, miből finanszírozzuk az üzletet, ha lesz? Vagy
Géza küld márkát vagy dollárt? Na, gyere elő a farbával, hisz úgy is
megtudom, mennyivel vetted le azt a simlist? Ettől függ, hogy
elmondom-e mit intéztem. Ha én most bedobom a törülközőt, ez a vevő
soha az életben nem áll többet veletek szóba! No, halljam!

Béla nem szólt semmit. Ült lehajtott fejjel az asztalnál, mintha nagyon
vizsgálná az erezetét. Jól tudta, a férfi igazat beszél. Most amikor minden fillér
számít, nem verheti át őket, mert ha nem bíznak meg benne, ha nem jön létre
az üzlet, ha az ász kiszáll a buliból, ő és Géza az életben nem találnak ilyen
csapatot, aki becsületes és érti is azt, amit csinál. De már Ilonkának odaadott
négyszázezret, azt, hogyan fogja megmagyarázni! Majd azt mondja tartozása
volt, azért kellett kivenni. De a másfél milliót ki kell osztani, mert ha nem.......
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Miklós már türelmetlenül toporgott. Látta, hogy Béla nem akar beszélni.
Felvette a táskáját, a kocsikulcsát és elindult az ajtó felé.
–

Várjál már, hova a fenébe sietsz? Nem ráérsz? Csak át kellett
gondolnom a nektek járó információt és a hivatalosat! Kifelé csak a
hivatalos mehet! Hozz egy széket és ülj ide!

Miklós letette a táskát, a kocsi kulcsát, fogott egy széket és leült Bélával
szemben.
–

Jól vigyázz, hogy mit mondasz – válaszolta – mert ha rájövök, hogy
átvertél..... az Isten legyen neked irgalmas! Akkor velünk együtt te is
tönkre fogsz menni. Ha az üzlet alatt észre veszem, hogy nem játszotok
tisztességesen, ugyanez lesz a helyzet. Mielőtt bármit mondanál, majd
beszélned kellene a Gézával. Fontos lenne!.....Na, halljuk a valós
verziót! Csupa fül vagyok!

Béla elmondta, hogyan zsarolt ki Imréből négy milliót, amiből megadott
négyszázezret adósság fejében és a többit úgy akarja szétosztani, ahogy az
előbb is vázolta. Így még kétmillió maradna az ügylet bonyolítására. A
fennmaradó százezer, meg a következő havi telefonszámlát fedezné. Ahogy
befejezte a mondandóját, mély lélegzetet vett, mint aki egy nagy tehertől
szabadult meg. De a fiúk csak a másfél millióról tudhatnak, tette hozzá.
Elmondta még, hogy Lajosnak ígért egymillió dollár jutalékot, aminek a
szerződését jó lenne elkészíteni, mert délelőtt bejön aláírni.
–

Látod – fordult Elemér Miklóshoz – még semmi nincs, még ügylet
sincs, de annak a simlis Lajosnak már lesz egymillió dolláros
szerződése! Így működik ez! Ennek a szarzsáknak mindenben benne
kell lenni! Nélküle még talán a föld sem forog! Vagy ha igen, akkor
visszafelé! Szeretném látni már azt a napot, amikor végre tisztességes
bérért, tisztességes feltételek mellett dolgozhatunk! Szerintem soha
nem lesz, ha így maradnak a dolgok!

–

Tudtam, hogy valami csavar azért mégis lesz ebben a dologban –
kezdte Miklós – de arra nem gondoltam, hogy mindjárt az elején
hazugsággal indul a dolog. Ezek után, merjünk hinni abban, hogy
tisztességes lesz a játék és tisztességes a leosztás is? Meggondolandó –
mély lélegzetet vett, majd így folytatta – Tisztázzunk valamit! Lehet,
hogy Géza barátodnak van áruja, lehet, hogy tényleg megfogta az Isten
lábát, de egy simlis tuskó. De tételezzük fel azt is, hogy minden
rendben lesz. Mondom, csak tételezzük fel! Akkor nem lehet gond, ha
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a vevő megbízottjának bemutatja az eredeti dokumentumok közjegyző
által hitelesített másolatát, mert ugye itt akkora összegről van szó, hogy
kimondani sem lehet egy szuszra. Ha ezt el tudjuk intézni, akkor semmi,
de semmi nem állíthat meg bennünket. Ha nem, akkor csak
siránkozhatunk, hogy a búza jutaléka is más karmaiba került. No,
Bélám! Most rajtad a sor, hogy ezt elintézd! Ha lehet, minél előbb, mert
hamarosan hívnak, hogy mi a válasz!
Béla egy pillanatra úgy nézett, mint akinek elment az esze. Mint akinek
fogalma sincs, hogy hol van, mit beszélnek hozzá, és mi is lenne a feladat.
Miklós látta, hogy nem érti mit kéne csinálnia, emeltebb hangon megismételte
mondandóját.
–

Fogd azt a rohadt telefont és hívd ezt a kecskepásztort, mert hamarosan
hívnak kintről és mondanom kell valamit! Be kellene mutatni a nála
lévő papírokat a vevői megbízottnak, mert anélkül nem rakják össze a
pénzt, igazolásra! Vetted az adást?

A telefon hosszan csöngött mire a másik oldalon felvették. Az Béla
kihangosította a készüléket és úgy beszélt, miközben intett a fiúknak, hogy
maradjanak csöndben.
–

Szevasz, Géza! Talán csak nem most ébresztettelek? Na, figyelj ide
kiskomám. Úgy néz ki, találtunk vevőt, de van egy kis bibi. Szeretnék,
ha megmutatnád nekik a közjegyzői másolatot, mert erre a fekete-fehér
másolatra nem akarják megnyitni a pénz-csapokat! Neked is, nekünk is
fontos lenne, hogy üzlet legyen! Dönts, ha lehet, mert perceken belül
hívni fognak a válaszért az amerikások!

–

Szevasz, Morgós! Úgy elhadartad a dolgokat, hogy még köszönni sem
tudtam. Világosan megmondtam a procedúrából nem engedek. Bank to
Bank történhet csak az igazolás! Más procedúra esetén nincs miről
tárgyalni. Én ráérek, az áru az enyém, kifizetnem is csak akkor kell, ha
eladtam és a lé befolyt.

–

Géza! Hallgass ide! Nem igazolni kell az árut, csak a papírokat
megmutatni! Még a kezedből sem kell kiadni. A másolatok meg már
ott vannak náluk. Mi a fene bajod lehetne abból, hogy bemutatod nekik
a dokumentumokat? Úgyse tud vele mit kezdeni, ha nem adod neki oda!
Ne szórakozz már velem. Fehérváron nem ezt ígérted! Ja, és még a
megbízó levelem sincs itt pecsételve, aláírva! Ha szórakozol velem,
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hogy bízzak meg benned? Ha meg nem bízok, akkor tudod, mi lesz a
vége? Már megbeszéltük!
–

Mi a fenének fenyegetőzöl állandóan? Miért? Bántottalak én téged?
Nekem is az lenne a jó, ha a lóvé már itt lenne a kezemben. Mutattam
neked, hogy mennyiért vettem, elég szép a summa, amit a jutalékon
felül a zsebedbe tehetsz! Hát ne fenyegetőzz nekem! Gyertek ide ki és
intézzük a dolgokat! De hozz magaddal valakit, akinek a
fenyegetőzésen kívül sütnivalója is van. Mert veled is csak sűrűbben
vagyunk, nem többen! A megbízást meg itt majd megkapod!
Csináljátok meg, angolul és magyarul, majd aláírom, ha itt lesztek és
le is pecsételem! Mondd meg, mikor lesztek itt és addigra legyen itt a
meghatalmazott vevő képviselő is, mert ha nem jöttök, és nem vagytok
itt, nem mutatok semmit! Ha megjöttetek, másnapra már szervezheted
a találkozót! Vetted az adást! Majd hívj, ha lesz időpont!

Kattant a vonal és Géza már nem is volt sehol! Miklós és Elemér egymásra
nézett, majd az Öregre, akinek a feje addigra már olyan vörös volt, mint a főtt
rák!
–

Látod, hogy minden disznóságod kiderül? – kezdte Miklós a
mondandóját, de most csak szépen csendben – már át akarsz verni
bennünket? Még el sem kezdtük, már le akarsz nyúlni egy csomó pénzt?
Milyen ember vagy te? Tudod mit? Legyen tiéd az összes! Én felhívom
a kontaktot és elmondom neki az igazat! Kiszállok a buliból! Ha valami
így indul, annak jó vége nem lesz! Egy kapavágást nem teszek az
ügyben, addig, még a teljes igazságot nem tudom, vagy ne mondd el,
de akkor nincs üzlet! Ha Géza eddig nem tudta eladni, ezután még úgy
se fogja, mert telekürtölöm az üzleti világot azzal, hogy egy simlis
hazug fráter! Halljam a mesédet, de most igaz legyen!

–

Fehérváron abban egyeztünk meg, hogy Géza, 5%-kal a londoni kettes
alatt vette meg az árut, ebből 0,5% a két oldali jutalék és ha az üzlet
létrejönne a közreműködésemmel, a nekem járó jutalékon felül, nekem
adja a négy százalék feletti fél százalékot. De ezt én nem akartam
megtartani! Úgy gondoltam, hogy megfelezem. Fele az enyém és a fele
kettőtöké!

Miklós hisztérikusan felröhögött, Elemér szeme viszont villámokat szórt! Ha
szemmel ölni lehetett volna, ezt a fickót másnap már hamvasztják és temetik.
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–

Te vén szemét – ordította most már Elemér – még hogy elosztottad
volna, mikor nem is tudunk róla! Meséld annak, akinek három anyja
volt! Az talán elhiszi! Szerintem is, hagyjuk a francba az egészet, mert
ez bukta lesz és nem is lekváros! Add ide a nekünk járó pénzt a búza
ügyletből, de nem a négyből, hanem a húszból, azután csináld meg az
ügyletet, ahogy akarod! Még hogy az te közreműködéseddel! Na itt
kezdődik a vicc kategória!

Megszólalt a telefon. Az Öreg felvette a kagylót, majd kisvártatva Miklós felé
nyújtotta.
– Adom – mondta – téged keresnek.
Miklós átvette a kagylót és már hallotta is Csizik hangját a vonal másik végén.
–

Szia! Na, mit sikerült intézned? Lesz ebből a szarból valami, vagy csak
futjuk a köröket? – Mondj már valamit, mert szétrobbanok az idegtől –
harsogta a vonal másik végén a telefonba Csizik Péter.

–

Most tárgyaltunk az ügyről és várjuk a választ. Talán sikerült az eladót
meggyőzni, de egy kis türelmet kérek még. Igen nélkül nem merem azt
mondani, hogy elintézve. Ahogy a válasz megérkezik a megbeszélt
számon visszahívlak – válaszolta és letette a kagylót.

–

Na, vagy aláírjuk, most itt azt, hogy kinek mi jár ebből, ha lesz üzlet,
vagy vedd úgy, hogy részemről tárgytalan! Ami hazugsággal indul, az
úgy is ér véget és én nem akarok az eddigieknél nagyobb fürdőt! Az
már veszélyeztetné a családom megélhetését! Kiutazhatsz Géza
barátodhoz, azután ketten már legalább mesteri szinten tudjátok
egymást hülyíteni! De engem hagyjatok ki ebből! Most mondom, hogy
ne legyen ebből vita! Utazni nem fogok, szerződést nem csinálok. De
leszögezem, ha ezt a förmedvényt adjátok oda a vevőnek szerződés
helyett, ezt a magyar nyelvű salátát, tele helyesírási hibával, szerintem
a röhögéstől ott helyben elpusztul. Fogalmad sincs az egészről, de
játszod itt a királyt! Játsszad! Az én segítségem nélkül! Kapiskálod már,
hogy megint mit csináltál? Vagy küld ki Lajcsi barátodat! A másik
észlényt! Istenem! Hova adtam el a bőrömet! - az utolsó szavakat már
szinte kiabálta Miklós.

Azzal sarkon fordult és indult az ajtó felé. Azután eszébe jutott, hogy a táskája
az íróasztalnál maradt, hát visszament érte. Komótosan felvette, és úgy ment
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ki az irodából, hogy rá sem nézett Bélára. De azért, hogy a többiek is lássák,
rendesen bevágta az ajtót. Csak úgy hullott a vakolat a tok körül.
–

Ekkora idiótát, mint te, még nem hordott a föld a hátán – folytatta a
fejmosást Elemér. – Ha most kimegy a bejárati ajtón, te az életben nem
hozod vissza! Mi a fészkes fenéért kell neked állandóan ennyire
kapzsinak lenned? Miért? Hányszor kell még elmondani, hogy a forint
és a dollár nem azonos kategória! Te már dollár százmilliókkal meg
sem elégszel, neked milliárdok kellenének? Istenem! Ekkora marhát!
és ö jegyzi a vállalkozást! Na én is megyek! Megpróbálom meggyőzni
Mikit, hogy maradjon, hisz nélküle esélyünk sincs! Te idióta barom!

Ahogy Elemér is kiment, Béla tárcsázott, hívta Gézát! Hosszan csengett a
telefon, mire a másik oldalon felvették.
–

Figyelj ide Géza! – kezdte a beszélgetést – már megint feleslegesen járt
a pofád! Olyan dolgokat mondtál el itt a fiúk előtt, mert ki voltál
hangosítva, amiről személyesen állapodtunk meg Fehérváron! Most
azután áll a bál! Miklós kezében van az összes szál! Nélküle nem tudom
megoldani a dolgokat, hiszen a vevő kapcsolatait sem ismerem. Te
ragaszkodsz egy procedúrához, ami ellent mond az eddigi gyakorlatnak,
de én nem értek ehhez és kapcsolatom sincs. Ez azt jelenti vevőm sem!
Tudod, hogy itthon meg csak közvetítők rohangálnak, valós vevő
nélkül!

–

Nehogy már engem hibáztass, hiszen nem mondtad, hogy a telefon ki
van hangosítva – replikázott Géza – hozd a vevőt és én állom a szavam,
a megbízást is megadom, hogy hivatalosan dolgozhass. De mutass
valamit, ami vevőnek tűnik. Ígérj nekik a fél százalékodból is, hátha
akkor megnyugszanak. Én nem tudom, hogy ez a fickó sokat ér-e, de
ha ilyen forrófejű, ez neked még bajt hoz! Nem tudod tőle elvenni a
kapcsolatot?

–

Istenem! Ennyire nem lehetsz hülye! – jött azonnal a válasz. – Az előbb
mondtam el, hogy fogalmam sincs, ki a kapcsolata, ezt ő hétpecsétes
titokként őrzi! Hogyan tudnám elvenni tőle? Ha betart, megbukott az
egész vonal!

–

Akkor ajánlj nekik egy nagyobb összeget, majd utána meglátjuk. Hátha
tényleg valós a vevő és akkor nagyon szép dolgokat csinálhatunk!
Amennyit odaadsz, azt én kipótolom neked, öreg cimbora! Rendben?
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Na, akkor húzzatok bele, mert fogy az idő, a pénz is, a türelem is!
Várom a hívást, hogy mikor jöttök. Megyek, mert dolgom van!
Nyílt az ajtó, Elemér jött vissza. Szaporán csóválta a fejét. A tekintete inkább
volt szomorú, mint dühtől szikrázó.
–

Azt mondta, nem utazik – mondta – ezt jól elbaltáztad Öreg! Nem jöttél
még rá, hogy mindent kiderít! Ebből olyan nyomozó lett volna, hogy
csak na! A magadfajtát már úgy bevarrta volna, hogy a műanyag lakat
is rárohad! Beszélj vele te! Rám nem hallgat, pedig bevetettem mindent!

–

Hívd ide, legyél szíves, majd megpróbálok vele értelmesen beszélni, de
te is legyél itt. – mondta Béla és hátradőlt a széken és az ujjait
összefonta a tarkójánál. Bámulta a plafont és közben azon
morfondírozott, hogy ez eddig rosszul indult, de meg kell a dolgot
fordítani. Hiszen így nem lesz meg az álom. Szigetet akart vásárolni,
valahol a karibi térségben, külön testőrséggel, hogy a gyermekeit ne
veszélyeztesse senki. Olyan srácokat fogadna fel, akiknek nincs
családja és így csak hozzá kötődnének.

Elemér visszaérkezett és mögötte belépett az ajtón Miklós is. Látszott rajta,
hogy nagyon ideges. Harapdálta a szája szélét.
–

Na, mondd mit eszeltél ki már megint? – tette fel a kérdést – milyen
hazugsággal akarsz bepalizni? Jól kösd fel a gatyád, mert nem vagyok
könnyen kapható. Ha kurvát akarsz, akkor az ötös út mellett találsz, de
én nem vagyok az! Tisztességes üzlet jöhet, szarrágásra nincs időm!
Halljam! – vetette oda végül.

–

Most beszéltem Gézával. – kezdte Béla, úgy formálta a szavakat,
mintha mindet külön-külön meg kellett volna rágni, mint a Pál utcai
fiúkban az ablakgittet – Egyetértettünk abban, hogy elcsesztem! Azt
mondta, amit én is mondtam az előbb, hogy felezzük meg a többletet
és az egyik fél legyen az enyém a másikon meg osztozzatok ketten. Na,
mit szóltok hozzá?

Elemér már épp szólni akart, de Miklós megfogta a karját és megszorította. Így
nem szólt semmit csak hallgatott. Megértette, hogy most a férfi van a
nyeregben, hagyta hát hagy lovagoljon! Megérdemli a vén szarházi! Már
megint át akarta verni őket! Mindig ezt csinálja!
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–

Egyharmad, egyharmad, egyharmad! – mondta végül Miklós – mi
gürizünk, te lopod a napot, meg etetitek egymást azzal a másik idiótával
ott Svájcban és osztjátok a törvényt! Elmondom mi lesz. Ha így jó,
csináljuk, ha nem kiszállok. Rendben? – Béla bólintott, mire Miklós
így folytatta – először is megírom a megbízási szerződést, angol
nyelven, erre van egy nagyon jó tolmácsom – amit kifaxolunk ennek a
kecskepásztornak és ha aláírva visszajön, akkor megírjuk a szerződést
az elosztásról, amit aláírsz, mint megbízott, majd ez az ízeltlábú kint
ellenjegyzi. Utána megbeszéljük az időpontot és indul a mandula. Ha
így jó, akkor megyünk, ha nem akkor bukta! Megértetted?

Béla már belefáradt. De azért titkon egy kis örömet is érzett. Nem mondta el a
fiúknak, hogy a veszteségét pótolni fogják! Mégsem vagy ekkora ász Miklós
– gondolta. Már épp elégedetten hátra akart dőlni, amikor a férfi megszólalt:
–

Az meg minket nem érdekel, hogy amit nekünk adsz, azt Géza neked
megtéríti – legyél vele boldog. Csak ne hidd azt, hogy bármi is titok
marad előttem, ami itt az irodában történik! Ehhez korábban kelj fel!
Na, megyek és megcsinálom a papírokat!

–

Rendben van – érkezett azonnal a válasz – de egy szóval sem reagált
arra, amit Miklós a jutalék kiegészítéséről mondott. Mintha nem is
hallotta volna! Pedig eljutott hozzá és meg is döbbent, hogy erről ez az
ember honnan tud? No de mindegy - gondolta – ha tud, hát tud! Na és
mire megy vele? Hangosan csak annyit mondott - ha készen leszel az
anyaggal, hozd be és kifaxoljuk Gézának, hogy aláírhassa. Addigra
csináld meg a jutalékszerződéseket is, azután pedig ha végeztünk
beszéljük meg a teendőket. Ennyi pénzért már érdemes dolgozni, nem?
Lajos szerződését se felejtsd el! Bejön aláírni!

–

Nekem mondod – kérdezett vissza az ajtóból Miklós – nekem mondod?
Ki a fene dolgozott itt ebben, meg sok másban is? Talán te? Na de
hagyjuk! Ebben az eszement irodában úgyis csak két személy a fontos:
te és Lajos barátod!

A mikor Miklós kiment a szobából Elemér is felállt. Elindul ő is, de az ajtóból
még visszafordult és a mutató ujjával a fejére bökve mutatta, hogy Béla
valószínűleg nem normális. Látta, hogy Miklós az írógépnél ül és szerkeszti a
kért dokumentumot. Mellette a tolmács, éppen konzultáltak valamit.
–

Minek strapáljátok magatokat – kérdezte Elemér – hiszen Géza úgy
sem ért az egészből egy betűt sem.
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–

Ha már elkészítünk valamit, akkor az legyen rendben! Bárki hozzáértő
megnézi és látja, hogy egy slendrián fércmű, mit fog mondani? Most
kiléptünk a nemzetközi porondra kis pajtás! De ez nem a román
zsákügylet, de nem is a Lali búza akciója, ez más kategória – válaszolta
Miklós.

Mikor elkészült a dokumentum, elfaxolták Svájcba. Rövid idő telt el és már
pecséttel, aláírással vissza is érkezett. Gyorsan csinált róla egy fénymásolatot,
hogy a hőpapír instabil volta miatt nehogy eltűnjön az adat. Mire a megbízás
visszaérkezett a jutalék szerződések is elkészültek. Közben Lajos is megjelent
és Béla aláírta neki a jutalékot, s már ment is, mint aki jól végezte dolgát.
Elemér, Béla és Miklós újra asztalhoz ültek, hogy megbeszéljék a menetrendet.
–
–

Mit szólnátok hozzá, ha vasárnap kiutaznánk és hétfőre szerveznénk
meg a találkozót a vevő képviselőjével – vetette fel Béla – azután már
jöhetnénk is haza. Villámakció, rengeteg pénzzel!
Jó is lenne, ha a világon minden ilyen egyszerűen működne! Még azt
sem tisztáztuk kik utaznak. De szerintem előbb az eredeti megbízást
kellene láttamoztatni, ellenjegyeztetni a jutalék szerződéseket,
megbeszélni a várható stratégiát és nem utolsó sorban megnézni azt,
hogy a dokumentumok valóban alkalmasak-e a bemutatásra. Csak
utána, szerintem tehát keddre lehetne a vevő képviselőjét oda rendelni,
ahol megszállunk – válaszolta Miklós. – Ez az én álláspontom!

A beszéd közben Elemér folyamatosan bólogatott, de egy kézmozdulattal
jelezte, ő nem utazik. Hosszas egyezkedés után eldőlt: Béla, Miklós és a
tolmács utazik, az öreg Forddal, amit Béla fog tankolni. Megegyeztek abban
is, hogy vasárnap este felé indulnak és éjszaka utaznak, akkor kisebb a
forgalom. Legfeljebb felváltva vezetnek, ha nagyon fáradtak lennének, hiszen
1300 km az út! Béla elintézi Gézával, hogy hol találkoznak, azt is, hogy egy
éjszakára intézzen szállást és adja meg az időpontot, amikor tudnak a vevő
képviselőjével találkozni. A malom kereke lassan forgásba lendült, de még
nagyon lassú volt a tempó! Majd a munkatársak, akik nem voltak érintettek az
ügyben egyesével járultak Béla elé és a megbeszéltek szerint aláírta – mint
megbízott -a szerződéseket. Megegyeztek abban is, hogy távollétükben a
főnöki teendőket Elemér látja el, akinek az arcán, erre a hírre, nem jelent meg
felhőtlen mosoly. Miklós közölte, hogy egyéb elintéznivalói miatt, a héten már
nem jön be, de probléma eseetén mobilján vagy az otthoni vonalason elérhető
lesz. Pénteken délután bejön, hogy átbeszéljék a teendőket még indulás előtt.
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Miklós értesítette Csiziket, hogy kedden lenne a találkozó, de a helyet és
időpontot csak hétfőn a megbeszélések után tudják realizálni. Ha előbb lenne
hely és időpont, jelentkezni fog.
Azt viszont rögzítették, hogy a találkozásra Zürichben kerülhet sor. Abban is
megegyeztek, hogy Csizik csak a mobilján, vagy az otthoni vonalán fogja őt
keresni, az irodában nem.
–

Te Miklós – szólalt meg Elemér, mikor kettesben maradtak – hiszel te
ebben az ügyletben egyáltalán? De őszinte választ kérek!

–

Megmondom őszintén, hogy nem – érkezett a válasz – olyan érzésem
van, hogy itt valami óriási simli van kialakulóban, csak még azt nem
tudom, hogy mi, de ki fogom deríteni! Béla is sumákol, ma már kétszer
kaptuk rajta, hogy mellébeszél! A pénzéhségnél nagyobb veszély egy
üzletben nincs! Akkor nincs kompromisszum, nincs semmi, ami előre
vinne. Csak a konok pénzimádat. Tudod, legszívesebben kiszállnék, de
ki lenne, aki csinálja? Béla? Vagy a többiek közül valamelyik? Hiszen
csak pitiáner ügyleteket bonyolítottak eddig, annak is nagy részét saját
zsebre! Vagy te az öreg verdáddal? Már a város határa után tolni kellene
egész Zürichig! Ha meg nem csinálom, engem fog átkozni mindenki,
hogy miattam nem lett üzlet! Bármelyik ujjamat harapom, az bizony
csak nekem fáj! Így ha nem lesz üzlet legalább meg tudjuk milyen is
ekkora jutalékot elveszíteni! – elnevette magát, de érződött, nem
jókedvében, inkább az idegességtől nevet, majd hozzátette – a fiúknak
mondd meg: egy szót se erről az üzletről, mert nem akarom, hogy a fél
világ jogot formáljon arra, hogy innen jusson pénzhez. Elég nekünk
ennek a vén hülyének a szószátyársága, ígérgetései és Lajcsi szája. Ez
két olyan tényező, amit már befogni nem tudunk! Na, barátom –
mondta befejezésül – én elmentem intézni a dolgaimat, felkészülni az
utazásra és nem utolsó sorban pihenni egy kicsit, meg összeszedni az
információkat egy ilyen ügyletről! Szereznem kell egy jó szerződést is.
Ezért az egyik haverhoz fel kell mennem Pestre, aki már csinált ilyet
és van banki szerződésmintája. De ezt az öregnek ne mondd meg! Én
azzal a sajtpapírral, amit Géza küldött, nem indulok el sehova. Na, szia
és legyél ügyes, míg odaleszünk!

Elemér nézte, ahogy összepakol és elindul. Magában halkan mormolta: bár
csak ne lenne igaza, de ez az ember olyan, mint a vadászkutya. Mindig előre
megérzi a bajt! Adja az a kaporszakállú, hogy most ne így legyen. Mikor
elment, még kezet fogtak, majd mindenki ment intézni a dolgát. Elemér a
fiúkhoz ment az eligazítást megtartani.
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X.
Stephenson tűkön ült az irodájában. Már dél is elmúlt, de Csizik Péter még
nem jelentkezett. Vajon mi lehet az oka? Csak talán nem történt valami
visszafordíthatatlan? Lehet, hogy nincs áru? Vagy az eladó nem hajlandó
annyit változtatni, hogy bemutassa a dokumentumokat? Legyintett! Ez mind
csak találgatás. Ha elintézte Csizik, amit megígért, akkor haladéktalanul
jelentkezik. Ez mindig így volt. Csizik Péter egy megbízható magyar partner,
bár ebből a fajtából abban az országban igen kevés található! Mindegyik azt
hiszi. ő diktálhat, övé a világ, mióta a vasfüggöny lehullt. Soha nem értette,
hogyan akarják a vevőt vagy eladót arra kényszeríteni, hogy az általuk
meghatározott összegen vegyenek vagy adjanak el? Hogyan akarják kivenni a
vaskos jutalékot a vevő vagy eladó engedélye nélkül? Csizik nem volt ilyen. Ő
az érkezett anyagot úgy adta tovább, ahogy kapta. Nem radírozott, nem
satírozott, csak odaadta és a jutalékot, amiben megállapodtak soha nem vitatta.
Ilyen partnerek kellenének, de sok! Mennyivel egyszerűbb lenne az élet!
Az órára nézett. 14.00 óra. Magyarországon már este 8 óra van. Lehet, hogy
ma nem lesz információ? Ha nem, hát nem. Akkor majd holnap! Legalább
Goldmann idegeskedhet. Megérdemli az a nyálas alak! Megint végigfutott a
gerincén az a jóleső bizsergés, hogy most végre ő diktálhat.
Csengett a telefon. Mary jelezte, hogy Csizik úr van a vonalban, kapcsolhatjae? Természetesen válaszolta a főnök, már nagyon vártam a hívást. Hallotta,
hogy kattan a vonal és a másik oldalon Csizik hangja szólalt meg a kagylóban.
–

Üdvözlöm Stephenson úr – mondta Csizik – tudja, Isten malmai lassan
őrölnek, de őrölnek és ez a lényeg. Nem régen tettem le a telefont a
kontaktommal, aki jó híreket mondott. Megállapodtak az eladóval
abban, hogy kedden Zürichben lenne a találkozó, ahol az eladó a
megbízással rendelkező vevő képviselőnek bemutatná a közjegyző
által kitelesített anyagot. De más procedúrát, ezen a kis kitérőn kívül
elfogadni nem fog. Csak Bank to Bank hajlandó az üzletet
lebonyolítani, úgy, hogy az ügylet megkötése után – áru és pénz
egyidejű igazolása – a jutalékokat fizetnék ki először, mindkét oldalra.
Arra a kérdésre, hogy lehet-e ütemezni az átvételt, illetve a tételek
átvételi nagyságáról csak a vevővel vagy annak hivatalos
megbízottjával hajlandó egyeztetni. (Erről ugyan egy szó sem esett, de
Csizik és Miklós megegyeztek abban, hogy ez elfogadott a nemzetközi
gyakorlatban és ezt az álláspontot fogják képviselni a vevői és eladói
oldalon egyaránt.) A tárgyalás helyét és időpontját az eladó hétfőn fogja
kitűzni, de az biztos, hogy a helye: Zürich.
50

–

Csizik úr! Én most erre igazából választ adni nem tudok, de azonnal
hívom az illetékest és amint lesz megfelelő információ, azonnal jelzek.
Addig türelmet kérek. Egyébként nagyszerű munkát végzett, remélem,
nagy üzletnek nézünk elébe! Viszonthallásra!

Utasította a titkárnőt, hogy azonnal kerítse elő Goldmannt, mert nagyon szoros
a határidő. Még jóformán végig sem ért a gondolatmenetével a hallottakon,
amikor Mary jelentkezett, hogy a vonalban a keresett személy.
–

Üdvözlöm kedves Stephenson – Goldmann hangja ismét nyájas és
nyálas volt – mondjon nekem valami biztatót erről az ügyről. Annyit
már tudok, hogy az áru valós, de hogy ki az eladó, azt senki sem tudja.
Annyit lehet tudni csak, hogy valami magyarországi csapat, aki kézben
tartja az eladót. Nincs több adat! Mindent megpróbáltunk, hogy az
eladóhoz jussunk, de nem ment! Mindenhol csak falak, falak és falak!
Önnek mi az információja?

–

Én egy kissé jobb helyzetben vagyok, mint Önök – válaszolta
Stephenson – látja, jó, hogy elővigyázatos voltam és nem adtam ki az
eladó adatait – mert nálam ugye itt vannak – de addig nem is adom,
még a jutalék szerződésem és a közvetítővédelmi szerződésem el nem
készült és a vevő vagy annak teljhatalmú megbízottja alá nem írta.
Annyit azonban elárulhatok, hogy bemutatják az anyagot, ha hivatalos
vevői megbízott lesz ott a megbeszélésen, kedden Zürichben. Ha nem
lesz ott egy illetékes, döntési joggal, akkor másnak adom az üzletet,
mert az én képviselőm is ott lesz, aki mindenről tájékoztatni fog.

–

Micsoda? Már kedden? Te jó Isten! Megőrült Stephenson? Csak most
szól és már kedden találkozó lenne és Zürichben? Elképesztő! –
Goldmann hangja remegett az idegességtől – ezt azonnal meg kell
beszélnem az illetékessel! A procedúrára vonatkozóan mit válaszolt az
eladó?

–

Csak a Bank to Bank igazolást hajlandó elfogadni. Az esetleges átadási
részletekről, valamint arról, hogy a fizetés milyen ütemben történik,
csak a vevővel, vagy annak hivatalos teljhatalmú megbízottjával
hajlandó egyeztetni. Azt a válasz kaptam, ez a közvetítőkre nem
tartozik! Kedves Goldmann! Hogy ne fussunk üres köröket, tegye
szívére a kezét és ne hazudjon! Van vevő, vagy nincs?
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–

Kedves Stephenson – Goldmann hangja újra a régi volt – én nem
szoktam hazudni! Legfeljebb nem mondom el a teljes igazságot! –
felnevetett hangosan és harsányan, mint aki most valami nagyot
mondott – de én közvetlenül a vevő mandatjával állok kapcsolatban.
Láttam a megbízólevelét, ami ugyan nem ekkora tételre szól. Ő ugyan
azt mondta, hogy a felhatalmazása csak arra szól, ha az áru biztos,
akkor mozgósítsa a pénzt, csak utána igazoljon. De hozzátette, ha látják
a dokumentumokat eredetiben – már úgy értem, hogy a közjegyző által
igazoltakat, akkor lehet a procedúrán változtatni. Annyit mondott még,
hogy ha az első mennyiség lement a többire is vevő a vevő! De ezt majd
ők megbeszélik! Rajta kívül csak ön, én és akit még maga hoz –
gondolom az is magyar akitől az ajánlatot kapta – van benne az
ügyletbe. A vevői oldal 0,25 százalékának a felére tart igényt és a másik
felén mi osztozunk! Arra gondoltam, hogy mivel a fennmaradó, amit
oszthatunk 0,125 így 0,1 fele-fele arányban a miénk a 0,025 pedig elég
az ön magyarkájának! Abban a kis országban ez is nagyon nagy pénz!
Mit szól?

–

Azt hiszem megegyeztünk kedves Goldmann – válaszolta Stephenson
- akkor kérem, hogy intézkedjen, de addig sem a helyszínt sem az
időpontot nem adom meg, amíg a jutalék és a védelmi szerződés nincs
a kezemben! Átküldetem a szükséges adatokat a szerződésekhez, de
szeretném mondani, ha megpróbál a közvetítőmnél kijátszani,
perceken belül megtudom és akkor... No de hagyjuk! Maga nem ilyen
ostoba! (Hanem még ostobább, de ezt már hangosan nem mondta).

Mikor Goldmann letette a kagylót, Stephenson felhívta Csiziket és tájékoztatta
a megállapodásról. Addigra már a dollár értéket is tudta, de felhívta a figyelmet
arra, hogy csak a százalék a biztos. A Londoni jegyzés a tőzsdén szinte naponta
változik. Ez lehet pozitív és negatív irányú is. Elmondta azt is, hogy addig nem
adják meg a tárgyalás helyét és idejét, Zürichben, amíg az aláírt jutalék és
védelmi szerződés a kezükben nincs. Utána minden adat a vevő rendelkezésére
állhat, de ha megpróbálják, rajta kívül, vagy rá hivatkozva az adatokat
megszerezni, kéri Csiziket azonnal tájékoztassa.
A telefonbeszélgetés után Stephenson az ég felé emelte a tekintetét! Istenem –
mondta ugye adsz egy kis támogatást, hogy sikerüljön? S a nap mintha
rábólintott volna egy pillanatra még besütött az iroda üvegfalán, majd eltűnt a
felhőkarcolók mögött.
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XI.
Gyorsan telt az idő. Miklós intézte a dolgát, be sem ment az irodába. Ha néha
valami kellett, vagy a srácok nem tudták hogyan tovább, esetleg Elemér sem
tudott érdemben intézkedni, felhívták telefonon. Mindenre volt megoldási
javaslata. Ha szerződési gond volt abban is azonnal megadta az instrukciókat.
Olyan napra kész volt, mintha minden percét az irodában töltötte volna.
Tulajdonképp nélküle szinte nem forgott a kerék. Persze ezt senki nem vallotta
be, mert az ego nagyobb volt, mint a tudás. Mindenki meg volt győződve, hogy
amit ő tud, azt senki más nem tudja! De Miklós mindegyiket tudta. Fejből,
csípőből és azonnal!
Közben Béla megtudta, hogy Géza, a Bahnhof hotelben foglalt szállást 3
személyre. Ő Zürichtől 50 km-re lakott egy kis falu panziójában. Onnan járt be
Zürichbe az ügyeit intézni. Egy éjszakára foglalt, de megbeszélték, ha több
időre kell, akkor is maradhat a társaság. 180 svájci frank volt egy éjszaka,
reggelivel. Ezt Géza külön kihangsúlyozta, mert ha megérkeztek, mondta,
akkor rögtön kérem a lóvét!
Megbeszélték, hogy az Airport Hotel parkolójában lesz a találkozó, mert az
egyenesen a reptéri út mellett van, azt eltéveszteni sem lehet. Majd onnan kíséri
el a csapatot a szálláshelyre.
Elmondta, hogy Zürichbe érve, csak a repülőtér felé vezető utat kell keresni,
de mindenütt ki van táblázva. Ha esetleg eltévednének, akkor hívják fel és
navigálni fog. Pénteken délután a társaság, már utazási lázban égett.
Jelentkezett Csizik is, hogy a találkozó rendben lesz, ezt kapta Amerikából és,
hogy Mrs Jenkins fog megfelelő iratok birtokában ott szakértőként megjelenni.
Azért ő, mert jelenleg a vevő megbízásából Luganoban tartózkodik, onnan
felutazni Zürichbe egyszerűbb, mint Amerikából átjönni. Végül is úgy nézett
ki, minden a helyére kerül. Miklós megcsináltatta az olajcserét az autón, hogy
probléma ne lehessen.
A pénteki egyeztetés az irodában formális volt. A dokumentumok elkészítve,
az egyeztetések lerendezve. Az indulási időpontot vasárnap este 19.00 órára
tűzték ki. Miklós vállalta, hogy összeszedi az utazókat. Most már mindenki
csak arra várt, hogy induljanak.
Szombaton még Géza telefonált. Rendelt egy zsák magyar krumplit, zöldséget
és répát, mert az ott nagyon drága! Béla, mint egy hű szolga, bevásárolt.
Vasárnap azután a megbeszélt időben elstartolt a futam. A flúgos futam!
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XII.
Az öreg Ford halk motorhangja nyugtatóan hatott a gépkocsiban ülőkre.
Egyenletes 150 km/ órás sebességgel fogyasztotta a kilométereket. Kezdetben
még folyt az esélyek latolgatása, hogy hogyan és mint lesz, de ahogy haladtak
előre és telt az idő, úgy fogyott a beszélgetési kedv. Miklós vezetett és nem is
akarta átadni a kormányt senkinek. Az autópályán haladtak, hisz a kisebb
utakon nagyon nagy lett volna az időveszteség és Miklós nem szeretett elkésni
még ilyen távolságon sem. Úgy saccolta, hogy délelőtt 9-10 óra között lesz az
érkezés Zürichbe. A barátok felhívták a figyelmét, hogy a München–Bregenz
közötti autópálya csak szakaszokban kész és benzinkút sincs, csak München
után 60 kilométerre egy Agip kút. Ha ott nem tankol, esélye sem lesz elérni a
célállomást, arról nem beszélve, hogy Bregenz előtt egy több mint 6
kilométeres alagút is van. Ha ott fogy ki a benzin, az nagy gáz lesz, mert
horribilis összeg a büntetés és az elszállítás költsége.
Még alig jutottak túl a Budapest határán, amikor már a két utas igen mélyen és
hangosan szedte a levegőt. Miklós egy kicsit hangosított a rádión, mire a
horkolás abbamaradt.
–

Valami baj van – kérdezte Béla, félálomban – miért kapcsoltad
hangosabbra a rádiót?

–

Én vezetek és nem alhatok – jött a válasz – de ti olyan erővel horkoltok,
hogy egyszerűen nem hallom a rádiót! Elaludni meg nem szeretnék,
mert akkor szerintem nem jutunk el a célállomásig! Az autópálya
egyébként, különösen így este, elég monoton, vezetési szempontból.
Felőlem alhattok, de próbáljatok meg nem horkolni. Rendben?

–

Miért vagy te ilyen – kérdezte Béla, hogy beszélgetést
kezdeményezzen alvás helyett – hogy mindent csak szívvel és lélekkel
csinálsz? Sehol egy lazítás? Ha a pároddal beszélsz telefonon, akkor
sem emeled fel soha a hangod, még akkor sem, ha én már kiabálnék?
Sokszor nem értelek!

–

Tudod, én szeretem a munkám és szeretem az embereket! A kettő pedig
szorosan összefügg! Ha több a kettőnél én is felemelem a hangom, de
igyekszem a konfliktusokat elkerülni, vagy ha lehet inkább előtte
megoldani. Semmi értelme annak, ha egymás haját húzzuk. Ha
kiabálunk, egymást mocskoljuk, a dolgok attól még nem haladnak előre.
Számomra meg az megfoghatatlan, hogy te nem szépen nyilatkozol
néha a feleségedről. Pedig igazán csak a tisztelet hangján lehetne róla
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beszélned, hiszen mossa a szaros gatyádat, főz rád, rendben tartja a
lakásodat arról nem is beszélve, hogy tudomásul veszi, hogy szeretőt
tartasz és most már gyerekeid is lesznek tőle, mármint a szeretődtől.
Nem csap patáliát, nincs ott mindennap a leves mellett, egyszerűen
eltűri, hogy kettős életet élj. Vigyázz, mert ha a szeretőd rájön, hogy
mellette még hányan vannak a tornasorban, azt hiszem, kikaparja a
szemed! Pedig a nőket szeretni és tisztelni kellene, mindaddig még
nagyot nem vétenek ellened! A nők szabadok, mint a madár! Egyszer
olvastam egy könyvet, ahol a boszorkány azt szabta feltételül a férfinak,
mielőtt elvarázsolná, hogy mondja meg, mit akar a nő? A férfi végül is
életben maradt, mert kitalálta, hogy szabad akaratot! Érted, amit
mondok?
Miklós egy pillanatra oldalra tekintett és látta, hogy már nem jutott el a célig,
amit mondott. Béla lekókadt fejjel aludt. Hiába, az a sok kettős meg hármas és
ki tudja még, hogy hányas élet ebben a korban már megviseli a szervezetet.
Elmosolyodott. Nem szeretett volna ilyen ember lenni. Ezek állandóan csak az
önös érdekeiket tartják szem előtt. Azután folyton panaszkodnak, a feleségükre,
a szeretőikre, mikor kire. De az ember a munkatársait sem válogathatja meg
épp úgy, mint a rokonait.
A határ előtt felkeltette a fiúkat, mert az útlevél ellenőrzéshez szükséges. Az
útlevél és vámvizsgálat gyorsan, szinte másodpercek alatt zajlott, ez már az
osztrák oldalon hosszabb időt vett igénybe. Kérdésekre kellett válaszolniuk,
majd az útleveleket és a forgalmi engedély megvizsgálta a gép, hogy
szerepelnek-e esetleg a kitiltási vagy körözési listán. Végül visszakapták az
útleveleket, a forgalmi engedélyt és a jogosítványt és folytathatták az utat
Németország felé.
Néhány kilométerrel a határ után rendőrök állították meg a kocsit. Ismét
ellenőriztek mindent, még a csomagtartóba is benéztek. Majd visszaadták a
dokumentumokat és mehettek tovább!
–

Hány ilyen ellenőrzés lesz még az éjszaka? – szólalt meg a tolmács –
az embert még aludni sem hagyják! Nem vagy még álmos? Szívesen
átveszem a volánt, mert én már aludtam!

–

Köszönöm, de nem vagyok álmos! Ilyenkor nálam dolgozik az
agykerék és megvizsgálom a lehetőségeket, persze csak magamban, és
igyekszem olyan stratégiát kidolgozni, ami előre viheti az ügyletet. Ha
elfáradok, úgyis megállunk pihenni. Ez így volt kalkulálva, mert ne
haragudj, de ahogy te sem szereted, hogy az autódat más vezeti, én sem
szeretem! Maradjunk ebben és akkor béke lesz Zürichig.
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Keresztül érve Bécsen ráfordultak a Linz felé vezető autópályára, amikor
hirtelen az autópályán egy elhagyott szakadt gumiabroncs darab került eléjük
a sötétből, hatalmas csattanással landolt a Sierra első lökhárítóján. Miklós
azonnal megállt, vészvillogóval és a leállósávba húzta a gumi darabot, de látta,
hogy baj van. A jobb oldali ködlámpát a gumi leszakította és egy szál dróton
függött alá. A sötétben kijavítani, szinte lehetetlen volt. Leszakad a
felfüggesztés is. Levágta hát a drótot, betekerte szigetelő szalaggal és a
leszakadt törött üvegű lámpát a csomagtartóba tette. Visszaült az autóba.
–

Látod, – mondta a tolmácsnak – ezért nem szeretném, ha más vezetné
az autómat, mert így is van baj, de nem akarlak egész úton téged
hibáztatni valamiért, amiről még csak nem is tehetsz. Ezt a rohadék
kamionost, aki itt hagyta a szétdurrant és levált abroncs darabot, meg
felnégyelném! Még jó, hogy nem kerekestül maradt itt, mert akkor lett
volna az igazán nagy baj! No de csapjunk a lovak közé, mert Zürich
még nagyon, de nagyon messze van!

Az autó halk mormolással tovább falta a kilométereket. Három óra múlva
Salzburgnál átlépték az osztrák- német határt, majd a német vámvizsgálat
következett. Egy órát vártak, amíg minden elrendeződött. Kiderült, hogy a
tolmácsnak nem volt aláírva az útlevelébe tett adatlap, azt is pótolni kellett.
Amikor átléptek már elmúlt hajnali három óra!
Sietni kellett, hisz a megadott időre való érkezés veszélyben forgott! Még
olyan sok kilométer volt hátra!
–

Ha így haladunk – mondta Miklós – nagy valószínűséggel csak
valamikor egy és két óra között fogunk érkezni. Béla, reggel első
dolgod legyen hívni a Gézát, mert biztos, hogy késni fogunk.

A gázba taposott. A Sierra motorja felbőgött és nekiindult utasaival a végcél
felé. A derengő hajnal első sugarai már München alatt érték a csapatot. Úgy
tűnt autónak meg se kottyan a 150-es tempó. Szinte itt érezte elemében magát.
Miklós csodálkozott önmagán. Egy kicsit sem volt fáradt. Úgy érezte ezer és
ezer kilométert tudna most vezetni. Lassan áthaladtak a kivilágított München
éledező forgatagán és Bregenz felé vették az útirányt. Csak el ne felejtsek
tankolni, villant át az agyán a gondolat, de ahogy jött, úgy tova is illant.
Beszélgettek. Mindenről. A cégről, ha sikerülne az üzlet, hogyan alakítanák át,
milyen személyi változásokat hozna ez a lehetőség. Béla azt mondta, hogy
bizony ő kiszállna ebből a mókus-kerékből. Nem csinálna semmit. Venne egy
szigetet, és csak az ikreinek és a barátnőjének élne. Napozna és inná a hideg
sört. A tolmács – becsületes nevén Király Dániel – már nem volt ennyire
bizakodó.
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–

Ne igyál előre a medve bőrére, mondta, mert annak soha nincs jó vége.
A kapzsiság, olyan betegség, mely nem csak a saját életedet, de
másokét is meg fogja keseríteni.

Miklós véleménye egyezett vele. Míg a cég átalakítására akkor is szükség lesz,
ha ez az ügylet nem jönne létre, a többiről hiába faggatta, Béla nem
nyilatkozott. Észre sem vették, hogy elhaladtak az AGIP kút mellett. Csak száz
kilométerrel München után esett le újra a tantusz!
–

Te Jó Isten! – horkant fel Miklós – tudjátok, hogy elszalasztottuk az
egyetlen tankolási lehetőséget. Most azután kezdjetek imádkozni, hogy
az alagút utáni első kútig kitartson a benzin.

Mindannyian aggódva figyelték a mutatót, mely, ahogy közeledtek az alagút
felé, úgy mutatta az egyre csökkenő szintet. Az alagút bejáratánál, már erősen
a pirosban volt. A kontrollámpa is égett, jelezve, hogy fogytán a benzin. Ez a
6,4 kilométer szinte az örökkévalóság volt. De átértek és a motor még járt.
Mielőtt rákanyarodtak volna a svájci határra vezető útra, piros lámpa állta
útjukat. Miklós csendben szitkozódott. Murphy törvénye, mondogatta
magában. A lámpa nehezen, de zöldre váltott és elindultak. Alig száz méterre
meglátták a benzinkutat. Ahogy beálltak a kútoszlop mellé, a motor leállt. Most
fogyott ki a benzin! Milyen szerencse!
–

Csak vigyáz ránk az Isten – mondta Béla- úgy látszik, tervei vannak
még velünk!

Megtankoltak. Az autó nem akart indulni. Lefogyott a benzin az injektorból is
így amíg fel nem töltődött, esély sem volt az indulásra. Félretolták a gépkocsit
a parkolóba és vettek még egy adalékot, hogy a benzin hatékonyabban tisztítsa
majd az injektort. Ezt ugyan tankolás előtt kellett volna a tankba tölteni, de
hátha így is működik. Alaposan megmozgatták a gépkocsi hátulját, hátha
keveredik az adalék. Már attól tartottak lemerül az akkumulátor, amikor a
motor köhögve, három hengerrel, de elindult. Miklós a gázra lépett, de a
negyedik henger még néma volt. A motor rázkódott, így elindulni nem lehetett.
Újabb próbálkozás, majd újabb és újabb. Nagy nehezen elkapta és már a
negyedik henger is dolgozott. Még nem tisztán, de dolgozott.
–

Na, fiúk, szerencse fel! – vezényelt és újra nekivágtak az útnak.

A svájci határon elkérték az útleveleket, a forgalmi engedélyt és a sofőr
jogosítványát, majd a határőrtiszt elvonult. Látták, hogy bent az irodában
beviszi az adatokat a számítógépbe, bemásolja a fontos adatokat tartalmazó
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oldalakat, majd ugyanígy tesz a forgalmi engedéllyel és a jogosítvánnyal is.
Azután az iratokat félretette és elment ki valahova. Kicsit ki akartak szállni a
kocsiból, hogy megmozgassák tagjaikat, de a kint intézkedő tiszt mutatta,
üljenek vissza az autóba. A tolmács szerint valami olyasmit mondott, hogy ez
nem sétatér, ez határállomás.
Majd egy óra telt el, mire a határőrtiszt előkerült az iratokkal. Felnyittatta a
kocsi csomagtartóját, de nem túrt bele, csak megkérdezte, hova mennek és
mennyi időre. Jelezte, hogy itt kötelező az autópálya matrica vásárlása, anélkül
az utak használatát büntetik. 60 Frank a matrica, mert meg kell venni, az egész
évest, mindegy, hogy mikor léped át a határt. Megmutatta, hova kell ragasztani.
Hogy jól látható és ellenőrizhető legyen. Megvették és felragasztották. A tiszt
leellenőrizte azután visszaadta az okmányokat. El sem köszönt, csak sarkon
fordult és elment.
Ahogy elhagyták a határt, hívták Gézát. Jelezték, hogy késni fognak. Géza
nevetett.
–

Tudtam, hogy így lesz – mondta – először voltatok és ilyenkor a
határokon az ellenőrzés szigorúbb. Ilyenkor szűrik ki, hogy rajta
vagytok-e azon a listán, ami a kitiltottakat, a szabálysértőket – akik nem
fizették meg a kiszabott bírságot – a nemzetközi körözötteket és még
hosszan sorolhatnám, tartja nyilván. Ha továbbengedtek benneteket,
akkor nem vagytok rajta – felröhögött, mint aki egy jó viccet hallott,
majd így folytatta – Ez egy jó hír, nekem. De most vigyázzatok igazán.
Az autópálya tele van traffipaxszal. Be vannak építve, mire meglátjátok,
már le is fotózott. Akkor, a kilépéskor, számolhattok egy szép kerek
összeggel. Vagy ha nem fizettek, a kitiltással. Majd elfelejtettem, bár
biztos láttátok a táblát, ha figyeltetek. A megengedett sebesség 120 km/
óra. Ha majd beértetek Zürichbe, hívjatok! Én már itt vagyok és várlak
benneteket, de akkor legalább lesz időm még egy-két dolgot elrendezni.

Na, még ez is – gondolta Miklós – Németországban haladtunk rendesen, most
meg csak araszolhatunk. De ügyelt arra, hogy a gépkocsi ne lépje túl a
megengedett sebességet. Egy darabig figyelte, hol vannak elhelyezve a
beépített sebességmérők. Húsz kilométer távolságon 6 telepített mérőeszköz.
Na, ez nem semmi – gondolta újra – ezek nem bíznak semmit a véletlenre.
Nyugodt tempóban autóztak. Egyre másra húztak el mellettük a nyugati csodák,
de Miklóst ez nem izgatta. Nekünk most nincs pénzünk arra, hogy bírságra
költsük. Most már nagyon fáradtnak érezte magát. Már csak száz kilométer,
még ötven. Azután feltűnt Zürich városhatárát jelző tábla. Letértek a pályáról
a repülőtér felé. Mindenütt útépítés. De nem az otthon megszokottak szerint,
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hogy tizenkét ember támaszkodik naphosszat egy lapátra, hanem gépekkel és
komolyan dolgoztak. Egy fia lézengőt sem lehetett látni. Elhagyva az
építkezést, újabb kétszer két sávos útra értek és a fejük felett a zöld táblán
látszott a felirat: Airport. Ez eddig jó, gondolta. Béla hívta Gézát, aki elmondta,
ha látják a Kloten feliratú táblát, ott jöjjenek le a pályáról, forduljanak balra a
kereszteződésnél, majd megnevezte az utcát, amin eljutnak a találkahelyre.
Egy fél óra telt el és begördültek a szálloda parkolójába. Géza és a felesége
üdvözölték Bélát, majd kezet fogtak Miklóssal és a tolmáccsal, de látszott,
hogy őket már szinte semmibe veszik. Újra kocsiba ültek és a Bahnhof
hotelhez hajtottak. Elfoglalták a szobát és felcipelték a motyót.
Géza közben leült az asztalhoz Bélával, hogy megbeszélje a teendőket. Miklós
és a tolmács kimentek Géza feleségével, hogy átrakják a Magyarországról
nekik hozott elemózsiát. Kicsit nézelődtek kinn és végre jólesően
megmozgatták a tagjaikat. Géza felesége felment a szobába. Kisvártatva, újra
visszajött.
–

Miért nem mondtad, hogy te vagy az ász? – kérdezte Miklóst – az a vén
majom semmiről nem tud semmit, mindig csak rád hivatkozik. Géza
meg roppant pipa. Gyere és beszéljük át a dolgokat. Ha a te kezedben
van minden, ne vonulj a háttérbe.

–

Nézd, – érkezett a válasz – úgy átnéztetek rajtam és a tolmácson, mint
egy pohár vízen. Én nem vagyok ász, de többet tudok az egészről, és
ez nem dicsekvés, mint Béla. De ha nem kezeltek partnerként, akkor
akár indulhatunk is haza. Én egyébként sem hiszek ebben, hiszen csak
néhány fekete-fehér másolt lapot láttam, olyat meg bárki ajánlhat. Én
talán tudok nektek segíteni, ha akarjátok, de ha nem, én nem
erőszakoskodom! Ha elfogadtok partnernek, akkor dolgozhatunk ezen
a témán, ha nem, akkor reggel indulok haza. Itt hagyom Bélát, ezt már
neki is elmondtam, azután majd megoldjátok!

–

Ne csináld – mondta az asszony – Géza egy kicsit el van szállva
magától, de nem rossz ember. Végre életében egyszer olyan anyag van
a kezében, ami valós! Ezt, amit nekem mondtál, ne említsd neki. Képes
lesz és kitilt az üzletből. Az meg kinek lenne jó? Tudjuk mindketten, a
barátja erre a feladatra alkalmatlan, de Géza csak benne bízik. Gondold
át, azután gyere fel. Ok?

–

Akkor ne várjatok! Én egy olyan ember vagyok, aki nem rejti véka alá
a véleményét. Ha ki akar tiltani, hát legyen. Vegyük úgy, hogy
kirándultam egyet Zürichbe. Ne várjatok, ha nektek egy bólogató János
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kell, mert én nem az vagyok! – Mély lélegzetet vett és így folytatta –
Nekem mindegy, hogy Géza kiben bízik. Ha nem lehet vele értelmesen
beszélni, ha ő az új FÖLDESÚR és mindenki más jobbágy, nekem már
nem is kell ez a dolog!Menj fel, beszéld meg vele, azután, ha lehet
dolgozni, csináljuk, ha meg nem, reggel indulok haza – fejezte be
nyomatékkal a mondatot.
Az asszony felment. A tolmács egyik cigarettát szívta a másik után. Miklós is
rágyújtott. Támaszkodtak a szálloda korlátjára és nézelődtek. Egyikük sem
szólt egy szót sem. Végül a tolmács törte meg a csendet.
–

Te mindig ilyen vagy? – tette fel a kérdést – Nem tudod elviselni, ha
nem te vagy a központ? Mi van, ha berág Géza és hazaküld? Akkor mi
lesz?

Miklós jókorát szívott a cigarettájába. Gondolkodott. Még semmi sem történt.
Remélte az asszony megértette, hogy mit akart mondani. A tolmács úgy látszik,
nem.
–

Igen, ilyen vagyok! Én intézek mindent, és kubikolok, én vezetek,
fuvarozlak benneteket, nem aludtam szinte 24 órája azért, hogy valaki
levegőnek nézzen? Nem! Nem vagyok olyan, aki központ akar lenni!
Nem vagyok olyan, aki lenézi a másikat! De nem tűröm, hogy
átnézzenek rajtam! Ha én nem dolgoztam volna ebben, akkor most nem
lennénk itt. Érted? Vagy téged is csak a pénz motivál és akár kerékbe
is töreted magad, csak pénzhez juss?

Az asszony időközben visszatért. Mosolygott. De a mosolya nem volt őszinte,
látszott rajta, hogy volt vitája, keményen.
–

Gyertek – mondta – Géza vár benneteket. Dolgozzunk, mert csak így
lesz pénz nektek és nekünk egyaránt.

A szobába lépve Miklós érezte, hogy fagyos a hangulat. Nem szólat meg. Várta,
hogy valaki valamit mondjon. A csend ráült a szobára. Mindenki hallgatott,
mintha a másiktól várta volna, hogy megszólal. Végül Béla törte meg a csendet.
–

Gézával megbeszéltük, hogy bevesz benneteket is az ügyletbe, de
akkor úgy kell dolgoznotok, ahogy ő elvárja. Mindenkinek ez az érdeke.
Remélem nincs ellene kifogásotok?
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–

De van – vágta rá Miklós – én elfogadom, hogy Géza az eladó, hiszen
övé az áru. Azt is elfogadom, hogy te vagy a megbízott, holott annyit
sem értesz az egészhez, mint hajdú a harangöntéshez. Azt is elfogadom,
hogy rajtatok múlik, hogy én benne lehetek-e az üzletben vagy sem. De
ha ezt előbb mondod, még otthon, akkor tudod, most nem lennénk itt.
Nem láttam semmit, csak néhány fénymásolt papírt, egy magyar nyelvű
szerződés tervezetet, amit akkor sem tudnék silányabbul elkészíteni, ha
heteket hülyülnék naponta. Én elfogadom, hogy ti vagytok ketten a
pakliban az ászok, de akkor biztos, hogy ebben én részt akarok venni?
Nem kérek kegyet, csak azt, amiért megdolgozom! Az, hogy Géza, még
szinte szóba sem akar velem állni, nem tetszik. Elfogadni sem tudom.
Sőt nem is akarom! Mielőtt tovább csűrnétek a szót, kidomborítva
felsőbbrendűségeteket, közlöm, hogy szeretnék lepihenni, mert nagy út
áll mögöttem, éhes is vagyok, enni szeretnék. Holnap meg nagy út vár
rám! Ti maradhattok, de én reggel megyek haza. Úgy osztjátok a
törvényt ezek után, ahogy akarjátok! Hidegen hagy! Most pedig adj
pénzt, mert elmegyek, veszek valami kis kenyeret, hogy legalább
néhány falatot ehessek! Ti csak beszélgessetek a jövőről, amennyit csak
akartok!

Azzal felvett az asztalról húsz frankot és kiment a szobából. Vissza sem nézett,
amikor becsukta az ajtót maga mögött.
–

Ez is meg volt – mondta Géza – no, akkor lássuk, hogy hol tudunk a
vevő jelölttel találkozni. Csináljunk is valamit, mert így nem lesz pénz!
Ti meg holnap a tolmáccsal átjöttök hozzánk, ott van egy plusz szoba,
ott ellesztek, amíg ez az ügylet lebonyolódik. Na, Morgó barátom, hívd
a kontaktot és beszéljük meg a holnapi találkozót!

–

Nem igaz Géza, hogy ennyire nem érted! Nincs nálam semmi! Minden
ennél a fiúnál van! Mindent ő intézett, nekem – és ebben igaza van –
fogalmam sincs az egészről. Te tudsz esetleg valamit – kérdezte a
tolmácsot, de az a fejét rázta. – Látod, ki akartad zárni, sikerült. Most
idd meg a levét. Reggel megyünk haza. Én sem maradok, minek?

Géza csak nézett maga elé, nem értette. Ő azt hitte, majd az Öreg mindent
elintéz, ő kifizeti, de azt, hogy más is belelásson a kártyáiba, álmában sem
gondolta. Töprengett. Fogalma sem volt, mit tegyen. Az Öregtől remélt némi
pénzt, mert fizetni kellett volna a lakbért, de csak annyijuk van, hogy a napi
megélhetést még talán fedezi. Ezért vette be az üzletbe, mert pénzt látott benne.
Pénzt, amivel kihúzhatja addig, míg vevőre nem talál! Jókora svédcsavar lett
ebből! Igaza van Bélának, ez a srác átlát a szitán. Ha most azt mondja rendben,
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akkor sem fog megnyugodni és maradni, akkor pedig a találkozónak is lőttek!
Ha véletlenül elterjed, hogy ő egy simlis eladó, ezt az árut, soha nem fogja
eladni! Pedig már az övé. Megszerezte. A csend egyre nyomasztóbb lett. Senki
nem szólt egy szót sem.
Megérkezett Miklós, kezében egy jókora veknivel. A maradék aprót az asztalra
tette és nekiült falatozni. Nem szólt egy szót sem. Paprikát evett, meg szalámit,
vajat kent a kenyérre, és evett. Magyar ember pedig evés közben nem beszél!
Géza nagyokat nyelt. De nem kért. Csak nem fog megalázkodni. Béla meg nem
kínálhatta. Miklós hozta a szalámit, nem volt joga másnak azt kínálgatni.
A férfi vágott egy karéjt a kenyérből, egy darabot a szalámiból. Jóízűen evett.
Éhes volt már, hisz nem álltak meg sehol és a szendvics, amit hozott az útra az
osztrák német határon elfogyott.
–

Ti nem esztek – kérdezte – de igazából nem várt feleletet – nagyon
finom, egy barátomtól kaptuk, házi szalámi. Ha akartok egyetek,
holnap úgyis megyek haza, ha elfogy, hát elfogy.

A tolmács elővette a kését és szelt ő is a kenyérből és ó is nekiült. Azután
csatlakozott Béla, majd Géza felesége is csippentett néhány falatkát. Jó ízűen
ettek.
–

Figyelj ide – szólalt meg Géza – nem szoktam eltűrni, hogy valaki ilyen
nyersen kiossza a fejem. Legszívesebben, most ezért téged
kizárnálak....

–

Csak nyugodtan – jött azonnal a válasz, két falat között – én már leírtam
ezt az ügyletet, mint az amortizációt! Én reggel mindenképpen megyek
haza. Nem kell a kegy, de az alamizsna sem! Nem adok és nem is kérek
kegyelmet – elmosolyodott – de ha nem akarsz enni, az a te dolgod.
Megbánod, mert nagyon finom. Ezzel a szarsággal meg ne
foglalkozzunk többet! Neked az én személyem nem kell, nekem meg a
tiéd! Ja, meg a pénzed sem, ha egyáltalán lesz! Na, szóval nekem itt ne
játszd a jóságos húsvéti nyuszit! Rendben? Ha akarsz enni, egyél,
szívesen adom, de a kegyedből nem kérek!

Géza csak kapkodta a levegőt, szóhoz sem jutott. Ez mindent tud előre? Pedig
milyen szépen felépítette a mondandóját. Lám, szinte szóról szóra azt mondta
el, csak ellenkező előjellel. Ez a fazon, tud valamit. De vajon valós-e a vevő,
akit hoz? Ha elmegy, nem tudjuk meg. Ha nem valós és most beveszi az üzletbe,
elfogadva a feltételeit, nem rúghatja majd ki, mert úgy látszik nagyon jók a
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kapcsolatai. Úgy döntött, hogy alszik rá egyet. Majd Bélával megbeszéli, hogy
egy nappal később legyen a találkozó, maradjanak addig. Holnapra dönt! A
reggel mindig okosabb az esténél!
De enni nem evett. Lássák, hogy őt nem lehet holmi hazai ízekkel lekenyerezni.
Majd otthon eszik. Bár befelé csorgott a nyála, de tartotta magát. A szalámiból
csak egy kis darab maradt.
–

Nekem a holnapi nap nem jó – nyögte ki végül Géza – délelőtt és
délután is a bankosommal kell megbeszélnem dolgokat. Lehetne, hogy
szerdára egyeztessetek találkozót? Mondjuk délelőtt 11 órára? Barátom!
Ezt intézzétek el és a többit holnap megbeszéljük. Aludjunk rá egyet!

Miklós nem szólt egy szót sem. Elcsomagolta a maradékot, ivott egy kis hazai
üdítőt. A tolmácsnak fülig ért a szája a mosolytól, hogy van még lehetőség, de
Béla hallgatott. Tudta, Miklós nélkül semmit nem tud csinálni. Mivel választ
nem kapott Géza felállt. Hallgatás beleegyezés! Majd reggelre kipihenik
magukat azután majd meglátjuk. Az asszony is felállt. Szívélyesen elköszöntek
Bélától, a többiekkel csak simán kezet fogtak. Géza még az ajtóból visszaszólt,
hogy holnap délelőtt benéznek. Elmentek.
Miklós fogta a törülközőt és a pizsamáját, indult tusolni. Úgy érezte, menten
összeesik a fáradtságtól. Jobb lett volna, ha mindez otthon derül ki, de így is
jó. Ha letusolt felhívja Csiziket és elmondja, hogy látja a dolgokat. Holnap este
későn, már a saját ágyában fog aludni. Ha a többiek maradni akarnak, hát
maradjanak. Ez a vonal megdőlt! Mert ha vele ezt csinálják, akkor a többiekkel
sem lesz ez másként! Már éppen belépett volna a fürdőszobába, amikor Béla
szava megállította.
–

Tényleg haza akarsz menni reggel? Most rám is haragszol? Akkor
hogyan lesz tovább? Ki szervezi meg a szerdai találkozót? Mondj már
valamit!

–

Még te is nekem támadsz? Össze vissza hazudozol és még neked áll
feljebb? Ez remek! Alamizsnát akartok osztogatni, meg kegyet! Ebből
én nem kérek! Ezt az árut ti soha nem fogjátok eladni! De már ez sem
érdekel! Ha akartok, maradjatok – egy pillanatra visszalépett az ajtóból
– Nem haragszom rád! Miért haragudnék? Talán azért mert csontig
benyaltál ennek a...? – Nem mondta ki, sem az igazi sem a gúnynevet.
– Nem! De azért igen, mert itt vagyunk. Ez a te sarad. Ha igazat
beszélsz otthon, most nem vagyok itt! Hogyan lesz tovább? Te vagy az
ász, majd megmondod! Ki szervezi meg a találkozót? Milyen
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találkozót? Előbb majd beszélek a vevői oldallal és ha bevesznek én
fogom képviselni a vevőt. Na, most ér majd a szar nyakig! Mert ha a
legkisebb simlit is tapasztalom, nektek annyi, ezen a piacon!....
–

Ezt nem teheted! – vágott közbe elhűlve Béla. – hiszen te a mi kutyánk
kölyke vagy! Nem állhatsz át a másik oldalra! Legyél szíves, szervezd
meg a találkozót szerdára ide. Ha Géza nem tud olyat mutatni, hogy a
vevő megbízottja azt elfogadja, akkor itt helyben én fogom megfarkalni!
Addig maradj! Csak ezt a találkozót szervezd meg! Kérlek – fogta
könyörgőre – amit megbeszéltünk otthon én azt tartom. Csak most
segíts! Kérlek szépen!

Miklós nem szólt semmit csak elment tusolni. A fürdőszoba olyan volt, mint
egy rövid folyosó. Egyik végében a WC a másikban a tusoló. Sokáig engedte
magára a meleg vizet. Amit a bőre elbírt. Otthon is így szokta, ha nagyon fáradt.
Istenem, micsoda kretén ez a vén idióta! Hogy benyalt annak a másik
elmebetegnek! Na de az sem különb! Ezek még talán egymás szarát is
megennék csak másnak ne jusson! Elmosolyodott. A WC-re rakott ruhái között
megcsörrent a telefonja. Mindegy gondolta, majd visszahívom! Biztos Csizik
az! Mit csináljak? Ha beavatom, hogy itt mi van, akkor biztos, hogy nem lesz
üzlet. Ha meg nem, akkor nem mond igazat és Csizik a barátja. Sőt több is
annál! Na, mindegy! Majd! De a többiek csak holnap értesülhetnek a dolgokról!
Meglátjuk, a nagyhatalmú uraság mivel rukkol elő. Megtörölközött. Megnézte
a telefont, Valóban Csizik Péter volt! Felhívta és csak annyit mondott, rögtön
hívlak, ha megfürödtem. Kis türelmet!
Felöltözött. Járok egyet lefekvés előtt, mondta a többieknek és kilépett az ajtón.
Nem akarta, hogy tudják, mit tárgyal. Felhívta Pétert és elmondta, milyen
dilemmában van. Péter végighallgatta. Azt mondta a szerdai találkozónak
akadálya nincs. Arra kérte maradjon. Ha úgy érzi, hogy az eladói oldalon nagy
a katyvasz, ne törődjön vele. Elintézi, ha minden kötél szakad, hogy a vevői
oldal átvegye. Ha nem akarnak kiszakítani neki jutalékot, akkor ő a 0,025%-ot
megfelezi vele. Miklós tudta, papír nélkül is tudta, Csizik Péter nem a levegőbe
beszél. Megnyugodott. Azzal váltak el, hogy marad és holnap, ha az eladó
előjött a farbával, utána beszélnek. Kikapcsolta a telefont. Pin kód nélkül úgy
sem tudják bekapcsolni és lelesni, kivel beszélt.
Mikor visszatért a szállodai szobába, a másik kettő már tűkön ült. Csak annyit
mondott, a szerdai találkozó rendben. Átöltözött pizsamába és lefeküdt. A puha
takaró körülölelte.
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–

Más egyebet nem mondott a kontaktod? Most, hogy rendben a szerdai
megbeszélés maradsz, vagy holnap haza veszed az irányt? Figyelsz
egyáltalán arra, amit mondok – kérdezte Béla – de ahogy odanézett az
ágyra látta a férfi már alszik.

65

XIII.
Stephenson már nagyon várta, hogy Csizik Péter jelentkezzen. Még egyeztetni
kellene Goldmannal is a találkozó részleteit, de eddig hiába várta a telefont.
Megpróbálta ugyan Pétert elérni, de csak egy gyerekhang szólt a telefonba,
vele pedig nem tudott érdemben kommunikálni. Várni kellett. Kisebb nagyobb
ügyeket intézett. Betonvasat szállított Kínának, onnan rizst importált egy
nagyvállalatnak. Szóval apróbb üzletekből hozta a napi kötelezőt. Apróbb
üzletek? Itt naponta dollármilliók mozogtak, sokszor olyan volt egy
bankszámla, mint egy huzatos folyosó! A befolyt összegből árut kellett
vásárolni és eladni, vagy számlát kiegyenlíteni. A közvetítői szerepet nem
szerette volna. Látta, hogy egy-egy nagy vásárló és eladó, hogyan játszották ki
banki közreműködéssel a közvetítőket. Hogyan mérték fel a piacot, fiktív
kiadott ajánlatokkal, melyek szinte napok alatt visszaérkeztek a kibocsájtóhoz.
Különösen igaz volt ez a nemrég még szocialista országoknak tartott keleti
blokkban. Kényszer vállalkozók, nyelveket nem beszélő emberek akartak
egyszerű kifestéssel és átgépelt ajánlatokkal meggazdagodni. Nem értette:
hogyan akarták kivenni a jutalékot. Már jócskán elmúlt dél, amikor a titkárnő
jelezte, hogy Csizik Péter van a vonalban.
–

Mondjon valami jót Péter – szólt a telefonba Stephenson – egész nap
erre vártam. Remélem csak jót fog mondani. Még hívnom kell majd a
partneremet is. Nos, holnap meg lehet a találkozó?

–

Sajnos holnap nem! – jött a válasz – csak szerdán délelőtt 11 órakor
lesz lehetőség arra, hogy a megbízott megnézze a dokumentumokat. A
holnapi napon banki elfoglaltsága van az eladónak. A találkozó
Zürichben lenne a Bahnhof hotelben. Ott lakik a mandat megbízott és
oda érkezik szerda délelőtt az eladó is. Mit mondhatok nekik holnap
reggel? Igen vagy nem?

–

Erre én most érdemi választ adni nem tudok! Beszélnem kell előbb a
partnerrel, hiszen ő dönt ebben a kérdésben. Szerintem akadálya nem
lehet, de addig még megerősítést nem kapok, minden csak találgatás
lenne. Találgatni viszont nem szeretek. Visszahívom, ahogy lesz
információm! Most elköszönök, sok még a dolgom ezzel az üggyel!

Stephenson utasította Maryt, hogy a föld alól is keresse elő Goldmannt. Nem
tudta miért, de ideges lett. Valami nem akart stimmelni ebben az ügyben! Pedig
milyen szép lenne. Milyen nagyon szép! Fél óra telt el, amikor Goldmann
előkerült. Most Stephenson örült ennek a nyájas, de nyálas hangnak.
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–

Kedves Stephenson – hallotta Goldmann hangját a telefonban –
mondjon nekem valami szépet! De nem arra gondoltam, hogy a
szépségemet, vagy az eszemet csodálja, esetleg udvarlásba kezdjen –
hangosan felröhögött, mint aki valami jó poént hallott – természetesen
a sárga ügyletre gondoltam! Csupa fül vagyok!

–

Kedves Goldmann – Stephenson próbált nyájas lenni, de ugyanakkor
kimért is, de a hangja remegett az idegességtől – a találkozót az eladó
elfogadta. De nem kedden, hanem szerdán délelőtt 11.00 órakor.
Helyszíne Zürich! Megadom majd azt is, hogy hol, de előbb hallanom
kell, hogy elfogadja-e a vevő így. Azon a helyen pillanatnyilag a
mandat lakik, de oda érkezik, a kapott információ szerint, az eladó is.
Holnap ugyanis banki ügyleteket készít elő, ezt viszont már nem tudta
átütemezni. Nos, ragadja meg a telefont, intézkedjen és mondjon
valamit, mert fixálnom kell a szerdai időpontot. Mi a válasza erre?

–

Azonnal visszahívom, ahogy lesz információm – válaszolta Goldmann
és már kattant is a vonal.

Megint csak várakozás! Idegőrlő várakozás. Stephenson fejében számtalan
kérdés fogalmazódott meg. Nem szeretett találgatni, de most mégis azt tette.
Hiszen nem volt kézzelfogható válasza, semmire. Olyan volt ez, mint egy
sokismeretlenes egyenlet. De akár hova próbálta a gondolatait beilleszteni,
újabb és újabb ismeretlenek kerültek elő! Végeláthatatlan sorban!
Azután felgyorsultak az események. Mary jelezte, hogy faxok érkeztek.
Stephenson látta, hogy a províziós szerződése, valamint a közvetítővédelmi
szerződés aláírt példánya. Pecséttel és aláírással, ahogy kérte.
Ismerte az aláíró céget. Az egyik legnagyobb multinacionális cég, akivel már
találkozott. Van-e annyi pénze, hogy ezt az ügyletet megcsinálja? Erről
fogalma sem volt. Biztos, hogy majd létrehoznak egy konzorciumot a
finanszírozásra. Az ő jutaléka tartalmazta Csizik Péter jutalékát is, majd
Péterrel külön kell megkötnie a szerződéseket. Ez már az ő dolga lesz. Aláírta
és lepecsételte a dokumentumokat és a megadott számra Mary visszaküldte.
Várt! Várta, hogy Goldmann jelentkezzen. Újabb idegőrlő idő! Szeretett volna
már túl lenni az egészen! Hátradőlt a székén és szokás szerint feltette a lábát
az asztalra. Nézett maga elé, de gondolatai már Európában jártak. Soha nem
szeretett előre inni a medve bőrére, de most mégis átszaladt egy két gondolat
az agyán. A plafon felé nézett, bár tudta, hogy ott csak további emeletek vannak,
mégis elengedett egy sóhajt. Uram, segíts meg! Nem tudta célba ér-e,
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átvergődik-e ez a röpke sóhaj, a beton és acél rengetegen, de úgy érezte ettől
könnyebb lett a lelke. Összekulcsolta a kezét a hasán és várt. Összefolyt az idő!
Az idő, melyből mindig oly kevés van! Az órájára nézett. Istenem, már öt óra.
Európában mindjárt éjfél és még nincs információ! Összeszorult a gyomra.
Most már találgatni sem mert.
Negyed hatkor megcsörrent a telefon. Mary jelezte Goldmann van a vonalban.
Stephenson felvette a kagylót. Magabiztos szeretett volna lenni, olyan, mint
akinek minden mindegy, de a hangja reszketett az idegességtől.
–

Alaposan elhúzta az időt kedves Goldmann! Remélem nem
várakoztatott hiába! Mert ha nem kell, amit kínáltam, most mondja,
hogy ne veszítsem el az árut, tudjam élesíteni a másik vevőmet.

–

Ugyan, ugyan kedves Stephenson – Goldmann hangja ismét a szokásos
volt, amit annyira utált – erre a tételre nem szaladgálnak a vevők, ezt
Ön is tudja! Ehhez egy vevő lehet a világon, esetleg valamelyik
kormány még beszállhat az üzletbe tartalékait feltölteni, de ez már a mi
misénk lesz! Ha csak száz vagy kétszáz tonnáról lenne szó, elfogadnám
a fölényeskedését, de így kérem, hagyja ezt a felesleges szószaporítást!
Megegyeztem a vevővel, akit most már azt hiszem Ön is ismer. A
szerdai találkozónak nincs akadálya. Mrs. Jenkins ott lesz a megadott
helyen és időben – apropó még a helyet nem ismerjük,– felhatalmazást
kapott arra, hogy belenézzen a dokumentumokba. Ha valóban úgy látja,
hogy az eladó, tényleg az aminek mondja magát és az áru sem egy
kamu, akkor ettől az üzlettől senki és semmi nem ment meg bennünket!
Hallgatom hát, hogy hol lesz a találkozó helye?

–

Rendben kedves Goldmann! A találkozó helye Zürichben a Bahnhof
Hotelban lesz. A pontos címet, utca, házszám, lekérem és faxon
továbbítom! Annyit tudok, hogy az utcai homlokzatára egy zöld ruhás
katona van festve egy nagy karddal!- jött a válasz.

–

Ne fáradjon akkor kedves Stephenson. Mrs.Jenkins már Zürichben van
és a Hotel Airport vendége. Az pedig ott van nem messze ettől a
szállodától! Lehetne-e, hogy az eladó menjen a hölgyhöz és ne fordítva?
Mégis az lenne a lovagiasabb! Elintézi ezt nekem, ha szépen megkérem
– Goldmann hangja most nyers volt. Éreztette, hogy átvette az
irányítást!

–

Megpróbálom! De ígérni nem ígérhetek semmit. Ez az eladó
megváltoztatta a procedúrát és nem enged belőle! Nagy szerencse,
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hogy igazolás nélkül hajlandó papírokat mutatni. Most egy újabb kérés!
Félek, hogy előbb utóbb komolytalannak fog tekinteni minket!
–

Tehát ha jól értettem és így is adtam tovább – mondta ismét Goldmann
– szerdán 11.00 órakor lenne a találkozó Zürichben a Bahnhof
Hotelben, ha nem sikerül az eladót rábírni, hogy Ő látogassa meg a
hölgyet, akit vevő urunk és parancsolónk bízott meg a látás-vizsgálattal.
Rendben! De azért próbálkozzon a kérésemmel! Jelezzen vissza, ha
megy a dolog! Várom a hívását kedves Stephenson! Ne várakoztasson
soká, mert este a barátaimmal van találkozóm. Nem szeretném lekésni!

Ahogy a vonal elhallgatott Stephenson teljes erejével belevágott az asztalba.
Ez a rohadt szemét! Már megint ez a gúnyos fölényesség! Ez nem veszi
emberszámba a másikat! Csak lenne egy másik vevője! Istenem! De a képébe
nevetne ennek a nyálas alaknak! Még hogy találkozik a barátaival! Neki nem
ez az üzlet a fontos? Mikor kifüstölögte magát hívta Csizik Pétert. Álmos
hangjából ítélve, akkor ébresztette fel. Elmondta, hogy mit szeretne a vevő, ha
lehet. Hosszan ecsetelte, hogy ez milyen fontos lenne, egy gesztus az eladó
részéről, ami nagyban elősegítené az üzlet lebonyolítását. Kérte Csizik urat,
hogy tegyen meg mindent, hogy a dolog működjön! Tudja, hogy már éjfél is
elmúlt Európában, ezért reggel hívja rögtön a kapcsolatait és beszélje rá őket
erre az apró változásra. Utána feltétlen hívja fel az otthoni telefonján, ne várja
meg, amíg beér az irodába! Most az üzletnél fontosabb dolog nem lehet! Csizik
Péter megígérte, hogy reggel intézkedik és letette a telefont.
Stephenson hajnali háromkor kapta a hívást, hogy az eladó ebbe is beleegyezett.
Nem várom meg a reggelt – gondolta és tárcsázta Goldmann privát számát, aki
nagyon dühös volt, hogy felébresztették, de a hír hallatán csillapodott a mérge!
Intézkedik – mondta és kattant a vonal! Stephenson kéjesen nyújtózott el újra
az ágyában.
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XIV.
Miklós, reggel vidáman ébredt. Nem korábban és nem későbben, mint szokott.
A többiek már a reggelihez készülődtek. Megmosdott, felöltözött. Egyikük
sem szólt egy szót sem. Szótlanul indultak a szálloda étterme felé. Kisvártatva
Béla törte meg a csendet.
–

Nem kapcsoltad be a telefonod, ha jelentkezik a partnered, hogyan
fogjuk megtudni, mi a döntése? Téged már nem érdekel az üzlet? Azt
hittem a reggel okosabb az esténél, de rajtad csak azt látom, hogy már
feladtad. Vajon érdekel-e, hogy mi mit gondolunk erről? A tolmáccsal
megbeszéltük, míg aludtál, hogy ha megjön Géza leülök vele
négyszemközt és megbeszélem, hogyan legyen tovább. Most az lenne
a legfontosabb, hogy pénzt lássunk ebből az ügyletből. Mit szólsz
hozzá?

Miklós hallgatott. Látta, hogy most a pénzért mindenki mindent megtenne. De
hiszen semmi nem változott. Ő ilyen volt és ilyen is marad még él. Apró
pénzért is képes volt bármire. Gondolkodott.
–

Na figyelj ide! Lassan mondom, hogy megértsd. Mondom neked, de
úgy, hogy tolmács barátunk is értsen belőle. Ugye milyen szemét érzés,
mikor azt hiszed, hogy learathatod a munkád gyümölcsét és valaki egy
apró mozdulattal áthúzza az egészet? Látod így vagyok én is azzal a
számtalan üzlettel, amit behoztam és te – mint az eladó uraság – egy
laza mozdulattal kihagytál bennünket, hogy a barátodat és magadat, no
meg a macádat finanszírozd. Ilyen még egyszer nem lesz. Vagy teljes
jogú tagként veszek részt ebben, vagy sehogy. Én tegnap megbeszéltem
a kapcsolatommal, hogy ha így nektek nem jó, átállok hozzájuk és ti
azt csináltok, amit akartok. Minden fontos információt tudok, így azt
hiszem ott sem lesz kevesebb a jutalékom.
Valóban nem kapcsoltam be a telefont. Még nincs itt az ideje. Ha itt
lesz, megteszem. Rögtön utána ki is kapcsolom, mert a tisztesség
nálatok nem ősi erény. Ugye értjük egymást.

–

Képes lennél személyes indíttatásból elszarni egy ilyen ügyletet, csak
azért mert többször átvert valaki? A többi résztvevő már nem is számít?
– szólt közbe a tolmács.

–

Én a helyedben hallgatnék, kedves Dániel! Mit tettél te itt eddig az
asztalra? Semmit. Bevettünk az üzletbe, mert szükségünk van a
nyelvtudásodra. Ennyi és nem több. De azt, hogy te oszd a törvényt?
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Nehogy már a nyúl vigye a puskát – vágta rá Miklós, majd így folytatta
– az pedig – bár nem tartozom neked elszámolással – hogy átvert valaki
súlyos gond. Dolgoztunk és jutalékunk helyett – ami már milliós
nagyságrendű, forintban – csak egy torz vigyor volt a fizetség, mert ő
– mutatott Bélára – mindent átjátszott a barátjának, közösen elosztva a
pénzünket, finanszírozták kisded játékaikat. Most is ez látszik
kibontakozni. Igen! Így már akár személyes indíttatás is lehet.
–

Meddig akarod még az orrom alá dörgölni ezeket – vágott közbe Béla
– igen, kellett a pénz, hát elvettem, ami kellett. De ez most nem ilyen.
Most tisztességesen kell lejátszani ezt a dolgot, mert...

–

Tisztességesen – Miklós felnevetett – még hogy tisztességesen. Hiszen
folyamatosan hazudsz. Még most is, hogy tudod, mint egy könyvben,
úgy olvasok benned. Tisztességesen... No, de hagyjuk! Reggelizzünk,
mert mindjárt itt lesz a barátod és nem tudsz majd neki üres hassal
csontig benyalni,

Az asztaluk már meg volt terítve. Fejenként egy zsemle, némi vaj – olyan kicsi,
szállodás – dzsem – az sem valami nagy – és némi felvágott. Egy kancsóban
narancslé egy másikban tej volt.
–

Hűha – nevetett Miklós – jó, hogy maradt a szalámiból, mert ettől a
mennyiségtől, még a lyukas fogam sem lesz tele.

A tolmács intézkedett. Kaptak még egy kosárban 2-2 szelet kenyeret, meg
felvágottat is, bár a pincér többször elmondta, hogy ez az európai standard. Így
már jobb volt a közérzet. Reggeli után Miklós fogta a telefonját és kiment az
utcára sétálni. Bekapcsolta a telefont és megcsörgette Csiziket. Rövid
beszélgetés volt. Megegyeztek. Abban is, hogy akár akarja Géza, akár nem,
meg kell, hogy látogassa az Airport szállót, azután kikapcsolta a telefont és
visszament a szobába.
–

Na, mit mondott az embered? – szólalt meg Béla, a hangja vibrált az
idegességtől. – Mondd már, ne kelljen minden szót harapófogóval
kiszedni belőled!

–

Rendben, de az eladónak kell odamenni, nem ő jön ide.

–

Na de hova és kit kell keresni?
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–

Mindent a maga idejében – mondta – egyelőre még semmit nem tudok.
Sem azt, hogy melyik oldalon vagyok, sem pedig azt, hogy
dolgozhatom-e ezen az ügyön egyáltalán. Addig, míg nem látok tisztán,
itt információ nem áramlik. De te úgyis megbeszéled majd Gézával...
Vigyázz! – tette hozzá nyomatékkal – Még egy baki, egy elszólás, egy
hazugság és már itt sem vagyok... de viszem az ügyletet is.

–

Miklóskám – Béla szinte könyörgött, a hangja vibrált az idegességtől –
ne tedd ezt. Mindannyiunk érdeke, hogy menjen a szekér. Igen tudom.
A múltban többször becsaptalak benneteket, de kellett a pénz és
Lajostól tudtam a legegyszerűbben megszerezni. Az is igaz, hogy ti
fizettétek még a telefonszámlát is, güriztetek, hajtottatok, de ez a múlté.
Most más a játékszabály. Most már kiterített lapokkal játszom. Ha
elhiszed nekem, ha nem. Minden fillért, amit keresünk, még a külön
ígértet is, beleteszem egy nagy kalapba és te, Elemér és én
tisztességesen elosztjuk. Ha kell, ezt írásba is adom. Ha itt hagysz
bennünket, ebből egy fillér nem sok, annyi sem lesz.

–

Megmondom őszintén, – jött a válasz – egy szavadat sem hiszem. Te
úgy forogsz mint egy szélmalom. Aki többet ígér, ahhoz hajolsz. De
hidd el: elég lenne egy szót szólnom és nem lenne, aki többet szóba áll
veletek. Nem azért mert akkora ember vagyok, hanem azért mert én
tisztességesen játszom. Soha nem akarok és nem is akartam átverni
embereket. Csak arra tartottam volna igényt, amiért megdolgoztam, de
abból is kijátszottál. Közben ámítottál bennünket, hogy meggondolta
az eladó. Lásd, hogy nincs semmi kőbe vésve: megígérem, hogy
meggondolom. Az pedig, hogy mit beszélsz meg Géza haveroddal,
csupán a te dolgod. Úgyis rájövök, ha ismét simliztek. Most elmegyek
sétálni egyet. Gondolkodnom kell. Ha visszajöttem megbeszéljük,
hogyan döntöttem. Dani! Ha van kedved, velem jöhetsz. Most mondom,
hogy nem akarok erről az üzletről beszélgetni. Legalább lenyúlós
haverunk nyugodtan nyalhatja a barátja fenekét!

A tolmács egy szó nélkül ült az ágyon. Mintha nem jutottak volna el hozzá a
szavak. Miklós felállt, fogta a telefonját, útlevelét és pénztárcáját – amiben
ugyan egy fillér sem volt – és kilépett az ajtón. Már az utcán járt, amikor
trappoló lépteket hallott. A tolmács volt az. Béla küldte utána. Sőt küldött még
100 frankot is, hogy ne legyenek pénz nélkül. Amikor visszanéztek látták, hogy
Géza öreg mercédesze éppen begördült a szálloda parkolójába.
–

Éppen időben – jegyezte meg a tolmács, kacarászva, mint aki elsütött
egy jó poént.
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–

Éppen időben – jött rá a válasz, de több szó egy darabig nem hangzott
el.
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XV.
–

Na, hogy van az én barátom – lépett be Géza és neje az szoba ajtaján –
remélem, igazán jó hírekkel fogadsz és mehetünk megcsinálni az
üzletet. Már épp ideje lenne, hogy gazdagok legyünk mindketten.

Lerakta a táskáját az egyik ágyra és leült egy székre. Várakozón nézett. Béla
szótlanul ült. Hallgatott. Nem tudta hogyan kezdjen bele. Most
diplomatikusnak kellene lennie, de, hogy ez mit is takar, fogalma sem volt. Ő
csak ahhoz értett, hogy... Végül összeszedte a bátorságát és belekezdett.
–

Mondhatnám azt is, hogy jól vagyok, de nem lenne igaz. Nemrég volt
egy beszélgetésem Miklóssal és nem jutottunk dűlőre. Igaza van a
srácnak. Túl sok bakit csináltam az utóbbi időben és azt hiszem, ezt
soha nem fogja nekem megbocsájtani. Nézd! Azt hiszem, legjobb lenne,
ha felejtenénk ezt az egész ügyletet. Nekem nincs semmim: sem vevőm,
sem hozzáértésem. Neked ez a fickó nem kell, mert belelát a lapjaidba.
Te vagy annyira nyakas, hogy azt hiszed ekkora tételre sorba állnak a
vevők. Nem hiszem. Látod, ennyit én is tudok, ha többet nem is...

–

Te meg vagy húzatva – vágott közbe Géza, de Béla leintette.

–

Ne vágj a szavamba – mondta – a kutyák sem ugatnak bele egymás
szavába, pedig azok kutyák. Majd ha befejeztem elmondhatod a
véleményed. Igen ennek a férfinek valóban remek kapcsolatai vannak,
és ha valaki tud neked vevőt szerezni az ő. Csak te azt hiszed te fújod
a passzát-szelet. Pedig nem. Rád mosolygott a szerencse és most a
gőgöd nem engedi, hogy élj a lehetőséggel. Holnap lehetne találkozni
a vevő megbízottjával, aki csak arra kíváncsi, hogy a papírok rendben
vannak-e. Neked kellene odamenni. Minden szál az ő kezében van.
Nekem semmim sincs. Így nem tudom, hogy kihez és azt sem, hogy
hova. Elégedett vagy? Mi holnap reggel – úgy döntöttem –
hazamegyünk. Te meg gürcölj egyedül. A mézes madzagról szerintem
már leszáradt a méz. Ennyit akartam mondani.

Mielőtt Géza megszólalt volna Lizike a felesége vette át a szót.
–

Nem tudom mi a fene ütött belétek – kezdte mondandóját – itt van egy
remek üzlet, amiből mi is és ti is nagy pénz kaszálhatnátok, erre Géza,
mint egy durcás kisiskolás, akitől elvették a macit, nem akar játszani
egy másik „gyerekkel” akiről látható, hogy mindent tud, amit erről az
üzletről tudni lehet és amit nem tud, azt kibányássza. Te Morgós pedig
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olyan vagy, mint egy sértett hercegnő, aki lóvá tette folyamatosan az
udvarlóit, majd megsértődik, hogy nem akarják elvenni. Mi a büdös
franc van veletek? Az a baj, hogy ezt az embert nem tudjátok az orránál
fogva vezetni? Pedig ő nem egy pénzéhes fickó, csak gondolom beleunt,
hogy folyamatosan hülyének nézik. Én is megunnám. Szerintem ti
mindketten totál idióták vagytok – vett egy mély lélegzetet és így
folytatta – szerintem Géza neked az a bajod, hogy Miklós okosabb,
mint te. Ha csak feleannyi tudásod lenne, mint ennek az embernek...
Most ismét elmondom, tanúk előtt: Ha ezt az üzletet is elcseszed,
elhagylak., mert már tele van a hócipőm azzal, hogy nagyképűsködsz,
tudás és nyelvismeret nélkül és osztod az ész, amiből neked is kevés
van.
Géza bele akart szólni, de Lizike a szájára tett újjal jelezte: csönd, most én
beszélek és láss csodát a férfi hallgatott az asszonyára, aki így folytatta:
–

Felőlem azt csináltok, amit akartok. De ha Miklós itt hagy bennünket,
azt hiszem lehúzhatod a rolót te nagyokos. Ugye te sem hiszed, hogy
erre a tételre csak úgy hemzsegnek a pénzes vevők, akik csak arra
várnak, hogy gazdaggá tehessenek téged. Erre maximum egy
konzorcium lesz képes, de addig el kell jutni. Javaslom, embereld meg
magad, szállj le a magas lóról és kövesd meg ezt az embert, hogy
esélyed lehessen a sikerre. Ha átáll a másik oldalra, neked csöngettek.
Pedig erre most nagy az esély. Ha nem látnám évek óta a vesszőfutásod
– és ebben mindig te voltál a hibás, a makacsságod és a nagyképűséged
miatt – már régen visszamentem volna Spanyolországba. Azt hittem,
most, hogy megkaparintottad ezt a nagy lehetőséget – amit az ember az
életében jó, ha egyszer megkap – észhez fogsz térni, de te még rosszabb
vagy mint azelőtt. Egoista barom lettél. Te döntesz, hogy legyen... ha
ezt is elcseszed... a többit tudod. Ez most nem fenyegetés, ez tény.

Az asszony mindezt olyan lazán mondta el, még a hangját sem emelte fel, hogy
látszott rajta, ez most tényleg komoly. Géza magába roskadva ült a széken,
Béla azt sem tudta melyikükre nézzen. Mindketten érezték, Lizikének nagyon
igaza van. Géza azon töprengett, hogyan juthatna közelebb a vevőhöz, úgy,
hogy ne kelljen Miklós előtt megalázkodnia, hisz mégis csak ő az eladó.
Azután rájött, hogy ez nem fog menni. Ennél ez a férfi sokkal okosabb.
–

Barátom, – kezdte a mondandóját – legalább azt tudod-e, hogy holnap
hova és hány órára kell menni? Bemutatom a papírokat és akár
előszerződést is írhatunk, már el is készítettem az én verziómat, igaz
csak magyarul, de a tolmács majd lefordítja. Azért van, nem?
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–

Fogalmam sincs – jött a válasz – fogalmam sincs. Miklós intézett
mindent és én nem is akartam belefolyni ebbe az egészbe, hiszen nem
értek belőle semmit, csak azt, hogy akkora pénzről van szó, hogy nem
fér el egy hajóbőröndben és nem forintban. Most nálad a labda, a te
térfeleden pattog. Már annyi hazugság volt ebben az üzletben is, hogy
nekem elegem van ebből. Vagy játszunk tisztességesen, vagy reggel
megyünk haza. Igaza van Lizikének. Játszd csak az eladót, tudás nélkül,
egy sajtpapírral a kezedben, torkollj le mindenkit, hisz te vagy a
„hatalom”, de én most a kollégám mellé állok. Ha ő ott lesz, lehet ebből
üzlet, ha nem, akkor te sem jutsz ebben az életben pénzhez. Dönts, most
már legjobb belátásod szerint, de vele neked kell beszélned. Ebből nem
engedek. Hoztam ugyan neked is egy kis pénzt, hogy tartozásod egy
részét tudd rendezni, de oda nem adom, amíg el nem dől, hogy
megyünk vagy maradunk.

–

Úgy látom, a falhoz akartok állítani, mindketten – kezdte Géza a
mondókáját – olyan nagy baj az, hogy én vagyok az eladó, hogy sikerült
megszereznem ezt az árut és szeretném minden külső behatás nélkül,
önmagam intézni a saját szabályaim szerint az üzletet. Anélkül, hogy
valaki állandóan azt figyelje, hogy helyes-e az, amit teszek, vagy nem?

Béla lassan felállt. Odament az ajtóhoz és kinyitotta.
–

Ha úgy érzed, akár el is mehetsz – válaszolta – nyitva az ajtó. Én nem
leszek a játékszered, nem cibálhatsz úgy, mint egy bohócot. Eddig is
megéltem, ezután is megfogok, a te „nagylelkűséged” nélkül is. A te
szabályaid pontosan annyit érnek, mint az a sajtpapír, amit
szerződésnek nevezel. Egy papírlapon fél oldal sincs. Én már láttam
Miklós szerződéseit. Minden pontra kitérő korrekt szerződések, de ez
egy vicc, amit te produkálsz, még én is látom. Menj isten hírével, ha
akarsz, én ezen az úton, nem tartok veled.

Géza egy pillanatig tétovázott, majd felvette a táskáját és elindult az ajtó felé.
Lizike hangja most élesen csattant:
–

Géza, ha most kilépsz azon az ajtón, magadra maradtál! Én sem tartok
veled! Látom semmit sem értettél meg abból, amit mondtam. Istenem,
hogy lehet valaki ekkora barom...

A férfi kérdőn nézett Lizikére. Nem értette, vagy csak nem akarta érteni, mit
szeretne az asszony. Megállt. Várt. Nem igazán tudta eldönteni mi legyen.
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Menjen vagy maradjon? Mégis erőt vett magán és kisomfordált az ajtón és
várakozón nézett Lizikére. Az asszony felállt és nagy erővel bevágta az ajtót,
nyomatékot adva az előbbi mondandójának. Azután visszament az egyik
ágyhoz és lehuppant. Látszott rajta, hogy a könnyeivel küszködik, mégis erős
akar maradni. Ha döntött ez a barom, hát menjen. Majd holnap hazamegy a
gyerekeihez Miklósékkal, és onnan valahogy majd csak eljut Spanyolországba.
Remélte elviszik, hisz van a kocsiban hely. Béla a másik ágyon ült, egy szót
sem szóltak egymáshoz. Mindkettő a saját gondolataival volt elfoglalva.
Kopogtak. Béla ment ajtót nyitni. Géza állt az ajtóban. Beengedte. Géza
lehuppant a székre. Hallgatott. Fogalma nem volt hogyan kezdjen bele abba,
amit el akart mondani.
–

Mi a fenét keresel itt – kérdezte Lizike ,s csak úgy sütött belőle a düh
– kimentél azon az ajtón, hát maradj is kint. Én holnap reggel
hazamegyek Magyarországra, ha Béláék elvisznek, onnan, meg majd
csak kijutok Spanyolba. Te meg csak játszd az agyad, mint eddig...

–

Igen kimentem! Azt hittem velem tartasz, mint eddig, jóban és rosszban.
Maradtál. Mit akarsz, mit csináljak? Alázkodjak meg? Hagyjam, hogy
mindenki belém rúghasson? Megszereztem végre egy ilyen anyagot és
most nem azt tehetem, amit akarok? Nem én vagyok ebben az üzletben
az ász? Senkinek, mondom senkinek nem volt eddig lehetősége sem
arra, hogy ennek az árunak a közelébe jusson, de én megcsináltam! Te
is ellenem fordulsz, most a siker kapujában? Nem értem! Miért
fontosabb neked ez a Miklós, mint én? Mi ketten a barátommal majd
elrendezzük. Van vevő, vagy ha nincs majd lesz! Tudom, érzem.

–

Na, ez a te bajod – replikázott Lizike – azt hiszed, hogy van a kezedben
egy kétsoros megállapodás és már te vagy a császár. Tedd, amit jónak
látsz! Én holnap megyek haza. Ha Béla marad, hát maradjon. Bár
szerintem nem fog, mert nincs a kezében semmi. Mindent Miklós
csinál. Béla is csak a haszonélvezője lehet a dolgoknak. Vagy rosszul
mondom? – fordult oda Bélához.

–

Most az egyszer Lizikének van igaza – nyögte ki Béla sajnálkozva –
nekem nemhogy vevőm nincs, de fogalmam sem, hogy hova és hogyan
kellene elindulni ebben az üzletben. Itt van egy ragyogó lehetőség,
legalábbis annak tűnik, de Miklós ebben a király. Ha ő nem kell, én sem
maradok. Minek? Azt hiszem, megoldod te ezt egyedül is. Mi reggel
megyünk haza.
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Géza hallgatott. Nem tudta mit tegyen. Sajnálta volna az üzletet, de a derekát
sem akarta beadni, hogy amit eldöntött – már azt, hogy Miklós ebben az
üzletbe nem vehet részt – fel kelljen adni. Tulajdonképp semmi baja nem volt
ezzel az emberrel, de a kapzsiság... miért fizessen ő bárkinek is egy fillért is?
Hiszen az áru az övé. Ő az eladó. Teljhatalommal. Hagyja, hogy egy külsős
belelásson a kártyáiba? Ha viszont nem veszi be a csapatba, elmegy az egyetlen
lehetőség, amit hónapok óta hiába keresett. Gondolatok cikáztak a fejében.
Hogyan lehetne kiszedni az információt és utána egy mozdulattal kizárni ezt
a…
Nyílt az ajtó. Miklós jött vissza a tolmáccsal. Köszönt, majd rendezgetni
kezdte a holmiját. Senkihez nem szólt egy szót sem. A többiek is hallgattak. A
szobára mélységes csend telepedett. Miután végzett a rendezkedéssel, egy
könyvet vett elő. Végigfeküdt az ágyon és olvasni kezdett. Mintha a többiek
nem is lettek volna. Megint Béla szólalt meg először.
–

Miklós – kezdte a mondandót – reggel megyünk haza. Géza nem akar
veled dolgozni, hogy miért, azt nem tudom. Viszont lenne egy utasunk.
Lizikét kellene Magyarországra vinni Budapestig. Tiéd a kocsi,
gondolom, a te engedélyed kell hozzá. Elvisszük?

Miklós felült az ágyon. Mielőtt letette a könyvet, egy papírral megjegyezte,
hogy hol tartott az olvasásban, majd összecsukta és letette.
–

Persze, hogy elvisszük – válaszolta – mindegy hogy hárman vagy
négyen utazunk a kocsiban. Akkor telefonálok haza, hogy holnap
valamikor este érkezünk. Majd beszéljétek meg, hogy hol vesszük fel
Lizikét és én alkalmazkodom. Mondtam ugye, hogy maradjunk otthon,
mert ez is egy mézesmadzag volt, amit elhúztak a szánk előtt – vetette
még oda, majd felvette a telefont és elindult kifelé a szobából.

–

Ez nem igaz – szólalt meg Géza – ez nem igaz...Ez az áru valós, létezik,
itt van tárolva Zürichben és jelenleg én vagyok a tulajdonosa, vagy ha
így jobban tetszik az eladó, személyesen. Szerződésem van róla,
úgyhogy ez nem mézesmadzag.

Miklós nem válaszolt rögtön. Lassan elment az ajtóig, kinyitotta, majd
becsukta. Gézához fordult.
–

Tudom, hogy szálka vagyok a szemedben, csak azt nem tudom miért.
Illetve sejtem, hogy én vagyok az egyetlen, aki féltve őrzött lapjaidba
belelát. Ez már így marad. Ha tetszik, ha nem. Azt, hogy te érzed magad
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eladónak, elhiszem. Van a kezedben egy szerződésnek alig nevezhető
papír, az is magyar nyelven. Van hozzá anyagod is, fénymásolatban,
igaz közjegyzői pecséttel ellátva, de ugye tudod, hogy ez a pecsét csak
annyit jelent, hogy a másolat az eredetivel megegyezik. Most ebbe nem
akarok belemenni. Nem szívlelsz és én ezt tudomásul veszem. Sok
sikert kívánok neked az üzletben, bár szent meggyőződésem, hogy sem
velem, sem nélkülem ezt az árut soha nem fogod eladni. De
próbálkozni lehet. Vak tyúk is talál szemet. Legyen szerencséd. – azzal
kiment a szobából.
A csend beterítette a szobát. Mindenki hallgatott, de mindenki másért.
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XVI.
Miklós nem telefonált haza. Sétált és gondolkodott. Mi legyen? Ha marad, és
minden adatot kiad, holnap már így is-úgyis haza kell mennie, mert Géza –
amennyire alattomos – megtalálja a módját, hogy valamilyen ürüggyel kizárja.
Elsétált az autópálya hídjáig és a korlátra könyökölt. Nézte a folyamatosan
érkező és távolodó kocsikat, közben lázasan dolgozott az agya. Minden
eshetőséget átgondolt és arra a megállapításra jutott, hogy a vevői oldal –
Csizik Péter ajánlata korrekt – csupán ahol megtalálhatja a számítását.
Megnyugodott. Menjen hát a dolog. Igaz hatalmas különbség van a két jutalék
között, de akkor is.
Éppen a reggelinél nézte az éttermi televízióban a tőzsdei híreket. 392 dollár
volt a tegnapi londoni kettes-jegyzés alapján az arany unciánkénti ára. Ez majd
az üzlet pillanatában lehet több és lehet kevesebb is. A tárolási jegy szerinti áru
pedig igencsak sok unciát tesz ki. Hiszen egy uncia 31.1025 gramm. Ezért
szerette Csizik Pétert. Korrekt partner volt, igaz ő sem tett volna másképp, ha
fordított a helyzet. Mégis úgy döntött, hogy felhívja. Valakivel meg kell
beszélni a történteket. Az irodát nem akarta hívni, hiszen ismerte Elemért.
Rögtön összehívta volna a „sirató asszonykórust” pedig még ebből akár üzlet
is lehet, ha Géza végre felfogja, mi forog kockán. Hosszan csengett a telefon,
mire Csizik Péter felvette.
–

Szia – hangzott a telefonban – csak nincs valami baj?

–

Igazából nincs – jött azonnal a válasz – csak valakivel meg kell
beszélnem az aggályaimat. Az eladó úr szerintem nem százas. De ez a
kisebbik baj. A nagyobbik, hogy annyit ért az egészből, hogy az áru az
övé és legszívesebben mindenkit kizárna az ügyletből, hogy minél több
jusson neki. Épp az elébb adott hangot annak, hogy nem akar velem
dolgozni, mert belelátok a lapjaiba és ezt nem tűrheti. Na, nem ezekkel
a szavakkal, de ez volt az értelme. Már a felesége is nekiment. Így sem
enged. Igazi fafej... Ha kiadom neki az adatokat, nélkülem megy el a
találkozóra. Províziós szerződésem nincs, csak a társunk által aláírt,
amit ez a jószág nem látott el a kézjegyével. Így meg érvénytelen. Béla
is mindent megígér, de tudom, hogy fillérekért hazakísérne
Magyarországra egy meztelencsigát. Ha meg nem adok adatot... ugye
érted a dilemmámat.

–

Tudod, pajtás én tartom, amit megígértem. Hiszen itt akkora pénzekről
van szó, hogy ki sem tudom fejezni mekkora. Életemben ennyi pénzt
nem láttam egy rakáson. Megfelezem veled és megoldódott a dilemma.
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Tudod, hogy soha nem vertük át egymást. Nekem már itt van faxon a
vevői oldal províziós szerződése, aláírva, céges pecséttel ellátva. Sőt
kaptam egy közvetítő-védelmi szerződést is, mely garantálja, ha üzlet
lesz, abból ki nem maradhatok. Mi meg, ha lesz mit, elfelezzük. De az
is lehet, hogy beavatom a partnerem és neked is készíttetek egy ilyen
szerződést. Mit gondolsz?
–

Azt hiszem, ha én lennék a vevő helyében és ez jutna a tudomásomra –
hiszen meg kellene indokolnod, hogy innen miért állok át a másik
oldalra – hogy így indul az üzlet, már hátrébb is lépnék. Én hiszek
neked. Ezért is fordultam hozzád elsőként. Úgy gondoltam, hogy
holnap én viszem el az eladót a találkozóra, de csak akkor, ha
ellenjegyezte a jutalékomat és aláírja a közvetítő-védelmi szerződést.
Küldenél nekem egyet a szálloda faxára, de üresen. Nehogy kiderüljön
a kiléted és a vevő kiléte. Így már lehetősége sem lesz kizárni az
ügyletből, ameddig én nem akarom. Mit szólsz ehhez a variációhoz?

–

Ok. Tetszik a dolog. Mindjárt lemásolom a szerződést, adatok nélkül és
már küldöm is. Előtte megcsörgetlek, de ne vedd fel és már küldöm is,
hogy te vehesd át. Tudod mit? Csörgess meg, ha ott vagy a recepciónál
és küldöm a faxot. Így lesz az egyszerűbb. Most akkor elköszönök,
mert még kell egy kis idő, míg az anyagot elkészítem. Fel a fejjel
barátom. Megoldjuk ezt a csomót is. Ha nem, hát nemes
egyszerűséggel átvágjuk. Mint Nagy Sándor tette.

Miután elköszöntek, Miklós még egy kicsit nézelődött, majd lassan elindult a
szálloda felé. A parkolóban még mindig ott állt Géza Mercedese. A szálloda
előtt Dani szívta a cigarettát egyiket a másik után.
–

Hol a fenében voltál? – kérdezte és cigarettával kínálta.

–

Szellőztettem a fejem és közben ezt is, azt is megbeszéltem. Mi újság
van az „okosok” háza-táján? Jutottak valamire? Köszi, most nem kérek
cigit. Van még egy kis elintéznivalóm. Ha elszívtad menj fel és ne
mérgezd magad itt halálra. Előfordulhat, hogy még szükség lesz rád –
tette hozzá mosolyogva.

Miklós megvárta még Dani befejezi a füstölést és felmegy a szobába. Akkor
megcsörgette Csiziket és csak annyit mondott: jöhet. Odament a recepcióhoz
és várt. Kisvártatva megérkezett a fax és megelégedéssel tapasztalta, hogy az
angol nyelvű mellé a drusza megküldte a magyar fordítást is. Így az eladónak
nem lehet kifogása, hogy nem érti, mi van a szerződésben. Még egyszer
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átolvasta mindkettőt, majd lassan komótosan visszament a szobába. Ahogy
belépett hirtelen csend lett. Legszívesebben elnevette volna magát, de nem
szólt egy szót sem. Béla törte meg a beállt csendet.
–

Miklós – kezdte a mondandóját – Gézával megbeszéltük, hogy részt
vehetsz az üzletben, de ehhez szükséges, hogy... de a férfi
félbeszakította.

–

Nézzétek, nem árulok zsákbamacskát. Beszéltem a vevői oldallal, és ha
ide nem kellek, ők örömmel fogadnak. Természetesen ki kell adnom az
összes információt, amivel rendelkezem. Azt hiszem, nem akarom,
hogy kegyet gyakoroljatok. Mivel itt indítottam a dolgot, elmondom,
hogy milyen feltételekkel maradok. Ha jó, akkor csináljuk, ha nem
megyek. Rendelkezem minden információval, ami a holnapi napra kell,
tehát döntsetek. A feltételeim az alábbiak: Először is korrekt
megállapodás, itt és most arra az esetre, ha üzlet lesz, az elosztási
viszonyokra vonatkozóan, beleértve a köztetek megszületett külön
megállapodást és annak elfogadható leosztását is; másodszor a
közvetítővédelmi szerződés eladói parafálása, mely biztosítja, hogy ne
lehessen a résztvevőket mondvacsinált ürüggyel eltávolítani az
üzletből, csak azért, mert... Ha úgy érzitek járható az út, akkor alá kell
írni, mert itt van nálam a védelmi szerződés és a jutalék szerződések is,
az összegeket és az adatokat kell beleírni. Gondoljátok át, beszéljétek
meg és várom a választ. Addig lemegyek a hallba és ott várom meg,
míg szóltok. Még annyit – szólt vissza az ajtóból – az is feltétel, hogy
te – mutatott Bélára – a megkérdezésünk és jóváhagyásunk nélkül nem
hozhatsz döntést ebben az ügyben és nem kezdeményezhetsz tárgyalást
a tudtunk nélkül. Az előzőek ismeretében ez ugye logikus...
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XVII.
Ahogy az ajtó becsukódott Géza felugrott a székről és vadul járkálni kezdett a
szobában. Látszott rajta, hogy nagyon nincs ínyére az ultimátum. De most
sarokba szorították. Hiába, ismerte el magában, ezzel a fickóval számolni kell.
Minden lépést, mint egy jó sakkozó, már előre tud. Mire azt hiszed, hogy
nyerésre állsz vele szemben, már mattot is kaptál. Hogyan lehetne mégis
kivédeni? Ha átmegy a vevői oldalra, akkor a szépen felépített eladási stratégia
már csődöt is mondott. Ki lesz az a hülye vevő, aki neki ekkora árrést enged.
Fogalma nem volt, hogy mit is csináljon. Pedig döntenie kell, mert ha valóban
itt a vevő képviselője, csak úgy juthat el hozzá, ha ez a férfi is benne van a
csapatban.
–

Látod, – kezdte csúfondárosan Lizike – a szépen felállított elméleteid,
hogy hogyan fogsz Miklóstól megszabadulni, most mondtak csődöt. Ez
a fickó egy tollvonással átírta a forgatókönyvet. Ha annyi eszed lenne,
mint neki, és olyan lehetőségekkel párosulna, mint amik most vannak,
már milliárdosok lehetnénk, és nem lennének filléres gondjaink. Most
azután alaposan fel van adva a lecke. Erről pofáztam neked eddig. Meg
sem hallgattál.

Géza hallgatott. Tudta, hogy vesztett. Még mindig kereste a lehetőséget, hogy
győztesen kerülhessen ki ebből a slamasztikából. Tudta, érezte, bármit is lép
ennek a fickónak már meg is van rögtön az ellenszere. Ha aláírja a védelmi
szerződést, már ki sem teheti. Ha nem írja alá, akkor ugyan kizárja az üzletből
az eladói oldalon, de a vevő onnan minden információt első kézből fog
megkapni, a jutalék viszont ekkora nem lesz... vagy nem is lesz... A vevők
pedig nem szaladgálnak ekkora tételre az utcán... ezt már ő is látta, hiszen akik
eddig vásárolni akartak, csak közvetítőcskék voltak, valós pénzügyi háttér
nélkül. Mind csak pénz akart, sok pénzt! Ez alól egy sem volt kivétel!
Döntött. Hazamennek és újra átbeszélik Lizivel a stratégiát. Hátha közösen
találnak megoldást. Felállt, kezébe vette a táskáját és intett az asszonynak,
hogy gyerünk, de ő nem mozdult. Géza értetlenkedve nézett rá.
–

Lizikém menjünk! Otthon átbeszéljük még egyszer a dolgokat, biztos,
hogy találunk, mint eddig mindig egy mindenki számára elfogadható
jó megoldást. Azután majd visszajövünk és elrendezzük a dolgokat...
Gyere kicsim!

Az asszony nem mozdult. Csak dühösen nézett Gézára. Ha szemmel verni
lehetett volna, a férfi már kék-zöld foltokkal lenne tarkított. Nem szólt, csak a
fejét rázta. Géza még mindig nem értette… Mindenki megbolondult?
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Mindenkinek csak ez a jött-ment ficsúr a kedves? Az, hogy ő az ELADÓ, így
egyszerűen csak nagybetűvel, az már nem is számít?
Mikor Lizi végre megszólalt, Géza már legszívesebben azt választotta volna,
hogy hallgasson.
–

Utoljára mondom el Géza, azután ha nem érted, már nem magyarázom
el többet. Akkor le is út, fel is út, mert én többet veled nem megyek
sehova. Elegem volt belőled! Emlékszel? Tavaly lehetőségünk volt
megalapozni a jövőnket egy 100 tonnás tétellel, de olyan módon
elszúrtad, hogy örültem, hogy megmaradt legalább az a kis ház ahol
lakunk Spanyolban. Azután jött egy kézzelfogható 100 kilós tétel, amin
akkorát akartál kaszálni, hogy a hátralévő életedben ne kelljen dolgozni.
Csak a magadfajta eszement nem látta, hogy a szabott ár miatt nem volt
lehetőség variálni. Meg kellett volna csinálni az üzletet „aprópénzért”
is. Ha most az az apró a zsebünkben lenne... De ez még mind nem volt
elég. Ami a kezed ügyébe került arra jobb volt, ha rögtön bal-keresztet
vetettünk, mert annak a sírja már meg volt ásva. Mindig más volt a
hibás, mert nem volt hajlandó belemenni az eszement procedúráidba,
holott a nemzetközi gyakorlat már régen felülírta ezeket. Végre lenne
egy olyan lehetőség, ahol, ha bemutatod a papírokat valósnak ítélik,
még a bank to bank verziódat is akceptálják. Ilyet sem találsz
mindennap, pláne ennyi idő alatt, ahogy ezt ez az általad ledegradált
ember megcsinálta. Hány helyen tárgyaltunk már eddig és egyetlen
fillért sem tudtak igazolni. Most is hazudtál, még a barátodnak is, mert
nem 5%-kal hanem 10%-kal olcsóbban vetted meg az árut és csak
4,5%-kal olcsóbban akarod eladni. De neked az 5% tiszta pénz sem
elegendő. Még ebben is simlizel. Milyen ember vagy te? Azt hiszed
ennyi ésszel, mint ami neked van ezt meg tudod csinálni? Nem! Ezt
jobb, ha belátod. Ha nem, akkor húzz el innen és többé ne is lássalak.
Beteg vagy te Géza, nagyon beteg. De ígérem, ha ezt most nem teszed
rendbe, akkor magam is átállok a vevői oldalra – jutalék nélkül is – és
úgy alád teszek, hogy nem úszod meg a svájci börtönt! Elegem volt
már abból, hogy mindig én végezzem a piszkos munkát, te meg csak
simán elszúrd a lehetőségeket. Máig is az én pénzemből élünk, mert
neked ezen a vén tragacson kívül semmid sincs. Menjünk haza, majd
visszajövünk! Hogyan? Annyi pénzünk sincs, hogy megtankoljunk. Ha
Béla nem ad pénzt, holnap ennünk sem lesz mit. De te vagy az eladó!
Mit adsz el? A rongyos életedet? Mert másod úgy sincs! Nagyon
ajánlom, gondold át a dolgot és cselekedj! Értettük egymást?

Ez már Gézának sok volt a mai napra. Leült, vagy inkább lerogyott egy székre,
még a táska is kicsúszott a kezéből és csak ült némán, maga elé meredve. Lizi
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képes és megteszi. Hiszen mindent tud róla. Soha nem hallgatott rá, csak ment
a saját elképzelése után és mi lett belőle... itt állnak egy fillér nélkül és még ezt
a Miki gyereket sem tudja kirúgni... De ha Lizi elmondja azt, amit senkinek
sem szabadna rajtuk kívül tudni, de már Béla és a tolmács is tudja, akkor lesz
csak az igazi nagy baj. Akkor a bank úgy keresztbe tesz, hogy tényleg csak a
börtön lesz az egyetlen alternatíva.
Hosszú percek teltek el, de senki nem szólt egy szót sem. A csendet szinte vágni
lehetett. Néha ugyan megreccsent a szék, ahogy Géza próbált kényelmesebb
pozícióba kerülni. Mindenki a saját gondolataival volt elfoglalva. Mindenki a
másiktól várta, hogy végre kimondja, hogy tovább, vagy azt, hogy vége. De
csak a csend uralkodott a szobán.
–

Mondjátok meg Miklósnak, hogy aláírom a feltételeit – törte meg a
csendet végül Géza – de az üzletet az én szabályaim szerint bonyolítjuk.
Ha ez így jó neki, akkor hajrá!

–

Miért nem mondod meg te neki? – replikázott Lizi – már az eladó úrnak
az is derogál, hogy egy alantasnak tartott személlyel szóba álljon? De
nagy ember lettél hirtelen! Itt senki nem fog helyetted tárgyalni azzal,
akit megsértettél, csak te... meghallgatod és elfogadod az észérveket...
Dani – szólt oda a tolmácsnak – szaladj és szólj a barátunknak, hogy a
nagyságos eladó úr óhajt vele bájcsevegni...

Pár másodperc volt csupán, mire Miklós megérkezett. Leült az ágyra és
figyelmesen nézett Gézára.
–

Előre kell bocsájtanom, hogy nem azért veszlek be az üzletbe, mert ez
minden vágyam, hanem mert a többiek rákényszerítettek... – kezdte a
mondandóját Géza.

–

Hagyd is abba – vágott közbe a férfi – azt hittem megoldás született és
nem kényszer hatása alatt. Már tudom, mert elmondtad, te nem akarod,
csak a többiek. Ez így nem lesz jó! Nem lesz jó azért, mert ez később
mutogatásra ad okot, hiszen még ma sem tudjuk, hogy a vevő-jelölt
megbízottja milyen véleményt fog megfogalmazni. Nem tudjuk azt
sem, hogy a banki igazolások során mi fog kiderülni az áruról és a
pénzről egyaránt. Éppen ezért, az „ugye megmondtam, ugye, hogy én
nem akartam” verzió minden sarat az én nyakamba öntene, tönkretéve
azt a képet, amit a kereskedelmi világban sikerült magamról
elfogadtatnom. Nagyon régi mondás, ha le akarom magam járatni,
ahhoz nem kell a ti segítségetek, azt egyedül is meg tudom oldani. Ugye
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értjük egymást. Döntöttem! Én holnap hazamegyek, ti meg tegyétek a
dolgotokat. Lizike, ha akar, jöhet velem. Hazaviszem. További jó
szócséplést... – azzal elindult, kezében a telefonjával az ajtó felé.
–

Csak, hogy tudd, Géza engem is átvert, pedig a barátjának mondott –
szólalt meg Béla – Nem is öt százalékkal, hanem tíz százalékkal
olcsóbban vette meg az árut. Most meg itt filléreken agonizál! Ha
átmész a vevői oldalra, ezt ne feledd el megemlíteni. Ennyit erről a
korrekt ügyletről. – mosolyogva hátradőlt, mintha azt mondaná: látod,
én mégis korrekt vagyok veled szemben. Majd annyit tett hozzá –
holnap én is veled tartok, ez a senkiházi meg egye meg, amit főzött!
Egy fillér nem sok, annyit sem adok neki!

Géza alól mintha végleg kihúzták volna a talajt. Látszott rajta, hogy nem érti.
Úgy éli meg az eseményeket, hogy őt mindenki elárulta. Még Béla és Lizike
is ellene fordult. Ha ez a fickó kimegy az ajtón és a vevő meg tudja azt, amit
eddig gondosan titkolni próbált, neki is és az üzletnek is vége! De akkor mi
lesz a dédelgetett álmokkal?
Az idő szinte száguldott. Miklós még visszalépett az ajtóból és magához vette
az okmányait. Indulni készült, amikor Géza megállította.
–

Maradj, ha kérhetlek – szinte alig nyögve a szavakat, de most
őszintének tűnt vagy inkább megtörtnek – maradj, kérlek – mondta még
egyszer – fogjunk össze és csináljunk üzletet. Amit ígértem megtartom!
Aláírom a feltételeid szerinti szerződéseket, sőt a províziós
szerződéseket is ellenjegyzem. Dolgozzunk végre, mert azzal, hogy
egymást marjuk, nem lesz üzlet sem pénz. – Nagyot sóhajtott, mint aki
egy hatalmas terhet cipelt eddig és most megszabadult tőle.

–

Géza! Te ezt most sem gondolod komolyan... nekem mindegy... ha
aláírod a papírokat, maradok. Garantálni nem tudom az üzletet – egy
pillanatra megállt, mint aki valamin gondolkodik – a te szerződéseddel
nem megyek sehova. Idő kell, hogy készítsek egy újat, mert ezzel a
sajtpapírral nem szégyenkezem. Ha meglátja egy idegen, biztos, hogy
nem lesz üzlet,– mondta Miklós és leült az ágy szélére – ebben a
magasságban eladó úr – kicsit sem fogta vissza, hogy ne hangozzon
gúnyosan – az otthoni „körbehülyítés” már nem elfogadható. Vagy
korrekt a dolog, vagy többet szóba sem állnak veled. Most rajtad a sor!
Ha teljesíted a feltételeket, maradok, ha nem sajnos mennem kell, mert
az én időm drága. Akkor pedig se így, se úgy nem lesz pénz. Én
mehetek haza pénzt keresni. Jól vigyázz! Ha aláírod a papírokat, akkor
sem tudsz az üzletből végleg kitenni, ha ez a mostani mégsem lenne az.
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Úgy van megfogalmazva, megírva. Akkor is jár a „bánatpénz”, – ami
ugyan csak fele a tényleges beígért jutalékodnak – ha azonnali hatállyal
felmondasz nekünk. Most mi vagyunk az erdő-felől. Nem véletlen
mondom, hogy mi, mert én a csapatban gondolkodom, nem úgy, mint
Béla, aki csak a saját pecsenyéjét sütögeti állandóan. Nos, akkor vagy
láss hozzá az írogatáshoz, vagy engedj szabadjára. Dolgom van. Ha
ennyire tudod játszani a nagymenőt, akkor ebben a kérdésben is tudsz
dönteni...
Pillanatig síri csend lett a szobában. Minden szem Gézára tekintett, mintha
kérdezné: na, öreg most mit lépsz? Géza percekig csak ült magába roskadva,
majd kérte a papírokat és szép komótosan aláírta. El sem olvasta. Itt most
többről volt szó, mint arról, hogy hol van egy vesszővel több vagy eggyel
kevesebb. Az üzlet forgott kockán és a hatalmas nyereség, melynek dollárjelei
ott villogtak állandóan a szemei előtt. Mikor végzett az aláírásokkal elővette a
táskájából a bélyegzőt, az ő spanyol cégének a bélyegzőjét és minden szignó
fölé odanyomta. Majd Miklósnak nyújtotta a paksamétát. Tudomást sem vett
arról, hogy Béla is nyújtotta érte a kezét a frissen kinevezett mandat.
Miután Gézáék elmentek, Miklós hozzáfogott, hogy gatyába rázza azt a
szerződést, amit nem tudott és nem is volt hajlandó elfogadni. Ahogy nézte a
firkálmányt, egyre csak azon járt az esze: slendrián fércmű... hogyan tudott
valaki ennyi ésszel és ilyen „hatalmas” intelligenciával megszerezni egy olyan
árut, ami ennyire keresett a piacon.
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XVIII.
Furcsa reggelre virradtak. A szálló ablakából látni lehetett, ahogy a
gomolyfelhők vágtattak tova az égen. Közöttük, néha-néha egy pillanatra
átsiklott egy fénysugár, jelezve, hogy a nap ott van valahol. A szobában a
radiátorok ontották a meleget. Pedig már május volt. Igaz csak néhány nap telt
el ebből a hónapból, de ilyenkor odahaza már régen kikapcsolva a fűtőtestek.
Itt más a szokás! Talán az idő sem tudta eldönteni, hogy sikeres lesz az üzlet
vagy eleve kudarcra van ítélve. Miklós még nyújtózott egy kicsit az ágyban a
pihe-puha takaró alatt, hiszen majd három óra volt mire a szerződést befejezték.
Ráért, hiszen 11 órára volt megbeszélve a találkozó és a másik szálloda csak
tíz percre volt onnan, ahol ők laktak. Béla és a tolmács már felöltözve várták,
hogy indulhassanak reggelizni.
Még be sem fejezték a reggelit, amikor Géza és Lizike megérkezett. Most
azonban nyoma sem volt a barátságos üdvözlésnek. Csak odabiccentettek,
Lizike még egy köszönésfélét is elmormogott, de azután egy távolabbi
asztalnál foglaltak helyet. A nélkülözhetetlen aktatáska kitömve hevert a szék
lába mellett.
Reggeli után már közösen mentek fel a szobába. Miklós szó nélkül adta oda a
szerződést Gézának, bár tudta, hogy ha fordítva adja a kezébe, akkor sem veszi
észre, mert fogalma sincs arról, hogy az angol szöveg mit is tartalmazhat.
Azután mintegy megsajnálva ezt az eladó szerepkörében tetszelgő
paprikajancsit odaadta a magyar változatot is.
Géza hosszan tanulmányozta a magyar szöveget, de igazából kivetnivalót nem
talált benne. Szerződés volt, több oldalas, minden apróságra kitérő... ahogy a
nagykönyvben meg van írva, gondolhatta volna, de fogalma sem volt mit is ír
az a bizonyos könyv.
–

Mikor indulunk Miklós és hova kell mennünk – kérdezte, mintha
különösebben nem is érdekelné a dolog – remélem, most már beavatsz
a titkaidban bennünket is.

–

Természetesen – jött a válasz szinte azonnal – én tisztességesen játszom,
és ezt mindig elvárom a partnereimtől is. Most szeretném felhívni a
figyelmed, ha simlit tapasztalok a tárgyalás során, vagy arra utaló lesz
a magatartás, hogy hogyan lehet a nagyobb profit érdekében kijátszani
a résztvevőket – itt egy pici szünetet tartott – akkor borítok. Mindent,
amit csak tudok! Még akkor is, ha egy fillér nélkül kell hazamennem.
Ezt ne tekintsd zsarolásnak, csupán csak óvintézkedés, mert szerződés
ide, szerződés oda, részemről felétek a bizalom a legkevesebb!
Indulhatunk – nézett az órájára – még időben vagyunk, de én nem
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szeretek elkésni. Inkább én várjak kicsit, mint a partner. Ennyi
tiszteletet megérdemel! Igazam van Béla?
Béla nem szólt egy szót sem csak bólogatott. Úgy látszik megfogadta, hogy
ma nem avatkozik a dolgok menetébe. Géza azt akarta, hogy az öreg
Mercédesszel menjenek a találkozóra, de leszavazták. Az öreg Ford igazi
luxusautónak tűnt a csotrogány mellett. Végül azzal kanyarodtak ki a szálloda
parkolójából és vették az irányt a találkozó helyszíne felé.
Mikor begördültek az Airport szálloda parkolójába, Géza tett egy megjegyzést,
amit azután nem volt hajlandó megismételni, de valami olyasmi volt, hogy ha
ezt tudta volna...
Miklós jót mosolygott magában, bár hangosan csak ennyit mondott: még
mindig tartom, amit a Banhofban mondtam.
Azután komótosan elindultak a szálloda étterme felé. A tolmács pedig elment
a recepcióhoz, hogy értesítsék Mrs. Jenkinst az érkezésükről. A portás válasza,
a telefonálást követően csak annyi volt, hogy a hölgy egy kis türelmet kér,
rögtön jön.
Géza már kezdett türelmetlenkedni, mire a hölgy feltűnt az étterem ajtajában.
Magas, karcsú, kreol szépség volt, elegáns, világos kosztümben, szinte
járhatatlan magasságú tűsarkú cipőben. Miklós rögtön felismerte. Már
találkozott vele Budapesten, amikor egy másik ügyletet szerettek volna nyélbe
ütni. Az nem sikerült. Nem rajta múlt, hisz az ajánlatot a hölgy korrektnek
minősítette. Akkor Miss Linda Braunnak hívták. A hölgyön is látszott, hogy
felismerte a férfit, de igyekezett nem mutatni a jelét az ismeretségnek. No, ez
megmarad a mi titkunknak, gondolta a férfi.
Az asszony helyet foglalt és rögtön a tárgyra is tért. Elmondta, hogy a
megbízója kíváncsi a certifikátokra, a szerződés tervezetre és a tárolási jegyet
is szeretné megtekinteni. Tudja, hogy csak a közjegyző által eredetivel
megegyezőnek minősített okirat, amit látni fog, de a továbblépésnek ez a
feltétele. Neki csak az a feladata, hogy megnézze a dokumentumokat, majd
értesítse a vevőt arról, amit látott, továbbítsa a szerződéstervezetet és adja meg
a vevői választ az eladónak.
Géza kivette a táskájából a paksamétát és átadta betekintésre.
Mrs. Jenkins szeme elkerekedett, ahogy belelapozott a dokumentumokba.
Oldalanként nézte át a kapott anyagot, lassan, komótosan, mintha az agyában
akarta volna rögzíteni a látottakat. Hosszan tanulmányozta a tárolási jegyet,
nem különben a hatalmas pecsétet, mely lezárta az anyagot. A spanyol
közjegyző pecsétjét. Azután a szerződés következett. Itt megjegyezte, hogy ez
a procedúra eltér ugyan a nemzetközi gyakorlattól, de ha az eladó hajlandó
megbontani az árut, hiszen nagyon nagy az összeg és a tétel, akkor ebből üzlet
is lehet. Természetesen nem tételenkénti szerződésre gondolt, hanem
ütemezésre. Egy szerződés, ütemezett lehívással és fizetéssel.
89

Itt ugyan volt némi vita, de végül Géza belement, hogy a puding próbája az
evés. Mrs. Jenkins időt kért arra, hogy továbbítsa a szerződést és elmondja a
megbízójának a tapasztalatait a látottakról. Megnyugtatta Gézát, hogy ez
maximum egy órát vehet igénybe, addig az ő költségére fogyasszanak valamit
itt az étterem itallapjáról.
Türelmesen vártak. Mikor a hölgy visszajött az arca nem árult el semmit. Nem
látszott rajta sem öröm, sem bánat.
–

Tisztelt eladó úr – kezdte a beszélgetést – a látottak és a megbízóm
válasza is arról győzött meg, hogy ez az áru létezik és ezt az árut
szeretné a vevő megvásárolni. Az kereskedelmi gyakorlattól eltérő
procedúra azonban egy kicsit megnehezíti ennek a bonyolítását. Hiszen
a Bank to Bank bonyolításban egyidejű igazolás kell az áruról, ami az
ön esetében sokkal egyszerűbb és a teljes tételű pénzről is. Ehhez
viszont konzorcium kell, amit létrehoznak, de időbe telik. A mögé
felálló pénzügyi háttér már lehetőséget ad arra, hogy egyidejű igazolást
lehessen végrehajtani. Mivel a tárolási jegy is egytételű, így a bontásra
sincs lehetőség, hacsak ezt nem tisztázza Ön a bankjával, hogy ez a
feltétel adott legyen. A megbízóm kifejezi akaratát, hogy megvásárolja
a felkínált árut, a szerződésben szereplő árért, természetesen amiket
elmondtam azok mind feltételei lesznek a megállapodásnak.

Még egy apróság. Megbízóm megkért arra, hogy mondjam el: van egy másik
megoldás is, amiben lehet gondolkodni és erre nem kell azonnal választ adni.
Egy-két napon belül itt van a vételi szándéknyilatkozat a vevő és az eladó
feladatainak konkrét taglalásával, addigra elég ha átgondolják. Én az Önök
helyében ezt választanám. Miről is van szó? Arról, hogy a vevő felajánl Önnek
mint a jelenlegi eladónak – bár tudja, hogy ez az áru nem az öné, hiszen már
tárgyaltak az eredeti tulajdonossal is, korábban, igaz rosszabb feltételekkel –
egy szép kerek összeget, amit a közös megállapodást követően azonnal átutal
arra a számlára amit Ön a világ bármely pontján megad, de az átutalást
követően meg kell adnia minden támogatást a direktben történő
szerződéskötésre. – azzal Géza elé tolt egy papírlapot, melyre előzőleg egy
összeget írt, majd így folytatta – Ön azután úgy osztja el az összeget, ahogy azt
a szíve és becsülete diktálja... Hangsúlyozom, ez csak egy ajánlat, de szerintem
megfontolandó. Nagy az összeg és akár spanyol pesetára, akár forintra váltva
igen szép az összeg nagysága.
–

De mégis hogyan gondolják ezt – vágott vissza azonnal Géza – itt én
vagyok az eladó és én fogom értékesíteni ezt az árut. Azt vállalom,
hogy a bankommal egyeztetek az ütemezés lehetőségéről, még azt is
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megkísérlem elintézni, hogy tételenként történjen az igazolás, de ezért
a nevetséges összegért nem szállok ki az üzletből.
–

Uram! Ez csak egy megbízói ajánlat volt. Én azért ezt a lehetőséget is
megfontolnám, hiszen nem aprópénzről van szó. De Ön tudja. Én
azonnal jelzem, ahogy megérkezett a vételi szándéknyilatkozat. Addig
van lehetőség, hogy szinte munka nélkül keressen/keressenek pénzt! A
vételi szándék mellé érkezni fog a szerződés is, aminek ratifikálására,
valamint az igazolás banki lebonyolítására ide fog érkezni a megbízóm
mandatja. Nos, uraim és hölgyem! Örültem a szerencsének.
Jelentkezem, hamarosan.

Azzal felállt és elment. Még percekig ült a kis csapat az asztalnál, azután
szedelőzködtek és indultak vissza a szállásra. Gézán látszott, hogy másra
számított. Olyan arccal ült az autóban, mint akitől a legkedvesebb játékát
vették el. Csak a hotelszobában fakadt ki, az asztalra dobva a kapott cédulát:
–

Hogy a fenébe gondolják ezek. Aprópénzért lemondjak a nagy üzletről?
De hiszen az enyém az áru! Mit képzelnek ezek. Ha rövidesen nem lesz
itt a szándéknyilatkozat, másnak adom az árut. Ezek meg dugják fel
maguknak a pénzüket!

Lizike felvette a cédulát, majd megvárta, míg férjem-uram kidühöngi magát
csak akkor szólt közbe:
–

Géza! Már megint játszod az eszed. Nem mondta senki, hogy szállj ki
az üzletből. Nem mondta senki, hogy mindezt aprópénzért. Csupán
tettek egy másik ajánlatot, amit én a helyedben megfontolnék, hiszen a
felkínált összegért szinte semmit nem kell tenni. De ebbe nem
avatkozom bele. Dönts te. De ha így állsz neki, akkor ebből sem lesz
semmi, mint eddig. Igaz ennyi pénzből nem tudnál szigetet venni, de
nem volnának filléres gondjaink és nem lennének a többieknek sem.
Még elfelezve is hatalmas összegről beszélünk.

–

Még mit nem! Nem fogok azért koldusbotra jutni, hogy az amerikások
röhögve tegyenek zsebre hatalmas összegeket. Nem gondolom át! Ha
kell nekik, az én feltételeimmel megvehetik. Ha meg nem kell, majd
kell másnak. Addig meg... majd kihúzzuk valahogy. Barátom – fordult
Bélához – Én holnap bemegyek a bankba és megpróbálom az
ütemezést elrendezni. Ha sikerül, akkor a szerződéskötést követően az
első tételből kifizetlek benneteket és utána már többet velem szemben
követelésetek nem lehet. Ha akarsz, velem jöhetsz. Döntsd el!
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–

Rendben! Veled megyek! Legalább látni fogom, hogyan is megy egy
ilyen tárgyalás.

–

Rendben. Tíz órára itt vagyunk érted, azután vissza is hozunk. Lehet,
hogy addigra már az amerikások is küldenek valamit. Miklós! Erre a
szállodai faxra kérd az anyagot, ha beszélsz a kontaktoddal. Nos, akkor
holnap találkozunk!

Mikor Gézáék elmentek, ők is megnézték az ajánlatot, azután csend telepedett
a szobára. Szinte hallani lehetett volna a légy zümmögését is, ha lett volna légy.
De nem volt. Mindenkinél járt az agykerék. Végül Miklós törte meg a csendet.
–

Azt hiszem az „eladó úr” tényleg nem százas! Ez a baromarcú még
mindig azt hiszi, hogy egy dollár egyenlő egy forinttal. Én a helyében
kapva kapnék ezen az ajánlaton, hiszen megfelelő biztosítékok mellett
talált pénz lenne. Ebből mindannyian urasan élhetnénk a hátralévő
életünkben. De a pénzéhség! Már volt ezzel az érzéssel gondom,
amikor azért hiúsult meg egy ügylet, mert a köztes ragaszkodott a maga
kitalálta árakhoz, ami a sokszorosa volt a nemzetközi árnak. Csak
futjuk az üres köröket, csak futjuk. Talán holnap már okosabbak
leszünk!
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XIX.
A telefon hangja élesen hasított az éjszaka csendjébe. Stephenson egy
pillanatra azt sem tudta, hogy hol van. Lassan megtalálta a kapcsolót és a
fényben az órára pillantott, melynek mutatói a franciaággyal szembeni falon
rótták a köröket. Fél kettő, állapította meg. Vajon ki kereshet ilyenkor? De a
telefon nem hagyta abba a csörgést. Gondolkodott, hogy mit tegyen, de azután
egy mozdulattal felkapta a kagylót.
–

Tessék, Stephenson – szólt bele, még mindig álmosan, de hirtelen
kipattant a szeméből az álom.

–

Goldmann beszélek – hallatszott a telefonban, de hng most határozott
és parancsoló volt– öltözzön fel kérem, mert a stáb beszélni szeretne
önnel. Komoly fejlemények vannak és ez nem tűr halasztást. Tizenöt
perc és ott van önért a limuzin. Igyekezzen. Ők nem szeretnek várni...
pláne most.

Kattant a telefon és Stephenson hirtelen azt sem tudta, hogy álmodik-e, vagy
ez a valóság. Rossz érzés járta át. Valaminek történnie kellett. Lehet, hogy a
megbízott nem találta jónak az anyagot, amit bemutattak. Vagy... De nem
töprenghetett tovább. Gyorsan öltözött. Puszit lehelt a felesége homlokára, a
majd jövök mondat után, kirobogott a lakásból. A ház előtt már ott várta a
fekete limuzin. A sofőr készségesen nyitotta az ajtót és tessékelte be a
„vendéget”. A hatalmas kocsiban csak egyedül foglalt helyet. Borsózott a háta
ettől az éjszakai utazástól. Végül az elit negyed egyik irodaháza előtt álltak
meg. A portás miután ajtót nyitott és megmondta a nevét csak annyit mondott:
tizenötödik emeleti tárgyaló.
A lift szinte csigalassúsággal kúszott felfelé, vagy csak ő érezte így. Azután
kinyílt az ajtó és Goldmann várta a folyosón.
–

Jöjjön már, kérem, hol volt ennyi ideig? A többiek már százszor
megkérdezték mikor ér ide... de nem érdekes. Fő, hogy itt van. Na,
gyerünk befelé, mert nagy dolgok vannak alakulóban. Ilyenkor minden
perc fontos.

Ahogy a terembe léptek, olyan arcokat látott, akiket csak a TV-ből ismert, no
meg a lapok gazdasági rovataiból. Egy pillanatra mindenki feléje fordult, de
azután folytatta a beszélgetést, vagy a tárgyalóasztalnál ülve a papírjai
rendezgetését. A főhelyen ülő idősebb úr, akit valószínű valamilyen
rendezvényről citáltak ide, mert frakkot viselt, megkocogtatta a poharát.
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–

Kérem, foglaljanak helyet és kezdjük el a megbeszélést. Mindenki
maradjon ülve, csak kézfeltartással jelezze, ha szólni kíván... Kérem,
tiszteljük meg egymást azzal, hogy figyelünk arra, amit a másik mond.
Minden apró mozzanat fontos lehet. Én kezdem, azután Braun úr fogja
összefoglalni a témát, ami miatt ilyen sürgősen össze kellett jönnünk.
Üdvözlöm a körünkben Goldmann urat, akitől az ajánlat hozzánk
elérkezett és Stephenson urat is, aki ezt a „lavinát” elindította. Mint
tudják, egy nagyobb tétel áru, amit már olyan régóta szerettünk volna
megszerezni, újra feltűnt a piacon. Akikkel, mint eladókkal, a
korábbiakban tárgyaltunk, valószínű nem vettek bennünket komolyan,
így más céggel szerződtek, aki most eladóként jelent meg a piacon.
Kérem Braun úr, tájékoztassa a tanácsot az eddigi fejleményekről.

–

Elnök úr, köszönöm a szót. Mint tudják már a korábbiakban tárgyaltunk
az eredeti tulajdonossal, de az adott ajánlatunk – londoni fixing mínusz
40% – nem nyerte el a tetszését. Akkor ez az áru eltűnt a piacról és mi
hiába próbálkoztunk, nem jártunk sikerrel. Most újra megjelent a teljes
tétel, de már nem úgy, mint ahogy a tulajdonos ajánlotta, hanem a
mindenkori londoni fixing mínusz 4,5% ajánlati árért. Nos, uraim, ugye
tudják, hogy ez mit is jelent. Ha ez az áru a piacra, azaz nyilvánosságra
kerül a tőzsdei árfolyam zuhanásba kezd,. Ráadásul ez a termékkel
most mint eladó egy spanyol mini-cég rendelkezik, a tulajdonosa pedig
egy magyar férfi. Nem tudom valamelyiküknek rémlik-e, hogy hol is
van Magyarország és az, hogy mekkora? Mert mint tudjuk ez az ország
már egyszer hadat üzent a hazánknak. Megbízottunk megtekintette a
dokumentumok közjegyző hitelesítette másolatait és semmi kétség... az
áru az, amit keresünk. Most abban kellene döntenünk, hogy mit
tegyünk. Ahhoz nem fér kétség, hogy ez a termék nem kerülhet a piacra,
az előbb említett okok miatt. Megvásárolni a teljes mennyiséget
egyszerre nem tudjuk, mert akkora tőkét kellene mobilizálnunk, hogy
megrengetné a gazdaságot. Mindenképp létre kell hoznunk egy
konzorciumot ahhoz, hogy ezt az üzletet kezelni tudjuk. Talán az
ütemezésre a mostani eladó hajlandó, ha a bankja is rábólint, de ez az
ügy akkor is hatalmas körültekintést igényel. Arról nem is beszélve,
hogy a tranzakció(k) során kiáramló tőke, hozzá nem értő, gondatlan
tovább áramoltatása legalább akkora veszélyt jelent. Körünkben van
Goldmann úr, akitől az ajánlat részünkre érkezett. Tőle kérdezem, mit
tud erről az ügyletről nekünk még elmondani, ami a döntést elősegítheti.
Át is adnám a szót neki. Hallgassák figyelmesen.

–

Tisztelettel üdvözlöm Önöket – kezdte Goldman – de azt hiszem az
igazi és első kézből való információkkal inkább Stephenson úr
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rendelkezik, hiszen ő áll kapcsolatban a magyar közvetítővel, akitől az
ajánlat érkezett. Annyit azért tudniuk kell, hogy az eladói csapat szinte
biztos, hogy csak magyarokból áll, csupán a vevői oldalon található
egyetlen árva figura...
–

Bocsánatot kérek, hogy közbevágok, anélkül, hogy szót kaptam volna
– állt fel a székéből Stephenson – én régóta dolgozom ezzel a
Goldmann által csak „figurának” degradált magyarral és le kell
szögeznem, bár sok ilyen korrekt partnerem lenne, akkor talán más
lenne a felállás... de talán nem erre kíváncsiak. Igen Magyarországról
kaptam az ajánlatot. Ahogy sikerült leinformálnom az eladói oldalt
csupán az eladó személye a sötét ló, az is igaz, hogy spanyol cége van.
A cég ellen nincs csődeljárás, a piaci információk szerint működése
eddig bár szerény, de tisztességes. Az is igaz, hogy a kapott procedúra
gyökeresen eltér az eddigi piaci gyakorlattól, de azt mondom, hogy a
mai világban a kölcsönös kompromisszumok hozhatnak csak
gyümölcsöző üzletet. A kéréseinkre rugalmasan reagáltak, bemutatták,
hogy milyen dokumentumokkal rendelkeznek, a kapott szerződés is
mindenben megfelel a nemzetközi kereskedelmi ügyletekben
szokásosnak. Igazából nem is értem, hogy nekem éjnek idején miért
kellett eljönnöm, hiszen ezekkel az információkkal, ön is kedves
Goldmann rendelkezik. Szóval, ha van konkrét kérdésük tegyék fel, ha
tudok, válaszolok, de kérem a partnereket is tekintsük partnereknek
mindaddig, míg az ellenkezőjéről meg nem győznek bennünket és ne
csak lekicsinylően „figurázzuk” őket. Várom a kérdéseiket, ha van...

Síri csönd volt a tárgyalóasztal körül. Mindenki, de legfőképp Goldmannt
lepődött meg ezen az enyhe kifakadáson. A máskor pökhendi, fennhéjázó,
mindenkit lekicsinylő ember fülig vörösödött. Stephenson jóleső érzéssel
állapította meg magában: na megadtam ennek a disznónak ami járt!
–

Mennyire tartja ön korrektnek a kapott ajánlatot kedves... Stephenson
– kérdezte egy férfi úgy középtájról, akit a megszólított ugyan többször
látott különböző ügyleti oldalakon, de a nevére nem emlékezett –
hiszen gondolom az ajánlat is magyar nyelven érkezett... ön teljesen
megbízik a tolmácsában aki fordította?

–

Hatalmas a tévedés! Nem magyar nyelven érkezett az ajánlat, hanem
minden apró részletre kiterjedően angolul. Igaz nem a mi angolunkat,
hanem az eredeti angol nyelvet használta az ajánlat alkotója, de az
ajánlat korrekt. Nincs kitakarás, kisatírozás, átírás vagy ferdítés a
szövegben. Azt hiszem erről a megbízottjuk is meggyőződhetett
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Zürichben. Nekem nem kellett tolmács, hiszen beszélem a nyelvet...
vagy nem úgy tűnik?
–

Kérem, hagyjuk a szellemeskedést és az egymás froclizását. Hiszen
nem azért vagyunk itt – vágott közbe az elnök – kérem, uraim
szorítkozzanak az üzlettel konkrétan összefüggő kérdésekre. Szorít az
idő! Nem szeretnék még egyszer ilyen dolog miatt beavatkozni. Ennél
sokkal fontosabb ez az ügylet.

A teremben hirtelen beállott csendben – hisz mindenki az elnök szavait
elemezte magában – hol Goldmann, hol pedig Stephenson profilja került
górcső alá. Goldmann folyamatosan izzadt. Arca már gutaütéses színben
játszott, amikor újra Braun vette át a szót.
–

A megbízottunk felhatalmazást kapott arra is, hogy időnyerés céljából,
tegyen ajánlatot a jelenlegi eladónak, hátha kiszáll csapatával az
üzletből. Az eredeti tulajdonostól szerintem már mínusz 10 százalékért
meg tudnánk szerezni az árut, teljes biztonsággal. Egyelőre csak annyi
volt a válasz, hogy megvizsgálják. Az is igaz, hogy a felkínált összeg
nagyságrendekkel kisebb a teljes tételnél, de ez is egy lehetőségnek
kínálkozott arra, hogy időt nyerjünk. Természetesen Stephenson úr, az
önnel kötött megállapodásunkat ez a manőver, ha el is fogadják, nem
befolyásolja. Az elfogadás viszont szerintem csak nagyon távoli
lehetőség... De most kell leszögeznem, hogy ezt az információt csak
teljes diszkrécióval kezelheti...nem publikus épp úgy, ahogy az ügylet
sem...

Stephenson most értette meg, hogy ő csak egy apró puzzle ebben a kirakós
játékban. Itt olyan érdekek dolgoznak, amit talán felfogni sem tudna...
Goldmannra nézett. A férfi már újra a régi volt. Arcán ott ült az a nyálas, nyájas
mosoly. Ebből nem lesz üzlet villant az agyába a kétség... az ő számára biztos,
hogy nem. De akkor minek van itt? Miért cibálták ide éjnek idején?
Miért...miért...miért? A megválaszolatlan kérdések szinte rajzottak a fejében,
az agya úgy zúgott, mint egy méhkaptár. Lassan felállt. Hirtelen mindenki
rámeredt, ahogy megszólalt:
–

Tisztelt elnök úr! Azt hiszem megértettem a leckét. Senkinek nem
beszélhetek az itt elhangzottakról, még a partneremet sem
tájékoztathatom, hogy számunkra ez az ügylet megszűnt. Ugyan önök
most ígéretet tesznek arra, hogy nem maradhatunk ki... kíváncsi leszek
mit fognak kitalálni azért, hogy minél több profit maradhasson... mert
ugye önök sem hiszik, hogy ez a létrehozandó konzorcium egy
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szeretetház lesz, aki bőven osztogatja a javait a résztvevőknek. Bár ezt
előbb tudtam vagy láttam volna... De lelkük rajta... remélem azért
nyugodtan fognak aludni a milliárdjaikon, annak ellenére, hogy
tönkretesznek pár embert anyagilag és sárba tapossák a
szavahihetőségüket... Ha több kérdésük nincs, azt hiszem,
hazamennék... Nekem ez sok volt mára. Én eddig hittem az adott szó
igazában...
–

De hiszen nem erről van szó kedves Stephenson – vágott közbe az
elnök – nem erről van szó. Csupán félő, hogy kiszivárognak
információk és akkor a tőzsde... de ezt önnek, mint kereskedőnek nem
kell ecsetelnem... Hatalmas lenne a baj. Nagyobb lenne a veszteség,
mint a befektetett tőke... Ezt pedig sem ön, sem mi nem akarjuk.
Nyugodjon meg! Ha minden úgy alakul, ahogy szeretnénk, csodás
karácsonyunk lehet... mindannyiunknak. De abban igaza van, hogy már
minden információt megkaptunk öntől a döntéshez... így ha gondolja
haza is mehet. A kocsi a porta előtt várja. Köszönjük, hogy befáradt és
a rendelkezésünkre állt.

Stephenson dühtől remegő lábakkal hagyta el a helyiséget. Füstölgött magában
egészen hazáig. Valójában értette, hogy itt magasabb érdekek működnek, de ő
más volt. Soha nem akart senkit levenni, megkárosítani. Igaz ekkora üzletben
még soha nem vett részt. Az elnök szavaiban is némi gúnyt érzett, de az is lehet,
hogy ezt csak a felfokozott idegállapot okozta.
Stephenson távozása után ismét az elnök ragadta magához a szót.
–

Uraim! Azt hiszem a felesleges szócséplések ideje lejárt. Biztos, hogy
meg kell alakítanunk a konzorciumot, hiszen ha sikerül is
eltávolítanunk az üzletből a jelenlegi spanyol céget az árut meg kell
vásárolnunk. Nem lehet, hogy bejárja a világot. Még az is előfordulhat,
hogy Kína is beszáll és akkor... azt hiszem, ezt nem kell ecsetelnem. Ha
az a jobbik eset fordulna elő – bár ennek nagyon kicsi az esélye – hogy
a jelenlegi eladó elfogadja a kiszállási összeget, őt is ki kell fizetnünk...
a többiről majd később... Mindenesetre ki kell adnunk egy vételi
nyilatkozatot, hogy az áru további mozgását megakadályozzuk. Azt
mindannyian tudjuk, hogy a konzorcium létrehozásáig csak ideiglenes
vételi szándéknyilatkozat kerülhet a vevőhöz. Itt nyerhetünk legalább
60 napot, hiszen nincs és nem is lehet rálátásuk a törvényalkotásunkra
és a lehetőségeinkre ennek gyorsításában vagy lassításában... Nagyon
fontos, hogy elhitessük: csak mi vagyunk a vevők, más nem létezik...
A konzorcium megalakítása pedig már az ügyvédeink dolga... ezért
fizetjük olyan jól őket. - elnevette magát, majd így folytatta – ha
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egyetértünk ezzel, amit elmondtam, kérem, szavazzuk meg. Ha
valakinek van más elképzelése, jobb ötlete, ne kíméljen bennünket.
A teremben morgás futott végig, de más ötlettel senki nem állt elő. Az elnök
szavazásra bocsájtotta az elhangzottakat, majd megállapította, hogy
egyhangúan döntöttek a tett javaslat elfogadásában.
–

Azt hiszem kedves Braun, tájékoztatni kellene a megbízottunkat arról,
hogy hamarosan érkezik a vételi szándék, mely most csak formális és
a konzorcium megalakulását követően válik véglegessé. Önt bízzuk
meg azzal is, hogy a vételi szándékot úgy állítsa össze, hogy ne tűnjön
fel, hogy időt akarunk nyerni, az meg pláne ne, hogy talán időközben
mást határozunk... Mert egy ilyen ügyletben minden előfordulhat...
Kérek mindenkit, hogy folyamatosan legyen elérhető, az ügy
fontosságára tekintettel... A mai ülést berekesztem. Mindenkinek jó
pihenést kívánok.

Braun még konzultált az elnökkel és néhány multi iparvállalat tulajdonosával.
A többiek lassan elszállingóztak, hisz olyan közel a reggel.
Goldmann hatalmas elégtételt érzett. Most megtanítja ezt az apró Stephensont
kesztyűbe dudálni. Egyáltalán, hogy jön egy ilyen alak ahhoz, hogy őt
megleckéztesse. Ráadásul egy ilyen fontos megbeszélésen.
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XX.
Mrs. Jenkins mielőtt ágyba bújt még egyszer alaposan átgondolta, ami a
tárgyaláson történt. Meglepődött, amikor Miklóst meglátta a csapatban, de
egyben meg is nyugodott. Ez a férfi még soha nem adott ki a kezéből olyan
anyagot, ami fals lett volna, vagy nem volt mögötte áru. Nem is értette, hogyan
keveredhetett ebbe a csapatba. Több ajánlatot is kapott anno Miklóstól és a
legutolsónál még Budapesten találkoztak, de üzlet egyik esetben sem
realizálódott. Meggyőződése volt, hogy ez az ember már annyira tisztességes,
hogy ez a mai üzleti berkekben már inkább hátrány, mint előny.
Az anyag, amit bemutatott az „eladó” hitelesnek tűnt. Azt is tudta viszont, hogy
a hitelesítő közjegyző csak összehasonlítja a kapott és a másolati anyagot, és
ha egyezik, részéről minden rendben.
Talán, most az egyszer, egy kicsit a szerencse is melléjük szegődik, bár tudta,
hogy amelyik üzletben a bátyja keze benne van... ott sok jóval számolni nem
lehet. Nagyon szerette ugyan, de a férfi a pénzért mindenre képes volt.
Szeretett volna most belelátni a gondolataiba, hogy mit fundál ki erre az üzletre.
A telefon hirtelen felberregett. Hosszan csengett, mire Mrs. Jenkins felvette.
–

Itt Braun – hallatszott a kagylóban – szia, hugi, ugye még nem aludtál?

–

Szia, bátyus – jött a válasz – már épp lefeküdni készültem, csak még
egyszer átgondoltam a mai nap eseményeit. Mondd, miben segíthetek?

–

Meg kell, hogy dicsérjelek, az elnök nevében is, remek munkát
végeztél. Csak szólni akartam, hogy ez az az áru, amit olyan régen
vadászunk. Megdöbbenve álltunk, amikor megjelent a látómezőben és
úgy, hogy rögtön egy kis spanyol cég, ráadásul magyar tulajdonosa,
hiszi azt, hogy ő a tulajdonos. - felnevetett – nem bosszantó ez egy
kicsit?

–

Tudod én is azt hittem, hogy majd olyan anyagot látok, mint általában
szoktunk, közvetítőkkel kitakarással és átirkálva, de ez nem ilyen. A
szerződés is – már amennyire értek hozzá – megfelel a nemzetközi
kereskedelmi gyakorlatnak, csak a bank to bank kitétel az eltérés, ami
nem jelentős. Szerintem áthidalható. Nem ez a véleményed?

–

A kapott anyag alapján lehetne ez is – nevetett fel a bátyja – de azt
hiszem ez a fickó, ezt az árut, soha nem fogja eladni. Ebből egy fillér
nem sok annyi bevételt sem fog realizálni. Képzeld csak el: ha egy ilyen
kézbe kerül az ellenérték, az a rengeteg dollár, aminek egy része, ki
tudja mennyi, tovább áramlik az eredeti tulajdonos kezébe... Jobb bele
99

sem gondolni. Felborul a tőzsde, a többiről már nem is akarok beszélni.
Most azon dolgozunk, hogyan lehetne ezt az eladót kikapcsolni ebből
az ügyletből. Egyelőre úgy határoztunk, hogy kap egy vételi
szándéknyilatkozatot, amiben kifejezzük, hogy megvásároljuk az árut,
ütemezéssel és akkor, ha a konzorcium létrejött. Ez utóbbira a
bejegyzéssel, a tőke átcsoportosításával, legalább kilencven napot
nyertünk. Addig meg majd kifundálunk valamit. Apropó: mit szólt az
eladó úr, amikor eléraktad a cédulát a lelépési ajánlatunkról?
–

Szóval megint azon mesterkedsz, hogy hogyan lehet kihagyni
mindenkit, csak azért, hogy neked/ nektek minél több maradjon.
Sejthettem volna, hogy nem nyugszol. Gondolom, már az elnököt is
meggyőzted arról: csak ez a járható út. Akkor meg minek a vételi
szándék? Hátha találnának egy olyan vevőt, aki...

–

Nem értesz hugi semmit – vágott közbe Braun – ez az áru nem kerülhet
a piacra. Mennyisége összezavarná a tőzsdét, letörné az árakat, az
eredeti tulajdonos pedig olyan pénzhez jutna ami... No de hagyjuk ezt.
Talán van valami érdekeltséged az eladói oldalon?

–

Persze! Hova gondolsz? Neked mindig csak a pénzen meg a …. jár az
eszed – jött azonnal a válasz – nincs! Csak van közöttük egy
tisztességes ember, aki nem is értem hogyan keveredett ebbe a csapatba.
Ahogy elnéztem ő az egyetlen, aki jártas a kereskedelemben,
nemzetközi szinten is, ráadásul tisztességesen játszik... Nélküle, úgy
gondolom, nem is jutottunk volna el a tárgyalásokig...Most őt is ki
akarod semmizni, meg gondolom azt is, aki küldte nektek az ajánlatot.
Szóval én ezt tisztességtelennek tartom. Ugye érted miről beszélek?

–

Persze, hogy értem, de itt most nagyobb a tét ennél. Majd beszélek az
elnökkel, mit szól hozzá, ha juttatunk majd egy kis aprót a
közvetítőknek, de akkor a mi csapatunkban kell, hogy játszanak... Ez
így lenne tisztességes.

–

Rögtön megőrülök bátyus! Te beszélsz tisztességről, amikor... No de
hagyjuk. Sajnálom ezeket az embereket. Dolgoztak, utaztak a semmiért.
Lehet, hogy meggyőződésük, hogy a világ tisztességes... velük
szemben is. De nem kalkulálnak Mr. Braunnal! Ha nem lennél a
testvérem... többet szóba sem állnék veled. De megvert az Isten –
nevette el magát Mrs. Jenkins – a testvérem vagy! Holnap még
tájékoztatnak, hogy a bank hajlandó-e az ütemezésre. Mikor? Ne
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kérdezd. Majd jönnek és mondják. De vajon lesz-e elég erőm a
szemükbe nézni? Holnapután megyek haza! Végre.
–

Az elnök arra kért, hogy addig maradj, amíg a vételi szándék meg nem
érkezik. Neked kell átnyújtani az „eladónak”, ecsetelve a hosszabb
eljárási procedúrát és az időt. Tudom, hogy meg tudod csinálni.
Legfeljebb magánbeszélgetésen próbáld átállítani a mi oldalunkra az
ismerősödet... Ha tisztességes, biztos, hogy nem sikerül, ha meg nem –
hangosan beleröhögött a telefonba – eggyel többen leszünk. Épp ezért
óvatos legyél, hogy mit mondasz, és mire engedsz következtetni. Az
elnök intézkedett a hotelszámlád kiegyenlítésére és két héttel meg is
hosszabbította azt. Tehát maradj, kérlek! Ha van információd, hívj!
Minden költséged fedezik. Ügyes kislány legyél! Szia, hugi, ölellek.

–

Mégis, hogyan gondoljátok mindezt – replikázott Mrs. Jenkins – a
megkérdezésem nélkül rendelkeztek az életemmel, ez tényleg...

De az utolsó szavakat már csak a foglaltat jelző búgó hang véleményezte volna,
ha beszélni tudna. Mr. Braun letette a kagylót. Nem tűrt ellentmondást, ha
kitervelt valamit. Most fontosabb dolga volt.
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XXI.
Még tíz óra sem volt, amikor Lizike és Géza megérkezett. Az első kérdésük az
volt: érkezett-e valami írás az amerikásoktól. A nemleges válaszra az eladó úr
felfortyant:
–

Ezek azt hiszik, hogy játszhatnak velem? Én vagyok ennek az árunak a
tulajdonosa, sem megkerülni, sem kihagyni úgyse tudnak. Vagy tőlem
veszik meg vagy senkitől. Jó lenne, ha keresnétek újabb lehetőségeket,
mert én nem bízom bennük...

–

Géza – szólt közbe Lizike – ugyan mit küldtek volna? Hiszen csak
tegnap látták az anyagot, amit bemutattál. Még csak ma megyünk a
bankba, megbeszélni az ütemezés lehetőségét. Szerinted már előre
összekészítettek egy hajónyi pénzt, csak arra várva, hogy az „eladó úr”
mikor kegyeskedik azt zsebretenni? Mondtam! Ha ezt az üzletet is
elcseszed... fel-is út, le-is út! Gyerünk, csináljuk a mi dolgunkat. Ha
egyszer megígértük. Vagy szállj ki és fogadd el, amit felkínáltak,
osszuk el tisztességesen és menjen ki-ki a dolgára!

–

Dehogy fogadom el! - fortyant fel Géza – Ezt már tegnap is elmondtam.
Ez az áru az enyém, csak tőlem vehetik meg...

–

Papagáj – vágott közbe Lizike – nem akarsz csinálni semmit, csak
állandóan azt hangoztatod, hogy te vagy az eladó... akkor tegyél is úgy!
Már sokkal jobban szeretné, ha nem eladók, hanem milliomosok... isten
segítségével milliárdosok lehetnénk. Mielőtt újra rákezdenél,
menjünk... vár az emberünk a bankban. Miklós, ha megkérhetlek,
próbálj információt szerezni... a kontaktodtól. Bár szerintem addig nem
lesz információ, míg nem tudjuk biztosan, hogy a bank hajlandó-e az
ütemezésre és azt, hogy milyen tételekben. Gyere, Béla menjünk. A
tolmács is marad, mert az emberünk a bankban beszéli a magyart.

Mikor a kis csapat Gézával az élen elviharzott, Miklós fogta a telefonját és
lement sétálni. A tolmács a szobában maradt, ha érkezik valami információ,
legyen, aki fogadja.
Késő délután volt, mire a csapat visszaérkezett. Géza volt az egyetlen közöttük,
akin látszott, hogy elégedett volt a bankban hallottakkal. Mintha a mellény is
nagyobb lett volna rajta. A beszélgetés nehezen indult. Géza éreztette, hogy
nyeregben van, még gondolkodott azon, hogy a kapott információkat megossza
a többiekkel. Béla csak hallgatott, de nem úgy Lizike:
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–

Nos fiúk – kezdte – a bank megerősítette, hogy hajlandó az
ütemezésre, de előre vetítette, hogy a konzorcium létrehozása
jelentős időhátrányt fog jelenteni, mert a jogi procedúra ebben az
esetben csak a szabályok maradéktalan betartása mellett
eszközölhető. De van remény! Ha megérkezik a vételi szándék a
bank kiadja a javasolt ütemtervet, ami most úgy látszik, hogy egy
kisebb tétellel indulna és fokozatosan lehetne növelni az átadásra
kerülő mennyiséget. Nagy segítség lenne, ha az árunak nem
kellene mozdulnia, hisz itt minden feltétel adott a tárolásra. Ha
mégis a vevő szállítani szeretné, akkor az további többletidőket
jelentene. A bankmanager azt javasolta, hogy az első tételekből ki
kell fizetni a közvetítőket és utána már szabad a pálya... Ugye
értitek.

Béla és Géza szaporán bólogatott. De Miklóst ismét csak egy rossz érzés
kerítette a hatalmába. Hangot is adott neki rögtön:
–

Arról beszéltetek-e, hogy a közvetítők hogyan és milyen formában
juthatnak majd a pénzükhöz, ha az üzlet megvalósul? Mi a garancia
arra, hogy az első tételből valóban ki is fizetitek a közvetítőket, akik
most nem nyüzsögnek falka számra a háttérben?

–

Már megint a hibát keresed Miklós – szólt közbe Géza – miért ne
fizetném ki a közvetítőket? Hiszen nélkülük nem tudtam volna egy
konzorciumot találni, aki megveszi az árumat. Vagy még mindig
benned van a tüske a kezdetek miatt? Ha másért nem, azért, hogy
Lizikét el ne veszítsem – felnevetett – hisz úgy őrködik felettetek, mint
egy kotlós a csibéi felett. Milyen formában? Szerintem mindenkinek
nyitnia kell majd egy bankszámlát itt helyben és oda fogom utalni az őt
megillető pénzmagot... ha lesz mit. Mit kezd majd egy külföldi
bankszámlával és az azon szereplő nem kis összeggel, az már legyen
az ő gondja. Mi tudni fogjuk, hogy mit kezdjünk a pénzünkkel... igaz
Béla barátom? De ha gondolod, hogy ez neked így nem felel meg adott
a lehetőség, hogy kiszállj. Akár azonnal is...

A csattanás ahogy Lizike hátba vágta Gézát nagyot szólt. Lehet, hogy nem
szánta ekkorára, de célba talált az biztos.
–

Már megint kezded, te szerencsétlen – replikázott Lizike – ha Miklós
nincs, most nem tetszeleghetnél abban a pozícióban, amiben vagy.
Hónapok óta egy épkézláb vevőt sem találtál, pedig amikor a
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szerződést megkötöttük azt hangoztattad, nagy mellénnyel, hogy
néhány hét és gazdagok vagyunk. Most annyi pénzünk sincs, hogy
megtankoljunk a többiről már nem is beszélek. Máskor gondolkozz,
mielőtt vagdalkozol.
Az ágyon megszólalt Miklós telefonja. Egy pillantást vetett rá, de a számot
nem ismerte. Majd visszahívom gondolta, ha befejezzük ezt az üres szócséplést.
Kikapcsolta a telefont és úgy tett, mint akit nagyon érdekelne, hogy mi és
hogyan fog történni. Géza hosszan ecsetelte, hogy miért is jó az általa kitalált
procedúra, mennyivel előnyösebb, mint a bevett gyakorlat. Látszólag erre a
bankból is megerősítést kapott.
Amikor végre elköszöntek Béla némi pénzt adott nekik tankolásra meg
élelmiszer vásárlásra, a közös tartalékból.
Végre becsukódott mögöttük az ajtó. Egy darabig csak a csend uralkodott a
szobában. Miklós megkérdezte:
–

Béla! Te ott voltál a bankban. Mit szűrtél le a hallottakból. Bár tudom,
hogy neked a seften kívül minden kínai, de hátha van egy-két
információ, amit jó lenne, ha nem ennek az öntelt majomnak a
tolmácsolásában hallhatnánk. Mit tudsz nekünk mondani?

–

Semmit – jött azonnal a válasz – engem nem engedtek be a bank
szakemberéhez. Kint az ügyfélváróban ültem és malmoztam, amíg ők
ketten bent tárgyaltak. Csak azt tudom, amit most hallottam, illetve
amit Géza a kocsiban visszafelé elmondott. Tudom, most azt hiszed,
kamuzok, de nem.

–

Tudod Béla, az elvem hinni a templomban és a hittanórán. Itt viszont
minden apró rezdülésnek komoly súlya van. Én nem bízom Gézában
épp úgy, mint ahogy ő sem bízik bennem. Bár nélkülem még mindig a
sarat taposná és esélye sem lenne arra, hogy valamikor aszfaltot érjen.
Ti összejátszotok, már a kezdetektől, de vigyázz. Rafináltabb, mint te
vagy. Többet is ért ebből az üzletből, mint te. Csak nehogy minket is
jégre vigyél. Azt végképp nem szeretném. Menjünk vacsorázni.
Remélem az osztogatás után maradt annyi pénzünk, hogy kitartson,
amíg itt vagyunk.

Azzal bekapcsolta a telefont. Hangos sípolás jelezte, hogy sms érkezett.
Meglepődött, amikor elolvasta:
Feltétlen beszélnünk kell. Ha lehet még ma. Fontos! Jenkins
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Mi lehet az a nagyon fontos? Majd vacsora után visszahívom. De most az evésé
a főszerep.
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Vacsora után Miklós sétálni indult. Nem akarta, hogy telefonbeszélgetésének
fültanúja legyen. Nem tudta ugyan, hogy Mrs. Jenkins mit akar, de ha sms-t
küldött fontos lehet. Arra pedig igazán nem számított, hogy Mrs. Jenkins
megőrzi ezt a telefonszámot. A telefon csak néhányat csengett, amikor a vonal
másik végén bejelentkezett Mrs. Jenkins.
–

Mindjárt visszahívom – mondta – nekem így jó lesz, Önnek pedig
sokkal olcsóbb. Néhány perc türelmet kérek és jelentkezem.

Nehezen teltek a másodpercek, de végre megszólalt a telefon. Mrs Jenkins
rögtön a közepébe vágott:
–

Ne haragudjon, hogy kerestem, de megbízóm egy érdekes javaslattal
állt elő. Arra kért próbáljam meggyőzni Önt arról, hogy a mi
oldalunkon sokkal jobban járna. Igaz ebben nekem is volt némi részem,
mert szerintem ez a csapat, amiben most játszik nem érdemli meg Önt.
Kisstílű, hozzá nem értő társaság és kár lenne, egy ilyen gyöngyszemet,
mint Ön a korpa között hagyni. Az Ön eladója annyira nagyképű, hogy
fel sem fogta, hogy az az összeg, amit eléje tettem lelépési díjként nem
néhány kiló liszt ára. Ez még amerikai milliárdosok között is jelentős
összegnek minősül. Gondolom látta az összeget. Nos, mit szól az
ajánlathoz?

Miklós szóhoz sem jutott hirtelen. Vajon ez tényleg így van, vagy csak egy
csapda, hogy kigolyózzanak mindenkit az üzletből. Bár Jenkinssel már
dolgozott együtt Budapesten és nem olyannak ismerte meg, mint aki... de a
pénz az pénz. Már sok embert térített le a helyes útról.
–

Ott van még Miklós, ugye szólíthatom így – jött a kérdés a vonal másik
végéről.

–

Természetesen itt vagyok Mrs Jenkins, de igazából nem tudom
eldönteni, hogy ez mi is akar lenni. Egy nagyszerű ajánlat, vagy egy
hamis csapda.

–

Szólítson, ha kérhetem, Lindának

–

Köszönöm a lehetőséget, megtisztel ezzel – jött a válasz – én mindig
korrekt feltételekkel játszottam. Nem ingáztam a vevői és eladói oldal
között csak azért, hogy jobb feltételeket harcoljak ki magamnak. Már
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Budapesten is tapasztalhatta, nem vagyok ilyen játékos. Véleményem
az, ha valaki letette a voksát valamelyik oldalra, akkor tartson is ki
mellette, tegyen meg mindent azért, hogy az ügylet sikeres legyen.
Apropó! Itt felmerül egy kérdés. Talán a vevői oldal igyekszik
kijátszani a közvetítőket a nagyobb haszon reményében? Esetleg az
üzlet is veszélyben van?
–

Nem dehogy! Napokon belül itt lesz a vételi nyilatkozat és a
konzorcium is alakul. Egy dolog viszont biztos. Komoly, sikeres és
nagy tudású üzletemberek fognak össze ennek az ügyletnek a sikeréért.
Az Ön eladójának viszont fogalma sincs a nemzetközi előírásokról,
csak játssza az eszét tudás nélkül. De nem tisztem ennek a figurának a
megítélése. Én csak a feladatot hajtom végre, amivel megbíztak.
Mindannyian örülnénk, ha a csapatunkat egy ilyen elkötelezett ember
gyarapítaná, mint Ön. Tegnap beszéltem az elnök közvetlen
megbízottjával, aki nagyon meg volt elégedve az eddig elvégzett
munkával. Neki az a javaslata, hogy az első tételekből ki kell fizetni a
közvetítőket és utána már csak vevő és eladó párbaja a többi. Ebből
javasolt leszakítani egy darabot Önnek, ha csatlakozik ehhez a
csapathoz. Azt hiszem, az ajánlat fair!

–

Nem az! Sőt! Ha minősíteni akarnám, azt hiszem, a jelző nem tűrne
nyomdafestéket. Én mindent tudok az eladói oldal anyagáról, amit ha
átállnék, át kellene adnom a vevői oldalnak. Mint Ön is tudja, minden
kereskedelmi ügyletnek vannak apró titkai, melyek soha nem
kerülhetnek a másik fél birtokába. Hiszen ez biztosítja a hasznot. Soha
nem voltam és nem is leszek csapatom árulója. Tudom, hogy ezzel azt
kockáztatom, hogy ha mégis a konzorcium kerekedik felül egy vasat
sem kapok a munkámért, de azt hiszem a tisztességem ennél sokkal
fontosabb. Vannak konfliktusaim az eladóval nekem is. Fafejű ember
különösebb tudás nélkül. A barátja nem különben. De ha magukra
hagyom őket, szerintem hamarabb lesznek partvonalon kívül, mint
ahogy a másodpercmutató körbe ér. Nagyon köszönöm, hogy Ön is úgy
látja, hogy érdemi a munkám, köszönöm, hogy javasolt ebbe a csapatba,
de ezt az ajánlatot most nem fogadhatom el. Lehet, hogy szarvashiba,
amit most elkövetek, de mint mondtam a tisztességem nem eladó!
Remélem, kedves Linda megérti!

–

Tudtam, hogy ez lesz a válasza! Hatalmasat csalódtam volna az
emberismeretemben, ha más választ kapok. Minden esetre
megpróbáltam. Köszönöm, hogy nem csalódtam. Egyet viszont
megígérhetek. Mindent megteszek, ami tőlem telik, hogy ebből üzlet
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legyen. Ha pedig lesz, akkor ebből sem Ön sem más közvetítő, hála
istennek csak csekély számban vannak ilyenek, ne maradhasson ki.
Most már ismeri a telefonszámom, ha bármi ettől eltérő üzleti ajánlata
van, keressen meg. Szívesen dolgoznék Önnel. Hiszen toronymagasan
kilóg a keleti szektor kereskedői közül. Önnek van elképzelése, rutinja,
tisztessége, lojalitása a korrektségről már nem is beszélve. Bár tudjuk
– lásd a budapesti példát – ez nem mindig célravezető.
–

Csak azt bánom, hogy az eladó nem hallotta, nem hallhatta ezt a
minősítést! Sokat adtam volna érte, ha láthattam volna közben az arcát.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Ha lesz olyan ügylet, ami nem ebbe a
kategóriába tartozik, élni fogok a lehetőséggel. Bár ha megcsináljuk ezt,
akkor el kell majd gondolkodni, hogy ebben a pénzéhes eszement
világban szabad-e ezt a sarat tovább taposni, vagy egy más
vállalkozásban kell megpróbálni sikereket elérni. Nem tudom! Ez még
a jövő zenéje. Kedves Linda! Nyugtasson meg, hogy nincs olyan
szándék, hogy ez az üzlet ne jöhessen létre, különösen nem ezzel az
eladóval.

Bár Miklós tudta, ha van is ilyen információ azt egy korrekt üzletasszony soha
nem szolgáltatná ki épp amiatt, amiért ő sem váltott mezt. Nem is lepte meg a
válasz, bár azt érezte, hogy Mrs. Jenkins kicsit hezitált mielőtt a választ
megadta. Lehet, hogy mégis van ilyen törekvés? Lehet, hogy most kellene
kiszállni ebből az egészből, míg a befektetett energia és pénz a nullára nem
redukálódik?
–

Ha lenne ilyen, Miklós, elmondanám – Linda hangja itt egy kicsit
rekedtesre váltott – ha lesz ilyen, Ön lesz az első, aki ezt megtudja.
Köszönöm a beszélgetést.

Kattant a vonal, lehetőséget sem adva arra, hogy a férfi elköszönhessen. Míg
visszaért a szállodához egyfolytában azon gondolkodott, mi lehet ennek az
ügynek a hátterében? Miért akarja a vevői oldal őt annyira? Még a jutalékből
is kiszakítana egy darabot, csak hogy őt megszerezze. Vagy úgy gondolják, ha
eltávolítják ettől a kecskepásztortól, akkor a zsákmány az ölükbe hullik? Mint
aki csatát nyert felnevetett, pedig a háborúnak még korántsem volt vége.
Egyet viszont eldöntött, erről a beszélgetésről csak Péterrel fog értekezni, de a
többieket nem avatja be. Nem kell összeesküvés-elméleteket gyártani. Most a
munkára kell koncentrálni. Hátha igaza lesz Mrs. Jenkinsnek és tényleg üzlet
lesz. Mennyivel szebb lenne az élet.
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–

Szia Hugi! Már kerestelek, de a portás nem tudott kapcsolni, mert
foglalt volt a vonalad. Sikerült a kis kedvenceddel beszélni? Na és
átállítottad, vagy megmarad a sajátjai között? Én tudom, hogy nincs
olyan ember, akit nem lehet megvenni, csak a megfelelő árat kell a
fülébe súgni. Sikerült a súgás?

–

Te nem változtál semmit. Anyának igaza volt, amikor azt mondta, hogy
gyermekkorodban, amikor beszakadtál a folyón a jégbe, akkor kellett
volna otthagyni. Mennyivel szebb lenne most a világ!

–

Csak ne lennél mindig ilyen kedves velem – Mr. Braun felkacagott –
de nem adtál választ a kérdéseimre. Csak bántasz állandóan és ez
nekem olyan rosszul esik – ismét felnevetett.

–

Azt hiszem nagyon csalódott lettem volna, ha sikerül az átállítás. Ennek
az embernek mindegy, hogy mit súgsz a fülébe. A lojalitása a társai
iránt, a tisztessége, a becsülete nem engedte volna, hogy áttérjen holmi
biztosabbnak tűnő alamizsna miatt. Tudom, te nem hiszed, hogy
vannak még ilyen emberek, mert te egy korrupt disznó vagy – és most
szépen fogalmaztam – aki azon dolgozik állandóan, hogy miként lehet
másokat kitúrni egy üzletből, vagy éppen megsemmisíteni a legkisebb
fáradtság nélkül. Igen hosszan beszéltünk és azt állapítottam meg, hogy
ez a férfi pontosan tudja, hogy a konzorcium miben mesterkedik, de
ennek ellenére kitart a társai mellett. Te már keresnéd egy ilyen
helyzetben a kiutat. Mondd hát, minek köszönhetem a hívást?

–

Saját bőre! Úgy viszi a vásárra, ahogy akarja. Ennyit erről. Beszéltem
az elnökkel. Futár fogja vinni neked a vételi nyilatkozatot, no meg a
szerződés tervezetet. A szerződésben elrejtettünk pár pontot, ami ha
teljesül, akkor eleve a mi malmunkra hajtja a vizet. Ha kis kedvenced
mégis észreveszi, akkor még mindig ott a B terv. No de egyelőre, erről
ennyit. Legkésőbb hétfőn nálad lesz a csomag. Jó lenne még másnapra
összehoznod egy megbeszélést az eladóval, már csak azért, hogy az áru
nem mozoghasson tovább, ne kavarja a piacot. Még csak az hiányozna,
hogy valahogy a tőzsde tudomására jusson. Akkora bukás lenne, hogy
a befektetett pénz hatalmasat veszítene az értékéből.

–

Mi az, hogy megbuheráltátok a szerződést és mi az, hogy B terv? Nem
tudnál egyszer tisztességesen játszani? Neked ilyenkor van erekciód,
amikor másokat beletaposhatsz a földbe?
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–

Hagyd már ezt abba! Te is és én is tudom, hogy ez az áru nem kerülhet
rossz kezekbe. Képzeld el, egy pitiáner spanyol cég egy magyar
tulajdonossal, aki még nyelveket sem beszél, hirtelen tele lesz pénzzel.
Fogalma sincs, hogy mit kezdjen vele. Szigetet venne – ez a bevett
gyakorlat azoknál, akik nem értenek az üzletből semmit – arról nem is
beszélve, hogy a magyar közvetítők mit kezdenének a hatalmas
összegű jutalékkal. Mert ugye haza nem vihetik, az komoly botrányhoz
vezetne. Ha külföldi számlán tartják, előbb utóbb csak költeni
szeretnének belőle és már ott is vagyunk ahol az előbb. Arról nem is
beszélve, hogy ha az árut ez a kis spanyol cég értékesíti, ki kell hogy
fizesse az eredeti tulajdonost, akit már jól ismerünk és isten óvja attól
Amerikát, hogy ennek ekkora pénz üsse a markát. Csupa, de csupa
fekete ló! Gondolom érted már, hogy ez az ügylet így soha nem
valósulhat meg. A B terv pedig egy másik variáció, de ne szaladjunk
ennyire előre. Egy tortát mindig csak falatonként lehet megenni, mert
különben megfulladsz. Igen a szerződésbe tettünk néhány pontot, amit
ha a bank nem acceptál, akkor nem jöhet létre az ügylet, de komoly
klauzulát tartalmaz arra vonatkozóan, hogy onnantól a konzorcium lesz,
aki diktál. Persze, ha aláírják anélkül, hogy ezt észrevennék.
Mindenképp meg kell gátolnunk, hogy ez az áru a piacon megjelenjen,
vagy azt, hogy a kínaiak szerezzék meg a vásárlási jogot. Érted már,
hogy mire megy ki ez a játszma?

–

Értem! De nem lehetne mindezt tisztességesen lejátszani? Miért kell,
hogy mindenki bukjon, csak ti nyerjetek? Ez valahogy nem akar helyet
találni a szűk agyamban!

–

Megpróbáltuk! A felkínált lelépési összeg akkora, hogy épeszű ember
kapva kapott volna azon, hogy a számlájára kerüljön, a semmiért. Mert
ezért az összegért semmit nem kellett volna tenni. A konzorcium
kifizette volna a közvetítőket, a lelépési összeget és birtokon belül van.
De ez a magát eladónak tartó ember roppant éhes! Az elnök már abba
is belement volna, hogy a lelépési összeget megduplázza, vagy akár
meg is triplázza, de én lebeszéltem róla. Ha látja, hogy mennyire fontos
ez nekünk még éhesebb lesz. Akkor meddig fogjuk az összeget tornázni?
Az elnök is nehezen értette meg, de megértette. Valaki már így is szórja
az információt – valószínű az eladói csapatból – mert fél Magyarország
a vevőt keresi. Olyan ajánlatok érkeznek nap, mint nap, melyek meg
sem közelítik az eredetit, de a lényeg mindig kitakarva és a proviziót
tartalmazó részek átírva. Ezt a kavarást meg kell állítani. Remélem
utoljára kellett elmondanom, hogy itt mi is forog kockán! Olyan jó
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lenne, ha végre felelősséggel gondolkozva látnád a helyzetet. Csak
megjegyzésként: ha akkor nem húznak ki a jég alól sem történt volna
semmi. Tudod, hogy örök túlélő vagyok. A deltánál úgyis feljövök és
akkor már a halak is mind engem szolgáltak volna – de a kacagás, ami
ezután hallatszott most nem tűnt őszintének.
–

Azt hiszem te nem csak azt nem érted, hogy nekem mi a problémám
ezzel, hanem a teljes tisztességhiány már rányomta bélyegét a
gondolkodásodra. Hagyjuk is abba, hiszen úgyse tudjuk egymást
meggyőzni. Küldjétek az anyagot, majd meglátom, mit tehetek. Erősen
érlelődik bennem a gondolat, hogy ebben én nem veszek részt.
Megcsinálom, amit kérsz, de azután...

Most Linda tette le a telefont, esélyt sem adva a bátyusnak arra, hogy még
mondhasson valamit. Fejében kavarogtak a gondolatok. Csak a tisztességtelen
üzleti magatartást látta még akkor is, ha elfogadta, hogy az üzleti érdekek néha
a korrekt menetet felülírják. Szólt a portára, hogy ha Mr. Braun keresné,
közöljék vele, hogy házon kívül van.
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Szokatlan meleggel köszöntött be hétvége. Mivel nem érkezett még anyag és
tájékoztatás sem, hogy mikorra is várható így nem volt mit csinálni a csapatnak.
Lizike meghívta a társaságot, hogy látogassanak el vidéki szállásukra, amit el
is fogadtak. A szállás egy helyiségből állt a bejárat melletti beugróban
kialakított konyhával. Igazi vasárnapi menüt készített az asszony csontleves
cérnametélttel rántott csirkecomb burgonyapürével és fejes salátával. Még
piskóta torta is került az asztalra. Tudni lehetett, hogy Béla újra a közös zsebbe
nyúlt és finanszírozta a vendéglátást. A szobában a franciaágy mellett egy
pianinó állt. Dani a tolmács – aki zenészként is kiváló volt – rögtön helyet is
foglalt előtte és szebbnél szebb dallamokat csalt elő a billentyűsorról. Miután
jóízűen megebédeltek ismét az ügylet került a beszélgetés középpontjába.
–

Morgós barátom – kezdte mondandóját Géza – a minap felhívott egy
budapesti régi ismerősöm Kovács Rudi és hosszan ecsetelte, hogy
hallott a szerencsémről és csak tudatni akarja velem, hogy tuti vevője
van, egy amerikai cég, melynek minden joggal felruházott képviselője
valami német fazon Jürgen Spitz épp Zürichben tartózkodik, és
szívesen tárgyalna velem arról, hogy hogyan lehetne nyélbe ütni
mielőbb ezt az üzletet. Állítólag közvetlen a kapcsolata a jelenlegi
amerikai elnökkel. Ez utóbbi dolog semmit nem jelent, hisz az
elnöknek nincs ráhatása akkora pénzekre, amivel ez az ügylet
lebonyolítható. Arra kért Rudi barátom, ha lehet tárgyaljak ezzel a Spitz
úrral, hátha kisülhet belőle valami jó. Nem mondtam neki, hogy már a
vételi szándékra várunk, hisz nem tartozik rá, de megígértem, hogy
átgondolom. Szerintetek egy háttérbeszélgetést megejthetünk ebben a
télmában? Csak arra az eshetőségre, ha ez a másik nem kapna zöld utat?

–

Fogalmam sincs mit is lehetne erre válaszolni – húzogatta a vállát Béla
– de szerintem ki kellene várni, mit hoznak a közeli napok. Nehogy két
szék közül a pad alatt találjuk magunkat. Nekem kell az a sziget!
Miklós! Te mit szólsz mindehhez?

–

Nekem igazából az amerikai kapcsolat az a mi nem vonzó ebben a
történetben. Bár nagy ország, mégis ki tudja, mi lehet a háttérben? Az
is lehet, hogy akikkel most megállapodásra készülünk, próbálják
kipuhatolni a tisztességünket, hogy lecsaphassanak, ha számukra
kedvezőtlenül alakulna az üzlet kimenetele. De az is lehet, hogy csupán
egy konkurens befektetői kör akarja megszerezni a lehetőséget, hogy
részesedését növelve a piacon előnyökhöz jusson. Az pedig
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kifejezetten nem tetszik, hogy ez az áru már a magyar piacon is
mozgolódni kezd, mert előbb utóbb ismerve a viszonyokat hatalmas
kavarásokat fog előidézni. De ebbe én nem kívánok belefolyni. Ha azt
mondjátok diszkréten tárgyaljuk, hát tárgyalni fogunk. Ha azt mondod
Géza, hogy ezt csak te saját magad akarod bonyolítani, tedd azt. Neked
meg Béla, jó lenne ha a látóköröd kissé tovább bővülne és végre
elhagynád az „engem csak a sziget érdekel” álláspontot. Mert eddig
ugye ezért az ügyletért oly sokat nem tettél, de már aratni szándékozol,
pedig a termény még ki sem kelt a földből. Azt hiszem, ennél többet
nem tudok erről most mondani. Te vagy az eladó Géza, te döntesz.
–

Én nem kívánok külön utakon járni és elfogadom az aggályaidat
Miklós – válaszolta Géza – de soha nem szabad egyetlen lehetőséget
sem kizárni. Nem kívánok egy előző tárgyalás még le nem zárt menete
közben kilépni a porondra egy másik „vevő jelölt” kedvéért. Ha
tárgyalunk is az csak rajtam kívül történhet. Arra gondoltam, hogy
Spicz urat oda kellene rendelni hozzátok a hotelba és kipuhatolni
óvatosan, hogy mit is szeretne, anélkül, hogy elköteleznénk magunkat
bármire is. Ha valóban a létrejövő konzorcium teszteli a csapatot, akkor
el lehessen mondani, hogy csak a szóbeszéd leállítása volt a célunk.
Ehhez mit szóltok?

–

Majd én kifaggatom – szólt közbe Dani a tolmács – a német nyelv úgyis
a kedvencem. Észre sem fogja venni és már mindent tudni fogunk...

–

Hogyne – nevetett fel Miklós - csak nehogy fordítva kerüljünk annak
a bizonyos a lónak a hátára. Ha belemelegszel és nem figyelsz arra,
amire mindig kell egy ilyen ügylet során, képes vagy olyan dolgokat is
kifecsegni amikre a másik fél kíváncsi lehet, de mindig óvakodunk attól,
hogy a tudomására jusson. Maradj te csak meg a tolmácsolásnál. Ott is
ügyelj arra, hogy ne tegyél hozzá és ne is vegyél el az elhangzottakból.
De majd Géza dönt! Ő az eladó.

–

Ha egyetértetek, akkor értesítem Rudi barátomat, hogy vegye fel a
kapcsolatot Spitz úrral. Mondja meg neki, hogy egy kötetlen
beszélgetés erejéig látogasson meg benneteket a hotelban. Amit
megtudunk, abból majd leszűrjük, hogy hogyan és merre tovább.
Rendben lesz így? - tette fel a kérdést Géza, majd így folytatta – ha lesz
információ arról, hogy mikorra tervezik ezt a látogatást értesíteni
foglak benneteket. Miklós és Dani ezt rátok bízom. Ügyesen és
körültekintően járjatok el úgy, hogy ne veszélyeztessétek a másik már
folyamatban lévő ügyletet.
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–

Azt ugye tudod, hogy most mit csináltál? – kérdezte Lizike Gézához
fordulva – mindannyian hallottuk, hogy utasítást adtál arra, hogy
mással is tárgyaljon a csapat. Ha ez rosszul sül el valami miatt – ami
rajtuk kívülálló ok – meg se próbáld majd őket hibáztatni, hisz te vagy
az értelmi szerzője annak ellenére, hogy árnyékba húzódva figyeled a
fejleményeket. Meg se próbáld a sarat rájuk kenni, mert velem gyűlik
meg a bajod! Értettük egymást! Ismerlek már jómadár, még a
legtitkosabb hátsó gondolataidat is. Abban igaza van Miklósnak, hogy
nem szerencsés, ha Magyarországon már keringeni kezd ez az áru.
Akkor vajon hány kézen fut keresztül és hány ember kezdi el költeni
már előre a még nem is létező jutalékát? Ezt mindenképp le kell állítani,
mert csak bajt hozhat. Ez pedig eladó úr a te feladatod!

–

Jól van tyúkanyó – válaszolta Géza nevetve – szándékomban sem volt,
hogy bármit rájuk kenjek. De egyetlen lehetőséget sem szabad
figyelmen kívül hagyni. De az óvatosság mindenekelőtt.

Miklós titokban igazat adott Lizikének. Ezek a gondolatok az ő fejében is
megfordultak. Nem is értette, hogy közvetlen kapcsolata Gézának Rudival
miért teszi szükségessé, hogy ők tárgyaljanak és ne az eladó közvetlenben,
baráti alapon. Géza egy sötét ló! Jó lesz vele vigyázni. Nála még sokszor a
köszönésben is keresni kell azt a tüskét, ami később komoly fájdalmat okozhat.
Béla természetesen ismét kivonta magát a dolgok súlya alól, tetszelegve a
mandáti szerepkörben, de fel nem vállalva ennek a megbízásnak az ódiumát.
Őt valóban csak a szigete érdekelte, no meg a pénz, amiből megveheti, de a
hozzá vezető göröngyös út már nem!
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XXV.
Jürgen Spicz egy cseppet sem hasonlított egy olyan üzletemberre, akit ilyen
ügyletben való részvétel esetén a résztvevők elképzeltek maguknak. 190 cm
magas rózsaszín, enyhén szeplőkkel tarkított bőrű, szalmasárga hajú ember
inkább hasonlított egy korai századból itt ragadt viking harcosra – fegyverzet
nélkül – mintsem üzletemberre. Bajorok kedvelt rövid nagrágját viselte egy
féllábszárig érő tarka zoknival, szandállal, fehér amerikai mintás pólóval. Neki
a 18 fok már melegnek számított. Az asztal lábánál ahol ült, egy jobb napokat
látott aktatáska pihent.
A kölcsönös bemutatkozás után rögtön megeredt belőle a szó. A szóáradatot a
tolmács hűségesen fordította.
–

Uraim! Hallottam, hogy önök vevőt keresnek a sárga fémre és azt is
hallottam, hogy a mennyiség nem kevés. Én az amerikai szövetségi
kormánnyal vagyok közvetlen kapcsolatban, a mostani elnök – úgy is
mondhatnám – személyes jóbarátom. Tudom, most azt hiszik,
messziről jött ember azt mond, amit akar, de én mindjárt be is
bizonyítom, de előbb még néhány szót, ha megengednek. Nekem
ugyan írásos megbízásom erre az ügyletre nincs, és még azt sem tudom
mik a feltételek, de azt előre bocsájthatom, ha sikerül valamit
összehoznunk, akkor önök és családtagjaik is meghívást kapnak majd
a Fehér Ház karácsonyi ünnepségére, mint kiemelt vendégek. De ne
szaladjunk ennyire előre. Gondolom arra kíváncsiak, hogy jutottam el
ide, hogy erről az áruról folytassunk diskurzust. Magyarországon
nagyon jók a kapcsolataim. Valamikor én az NDK területén éltem és
csak az egyesülést követően költöztem át a nyugati területre. A
magyarok akkoriban sokan jöttek dolgozni hozzánk, és hála istennek,
sikerült jó és maradandó kapcsolatokat kiépítenem. A minap azután egy
régi ismerős azzal keresett meg, hogy van áruja csak egy igazi vevő
kellene. Mert ugye az ilyen árucikkre nem szaladgálnak a pénzes vevők
úton és útfélen. Mondtam, hogy vevőm pillanatnyilag nekem sincs, de
a kapcsolati csatorna beindítása után lehet, hogy lesz, de erről valami
bővebbet szeretnék tudni. Mint kiderült, hogy az ismerősöm mögött
még számtalan ember vár arra, hogy pénzt kapjon az információért.
Csak azt nem tudom, hogy hogyan? De ez legyen ez ő gondjuk.
Számomra ez azért sem érdekes, mert állítólag ők közvetlen az eladótól
fogják kapni a províziót. Itt is vannak fenntartásaim, de megint csak azt
mondom, legyen úgy... Kérésemre küldtek egy ajánlatot, de ez a
nemzetközi előírásoknak még nagy vonalakban sem felelt meg. A
tárolási jegy kisatírozott, no de mindjárt meg is mutatom – azzal a
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táskájából egy halom papírt vett elő és letette az asztalra, majd így
folytatta – ez ugye uraim nem ajánlat. Ez egy semmi. Ezzel nem lehet
és nincs is mit kezdeni. Az ár is át van festve és fölé írva tollal
százalékban az engedmény. Valós-e azt megállapítani nem lehet.
Miután elmondtam, hogy ezzel a salátával nem tudok mit kezdeni, mert
csak lejáratnám magam – amit nagyon nem szeretnék – nagy nehezen
beleegyeztek abba, hogy találkozhassam önökkel. Hátha így közelebb
juthatunk a megoldáshoz.
Miklós hosszan tanulmányozta a papírokat és legszívesebben hangosan
nevetett volna. Az eredeti 4,5 % ajánlat helyett a kifestett lapon felülírt összeg
már csak 3,5 % volt. A provízió mértéke pedig, mely mindkét oldalra fele-fele
arányban osztható az eredeti 0,5 % helyett 1 %. Csak tudnám gondolta, ez a
sok eszement hogyan akar ebből pénzt csinálni. Melyik lesz az a vevő és az a
bank, aki hajlandó lesz ekkora tételnél – ahol még a 0,5 % is hatalmas
összegnek számít – ilyen magas jutalékot kifizetni? Klasszikus esete a hozzá
nem értésnek. Így bizony barátaim ebből soha nem fogtok egy fityinget sem
realizálni. De igaza van Spicz úrnak, legyen ez az ő gondjuk.
–

Kedves Spicz úr – szólalt meg Miklós – mégis mit szeretne tőlünk
megtudni, mit kíván kezdeni a kapott információval, vagy, hogy
sarkosan fogalmazzak, kinek a megbízásából kíván tesztelni bennünket?
Annyit előre kell bocsájtanom, hogy Magyarországon nincs az
eladónak hálózata, mely engedélyt kapott volna arra, hogy vevőt
keressen.

–

Uraim! Én nem dolgozom senkinek. Megbízást pedig erre az ügyletre
senkitől nem kaptam. Pillanatnyilag vevőm sincs, de az is igaz, hogy
addig nem is lesz, amíg olyan információval nem rendelkezem, ami
megerősíti ennek az árunak, ilyen mennyiségben a létezését. Ezekkel a
sajtpapírokkal igazából csak lejáratnám magam és az én pozíciómban,
és ez nem nagyképűség, megengedhetetlen. Amiért itt vagyok az az,
hogy tudni szeretném, valóban létezik ez az áru? Ha igen, akkor ki
jogosult ebben érdemben tárgyalni, mik az igazi feltételek. Látnom kell,
mielőtt továbblépek, hogy van értelme erre időt és energiát pazarolni.
Csak azért, hogy lássák, nem a levegőbe beszélek, a kapcsolataimat
tekintve mutatok néhány fényképet önöknek – azzal a táskából egy
csomag képet vett elő és az asztalra tette –. Ezek az elmúlt évi
karácsonyi buli képei. Gondolom fel fognak rajta ismerni, annak
ellenére, hogy ott szmokingban voltam – harsányan felnevetett – Csak
nézegessék nyugodtan, mielőtt tovább folytatnánk ezt a diskurzust.
Apropó! Fogyasztanak valami? Az én vendégeim!
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Azzal odaintette a pincért. Rendelt magának és a tolmácsnak egy-egy korsó
sört, Miklós egy kólát kért és kapott. A fényképeken valóban az látszott, hogy
Spicz úr igen magas körökben forog Amerikában. Egyik képen épp kezet fog
az elnökkel, a másikon a first lady, az elnök és Spicz úr látható széles mosollyal.
Azután egy csomó ismeretlen szmokingos emberrel készült fénykép volt a
csomagban. Miklós kiszúrta, hogy az egyik képen a háttérben meghúzódva
Linda is ott van. A vészcsengő rögtön megszólalt. Jó lesz vigyázni, lehet, hogy
ez egy csapda? Lázasan dolgozott az agykerék, minden apró lehetőséget
megvizsgálva, hogyan lehetne ebből a helyzetből nyerési eséllyel kihátrálni,
anélkül, hogy bármit is a tudomására hoznának ennek a szimpatikus
„vikingnek”. Miklós mindig tartózkodott attól, hogy egy ügylet során más
üzleti érdekeit megsértse. Nem lett volna etikus.
–

Ez valóban lenyűgöző. Érdekes lehet egy ilyen karácsonyi parti. De azt
hiszem, egy ilyenen való részvétel számunkra soha nem adatik meg.
Szabad egy kérdést? Ha akar, válaszol, ha akar nem. Ezen a képen ez a
hölgy olyan ismerősnek tűnik, mintha láttam volna már valahol. De
nem tudok rájönni, ki lehet ő? Tudna nekem ebben segíteni?- azzal
Spicz úr elé tolta azt a képet, melyen a háttérben Linda látható.

–

Ők is állandó vendégei a Fehér Háznak! Linda Braunnak hívják és
mellette a bátyja, aki egy minden hájjal megkent figura, de a pénzügyi
világ nagyjai mind szeretnék a maguk oldalán tudni. Linda –
asszonynevén Mrs. Jenkins, mert férjhez ment, de rövid idő után el is
vált – sokkal visszafogottabb. Ő a tisztességes üzlet feltétlen híve, míg
a bátyuskájáról ez aligha állítható. Linda gyakran megfordul a keleti
blokkban is, mert küldetésének tekinti – és ezt minden fórumon
hangoztatja is – az ott élő vállalkozók bekapcsolását a világ
kereskedelmi vérkeringésébe. Ez eddig nem sok babért hozott neki. A
szocializmus fogságából nemrég szabadult embereknek még meg kell
tanulni mindazt, amit a kapitalista oldalon már évszázadok óta
művelnek. Azt hiszem ez a tanulási folyamat hosszú és fájdalmas lesz.
De igazából még a kérdésemre nem kaptam választ! Valóban létezik ez
az áru és lehet egy korrekt ajánlatot kapni? Természetesen legalább 90
napos opcióval, mert itt, ha igaz, nagyon sok pénzről van szó!

–

Sajnos mi sem tudunk Önnek ajánlatot adni, mert az eladó részéről erre
felhatalmazásunk nincs. Azt elmondhatjuk, hogy az áru valós. Még
annyit, hogy az eladó előrehaladott tárgyalásokat folytat egy
konzorciummal az adás-vételről. De sem a kialkudott árra sem pedig a
felkínálható jutalékra rálátásunk nincs. Arra pedig esélyt sem látok,
hogy az eladó opciót adjon valakinek erre az árura azért, hogy majd
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azzal „házalva” vevőt keressen. Ugye megérti, hogy ez nem lenne
helyénvaló.
–

Ok. Értettem. Az Önök feladata ezek szerint az információ szűrése.
Betekintés nélkül. Helyes! Annyi felesleges kör van már úgyis, épp
ideje lenne leszűkíteni a számukat. Ha jól értettem egy konzorcium
jelentkezett az áru megvételére. Mert ezt csak állam, vagy
pénzemberek konzorciuma tudja megvásárolni. Ha elfogadnak egy
jótanácsot! Ha valahol feltűnik Mr. Braun az ügyletben, csomagoljanak
és menjenek haza. Onnantól önöknek egy fillér nem sok, de annyi sem
üti a markát. Ez az ember mindig azon dolgozik, hogy hogyan lehet
mindenkit kizárni egy üzletből, legyen az akár az áru tulajdonosa.
Egyszer engem is meg akart vezetni, csak annak köszönhetem, hogy
nem sikerült és jól jöttem ki az ügyletből, hogy az amerikai elnök ezt a
fickót leállíttatta. Márpedig biztos fel fog tűnni, mert ha konzorcium
lesz a vevő, az csak amerikai lehet. Ott van ekkora mobilizálható tőke.
De azért köszönöm az információt. Ha beleegyeznek, azt az
információt fogom viszajuttani Magyarországra, hogy ez az áru nem
valós, így üres köröket futni értelmetlen. Minden esetre köszönöm,
hogy időt szakítottak rám.

Intett a pincérnek, kifizette a számlát, majd kezet rázott Miklóssal és a
tolmáccsal, azután elment. Gyalog indult az autópálya hídja felé. Talán arra
lakhatott valahol. A két férfi hosszan nézte távolodó alakját, míg el nem
takarták a házak.
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XXVI.
Mr. Stephenson miután elvégezte a napi feladatokat, aláírta az épp folyamatban
lévő ügyek szerződéseit, jólesően állapította meg, hogy ismét egy sikeres napot
zárt. Görgős székét kissé hátratolva felrakta a lábát az íróasztalra és így ebből
a kényelemből szemlélte, ahogy a nap még néhány kacsintást vet az irodája
ablakán keresztül, mielőtt eltűnik a felhőkarcolók dzsungelében. Nem gondolt
semmire csak behúnyt szemmel élvezte ezt a néhány pillanatot. A telefonja az
asztalon hosszan csengett, mire ráeszmélt, őt keresik. A telefonba Mary
izgatott hangja szólt:
–

Goldmann úr van itt, sürgősen beszélni szeretne Önnel! Beenged...

Már nyílt az ajtó és Goldmann erőteljes lépésekkel haladt az íróasztal felé,
majd lehuppant a fotelba. Miközben törölgette a homlokát már rá is kezdte:
–

Ugye nem akarta utasítani a titkárnőt, hogy nem fogad a mai napon?
Ez nagyon nagy baki lett volna az Ön részéről, mert egy ajánlattal
jöttem illetve küldtek önhöz. Miről is van szó? Mindjárt megvilágítom.
Látom az értetlenséget az arcán, de remélem mindjárt világos lesz
minden.

Mint aki megadja magát a sorsának Stephenson csupán egy kézmozdulattal
jelezte, hogy várja a fejleményeket. Nem tudta mire vélni a dolgot. Csak
remélte, hogy a sikeres mai nap csak sikerrel folytatódhat.
–

Az elnökség egész éjszaka tanácskozott és arra a megállapodásra
jutottak, hogy ezt a felkínált arany mennyiséget csak a konzorcium
vásárolhatja meg még azon az áron is, ha megpróbálja kifizetni és
félreállítani a résztvevőket, hogy eljusson az eredeti tulajdonoshoz.
Véleményük az, hogy a jelenleginél sokkal kedvezőbb feltételekkel
tudnának megalkudni a teljes tételre. Így viszont az ön magyarkái nem
jutnának hozzá az általuk jogosnak vélt jutalékhoz. Ez nem is lenne baj,
hiszen képzelje el, ha ebben a minap felszabadult országban hirtelen
megjelenne ennyi pénz... Még belegondolni is rossz abba, ha
kiszivárogna az üzlet és fejre állna a tőzsde.

–

Mit akar ezzel mondani kedves Goldmann, csak nem a klasszikus
kihagyási metodikát próbálja eladni nekem? Ugye maga is érzi, hogy
ez nevetséges?
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–

Én egy cseppet sem érzem annak – jött a válasz azonnal – sajnos ez a
racionális valóság. A konzorcium nem veszíteni akar az üzleten, hanem
nyereséget, méghozzá szép nyereséget kíván realizálni. Azért küldtek,
hogy ajánlatot tegyek önnek – táskájából egy csekket vett elő, melyen
csak az összeg nem szerepelt – ha elfogadja, az elnök úr felajánl önnek
tízmillió dollárt azért, hogy félreálljon és elfelejtse, amit erről az
ügyletről tudott vagy tudni vélt. Ha elfogadja, akkor kitöltöm a csekket,
amit akár holnap be is válthat, és arra költheti, amire csak akarja. Mit
szól hozzá?

Stephensonnal hirtelen megfordult az iroda. Végtelen dühöt érzett.
Legszívesebben az ajtóig rugdosta volna ezt a pojácát, aki most a megmentő
szerepében akart tetszelegni. Méghogy hagyja békében elsüllyedni azokat a
magyar partnereket, közöttük Csizik Pétert, akitől ez a remek ajánlat érkezett.
Maga is elcsodálkozott, amikor megszólat és a hangja nyugodt, higgadt és
mértéktelenül hideg volt.
–

Kedves Goldmann! Mindenre gondoltam csak arra nem, hogy
önmagából kiindulva azt hiszi, hogy én is épp olyan tisztességtelen
vagyok mint ön. Nem! Ebben téved. De játszunk el a gondolattal.
Kezemben van egy meg nem kerülési egyezmény, melyben a bánatpénz
arra az esetre, amit most kínált, meghaladja a százmilliót. Erre ön az
elnökre hivatkozva felajánlja nekem ennek az összegnek a töredékét.
Ha bíróságra viszem az ügyet és a sajtó kiszagolja, ugye tudja, mi forog
majd kockán. Ennél sokkal bölcsebbnek tartom az elnököt, ha ez
egyáltalán ez az ö ötlete volt és nem Mr. Brauné. De tudja mit! Fussunk
neki még egyszer, de most ne simlizzen. Próbáljon meg egyszer az
életben igazat mondani, még akkor is, ha abból most haszna nem
származik. Hallgatom!

Stephenson látta, hogy a visszavágás remekül sikerült. Goldman arca olyan
volt, mint a paprika. Nem győzte törölgetni az izzadtságát. Az járt a fejében,
hogy milyen jól kifundálta ezt az egészet. Bár azzal bocsájtották el, ha kell,
fizesse ki a bánatpénzt, de állítsa félre az útból ezt az embert a közvetítőjével
együtt. Meg volt győződve, hogy bekapja a csalit, hisz egy ilyen kis
vállalkozásnak a felkínált összeg hatalmas bevételt jelentett. De ez nem jött be.
Ez a fickó valamit tud. Hosszan gondolkodott, mielőtt megszólalt. Most nem
hibázhat.
–

Nos kedves Stephenson – igyekezett magára erőltetni a szokásos nyálas
és nyájas modorát – fussunk neki még egyszer. Mekkora lenne az az
azonnali összeg melyért erről a hajóról leszállna? Mondjon egy számot.
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Nem kisemmizni akarjuk, csupán csak szeretnénk mindenkit kívül
tudni a partvonalon. Már indokoltam, hogy miért. Olyan hírek
keringenek, hogy 10 %-kal a londoni II. jegyzés alatt is megvásárolható
ez a tétel. Az mégis csak több, mint amit a jelenlegi, magát eladónak
tituláló spanyol magyarka ajánl. Mondjon egy összeget!
–

Igen, a soknál csak a még több az igazi – Stephenson felnevetett,
hidegen és szárazon, mintegy érzékeltetve, hogy: „most
megmegfogtalak”, de a gondolatok csak úgy száguldottak az
agytekervényein. – soha nem gondoltam, hogy az amerikaiak képesek
a pénzért akár szembeköpni is magukat. Én erre soha nem lennék képes!
No de tisztázzunk valamit, még mielőtt válaszolnék a kérdésére: mi a
garancia arra, ha leszállok erről a hajóról és kézhez kapom a csekket a
számomra is elfogadható összeggel, nem találnak majd rám átlőtt fejjel
egy csatornában anélkül, hogy egy fillért is elkölthettem volna? A
másik, hogy a kapott összegből azt finanszírozhatok, amit és akit
akarok? Azt hiszem, erre nem készült fel. De ha mégis: várom a
válaszát. Tudnia kell viszont, hogy sürgősen meg fogom tenni az
óvintézkedéseket arra az esetre, ha mégis az ön/önök részéről az átverés
lenne a főszereplő.

Goldmann egy újabb papírlapot vett elő a táskájából és átnyújtotta
Stephensonnak. A már ismert fejléces papír az elnök aláírásával biztosította őt,
hogy amennyiben kiszáll ebből az ügyletből, a kapott összeget arra fordítja
amire akarja és a továbbiakban a konzorciumnak vele szemben követelése
nincs és nem is lehet. Külön bekezdés tartalmazta azt a klauzulát, hogy
bántódás sem érheti. Stephenson hosszan tanulmányozta a levelet mielőtt
válaszolt volna ennek a szerencsétlen balfék Goldmannak a kérdésére. Tudta
és hallott is már ilyen esetről, amikor egy ilyen levél sem védte meg a
tulajdonosát a likvidálástól, de már eltervezte, hogy hogyan próbálja meg
kivédeni a hátrányokat.
–

Nézze kedves Goldmann! Őszinte leszek magához. Ez a levél semmire
sem jó! Ugye, hogy ön is érzi és tudja. Hisz mindig vannak másképp
gondolkodók, másképp cselekvők és az ön elnöke sem mindenható. De
adjunk neki egy esélyt! Azt hiszem, ennek ellenére megteszem a
szükséges óvintézkedéseket, mert ismerve Mr. Braun mindenre
kiterjedő aljasságát, melyhez ön, mint egy hűséges kutya nyújt
segédkezet, mire a tett intézkedésükről az elnök tudomást szerez, már
semmit sem tehet! No, de íme, a kérdésére a válasz. Ha a teljes
bánatpénz kérem, önnek azt is meg kell adnia, ugyanis szerintem erre
szól a felhatalmazása. Akkor ugye esélye sem lenne arra, hogy egy kis
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aprót még ebből is lecsípjen magának. Arról nem is beszélve, hogy
akkor állnék úgy, mint egy céltábla, teljes mellszélességgel, hogy: „ide
lőjetek barátaim”. De az ön által felkínált nevetséges összeget sem
kívánom elfogadni, ingyen lelépni... no azt már nem! Arra gondoltam,
hogy adok önnek lehetőséget a pénzszerzésre ezért a bánatpénz cca
70 %-ra tartok igényt. Ez ugye hetven millió, az apró most nem érdekes.
Apropó, még annyit: a csekk nem érdekel. Minden anyagot átadok
Önnek, ha a számlámon van ez az összeg. Természetesen a biztonsági
másolat már egy széfben pihen, és nem győzöm hangsúlyozni, ha
engem bármilyen atrocitás ér, azt sok ember fogja bánni. Gondolom
megértettük egymást. Arról nem is beszélve, hogy csomagolják egy
szerződés kereteibe – mely már teljesítve lett és csak a pénzügyi
teljesítés, ami még hátra volt – az összeget, hogy bármikor szabadon
felhasználhassam. Meg is fogom adózni, hogy ebbe se lehessen
belekötni. Most már az ön térfelén pattog a labda. Lássam, mit kezd
vele? Még annyit: a magyarkámnak majd más egyéb vonalon juttatok
pénzt, hisz nélküle soha nem jutottam volna el eddig.
Goldmann arcán látszott, hogy nem erre számított. Hosszan gondolkodott. Igen!
Így van némi esélye arra, hogy szolgálatait megfizetik. Nem is olyan hülye ez
a Spehenson, mint amilyennek tartotta eddig. Lassan felállt, majd köszönés
helyett csak odavetette: intézkedem, azután elviharzott. Stephenson egy pár
pillanatig azon gondolkodott vajon most ki győzött? Majd Maryt hívta.
–

Mary kérem, hamarosan érkezni fog egy szerződés, mely már teljesítve
lett, de a pénzügyi részét még nem realizáltuk. Kérem, értesítse a
bankmanageremet, hogy egy nagyobb összeg fog érkezni a számlámra.
Lehet, hogy mégis megfogtuk az isten lábát?
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XXVII.
A reggelihez készülődtek. Dani intézkedett, hogy a kontinentális reggelit kicsit
felturbózzák. A pincér vállvonogatva hozott még felvágottat és egy kancsó
forró tejet is. Dani közben begyűjtötte a többi asztalról az ott hagyott
császárzsemléket, így már egy magyar gyomornak is megfelelő reggeli
körvonalai rajzolódtak ki. Kint százára sütött a nap, szinte érezni lehetett, hogy
ma valami fontos fog történni a kis csapat életében. Már épp rávetették volna
magukat a ételekre amikor a pincér ismét megjelent az asztalnál, mellette egy
fiatalemberrel aki a helyi futárszolgálat egyenruháját viselte.
–

Miklós urat keresi a fiatalember, neki kell átadnia azt a borítékot, amit
a kezében tart – jött az információ.

Miklós átvette a borítékot, aláírta ahol kellett, addig a pincér elhozta az
útlevelét a recepcióról, hisz annak a száma is szükséges volt az azonosításhoz.
A borítékot – miután a pincér és a futár elment – letette a mellette lévő székre,
azzal, hogy most az étkezésnek van itt az ideje. Miután végeztek a reggelivel,
visszatérve a szobába, Miklós kinyitotta a borítékot. 3-3 példányban volt benne
a vételi szándéknyilatkozat és a szerződés az adott árura, aláírva és a szükséges
pecsétekkel ellátva. Első látásra minden korrektnek tűnt.
Miklós felemelte a borítékot és belenézett. Egy kis cetli lapult az alján rajta az
alábbi felirattal: The contract is fake azaz a szerződés hamis. Hirtelen nem
tudta mit tegyen. Agya úgy járt, mint egy motor, szinte hallani lehetett a
fogaskerekek csattogását. Ha megmondja mit talált, Géza biztos, hogy kitör
magából és akkor esélye sem lesz annak, hogy valaha ebből üzlet legyen. Pedig
mindannyiuknak ez az érdeke. Körbenézett. Látta, hogy a többiek a papírok
tanulmányozásával vannak elfoglalva, a cetlit kivette és a zsebébe süllyesztette.
Mrs. Jenkins mégis a tisztesség útján halad, szögezte le magában.
Közben megérkezett Lizike és Géza is, aki úgy forgatta a kezében a vételi
nyilatkozatot és a szerződést, mintha egy szót is értett volna belőle. Helyet
foglalt az asztalnál a táskájából pecsétet és tollat vett elő és készült arra, hogy
a dokumentumokat aláírja. Miklós azonban közbeszólt:
–

Végül is te vagy az eladó. Biztosan tudod, hogy mit csinálsz, de én
anélkül, hogy nem vagyok tisztában azzal, hogy melyik dokumentum
mit tartalmaz biztos, hogy nem írnám alá! Mi van akkor, ha csak utólag
derül ki, hogy saját procedúrád megváltoztatásával készült egyik vagy
másik és te elfogadod azt? Mi van, ha olyan feltételeket tartalmaz, amit
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nem tudsz vagy nem is akarsz elfogadni? Utólag már nem tudsz kibújni
egy megkötött nemzetközi szerződés hatálya alól.
–

Már megint azt hiszed te vagy az okos – replikázott Géza – miért
gondolod, hogy bármi, rám nézve kedvezőtlen klauzurát tartalmaz ez a
szerződés vagy a vételi nyilatkozat? Nem vagy te néha kicsinyes?

–

Géza! Ne légy már megint hülye! – vágott közbe Lizike – Miklós csak
jót akar neked. Fogalmad sincs arról, hogy ez a szerződés mit is
tartalmaz, de már megint játszod a jól értesültet. Miklós! Van-e ebben
valami kitétel, hogy mennyi időt adnak az aláírásra? - fordult most
Miklóshoz.

–

Lizike, ahogy olvastam 8 banki nap áll a rendelkezésre, hogy
áttanulmányozzuk és elfogadás esetén az eladó aláírással lássa el.
Ahogy belelapoztam, az is kitétel, hogy elfogadás esetén ebből
kihátrálni, még akkor is, ha előnytelen, nem lehet. Arról nem is
beszélve, hogy jogi vita esetére az USA bírósága van megjelölve, mint
eljáró bíróság és nem a svájci, ahogyan lennie kellene. Én csak
javasolni tudom, hogy nézzük át alaposan. Ekkora pénzeknél már nem
mindig játszik a tisztesség főszerepet. De ti tudjátok...

–

Mennyi időt vesz igénybe, hogy átnézzétek? - szólalt meg Géza, már
engedékenyebb hangnemben, mint aki belátta az előbbi tévedését –
gondolom, a vételi nyilatkozattal kellene kezdeni és utána a
szerződéssel. Ha valóban van benne sunyiság, annak ki kell derülnie.
Az USA Bíróságát egyébként sem fogadnám el, mert nem utazom
Amerikába. Egyelőre biztos, hogy nem.

–

Szerintem a mai meg a holnapi nap biztos, hogy rámegy. Egyébként
szerda reggel nyolcra van időpontunk Mrs. Jenkinssel a találkozóra.
Gondolom, emlékszel rá, hogy ezt beszéltük meg. Ha jóváhagyod,
nekilátunk Danival, hogy megfejtsük a papírok titkát.

–

Jó lenne a holnap délután, mert akkor a találkozó előtt még
átbeszélnénk az esetleges korrekciókat... Bár én nem hiszem, hogy egy
konzorcium arra vetemedne, hogy megpróbáljon engem az eladót
bevinni az erdőbe... Holnap négy óra felé itt leszünk, ha lehet, addigra
készüljetek el.

Lizike és Géza elment, magukkal vitték Bélát is. Miklós és Dani hozzáfogtak,
hogy kibogozzák mit is tartalmazhat a két okmány, hol lehet elrejtve benne a
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svédcsavar. Pontról pontra rágták át magukat a vételi nyilatkozat előírásain, de
azon kívül, hogy a konzorcium létrehozására kilencven nap opciót biztosítását
tűzte ki a teljes tételre, semmi olyan kitételt nem találtak, ami nem egyezett
volna a korábban megbeszéltekkel. Mikor a végére értek újra kezdték. Délután
volt már, mire végeztek a vételi nyilatkozattal és most a szerződés volt a soron.
–

Ha Géza akarja és elfogadja a kilencven nap opciót, amit én nagyon
soknak tartok, akkor akár holnap alá is írhatja a vételi nyilatkozatot –
jelentette ki Miklós – semmi sincs benne ami eltérne eladónk
procedúrájától. De a szerződésnél minden idegszálunkkal arra kell
koncentrálnunk, hogy van-e benne sunyiság. Köztudott ugyanis, hogy
általában csak az a tisztességes, akinek üres a zsebe. Azt hiszem, az
lenne a legjobb, ha egy kicsit kiszellőztetnénk a fejünket a friss levegőn,
mielőtt egy a nagy fát kezdenénk aprítani.

Már épp indulni készültek, amikor Béla telefonja csörgött a takaró alatt.
Mindketten felkapták a fejüket, mert ilyen, hogy itt hagyja, ha elmegy még
nem fordult elő. Miklós kapott először észbe. Hátha fontos. Felvette.
–

Miklós vagyok, Béla jelenleg nincs itt. Üzen neki valamit?

–

Ilonka vagyok – jött a válasz – csak annyit akartam mondani, hogy
péntekre kaptam időpontot a nőgyógyászhoz és reméltem, hogy Béla
addigra itthon lesz. Mondja meg neki, ha tud, majd hívjon vissza.
Köszönöm szépen.

Azzal kattant a vonal Ilonka letette. A két férfi egymásra nézett. Nem értették,
honnan vehette Béla, hogy már a hétvégén otthon lesznek. Valamit megint
sumákol? Valami információt már megint megtartott magának, visszatérve régi
jó szokásához. Visszatértek a szerződéshez, mert mégis csak abban lehet az eb
elhantolva. A szerződés első oldala semmi különlegeset nem tartalmazott. Úgy
látszott mindenben egyezik az eladó által kitűzött procedúrával. De a második
oldal közepén már felsejlett annak a lehetősége, hogy a szerződés tényleg csak
egy csapda. Míg az első oldal bank to bank bonyolítást írt elő, tehát az áru és
a pénz egyidejű beigazolásával itt a második oldalon már elrejtettek egy másik
kitételt is, mely szerint:
'Az áru beigazolását követően az eladó bankja öt banki napot biztosít a vevői
banknak arra, hogy az áru ellenértékét beigazolja, vagy következmények nélkül
elálljon a szerződéstől.”
–

Ha ezt Géza nagy vehemenciával rögtön aláírta volna, azt hiszem, most
fájhatna a feje, mert így az egész szerződésből a konzorcium akkor
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léphet ki amikor akar, ráadásul jogkövetkezmények nélkül. Nekem
nagyon az az érzésem, hogy ez a társaság csak az eredeti eladóhoz akar
eljutni, Gézától nem kíván és nem is akar vásárolni. Azt hiszem Dani
itt nekünk nem terem sok babér – mondta dühösen Miklós, majd így
folytatta – ezek tényleg azt hiszik csak ők az okosok más mindenki
hülye.
De a szerződés tartalmazott még meglepetéseket. Az egyik az átadás helye volt
a harmadik oldalon Megjelölve a jelenlegi tárolási hely volt első lépcsőben, de
ez a pont is tartalmazott egy érdekes kitételt:
“ A vevő dönthet úgy, hogy az árut nem a jelenlegi tárolási helyen veszi át,
hanem más helyet jelöl ki, ahova az eladónak saját költségén kell az árut
leszállítani Ebben az esetben az áru kifizetése csak a leszállítást és a tételes
ellenőrzést követően történhet meg.'
–

Géza barátom! Azt hiszem, a kialkudott jutalékod nem lenne elég arra,
hogy a szállítást a biztosítás költségét fedezd. Sőt, azt hiszem, az
eredeti tulajdonost sem tudnád kifizetni, ha ezt elfogadod – Jegyezte
meg Miklós.

Tovább vizsgálták a szerződést és egy újabb jelentős eltérésre lettek
figyelmesek az ötödik oldalon.
“ Jelen szerződés a vételi nyilatkozatban megjelölt kilencven napig érvényes,
utána a vevő jogosult a feltételek újra tárgyalását kérni – ha megalakult a
konzorcium – és jogosult minden jogkövetkezmény nélkül elállni, ha az
újratárgyalásra az eladó nem mutat készséget.”
–

Az már csak a hab a tortán – kiáltott fel Miklós – hogy a jogi vita esetére
az USA Központi Bírósága került megjelölésre. Tisztára az az érzésem,
mintha szerepet cseréltünk volna, és a vevő tetszelegne az eladó
pozíciójában. Azt hiszem Géza nem lesz boldog.

Hajnali három óra volt mire még egyszer átrágták pontról pontra a szerződést.
Miklós külön lapon megjelölte azokat a pontokat, amiket nem lehet és nem is
szabad elfogadni. Olyan érzése volt, hogy ez a sorsnak egy olyan játéka, melyet
Fritz úr már előre jelzett. Ennyire tisztességtelen talán még egy amerikai
konzorcium sem lehet(ne). Érezte, sőt tudta, hogy a háttérben feltűnt a mumus:
Mr. Braun személyében.
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XXVIII.
Későn ébredtek. Majdnem lekésték a reggelit, de Dani volt a fürgébb a
felkelésben így mégis sikerült begyűjteni a reggelit. Már éppen végeztek,
amikor egy jól öltözött középkorú hölgy telepedett az asztalukhoz. Valami
bemutatkozás félét mormogott az orra alatt. Két férfi kísérője egy távolabbi
asztalnál foglalt helyet, de árgus szemmel figyelték őket. A hölgy rögtön bele
is vágott a mondandójába.
–

Azt hiszem önök azok, akik megpróbálták elorozni előlünk az aranyat
és most azt hiszik ezzel minden a helyére került. Pedig nem így van.
Felszólítom önöket, hogy szépen adják át az összes dokumentumot,
amit eddig produkáltak, mert az eladó minket bízott meg ennek az
árunak az értékesítésével. Ha nem teszik azt, amit mondok, a
rendőrséggel vitetem el magukat.

Miután ezt szinte egy szuszra elmondta hátradőlt a széken és lekicsinylően
figyelte a két férfit, akik hirtelen azt sem tudták mit válaszoljanak. Miklós
szólalt meg először:
–

Bocsásson meg asszonyom, de azt sem tudom, hogy ön kicsoda.
Valamit ugyan mormogott az orra alatt, de mint tudjuk az első
bemutatkozás nem igazán jelent semmit. Megjegyezni valót pedig
pláne nem. Viszont ki kell ábrándítanom. Nem adunk át semmit,
senkinek az eladó közvetlen utasítása nélkül. Az pedig, hogy az eladó
erre az árura mandat megbízást adott a csapat számára azt hiszem,
magáért beszél. Tehát nem tudom kicsoda ön és mit akar, de a
fenyegetése itt süket fülekre talált még akkor is, ha gorillái olyan
meredt szemmel bámulnak bennünket. De délután itt lesz az eladó,
hogy megbeszéljük a továbbiakat, ha úgy gondolja, van miről beszélni,
jöjjenek vissza. Majd akkor eldől, hogy ki is a valódi képviselő. Ha
nem tud legalább egy korábbi mandat megbízást mutatni, akkor azt
hiszem ez az önök számára bukott parti.

–

Majd meglátjuk – rikácsolta a nő – majd meglátjuk. Úgy elvitetem
magukat, hogy többet haza sem találnak. Micsoda arcátlanság! Még
hogy mandat megbízással rendelkeznek! Hiszi a piszi! Nekem meg
nincs arra időm, hogy ide rohangáljak. Átadják az anyagot, vagy... de
nem fejezte be a mondatot.
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–

Dani! Itt a telefonom! Megtennéd, hogy tárcsázod a rendőrséget és
védelmet kérsz fenyegetettség miatt – mondta Miklós és a tolmács már
úgy is tett, mint aki tárcsázza a zürichi rendőrséget.

Hosszan ecsetelte, természetesen németül, hogy milyen fenyegetettségnek
vannak kitéve, hogy békés polgárok lévén, most két gorilla is rájuk akar
vadászni. Kérte, hogy sürgősen intézkedjenek, addig megpróbálják ezeket a
személyeket itt tartani. Természetesen a “beszélgetést” le is fordította magyarra,
miután a “telefonálást” befejezte.
–

Negyedórán belül itt vannak. Azt kérik, hogy addig tartsuk itt a
fenyegetőket. Gyors intézkedést ígértek.

A hölgy felugrott az asztaltól. Intett a két gorillának és sietve távoztak. Az
ajtóból még visszaszól: ezt még nagyon megbánják. Kiviharzottak a
szállodából, beszálltak az ott parkoló fekete Mercedesbe és padlógázzal
hagyták el a területet.
Ekkor érkezett meg Géza, Lizike és Béla.
–

Csak nem Panka Lukovka járt itt Szlovákiából – kérdezte Géza fülig
érő szájjal – mit akarhatott itt?

–

Minket fenyegetett meg – válaszolt Miklós – arra akart utasítani, hogy
azonnal adjunk át minden anyagot, mert tőled megbízása van ennek az
anyagnak az értékesítésére. Kétségbe vonta, hogy Béla rendelkezik
mandat megbízással. No meg el akart vitetni bennünket a rendőrséggel,
de Dani ügyesen kivédte ezt a vágást is. Tényleg neki is adtál megbízást?

–

Bár nem tartozom beszámolással, mert annak adok megbízást, akinek
csak akarok, de nekik nem adtam. Néhány hónapja, amikor ezt az árut
megszereztem találkoztam vele is, de csak beszélgettünk az értékesítés
lehetőségéről. Akkor elmondta, hogy nincs vevője, így nem is
feszegettem tovább ezt a kérdést. Egyébként meg régi ismerősöm. Az
is igaz, hogy nem tartom komoly partnernek.

Már épp indulni készültek a szobába, amikor hozzájuk lépett a recepciós és
közölte, hogy legkésőbb hétfőn 10 óráig el kell hagyniuk a szállodát. Mint
vendégekkel nincs semmi baj, hanem egy jelentős német csoport bérelte ki a
szállodát 2 hétre, csapatépítés miatt. Ezért arra a szobára is szükség van,
amiben ők laknak. Meg kell érteniük – mondta – mert ez jelentős
többletbevételt jelent a szállodának... a bevétel pedig fontos.
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Nem tehettek mást, tudomásul vették. Dani kapta a feladatot, hogy próbáljon
meg egy azonos árfekvésű szállodát felderíteni a környéken ahova
átköltözhetnének.
Végre kezdődhetett az érdemi munka.
–

No, Miklós mit találtatok a vételi nyilatkozatban és a szerződésben? kérdezte Géza, rögtön a tárgyra térve – remélem minden szép és
minden jó lesz.

–

Mielőtt belekezdenénk – jött a válasz – Bélának szól egy üzenet, mert
itt hagyta a telefonját. Ilonka keresett és kérte, hogy hívd vissza. Azt
mondta fontos. Nos, akkor térjünk a szerződéssel és vételi
nyilatkozattal kapcsolatos kérdésekre. A vételi nyilatkozatban csak egy
dolog volt, ami a számomra furcsa a kilencven nap opció. Ugyanis ez
alatt az idő alatt más vevővel nem tárgyalhatsz, de mi van akkor, ha
mégsem alakul meg a konzorcium és végül elállnak a vételtől. Hiszen
csak addig érvényes a vételi nyilatkozat. Kicsit olyan ez, mintha jegelni
szeretnék az egész ügyletet, hogy addig ne foroghasson a piacon,
nehogy más vevő – pl: kínai – jogot formálhasson a vételre. Egyéb
olyan kitételt nem találtunk benne, ami eltérne az általad felállított
procedúrától. Ebben neked kell majd dönteni, hogy megadod-e a
kilencven napot – ami három hónap pihenőt jelent – vagy szűkíted a
kört. Te vagy az eladó te döntesz. Mielőtt azonban elhamarkodottan
döntenél, nézd meg a szerződést, mely olyan kitételeket tartalmaz, ami
már egész más megvilágításba helyezi ezt az ügyletet.

Miklós átadta Gézának a szerződés magyar fordítását, de oda tette mellé az
eredeti angol változatot is, megjelölve azokat a pontokat, melyek eltértek a
megállapodástól és kifejezetten hátrányosak voltak az eladóra. Géza hosszan
tanulmányozta a szerződést. A feje vörösödött. Minél többször olvasta el
azokat a pontokat, melyek nagyon eltértek az ajánlatban szereplő kitételektől
annál idegesebbnek látszott. Végül kitört.
–

Ezt ugyan alá nem írom! Még jó, hogy akkor rám szóltál, hogy ne
kapkodjam el, mert most nyakig benne lennénk! Mit képzelnek ezek?
Azt hiszik szerepet cseréltünk és ők határozzák meg a feltételeket? Hát
nem! Holnap hányra kell mennünk Mrs. Jenkinshez tárgyalni? Majd ott
kifejtem a véleményem! Addigra el tudsz készíteni egy számomra
elfogadható szerződést, amit akár aláírva is át tudok adni neki?
Harminc napot el tudok fogadni... maximum negyvenöt napot az
opcióra, de többet egy nappal sem!
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–

Jól van, megcsinálom. Holnap reggel nyolcra kell mennünk tárgyalni.
Csak remélni tudom, hogy ebben az egészben nincs ott Mr. Braun keze,
mert akkor, mint Fritz úr mondta, egy vasat sem fogunk keresni.

Közben Dani is megérkezett. Pár utcával arrébb talált egy csendes kis családi
panziót és meg is egyezett, hogy a hét végén a csapat átköltözik oda. Mikor
Géza és Lizike elmentek Béla előállt az alábbi javaslattal.
–

Ilonkával beszéltem. Szeretné, ha a hétvégére hazamennénk. Mit
szóltok hozzá? Fizetem a benzint. Szerintem holnap úgyis eldől minden.
Ha elfogadják, amit Géza akar akkor úgyis pihenő lesz, ha meg nem,
akkor kezdhetünk mindent előlről. Dani! Beszélned kellene a panzió
vezetőjével. Ha hazamegyünk, csak akkor jövünk vissza, ha már
érdemi intézkedés történik. Úgyis fel kell tölteni a bukszát, mert
fogytán van benne a pénz. Kérj egy telefonszámot, amin előzetesen be
tudunk jelentkezni, nehogy itt álljunk szállás nélkül. Mit szóltok hozzá?

–

Nekem jó – válaszolta Miklós – legalább szívunk egy kis hazai levegőt.
Azért a kontaktomat megkérdezem majd, hogy mit tud erről az egészről?
Hátha okosabbak leszünk. Azt hiszem ennyi trauma elég volt egy napra.
Megfürdöm és lefekszem. Ki kell pihennem magam, hogy holnap
toppon legyek, mert az eladó úr hajlamos mindenféle ökörséget
elkövetni, ha nem fogják szorosan a kezét.

Dani és Béla elmentek vacsorázni. Miklós lefürdött. Mire visszaérkeztek már
aludt.
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XXIX.
Hosszan csengett a telefon. Mr. Polson nehezen találta meg a kapcsolót. Mikor
végre felkapcsolta az éjjeli lámpát az órára nézett. Hajnali két óra volt. Ki az
az eszement, aki ilyenkor képes telefonálni.
–

Halló, itt Polson! Remélem, tudod hány óra van, és komoly indokod
van arra, hogy ilyenkor zavarj!

–

Barátom Polson, itt Stephenson Amerikából. Bocsáss meg, hogy
zavarlak, de ez az ügy nem tűr halasztást. Segítségedre lenne
szükségem, mert egyedül ezt nem tudom megoldani. Remélem,
számíthatok rád!

–

De hiszen vagy öt éve már, hogy nem beszéltünk. Hogy jutottam most
mégis az eszedbe? Mi lehet az, amiben neked az én segítségem kell.
Nem valami fényesen megy a vállalkozásom, napról napra élek, így
pénzt ne kérj! Nincs! De ha lenne sem biztos, hogy adnék! Remélem,
nem ilyen dologban kerestél!

–

Szó sincs róla. Inkább én adnék neked pénzt, természetesen
feltételekkel. Remélem meg van még az offshore vállalkozásod, mert
azon keresztül tudnánk ezt az ügyletet a leghamarabb lebonyolítani.
Igazad van. Régen beszéltünk, de eddig tartott, míg sikerült a
vállalkozásom úgy felfuttatni, hogy most kényelmesen élek.
Belenyúltam viszont egy olyan ügyletbe, ami pénzt hozott a konyhára,
de ebből juttatni kell a közvetítőnek is, amit viszont – és ez nem
telefontéma – nem tudok másképp megoldani csak rajtad keresztül.
Természetesen te sem jársz rosszul. Na, mit szólsz hozzá?

–

Ez nagyon ködös. Hol van a csapda? Természetesen az a vállalkozás
még él, a Kajmán-szigeteken van a bank, amivel dolgozom. Mi az,
hogy én sem járnék rosszul? Csak semmi illegális! Nem akarok
mindent elveszíteni. Tudod az itteni törvények nagyon szigorúak. De
hallgatlak, ha már így felébresztettél kora hajnali órán. Mit kellene
tennem és mi az, hogy én sem járnék rosszul?

–

Átutalnék az offshore számládra három-millió dollárt és ebből
egymilliót el kellene utalnod egy általam megadott bankszámlára. Az
sem lenne baj, ha az utalást követően ez a számlaszám, mármint az
offshore – eltűnne a süllyesztőben. Az átutalást követően a fennmaradó
összeg lenne a munkadíjad. Gondolom elég rendes óradíj? Mi az ügylet,
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ne kérdezd. Fő, hogy nem illegális dolog. De erről többet nem
mondhatok. Várom a válaszod.
–

Nem hangzik rosszul. Nem kérdezem, mi az ügylet. De azt hiszem, ezt
másképp kell csinálnunk. Létrehozok egy új offshore céget, ez pár nap,
és ha lebonyolítottuk az ügyletet megszüntetem. Így a működő cégemet
nem kell beáldoznom. De ez pénzbe fog kerülni. A munkadíjamat ugye
nem kell beáldoznom? Akkor viszont meg kell emelned ötszázezerrel
az utalásra kerülő összeget és akkor vállalom a feladatot. Hallgatlak.
Mit szólsz hozzá?

–

Legyen – válaszolta Stephenson kissé kényszeredetten – miért is
vártam egy unokatestvértől, hogy valamit ő is vállal egy jelentős
összegű jutalékért? Ok. Három-millió ötszázezer amit utalni fogok.
Küld át a számlaszámot, hogy mielőbb tudjam intézni. Ellenőrizni nem
tudom, hogy megtetted-e, amit kérek, de bízom benne, hogy nem fogsz
átverni. Két és félmillió remélem a te pénzéhségedet is fedezi?

–

Hogyan képzeled – jött az azonnali felháborodott válasz – természetes,
hogy át fogom utalni. A becsületem ennél sokkal többet ér. Még a
feltételezés is sért. Ha nem bízol bennem, keress mást!

–

Rendben! Mikor kapom meg a számlaszámot? Remélem a postacímed
még a régi. Küldeni fogom azt a számlaszámot, ahova az összeget majd
utalnod kell. A címedre pedig egy komplett szerződést, amivel akár
igazolni is tudod, hogy honnan került hozzád ez az összeg, no meg azt
is, amivel utalni tudsz. Rendben lesz így?

–

Néhány nap biztosan beletelik. Ha megcsináltam a céget és a
bankszámla is rendelkezésre áll küldöm neked. Ha nincs más,
elköszönök, mert holnap sok munkám lesz és még szeretnék aludni egy
kicsit. Jelentkezem, amint elkészültem. Egyébként rendben lesz!

Miután elköszöntek Polson még sokáig nem tudott aludni. Ez az összeg épp
kihúzná őt a bajból, sőt még maradna is a rosszabb napokra. Lám csak
figyelnek rá a fentiek. Nem hagyják, hogy elsüllyedjen. Ha már úgyis itt lesz
a pénz és az új cég alapítása sem kerül sokba, mi lenne, ha az egészet
megtartaná? Csak egy pillanat volt, már el is hessegette a gondolatot. A
becsület talán mégis fontosabb?! De a gondolat már kicsírázott.
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XXX.
Reggel már tűkön ült a csapat és várta, hogy befusson az eladó és induljanak a
megbeszélt találkozóra. Miklós elkészítette a szerződést, a vételi nyilatkozat
módosított változatát is a szükséges példányszámban. Még reggelizni sem volt
idejük, csak annyit ettek, amit Daninak sikerült felhozni az étteremből, egyegy szendvicset. Hamarosan befutott Lizike és Géza is. Még egyszer átfutották
a módosításokat és indultak is a találkozóra. A szálloda recepcióján szolgálatot
teljesítő férfi nagy szemet meresztett, amikor közölték vele, hogy Mrs.
Jenkinssel van megbeszélésük. Türelmet kért, majd hosszan telefonált. Amikor
befejezte széles mosollyal jött vissza.
–

Mrs. Jenkins nevében kis türelmet kell kérnem. Halaszthatatlan ügye
jött közbe ezért egy kicsit csúszni fog. Kéri, hogy addig szíveskedjenek
helyet foglalni az étteremben és egy reggelivel szeretné kárpótolni
önöket. A londiner majd odakíséri önöket az asztalhoz.

Az étterem pincére széles mosollyal fogadta a csapatot és egy dúsan terített
asztalhoz vezette. Volt ott minden, amit csak szem és száj kívánhat. Miklósnak
mégis furcsa érzése támadt. Itt valami nagyon nincs rendben. De nem osztotta
meg érzéseit a többiekkel, mert nem akart vészmadárkodni. De lelki szemei
előtt látta elúszni ezt az ügyletet.
–

Önök Mrs. Jenkins vendégei. Fogyasszák jóízűen, amit szeretnek. Ha
valamire szükségük van, csak szóljanak, én itt leszek – mondta a pincér
– mire végeznek valószínű, hogy Mrs. Jenkins is előkerül.

A csapat jóízűen falatozott. Fél tíz is elmúlt mire végeztek, de Mrs. Jenkinsnek
se híre se hamva. Mikor befejezték a reggelit a pincér leszedte az asztal. Majd
megjelent a recepciós és egy borítékot nyújtott át a csapatnak.
–

Mrs Jenkinsre kérem, ne várjanak. Tegnap délután sürgősen el kellett
utaznia, de a lelkünkre kötötte, hogy az önök megvendégelését, melyet
előre kifizetett, lebonyolítsuk. Azt hiszem, a többire magyarázatot
találnak a borítékban. Élnézésüket kérem a félrevezetésért, de Mrs:
Jenkins számunkra egy nagyon fontos vendég, akinek minden óhaját
igyekszünk teljesíteni. Még akkor is, ha néha kényelmetlen helyzetet
teremt.

Azzal, mint ki jól végezte a dolgát, a borítékot letette az asztalra és távozott. A
csapat csak ült ott, mint akit leforráztak. Nem tudták hirtelen, mit is csináljanak.
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Nem erre számítottak. Végül valóban a boríték tartalma adta meg a választ
mindenre.
“ Kedves Eladó úr és a többiek! Elnézést kell, hogy kérjek, amiért a mai nap
már nem tudtunk találkozni, de úgy döntöttem, hogy ebben a nem épp
tisztességes játékban, melynek értelmi szerzője a bátyám Mr. Braun, nem tudok
a továbbiakban részt venni. Remélem nem dőltek be sem az opciós időnek, sem
pedig a szerződésben elrejtett csapda nem volt végzetes. Jól gondolják át! A
konzorcium elnökét meggyőzték arról, hogy csak az a jó taktika, ha mindenkit
félreállítanak és közvetlenben az eredeti eladóval próbálnak meg üzletet kötni,
hiszen a nagy profit ott képződne. Arra viszont hajlandók lennének, de én már
ezt nem terjesztem elő, hogy megduplázzák a lelépési összeget, de Öntől kedves
Eladó úr nem kívánják megvásárolni az árut. Én az ön helyében ezt
átgondolnám. Bár tudom, hogy a tízmilliárdos ajánlatot visszautasította, de a
duplája azért mégis szép összegnek tűnik... vagy talán tévedek? De ön dönt.
Ha elutasítja, félő, hogy csak vesszőfutás lesz az egész, haszon és bevétel nélkül.
De üzlet az nem.
Kérem, hogy ne haragudjanak rám. Segítse önöket az isten. Mrs. Jenkins”
Géza szeme vérben forgott. Hatalmasat csapott az asztalra, majd felállt és
elindult a kijárat felé. A hotelszobában azután kitört:
–

Mégis hogyan képzelik ezek? Ki az a Mr. Braun, aki azt hiszi, hogy
velem packázhat. Még hogy megduplázzák a lelépési összeget! Azt
hiszik, alamizsnáért kiszállok ebből a verkliből?

–

Még hogy alamizsnáért? - vágott közbe Lizike – te megint el vagy
szállva a saját nagyságodtól. Pedig egy senki vagy ezekhez az
emberekhez képest. Húsz milliárd neked alamizsna, most amikor 20
forint sincs a zsebedben? Jól gondold át, mit csinálsz, mert ha ezt is
elszarod... de azt hiszem ezt már ecseteltem.

–

Jó, majd átgondolom – váltott békülékenyebb hangra Géza – majd
átgondolom. De erre aludnom kell majd egyet, mert ez egy nagy trauma.
Miklós! Mit szólsz te ehhez?

–

Igazából semmit. Már akkor éreztem, hogy baj van, amikor Mrs.
Jenkins nem jelent meg, amikor megérkeztünk. De nem akartam
vészmadárkodni, és legalább a reggeli fantasztikus volt. Én aláírnám és
lepecsételném a módosított változatot és elküldeném postán a
konzorcium fent szereplő címére. Mi a hétvégére úgyis hazamegyünk
és szerintem egy-két héten belül a válasz is itt lehet. Ha mégsem, újra
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bevetjük a kapcsolatokat, hátha találunk egy másik multit vagy kínai
befektetőt, aki megvásárolná ezt a tételt. Erről nem szabad, hogy
tudjanak, csak azt kell látniuk, hogy nem kispályásokkal van dolguk.
Ezt viszont a javított vételi nyilatkozatból és a módosított szerződésből
világosan kiderül. Ez az én véleményem. Ha viszont Mrs. Jenkins így
kiszállt a bátyja mellől a buliból akkor mégis csak van valami Fritz úr
kijelentésében, miszerint Mr. Braun egy minden hájjal megkent
mocsok féreg.
–

Nem szívesen mondom ki, de egyetértek veled. Otthonról már jelezték,
hogy lenne egy kínai csapat, akiknek a közvetítői Pesten találhatók. Ha
úgyis otthon lesztek – gondolom, csak akkor jöttök vissza ha érdemi
dolog történik – megnézhetnétek ezt is. Csak diszkréten. Hátha mégis
észretér a konzorcium. Bélánál ott a mandat megbízás, így eljárhattok
a nevemben ebben az ügyben.

Géza aláírta és lepecsételte a vételi nyilatkozatot, valamint a szerződést. Dani
kerített egy nagy borítékot amibe az anyag belefért. Megcímezték a
konzorcium címére. Válaszcímként Géza jelenlegi lakcímét adták meg. Dani
elment és postára adta a vaskos borítékot. Azután megegyeztek abban, hogy a
Béláék pénteken hazamennek. Géza értesíteni fogja barátját, ha érdemi dolog
történik, akkor viszont azonnal visszajönnek. De már az új helyre nem ebbe a
szállodába.
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XXXI.
Ilonkának nem sok kedve volt felkelni reggel. Napok óta érezte, valami nincs
rendben vele. De ma kapott időpontot a nőgyógyászhoz, mennie kell. Jobb lett
volna, ha Béla is itthon van, de tömegközlekedéssel is meg tudja oldani.
Remélte, hogy nincs semmi baj, csak az utóbbi napok fáradtsága nyomta rá a
bélyegét a közérzetére. Gondosan öltözött. A cipő! Melyiket is vegye fel? A
tűsarkút, ami kiemeli a lábszár formáját, de az utóbbi időben egyre
kényelmetlenebbnek érezte, vagy a lapos sarkút, mely ugyan nem annyira
elegáns, de stabil érzést generál. Mindkettőt felpróbálta. Végül győzött a
hiúság, mégis a tűsarkú mellett döntött. Lassan indulni kellene, mert mire
villamossal eljut a rendelés helyszínére bizony az is időbe telik! Vegyes
érzések kavarogtak benne. Béla nélkül nem szokott mozdulni az utóbbi időben.
A kedvese most valami nagy ügyleten dolgozik, hogy mindkettőjüknek, no
meg a piciknek is jó legyen ezután.
Gondosan bezárta az ajtót és elindult a megálló felé. Míg odaért kétszer
megbicsaklott a lába. Rossz döntés volt a tűsarkú, még akkor is, ha nem extra
magas. De idő már nem volt arra, hogy hazamenjen átcserélni. A megállóban
rengetegen várakoztak. El volt szokva ettől a látványtól. Béla az utóbbi időben
mindenhova kocsival vitte. Mindegy. Most nincs itt. Meg kell oldani. Amikor
a szerelvény befutott a megállóba egy kicsit hátrébb állt. A várakozó utasok
nem sok empátiát mutattak a terhes nővel szemben. Mindenki törtetett,
mindenki ülőhelyhez akart jutni, no meg mielőbb a kocsi belsejébe, hogy
biztosan felférjen. Már megszólalt a felszállás végét jelző csengő, amikor
Ilonka is felszállt, de csak az ajtónál lévő oszlopba tudott kapaszkodni. Senki
nem ajánlotta fel a helyét. Nem baj, gondolta úgyis csak 7 megállót utazik.
Addig majd el lesz valahogy. Minden megállónál csak szaporodott a felszálló
utasok száma. Leszálló alig-alig volt. Ha mégis, annak is úgy kellett
átverekednie magát a többieken. Ilonka fejében megfordult, hogy ezt
szerelvényt ki kellett volna hagyni, de nyugtatgatta magát, nem lesz semmi baj.
Ahogy fogytak a megállók, úgy lett a szerelvény egyre zsúfoltabb. Mintha
mindenki ezzel a villamossal szeretett volna célhoz érni.
Két kézzel kapaszkodott az oszlopba, közben a gondolatai máshol jártak.
Hirtelen nagyon fékezett a villamos. Ilonka alig tudott megkapaszkodni.
Vigyáznia kellett, hogy a nagy has véletlenül se ütődjön hozzá semmihez.
Eldöntötte. Bár még két megállót kellene utaznia, de inkább sétál. Ezt a
tömegnyomort nem bírja már elviselni. Ahogy a villamos beérkezett a
megállóba megpróbált óvatosan elszakadni az eddig biztonságot nyújtó
oszloptól. De a tömeg megindult és elsodorta. Szinte lerepült a villamosról még
kapaszkodni sem volt ideje. Nagy erővel sodorta a tömeg a védőkorlátnak Még
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közben kioktatást is kapott egy idősebb hölgytől: minek utazik az olyan a
villamoson, aki nem képes arra, hogy félreálljon, ha mások le akarnak szállni?
Ilonka érezte, hogy a korlát alaposan benyomódik a hasába, majd egy újabb
lökéshullám után már talpon sem bírt maradni, hanem hassal előre a járdára
zuhant. Minden elfeketedett.
Mikor magához tért már a korházi ágyon feküdt. Óvatosan végigsímított saját
magán, de a nagy poci már nem volt sehol. Csak néhány cső, infúzió, monitor...
Hirtelen fogalma sem volt mi is történt.
–

Mi történt velem? - kérdezte az éppen érkező és infuziót bekötő
nővérkét – ugye a picikkel nincs semmi baj. Kérem, nyugtasson meg,
hogy minden rendben van.

–

Mindjárt jön az adjunktus úr és minden el fog mondani – válaszolta a
nővérke, aki rutinból végezte tovább a munkáját – most pihenjen. Az a
legfontosabb, hiszen hatalmas trauma érte a testét.

Később megérkezett az orvos is. Látszott rajta, hogy nehezen birkózik a
feladattal, annak ellenére, hogy már rutinja lehetett benne. Odahúzott egy
széket az ágy mellé és megfogta Ilonka kezét.
–

Sajnálom – kezdte – de az ikreket nem sikerült megmentenünk. - A
kislány már így is vagy két napja halott lehetett, a köldökzsinór a
nyakára tekeredve esélyt sem adott neki az életre, de a kisfiú ha nem
kapja azt a két hatalmas ütést a szemtanúk elmondása szerint túlélhette
volna. Így viszont ő sem kapott erre esélyt. Igazán sajnálom. Az Ön
életéért is küzdöttünk, mire mindent sikerült stabilizálni. De ön még
fiatal. Még van esélye egy újabb terhességre. Természetesen azt előre
kell bocsájtanom, hogy innentől kezdve, csak nagyon gondos
felügyelet mellett. Most pihenjen, hogy megerősödjön. Értesíthetünk
valakit erről a szomorú eseményről.

Ilonka úgy érezte, hogy rászakadt a világ. Egyszerre dúlt benne az
önmarcangolás, hogy miért is kellett, a fájdalom az ikrek elvesztése és a szépen
eltervezett élet kisiklása miatt. Azután sírni kezdett. Az orvos nem hagyta
magára addig, míg a roham le nem ment. Ilonka akkor odaadta neki Béla
telefonszámát, de arra kérte az orvost, csak annyit közöljenek vele, hogy
balesetet szenvedett, a többit majd ha itt lesz, mert hogy jön, abban biztos volt.
Mikor magára maradt ezerszer elátkozta magát, hogy nem a józan eszére
hallgatott. De ha a kislány már tényleg meghalt, akkor az volt az a furcsaság
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amit érzett. Mit is mondott az orvos: ő még fiatal, még lehet gyermeke, ha
gondos felügyelet mellett is. Csak már itt lenne Béla!
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XXXII.
A napok egyhangúan teltek. Miklós az ideje többségét az irodában töltötte. Be
kell pótolni azt a kereset kiesést, amit a „svájci- kaland” elvitt, mondogatta,
hiszen a számlákat fizetni kell. Mert azok csak jönnek, csak jönnek. Bélára
nem lehetett számítani, mert az őt ért veszteség, most mindent felülírt. Ideje
nagy részét a kórházban töltötte, majd amikor Ilonkát hazaengedték szinte
minden percében vele volt. Nem érdelkelte sem az üzlet, sem a bevétel. A
csapat viszont fellélegezhetett kicsit, kötöttek néhány apró, de jól jövedelmező
üzletet. Úgy látszott minden sínre kerül. Gyakran dugta be a fejét egy-egy
munkatárs az ajtón, hogy érdeklődjön Miklósnál: „lesz ebből a nagy üzletből
valami? Mondj már legalább egy érdemleges információt?
Miklós ilyenkor, előbb szépen, majd egyre durvábban utasította el a kérdezőket:
Amennyit te tettél eddig érte, abból azt hiszem, komoly bevételre nem
számíthatunk. Ha itt lesz az ideje, mindent meg fogtok tudni, de ez most nem
publikus. Legegyszerűbb ülni és várni a sült galambot... de mint tudjuk arra
épp elég az éhes száj!
A napok szépen csordogáltak egymás után. Kintről érdemi hírek nem érkeztek.
Igazából Miklós már lemondott arról, hogy ebből valaha is üzlet lehet, hiszen
ismerve Gézát, akinek kompromisszumkészsége nem sokkal haladta meg egy
alligátorét, felmérve Mrs. Jenkins figyelmeztetését aki főgonoszként a bátyust
jelölte meg, no meg belelátva kissé a svájci bankok egoista ügykezelésébe,
mindez sok jóval nem kecsegtetett. Aggályait még Elemérrel sem osztotta meg.
Nem akart pánikot. Meg volt most mindenkinek a maga baja.
Úgy döntött felhívja Pétert! A telefon a szokottnál is tovább csengett, majd
foglaltat jelzett. Újra próbálkozott. Megint csak, mint az előbb. Ráhagyta.
Biztos nincsenek otthon. No, majd később újra megpróbálja.
Egy óra sem telt bele csöngött a telefon. Zoé volt a vonal másik végén, Péter
felesége. Hangja fátyolos, Miklós rögtön érezte, hogy valami komoly dolog
történt.
–

Szia Miklós! – kezdte az asszony könnyeivel küszködve – Péter a múlt
héten karambolozott. Egy terepjáró leszorította és csak annak
köszönheti az életét, hogy a BMW amit vezetett egy igazán masszív
karosszéria. Az orvosok bizakodóak. Törött bordák, törött kar, törött
láb, törött gerinc hogy csak a fontosabbakat említsem, no meg három
életmentő műtét a belső sérülések miatt. Pedig nagyon várta tőled a jó
híreket. Minden nap emlegetett.
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–

Nagyon sajnálom Zoé, hiszen Péter kifejezetten jó vezető volt.
Legalább meg van az, aki leszorította? Alaposan meg kellene büntetni
az ilyen mocskokat!

–

Sajnos nincs. Mint aki jól végezte dolgát egyszerűen továbbhajtott.
Természetesen az út tele volt autóval, de senki sem látott semmit.
Tudod, hogy ilyenkor az emberek nem szívesen keverednek bele más
problémájába. Csak az a szerencse, hogy egy kocsi megállt és abban
két fiatal orvos utazott. Így sikerült Péter állapotát stabilizálni.
Mesterséges altatásban tartják, hogy minél kisebb legyen a
szervezetének a terhelése. Talán a jövő héten felébresztik... legalábbis
ezt ígérték. De mondj legalább te valami jót. Nagyon ránk férne már
egy igazi jó hír!

–

Sajnos nem tudok. Ebben a műfajban isten malmai nagyon lassan
őrölnek. Elment a szerződés tervezet, elment a vételi nyilatkozat
mindkettő az eladó részéről aláírva, most azt várjuk, mi lesz a
konzorcium következő lépése. Azt hiszen pillanatnyilag a dolog ötvenötven százalékos. De dolgozunk tovább. Hidd el, ha valami van,
azonnal jelentkezem. Péternek pedig mielőbbi teljes gyógyulást
kívánok, neked és a családnak pedig kitartást! Ha tudok valamiben
segíteni, csak szólj... megteszek mindent, ami tőlem telik... de hiszen
ismersz.

Mikor letették a telefont Miklós elgondolkodott. Előbb Ilonka, majd most Péter.
A fentebblakó úgy látszik, szeretné kivonni őket ebből az eszement ügyletből.
De akkor miért ilyen drasztikusan. Kavarogtak a gondolatai. Ekkor lépett be
Béla az irodába. Frissen borotválva, öltönyben és nyakkendőben. Szinte rá sem
lehetett ismerni. Kezében a telefonja.
–

Szia, Miklós! – kezdte – kintről ugyan még semmi visszajelzésem sincs,
sőt Gézát napok óta el sem érem, de fel kellene mennünk Budapestre.
Kicsi Nikolas keresett a mai napon és azt mondta, hogy komoly
vevőjük van erre az árura. Azt hiszem, ezt akkor tudjuk érdemben
elbírálni, ha meghallgatjuk őket. Ide csak ketten megyünk, a tolmácsra
házon belül nincs szükség. Mit szólsz hozzá? Három órára kellene fent
lennünk az Osztyapenkónál. Ott várnak bennünket és elkísérnek a
találkozó színhelyére. Mit mondasz?

–

Ok! Részemről nincs akadálya, ha van tankolásra pénz, mert bizony a
kicsikém hasa igencsak porzik – válaszolta Miklós, miközben az
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órájára nézett – akkor viszont haza kell mennem átöltözni, mert így
mégsem mehetek egy komoly helyre egy komoly mandat mellett –
hangjából sütött a gúny majd hozzátette – hogyan gondoltad? Pályán
megyünk, vagy a régi úton, mert az indulás attól függ. A pályának
komoly anyagi vonzata van. Nekem meg Béla, pillanatnyilag egy árva
buznyákom sincs!
–

Hagyd már abba ezt az örökös nyavalygást – szólt rá Béla – van pénz
tankolásra is, meg a pályára is. Menj, öltözz át, azután gyere vissza
értem és menjünk. Én ezt az ügyletet szeretném végre nyélbe ütni.

Időre a megbeszélt helyen voltak. Várniuk kellett, mert senki nem volt ott.
Majd megérkezett egy ütött kopott viseltes Opelban a „felvezető”. A terem
ahova érkeztek zsúfolásig megtelt emberekkel. Mindenki egyszerre beszélt. A
hangzavar olyan méreteket kezdett ölteni, hogy Miklós nem bírta tovább:
–

Csendet kérek – rivallt rá a tömegre, majd miután elhalkult a zaj
hozzátette – Mindenki a sárga ügyletben van it? Akkor kezdjük talán
azzal, hogy minket Kicsi Nikolas hívott ide. Ő itt van?

A terem végében egy viszonylag alacsony ember állt fel. Enyhén kopaszodó,
hatalmas harcsa bajsza szinte eltakarta a száját. Látszott rajta, hogy ő a csoport
motorja, mert ahogy felállt egy pisszenést sem lehetett hallani.
–

Igen itt vagyok - kezdte a mondandóját – mi mindannyian közvetítők
vagyunk, akik ismerik a vevőt, de mindaddig, míg megállapodásra nem
jutunk, nem adunk ki semmilyen információt. Azt hiszem elég világos
voltam. Elegünk van már az üres körökből.

–

Uraim! - kezdte Miklós – akkor azt hiszem itt valami nagyon
félresiklott. Mi közvetlenben az eladót képviseljük, itt van Béla mandat
megbízásának másolata... tehát hivatalosan járunk el. Van esetleg Önök
közül bárkinek egy ugyanilyen vevő oldali sajtpapírja? Mert egyébként
nem érthető az, hogy meg kell állapodnunk. Miről, kivel? Én itt csak
egy csomó embert látok, aki szentül hiszi, hogy megfogta az Isten lábát,
pedig higyjék el, még a saruszíját sem!

Azzal körbeadta a másolatot a megbízásról, az ajánlatról, a tárolási jegyről és
az árut tartalmazó jegyzékről, igaz nem színesben csak fekete-fehérben, de
kitakaratlanul, úgy ahogy ezt illik. A terembe körbejártak a papírok és
mindenki látni akarta. Ilyet még ebben a kis hazában úgyse látott.
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–

Mit tudtok nekünk ajánlani – szólalt meg Kicsi Nikolas – mert úgy
látom, itt téves információk keringenek.

–

Semmit! - vágra rá Miklós – az ég egy adta világon semmit. Mi az
eladói oldalt képviseljük. Állítólag ti ismeritek a vevőt. Akkor ti a vevői
oldalról kell, hogy kivegyétek a jutalékot. Az áru létezik, köthető,
átruházható. Egyetlen ponton tér el a procedúra a szokásos nemzetközi
gyakorlattól, bank to bank történik az igazolás egy időben. Tehát
bankok közötti a pénz és az áru egyidejű igazolása. Nos, akkor mi a
kérdés? Mert nem igazán értjük az egészet.

–

De hát az eladó által felkínált komisszió nagyon alacsony. 0,25 % jut
oldalanként. Hogyan lehet ezt ennyi ember között elosztani?- Nikolas
nagyot nyelt, majd így folytatta – nem lehet emelni ezen az összeget?

–

Hát, itt van a kutya elásva – nevetett fel Miklós – ti azt hiszitek, hogy
egy dollár egyenlő egy forinttal. A 0,25 % -ból még akkor is urasan
meg lehet élni, természetesen ha az ügylet létrejön, ha százan vannak a
közvetítők. Jó lenne, ha megtanulnátok számolni. Módosítani, pedig
nem lehet. Az eladó így döntött, ez az ajánlata és ennél nagyobb
jutalékot a bankok sem engednek kifizetni. Ha arra gondoltatok, hogy
a mi oldalunkról is vesztek le némi pénzt, ez most felejtős. Itt is megvan
a stáb, aki több hónapja dolgozik ezen az ügyön. Nektek semmitek
sincs, csak egy aláírt províziós szerződés birtokában kezdenétek el
kavarni a piacot, jó szokás szerint az ajánlatot, a dokumentumokat
átírva és kitakarva. Ez ennek az ügyletnek csak a halálát jelentené. Ezt
pedig mi nem akarjuk. Nos, azt hiszem, legjobb lenne, ha elölről
kezdenénk. Mitek van, és mi miben tudunk segíteni nektek? De kérem,
hogy tegyük félre a bizalmatlankodást és végre játsszunk nyílt lapokkal.
Ha üzletet akarunk. Ha meg nem, akkor nekünk menni kell, mert
másutt is van két – három ilyen csapat, akiket meg kell győzni arról,
hogy nem a közvetítő diktál a vevőnek és eladónak, hanem az eladó
ajánlj, a vevő elfogadja és a közvetítő boldog, hogy csurran – csöppen
neki is valami.

A teremben olyan csönd lett, hogy még a légy zümmögését is lehetett volna
hallani, ha lett volna bent. Hogy elősegítse a döntést, Miklós kiszámolta, hogy
fejenként mennyi dollár is üthetné a közvetítők markát, ha ebből üzlet lenne.
Forintra már nem számolta át, azt meghagyta nekik. Látta az arcukon a
megdöbbenést, hiszen ennyi pénzről álmodni sem mertek. Még hosszan
beszélgettek, de közelebb a megoldáshoz nem jutottak. Azzal zárták a
beszélgetést, hogy átgondolják és majd jelentkeznek. De látszott, hogy az
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egésznek a kerékkötője Kicsi Nikolas, aki ennél sokkal, de sokkal többre
vágyott.
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XXXIII.
Rohantak a napok. Mindig volt mit csinálni. Pénzt kellett keresni, hiszen a
megélhetés csak így volt biztosítható. Ajánlatok, megkeresések jöttek mentek.
Tárgyalásokat bonyolítottak, még a svájci áruban is, de érdemi előrelépés nem
mutatkozott. Béla ugyan többször beszélt Gézával, de a konzorcium is
hallgatott. Már több mint egy hónapja voltak itthon, mire érdemi információ
érkezett.
Felpörögtek az események. A konzorcium új tárgyalást akart megbízottja útján,
de jelentkezett egy kínai és egy olasz vonal is, akiket állítólag nagyon érdekelt
az áru. Ismét menni kellett.
Az új szálloda minden igényt kielégített. Miklós nagyon fáradt volt. Az egész
éjszakát végigvezette. Ahogy megérkeztek és kipakoltak közölte, hogy most
letusol és néhány órát alszik, mert agytekervényei bizony erősen ziláltak. Mire
Géza és Lizike megérkezett, már az igazak álmát aludta.
Délután volt mire felébredt. Béla elmondta, hogy jelentkezett a konzorcium
nevében egy ügyvédi iroda. Bár az ügyvéd úr maga nem beszél magyarul és
különben is nagyon beteg – cukros – de a segédje Billinger úr fogad majd
bennünket. Holnap délelőtt.
Az ügyvéd úr háza Zürich zöldövezetében, családi házas beépítésű
lakóterületen volt. Érkezés után a csapatot Billinger úr fogadta, aki – 56-os
menekültként került Svájcba, mint később kiderült – remekül beszélt magyarul.
A helyiségben egy hatalmas asztal állt, melynek egyik oldalán az eladói csapat
a másik oldalon az ügyvéd úr képviseletében 3 fő foglalt helyet.
–

Ez az a szerződés, ami jelenleg is érvényesnek tekinthető – kérdezte
Billinger úr egy szerződést adva Géza kezébe – mert akkor ez lehet a
tárgyalási alap.

Géza úgy tett, mintha gondosan tanulmányozná az angol szöveget. Majd hogy
mégse derüljön ki, hogy fogalma sincs az egészről odatolta Miklósnak.
–

Azt hiszem, ezen már túlléptünk. Megnéznéd Miklós, hogy ez-e az
aktuális anyag?

Miklós rögtön látta, hogy ez az a szerződés, amiben a konzorcium komoly
csapdákat rejtett el.
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–

Nem! Ez a szerződés nem aktuális. Ezt elfogadni nem tudtuk, ezért azt
kijavítva, aláírva megküldted a konzorciumnak, de válasz nem érkezett
– azzal a táskájába nyúlt és átadta a javított szerződést Billinger úrnak.

–

Bocsánat a figyelmetlenségemért, hogy be sem mutattam önöknek a
konzorcium képviseletében itt tartózkodó Goldmann urat. Ő kapta a
megbízást, hogy ajánlatot tegyen az eladó úrnak. Át is adnám neki a
szót. Bár nem beszél csak angolul, de majd igyekszem a legjobb
tudásom szerint tolmácsolni.

Miklós megrúgta Dani bokáját, hogy el ne árulja, hogy tud angolul. Így
legalább kontroll lesz az elhangzott szöveg és a fordítás fölött.
–

Uraim és hölgyem – kezdte Goldmann, aki sűrűn törölgette izzadó
homlokát – a konzorcium bízott meg azzal, hogy az eladónak,
legalábbis a jelenleginek, ajánlatot tegyek. Mivel tudjuk, hogy az áru,
bár szerződésileg most az ön tulajdonában van, mégis a konzorcium
nem önnel, hanem a tényleges tulajdonossal szeretne üzletet kötni.
Megbízottunk Mrs. Jenkins már tett önnek egy ajánlatot, ami akkor
visszautasításra került. Ez sajnálatos. Már régen túl lennénk az első
tranzakciókon, mindenki megelégedésére, ha egy kicsit nagyobb
önökben a kompromisszum készség. Nem igazán érti ugye, hogy miért
is ragaszkodnánk ahhoz, hogy Önök kiszálljanak ebből az ügyletből?
Elmagyarázom. Egy kicsike, mondhatnám úgy is, hogy jelentéktelen
spanyol cégecske akarja lebonyolítani a világ talán legnagyobb
kereskedelmi ügyletét. Milyen biztosítékot tud nyújtani, hogy a
diszkréció teljes lesz, hogy az ügylet fair módon zajlik le, arról nem is
beszélve, hogy Magyarország, ahonnan önök származnak most lépett
át a szabad világba, de sokszor fogalmuk sincs arról, hogy a pénz
megszerezni sokszor könnyebb, mint megtartani. A baj, ami a
kereskedelmi ügyletet érintheti nagyobb, mint amit önök valaha is el
tudnának hárítani. A konzorcium képviseletében már tárgyaltam
korábban a tényleges tulajdonossal, de akkor a londoni Fixing mínusz
hat százaléknál jobb feltételről tárgyalni sem akart. Nem azt mondom,
hogy a mostani ajánlat ellentmond a nemzetközi kereskedelmi
gyakorlatnak, de lássák be, nagy a tétel ezért a feltételeknek is
kedvezőbbnek kellene lenni. De térjünk a lényegre: a konzorcium
megbízott azzal, hogy adjak át önnek egy csekket – fordult Gézához –
melyre hajlandó önnek kifizetni 30 milliárd dollárt, ha kilép az
ügyletből és direkt tárgyalási lehetőséget biztosít a tényleges
tulajdonossal. Ezt az összeget akár már holnap felveti a bankjában és
azt hiszem ez az összeg már annyira jelentős, hogy érdemes rajta
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elgondolkodni. Éppen ezért most választ sem várok. Egy hétig még itt
vagyok, remélem, józan ésszel végiggondolja az ajánlatot és okosan
fog dönteni. Még annyit, mielőtt befejezném. Ha mégis úgy dönt, hogy
kevésnek találja a felkínált összeget, felhatalmazásom van némi
emelésre. Igaz az az összeg már nem ennyire jelentős, de ahogy önök
mondják, sok kicsi sokra megy. Várom a válaszát majd, de nem most!
– azzal felállt és elhagyta a termet.
Néhány perc telt el és újra visszatért. Vörös volt, mint a rák. Nem győzte
törölgetni a homlokát, amikor lerogyott az egyik székre és folytatta a
mondókáját.
–

Csak szeretném megerősíteni, ha az előző mondataim esetleg mégis
hagytak némi kétséget afelől, hogy üzletet szeretnénk csinálni. Igen
szeretnénk. De nem önökkel! Az eredeti tulajdonossal. Azért, hogy
lássák, nem vagyunk szemetek felajánlottunk önöknek egy komoly
lelépési díjat, mindössze azzal az apró kitétellel, hogy kiszállnak ebből
az ügyeltből. Épeszű ember ezt felfogja és megérti. Tönkre is tehetnénk
önöket, hisz a konzorciumnak erre is meg van az anyagi és egyéb
forrása, de szeretnénk, ha ez elkerülhető lenne. Engem ezért küldtek
ide! De most már tényleg átadom a terepet.

Géza csak ült, nem szólt semmit. Lehet, hogy tényleg átgondolja?
–

Hölgyem és uraim! Ha lehet egy javaslatom, kérem, hogy a jövő héten
hétfőn találkozzunk újra, addig van lehetőségük az ajánlat
átgondolására, elfogadására vagy elutasítására – zárta a beszélgetést
Billinger úr – bár ez utóbbit nem tartanám ésszerűnek.

Géza egész délután és este sem szólt egy árva szót sem. Lizike sem piszkálta,
hogy nyilatkozzon. Így is túl volt terhelve az agyának az a néhány tekervénye,
ami még józanul tudta értékelni a hallottakat. Azt már megértette, a
konzorciummal ő üzletet kötni nem tud. De vajon győz-e a józan ész?
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XXXIV.
Lizike és Géza másnap nem jelentkezett. A csapat nem tudta mire vélni a
dolgot. Azt már mindenki látta, hogy a konzorcium ajánlata sokkal, de sokkal
több a semminél. Így legalább esély nyílna arra, hogy az elvégzett munka
megtérüljön. De minden Gézától függött. Igaz ebből a pénzből nem vehetett
volna szigetet, de hátralévő életében nyugodtan szemlélhette volna a világot,
még akkor is, ha a töredékét meg kellett volna osztania a résztvevőkkel.
Azután váratlanul betoppantak. Épp akkor, amikor senki nem várta őket.
–

Luganoba megyünk – mondta köszönés helyett Géza – egy kínai
érdeklődő van ott, aki állítólag vásárolni szeretne. Egy pesti csapat
hozta őket. Megígértem, hogy megnézzük. Ismerve a közvetítőket sok
bizalmam nincs hozzá, de úgy néz ki, lassan bezárulnak a lehetőségek.
Használjuk ki. Hátha.

Luganoba a hegyeken keresztül és egy hosszú alagúton lehetett eljutni. Az
alagút előtt egy hatalmas parkoló közepén kávézó állt. Béla, Géza és Lizike
kávézni mentek, de sem Miklóst sem pedig Danit nem hívták. Ők az autóban
várakoztak, miközben havas esőt sodort a szél. Mikor visszatértek Géza ennyit
mondott:
–

Hívhattunk volna beneteket is, de sok fontos megbeszélni valónk volt.
Úgy gondoltam, hogy ez nem tartozott rátok. Ami mégis, azt úgyis
megtudjátok.

Miklós nem szólt egy szót sem. Elindultak. Géza öreg mercedese ment elöl ők
csak követték. A sebességkorlátozás miatt az út hosszú volt. Folyamatos
kocsisor, de a kétszer egy sáv miatt előzésről szó sem lehetett. Ahogy Lugano
előtt kiléptek az alagútból egy egészen más világ nézett vissza rájuk. Melegen
sütött a nap, csak néhány gomolyfelhő tarkította az eget. A hegyi szerpentinről
a városra lehetett látni. Igazi mediterrán hangulat lett úrrá rajtuk. Az utat
pálmafák szegélyezték. Ahogy leértek a hegyről csupán két utcányira volt a
találkozó helye egy szállodában. A kínaiak több mint fél órát késtek. Mikor
megérkeztek arra hivatkoztak, hogy a pestiek rossz időpontot adtak meg nekik.
Két férfi és két nő volt a csapatban. Mint kiderült nemzetközi volt a társaság.
Csak egyik férfi volt kínai a másik mongol, a két nő pedig Dél-Koreát és
Thaiföldet tudta a hazájának. Miklós már tudta, hogy ebből ügylet nem lesz.
Hiszen ha valóban kínai kormány a vevő, kívülállókat nem enged belelátni az
ügyletbe. De Géza volt a főnök, ő rendelkezett.
A kínai férfi vitte a prímet.
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–

Úgy értesültünk, hogy van eladó árujuk – csapott a közepébe – nekünk
pedig megbízásunk van arra, hogy vásároljunk. A vevőnknek 500 kg
mennyiségre lenne szüksége – ezzel, mint aki eget rengető tételt sorolt
fel hátradőlt – mennyi árut tudnak biztosítani?

Gézán látszott, hogy ez a második hatalmas pofon volt a héten. Mit képzelnek
ezek? De mit képzelnek ott Budapesten? Világosan elmondta a tételt és a
feltételeket is, most meg ez a ferdeszemű ficsúr hülyét akar belőle csinálni.
Belenyúlt a táskájába és elővette a kitakaratlan tárolási jegyet és odatolta az
elégedett partnerének.
–

Csak ennyi van és ebből nem tudok, de nem is akarok csipp-csupp
tételeket leszakítani. Ha komolyan gondolják, hogy vásárolni
szeretnének, akkor a tárgyalás előtt készüljenek fel. Útálok a semmiért
ennyit utazni!

Most a kínai szeme kerekedett ki. Nézte a tárolási jegyet és nem akart hinni a
saját szemének. Újra és újra végigolvasta az angol szöveget, mielőtt megszólalt,
visszaadva a papírt.
–

Ez tényleg ennyi mennyiség? Azt hittük, hogy az informátorunk elértett
valamit. Ez hatalmas tétel és hatalmas pénzt kell mögéje helyezni. Erre
pillanatnyilag nincs felhatalmazásunk, de ha tudnak várni egy-két órát
megpróbáljuk elérni a megbízót és akkor tudunk tovább tárgyalni.

–

Oké! – válaszolta Géza – ez még belefér. De itt van a szerződés tervezet.
Mielőtt beszélnének megbízóval, olvassák el, hogy tisztában legyenek
a feltételekkel. Ettől eltérni ugyanis nem tudok és nem is akarok. Ha
két órán belül nincs érdemi válasz, már itt sem vagyunk. Nekem az
időm drága. A tétel feldarabolásáról pedig szó sem lehet! – azzal
visszahelyezte a tárolási jegyet a táskájába.

A nemzetközi csapat élénk beszélgetésbe kezdett. Majd úgy döntöttek, hogy
elindulnak intézkedni. A mongol jó házigazdának bizonyult, mintha kárpótolni
szerette volna őket a fiaskóért. A csapat másik fele a megadott időre visszatért.
A kínai széles mosollyal újra kezdte.
–

Bocsássanak meg, de a vevő egy kicsit szkeptikus. Túl nagy a tétel.
Arról nem is beszélve, hogy a procedúra ellentmond a nemzetközi
gyakorlatnak. A bank to bank igazolás feltételezi, hogy a teljes vételár

148

igazolására van csak lehetőség, ami hatalmas pénz. Hogyan tudnánk
ezt kimozdítani a holtpontról?
–

Azt hiszem ez egy komolytalan kísérlet – válaszolta Géza – valóban
nagy a tétel, de ezen változtatni nem lehet. A bank to bank igazoláshoz
pedig ragaszkodom. Tudom, hogy eddig az volt a gyakorlat, hogy
igazolták az árut, azután vagy volt pénz vagy nem. Ebbe én nem tudok
belemenni. Ha van komoly vevő, akkor itt az áru, de csak az én
feltételeimmel. Az pedig, hogy a vevő szkeptikus, az ő dolga! Én is az
vagyok, mert eddig számtalan tárgyalás során derült ki, hogy az
állítólagos vevőnek egy fillérje sincs. Az áru igazolása után akart, az én
árummal házalni és vevőt kutatni. Na, nem! Tegyünk végre pontot a
mai napra. Van vevőjük vagy nincs, erre a tételre?

–

Sajnos ekkora tételre pillanatnyilag nincs – válaszolta a kínai – de ha
kaphatnánk egy kis időt, a kormányom biztos, hogy potenciális
vevőnek léphetne elő.

Sajnos opciót senkinek nem tudok adni. Aki igazol bank to bank azé az áru.
Előjogok pedig nincsenek. Ha mégis találnak vevőt jelentkezzenek a
megszokott csatornán. Én senkit nem akarok kihagyni ebből, de előjogokat
sem biztosítok. Ha így megfelel, dolgozzanak rajta.
Látszott, hogy nem nagyon tetszik a válasz, de Géza volt az eladó, most ő volt
az erdő felől. Miklós odasúgta Bélának:
–

Ezeket sem fogjuk látni többet. Pitiáner emberek, akik hozzászoktak
már, hogy mindig nekik volt igazuk. Most rádöbbenhettek, hogy ez
nem fedi a valóságot.

Hazafelé Béla Gézáékkal utazott. Annyi, de annyi fontos megbeszélnivalójuk
volt. De azt, hogy mi volt a beszélgetés tárgya Zürichbe érkezésük után sem
árulta el.
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XXXV.
Lizike furcsa zajra ébredt. Még sötét volt. A szobát csak egy zseblámpa fénye
világította meg. Ez a fény a sarokban felállított, még Spanyolországból hozott
Krisztus szobrot világította meg. Azt a szobrot, melynek bal keze a szívén a
jobb keze pedig két ujját feltartva áldást osztott. A szobor előtt Géza térdepelt
és sírt. Ezt még a gyér világítás mellett is jól lehetett látni, hiszen folyamatosan
rázkódott a válla. Közben, mintha párbeszédet folytatott volna a szoborral.
Lizike úgy tett, mint aki nem vett észre semmit. Kicsit a fejére húzta a takarót,
de alóla figyelt mindent. Nagyon megrázta ez a jelenet. Hiszen egyikük sem
volt igazán vallásos. Megértette, hogy az utóbbi napok megpróbáltatásai Géza
idegeit lassan kikezdték. Mogorva volt, nem lehetett hozzá szólni, hiszen
azonnal robbant.
–

Mondd miért hagytál el engem – kérdezte két hüppögés között a
szobortól Géza – majd rövid szünet után hozzá tette – ennyire nagy baj,
hogy védeni próbáltam az érdekeimet? Hiszen tudod, mit akartam. Egy
szigetet, ahova az úr és a te dicsőségedre kápolnát építettem volna...
már ez sem megfelelő indok?

Azután újra sírt. Hosszan és keservesen. Majd úgy látszott megnyugodott. Újra
folytatódott az egyoldalú párbeszéd.
–

Mit tartogatsz még a számomra? Segíts, kérlek. Nem tudom, mit
tegyek?... Ha engedek, töredékét sem kapom annak, ami a tervem
megvalósításához kell... de ha nem... lesz-e esélyem megcsinálni az
ügyletet?... Vagy nem vagyok elég jó? Kérlek, mondj valamit!

Azután újra csend, majd ismét Géza hüppögése hallatszott. Ismét sírt. Mintha
a világ fájdalma most akarna kitörni belőle. Majd váratlan fordulatot vett a
dolog.
–

Ha így akarod, legyen így!... Én ezt is vállalom!... Legyen piros kereszt
minden ruhámon!... Nem fogom szégyellni!... De segítesz ugye?...
Egyedül már nem bírom ezt a terhet!... Ha akarod, mindennap
imádkozom is... de kérlek... kérlek, segíts! Mutasd nekem a helyes utat.

Majd rövid, de érthetetlen mormogás hallatszott. Géza felállt lekapcsolta a
zseblámpát és visszafeküdt az ágyba. Reggel későn ébredt. Nyugodtnak
látszott. Lizike észrevette azonban, hogy megváltozott. Zavarosnak tűnő
szemében felfedezni vélte az őrület első jeleit. Szótlanul ment a varródobozért
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és Géza egyik ingének zsebére szapora öltésekkel felvarrta az első piros
keresztet.
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XXXVI.
Eltelt két nap mire Lizike és Géza jelentkezett. A csapat elképzelni sem tudta
mi történhetett. Mikor megérkeztek Géza határozottan kijelentette:
–

Holnap megyünk Vadúzba. A tulajdonos beszélni akar velünk. Mit akar,
arról fogalmam sincs. Hiszen érvényes szerződésünk van. Remélem,
nem mesterkedik ő is valamiben.

–

Mi is kellünk oda? - kérdezte Miklós – hisz egy ilyen megbeszélésre
nem szoktak sleppel érkezni?

–

Nem mindegy, hogy hol töltöd az idődet az én költségemre – vágott
vissza nyersen Géza – Biztos, hogy nem fognak benneteket beengedni,
de legalább kicsit kimozdultok ebből a semmittevésből. Épp ideje lenne,
ha már csinálnátok is valamit. Csak lesitek a sült galambot, az ügylet
meg nem halad!

–

De hiszen a te térfeleden pattog a labda. Napokra eltűnsz, iránymutatás
nincs. A döntésedről, ha született ilyen nem tájékoztatsz... szóval
nagyon nehéz úgy dolgozni, ha az információ áramlása ennyire
egyoldalú – vágott vissza Miklós.

–

Már megint túl okosnak képzeled magad! Azt hiszed, mindent tudsz.
Pedig nem! Már bánom, hogy anno engedtem a nyomásnak és
bevettelek ebbe az ügyletbe. Ez az én üzletem! Akár tetszik akár sem!
Megértetted? Holnap reggel megyünk és kész! Értve vagyok?

Miklós nem szólt egy szót sem. Elővett egy könyvet és úgy tett, mint aki olvas.
Pedig forrt benne a düh. Észre vette a meglibbenő kabát alatt Géza ingén a
piros keresztet. Nem tudta mire vélni, hisz eddig ez nem volt, de ugyanakkor
a hatalmas változást is észrevette, ami talán a többieknek fel sem tűnt. Mikor
Lizike és Géza elviharzott csak annyit jegyzett meg Bélának címezve:
–

A barátod úgy látszik elindult az őrület útján – majd annyit még
hozzátett – azt hiszem ez mindannyiunknak, akik ebben eddig
dolgoztunk, nagyon, de nagyon rossz hír. Egyre messzebb kerül a
lehetőség, hogy pénzhez jussunk. Már csak azt várom, mikor tesz ki az
ügyletből. Igaz nem is bánnám. Így dolgozni nem lehet.
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Béla mintha nem is hallotta volna. Válaszra sem méltatta Miklóst, aki
megértette, itt valami nagy összeborulás történt a háttérben.
Másnap reggeli után elindultak. Nagyon szép tájakon haladtak keresztül. Tiszta
rendezett volt a környék mindenütt. A Residence Hotel impozáns épülete előtt
parkoltak le. Lizike és Géza elindultak, hogy megtudják jövetelük okát. Miklós
és Dani sétáltak egyet, de Béla a kocsinál maradt. Talán titkon abban
reménykedett, hogy egyszer majd kijönnek érte, hisz ő az eladó mandat
megbízottja. De nem jöttek.
A londíner egy nagy tárgyalóba vezette Lizikét és Gézát. Kisvártatva megjelent
egy százhatvan centi körüli kreol szépség három férfi kíséretében. Kettő
közülük a csukott ajtó két oldalán helyezkedett el szorgalmasan vizslatva a
terem minden apró szegletét. A zakó alól hónaljtáska és benne fegyver is
elővillant néha. Lehet, hogy tudatosan, de az is lehet, hogy csak úgy spontán.
A kreol szépség az őt követő férfivel határozott léptekkel ment a várakozókhoz.
Előbb Lizikének nyújtott kezet, majd Gézának. Kézfogása határozott és erős
volt, amit talán ebből a törékeny alkatú nőből ki sem lehetett nézni.
–

Manuela Sanchez vagyok – mutatkozott be – a mai napon én
képviselem a tulajdonost. Természetesen, majd ha lesz megfelelő
információm tájékoztatnom kell majd a fejleményekről, ez néhány
percet igénybe fog venni. De gondolom a mai napot erre szánták.
Bemutatnám önöknek a tolmácsot. Rajta keresztül fogunk értekezni:
Amerigo Kováts. Magyar származású, így azt hiszem nem lesz gond a
megértéssel.

Géza lassan elővette a tulajdonossal kötött szerződést a táskájából és várta,
hogy vajon Manuela mit fog elővezetni a szerződésükkel kapcsolatban. A
hölgy is látta ezt a mozdulatot, de figyelembe sem vette.
–

Kedves Géza! Ugye szólíthatom Gézának? - de meg sem várta a
kérdezett válaszát, így folytatta – a tulajdonos élénk érdeklődéssel
kíséri figyelemmel azt a munkát, melyet a szerződés megkötése óta
végez. Mondhattam volna úgy is, hogy végeznek, hisz az utóbbi
hónapok eseményei adtak némi okot arra, hogy a tulajdonos bizakodó
legyen. Valljuk be, hogy a több mint egy éve megkötött szerződés után
néhány hónapig érdemi munka nem folyt. Tárgyalgattak ugyan, de a
többségről, már az ajtóban látszott, hogy potenciális vevőnek nem
tekinthető. Tájékoztatna, hogy jelenleg hogyan áll az ügylet?
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–

Igazából nem értem a kérdést! - válaszolta Géza – hiszen kötöttünk egy
szerződést, ami azt tartalmazza, hogy az áru mindaddig az én
birtokomba kerül, míg el nem adom. Ez nem két kiló kenyér, de nem is
egy rúd felvágott. Nagy pénzről van szó és sajnos a világ nem annyira
gazdag, hogy minden utcasarkon álljon egy pénzes vevő. Jelenleg...

–

Igen tudjuk kedves Géza – vágott közbe ellentmondást nem tűrő
hangon Manuela – jelenleg tárgyalásokat folytat egy amerikai
konzorciummal, aki mint értesültünk nem akar önnel üzletet kötni.
Velük már tárgyaltunk korábban, de az általunk kínált londoni fixing
mínusz hat százalék nem bizonyult elégségesnek. Azt is tudjuk, hogy a
konzorcium majdnem bevitte önt az erdőbe, csak a szerencsés
véletlennek köszönheti, hogy megúszta. Ha akkor azt a szerződést
aláírja, azt hiszem még azt a pénzt is elvették volna öntől, amit soha
meg nem keresett.

–

Minek köszönhetem, hogy ilyen aprólékos figyelemmel vesznek körül
– próbálta Géza lazára venni a figurát – hisz szerződést kötöttünk, nem?
Akkor meg minek ez a felhajtás?

Manuela nem szólt egy szót sem. Felállt és kiment a teremből. A két ajtónálló
maradt, jelezve, hogy innen se ki se be. Gézában megfordult a gondolat, hogy
feláll és elmegy, de a két pókerarc semmi jóval nem kecsegtetett.
Eltelt vagy fél óra mire Manuela visszajött. Kezében két papír-csomagot tartott.
Visszaült a helyére, a papirokat lefordítva az asztal lapjára helyezte.
–

Kedves Géza! Tájékoztattam a tulajdonost mindarról, ami itt elhangzott.
Nem volt elragadtatva a hallottaktól. Az előző kérdésére most adok
választ. Több mint egy év. Bevétel nélkül. Lehet, hogy önnek komoly
tartalékai vannak, de a tulajdonos háztartása, életvitele egy kicsit más.
Ugye nem baj, hogy kezd aggódni azért, hogy vajon lesz-e ebből az ön
közreműködésével üzlet. Azt tudjuk, hogy a konzorcium potenciális
vevő. Azt is tudjuk, hogy rajtuk kívül a kínai kormány érdeklődik még
az áru után, de azután hosszú szünet. Azt is tudjuk, hogy a konzorcium
egy jelentős összeget kínált fel önnek arra az esetre, ha kilépne az
ügyletből és direktbe kapcsolná a tulajdonost, hogy a tárgyalások újra
indulhassanak.

–

Igen, igaza van – vágott közbe Géza – de nem fogom fillérekért
elkótyavetyélni az árut. Ez ugye érthető?
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–

Igazából nem! Önnek a tulajdonos tíz százalék kedvezménnyel adta
oda az árut, ön pedig jelentős nyereséggel kívánja ezt tovább
értékesíteni. Ha így számolunk, akkor valóban sokkal kevesebb az
összeg, mint ami a teljes vételár megfizetése után üthetné a markát. De
kérdezem én: vajon nem mohó egy kicsit ön? Ha nem hajlandók önnel
üzletet kötni, nem lenne jobb elgondolkodni a felkínált összegen - ami
tudomásunk szerint még tíz milliárddal bővíthető - mint elveszíteni az
egészet?

–

Hogyan érti, hogy elveszíteni? Hiszen szerződést kötöttünk! Határidő
nélküli szerződést! - replikázott Géza, akin látszott lassan fogytán a
türelme.

–

Úgy értettem, ahogy mondtam! De azt hiszem ön az, aki az egészet nem
érti. Most tolmácsolom azt, amivel a tulajdonos megbízott. Javaslata az,
hogy fogadja el a negyven milliárdot. Hozza össze a tanácskozást a
konzorciummal. Londoni fixing mínusz kilenc százalék lesz az ajánlat.
Ha sikerül az ügyletet lebonyolítani a fennmaradó egy százalékra a
tulajdonos kötelezettséget vállal, hogy önnek a tranzakciót követően
kifizeti. Azt hiszem így már szebb képet mutat a dolog. Én az ön
helyében ezt választanám.

–

Ha nem fogadom el, hanem ragaszkodom ahhoz, hogy én
értékesíthessem a szerződéses feltételek szerint, amit megkötöttünk,
akkor mi lesz? Talán kényszeríteni fognak, hogy visszalépjek?

–

Azt akár most is megtehetnénk, hisz minden feltétel adott – mutatott a
két ajtónállóra Manuela – de a tulajdonos korrekt ember, nem híve az
ilyen kikényszerítésnek. Természetesen, ha nem fogadja el, akkor más
szabályok lépnek életbe. Kérem, tanulmányozza át ezt a szeződést, ami
a jutalékra vonatkozik, mint az előbb mondtam – azzal Géza elé tolta a
több oldalas angol nyelvű szerződést – bocsánat! Tudom, hogy ön nem
beszél idegen nyelvet, de úgy tudom kollégái közül valaki igen.
Olvassák át és jelezzenek vissza.

–

Mi lesz, ha mégsem fogadom el – mondta most már emelt hangon Géza
– engem nem lehet fenyegetni.

–

Mi lesz, ha nem fogadja el? Nos, erre is van forgatókönyv. Itt egy másik
szerződés, mely meghosszabbítja az ön eladói státuszát, de csupán két
hónappal. Ha ezalatt az idő alatt sem tudja az árut eladni, akkor a
szerződés, amit a tulajdonossal kötött semmissé válik és a tulajdonjog,
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minden kötelezettség nélkül visszaszáll. De ha erre sem hajlandó...
akkor jön az, amitől szeretnénk önt megóvni. - azzal Géza elé tolta a
másik szerződést is. - A tulajdonos kéri, hogy mához egy hétre újra
találkozzunk itt. Óva intem önt attól, hogy ne legyen itt. Kicsi ez az
ország. A hosszú kéz politikájával pedig minden elérhető. Örültem a
találkozásnak és remélem józan ésszel fog dönteni.
Azzal kezet nyújtott mindkettőjüknek és mind a négyen elmentek. Géza úgy
érezte, hogy földbe döngölték. Az erődemonstráció a tudtára adta, hogy
szerződés ide, szerződés oda itt bizony az erősebb kutya elve működik.
A parkolóba érve intett Bélának. Elmondta, hogy visszamennek Zürichbe, de
kemény tárgyalásuk volt, így ma nem mennek a szállodába, hanem egyenesen
haza. Átgondolják a hallottakat, azután majd holnap megbeszélik. Ennél többet
azonban nem volt hajlandó mondani.
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XXXVII.
Miklós a barátját hívta, de csak a feleségével tudott beszélni. Megtudta, hogy
Pétert még mindig mesterséges altatásban tartják és azt is, hogy az orvos
szerint bár van esély a felépülésre, soha többet nem lesz az, aki volt. Azt is
megtudta, hogy a rendőrségi nyomozás nem vezetett eredményre: nem találják,
aki a balesetet okozta. Lassan le fogják zárni a nyomozást. Semmi nem úgy
alakult, ahogy kellett volna.
Délután megérkezett Lizike és Géza, aki igen paprikás hangulatban volt. Most
már a zakója elején is ott díszelgett a piros kereszt. Nagy hangon kezdte
ócsárolni az eddig végzett munkát, majd így folytatta:
–

Ez az áru különleges figyelmet kíván, arról nem is beszélve, hogy
titoktartást. Most pedig úgy áramlik az információ, mint a folyó, ha
árad. Megtudhatom kinek és minek köszönhető ez? Így dolgozni nem
lehet! Ennek egyszer és mindenkorra véget kell vetni, még úgy is, ha
embereket kell kitennem a partvonalon kívülre. Van valakinek ezzel
kapcsolatos véleménye?

Miklós tudta, hogy a korábbiak folytatásaként ez ellene irányul, de úgy volt
vele, hogy most nem szólal meg. Mindenki tudta, hogy itt tartózkodásukhoz
pénz kellett, sok pénz. Ennek előteremtője Béla volt, aki eddig több, mint tíz
darab, millió dolláros jutalék szerződést osztott ki és íratott alá Gézával,
természetesen megfelelő anyagi ellenszolgáltatásért. Csak így lehetett
finanszírozni az itt tartózkodást. Az információ áramlás innen származott.
Ehhez Bélán kívül egyiküknek sem volt köze.
Lassan felállt. A szekrényből elővette a bőröndjét és pakolni kezdett. Egy szót
sem szólt, várta a fejleményeket.
–

Te most mit csinálsz – kiabált rá Géza – talán megkérdezhetnéd, hogy
a jelenlétemben mit csinálhatsz és mit nem. Vagy szerinted nem én
vagyok az eladó? Ennyire nagyra tartod magad, hogy már semmibe
veszel... Pedig jobb, ha tudomásul veszed, hogy Európában én vagyok
az első számú aranyásó! Ezt a címet senki nem veheti el tőlem!

–

Ne túráztasd magad Géza! Senki nem vitatta, hogy te vagy az eladó,
jelenleg. De vajon meddig? Hiszen nem akarnak veled üzletet kötni.
Valahol ezt meg is értem. Azt, hogy az utóbbi időben semmiről nem
tájékoztattál bennünket... így dolgozni nem lehet. Azt hiszem én
megszolgáltam a béremet, amit soha nem fogok megkapni, azzal, hogy
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nem engedtelek be a szerződés csapdájába. De ezt felejtsük el... Azt,
hogy te európai aranyásó... röhögnöm kell!...
–

Csak nem azt akarod mondani, hogy ezért, mert sikerült elhárítani egy
fiaskót, nekem hálásnak kell lennem – vágott közbe Géza.

–

Az élet olyan lehetőségeket kínált neked, amiről mások még csak
álmodni se mertek. Mégsem tudsz élni vele, mert a kapzsiságod
meghaladja a józan ítélőképességed. Ezen még az sem változtat, hogy
most piros keresztet hordasz a ruhádon. Tudom, és ezt nem kell
mondanod, számomra ez az ügylet véget ért. De most mondom: nem
csak a számomra, a számotokra is, ha nem vagy képes felfogni, hogy
azzal a sajtpapírral, amivel rendelkezel, esélyed sem lesz arra, hogy
szembeszállj akár a konzorciummal akár a tulajdonossal. De ez már
nem az én bajom. Csak emlékezz arra, amit mondtam. Én a helyedben
kilépnék ebből a mókuskerékből, a felkínált tetemes pénzzel. De hála
istennek nem vagyok a helyedben. Én ilyen aljas módon nem tudnék
eljárni azokkal szemben, akik segítettek. Remélem, tudod, hogy az
utóbbi három nagybevásárlás az én költségem volt, a megélhetésed
biztosítására. De erre is balkeresztet vetettem. Egy szó, mint száz,
holnap hazamegyek és erről már az isten sem tud lebeszélni.

A szobára mély csend telepedett. Miklós tovább folytatta a csomagolást.
Minden apró részletre ügyelve, nehogy valami is itt maradjon.
–

Szeretném kérni a szerződés mintákat, ami nálad van – szólalt meg
Géza – hiszen az az eladó tulajdona.

Miklós lassan megfordult és úgy nézett Gézára, mint aki nem jól hall. Azután
lassan és megfontoltan elmondta a véleményét.
–

Dehogy adom, hiszen én dolgoztam rajta. Nekem köszönheted, hogy
megúsztad. Nem kedves Géza! Az én zsíromon nem fogsz többet
élősködni a fene nagy hozzáértéseddel.

Azzal, mint aki jól végezte a dolgát ismét a csomagolással foglalkozott. Béla,
mint egy rakás szerencsétlenség ült az ágyon. Dani az egyik cigarettát szívta a
másik után. De szólni egyik sem szólt, pedig tudták, Miklósnak igaza van.
Kisvártatva Lizike törte meg a csendet.
–

Miklós, ne legyél már ilyen forrófejű. Senki nem mondta ki eddig, hogy
ki akarnak zárni ebből a csapatból, hisz nagyon sokat köszönhetünk
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neked. Ha nincs a megfelelő összeköttetésed, a konzorciumig sem
jutottunk volna el. Annyi simlis van ebben a műfajban, hogy mire mind
kiszűröd, már el is telt egy fél élet. Jól gondold át. Döntés még nem
született, hogy hogyan tovább, hisz Gézának két újabb szerződés van a
kezében. Rövidesen döntenie kell, hogy hogyan tovább. Ebben is
kellene a segítséged.
–

Tudod Lizike, veled semmi bajom. Bár elmondhatom, hogy nagyon
megpuhultál. A kezdeti keménykedésed jó irányba terelte anno a
dolgokat, de most, mint a homok, lassan kipereg az ujjaid közül és
csendes szemlélővé váltál. Mint akinek minden mindegy. Igazából ez a
döntés már azóta érlelődik bennem, mióta megszűnt a kétoldalú
információ áramlás. Egycsatornás lett a rendszer és így csak a bukás
lehet a vége. Nem tudok és talán már nem is akarok segíteni. Pontosan
tudom, mit kellene tenni és ebből fényes üzlet lehetne, de miért
játsszam én az okost? Azért, hogy néhány nap vagy hét múlva újra
eljátsszuk ugyanezt? Én soha nem voltam az, aki szórja az információt.
Pláne ilyen fontos ügyben. De ahhoz, hogy benneteket finanszírozni
lehessen, bizony Bélának már sok cimborát meg kellett keresni, akik
csak úgy, hogy semmit nem tudnak az egészről, nem adtak pénzt. Nos,
akkor honnan is származnak az információk?

–

Mit tudsz te, amit én nem tudok?! – kiabálta Géza – és egyáltalán hogy
jössz ahhoz, hogy véleményt nyilváníts?!

–

Na, látod Lizike – válaszolta Miklós tudomást sem véve az egyre
vörösödő Gézáról – erről beszéltem. Szóval holnap reggel hazamegyek
és kész. Apropó! – ezt már Bélának címezte – szükségem van 300
márkára, mert tankolnom is kell, hisz a luganoi és vaduzi értelmetlen
kirándulás alaposan kiszárította a tankot. Ha kérhetem még ma! Nem
igazán érdekel, hogy ennyivel kevesebb jut nektek.

–

Nem fogom engedni, hogy egy fillért is kapj – replikázott Géza –
megtiltom Béla, hogy egy fillért is adj neki!

–

Ok! Akkor más módon szerzek pénzt. Holnap reggel felkeresem az
ügyvéd urat és eladom neki az információkat amivel rendelkezem.
Remélem, nekik megér ez 300 márkát. Ez nem fenyegetés Géza, hanem
szükségszerű lépés, hogy hazajussak. Igaz lenne más megoldás is. A
Westend Unionon keresztül kérhetnék a haveroktól pénzt, legfeljebb
egy nappal tovább kellene itt rontanom a levegőt, de Bélával nem
ebben egyeztünk meg, mikor elindultunk. Ismét magamra hagyott, mint
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már annyiszor, akkor miért legyek én most nagyvonalú? Tudod, jól
jönnek azok a fénymásolatok is amit menet közben az anyagokról
készítettem.
–

Legszívesebben megfojtanálak – kiabálta Géza – tudtam, hogy nem
szabad beengedni téged ebbe az ügyletbe. De mindenki ellenem fordult.
Itt az eredménye.

–

Tudod Géza ez a tehetetlen ember természetes reakciója. De
figyelmeztetlek: végezz tisztességes munkát, mert ha ismét talpra állok,
ott áslak el, ahol megtalállak. Ez nem fenyegetés a részemről. Én, veled
ellentétben, pontosan tudom, hogy mit akarok.

Béla felállt és odament Miklóshoz. Kezébe nyomta a kért 300 márkát, de szólni
nem szólt egy szót sem. Visszament és az ágyra rogyott. Látszott rajta, hogy
nagyon megviselték a történések. Fogalma sem volt arról hogyan tovább. Géza
felkapta az aktatáskáját és kiviharzott a szobából Lizikével a nyomában. Csak
akkor szólalt meg.
–

Tényleg itt akarsz hagyni bennünket? Akkor hogyan tovább? Ha tudod
a megoldást miért nem mondod el? Tudod miben egyeztünk meg? Én
tartom magam a megállapodáshoz. De a segítséged nélkül ez nem fog
menni.

Miklós nem értette. Míg Géza itt volt, megszólalni sem mert. Most meg
könyörög. Úgy döntött válaszra sem méltatja. Megy haza és kész. Ebből most
nem enged. Tudta, hogy nélküle halott az ügylet, de már ez sem érdekelte.
Hirtelen Lizike lépett be az ajtón.
–

Ne haragudj Miklós! Azt hiszem, ezt még el kell neked mondanom.
Valóban nem vagyok most a toppon, de igazából két tűz között
vergődöm. A konzorcium egy hatalmas lelépési összeget kínált fel
Gézának, a tulajdonos pedig ha létrejön az ügylet a
közreműködésünkkel egy százalék jutalékot a teljes tételre. Ahogy én
számoltam ez ugyan lényegesen kevesebb, mint a tervezett bevétel, de
meghaladja a negyven százalékot és a tulajdonos szerint ez még
ötvenig feltornázható. De azt hiszem, Géza lassan beleőrül ebbe, mert
mindent visszautasít. Így viszont csak két hónapja marad, mielőtt még
elveszik tőle a teljes tételt. Akkor pedig marad az éhkopp. De az már
nélkülem! Csak azt akartam, hogy tudd. Ha úgy döntök, hogy holnap
én is hazamegyek, elviszel?
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–

Persze! Reggeli után indulok. Ha itt vagy jöhetsz velem, ha nem... így
jártál. Egyébként köszönöm az információt, de szinte szóról szóra
tudtam, vagy inkább éreztem, hogy így van. Készüljetek fel, mert
marad az éhkopp!

Amikor Lizike elment, csend telepedett a szobára. Miklós a táskájába zárta a
pénzt és az iratokat, letusolt, és mint aki jól végezte a dolgát aludni tért. Holnap
hosszú út várt rá.
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XXXVIII.
A Sierra tempósan falta a kilométereket. Német területen megtankolt, vett
magának két szalámis szendvicset és egy üveg ásványvizet, azután ismét a
lovak közé csapott. Nem sietett, mert már nem volt miért. Lizike nem jött, így
egyedül vágott neki a hazafelé útnak. Soha ilyen nyugalmat nem érzett. Mintha
mázsás tehertől szabadult volna meg. Nem bánta a döntését. Egy önmagát
tömjénező, mindenki mást senkinek tekintő pszichopatával úgyse lehetett
volna partot érni. De majd megtudják. Hozzáértés és nyelvtudás nélkül?
Állandó eladási kényszer alatt. Csak bukás lehet a vége. De ez már nem az ő
baja. Szinte észre sem vette, már túlhaladt Münchenen. Nem hiába mondja a
közmondás: hazafelé a lovak is gyorsabban haladnak. Még egyszer kellett
tankolnia, de az már a magyar határ közelében osztrák területen. Örömmel
állapította meg, hogy jól sáfárkodott, mert a tárcájában még több mint
százötven márka lapult. Elfogyasztotta az egyik szendvicset azután irány a
határ. A vámvizsgálat csak percekig tartott. Csomagtartó kinyit, vámtiszt
belenéz, azután int, hogy mehet. Otthon édes otthon.
Éjfél előtt valamivel ért haza. Látta, hogy a lakás már sötét. Zavarogni nem
akart és kedve sem volt most: ugye megmondtam kérdésekre válaszolni. Beállt
az épület alatti garázsba. A polcról levett egy oda delegált takarót, lenyitotta a
Sierra ablakait, hátra döntötte az ülést és lefeküdt. A garázs mennyezetén futó
csövek kellemes meleget árasztottak. Lassan elnyomta az álom.
Tíz óra volt mire felébredt. Felpakolt a lakásba, mint aki most érkezett. A párja
már dolgozni ment. Elrendezte a dolgait, letusolt, megborotválkozott,
átöltözött. A táskájából kipakolta a svájci iratokat. Úgy döntött bemegy az
irodába és végleg leszámol ezzel az éhenkórász társasággal. Az irodai
íróasztalán halomba álltak az ajánlatok. Nyoma sem volt még a kollégáknak.
Nem is baj, állapította meg, legalább nem kell magyarázkodni. Azt
meghagyom Bélának, ha egyszer hazajön. Maga mellé vette az
iratmegsemmisitőt és lassan, komótosan átnézte az érkezett anyagot. Kitakarás,
ármódosítás és már dolgozott is a szecskázógép. Rövid időn belül a hatalmas
ajánlat halmazból már csak néhány használható maradt. Ezt a táskájába tette.
Megeresztett néhány fontos telefont, tájékoztatva a partnert, hogy a
következőkben ezen a vonalon ne keresse. Megadta az új elérhetőségét.
Összerakta a holmiját és épp búcsúzni készült az irodától, mikor Elemér dugta
be a fejét az ajtón.
–

Te itt? Mi történt? Megint keresztbe tett ez a szerencsétlen – kérdezte,
szinte lélegzetet sem véve közben – bejött amitől tartottál?
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Miklós leült az asztalhoz és elmondta mindazt, amit tudott. Azt is elmondta
Elemérnek, hogy a mai nappal ő ezt a kócerájt itt hagyja mert lassan kezd
veszélybe kerülni a család megélhetése. Elemér csak a fejét csóválta a
hallottakon. De tenni nem volt mit.
–

Nézd – szólalt meg hirtelen – most jövök egy cégtől, lebonyolítottunk
egy kisebb tranzakciót, és ennyi jut belőle neked – azzal zsebébe nyúlt
és egy borítékot rakott Miklós elé. - Tudom nem érted, de ezt az
ügyletet még te hoztad, te kezdted el én csak befejeztem Közel
egymillió, pontosabban 960.000.-Ft a jutalék. Úgy gondoltam, hogy
ebből mi ketten leveszünk ötszázezret, amit elfelezünk – a fele összeg
van a borítékban - majd kifizetem az elmaradt két havi telefonszámlát.
A többit odaadom a srácoknak. Bélának most ebből nem jut. Mit szólsz
hozzá?

–

Jó barát vagy Elemér, köszönöm! Én ugyan már nem leszek itt, de ha
bármiben tudok neked segíteni, tudod, hol találsz meg. Most mennem
kell, mert nem akarok senki előtt magyarázkodni.

Mikor hazaért az első dolga volt a konyhaasztalon összegyűlt csekkek
számbavétele. Elment a nem messze lévő postára és befizette a tartozásokat.
Jóleső érzéssel állapította meg, hogy még van annyi, hogy az ünnepekre nem
maradnak pénz nélkül. Azután ott az egyik könyvben lapuló márka tartalék.
Átment a közös képviselőhöz és befizette a közös költség elmaradást is.
Elégedetten dőlt hátra a fotelban. Mégis csak szép az élet, ha az embernek
vannak barátai.
Otthonról kezdett dolgozni. Nagy ügyleteket nem bonyolított, de folyamatos
kisebb ügyletek fedezték a mindennapi költségeket.
Azután egy napon más telefonhívás érkezett. Béla volt a vonalban.
–

Tudom, hogy haragszol rám, de fontos lenne, hogy beszéljünk. A
segítségedet kell, hogy kérjem. A minap érkeztünk haza és ezt a
fejleményeket kellene megbeszélnünk. Szakítanál rám időt, ha
felkereslek?

–

Miért ne – válaszolta Miklós – gyere, ha van időd. Bár engem ez a téma
már nem izgat. Azt meg előre megmondom, ne is próbálkozz, mert
pénzt az nem adok. Semmilyen célra! Örülök, hogy annyi összejön,
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hogy a mindennapi költségeket fedezi. Ami kicsi meg marad, az kell a
családnak a megélhetésre.
Hamarosan csengettek. Béla állt az ajtóban. Majd amikor leültek egymással
szemben elmondta a problémáját.
–

Igazad volt! Géza teljesen bekattant. Mikor eljöttél másnap lementünk
Vaduzba ismét. Oda én megint nem mehettem be, de Lizike elmesélte,
hogy mi is történt. Az egy százalékos jutalékszerződést széttépte, majd
aláírta a két hónapos moratórium szerződést. De ez még mind semmi.
Utána felkereste az ügyvédi irodát és közölte Goldmann úrral, hogy
nem lép ki a szerződésből, ha akarják csak tőle lehet az árut
megvásárolni. Goldmann még kétszer próbálkozott, de amikor az ötven
milliárd dollár lelépés sem hozott eredményt, látványosan összetépte a
csekket. Annyit fűzött még hozzá, hogy két hónap múlva az áru úgyis
az övék lesz és ez ellen Géza nem tehet semmit. Géza folyamatosan
imádkozik, mert állítólag azt ígérte neki Jézus, hogy övé lesz a siker.
Már Lizike is kiszállt a buliból. Küldtek neki pénzt és visszautazott
Spanyolországba, azzal, hogy még megpróbálja menteni, ami menthető.
Azt, hogy ezt mire értette fogalmam sincs. Géza, hogy egyedül maradt
folyamatosan pénz követelt, hogy virágot tudjon vinni a templomba.
Azután érdekes fordulatot vett az egész. Megkeresett az ügyvédi iroda,
hogy beszélni szeretne velem. Kocsit is küldtek. Billinger úr nagyon
készséges és figyelmes volt. Elmondta, hogy Goldmann úr hagyott itt
egy csekket, arra a célra, hogy a közvetítők ne járjanak rosszul és ne
terjedjen az a világban, hogy a konzorcium kisemmiz mindenkit, aki
ebben az ügyletben részt vett. Hiszen mégis csak én vagyok az eladó
mandatja. Természetesen az ügylet után járó teljes összegről szó sem
lehet, de nagyon méltányos az ajánlat. Viszont, ha javasolhatja ne
kezdjük el költeni ezt a pénzt, hanem fektessem be svájci
államkötvénybe, tíz éves futamidőre. Mivel nem kis összegről van szó,
a kamat évente felvehető és ez sem csekélység. Én elfogadtam és
aláírtam, igaz angol nyelvű szerződés és nem volt sok idő a
gondolkodásra, az is igaz, hogy egy szót sem értek az egészből, de
elhoztam neked az én példányomat. Remélem nem követtem el nagy
ostobaságot – azzal átnyújtotta Miklósnak a kétoldalas szerződést,
melyet mindkét fél az aláírásával látott el.

Miklós hosszasan tanulmányozta a szerződést. Nagy összegről volt szó,
melynek rendelkezési jogát Béla átruházta az ügyvédi irodára, azzal, hogy
belátása szerint fektesse be. A szerződésben viszont szó sem volt svájci
állampapírokról, éves jutalékról pedig még annyira sem. Mindössze annyi volt
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ami elfogadható volt benne, hogy sikeres befektetés esetén Bélát egyszeri
hetven millió dollár illeti meg. El volt képedve. Ez a két idióta mindent
elcseszett, amit csak lehetett. Béla ahelyett, hogy kérte volna a csekket, még
többet akart. Nem tudta mit tegyen. Ha elmondja, hogy ezzel kisemmizte nem
csak magát, de a többieket is, vajon el fogja hinni? Mindegy! Ezt elhallgatni
nem lehet!
–

Tudod Béla, ez is olyan, mint a búza ügylet, csak most te kerültél
partvonalon kívülre. Beetetett Billinger úr, gondolom jókat röhögve a
hátad mögött, mert így a Goldmann által otthagyott csekkel csak ők
jártak jól. Neked barátom, ebből egy fillér nem sok, de annyi sem fog
járni. Hisz svájci kötvény befektetésről szó sincs, csak befektetésről.
Ha bebizonyítják, hogy sikertelen volt a befektetés, ugrott a jutalék is.
Arról nem is beszélve, hogy jogvita esetére a zürichi bíróság került
megjelölésre, mint eljáró bíróság, ott pedig, ha pert akarsz nyerni tejelni
kell. Van erre pénzed?

–

De hát Billinger úr azt mondta... – védekezett volna Béla – én azt hittem,
hogy jót csinálok, mindannyiunknak.

–

Igen! Billinger úr azt mondta, amit hallani akartál, mert neked, nektek
az isten pénze sem lenne elég. Most azután edd is meg, amit főztél!
Nem tudom a hitelezőid mit fognak mindehhez szólni? Mert a pénzüket
soha nem fogják viszontlátni az tuti. Milyen szerencse, hogy már több
mint egy hónapja kiszálltam, illetve kitettetek az ügyletből. Hálás
vagyok érte. Így nem érhet az a vád, hogy veletek susmusoltam.
Bocsáss meg, de tudok még valamiben segíteni? Tudod, az én időm
most drága. Nekem pénzt kell keresnem, mert mindent elvettél tőlem,
amiért dolgoztam.

–

Összehívtam holnapra egy megbeszélést a résztvevőkkel. Arra
gondoltam, hogy mindenkitől beszedem a bankszámlanyitás költségét,
azután a jutalék reményében kiutazom Svájcba és számlát nyitok
mindenkinek, hogy legyen hova utalni a pénzt! Eljössz a találkozóra?

–

Nem! Minek! Egy az, hogy jelenlétük nélkül, az aláírásuk, adataik
hiányában számlát te soha nem tudsz nekik nyitni. A másik, hogy ez
megint csak lenyúlás szerintem. Pláne, most, hogy tudod, te sem
juthatsz egy fillérhez sem! Elcseszted! Most mondom viszont, hogy én
ebbe a simlibe pénzt nem rakok bele! Sem időm sem energiám erre.
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Mikor Béla elment Miklós még sokáig azon gondolkodott, hogy hogyan
választja ki a sors ezeket a pancsereket, hogyan adhat a kezükbe ilyen
lehetőségeket, amit azután lezser mozdulattal tesznek tönkre. Később feladta
az elmélkedést, mert várta a munka. A megélhetésért naponta meg kell küzdeni.
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XXXIX.
A terem zsúfolásig megtelt. Minden meghívott igyekezett ott lenni, hiszen
kíváncsi volt, mikor kaphatja meg a őt jogosan megillető jutalékát. Béla, mint
az amerikai elnökjelölő gyűlésre úgy vonult be. Igaz nem volt sem csinnadratta,
sem pedig konfetti eső, de éreztette, hogy most ő osztja a törvényt. Helyet
foglalt az asztalnál. Körbenézett. Mindenki – kivéve Miklóst – itt volt, akit
meghívott. Megkocogtatta az üdítős poharát, csendet kért.
–

Ugye nem baj, hogy ülve maradok. Barátaim, azért jöttünk most össze,
mert lassan pont kerül az ügyletnek a végére, amit a ti segítségetekkel
bonyolítottam. Már csak néhány kis lépés választ el bennünket attól,
hogy élvezhessük közös munkánk megérdemelt gyümölcsét. Nos,
ezeket a kis lépéseket kell most megbeszélnünk. Sajnos van egy rossz
hírem is. A jutalékot készpénzben felvenni nem lehet. Ehhez a bank
nem járul hozzá. Akinek van Svájcban számlája, az kérem adja meg a
számlaszámot, hogy intézkedni tudjak. Akinek viszont nincs, annak
nyitni kell, mert csak utalással rendezhető a jutalék kifizetése. A számla
nyitás költsége húszezer forint. Ez kétféleképp oldható meg. Egyik,
hogy mindenki egyénileg kiutazik és abban a bankban nyit számlát,
amelyik neki szimpatikus. A másik variáció, hogy én hétfőn utazom
Svájcba és megbíztok engem a számlanyitással. Ehhez viszont be kell
fizetnetek még ma a nyitási összeget. Hány embernek van már számlája
kint?

Egyetlen jelentkező sem akadt. Rendben van ez így, gondolta Béla, majd így
folytatta.
–

Karcsi, a segítőm most mindenkihez odamegy, és ha akar számlát
nyitni, kérem, adja át elismervény ellenében az összeget. Ha nem akar,
azt is tudomásul vesszük, de a kifizetés elé komoly akadályokat gördít.

–

Mi a biztosíték arra, hogy ez nem egy újabb pénzlenyúlás – kérdezte a
hátsó sorból egy férfi – nekem egyre inkább az az érzésem, hogy te és
a partnereid belőlünk, a mi pénzünkből akartok jól élni. Ezzel a
véleményemmel nem vagyok egyedül. Lassan fogytán a türelem. Jó
lenne, ha végre valamit virítanál is a nagy szavak helyett.

A termen morgás futott végig. Volt, aki helyeselt, volt, aki lehurrogta őket. Béla
megvárta, míg csendesedik a felzúdulás, csak utána szólalt meg.

167

–

Igen! Így is fel lehet fogni a kérdést! Valójában nem erről van szó. De
megértettem. Nem akarjátok, hogy én nyissak számlát nektek.
Tegyétek meg magatok. Egy hét áll a rendelkezésetekre. Aki addig
leadja a számlaszámot, annak a következő hónapban a bank már utalja
is az őt megillető jutalékot. Aki meg nem, az majd kiutazik és
megpróbálja rávenni a bankot, hogy számla nélkül is fizessen. Biztos
vagyok benne, hogy ez nem lesz lehetséges, de próba szerencse.
Örültem, hogy itt voltatok. Sajnálom, hogy így döntöttetek, de nekem
most mennem kell. Ne felejtsétek el: egy hét a határidő.

Hirtelen síri csend lett a teremben. Senki nem akart utazni. Inkább kifizetik a
számlanyitási összeget, mint tetemes költséggel tegyék ugyanezt személyesen
Svájcban. Karcsi a már előre elkészített listára felvezette a nevet, címet és az
azonosításhoz szükséges adatokat, bekönyvelte a befizetett összeget és
aláíratta az ívet. Végül mindenki befizette. Hétszázezer forint gyűlt össze. A
társaság szétszéledt. Béla adott húszezret Karcsinak a szolgálataiért, a többi
pénzt a listával zsebre gyűrte. Mennie kellett, mert Ilonkát kellett vinni a
pszichológushoz, aki még mindig nem tudta feldolgozni az ikrek elvesztését.
A házhoz érve hatalmas csődület fogadta. Rendőrség is kivonult elég nagy
létszámmal. Szalag került a ház egy része köré, ami jelezte, hogy itt valami
komoly esemény történt. Rosszat sejtett. Megkérdezve az egyik rendőrt
gyanúja beigazolódott. Ilonka kivetette magát a tízedik emeletről. Az összetört
testet már elszállították, de a nyoma még ott volt a földön. Béla úgy érezte,
összeszakadt a világ. Minden, amiért még érdemes volt küzdeni, ha kellett
csalni is, dugába dőlt. Térdre rogyott a járdán. Nem sírt, de mérhetetlen
fájdalom marcangolta. Majd felállt és elindult, hogy megpróbálja a lehetetlent,
hogy visszafordítsa, amit elrontott.
Billinger úr nem volt valami szívélyes. Nem tudta mire vélni, hogy Béla csak
úgy beállított, annak ellenére, hogy nem hívták. Szóvá is tette, hogy ezekben a
körökben ez nem így szokás. Itt előre egyeztetnek időpontot, csak az adott
időre jelennek meg. De ha már itt van, mondja el, hogy miben tud segíteni?
–

Kedves Billinger úr! Ön alaposan átvert engem, kihasználva a
jóhiszeműségemet, azt, hogy nem beszélek nyelveket. Egy olyan
szerződést íratott velem alá, mely nem csak az engem illető pénzt
nyúlta le, de még a megbeszélt jutalék sem realizálható. Nincs szó
svájci államkötvényről, nincs szó éves jutalékről, csak arról van szó,
hogy önök hatalmasat kaszáltak, én meg céltábla lettem azok előtt, akik
ezt eddig finanszírozták. Mondja mire volt ez jó?
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–

Nem tudom, honnan veszi ezt a marhaságot, amit most itt összehordott
– nevetett fel Billinger – minden úgy van a szerződésben, ahogy
megbeszéltük. Nem mondtam azt, hogy svájci államkötvényekbe
fektetünk, csak azt, hogy befektetünk. Azt sem mondtam, hogy
önöknek évente jutalék jár, hisz előre senki nem tudhatja, hogy egy
jónak induló befektetés hogyan fog zárulni. Ez lutri. Ha bejön,
hatalmasat lehet kaszálni, ha meg nem... Arra meg senki sem
kényszerítette, hogy a konzorcium által adott összeg feletti
rendelkezési jogot átruházza az irodára. Önnek nem volt elég a csekken
szereplő összeg, még többet akart. Látja ez a baj az ilyen kisstílű, hozzá
nem értő emberekkel. Nem gondolkodnak, csak a dollár jelek lebegnek
a szemük előtt. Ha akkor azt mondja, hogy kéri a csekket, ma már
gazdag ember lehetne.

Bélával megfordult a világ. Igaza volt Miklósnak. Alaposan átverték. Most
hogyan fogja mindezt a hitelezők felé elmondani? Szólni sem tudott, de forrt
benne a düh, ami lassan kitörni készült. Billinger is észrevette, hogy talán
túllőtt a célon. Megpróbálta hát menteni, ami menthető.
–

Már eszközöltünk egy befektetést, ami rövid távú. Ez azt jelenti, hogy
egy hónap múlva ki tudjuk venni belőle az első jutalékot, ami
körülbelül annyi lesz, mint amit önnek a szerződésben ígértünk. Írunk
egy kiegészítést erre az összegre, de most magyar nyelven is, hogy el
tudjon vele számolni a hitelezőinek. A korábbi szerződésünket nem
tudom semmisnek tekinteni, hiszen mindketten aláírtuk. Önt nem
kényszerítette erre senki. De ha mégis meg akarja támadni a bíróságon,
azzal az eszement váddal, amivel minket illetett, tegye. Nem hiszem,
hogy lesz olyan bíróság, mely igazat fog adni önnek. A jutalék
módosítást, ha elfogadja, megcsinálom. De ez csak egyszeri alkalom,
nem évenkénti. Ugye ezt érti?

Béla igazából most értette meg, hogy ez a minden hájjal megkent kis fickó,
akit egy mozdulattal össze tudna morzsolni, az orránál fogva vezette. De ha a
kiegészítést megcsinálja és a jövő hónapban kifizetik, megszabadulhat a
hitelezőktől és a maradékból is urasan élhet élete végéig. Igaz a sziget
körvonalai már egyre halványultak, de most a bőrét kell menteni.
–

Rendben! Csinálja meg! Megvárom – nyögte ki nagy nehezen a dühtől
fuldokolva.

Az elkészült kiegészítést gondosan átolvasta, mármint a magyar változatot. Az
volt benne, amiben most megegyeztek. Béla egyszeri hetven-millió dollárhoz
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jut az első befektetés jutalékának felvételekor. Igaz itt már nem egy hónap
hanem kettő szerepelt határidőként, de bánja a fene. Az is benne volt, hogy a
felek megállapodnak abban, hogy ezen összeg kifizetését követően további
követelésük egymással szemben nem lehet. Aláírta. Billinger is ellátta
kézjegyével és hatalmas pecsétet nyomott az aláírás fölé.
–

Értesíteni fogjuk, hogy mikor jöhet felvenni az összeget. Csekket
fogunk biztosítani, amit bármely bankban akár készpénzben is felvehet,
ha vállalja a rizikót ennyi pénz mozgatására. Kérem addig csak előre
egyeztetett időpontban keressen bennünket. Öröm volt önnel üzletelni.

Béla legszívesebben belevágott volna abba az öntelt vigyorba ami Billinger úr
arcán elterült. Hogyne lenne öröm. Hisz a csekken szereplő összeg,
nagyságrendekkel volt nagyobb, mint amit most sikerült – hogy tényleg
sikerült-e majd kiderül – kialkudni. Talán ezt még beveszik a hitelezők. Alig
várta, hogy hazaérjen. De a sors most is tartogatott egy hatalmas pofont a
számára. Míg Svájcban járt a felesége beszedett egy csomó gyógyszert és a
túlvilágra költözött. A búcsúlevélben csak ennyi állt: Ezt a kettősséget, ahogy
te élsz, már nem bírom. Legyél szabad!
A temetésen a gyermekei nagy ívben elkerülték, sugallva a külvilágnak, hogy
az apjukkal nem vállalnak semmilyen közösséget. Magára maradt. Lassan a
barátok is kerülni kezdték. Csupán néhány hitelező volt, aki állandóan a
nyakára járt követelve, az őt megillető pénzt. Sokszor meg is fenyegették.
Néha napokig bujkálni kényszerült.
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XL.
A pénzcsapok lassan bezáródtak. Hiába fordult bárkihez, mutatta a kiegészítés
magyar nyelvű változatát csak legyintettek. Hisszük, ha a pincér az első
százasból visszaadott jött ilyenkor a válasz. Pedig majd utazni kell. Hiszen a
csekket csak így veheti át. Szinte vánszorogtak a napok. Nagy nehezen eltelt
egy hónap, de érdemi válasz az iroda részéről nem érkezett. Eldöntötte, ha a
hónap közepéig nem jelentkeznek ismét kiutazik. Annyi pénzt csak össze tud
kaparni. Az nem lehet, hogy kétszer lépett ugyanabba a folyóba. Ezt talán már
ők sem merik megcsinálni. Napokig ki sem mozdult a lakásból. Úgy érezte
lassan ő is beleőrül a várakozásba. Hiányzott neki Ilonka, de hiányzott az
asszony is. Nagyon magányosnak érezte magát.
Már épp azt fontolgatta, hogy megveszi a vonatjegyet, amikor Billinger úr
telefonált. Kérte, hogy ha lehet még a héten utazzon ki a kifizetés részleteinek
megbeszélésére. Ez már zene volt a füleinek. Gyorsan el is terjesztette, hogy
utazik és pénzzel tér haza. Mindenki csak nevetett rajta, de néhányan kilátásba
helyezték, ha most sem lesz pénz, akkor bizony dádá lesz. Nem is akármilyen.
Billinger úr most szivélyesen fogadta. Elmondta, hogy egy kicsit csúszik a
dolog, de nem lényeges az eltérés. Csupán egy két hét. De a befektetések már
csak ilyenek.
–

Most akkor mit mondjak a hitelezőknek – kérdezte Béla – hiszen a
telefonja arra engedett következtetni, hogy a csekk már rendelkezésre
áll. Én azt is ígértem az embereknek, hogy pénzzel térek haza. Most
megint minden változik. Ki fog nekem hinni ezek után?

–

Ne haragudjon kedves Béla, de ez az ön egyéni problémája. Senki nem
hatalmazta fel arra, hogy olyan dolgokat állítson, ami nem fedi a
valóságot. Az pedig, hogy önt szorongatják a hitelezői, arról mi nem
tehetünk. De azt hiszem mindent, ami ezzel a fiaskóval kapcsolatos
csak magának köszönhet.

–

No meg önnek, aki mézes-mázos szavakkal elkábított és bevitt az
erdőbe. Azért kicsit szégyellhetné magát, amikor mindent az én
nyakamba kíván varrni.

–

Van annyi pénze, hogy egy éjszakát itt aludjon? Megkísérlem a
lehetetlent. Hátha sikerül legalább egy részét a kialkudott jutaléknak
megszerezni holnapra. Ha holnap délután visszajön, már többet tudok.
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De lássa, hogy kivel van dolga, itt van pénz taxira meg szállásra.
Holnap várom, úgy ebéd után.
A taxis egy magyar disszidens volt. Szóba elegyedtek. Béla megbeszélte vele,
hogy holnap ebéd után érte jön és visszahozza az irodához. Szinte egész éjjel
nem aludt. Kereste, hogy hogyan úszhatná meg ezt az újabb módosítást anélkül,
hogy laposra verjék. Hajnal volt mire elaludt. Mikor felébredt, alig várta, hogy
a taxi jöjjön érte. Az irodánál viszont senki nem nyitott ajtót. A taxis türelmesen
várt. A sokadik csengetésre sem nyílt az ajtó. Egy szomszéd érdeklődve nézte,
hogy mit csinál Béla. Majd mondott valamit de ő nem értette. A taxis
készségesen segített.
–

Azt mondja a szomszéd, hogy reggel elutaztak a hegyekbe, biztos, hogy
2-3 hétig oda vannak. Az ügyvéd úr nagyon beteg, ilyenkor a
szanatóriumban gyógykezelik a kollégái pedig a közelben vannak, ha
valamit intézni kell, kéznél legyenek.

Béla az állomásra vitette magát. Még szerencse, hogy visszafelé is megváltotta
a jegyet, mert a pénz amit Billinger adott épp fedezte a szálloda és a taxi
költségeit. Borravalót már nem is tudott adni. Véget ért egy álom. Keserves
véget. Sokat veszített. Pedig milyen szépnek indult. A holnap, ha lesz
egyáltalán, még lehetne szép. Lehetett volna, ha ésszel él és nem a pénz lebeg
a lelki szemei előtt. Talán két három hét múlva... Addig hogyan ússza meg? Ki
fog majd hinni neki? Majd kiderül. Csak már otthon lenne! A többit majd
megoldja valahogy. Lassan elnyomta az álom.
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Epilógus
Béla az órájára nézett. Furcsa – gondolta – soha nem hordott órát, mindig a
telefonján nézte a pontos időt. De most óra volt a kezén. Egy Doxa. Svájci
minőség. Elegáns és pontos. Ilyen fontos helyen csak elegánsan lehet
megjelenni, Öltöny és nyakkendő. Nem a szokásos jobb napokat látott nadrág
azzal a megszokott kockás inggel. Lassan hozzá kell szoknom, hogy nem
vagyok már egy a sok közül, hanem az egy vagyok, az egyetlen. Ismét az óráját
nézte. Mindjárt 3 óra! Már csak hárman vannak előtte. Kicsit lassan halad az
ügyintézés, de sebaj. Végre itt van. Itt van az idő, amire oly régóta várt. Lassan
a térdére fektette az aktatáskáját. Kinyitotta. Kivette belőle a borítékot,
kinyitotta. A benne lévő csekken a neve – mint kedvezményezett – és alatta az
összeg. Hetes és hét nulla! Hetven-millió dollár. Ebből azután jut mindenkinek.
Gondosan megnézte a csekket, majd visszatette a borítékba. Becsukta a táskát,
majd újra az órájára nézett. Három óra! Lassan halad az idő! De az örömért
meg kell szenvedni – gondolta és elmosolyodott. Ha a többiek tudnák. Csak ő
kap jutalékot, mert okos volt. Mert nem hallgatott a károgókra, aláírta a papírt,
amit elébe toltak. Igaz az angol szövegből egy szót sem értett, de aláírta. Ezt
mondták neki. Ő megfogadta. Most majd nagylelkű lesz – gondolta. Az az
összeg felét egy titkos bankszámlára helyezi, erről rajta kívül senki sem tudhat.
Ez kell majd a boldog öregkori napokra. A maradéknak a felét elosztja a
családtagok között, természetesen önmagát is beleértve. Mindenki annyit kap,
majd amennyit megérdemel. A többit szétosztja azok között, akik ebben az
üzletben neki dolgoztak. Innen is szakít majd egy részt! Elmosolyodott ismét.
Hiába – gondolta – szemesnek áll a világ! Most már nem kell sokat várni és
megkapja a pénzt. Ezért érdemes volt.....
Hosszan szólt a csengő! Hirtelen eltűnt a kép. Újra megszólalt a csengő! Élesen
berregve, szinte sürgetően! Most eszmélt rá, hogy csak álmodta az egészet.
Otthon volt, a saját ágyában feküdt. Hosszan bámulta a mennyezetet, mint aki
el sem hiszi, hogy ez megtörténhetett. Kopogtak a bejárati ajtón. Majd
dörömböltek. Újra és újra szólt a csengő. Óvatosan, hogy meg ne hallja senki
az ajtóhoz lopakodott. Kintről a bejárati ajtó mögül hangok szűrődtek be
– Mondtam, hogy ne engedjük el, ez a vén szemét, már megint lóvá tett
bennünket- mondta egy hang. Béla jól ismerte ezt a hangot. A hang folytatta –
Higgyetek nekem! Vagy kiverjük belőle a lóvét, vagy futhatunk a pénzünk után!
Ugye mondtam, hogy figyeljétek a házat, hogy meg ne lógjon. Mind a két
kijáratot! Oda sem figyeltek arra, amit mondok, most ismét meglépett!
– Biztos, hogy nincs itthon – szólt egy újabb hang a lépcsőház felől – a kocsija
nincs a parkolóban! Nem baj, egyszer úgyis hazajön, akkor elkapjuk!
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Béla visszalopakodott az ágyig. Milyen jó – gondolta, hogy egy másik utcában
rakta le a kocsit, mikor hazajött. Így legalább időt nyert. Még néhány tétova
csengetés, kopogás, majd hallotta, hogy a „csapat” elvonul. Hallotta amint a
hang gazdája, Flótás, hiszen ő volt a „banda-vezér” kiadta az utasítást a ház
figyelésére.
Csendesen, magába roskadva ült az ágyon. Mit tegyen? Ebből már ép bőrrel
nem tud kimászni. Egy millió dollárt ígért Flótásnak és csapatának, ezért amit
kért. Mert amit kért, mindent megkapott. Kocsit, telefont, pénzt, ha kellett, még
kaját is, ha nem volt mit enni. Eddig hittek neki, de amikor legutóbb is pénz
nélkül jött haza, határidőt szabtak, ami tegnap járt le. Hiába a baj nem jár
egyedül. Meghalt az asszony és a barátnő is. Egyedül maradt! Akik neki
dolgoztak, már nem hisznek neki. Pedig ő csak jót akart, amikor az a papírt
aláírta. Az ügyvéd megnyugtatta, hogy csak így lesz pénz! Csak neki, mert a
többiek nem érdemlik meg. De erről ne szóljon senkinek, csak itt írja alá.
Megtette. Inkább választotta volna a csekket. Abból akár szigetet is vehetett
volna! Micsoda szigetet! Csak ő lett volna ott az úr! Most azután se sziget, se
pénz, csak a fenyegetés. Tudta, érezte, ez már nem tréfa. Most mindennek vége.
Hogyan fogja ezt kimagyarázni. Flótás még csak meggyőzhető, de a többiek.
Őket már a „banda-vezér” sem fékezi meg! Most mindenki azt hiszi, hogy ő
egy csaló!
Telefonjában kikereste az ismert számot. Tárcsázott. A jól ismert automata hang
jelentkezett: „ A hívott szám pillanatnyilag nem elérhető. Kérjük, próbálja meg
később!” Újra tárcsázott, megint ugyanaz. Napok óta nem lehet elérni őket.
Lassan tudatosult benne, hogy a társainak volt igaza! Átverték. Azt mondták,
amit hallani akart! Elhitte. Kijátszották! Vége! Nincs tovább!
Lassan felállt. A fürdőszobába ment, levágta a szakállát és a bajuszát is, majd
megborotválkozott. Letusolt, hajat is mosott, de nem szárította meg, nehogy a
gép zaját meghallják. Hátha itt ólálkodnak a lépcsőházban. Megtörölközött, de
nem öltözött fel. Jobb lesz így meztelenül. Ahogy megszületett. A szekrény
aljából kikereste a vékony kötelet és a csavaros kampót. Behajtotta a szobaajtó
feletti falba illesztett tiplibe. Rákötötte a kötelet. Teljes súlyával ránehezedett.
Kibírja – gondolta. Kihozta a konyhai kerek széket elrendezte, ahogy kell.
Hurkot csinált. Már várja az asszony, Ilonka és a meg nem született ikrek is!
Jobb lesz velük! Itt már nincs keresnivalója. Minden elveszett. Ha megfogják,
nagyon megverik. Lehet, hogy csontja is törik. Nem akart szenvedni. Már nem.
Nem volt miért. Lassan felállt a székre, a hurkot a nyakára rakta. Szeme
körbejárt a szobán, búcsúzott. Ellökte a széket, érezte a kötél megszorul a

174

torkán. Nem kapálózott, nem kért kegyelmet. Lassan elvesztette az eszméletét.
Utolsó pillanatokban még hallotta, a csapat visszatér.
– Itt a kocsija a másik utcában! Biztos itthon van!
Újra megszólaló csengő nagyon távolról hallatszott. Azután megszűntek a
hangok.
Már nem élt, amikor a csapat berúgta az ajtót! Béla, mint egy karácsonyfadísz
ott lógott a szobaajtóban, meztelenül. Arcán egy torz vigyorral. Mintha azt
mondaná: erre varrjatok gombot köcsögök, nem kaptatok meg!
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A kötetet szeretettel ajánlom:
Berkes László Barátomnak,
aki a kötet grafikai munkáit készítette,
Dományházi Editnek
aki a kötet lektori és olvasószerkesztői munkáit végezte,
Szilágyi Perjési Katalinnak
aki az olvasó szerkesztői munkákat végezte,
Páromnak Veronikának aki támogat
abban, hogy szabadidőmben az írással foglalkozzam.
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Kedves Olvasó!
Mottó: Ha leírnám azt, mit megéltem eddig,
s közszájra tenném; gondolom,
nem lennék más, csak egy sült bolond,
ki sorsát átkozva, dicsekszik!
Talán joggal teszed fel a kérdést: ki ez az ember, aki veszi azt a bátorságot,
hogy elismert költők nyomdokain próbáljon haladni és verseket írjon, arról
nem is beszélve, hogy azt a nagyérdemű elé tárja. Beavatlak a titokba, a
következő néhány sorral, mely nem csak azt taglalja, hogy ki is vagyok
egyáltalán, de arra is magyarázatot ad, hogy hogyan kezdtem el, vált
mindennapos hobbimmá ez a tevékenység és hova is jutottam vele.
Nevem Hegedűs Gábor és nyugdíjas vagyok, igazából nyugger, de sokan nem
szeretik ezt a szót. Szeged melletti településen Algyőn lakom. Nem itt
születtem, hanem egy Csongrád megyei kis faluban, a valamikor boráról híres
Pusztamérgesen 1948 őszén, egy viharos vasárnapi napon. A középiskolát
Szegeden végeztem és itt is dolgoztam nyugdíjba vonulásomig. Sok
munkahelyem volt, de mindig emberekkel foglalkoztam. Szerettem a
kihívásokat!
Már gyermekkorom óta a kedvenc időtöltésem az olvasás. Mindent elolvastam
ami a kezembe került. Imádtam a klasszikusok verseit, szavalóversenyekre
jártam és sokszor nyertem is, igaz csak újabb könyveket, de én ennek jobban
örültem mint az okleveleknek. Csak a Pálmalevelem kikérése és felolvasása –
2014 – óta írogatok. Akkor szembesültem azzal, hogy írni fogok és azóta
valóban a hobbim lett. Sokat tanultam és tanulok, mert a versek, novellák írása
sem tanulástól mentes foglalkozás. Olyan szinten nem beszélek nyelvet, hogy
fordításra is vállalkozzam. Szeretném magam megméretni, lássam mennyit is
ér amit csinálok. Ma már nem csak verseket, de novellákat is írok.
Eddig megjelent E- köteteim melyek megtalálhatók a Magyar Elektronikus
Könyvtár „polcain”:
2017. Mint tömjénfüst
2018. Szárnyszegetten
2018. Látod fényt sírnak...
2019. Csendfolyamok
2019. A Hold mosolya
2019. Sziklákon egy fa...
2020. Hegedűszó...talán az élet
2020. Ahonnan jöttem
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2020. Pillangó hatás
2020. Hangulatszilánkok
2020. Kövek között
2020. Felemelt fejjel
2021. Jakob lajtorjáján az én lajtorjám
2021.Versválogatás 2014 – 2020
2021. Záróra előtt
2022. Idő, szerelem
2023. Életszilánkok
Eddig megjelent papír alapú köteteim, melyek támogatással, de
magánkiadásban jelentek meg:
2015. Álmodozások – versek
2018. Most szél sodor – versek
2019. A pálmalevél – novellák
2019. A Hold mosolya – versek
2019. Sziklákon egy fa – evokációk és parafrázisok (versek)
2020. Ahonnan jöttem – versek
2020. Hegedűszó... talán az élet – novella
2021. Versválogatás 2014 - 2020
Eddig megjelent írásaim – versek és novellák – antológiákban:
2016. Poet Antológia – három vers
2016. Őszi Pályázat – Irodalmi Rádió – egy vers
2017. Poet História X. Antológia – három vers
2017. Természet 2017. Antológia – Irodalmi Rádió – egy vers
2018. Kedvesemnek Bálint napra Antológia – Irodalmi Rádió – kettő vers
2018. Álmodból fogantam Antológia – Irodalmi Rádió – egy vers
2018. Szinva-parti sztorik Antológia – Irodalmi Rádió – három vers
2019. A Hold is velünk dalol Antológia – Irodalmi Rádió – öt haiku és öt
apeva vers
2019. A világ ezerszínű virág Antológia – Irodalmi Rádió – három vers
2019. Zsebkönyv 7. Sodrásban – Holnap Magazin – tíz vers
2019. Utazók Sci-fi, Fantasy Antológia – Holnap Magazin – egy novella
2020. Versmagot hint... című versemről videó készült – Irodalmi Rádió
2020. Igy születik a vers Antológia – Irodalmi Rádió – egy vers
2020. Dolgaink Novellák kettőezer-húszból Antológia – Irodalmi Rádió –
Rézmozsár című novellám
2021. A jövő földjén Sci-fi/fantasi Antológia Holnap Magazin Köszönöm
Uram! - novella
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2021. Nagycsaládosok Alapítvány Debrecen Kárpát-medencei Életmesék
antológia
2021.Gold Pen antológia ötödik kötet.
2021.Holnap Magazin Ajándék antológia
Az Irodalmi Rádió szerkesztésében kerültek felolvasásra verseim az irodalmi
műsoraikban. Verseim a Poet. hu irodalmi oldalon jelennek meg rendszeresen,
de jutott már belőle a Holnap Magazinnál, az Irodalmi Rádiónál lévő blog
oldalamra is. Ez utóbbi már megszűnt.
Jelent meg versem az Algyői Hírmondóban, valamint a pusztamérgesi helyi
híreket tartalmazó újságban is.
Eddig elért eredményeim:
2018. Szülőköszöntő Irodalmi Pályázat – Irodalmi Rádió – novella II. helyezés
2018. Ne háborúzz Irodalmi Pályázat – Irodalmi Rádió – novella II. helyezés
2019. Természet Poétája Irodalmi Pályázat – Irodalmi Rádió – III. helyezés
2019. Költők éves értékelése – Irodalmi Rádió – II. helyezés.
2019. Idősügyi Tanács Irodalmi Pályázatán Szeged – egy novellám I. helyezés
Ebből az alkalomból a Szeged Televízió riportot készített velem
2020. Holnap Magazin pályázatán: El nem hangzó ima című versem – zsűri
döntés III. hely
A saját versek mellett írtam evokációt Mihail Jurjevics Lermontov, Arthur
Rimbaud, Paul Verlaine, Baka István, Kicsiny László, Katona Judit, Kálnoky
László, Garai Gábor, Radnai István, Marsall László, Petri György, Tóth Árpád,
Baranyi Ferenc, Nagy László, Kányádi Sándor, Szirmay Endre, Faludy
György, Király Lajos, Rilke Rainer Maria, Stephen Spender, Kosztolányi
Dezső, Gyurkovics Tibor, Benjámin László, Parancs János, Petrőczy Éva,
Szabó Lőrinc, Király Lajos, Kiss Dénes, József Attila, Sajó Sándor, Charles
Baudelaire, Juhász Ferenc, Kamarás Klára, Jagos István Róbert, Hajdrik
József, Fehér József, Haranghy Géza, dr. Végh Attila és még sorolhatnám
hosszan az elismert költőket, valamint néhány Poet-os társam verseire. Ez a
lista azóta bővült.
A Poet. hu oldalán megjelenő verseimet, novelláimat, közzé teszem a
Facebook oldalamon is. Folyamatosan pályázok megjelenő felhívásokra.
Algyő és Pusztamérges érdeklődő közönsége 2018 novemberében
ismerkedhetett meg a második, papíralapú verseskötetem anyagával, kellemes
hangulatú könyvbemutatón, majd 2019-ben a novellás kötetemmel is
megismerkedett Algyő irodalomkedvelő közönsége.
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2020. Novemberi számában az Algyői Hírmondó egy egész oldalas cikket
jelentetett meg a „munkásságomról”.
2019 évben meghívás kaptam a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra, ahol
a Most szél sodor című verseskötetem és A pálmalevél című novelláskötetem
dedikálhattam az Irodalmi Rádió standján. 2019-ben beválogatták a köteteimet
az Algyői Értéktár megőrizendő értékei közé.
Újabban novellákat is írok a versek mellett, mert vannak olyan gondolatok,
melyekhez a vers szűk keresztmetszet, illetve leírva a történetet több oldalnyit
jelentene. Ezért próbálkozom ezzel a műfajjal. A bírálat joga – hogy megmarad
vagy süllyesztő – már a Te feladatod eldönteni kedves Olvasóm!
Kedves Olvasó!
Fogadd hát szeretettel ezt a kötetemet is, melyben egy új műfajjal próbálkozom
a regény műfajával. Ez egy kitalált történet regény formában közreadva. Ha
olvasás közben bármi hasonlóságot vélsz felfedezni a való élet eseményeivel,
az csupán a véletlen műve lehet.. Remélem elnyeri majd a tetszésedet.
Köszönöm szépen, hogy olvastad/olvasod.
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