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Ha gazdag vagy, szegény vagy, 
Mint egy szamár, mely kincstıl roskadoz, 
Cipelheted a terhet egy napig – 
S leoldja a halál. 

(Shakespeare: Szeget szeggel; 
Mészöly Dezsı fordítása) 

 
Rozsda rág rejtett kincsen s odavan: 
Sok aranyat hoz a forgó arany. 

(Shakespeare: Venus és Adonis; 
Weöres Sándor fordítása) l 

 
 



ELSİ RÉSZ 
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Október elsı hetének az a két napja még hosszú idı múltán is eleven és gyötrı 
emlékeket idézett fel sokukban. 

Annak a hétnek a keddjén történt, hogy az öreg Ben Rosselli, a First 
Mercantile American Bank elnöke, a bank alapítójának unokája, megdöbbentı 
és komor bejelentést tett, amely nagy visszhangot keltett a pénzintézet minden 
részében, szektorában és az épület falain túl is. Másnap, szerdán pedig a bank 
“vezérhajó"-jában, vagyis belvárosi fiókjában egy tolvaj garázdálkodását 
fedezték fel. Olyan eseménysorozat kezdıdött ezzel, amelyet kevesen 
láthattak elıre, s amely pénzügyi összeomlást, emberi tragédiát és – halált 
hozott. 

Az elnök váratlanul tette meg bejelentését; különös módon elızıleg semmi 
se szivárgott ki. Ben Rosselli korán reggel telefonáltatott néhány vezetı állású 
tisztviselıjének; némelyiküket lakásán érte a hívás, reggelizés közben, 
másokat nem sokkal a bankba érkezésük után. Volt köztük egy-két olyan 
ember is, aki nem töltött be vezetı állást, csak régóta dolgozott a bankban, 
úgyhogy az öreg Ben a jó barátai közé számította ıket. 

Mindannyian azonos szövegő üzenetet kaptak: “Kérem, jelenjék meg 
délelıtt tizenegykor a központi toronyház tanácstermében." 

Mind ott is voltak már, Ben kivételével. Húsz-egynéhányán lehettek. 
Csoportokba győlve csöndesen beszélgettek, és vártak. Álltak valamennyien, 
egyikük sem akart elsınek elhúzni egy széket a csillogó tárgyalóasztaltól. 
Hosszú asztal volt – akár egy teniszpálya fele –, negyvenen kényelmesen 
körülülhették. 

Éles hang hasított bele a társalgásba: 
– Erre ki adott engedélyt? 
Mindenki odafordult. Roscoe Heyward alelnök és számvevı vonta 

felelısségre az igazgatói étkezde egyik fehér kabátos pincérjét, aki sherryvel 
töltött kancsók tartalmát öntögette poharakba. 

Heyward, az FMA egyik olümposzi magaslatokon trónoló vezetıje, puritán 
ember volt és meggyızıdéses antialkoholista. Tüntetıleg az órájára nézett, és 
mozdulata világosan utalt a mondanivalójára: “Nemcsak hogy inni, de 
ilyenkor!?" Többen, akik már a pohár után nyúltak, visszahúzták a kezüket. 

– Mr. Rosselli utasítása, uram – válaszolta a pincér. – És meghagyta, hogy 
a legjobb sherrybıl töltsék. 



– Ha a legjobb, akkor meg kell kóstolni, akármennyit mutat az óra – szólt 
könnyedén egy divatos, világosszürke öltönyt viselı zömök férfi, Heyward 
felé fordulva. 

A kék szemő, szıke, kissé ıszülı halántékú Alex Vandervoort szintén 
alelnök volt, fesztelen, “belevaló" modora keménységet, határozottságot 
takart. İk ketten, Heyward és Vandervoort a hierarchiának közvetlenül az 
elnök alatti lépcsıfokát foglalták el; tapasztalt és együttmőködésre képes 
vezetı volt mindkettı, de sok tekintetben vetélytársak. Rivalizálásuk, nézeteik 
különbözısége nem maradt hatástalan a bank légkörére. Mindkettejüknek 
megvolt az alacsonyabb rangúakból álló tábora. 

Alex két pohár serryt emelt le a tálcáról, és az egyiket átnyújtotta Edwina 
D'Orseynak. Edwinának barna haja volt és amazoni alakja. İ volt az FMA 
egyetlen nıi igazgatója. 

Észrevette Heyward rosszalló pillantását. Nem számít, gondolta, Roscoe 
úgyis tudja, hogy Vandervoort táborához tartozom. 

– Köszönöm, Alex – szólt, és átvette a poharat. Néhány pillanatnyi 
feszültség támadt, aztán többen követték a példát. 

Roscoe Heyward arca megfeszült a dühtıl. Látszott, hogy mondani akar 
valamit, de aztán meggondolta magát. 

A tanácsterem bejáratánál fennhangon megszólalt Nolan Wainwright, a 
biztonsági ügyekért felelıs alelnök: hatalmas termető, Othelló-szerő alkat, a 
jelenlevı két fekete fıtisztviselı egyike. 

– Mrs. D'Orsey, uraim! – mondta. – Mr. Rosselli! 
Megszőnt a zümmögés. 
Az ajtóban ott állt Ben Rosselli, s amikor tekintete végigsiklott a 

csoportokon, kis mosoly suhant át az arcán. Külseje, mint egyéb alkalmakkor 
is, egyaránt tükrözte az atyai személyiség jóindulatát s az olyan ember 
feddhetetlenségét és megbízhatóságát, akire sok ezer embertársa bízza rá a 
pénzét. Rosselli megjelenésében is, öltözködésében is megfelelt mindkét 
szerepnek: politikusi-bankvezéri fekete öltöny az elmaradhatatlan mellénnyel, 
rajta vékony arany óralánc, fityegıvel. Szembetőnıen hasonlított az elsı, 
“nagy" Rossellire, Giovannira, aki egy évszázaddal korábban alapította meg a 
bankot egy szatócsbolt alagsorában. Ennek a Giovanninak a patrícius! 
arcképét – lobogó ezüstös sörényét, tömött bajuszát – nyomatta rá a bank a 
betétkönyvekre és úticsekkekre, a becsületesség jelképe gyanánt, és az ı 
mellszobra ékesítette a Rosselli teret odalent. 

A mostani Rossellinek is majdnem olyan dús volt az ezüstös haja s 
majdnem olyan sőrő a bajusza, mint elıdjéé. Egy évszázad alatt teljes kört 
futott be a divat. Semmiféle arckép nem tükrözte viszont a családra jellemzı 
lendületet, amely minden Rossellinek sajátja volt, nagyfokú leleményességgel 



és határtalan energiával párosult, ,és segítségével a família a First Mercantile 
American Bankét a jelenlegi magas szintre emelte. Bár, ami azt illeti, Ben 
Rosselli aznap mintha híjával lett volna a szokásos elevenségnek. Bottal járt, 
márpedig a jelenlevık közül eddig senki sem látta bottal járni. 

Kinyújtotta a kezét, hogy elhúzza az asztaltól a súlyos igazgatói 
karosszéket. Nolan Wainwright azonban, aki ott volt a közvetlen közelében, 
megelızte. A biztonsági fınök háttal fordította a magas támlájú széket az 
asztalnak. Az elnök köszönetet mormolt, és leült. 

Ben Rosselli körbeintett a kezével, majd így szólt: 
– Ez nem hivatalos értekezlet, nem fog sokáig tartani. Ha le akarnak ülni, 

húzzák ide körém a székeket. Ó, köszönöm. 
A köszönet a pincérnek szólt, akitıl az elnök átvett egy sherryvel töltött 

poharat. A pincér távozott, s becsukta maga mögött a tanácsterem ajtaját. 
Valaki, odahúzott egy széket Edwina D'Orsey számára. Néhányan leültek, 

a legtöbben azonban állva maradtak. 
Alex Vandervoort szólalt meg: 
– Nyilván azért jöttünk össze, hogy ünnepeljünk. – Máris emelte a poharát. 

– Csak az a kérdés, hogy mit – tette hozzá. 
Ben Rosselli arcán ismét megjelent a futó mosoly. 
– Bárcsak ünnepelhetnénk, Alex – mondta. – Ez azonban olyan alkalom, 

amikor némi itóka megkönnyítheti a dolgunkat. 
Szünetet tartott, és a teremben hirtelen ismét feszültség támadt. Most már 

mindenki tudta, hogy korántsem szokványos értekezleten vesz részt. Az arcok 
bizonytalanságot és aggodalmat tükröztek. 

– Nemsokára meghalok – mondta Ben Rosselli. – Az orvosaim szerint 
nincs sok idım hátra. Gondoltam, jobb, ha ezt mindannyian tudják. 

Fölemelte a poharát, nézte egy darabig, majd belekortyolt. 
A tanácsteremben eddig sem volt valami nagy zaj, most azonban 

mélységes csend honolt. Senki sem mozdult, senki sem szólalt meg. Csak 
odakintrıl hatolt be egy-egy halk hang: egy írógép tompított kattogása, a 
légkondicionáló zúgása; valahol lökhajtásos repülıgép emelkedett sivítva a 
város fölé. 

Az öreg Ben a botjára támaszkodva elırehajolt. 
– Ugyan, ne legyenek már zavarban. Régi barátok vagyunk, hiszen ezért 

hívtam ide magukat. És hát, hogy megtakarítsuk a felesleges kérdéseket: amit 
mondtam, az bizonyos. Ha azt hinném, hogy van még valamelyes lehetıség, 
akkor még vártam volna a bejelentéssel. És hogy azt is megmondjam, mirıl 
van szó: tüdırák, elırehaladott állapotban. Valószínőleg nem érem meg a 
karácsonyt. 

Megállt, és hirtelen nagyon gyöngének és törıdöttnek látszott. 



– Most, hogy tudják – folytatta halkan –, közölhetik másokkal is. Akkor és 
úgy, amikor és ahogyan akarják. 

Az idıpont megválasztása nem tılünk függ, gondolta Edwina D'Orsey. 
Amint kiürül a tanácsterem, a hír futótőzként terjed el a bankban és a bankon 
kívül is. Sok embert érint majd – némelyeket érzelmileg, másokat prózaibb 
módon. Edwina fejbe volt verve, akárcsak, gondolta, a legtöbben a jelenlevık 
közül. 

– Ben úr – szólalt meg elsınek egy idısebb férfi, Monroe, a letétosztály 
egyik vezetı tisztviselıje. – Ben úr, hát alaposan fıbe kólintott bennünket. – 
Remegett a hangja. 

– Azt hiszem, egyikünk se tudja, mit mondjon. 
A helyeslés és a részvét moraja szinte kiáltássá erısödött, ezt azonban 

elnyomta Roscoe Heyward sima modorú közbeszólása. Volt a hangjában egy 
árnyalatnyi szemrehányás is: mint aki rosszallja, hogy nem neki engedték át az 
elsı hozzászólás jogát. 

– Amit mondani tudunk és kell is mondanunk, az az, hogy jóllehet 
megrázott és elszomorítót! a szörnyő hír, mégis imádkozunk, hogy kapj némi 
haladékot, hogy táplálhassunk némi reményt. Mint tudjuk, az orvosi 
diagnózisok ritkán pontosak. És az orvostudomány sok mindent elérhet, 
feltartóztathatja, idıvel talán gyógyíthatja is a... 

– Mint mondtam, a dolog bizonyos, Roscoe – jelentette ki Ben Rosselli, s 
hangja most elıször árult el ingerültséget. 

– Ami pedig az orvosokat illeti, a legjobbakkal konzultáltam. Ezt nyilván 
feltételezted rólam. 

– Természetesen – bólintott Heyward. – De ne feledjük, hogy van hatalom, 
amely nagyobb az orvosokénál, és hogy mindannyiunk kötelessége – 
tekintetét sokatmondóan körüljártatta – imádkozni Istenhez irgalomért vagy 
legalább azért, hogy adjon több idıt, mint amennyire most gondolsz. 

– Az a benyomásom, hogy Isten már meghozta a döntését – jegyezte meg 
fanyarul az öregúr. 

Most Alex Vandervoort szólalt meg. 
– Mindnyájan le vagyunk sújtva, Ben. Én pedig különösen bánom azt, amit 

az elıbb mondtam. 
– Az ünneplésrıl? Sose törıdj vele! Hiszen nem tudhattad... – Az öregúr 

kuncogott. – Különben-is: miért ne? Jó életem volt. Ezt nem mindenki 
mondhatja el magáról, úgyhogy mégiscsak van ok az ünneplésre. 

Végigtapogatta a zsebeit, aztán körülnézett. 
– Van valakinek egy cigarettája? Az orvosok eltiltottak a füstöléstıl. 
Több cigarettacsomag is elıkerült. 



– Biztos vagy benne, hogy tanácsos rágyújtanod? – kérdezte Roscoe 
Heyward. 

Ben Rosselli gunyoros pillantást vetett rá, és nem felelt. Nem volt titok, 
hogy jóllehet az idısebbik férfi nagyra becsülte Heyward szakmai tehetségét, 
emberileg sose kerültek valami közel egymáshoz. 

Alex Vandervoort tüzet adott az elnöknek. Alex szemében könny 
csillogott, akárcsak számos jelenlevıében. 

– Még ilyenkor is vannak dolgok, amelyeknek örülni kell – állapította meg 
Ben Rosselli. – Például jó, ha az embert elıre figyelmeztetik, így aztán van 
idı elintézni a függı ügyeket. Másrészt persze – folytatta – ilyenkor 
különösen bánkódik az ember, hogy egynémely dolog nem úgy történt, ahogy 
történhetett volna. Úgyhogy ezeken is töri a fejét. 

Volt Rossellinek egy bánata, amelyrıl mindenki tudott: nem volt örököse. 
Egyetlen fia meghalt a második világháborúban, nemrégiben pedig ígéretes 
tehetségő unokája esett áldozatul az esztelen vietnami öldöklésnek. 

Köhögési roham vett erıt az öregúron. Nolan Wainwright – ismét csak ı 
állt legközelebb hozzá – kinyújtotta a kezét, kivette a reszketı ujjak közül a 
cigarettát és elnyomta. Ekkor látszott csak igazán, mennyire legyengült Ben 
Rosselli, mennyire kifárasztotta ez a mai erıfeszítés. 

Ekkor még senki sem tudta, hogy Ben Rosselli utoljára jelent meg a 
bankban. 

Egyenként mentek oda hozzá, gyengéden megszorították a kezét, és 
kínosan keresték a szavakat. Amikor Edwina D'Orseyra került sor, könnyő kis 
csókot lehelt a bankelnök arcára, az öregúr pedig rákacsintott. 
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Roscoe Heyward az elsık között távozott a tanácsterembıl. Az ügyvezetı 
alelnök-számvevı szeme elıtt két sürgıs cél lebegett az imént hallottak 
nyomán. 

Az elsı, hogy Ben Rosselli halála után a hatalom simán, gördülékenyen 
menjen át illetékes kezekbe. A második, hogy ıt, Roscoe Heywardot nevezzék 
ki elnök-vezérigazgatóvá. 

Heywardnak igen jó esélyei voltak Rosselli székének megöröklésére. De jó 
esélyei voltak rá Alex Vandervoortnak is, és magában a bankban nagyobb volt 
Alex tábora. Ám az igazgató tanácsban – és igazából ez a testület számít –, 
Heyward úgy gondolta, a többség ımellette szállna síkra. 



A bankpolitikában való jártasságával és fegyelmezett, könyörtelen 
eszejárásával már ott, a tanácsteremben elkezdte tervezni a kampányát. Most 
az irodájába sietett – ahol fatáblák borították a falakat, sötét vörösessárga 
szınyeg fedte faltól falig a padlót, és lélegzetelállító kilátás nyílt a messze 
odalent elterülı városra –, s mihelyt helyet foglalt íróasztalánál, behívta Mrs. 
Callaghant, két titkárnıje közül a rangidıset, és utasításokkal látta el. 

Elıször is: fel kell hívni az igazgató tanács külsı tagjait. Roscoe Heyward 
sorra mindegyikkel beszélni akart, íróasztalán ott volt az igazgató tanács 
névsora. Csakis ıket kapcsolják be hozzá, más senki ne háborgassa. 

Azután: Mrs. Callaghan csukja be maga mögött az iroda ajtaját. Szokatlan 
utasítás volt, hiszen az FMA egy évszázaddal ezelıtt a nyitott ajtók politikáját 
honosította meg, és Ben Rosselli ragaszkodott ehhez a hagyományhoz. De a 
hagyományt sutba kell dobni, most a titoktartás mindennél fontosabb. 

Heyward észrevette a délelıtti összejövetelen, hogy a bank saját igazgatóin 
és vezetı tisztviselıin kívül az FMA igazgató tanácsa tagjai közül csak ketten 
jelentek meg. Mindkettı Ben Rosselli személyes jó barátja volt – nyilván ezért 
hívta meg ıket. Ez viszont azt jelentette, hogy az igazgató tanács tizenöt tagját 
eddig nem tájékoztatták Rosselli közelgı haláláról. Nos, Heyward elhatározta, 
hogy mind a tizenöt tıle fogja megtudni a hírt. 

Kétféle valószínőséggel számolt. Az egyik: a tény oly váratlan és lesújtó, 
hogy ösztönösen valamiféle szövetség jön majd létre a hírt meghalló személy 
és a hírközlı között. A másik: az igazgató tanács némely tagja esetleg 
neheztelni fog, hogy nem tájékoztatták idejekorán, sıt késıbb tudta meg a 
dolgot, mint az FMA akármelyik tisztviselıje. Roscoe Heyward elhatározta, 
hogy tıkét kovácsol ebbıl a neheztelésbıl. 

Berregett a telefon. Heyward fölvette a kagylót, és beszélni kezdett. Az 
elsı beszélgetést követte a többi. Az igazgató tanács néhány tagja nem 
tartózkodott a városban, de Dora Callaghan, ez a tapasztalt és hőséges 
segítıtárs, kinyomozta hollétüket. 

Fél órával az elsı beszélgetés megkezdése után Roscoe Heyward éppen 
Harold Austin képviselı úrral közölte a hírt igen komor hangon. 

– Itt, a bankban természetesen mindannyiunkat mélységesen elszomorít és 
kétségbe ejt a hír – mondta. – Egyszerően el sem akarjuk hinni, hogy 
lehetséges vagy hogy igaz. 

– Úristen! – A vonal másik végérıl hallatszó hang pontosan azt a 
megdöbbenést fejezte ki, amit a többi. – És mindezt ı maga közölte az 
emberekkel! 

Harold Austin a városi közösség oszlopos tagjának számított; egy régi, 
elıkelı család harmadik nemzedékéhez tartozott, és valamikor régen még a 
kongresszusnak is tagja volt négy álló esztendeig – innen a “képviselı úr" 



cím, amelynek emlegetését szívesen vette. Jelenleg az állam legnagyobb 
reklámügynökségének tulajdonosa s a bank igazgató tanácsának egyik 
veteránja volt, nagy befolyással rendelkezett tehát a tanácsban. 

Csodálkozása, hogy Ben Rosselli maga közölte a hírt, jól jött Heywardnak. 
Éppen ilyesmire volt szüksége! 

– Pontosan értem, hogy mire gondolsz, amikor a közlés módjára utalsz – 
jegyezte meg. – İszintén szólva, különösnek véltem magam is. A legnagyobb 
aggodalommal pedig az töltött el, hogy nem az igazgató tanács tagjait 
tájékoztatták elsınek. Úgy érzem, ezt kellett volna tenni. De mivel nem így 
történt, kötelességemnek tekintettem, hogy azonnal informáljalak téged és a 
többieket. 

Ragadozó madárra emlékeztetı, szigorú arca nagyfokú összpontosításról 
árulkodott. Keret nélküli szemüvege mögött hővösen villogott szürke szeme. 

– Egyetértek veled, Roscoe – mondta a hang a vonal másik végén. – 
Szerintem is tájékoztatni kellett volna bennünket, és nagyra becsülöm az 
eljárásodat. 

– Köszönöm, Harold. Ilyen idıkben az ember sose tudja biztosan, hogy mi 
a legjobb. Az egyedüli, ami biztos: valakinek át kell vennie az irányítást. 

A keresztnéven való szólítás nem okozott nehézséget Heywardnak. Maga 
is régi családból származott, kiismerte magát a hatalmi körökben, és jó 
pozíciónak örvendett abban a társaságban, amit az angolok az “öregfiúk 
hálózatának" neveznek. Személyi kapcsolatai jóval túlterjedtek az állam 
határain – egészen Washingtonig és máshová is. Heyward büszke volt 
társadalmi státusára és arra, hogy a legmagasabb helyeken is vannak baráti 
kapcsolatai. Szívesen emlegette, hogy a Függetlenségi Nyilatkozat egyik 
aláírójának egyenes ági leszármazottja. 

– Már csak azért is tájékoztatni kell az igazgató tanács tagjait – folytatta -, 
mert a Benrıl szóló szomorú hírnek óriási lesz a hatása. És igen gyorsan fog 
terjedni. 

– Ez kétségtelen – fejezte ki egyetértését Austin képviselı úr. – A sajtó, 
minden valószínőség szerint, holnapra értesül a dologról, és kérdéseket tesz 
föl. 

– Pontosan. És az ilyenfajta hírverés nyugtalaníthatja az ügyfeleket és 
leszoríthatja a részvényeink árfolyamát. 

– Hm. 
Roscoe Heyward érezte, hogy kollégája agyában gyorsabban kezdenek 

forogni a kerekek. Az Austin-féle családi tröszt, amelyet Harold képvisel, 
nagy FMA-részvénypakett birtokosa. 

– Persze – mondta Heyward -, ha az igazgató tanács erélyesen akcióba lép, 
hogy megnyugtassa a részvényeseket és a betéteseket, valamint 



általánosságban a nagyközönséget, akkor esetleg elhanyagolható lesz a dolog 
következménye. 

– Kivéve, ami Ben Rosselli személyes jó barátait illeti – jegyezte meg 
csípısen Harold Austin. 

– Én a személyes veszteségtıl elvonatkoztatva beszélek a dologról. 
Biztosíthatlak, hogy nálam mélységesebb szomorúságot senki sem érezhet. 

– Mire akarsz kilyukadni, Roscoe? 
– Általánosságban arra, Harold, hogy... szóval a vezetés folyamatosságára. 

Egyetlen napra se üresedjék meg a bank elsı emberének a helye. Minden 
tiszteletem Ben Rossellié, mi mindannyian igen-igen szeretjük ıt, de hát a mi 
bankunkat túlságosan régóta tekintik már amolyan egyszemélyes 
intézménynek. Persze, már hosszú évek óta nem az; nincs olyan bank, amely 
egyetlenegy ember irányítása alatt az ország elsı húsz pénzintézete közé tudná 
felverekedni magát. De odakint, a külvilágban, mégis vannak, akik ezt hiszik. 
Ezért aztán, bármily szomorú idıket élünk is, itt az alkalom, hogy az igazgató 
tanács eloszlassa ezt a hiedelmet. 

Heyward érezte, hogy beszélgetıpartnere a vonal másik végén ravaszul 
fontolgatja a válaszát. Szinte látta Austint: jóképő, kopaszodó világfi, 
feltőnıen öltözködik, acélszürke; hullámos haját a legújabb divat szerint 
fésüli. Valószínőleg most is valami hatalmas szivart szív, mint rendszerint. De 
Austin képviselı úr nem balek, sıt: dörzsölt és sikeres üzletember hírében áll. 
Végül így szólt: 

– Azt hiszem, igazad van abban, amit a folytonosságról mondasz. 
Egyetértek: el kell dönteni, ki lesz Ben Rosselli utóda, és alkalmasint még Ben 
halála elıtt nyilvánosságra kell hozni a nevét. 

Heyward figyelmesen hallgatta a folytatást: 
– Ami engem illet, úgy találom, te vagy a megfelelı utód, Roscoe: Már jó 

ideje így vélekedem. Benned megvannak a szükséges jó tulajdonságok, 
megvan a kellı tapasztalat, a kellı keménység. Így hát hajlandó vagyok 
megígérni, hogy  

támogatni foglak, és vannak még az igazgató tanácsban, akiket meg tudok 
gyızni, hogy kövessék a példámat. Gondolom, ezt szeretnéd. 

– Természetesen nagyon hálás lennék, ha... 
– Persze alkalomadtán kérhetek tıled egyet-mást ellenszolgáltatás gyanánt 
– Magától értetıdik. 
– Jól van! Akkor hát megértettük egymást. 
Nagyon eredményes beszélgetés volt, döntötte el magában Roscoe 

Heyward, amikor letette a kagylót. – Harold Austin hő szövetséges, szótartó 
ember. 

Az elızı beszélgetések éppily sikeresek voltak. 



Hamarosan ezután, amikor Heyward a MidContinent Rubber elnökével, 
Philip Johannsennel beszélt, újabb jó alkalom adódott. 

Johannsen bevallotta: nem fér meg valami jól Alex Vandervoorttal, aki 
szerinte túlságosan liberális gondolkodású. – Igen, Alex valóban liberális – 
jelentette ki Heyward. – Persze... személyes problémái vannak. És nem 
tudom, nincs-e összefüggés a... 

– Miféle problémákról van szó? 
– Hát... nıügyek. Az ember nem szívesen üti bele az. 
– De ez nagyon fontos, Roscoe. És természetesen köztünk marad. Úgyhogy 

folytasd, kérlek. 
– Nos, elıször is: Alex házasságában bonyodalmak támadtak. Másodszor: 

kapcsolata van egy másik nıvel. Harmadszor: az a másik nı tevékeny 
baloldali, az újságokban is gyakorta szerepel, méghozzá nem úgy, hogy az 
használna a bankunknak. Olykor felvetıdik bennem a kérdés, mennyi 
befolyása lehet Alexre. Mint mondtam, az ember nem szívesen üti bele az... 

– Jó, hogy elmondtad nekem a dolgot, Roscoe – jelentette ki Johannsen. – 
Az igazgató tanács tagjainak tudniuk kell az ilyesmirıl. Baloldali, azt 
mondtad?! 

– Igen. Margot Brackennek hívják. 
– Azt hiszem, hallottam már róla. És amit hallottam, az bizony nem nyerte 

meg a tetszésemet. 
Heyward elmosolyodott. 
Jóval kevésbé vidította fel az ezt követı telefonbeszélgetés. Interurbán 

elérte Leonard Kingswoodot, a Northam Steel igazgató tanácsának elnökét. 
Kingswood, aki valaha egy acélgyárban, olvasztárként kezdte pályafutását, 

azt mondta Heywardnak, amikor az kijelentette, hogy szerinte Ben 
Rossellinek jó elıre tájékoztatnia kellett volna az igazgató tanács tagjait: 

– Ne gyere nekem ilyen marhaságokkal, Roscoe. Ben úgy cselekedett, 
ahogy magam is cselekedtem volna. Elıbb a legközelebb állókkal kell közölni 
a dolgot. Az igazgató tanács meg a többi díszpinty ráér. 

A First Mercantile American Bank részvényeinek esetleges árfolyamesését 
illetıen pedig Len Kingswood azt mondta: 

– Hát aztán? 
Majd hozzátette: 
– Persze, amikor a hír elterjed, az FMA-részvények árfolyamát egy-két 

ponttal alacsonyabban jegyzik majd a táblán. De miért? Azért, mert a legtöbb 
tızsdei tranzakciót idegbolond vészmadarak megbízásából hajtják végre, s az 
ilyen alakok képtelenek különbséget tenni a hisztéria és a tények között. De 
éppilyen biztos, hogy egy héten belül ismét emelkedik az árfolyam, mert a 



részvények mögött valódi érték van, mert a bank helyzete szilárd, s mi, 
bennfentesek, nagyon jól tudjuk ezt. 

Beszélgettek még egy-két percig, aztán Kingswood kijelentette: 
– Ide figyelj, Roscoe! Ez a te korteskedésed olyan átlátszó, akár a frissen 

mosott ablak, úgyhogy én is világosan ismertetem veled az álláspontomat. Idıt 
takaríthatunk meg ezzel mindketten. 

– Kiváló számvevı vagy, nem ismerek embert, aki úgy kiismerné magát a 
számok és a pénzügyek közt, mint te – folytatta Kingswood. – És ha egy szép 
napon úgy ereznéd, hogy a Northamnál a helyed, a mostaninál zsírosabb 
fizetéssel és egy részvényvásárlási opcióval, én átcsoportosítom a stábomat és 
téged teszlek meg pénzügyi fıfejesnek. Vedd ezt javaslatnak és ígéretnek. 
Komolyan beszélek. 

A Northam Steel elnöke meg se hallgatta Heyward hálálkodását, hanem 
folytatta a mondanivalóját: 

– De bármilyen jó pénzügyi szakember vagy, Roscoe, nem vagy 
csúcsvezetınek való! Legalábbis én így látom a dolgot, és ezt is fogom 
mondani, amikor a tanács összeül, hogy kinevezze Ben utódját. És azt is 
közlöm veled, hogy az én jelöltem Vandervoort. Azt hiszem, jó, ha ezt is 
tudod. 

Heyward nyugodt hangon válaszolt: 
– Hálás vagyok az ıszinteségedért, Leonard. 
– Rendben van. És ha komolyan érdekel az ajánlatom, hívj csak fel 

bármikor. 
Roscoe Heyward nem óhajtott a Northam Steelnél dolgozni. Fontosnak 

tartotta ugyan a pénzt, de Leonard Kingswood imént elhangzott, metszıen 
bántó véleménye sértette a hiúságát. Különben is: még most is biztos volt 
abban, hogy elsı embere lesz az FMA-nak. 

Ismét berregett a telefon, és Dora Callaghan bejelentette, hogy az igazgató 
tanács egy másik tagja, Floyd Le Berre van a vonalban. 

– Floyd – kezdte Heyward visszafogott és szomorú hangon -, rettentıen 
sajnálom, hogy nekem kell közölnöm veled egy szomorú, lesújtó hírt. 
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Nem mindenki távozott a fontos megbeszélés színhelyérıl olyan sebesen, mint 
Roscoe Heyward. Néhányan ott ácsorogtak a tanácsterem bejáratánál. Még 
nem tértek magukhoz a sokkból, halkan beszélgettek. 

Monroe, a letétosztály veteránja csendesen így szólt Edwina D'Orseyhoz: 



– Szomorú, nagyon szomorít nap ez. 
Edwina csak bólintott, nem érzett még elég erıt a beszédhez. Ben Rosselli 

fontos volt a számára, mint jó barát, és a bankelnök is büszke volt rá és örült 
neki, hogy az asszony ilyen jelentıs pozíciót vívott ki magának a bank 
hierarchiájában. 

Alex Vandervoort állt meg Edwina mellett, és az irodája felé intett a 
fejével. Ott volt a bejárata, néhány ajtóval arrább. 

– Nem akarsz bejönni néhány percre, kikapcsolódni? 
– De, nagyon szívesen – hangzott a hálás válasz. 
A bank vezérkarának iroda a tanácsteremmel azonos emeleten voltak, 

vagyis jó magasan, az FMA központi toronyházának harminchatodik 
emeletén. Alex Vandervoort irodájában – akárcsak a többiekében ezen az 
emeleten – volt egy szoba a kötetlen megbeszélések számára; itt ültek le, és 
Edwina töltött magának a kávéslombikból. Vandervoort elıvette a pipáját, és 
rágyújtott. Az asszony észrevette, milyen határozottan mozognak a férfi ujjai. 
Egyetlen felesleges mozdulata sincs; a keze akár a testalkata: kicsi, erıs, s az 
ujjak végén tömpe, de jól ápolt körmök. 

Régi kelető volt a kettejük barátsága. Edwina, az FMA legnagyobb, 
belvárosi fiókjának igazgatója, több szinttel Alex alatt állt ugyan a bank 
ranglétráján, a férfi mégis mindig egyenrangúként bánt vele, s a fiókintézet 
ügyeit közvetlenül az asszonnyal beszélte meg, átugorva a közöttük levı 
szervezeti lépcsıfokokat. 

– Alex – szólalt meg Edwina -, már meg akartam mondani neked: úgy 
nézel ki, akár egy csontváz. 

– Szóval meglátszik?! – kérdezte Vandervoort, és boldog mosoly ragyogta 
be sima, kerek arcát. 

Alex gyakran járt estélyekre, szerette a jó ételt-italt. Balszerencséjére 
hajlott a hízásra. Ezért aztán idınként diétáznia kellett. Mint ahogyan 
mostanában is. 

Hallgatólagos megegyezéssel elkerülték azt a témát, amely a leginkább 
foglalkoztatta mindkettıjüket. 

– Milyen a belvárosi fiók üzletmenete ebben a hónapban? – kérdezte 
Vandervoort. 

– Kitőnı – hangzott a válasz. – És derőlátó vagyok a jövı évet illetıen is. 
– Apropó, jövı év... Lewis hogy látja a helyzetet? 
Lewis D'Orsey, Edwina férje, egy széles körben olvasott befektetési 

tanácsadó tulajdonosa, kiadója és fıszerkesztıje volt. 
– Borúsan. Azt mondja, tovább fog esni a dollár értéke. Mégpedig 

alaposan. 
– Egyetértek vele. Tudod, Edwina – folytatta eltőnıdve Alex -, az amerikai 



bankpolitika egyik nagy hibája, hogy ellentétben európai kollégáinkkal, mi 
sose ösztönözzük az ügyfeleinket, hogy külföldi valutában – svájci frankban, 
német márkában, satöbbi - nyissanak számlát nálunk: A nagy cégekkel persze 
másképpen viselkedünk, mert ık tudják, amit tudnak, és verik az asztalt; és az 
amerikai bankok nagy hasznot vágnak zsebre külföldi devizaüzletekbıl. De 
sose vagy csak igen ritkán a kis vagy közepes betétek esetében. Ha tíz, vagy 
akár csupán öt évvel ezelıtt kampányt indítunk, hogy nyissanak nálunk 
devizaszámlákat európai fizetıeszközökben, akkor az ügyfeleink nem 
veszítenének a dollárleértékeléseken, hanem ellenkezıleg: nyernének. 

– És mit szólna az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma? Nem 
ellenezné a dolgot? 

– Valószínőleg ellenezné. De aztán a közvélemény nyomására 
meghátrálna. Mindig ezt csinálja. 

– Fölvetetted már ezt az ötletet? – kérdezte Edwina. – Márminthogy minél 
több embernek legyen devizaszámlája. 

– Egyszer megpróbáltam. A torkomra forrasztották a szót. Mi, amerikai 
bankemberek, szentnek tekintjük a dollárt, még akkor is, ha gyenge. Ezt a 
struccpolitikát aztán rákényszerítjük az ügyfeleinkre, és ez nekik sok 
pénzükbe kerül. Csak néhány dörzsöltebb kuncsaftnak volt annyi esze, hogy 
svájci frankban nyisson számlát, még a dollárleértékelések elıtt. 

– Igen. Gyakran foglalkoztatott engem is a dolog. A bankemberek minden 
esetben jó elıre tudták, hogy a leértékelés elkerülhetetlen. És mégsem 
figyelmeztettük az ügyfeleinket, néhány kiváltságos kivételével; nem szóltunk 
nekik, hogy jó lesz, ha megszabadulnak a dollárjuktól. 

– Hazafiatlannak tekintettük az ilyesmit. Még Ben is... Alex nem folytatta. 
Sokáig szótlanul ültek egymással szemben. 

Az irodahelyiség keleti oldalán végighúzódó ablakon keresztül látták az 
odalent elterülı hatalmas középnyugati várost. Hozzájuk legközelebb a 
belváros irodaház-óriásai – a magasabb épületek alig valamivel alacsonyabbak 
az FMA toronyházánál. A belvároson túl kettıs S betőt leírva kanyargott a 
széles, forgalmas folyó; színe – mint rendesen – szürke a nagyfokú 
szennyezıdéstıl. A folyót átívelı hidak, vasútvonalak, autósztrádák bonyolult 
hálózata legombolyított szalagok módjára húzódott kifelé az ipartelepekhez és 
távoli elıvárosokhoz, amelyeket nemigen láttak, inkább csak érzékeltek a 
mindent elárasztó párán túl. Valamivel közelebb pedig, de szintén a folyón túl, 
a város belsı lakónegyede terült el, túlnyomórészt elavult, ócska házak 
labirintusa: némelyek a város szégyenének bélyegezték. 

Ennek az övezetnek a közepén egy hatalmas, új épület volt látható és egy 
még újabbnak a vasváza. 

Edwina az épületre és az égnek meredı vasszerkezetre mutatott. 



– Ha én lennék most Ben helyében – mondta –, és azt szeretném, hogy 
valami ırizze meg az emlékemet, hát azt mondanám, hogy a Forum East 
legyen az a valami. 

– Igen, én is így gondolom – helyeselt Alex, s pillantása követte Edwináét. 
– Annyi bizonyos, hogy nélküle az ötlet csak ötlet maradt volna, semmi több. 

A Forum East nagyszabású városfejlesztési vállalkozás volt, céljának a 
városmag felújítását tekintették. Ben Rosselli elkötelezte az FMA-t a terv 
finanszírozása mellett, s a bank ezzel kapcsolatos ügyleteit Alex Vandervoort 
irányította. Az Edwina igazgatta nagy belvárosi fiók hatáskörébe tartoztak az 
építési kölcsönök és a jelzálogügyletek. 

– Azon gondolkodtam az imént – mondta Edwina –, hogy milyen 
változások fognak itt történni. 

Majdnem hozzátette: Ben halála után... 
– Persze lesznek változások – mondta Vandervoort. – Talán nagy 

változások. De remélem, hogy egyik sem fogja érinteni a Forum Eastet. ~ 
Edwina felsóhajtott: 
– Még egy órája sincs, hogy Ben közölte velünk... 
– Még meg sem ásták a sírját, és mi már a bank jövıjérıl beszélünk. De hát 

ezt kell tennünk, Edwina. Ben el is várná tılünk. Rövidesen fontos döntéseket 
kell hozni. 

– Beleértve az elnök utódlására vonatkozó döntést. – Igen. 
– Jó néhányan itt a bankban azt reméljük, te leszel az utódja. 
– İszintén szólva én is. 
Egyikük se mondta ki, hogy mind a mai napig szinte mindenki Alex 

Vandervoortot tekintette Ben Rosselli kiválasztott utódjának. Csak éppen nem 
ilyen hamar. Alex még csupán két esztendeje dolgozott az FMA-nál. 
Korábban a Szövetségi Tartalék tisztviselıje volt; Ben Rosselli személyesen 
beszélte rá, jöjjön az FMA-hoz, s megcsillogtatta elıtte a lehetıséget, hogy 
egyszer majd elsı ember lehet az új munkahelyén. 

– Úgy körülbelül öt év múlva – mondta akkor az öreg Ben Alexnek – olyan 
embernek akarom átadni az ügyeket, aki hatékonyan képviselni tudja a sok 
ügyfél érdekeit, és meghatározza a jövedelmezıség szintjét, mert ez az 
egyetlen módja annak, hogy a bankár az erı helyzetébıl tárgyalhasson. Azt 
akarom, hogy olyan valaki vezesse ezt a bankot, aki több, mint csupán kitőnı 
szakember. Azt akarom, hogy olyan ember vezesse, aki sose téveszti szem 
elıl, hogy mindig a kis betétesek – a magánemberek – voltak a mi legfıbb 
támaszunk. Az a baj manapság a bankemberekkel, hogy túlságosan 
elszakadtak a közemberektıl. 

Ben Rosselli világosan megmondta annak idején, hogy nem tehet 
semmiféle határozott ígéretet, de aztán így folytatta: 



– Az a benyomásom, Alex, hogy te az a fajta ember vagy, akire 
szükségünk van. Dolgozzunk együtt egy darabig, aztán majd meglátjuk. 

Alex tehát átjött, s magával hozta tapasztaltságát meg az új módszerek 
iránti érzékét. Ezek segítségével hamarosan sikerült jó eredményeket 
felmutatnia. A bankszakma filozófiáját illetıen pedig úgy találta, sok 
mindenben osztja Ben nézeteit. 

Valamikor régen Alex az édesapja révén nyert némi betekintést a 
bankszakmába. Az apa Hollandiából vándorolt be Amerikába, és farmer lett 
Minnesota államban. 

Pieter Vandervoort bankkölcsönt vett fel, s hogy a kamatait fizethesse, 
látástól vakulásig robotolt, mégpedig rendszerint a hétnek mind a hét napján. 
Végül a túlerıltetésbe halt bele, teljesen elszegényedve. Halála után a bank 
eladta Vandervoorték földjét, és nemcsak a hátralékos kamatot szerezte vissza, 
hanem a befektetett összeget is. Édesapja kálváriájából Alex levonta a 
következtetést: neki a bank pultjának másik – belsı – oldalán van a helye. 

A bankszakmába – a Harvard egyetem ösztöndíja és közgazdaságtan-
diplomája segítségével került be. 

– Még nincs veszve semmi – jelentette ki Edwina D'Orsey. – Azt hiszem, 
az igazgató tanács választja majd meg az elnököt. 

– Igen – válaszolta Alex szórakozottan. Édesapján és Ben Rossellin járt az 
esze, s a két emberrel kapcsolatos emlékei furcsán összefonódtak. 

– A hosszú szolgálati idı nem minden. 
– De azért számít. 
Alex meghányta-vetette magában. a lehetıségeket. Tudta, hogy megvan a 

tehetsége és a tapasztalata az FMA vezetéséhez, de az igazgató tanács 
valószínőleg olyan valaki mellett dönt, aki hosszabb idıt töltött az FMA-nál. 
Roscoe Heyward például már majdnem húsz éve dolgozik itt, és jóllehet 
olykor-olykor nem értették meg egymást Ben Rossellivel, az igazgató 
tanácsban mégis jócskán vannak hívei. 

Tegnap még Alexnek voltak jobb esélyei. Mára viszont fordult a kocka. 
Vandervoort fölállt, kiütögette pipájából a maradékot. 
– Dolgoznom kell – mondta. 
– Nekem is – felelte Edwina. 
De amikor Alex egyedül maradt, csak üldögélt, csöndesen és 

elgondolkozva. 
Edwina gyorsliften ment le a harminchatodik emeletrıl a toronyház 

földszinti halljába, amely keveréke volt a Lincoln-központnak és a Sixtus-
kápolnának. Csak úgy nyüzsgött benne a sok ember – sürgı-forgó 
banktisztviselı, küldönc, látogató, turista. Edwina fogadta egy biztonsági ır 
szívélyes köszöntését. 



A félkörbe futó üvegfronton át kilátott a Rosselli térre, a fákra, padokra, 
szobrokra meg a szökıkútra. Nyáron kedvelt randevúzóhely volt, a belvárosi 
hivatalok tisztviselıi itt kapták be az ebédjüket; most azonban kietlennek, 
barátságtalannak látszott. A metszı ıszi szél valóságos kis. tornádókban 
sodorta a faleveleket meg a port, és őzte a járókelıket a szobák melege felé. 

Ezt az évszakot szeretem a legkevésbé, gondolta Edwina. Szomorúságról 
beszél, közeledı télrıl meg halálról. 

Ösztönösen megborzongott, aztán elindult a szınyeggel borított “alagút" 
felé; ez a diszkréten világított hosszú folyosó kötötte össze a székházat a 
belvárosi fıfiókintézettel, ezzel a palotaszerő egyemeletes épülettel. 

Az ı birodalmával. 
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A szerdai nap a szokásos módon kezdıdött a bankfiókban. 

Edwina D'Orsey volt a bankfiók ügyeletes tisztviselıje azon a héten; 
pontosan fél kilenckor érkezett, fél órával azelıtt, hogy a bank súlyos 
bronzkapui kitárultak. 

Edwina az FMA legfontosabb fiókjának igazgatója és a bank egyik 
alelnöke volt, nem kellett volna tehát ügyeletet vállalnia. İ azonban jobb 
szerette elvégezni ezt a munkát is, jelezve, hogy nem vár kiváltságokat csak 
azért, mert nı. Az FMA-nál eltöltött tizenöt év alatt mindig figyelembe vette 
ezt a szempontot. Mellesleg csupán tízhetenként került rá sor mint ügyeletesre. 

Megállt az oldalbejáratnál, és jó darabig kutatott barna Gucci-táskájában a 
kulcs után; végül a rúzs, levéltárca, hitelkártyák, púdertartó, féső, bevásárlási 
lista és egyéb holmik rétege alatt találta meg – kézitáskájában ugyanis, rá 
csöppet sem jellemzı módon, rendetlenség uralkodott. Mielıtt a kulcsot 
bedugta a zárba, megnézte, kint van-e a “nincs baj" jelzés. Ott volt a helyén, 
az egyik ablakban: kevéssé feltőnıen elhelyezett sárga lapocska. Néhány 
perccel korábban tette oda az a portás, akinek mindennap elsınek kellett 
megjelennie a nagy fiókintézetben. Ha minden rendben volt odabenn, a portás 
odatette a lapot, ahol az érkezı tisztviselık láthatták. De ha, mondjuk, rablók 
törnek be éjszaka a bankba és ott leskelıdnek, hogy túszokat szedjenek – s 
elsınek a portást ejtsék foglyul –, akkor a jelzést senki sem teszi a helyére, és 
hiánya figyelmezteti a többieket. Ilyen esetben a késıbb érkezıknek nemcsak 
hogy nem szabad bemenniük a bankba, hanem azonnal segítségért kell 
telefonálniuk. 



Mivel a rablások száma növekedıben volt, a legtöbb bank használta a 
“nincs baj" jelzést, gyakran változtatva persze a jelzés jellegét és elhelyezését. 

Mihelyt Edwina belépett, odament a falba csuklósán beépített fatáblához, 
és félretolta. Láthatóvá vált a csengı, amelyet Edwina az elıre megbeszélt kód 
szerint megnyomott: két hosszú, három rövid, egy hosszú. A központi 
toronyházban, a biztonsági szolgálat irányítótermében ebbıl megtudták, hogy 
a kapubejárati riasztócsengıt, amelyet Edwina belépése néhány pillanattal 
korábban mőködésbe hozott, figyelmen kívül hagyhatják, és hogy az illetékes 
tisztviselı már a bankban tartózkodik. Egyébként érkezéskor már a portás is 
leadta a maga kódjelzését. 

Amikor a központi biztonsági iroda megkapta a többi fiókintézet hasonló 
jelzéseit is, az épület riasztóberendezését “riadókészültségi" állapotból 
“készenléti" állapotba kapcsolták. 

Ha Edwina – mint ügyeletes tisztviselı – vagy a portás nem jelez a 
megbeszélt kód szerint, a központi biztonsági iroda riasztja a rendırséget, sí 
rendırök néhány perc múlva máris körülveszik a szóban forgó bankfiókot. 

A kódot a többi riasztóberendezéssel együtt természetesen gyakran 
változtatták. 

A bankok egyre gyakrabban folyamodtak ehhez a rendszerhez: jelzés, ha 
minden rendben van – nincs jelzés, ha baj van. Így aztán a túszul ejtett 
banktisztviselı pusztán azzal figyelmezteti az illetékeseket, hogy – nem csinál 
semmit. 

A belvárosi fiókintézetbe kezdtek megérkezni a vezetı tisztviselık és 
egyéb hivatalnokok, akiknek személyazonosságát az oldalbejáratnál posztoló, 
egyenruhás portás ellenırizte és regisztrálta. 

– Jó reggelt, Mrs. D'Orsey – csatlakozott Edwinához egy fehér üstökő 
veterán tisztviselı, Tottenhoe. 

Úgynevezett fiókvezetı volt, a fiók személyzeti és gazdasági ügyeit intézte. 
Hosszú, gyászos ábrázata vén kenguruhoz tette hasonlóvá. Megszokott borús 
hangulata, pesszimizmusa a kötelezı nyugdíjkorhatár közeledtével nıttön-
nıtt; neheztelt az öregedéséért, és a jelek szerint másokat okolt érte. Edwina és 
Tottenhoe együtt vágott át a bank földszinti csarnokán, aztán lementek a 
szınyeggel borított, széles lépcsın a páncélterembe. A páncélterem nyitásának 
és zárásának ellenırzése az ügyeletes tisztviselı feladatai közé tartozott. 

– Igaz a hír, hogy Mr. Rosselli halálán van? – kérdezte búsan Tottenhoe, 
miközben várták, hogy a páncélterem ajtajának idızített zárja kinyíljon. 

– Sajnos igaz – felelte Edwina, és röviden beszámolt az elızı napi 
összejövetelrıl. 



Odahaza, este, Edwina jóformán egyébre se tudott gondolni, reggel 
azonban elhatározta, hogy a bankügyekre fog összpontosítani. Ben is ezt várná 
tıle. 

Tottenhoe baljósán motyogott valamit, Edwina nem értette pontosan, hogy 
mit. 

Edwina megnézte az óráját. Nyolc óra negyven percet mutatott. Néhány 
másodperccel késıbb a súlyos krómacél ajtó belsejében egy alig hallható kis 
kattanás jelezte, hogy automatikusan kikapcsolt a zár, amelyet elızı este, 
zárás elıtt, idıre beállítottak. Most már mőködésbe hozhatták a páncélterem 
titkos zárkombinációját. Csak most – elıbb semmiképpen. 

Egy újabb rejtett csengıgomb megnyomásával Edwina jelezte a központi 
biztonsági szolgálat irányítótermének, hogy néhány pillanat múlva kinyitják a 
páncéltermet, mégpedig szabályos körülmények között, nem kényszer 
hatására. 

Edwina és Tottenhoe egymás mellett álltak a páncélterem ajtajánál, s 
mindegyikük más és más zárkombinációt hozott mőködésbe. Az egyik nem 
ismerte a másik zárkombinációját, úgyhogy egyikük sem tudta volna egymaga 
kinyitni a páncéltermet. 

Ekkor érkezett meg Miles Eastin, a fiókvezetı-helyettes. Fiatal, jóképő, jól 
ápolt férfi volt, és mindig vidám – kellemes ellentétben Tottenhoe 
komorságával. Edwina kedvelte Eastint. Az utóbbi mellett ott állt már a 
páncélterem fıpénztárosa, aki egész nap felügyel majd a páncélterem befelé és 
kifelé irányuló pénzforgalmára. Csak készpénzben majdnem egymillió 
dollárnyi papír- és aprópénzt visznek ki-be az ı ellenırzése alatt a következı 
hat óra folyamán. 

Ugyanebben az idıben a nagy bankfiók csekkforgalma további húszmillió 
dollár lesz. 

Edwina kissé félrehúzódott, a fıpénztáros és Miles Eastin pedig kitárta a 
páncélterem precíziósán mőködı, hatalmas ajtaját, amely üzemzárásig nyitva 
marad. 

– Most kaptam telefonértesítést – mondta Eastin Tottenhoe-nak. – Mára 
még két pénztáros dılt ki. 

Tottenhoe búskomorsága elmélyült. 
– Influenza? – érdeklıdött Edwina? 
Már tíz napja járvány dúlt a városban, úgyhogy a bankban is megritkult a 

személyzet, kivált ami a pénztárosokat illeti. 
– Igen, influenza – válaszolt Miles Eastin. 
– Bár megkaphatnám én is – sóhajtott fel Tottenhoe. – Akkor otthon 

maradhatnék az ágyban, és hagynám, hogy más törje a fejét, ki üljön be a 



pénztárakba. – Edwinához fordult: – Ragaszkodik hozzá – kérdezte –, hogy 
kinyissuk a páncéltermet? 

– A jelek szerint elvárják tılünk – hangzott a válasz. 
– Akkor hát föl kell állítanunk egy-két vezetı tisztviselıt a székébıl. Maga 

az elsı választottam – fordult Tottenhoe Miles Eastinhez. – Fogjon egy 
páncéldobozt, és készüljön fel az ügyfelek fogadására. Számolni még nem 
felejtett el? 

– Húszig biztosan nem, csak engedjék, hogy levegyem a cipımet – felelte 
Eastin. 

Edwina elmosolyodott. Nem féltette Eastint; amihez a fiatalember 
hozzányúl, jól csinálja. Amikor Tottenhoe jövıre nyugdíjba megy, Miles 
Eastin kerül a helyére. Legalábbis majdnem bizonyos, hogy ı, Edwina ezt 
fogja javasolni. 

Eastin viszonozta a mosolyt: 
– Nincs ok aggodalomra, Mrs. D'Orsey. Megállóm én a helyemet a játéktér 

szélén is. Egyébként tegnap este három óra hosszat kézilabdáztam, és én 
tartottam számon a gólokat. ~ 

– És nyert a csapata? 
– Hát persze. Ha egyszer én tartom számon az eredményt! 
Edwina tudott Eastin egy másik hobbijáról is a kézilabdán kívül, mégpedig 

egy olyanról, amelybıl a bank hasznot húzott: a fiatalember tanulmányozta és 
győjtötte a különféle papír- és aprópénzeket. Miles Eastin tartott tájékoztató 
elıadásokat a fiókintézet új alkalmazottainak, és elıszeretettel traktálta ıket 
olyan történelmi nyalánkságokkal, hogy – például – a papírpénzt is és az 
inflációt is Kínában találták fel. Elmondta egyebek között, hogy az elsı 
inflációra, amelyet a krónikák följegyeztek, a tizenharmadik században került 
sor, amikor is Kubla kán mongol uralkodó képtelen volt fémpénzzel kifizetni a 
katonái zsoldját, így aztán fadúcokról katonai pénzt nyomatott, de olyan 
rengeteget, hogy hamarosan elértéktelenedett. 

– Némelyek úgy vélik – szellemeskedett Eastin –, hogy a dollárt most 
nagyban mongolizálják. 

Hobbija révén Eastin a bankfiók hamispénz-szakértıje lett; a felbukkanó 
gyanús bankjegyekrıl mindig kikérték a véleményét. 

Edwina, Eastin és Tottenhoe fölballagott a lépcsın a páncélterembıl a bank 
pénztártermébe. 

Odakintrıl, egy páncélozott teherautóból, pénzeszsákokat hordtak be, két 
fegyveres ır felügyelete mellett. 

A nagy tömegő készpénzt mindig kora délelıtt hozták; a Szövetségi 
Tartaléktól elızıleg, kora reggel szállították át az FMA központi 
páncéltermébe, innen osztották aztán szét az FMA fiókjaiba. Hogy miért 



hozták minden áldott nap a készpénzt? Egyszerően azért, mert a fölös készlet 
a páncélteremben hasznot nem hajtott, viszont veszélyt jelenthetett 
(elveszhetett, elrabolhatták). 

A fiókigazgatóknak ügyelniük kellett, hogy a bankjukban mindig legyen 
elég készpénz, de túl sok sohasem. 

Az olyan nagy fiókintézet, mint az FMA belvárosi fiókja, félmillió 
dollárnyi állandó pénzkészletet tartott. A most érkezı pénz – további 
negyedmillió – az átlagos forgalmú napok pénzkiáramlását fedezte. , 

Tottenhoe zsémbelt a szállítmányt- hozó ırökkel. 
– Remélem, ezúttal tisztább bankjegyeket hoztak, mint amilyeneket az 

utóbbi idıben kaptunk. 
– Szóltam a központi kápé-páncélteremben a maga búbánatáról, Mr. 

Tottenhoe – válaszolt az egyik ır. Meglehetısen ifjú ember volt, hosszú, 
fekete haja beterítette a gallérját. Edwina a padlóra pillantott, mert felmerült 
benne a kérdés, vajon visel-e cipıt a fiatalember. Viselt. 

– Azt mondták, hogy maga be is telefonált – tette hozzá az ır. – Ami 
engem illet, én elfogadom a pénzt, akár tiszta, akár koszos. 

– Egynémely ügyfelünk, sajna, másképpen vélekedik – felelte a fiókvezetı. 
A Központi Pénzjegynyomdából a Szövetségi Tartalék közvetítésével 

érkezı új pénzjegyekért éles versengés folyt a bankok között. Meglepıen sok 
ügyfél – “háklis"-nak hívták az ilyet a szakmában – utasította vissza a koszos 
bankjegyeket, és követelt helyettük vadonatúj vagy legalább tiszta – 
“alkalmas"-nak minısített – papírpénzt. Szerencsére voltak, akik nem törıdtek 
az ilyesmivel, így aztán a vezetıség utasította a pénztárosokat, hogy a 
legpiszkosabb bankjegyeket azokra sózzák rá, akik egy szót se szólnak emiatt, 
a friss ropogósakat pedig tartalékolják azoknak, akik ragaszkodnak hozzájuk. 

– Hallom, sok kiváló minıségő hamis pénz van forgalomban. Talán 
maguknak is tudunk szerezni egy köteggel – kacsintott a társára a másik ır. 

– Köszönjük, ilyen szívességre nincs szükségünk – mondta Edwina. – 
Amúgy is túl sok hamis pénzzel van dolgunk. 

A bankban csak az elızı héten majdnem ezerdollárnyi hamis bankjegyet 
találtak. A befizetett pénz ismeretlen forrásból származott; több mint 
valószínő, hogy több betevıtıl; egyrészük nyilván tudta, hogy becsapták, és a 
bankra hárította át a kárát; másik részüknek fogalma se volt, hogy a pénz 
hamis, ami nem meglepı, hiszen igen jó minıségő hamisítványokról volt szó. 

A titkosszolgálatnak azok az ügynökei, akik beszéltek a dologról Edwina 
D'Orseyval és Miles Eastinnel, nem titkolták aggodalmukat. 

– Sose volt még dolgunk olyan kiváló hamisítványokkal, mint manapság, 
és még sose volt ennyi forgalomban – ismerte be egyikük. Óvatos becslések 



szerint harmincmillió hamis dollárt nyomtattak az elızı évben, mondta, és 
hozzáfőzte: 

– És még jóval több maradt felfedezetlen. 
A hamis dollárok fı forrása Anglia és Kanada volt, de az ügynökök 

jelentései szerint hihetetlenül sok hamis USA-dollár volt forgalomban az 
európai kontinensen. 

– Arrafelé még sokkal nehezebben ismerik fel a hamis dollárt, kérjük tehát, 
figyelmeztessék Európába utazó ügyfeleiket, hogy sose fogadjanak el odaát 
USA-bankjegyet. Azt hiszik, hogy dollárt kapnak, pedig könnyen meglehet, 
hogy amit átvesznek, egy árva centet sem ér. 

Az elsı fegyveres ır felkapta a zsákokat. 
– Sose féljenek! – mondta. – Ezek itt valódi zöldhasúak. Maguknak 

elsırendő kiszolgálásban van részük! 
A két ır lement a páncélterembe, Edwina pedig föllépett az emelvényen 

álló íróasztalához. A bankban mindenütt megélénkült a tevékenység. A 
bejárati ajtók már nyitva voltak, áramlottak befelé a korai ügyfelek. 

A vezetı tisztviselık a bíborszínő szınyeggel borított emelvényen 
dolgoztak, valamivel a pénztárterem szintje fölött. Edwina íróasztalát – a 
legnagyobb és legimpozánsabb asztalt mondhatta magáénak – két zászló 
ékesítette: a háta mögött jobbról a csillagos-sávos amerikai lobogó, balról a 
szövetségi állam háromszöglető zászlócskája. Néha úgy érezte, hogy 
tévékamerák elıtt ül, és éppen valami ünnepélyes bejelentésre készül, 
miközben a kamerák egyre közelebb gördülnek... 

A nagy belvárosi fiók igen korszerő volt. Egy-két évvel korábban 
varázsolták újjá – akkoriban épült fel az FMA szomszédos, központi 
toronyháza –, és nem takarékoskodtak sem az elsırendő tervezımunkával, 
sem a pénzzel. Az eredmény – amelyben fıszerepet játszott a bíbor és a 
mahagóni, bıséges aranyozott díszítésekkel – egyesítette magában az ügyfelek 
kényelmét szolgáló berendezéseket, a kitőnı munkakörülményeket és a 
leplezetlen pompát. Olykor ez a pompa már kérkedésszámba ment, ismerte be 
titokban Edwina. 

Miközben magas, karcsú alakja a megszokott mozdulattal elhelyezkedett a 
magas támlájú forgószéken, lesimította rövid frizuráját – teljességgel 
fölöslegesen, mivel minden egyes haja szála, mint rendesen, most is 
tökéletesen a helyén volt. 

Elıvette a kölcsönkérelmeket tartalmazó dossziét. Olyan nagy összegő 
kölcsönökrıl volt szó, amelyeket a fiók tisztviselıi közül csak ı hagyhatott 
jóvá. 



Az ı hatásköre esetenként egymillió dollárnyi kölcsön engedélyezéséig 
terjedt, azzal a feltétellel, hogy a fiókintézet két másik vezetı embere is 
egyetért. Mindig egyetértettek. 

Az egymillió dollárt meghaladó kölcsönök ügyét továbbították a 
bankhitelpolitikai osztályhoz, a központba. 

Mint minden bankhálózatban, a First Mercantile American Bankben is 
státusszimbólumnak tekintették, hogy milyen összegő kölcsönt engedélyezhet 
egy fıtisztviselı. Ezt – ami egyébként az illetı szervezetbeli rangfokozatát is 
meghatározta – “parafálási szint"-ként emlegették, mivel egy-egy 
kölcsönkérelem vagy kölcsönjavaslat végsı jóváhagyását a fıtisztviselıi 
szignó jelentette. 

Edwina, mint fiókigazgató, szokatlanul magas “parafálási szint"-tel 
rendelkezett: Mrs. D'Orsey igazgatói rangban tevékenykedett, és szignójának 
értéke híven tükrözte az FMA igen jelentıs belvárosi fiókintézetének 
vezetésével járó felelısségét. Kisebb fiókok tízezertıl félmillió dollárig 
terjedı kölcsönöket hagyhattak jóvá, az igazgató szakmai képességeitıl és 
szolgálati idejétıl függıen. Edwinát mindig mulattatta, hogy ez a bizonyos 
parafálási szint végeredményben a kasztrendszer, valamint az ezzel járó 
fennhéjázás és kiváltságok szülıje. A központ hitelpolitikai osztályán egy 
felügyelıhelyettes mindössze ötvenezer dollárig terjedı hatáskörrel, szürke kis 
íróasztalnál dolgozik, egy hatalmas hivatali helyiségben, sokakkal együtt. A 
ranglétra következı fokán álló, negyedmillió dolláros parafálási szintő 
kölcsönellenırnek már nagyobb íróasztal jár, üvegfalú fülkében. 

Valódi ajtós-ablakos szoba dukál a félmillió dolláros parafálási szintő 
kölcsönfolyósítási ellenırnek. Jár neki ezenkívül egy jókora íróasztal, egy 
olajfestmény az irodája falán, jegyzetblokkjaira rá van nyomtatva a neve, jár 
neki naponta a The Wall Street Journal és reggelente ingyen cipıtisztítás. No 
meg egy titkárnı, akin azonban osztoznia kell egy másik kölcsönfolyósítási 
ellenırrel. 

Végül": a kölcsönügyletekkel megbízott alelnök (parafálási szint: 
egymillió) sarokszobában trónol, amelyhez két ablak, két olajfestmény és egy 
saját titkárnı tartozik. A jegyzettömbjére rámetszik a nevét. Neki is jár ingyen 
cipıtisztítás és ingyen napilap, ezenkívül kapja a képes hetilapokat és 
folyóiratokat, az egyik vállalati kocsit, ha tárgyalni megy, és szabad bejárása 
van az igazgatói étkezdébe. 

Edwinának majdnem minden kiváltság járt a parafálási szintjével 
kapcsolatban. Az ingyen cipıtisztítást azonban sose vette igénybe. 

Ezen a reggelen két kölcsönkérelemmel már végzett. Az egyiket 
jóváhagyta, a másikra ceruzával odabiggyesztett néhány kérdést. A harmadik 
kölcsönkérelem azonban elképesztette. 



Szinte nem akart hinni a szemének; meghökkenve ébredt rá az elızı napi 
összejövetel és a kérelem különös egybeesésére. Újra elolvasta a kérvényt. 
Aztán tárcsázott. 

A dossziét összeállító tisztviselı felvette a kagylót. 
– Itt Castleman. 
– Jöjjön át hozzám, Cliff, kérem. 
– Máris. 
Castleman, aki csak néhány íróasztalnyira ült Edwinától, az asszony felé 

pillantott. 
– Fogadni mernék, hogy tudom, miért hívat! – mondta a telefonba. 
Néhány pillanat múlva, miközben leült Edwina íróasztala mellé, a nyitott 

aktára tekintett. 
– Igazam volt, ugye! Akadnak még hátborzongató dolgok az életben. 
Cliff Castleman alacsony, nett emberke vált, rózsás arcú, szelíd mosolyú. A 

kölcsönkérık szerették, mert mindig türelmesen, együttérzın hallgatta végig a 
mondanivalójukat. Ugyanakkor tapasztalt, jó ítélıképességő szakértıje volt a 
kölcsönügyleteknek. 

– Abban a reményben ringattam magam – mondta Edwina –, hogy ez a 
kérvény valami rossz vicc, még ha hátborzongató is. 

– Én inkább kísértetiesnek nevezném, Mrs. D'Orsey. És lehet, hogy nagyon 
rossz, sıt hátborzongató tréfa, de akkor is itt van, el kell intézni. – Castleman 
az aktára bökött. – Minden adatot összeszedtem, mivel tudtam, hogy kíváncsi 
lesz rájuk. Nyilván olvasta a jelentésemet. Meg a javaslatomat. 

– Komolyan gondolja, hogy ennyi pénzt adjunk ilyen célra? 
– Halálosan komolyan. – Castlemannek egy pillanatra elakadt a szava. – 

Bocsásson meg – folytatta azután. – Nem akasztófahumornak szántam ezt a 
választ. Nos, szerintem jóvá kell hagynia a kérést. 

A történet ott volt az aktában. Egy Gosburne nevő, negyvenhárom 
esztendıs, helybeli gyógyszerügynök huszonötezer dolláros kölcsönt kér. Nıs 
– elsı házassága, tizenhét éve tart –, a Gosburne házaspár egy kertvárosi ház 
tulajdonosának mondhatja magát, az épületet csupán csekély összegő 
jelzálogkölcsön terheli. Nyolc éve közös folyószámlájuk van az FMA-nál – 
eddig semmi probléma. Gosburne-ék már vettek fel egy kisebb kölcsönt a 
banktól, és visszafizették. Munkahelyén meg vannak elégedve Gosburne-nel, 
pénzügyekben eddig megbízhatónak bizonyult. 

Az új kölcsönt rozsdamentes acélból készült, hatalmas tartály vásárlására 
kéri: ebben akarja elhelyezni leányuk, Andrea holttestét. A gyermek hat napja 
halt meg, tizenöt esztendıs korában, rosszindulatú vesedaganatban. Andrea 
holtteste jelenleg a halottasházban van, száraz jégen. Halála után azonnal 



lecsapolták a vérét és egy dimetilkénoxid nevő, vérszerő, “fagyásgátló" 
oldattal pótolták. 

Az acéltartály úgy van megszerkesztve, hogy ilyen alacsony hımérséklető 
folyékony nitrogént tartalmazhasson. Az alumínium fóliába burkolt holttestet 
ebbe az oldatba helyeznék. 

Az effajta tartály – voltaképpen hatalmas palack, “fagyasztó kripta" néven 
ismerik – Los Angelesben kapható, a kölcsön folyósítása esetén onnan 
szállítanák át repülıgépen. A kölcsön mintegy harmadrésze elılegként 
szolgálna a tartály tárolásának bérére – valamint a nitrogénfolyadék 
négyhavonta történı kicserélésére. 

– Ugye, hallott már a hibernáló egyesületekrıl? – kérdezte Castleman. 
– Csak fél füllel. Áltudományos dolog. Nem valami jó a hírük. 
– Hát nem. És valóban áltudomány ıs! De tény, hogy sok híve van ezeknek 

az egyesületeknek, és az egyik ilyen társaságnak sikerült meggyıznie 
Gosburne-t meg a feleségét, hogy az orvostudomány elırehaladtával – 
mondjuk úgy ötven-száz év múlva – Andreát kiolvaszthatják, életre kelthetik 
és meggyógyíthatják. Még jelszavuk is van ezeknek az egyesületeknek: 
Fagyasszunk, várjunk, újjáéledünk! 

– Iszonyú – csóválta a fejét Edwina. 
– Egyetértek – bólintott Castleman. – De próbálja az ügyet Gosburne-ék 

szempontjából nézni. İk hisznek a dologban. Felnıtt, meglehetısen 
intelligens, mélyen vallásos emberek. Akkor hát... mi jogon ítélhetnénk és 
ítélkezhetnénk mi, bankemberek? Szerintem egyetlen kérdés fontos: vissza 
tudja-e fizetni Gosburne a kölcsönt? Tanulmányoztam a számadatokat, és azt 
mondom: vissza tudja és vissza is fogja fizetni. Lehet, hogy a pofa dilis. Az 
adatok azonban azt mutatják, hogy az a fajta dilis, aki rendesen fizeti a 
számláit. 

Edwina viszolyogva vizsgálgatta a Gosburne család bevételeit, kiadásait. 
– Óriási anyagi megterhelés ez nekik! 
– A pasas tudja ezt; de váltig hangoztatja, hogy minden nehézséggel meg 

fog birkózni. Különmunkát vállal. A felesége pedig állást keres! 
– Van négy gyermekük – jegyezte meg Edwina. 
– Megmagyarázta valaki nekik, hogy a többi gyerek... az élık... taníttatása, 

satöbbi, pénzbe kerül? És hogy okosabban tudnák felhasználni az ı 
érdekükben azt a huszonötezer dollárt? 

– Igen, én magyarázgattam – felelte Castleman. – Két hosszú beszélgetést 
folytattam Gosburne-nel. Szerinte azonban a család alaposan megtárgyalta a 
dolgot, és már döntött. A család szerint a lehetıség, hogy Andreát egy szép 
napon életre keltsék, minden áldozatot megér. A gyerekek azt mondják, hogy 
amikor felnınek, átvállalják majd a felelısséget Andrea holttestéért. 



– Úristen! – sóhajtott fel Edwina, és ismét eszébe jutott az elızı napi 
összejövetel. Ben Rosselli halálában – akármikor fog bekövetkezni – legalább 
méltóság lesz! Az efféle ügy viszont elcsúfítja a halált, cirkuszt csinál belıle. 
Ilyen célokra adjon pénzt a bank? Méghozzá olyan pénzt, amely – részben – 
Ben Rossellié? 

– Mrs. D'Orsey – mondta Castleman –, két napig feküdt az íróasztalomon 
ez a kérvény. Az elsı gondolatom ugyanaz volt, mint a magáé: morbid! De 
aztán gondolkoztam a dolgon, és más meggyızıdésre jutottam. Nézetem 
szerint vállalható a kockázat. 

Vállalható a kockázat! Cliff Castlemannek lényegében igaza van, hiszen 
minden bankügylet alapja: a vállalható kockázat. Abban is igaza van, hogy az 
emberek legbensı ügyeiben a bank ne játssza az ítélıszék szerepét. 

Lehetséges, persze, hogy ennek a kockázatnak a vállalásával megjárják, de 
Castleman akkor sem lesz hibáztatható. Eredményesen dolgozik, eddig sokkal 
több volt a nyereséges, mint a veszteséges üzlete. Szó, ami szó: aki csakis 
nyereséget hoz a konyhára, az gyanús; egy ügybuzgó kölcsönfolyósítási 
elıadótól elvárják, hogy néhány ügyletével befürödjék. Ez szinte kötelezı. Ha 
minden üzlete nyereséges, akkor éppen a kiválósága sodorhatja bajba, hiszen a 
számítógép esetleg arra figyelmezteti az igazgatóságot, hogy ez az ember 
üzleteket szalaszt el, mert túlságosan óvatos. 

–Jó, rendben van – bólintott Edwina. – Irtózom ugyan az egész ötlettıl, de 
egyetértek a végkövetkeztetésével. 

Odafirkantotta a kézjegyét, Castleman pedig visszament az íróasztalához. 
Így hát – egy mélybe hőtött kislányra folyósított kölcsöntıl eltekintve – ez a 
nap is úgy kezdıdött, mint bármely másik. 

Úgy is folytatódott – egészen kora délutánig. 
 
 
Azokon a napokon, amikor egyedül ebédelt, Edwina átment a központi 
toronyház alagsori étkezdéjébe. Lármás volt ez az üzemi étkezde, az étel pedig 
éppen csak megjárta, de a kiszolgálók gyorsan dolgoztak, és negyed óra alatt 
végzett az ember. 

Ezen a szerdán azonban Edwinának vendége volt – egyik ügyfelük –, és élt 
alelnöki jogaival: elment az ügyféllel az igazgatói étkezdébe, amely odafent 
volt a központ tornyában, jó magasan. A vendég a város legnagyobb 
áruházának pénzügyi osztályvezetıje volt; hárommillió dollár összegő, rövid 
lejáratú kölcsönért folyamodott, mivel a csekély ıszi forgalom és a karácsonyi 
cikkek szokottnál drágább beszerzési ára miatt az áruháznak készpénzre volt 
szüksége. 



– Ez a nyomorult infláció! – panaszolta a pénzügyi osztályvezetı a 
spenótfelfújt fogyasztása közben. De aztán, megnyalva szája szélét, 
hozzátette: 

– Most viszont két hónap alatt visszaszerezzük a pénzünket, sıt! A Mikulás 
mindig kegyes hozzánk! 

Az áruház fontos ügyfelük volt, Edwina azonban kemény alkut kötött, a 
bank számára kedvezı feltételeket csikart ki. Az ügyfél morgott ugyan, de 
mire a pêche melbához értek, beadta a derekát. A hárommilliós összeg 
meghaladta ugyan Edwina hatáskörét, de meg volt gyızıdve, hogy a központ 
minden további nélkül jóváhagyja az eljárást. Szükség esetén és a gyors 
elintézés kedvéért esetleg beszél majd Alex Vandervoorttal, aki eddig még 
mindig egyetértett a javaslataival. 

Éppen a kávénál tartottak, amikor odajött egy pincérnı. 
– Mrs. D'Orsey – mondta –, Mr. Tottenhoe keresi telefonon. Azt mondja, 

sürgıs. 
Edwina elnézést kért vendégétıl, és bement a telefonfülkébe. 
– Próbálom elérni magát – mondta panaszos hangon a tisztviselı. 
– Hát most elért. Mirıl van szó? 
– Súlyos pénztárhiány. 
Tottenhoe elmagyarázta, hogy az egyik pénztáros fél órafa jelezte a hiányt. 

A rovancsolás azóta is tart. Edwina érezte, hogy Tottenhoe hangjából csak úgy 
árad a riadtság és a búskomorság, és megkérdezte, mekkora összegrıl van szó. 

Hallotta, amint Tottenhoe nagyot nyel. 
– Hatezer dollárról – felelte. 
– Azonnal jövök – mondta Edwina. 
Bocsánatot kért ügyfélétıl, s egy perc sem telt el, már be is szállt a 

gyorsliftbe. 
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– Ahogyan én látom – mondta mogorván Tottenhoe –, csak egyvalamit 
tudunk biztosan: hatezer dollár készpénz nincs ott, ahol lennie kéne. 

Tottenhoe egyike volt a Mrs. D'Orsey íróasztala körül összegyőlt négy 
embernek. A másik három: maga Edwina, Miles Eastin, Tottenhoe helyettese 
és az egyik pénztárosnı, Juanita Núñez. 

A pénz Juanita Núñez kézikasszájából hiányzott. 
Fél óra telt el, amióta Edwina visszaérkezett a fiókintézetbe. 



– Teljesen igaza van – felelte Edwina –, de még tehetünk egyet s mást. 
Szeretném, ha mindent újból megvizsgálnánk. Lassan és körültekintıen. 

Valamivel elmúlt három óra. Az ügyfelek már elmentek. A külsı ajtók 
zárva voltak. 

A munka folyt, mint rendesen, jóllehet Edwina látta, hogy több alkalmazott 
lopva fel-felpillantott a magasföldszintre. Tudták már, hogy valami baj van. 

Nagyon fontos, hogy higgadt maradjak, mondta magában Edwina. Mindent 
elemezni kell. Meg kell vizsgálni minden apró részletet. Alaposan megfigyelni 
minden beszéd- és viselkedésárnyalatot! Különösen, ami Mrs. Núñezt illeti. 

Edwina jól tudta: hamarosan értesíteni kell a központot, hogy tetemes 
pénztárhiányt fedeztek fel; azután közbelép majd a központ biztonsági 
szolgálata, s valószínőleg az FBI is. De amíg van rá lehetıség, hogy szép 
csendben megoldják a dolgot a nehéztüzérség közremőködése nélkül, addig ı, 
Edwina, mindent meg fog próbálni. 

– Ha egyetért, Mrs. D'Orsey, én szólnék hozzá elsınek – javasolta Miles 
Eastin –, mivel Juanita elıször nekem jelentette a hiányt. 

A fiatalemberbıl ezúttal hiányzott a megszokott könnyedség. 
Edwina egyetértıleg bólintott. 
Eastin a beszámolója szerint két óra elıtt néhány perccel szerzett tudomást 

arról, hogy valami nem stimmel. Juanita Núñez szólt neki, hogy azt hiszi, 
hatezer dollár hiányzik a kézikasszájából. 

Miles Eastin aznap szintén pénztárosként dolgozott: a munkanap nagy 
részében helyettesítette az egyik beteget. Mindössze kétablaknyira 
tevékenykedett Juanita Núñeztıl, és a fiatalasszony ment oda hozzá, miután 
bezárta a pénzszekrényét. 

Eastin ekkor bezárta a saját pénzszekrényét, és jelentette a dolgot 
Tottenhoe-nak. 

Innen Tottenhoe folytatta – még a szokottnál is komorabban – a történetet. 
Tüstént odament Mrs. Núñezhez és beszélt vele. Eleinte el se hitte, hogy 

hatezer dollár hiányzik, hiszen ha a fiatalasszony gyanítja is, hogy valami 
hiánya van, ilyenkor gyakorlatilag lehetetlen kapásból megállapítani, hogy 
mennyi. 

Tottenhoe rámutatott: Juanita Núñez egész nap dolgozott, reggel a 
páncélterembıl hozott, valamivel több mint tízezer dollárral kezdett, s a 
pénztárnyitás, vagyis reggel kilenc óta megszakítás nélkül bonyolított le ki- és 
befizetéseket. Azaz majdnem öt óra hosszat dolgozott, leszámítva a 
háromnegyed órányi ebédszünetet, s ez alatt tömve volt a bank, szorgoskodott 
minden pénztáros. Ráadásul ma a szokásosnál nagyobb volt a betétforgalom, 
ezért a kézikasszában levı pénzmennyiség, a csekkeket nem számítva, akár 
húsz-huszonötezer dollárra is megnıhetett, így hát, érdeklıdött Tottenhoe, 



honnan tudhatta biztosan Mrs. Núñez, hogy hiánya van, mi több, hogy éppen 
hatezer dollárja hiányzik? 

Edwina bólintott, mert idõközben benne is felmerült a kérdés. 
Edwina feltûnés nélkül megnéztem fiatal nõt. Mrs. Núñez alacsony volt, 

karcsú, sötét bõrû, haja fekete, nem igazán csinos, de valahogy kihívóan 
vonzó. Puerto Ricó-inak látszott. (Valóban Puerto Ricóból származott.) 
Idegenszerő kiejtéssel beszélte az angolt. Eddig keveset mondott, röviden 
felelgetett arra, amit kérdeztek tıle. 

A viselkedésérıl nehéz lett volna határozottan nyilatkozni. Nem valami 
segítıkész, annyi bizonyos, állapította meg magában Edwina. A már jelentett 
hiányon kívül egyéb felvilágosítással önként nem szolgál. Arckifejezése 
kezdettıl fogva mogorva vagy éppen ellenséges. Idınként elkalandozik a 
figyelme, mintha unná a dolgot és idıpocsékolásnak tekintené az egész 
eljárást. De ideges: tördeli a kezét, és forgatja, csavargatja vékony 
jegygyőrőjét. 

Edwina D'Orsey már belepillantott az íróasztalán levı személyzeti 
dossziéba, s így tudta, hogy Juanita Núñez huszonöt esztendõs, férjezett, de 
különváltan él hároméves gyermekével. Majdnem két éve dolgozik a First 
Mercantile American Bankben, kezdettõl fogva a jelenlegi helyén. Nem volt 
ugyan az aktában, de Edwina hallomásból értesült róla, hogy Mrs. Núñez 
egyedül tartja el a gyerekét, és anyagi nehézségekkel küszködött – sõt 
meglehet, még mindig küszködik –, mivel férje, aki elhagyta ıt, adósságokba 
verte magát. 

Jóllehet, folytatta Tottenhoe, ı kételkedett abban, hogy Mrs. Núñez 
pontosan tudja, mennyi pénze hiányzik, utasította az asszonyt, hogy szüntesse 
be a munkát, s rögtön “elzárta ıt a pénzével együtt". 

Ez az “elzárás", amely voltaképpen az alkalmazottat védi, szabványos 
eljárás ilyen esetekben. A pénztárosnıt páncéldobozával és egy 
számológéppel együtt áthelyezték egy kis irodahelyiségbe, rázárták az ajtót, s 
utasították, hogy számítsa ki az aznapi pénzügyi mőveletek egyenlegét. 

Közben Tottenhoe odakint várt. 
Az asszony rövidesen behívta a fiókvezetıt, és tájékoztatta, hogy nem 

stimmel az egyenleg. Hatezer dollár hiányzik. 
Tottenhoe odahívta Miles Eastint, s Juanita szeme láttára együtt 

ellenırizték a kimutatást. A két férfi kifogástalannak találta a számadatokat. 
Kétségtelen: készpénzhiány van, mégpedig pontosan annyi, amennyit az 
asszony mondott. 

Ekkor telefonált Tottenhoe Edwinának. 
– Most tehát ott tartunk, ahol elkezdtük – állapította meg Edwina. – Van-e 

valakinek valami új ötlete? 



Miles Eastin jelentkezett. 
– Szeretnék néhány kérdést feltenni Juanitának. Ha ı nem veszi zokon. 
Edwina jóváhagyólag bólintott. 
– Gondolkozzék, Juanita – szólt Eastin. – Volt-e ma kölcsönügylete 

valamelyik kollégájával? 
“Kölcsönnek" nevezték a pénztárosok közötti pénzforgalmat. Egy-egy 

szolgálatban levı pénztárosnak gyakorta elfogyott a készlete egy-egy 
bankjegy- vagy pénzérmecímletbıl, ilyenkor, ha nagy volt a forgalom, nem 
mentek a páncélterembe pótlásért, inkább kisegítették egymást készpénz-
“vétel"-lel és “eladás"-sal. A mővelet regisztrálására külön őrlapot használtak. 
Alkalomadtán – a nagy sietségben vagy vigyázatlanságból – hibákat követtek 
el, így aztán elıfordult, hogy a munkanap végeztével az egyik pénztárosnak 
többlete, a másiknak hiánya volt. Az ilyesmibıl adódó különbség azonban 
aligha érheti el a hatezer dollárt. 

– Nem – felelte Juanita a kérdésre. – Ma nem kölcsönöztem. 
Miles Eastin tovább faggatta: 
– Észrevett-e olyasmit a mai nap folyamán, hogy a kollégák közül valaki a 

készpénzkészlet közelében ıgyelgett úgy, hogy elvehetett valamit? 
– Nem – hangzott a válasz. 
– Amikor jelentette nekem, hogy hiánya van, mióta tudta a dolgot, Juanita? 

– kérdezte Eastin. 
– Néhány perce. 
Most Edwina szólt közbe: 
– Mennyi idıvel az ebédszünete után, Mrs. Núñez? 
A fiatal nõ tétovázott, mint aki most kevésbé biztos a dolgában. 
– Talán húsz perccel. 
– Beszéljünk az ebédszünete elıtti idıszakról – javasolta Edwina. – Mit 

gondol, már akkor hiányzott a pénz? 
Juanita Núñez tagadólag rázta a fejét. 
– Miért ilyen biztos benne? – kérdezte Edwina. 
– Tudom. 
A nem valami készséges, kurta válaszok mindjobban ingerelték Edwinát. 

Juanita mogorva, ellenséges magatartása, amelyet Edwina már korábban 
érzékelt, még nyilvánvalóbbá vált. 

Tottenhoe megismételte a döntı fontosságú kérdést: 
– Honnan tudta, hogy pontosan annyi pénze hiányzik? 
A fiatalasszony arcvonásai dacosan megfeszültek. 
– Tudtam. 
Hitetlenkedı csend támadt. 



– Gondolja, hogy napközben valamikor tévedésbıl hatezer dollárral többet 
fizetett ki egy ügyfélnek? 

– Nem. 
– Amikor ebéd elıtt elhagyta a helyét, Juanita, a kézikasszáját a 

páncélterembe vitte, ráfordította a kombinációs zárat és ott hagyta, igaz? – 
kérdezte Miles Eastin. 

– Igaz. 
– Biztos, hogy bezárta? 
Az asszony határozottan bólintott. 
– A fiókvezetı zára zárva volt? 
– Nem. Nyitva. 
Ez sem volt kifogásolható. A fiókvezetı minden reggel kinyitja a zárat, s 

rendszerint egész nap úgy hagyja. 
– És amikor visszajött az ebédrıl, a kézikasszája még mindig zárva volt, és 

benn a páncélteremben? 
– Igen. 
– Ismeri-e valaki a maga zárkombinációját? Közölte-e valakivel? 
– Nem. 
Kis idıre abbamaradt a faggatózás. Edwina gyanította, hogy a többiek is 

sorra veszik magukban a fiókintézet páncéltermi procedúrájának mozzanatait. 
A kézikassza, amelyre Miles Eastin utalt, voltaképpen kerekes állványra 

helyezett, hordozható páncélszekrény. Ezt a guruló állványt meglehetıs 
könnyen lehet ide-oda tologatni. Némelyik bankban kápé-kocsinak nevezik. 
Minden, pénztárosnak van egy ilyen kápé-kocsija, és rendszerint minden 
pénztáros mindig ugyanazt a – feltőnıen számozott – kézikasszát használta. 
Néhány tartalék kocsi is rendelkezésre áll, különleges használatra. Miles 
Eastin például igénybe vett a nap folyamán egy ilyen speciális kápé-kocsit. 

Valamennyi pénztárosi kápé-kocsi mozgását egy páncéltermi fıpénztáros 
ellenırzi, ı vezet kimutatást a páncélterembıl kigördülı és oda begördülı 
kápé-kocsikról. Lehetetlen kivinni kézikasszát a páncélterembıl anélkül, hogy 
a fıpénztáros észre ne venné. Éjszakára s hétvégekre pedig úgy bezárják a 
masszív páncéltermet, hogy a fáraók sírját se jobban. 

Mindegyik kápé-kocsi két biztonsági kombinációs zárral van ellátva. Az 
egyiket maga a pénztáros állítja be, a másikat a fiókvezetı vagy a helyettese, 
így hát amikor reggelenként kinyitják a kézikasszákat, a nyitás mindig két 
személy: – a pénztáros és egy fiókvezetı – jelenlétében történik. 

A pénztárosokat utasítják, hogy véssék emlékezetükbe a zárkombinációkat 
és ne közöljék azt senkivel (jóllehet a kombinációkon annyiszor lehet 
változtatni, ahányszor a pénztáros óhajtja). A pénztárosi kombinációkról 
egyetlen példányban készül feljegyzés, ezt egy lepecsételt, két személy által 



aláírt borítékba zárva ırzik – kettıs zár alatt – egy széfben. A boríték pecsétjét 
csak akkor törik fel, ha a pénztáros meghal, megbetegedik vagy kilép. Így 
aztán csak maga a pénzszekrény mindenkori használója ismeri a 
nyitókombinációt, és ez a pénztárosokat és magát a bankot is oltalmazza a 
lopástól. 

Egy másik jellegzetessége ennek az okos kis pénzszekrénynek a beépített 
riasztóberendezés. Amikor valamelyik pénztárospultnál a pénzszekrényt a 
helyére gurítják, elektromos kapcsolás köti össze a bank egész 
kommunikációs hálózatával. A kézikasszában, egy “csalipénznek" nevezett, 
ártalmatlan küllemő bankjegyhalom alatt figyelmeztetı kioldó kapcsoló 
rejtızik. 

A pénztárosokat utasítják, hogy közönséges mőveletekre sohase használják 
a csalipénzt, gengsztertámadás esetén viszont elıször ezt a pénzt adják át a 
rablóknak. Ha a csalipénzt fölemelik a helyérıl, hangtalan hidraulikus 
kapcsoló jön mőködésbe, amely riasztja a bank biztonsági stábját és a 
rendırséget. Mindkét szervezet emberei rendszerint néhány perc alatt a 
helyszínen vannak. A kapcsoló a rejtett mennyezeti fényképezı szerkezetet is 
mőködésbe hozza. A csalipénz bankjegyeinek sorszámát persze elızıleg 
följegyzik, hogy a késıbbiek folyamán a számok, illetve a bankjegyek 
bizonyítékul szolgálhassanak. 

– A csalipénz is része a hiányzó hatezer dollárnak? – kérdezte Tottenhoe-
tól Edwina. 

– Nem – hangzott a válasz. – A csalipénz érintetlen. Ellenıriztem. Így hát 
ez sem vezet nyomra, mondta magában Edwina. Miles Eastin ismét a 
pénztárosnıhöz fordult. 

– Mondja csak, Juanita, kiemelhetett-e valaki, bárki, bármilyen módon 
pénzt a maga pénzszekrényébıl? 

– Nem – válaszolta Juanita Núñez. 
Edwina éberen figyelte a fiatal nıt, és úgy látta, hogy a pénztárosnı – fél. 

Nos, ha fél, megvan rá minden oka, mert nincs az a bank, amely ennyi pénzt 
szó nélkül veszni hagyna. 

Edwina elıtt már nem volt kétséges, mi történt a hiányzó pénzzel. Mrs. 
Núñez ellopta! Más magyarázat nincs! Most már csak egy akadályt kell 
leküzdeni: rá kell jönni, hogyan csinálta. 

Az egyik lehetõség: Juanita Núñez a pult fölött átadta a pénzt egy 
bûntársának. Senkinek sem tûnt volna fel az ilyesmi. Egy másik lehetõség: a 
nõ elrejtette a pénzt, és ebédszünet alatt kivitte a bankból. Bár ez az eljárás 
jóval kockázatosabb. 

Mrs. Núñeznek tisztában kell lennie azzal, hogy akár rábizonyítják, hogy 
ellopta a pénzt, akár nem – mindenképpen elbocsátják állásából. A 



bankpénztárosoknak ugyan olykor-olykor elnéznek némi pénztári 
különbözetet; az ilyen tévedésekben nincs semmi rendkívüli, az illetékesek 
számolnak ezzel a lehetıséggel. Egy esztendı leforgása alatt egy-egy 
pénztárosnál átlagosan nyolc “többlet" vagy “hiány" fordul elı, s ha nincs szó 
huszonöt dollárnál nagyobb összegrıl, a fınökség rendszerint szemet huny. 
De nagyobb mérvő pénztárhiány esetén nem maradhat meg az állásában az 
illetı – és ezt minden pénztáros tudja. 

Juanita Núñez persze mindezt számításba vehette, s úgy dönthetett, hogy az 
a mai hatezer dollár megéri a holnapi állásvesztést, még akkor is, ha nehéz 
lesz új állást kapnia. Akárhogy is: Edwina sajnálta a fiatalasszonyt. Nyilván 
szorult helyzetben tette, amit tett. Talán a gyermeke miatt kényszerült rá. 

– Azt hiszem, pillanatnyilag nem tehetünk többet – mondta Edwina. – 
Értesítenem kell a központot. İk veszik át a nyomozást. 

Amikor a három ember felállt a helyérıl, Edwina így szólt: 
– Kérem, Mrs. Núñez, maradjon itt. 
A fiatalasszony visszaült a helyére. 
Amikor a többiek hallótávon kívül kerültek, Edwina – tudatosan mellızve 

mindenfajta formaságot – így szólt: 
– Úgy gondolom, Juanita, elérkezett a pillanat, hogy. négyszemközt 

beszélgessünk. İszintén, barátilag. 
Edwina leküzdötte korábbi türelmetlenségét. Látta, hogy a fiatal nı 

egyenesen a szemébe néz azzal a fekete szemével. 
– Meggyızıdésem – folytatta Edwina –, hogy máris eszébe jutott két 

dolog. Az egyik: alapos nyomozás indul, és az FBI is részt vesz benne, hiszen 
mi szövetségileg biztosított bank vagyunk. A másik: nincs rá lehetıség, hogy 
ne gyanúsítsák meg magát. – Rövid szünet után folytatta: – Nyíltan beszélek 
errıl magával. Érti? 

– Értem. De nem vettem el semmiféle pénzt. 
Edwina észrevette, hogy a fiatalasszony még mindig idegesen tekergeti a 

jegygyőrőjét. Ügyelt, hogy gondosan megválogassa a szavait, hiszen tudta: 
kerülnie kell mindenfajta vádaskodást, az ilyesmibıl ugyanis késıbb 
joghátránya származhat a banknak. 

– Bármilyen sokáig tart is a nyomozás, Juanita, majdnem biztos, hogy 
kiderül az igazság. Ha más okból nem, hát azért, mert rendszerint kiderül. A 
nyomozók alapos emberek. És tapasztaltak is. Sosem adják fel a küzdelmet. 

– Nem én vettem el a pénzt – ismételte Juanita, ezúttal nyomatékosabban. 
– Nem állítom, hogy elvette. De meg kell mondanom: ( ha többet tud 

annál, mint amennyit eddig mondott az ügyrıl, most kell beszélnie, most 
szóljon, amíg itt nyugodtan társalgunk. Késıbb már nem lesz rá lehetıség. 

Juanita Núñez szólni akart, de Edwina egy kézmozdulattal megállította: 



– Nem, nem, hallgasson végig! Megígérem, ha a bank visszakapja azt a 
pénzt... mondjuk, legkésıbb holnap, akkor nem tereljük törvényes útra a 
dolgot, és nem indul bőnvádi eljárás. Azt is meg kell mondanom azonban az 
igazság kedvéért, hogy aki elvette azt a pénzt, nem dolgozhat tovább nálunk. 
De egyéb baja nem történne, errıl kezeskedem. Nos, Juanita, van-e bármi 
mondanivalója a számomra? 

– Nincs! Nincs! Nincs! !Te lo juro por mi hija!* 
Lángolt a szeme, arca megélénkült a haragtól. 
– Mondom, hogy nem én vettem el a pénzt! 
Edwina felsóhajtott. 
– Rendben van – mondta –, fejezzük be mostanra. De legyen szíves, 

jelentkezzen nálam, mielıtt hazamegy ma délután. 
Úgy látszott, hogy Juanita Núñez ismét kifakad, de aztán csak vállat vont, 

felállt és távozott. 
Magaslati íróasztala mellıl Edwina figyelte a körülötte folyó 

tevékenységet. Ez az ı kis világa, amelyért felelıs. Odalent még mindig 
készült a kimutatás a fiókintézet aznapi pénzügyi mőveleteinek egyenlegérıl, 
jóllehet a korábbi számítások már bizonyították, hogy – a kezdeti reményekkel 
ellentétben – egyik pénztárosnál sem mutatkozik hatezer dollárnyi többlet. 

A modern épületszerkezet tompította a hangot, így aztán minden csak 
halkan hallatszott: a beszélgetés, a papírzörgés, az aprópénz csengése, a 
számológépek kattogása. Edwina egy darabig nézelıdött, aztán arra gondok, 
hogy két okból sem fogja elfelejteni ezt a hetet. Tudta, mit kell tennie. 
Fölvette a telefonkagylót, és egy házi számot tárcsázott. 

– Biztonsági osztály – szólt egy nıi hang a vonal másik végén. 
– Mr. Wainwrighttal szeretnék beszélni – mondta Edwina. 
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Nolan Wainwright tegnap óta csak nehezen tudott összpontosítani a munkára. 

A biztonsági fınököt igen érzékenyen érintette a kedd délelıtti ülés a 
tanácsteremben, nem utolsósorban azért, mert az elmúlt évtized folyamán 
barátság és kölcsönös tisztelet alakult ki közte és Ben Rosselli között. 

Nem mindig volt ez így. 
Amikor elızı nap Wainwright az igazgatóság emeletérıl visszatért a maga 

szerényebb irodahelyiségébe, amelynek ablaka egy világítóudvarra nézett, 

                                                
* A kislányom életére esküszöm! (spanyol) 



megkérte titkárnıjét, hogy egy ideig ne zavarják. Aztán íróasztalához ült, és 
eltőnıdött. Felidézte magában, hogy is volt, amikor elıször került 
összeütközésbe Ben Rossellivel. 

Tíz éve történt. Nolan Wainwrightot akkoriban nevezték ki az állam egy 
északi kisvárosának rendırkapitányává. Elızıleg sikereket ért el egy 
nagyváros nyomozóhatóságának hadnagyaként. Minden képessége megvolt 
vezetıi állás betöltésére, és akkoriban olyan szelek fújtak, hogy bırének 
fekete színe is elısegítette a kinevezését. 

Nem sokkal a kinevezése után történt, hogy Ben Rossellit rajtakapták a 
kisváros rendırei: a külsı kerületben nyolcvan mérföldes sebességgel vezette 
a kocsiját. Egy helyi rendırırszem adta át neki az idézést: jelenjék meg a 
kisváros közlekedési bíróságán. 

Ben Rosselli mindig kedvelte a gyors autókat, talán azért is, mert más 
tekintetben konzervatív életmódot folytatott. Szó, ami szó, a tervezık 
szándéka szerint vezette a kocsit: jobb lábával tövig nyomta a gázpedált. 

Idézés gyorshajtásért... nincs ebben semmi rendkívüli. Mihelyt Rosselli 
visszaérkezett a First Mercantile American Bank központjába, átküldte az 
idézést a bank biztonsági osztályához, mint rendesen, azzal az utasítással, 
hogy rendezzék a dolgot. Az állam legnagyobb pénzügyi potentátjának sok 
mindent el lehetett intézni, és gyakran el is simították az ilyen apró-cseprı 
ügyeit. 

Másnap küldönc vitte az idézést az FMA fiókigazgatójának abba a városba, 
ahol az idézést kiállították. A fiókigazgató történetesen tagja volt a városi 
tanácsnak, és nem kis szerepet játszott annak idején Nolan Wainwright 
rendırfınöki kinevezésében. 

A tanácstag-bankigazgató ellátogatott a rendırkapitányságra, hogy 
kieszközölje az idézés visszavonását. Roppant barátságosan viselkedett, Nolan 
Wainwright azonban hajthatatlan volt. 

Erre a tanácstag – immár kevésbé barátságosan – kifejtette Wainwrightnak, 
hogy ı, a rendırkapitány, új ember ebben a közösségben, szüksége van tehát 
barátokra, az együttmőködés effajta megtagadása azonban korántsem alkalmas 
módja barátok szerzésének. Wainwright nem tágított. 

A tanácstag ekkor bankári mivoltát helyezte elıtérbe, s emlékeztette a 
rendırkapitányt, hogy nemrégiben folyamodott a First Mercantile American 
Bankhez házépítési jelzálogkölcsönért, amely kölcsön folyósítása lehetıvé 
tenné, hogy Wainwright a városba hozassa feleségét és gyermekeit. Mr. 
Rosselli, ugyebár, az FMA vezérigazgatója, tette hozzá meglehetıs 
fölöslegesen a fiókigazgató. 

Nolan Wainwright kijelentette, hogy nem lát összefüggést egy 
kölcsönkérvény és egy közlekedési kihágásén küldött idézés között. 



Mr. Rossellire, akit ügyvédje képviselt a tárgyaláson, annak rendje és 
módja szerint súlyos pénzbüntetést szabtak ki felelıtlen gyorshajtásért, 
azonkívül pedig három büntetı pontot róttak a jogosítványára. Ezért Mr. 
Rosselli módfelett dühös volt. 

Nolan Wainwright jelzálogkölcsön-kérelmét a First Mercantile American 
Bank elutasította. 

Egy hét sem telt el, Wainwright jelentkezett az FMA központi székházának 
harminchatodik emeletén, Rosselli titkárságán, élve a lehetıséggel, amelyre a 
bankelnök oly büszke volt, hogy tudniillik könnyő bejutni hozzá. 

Amikor Ben Rosselli megtudta, hogy ki a látogatója, meglepte Wainwright 
bırének színe. Senki sem említette neki, hogy a rendırfınök fekete. Igaz, ettıl 
nem fortyogott sem jobban, sem kevésbé, amiért azokat a gyalázatos 
büntetıpontokat rávésték a jogosítványára. Soha életében nem kapott még 
büntetıpontot! 

Wainwright higgadtan beszélt. Ben Rosselli, becsületére szolgáljon, mit 
sem tudott a rendırkapitány jelzálog kölcsön-kérvényérıl és a kérelem 
elutasításáról, az ilyen ügyeket alacsonyabb szinten intézték. De úgy érezte, 
hogy itt valami igazságtalanság történt, s azonnal behozatta az aktát. Mialatt 
tanulmányozta, Wainwright türelmesen várt. 

Amikor Ben Rosselli végzett az olvasással, így szólt: 
– Érdekel, hogy ha netán nem folyósítjuk ezt a kölcsönt, mit szándékozna 

tenni. 
– Harcolnék – hangzott a hővös válasz. – Ügyvédet fogadnék, és elıször is 

a Polgárjogi Bizottsághoz fordulnánk. Ha ez nem járna eredménnyel, akkor 
minden egyebet megtennék, ami kellemetlenséget okozna maguknak. 

Nyilvánvaló volt, hogy Wainwright komolyan gondolja, amit mond, 
úgyhogy a bankelnök ráförmedt. 

– Nem hat rám a fenyegetızése. 
– Nem fenyegetızöm. Ön kérdezett tılem valamit, én pedig válaszoltam. 
Ben Rosselli tétovázott, aztán ráfirkantotta az aláírását az aktára. 
– Folyósítjuk a kölcsönt – mondta mosolytalanul. 
Mielıtt Wainwright távozott, a bankár megkérdezte tıle: 
– Mi történne, ha ismét rajtakapnának gyorshajtáson a maga városában? 
– Eljárást indítanánk. És ha újabb felelıtlenségrıl lenne szó, ön 

valószínőleg börtönbe kerülne. 
Miközben Rosselli a távozó rendır után nézett, felmerült benne a gondolat, 

amelyet csak évekkel késıbb vallott be Wainwrightnak: “Megállj, te önelégült 
csirkefogó! Elkaplak én még!" 

Abban az értelemben sose kapta el. Más értelemben viszont igen. 



Két évvel késıbb a bank biztonsági fınököt keresett. Mint a személyzeti 
vezetı mondta, megingathatatlanul szilárd és teljességgel 
megvesztegethetetlen ember legyen az illetı. 

– Én ismerek egy ilyen embert – jelentette ki Ben Rosselli. 
Nem sokkal ezután felajánlották az állást Nolan Wainwrightnak. A 

szerzıdést aláírták, s Wainwright az FMA kötelékébe lépett. 
Attól fogva sose került sor összeütközésre Ben Rosselli és Nolan 

Wainwright között. Az új biztonsági fınök igen eredményesen dolgozott, és 
esti tanfolyamon gyarapította elméleti ismereteit a bankszakmában. Rosselli 
sosem kérte ıt, hogy engedjen szigorú erkölcsi elveibıl, és a gyorshajtási 
ügyeit nem a bank biztonsági osztályának közbenjárásával intéztette el, hanem 
más úton-módon – azt hitte, hogy Wainwright tudtán kívül, pedig Wainwright 
rendszerint hírét vette a dolognak. Kettejük barátsága egyre szorosabbá vált, 
és Ben Rosselli feleségének halála után Wainwright gyakran vacsorázott 
együtt az öregúrral, utána pedig a késı éjszakai órákig sakkoztak. 

Bizonyos értelemben Wainwrightnak is vigaszt jelentett ez a barátság. 
Házassága ugyanis felbomlott: állásváltoztatása után nemsokára elvált a 
feleségétıl. Az FMA-nál kapott új munkakör és az öregúrral folytatott 
beszélgetések meg a sakkjátszmák segítették valahogy betölteni az őrt. 

Ilyenkor egyéni véleményeikrıl, meggyızıdéseikrıl cseréltek eszmét. 
Befolyásolták egymást úgy is, hogy tudatában voltak ennek, de úgy is, hogy 
egyikük sem vette észre. És kettejükön kívül senki sem tudta, hogy 
Wainwright segített meggyızni a bankelnököt, hogy vesse latba tekintélyét – 
és az FMA pénzét – a Forum East fejlesztése érdekében. Wainwright ebben az 
eddig elhanyagolt városrészben született, és még serdülı korában is ott lakott. 
Így hát, mint oly sok embernek a bankban, Nolan Wainwrightnak is 
megvoltak a Ben Rossellihez főzıdı személyes emlékei, s így minden oka 
megvolt a szomorúságra. 

Wainwright hangulata szerdán is nyomott maradt. A délelıttöt jobbára az 
íróasztalnál töltötte. Csak azokat fogadta, akikkel okvetlenül beszélnie kellett. 
Ebédelni egyedül ment, mégpedig egy, a város másik végében levı kis 
étkezdébe. Olyankor szeretett idejárni, amikor egy kis idıre meg akart 
szabadulni az FMA-tól és ügyeitıl. De idejekorán visszaért a Vandervoorttal 
folytatandó megbeszélésre. 

Tárgyalásuk színhelye a bank Keycharge-hitelkártyaosztálya volt, a 
központi toronyházban. 

Az FMA úttörı szerepet vállalt e hitelkártya-rendszer bevezetésében. Most 
amerikai, kanadai és tengerentúli bankok egy erıs csoportjával karöltve 
bonyolította a hitelkártyaügyleteket. Nagyságrendben a Keycharge-rendszer 



rögtön a BankAmericard- és a MasterCharge-szisztéma után következett. Az 
FMA-nál legfelsı szinten Alex Vandervoort volt felelıs ezért az osztályért. 

Vandervoort korán érkezett, és amikor Nolan Wainwright megjött, 
kollégája már ott volt az osztály úgynevezett ellenırzési központjában, és 
figyelte a tevékenységet. Wainwright csatlakozott hozzá. 

– Mindig szívesen nézem ezt – jegyezte meg Vandervoort. – Az egész 
város legjobb ingyenes színháza. 

Egy hatalmas, elıadóterem-szerő, hangtompító falakkal és mennyezettel 
ellátott félhomályos helyiségben mintegy ötven kezelı – többségük nı – ült a 
konzolok elıtt. Mindegyik konzolban volt egy tévéképernyıhöz hasonló 
katódsugárcsı, alatta billentyőzet. 

Ebben a helyiségben hagyták jóvá vagy utasították el a Keycharge-
hitelkártyabirtokosok hiteligényeit. 

Ha bárhol Keycharge-hitelkártyával fizetett valaki áruért vagy 
szolgáltatásért, az eladó vagy szolgáltató minden további kérdezısködés 
nélkül elfogadhatta a kártyát, feltéve, ha az ügylet összege bizonyos 
megállapított határon belül volt. A határ nem volt egységesen megszabva, de 
rendszerint huszonöt és ötven dollár közt mozgott. A nagyobb ügyletekhez a 
bank jóváhagyására volt szükség – ami azonban néhány másodperc alatt 
megérkezett. 

Az ellenırzési központba a hét mind a hét napján s a nap huszonnégy 
óráján át özönlöttek a hívások az USA minden államából, Kanada minden 
tartományából; ezenkívül a kattogó telexgépek harminc más országból 
közvetítették az átvevık érdeklıdéseit, beleértve néhány szocialista országot 
is. A brit birodalom építıi valamikor a piros-fehér-kék színeket emlegették 
büszkén; most a Keycharge gazdasági birodalom megteremtıi hasonló 
lelkesedéssel szurkoltak a kék-zöld-arany színekért, a Keycharge-hitelkártya 
nemzetközi színeiért. 

Az ellenırzés mővelete villámgyorsan ment végbe. 
A kereskedık bárhonnan közvetlenül tárcsázhatták az FMA tornyában 

elhelyezett Keycharge-idegközpontot. Minden hívás automatikusan az egyik 
éppen szabad kezelıhöz futott be, s a kezelı ezzel kezdte: 

– Kereskedelmi kódszáma? 
A választ megkapva a kezelı beütötte a billentyőkön a számot, amely 

egyidejőleg megjelent a katódsugár-képernyın. Következett-a hitelkártya 
száma és az igénybe venni óhajtott összeg: ezt is legépelte a kezelı, ez is 
megjelent a képernyın. 

A kezelı egy gombnyomással betáplálta az információt egy számítógépbe, 
amely azonnal jelzett: “ELFOGADVA" vagy “ELUTASÍTVA". Az elsı 
verzió azt jelentette, hogy a hitel “jó", a vásárlás jóváhagyható, a második 



változat viszont azt, hogy a kártya birtokosa hátralékban van, hitelét tehát 
megvonták. Mivel a hitelfeltételek enyhék voltak, s a rendszerben részt vevı 
bankok igyekeztek kölcsönöket folyósítani, a jóváhagyások száma jóval 
meghaladta az elutasításokét. A kezelı értesítette a kereskedıt, és közben a 
számítógép már rögzítette is a tranzakciót. Egy-egy átlagos forgalmú napon 
körülbelül tizenötezer hívás futott be. 

Alex Vandervoort és Nolan Wainwright fejhallgatón követte a hívók és a 
kezelık beszélgetését. 

Egyszerre csak a biztonsági fınök megérintette Alex karját, kicserélte 
mindkettejük fejhallgatójának kapcsolódugóját, majd az egyik konzolra 
mutatott. “LOPOTT KÁRTYA" – villant fel a számítógép jelzése. 

A kezelı halkan, nyugodtan szólalt meg: 
– Az önnek bemutatott hitelkártya lopott holmi. Ha lehetséges, ne hagyja 

távozni a bemutató személyt, és hívja ki a helyi rendırséget. Tartsa magánál a 
kártyát. A Keycharge harminc dollár jutalmat fizet önnek, ha 
visszaszármaztatja nekünk a hitelkártyát. 

Suttogó beszélgetés következett, majd: 
– Megugrott a disznó! De a hitelkártyája megvan! Elküldöm maguknak 

postán. 
A boltost hallhatóan fölvidította, hogy ilyen könnyen tehet szert harminc 

dollárra. Jó üzlet volt ez a Keycharge-rendszer szempontjából is, hiszen ha a 
kártya forgalomban marad, csalárd használatával ennél sokkal nagyobb 
összeget veszít a bank. 

Wainwright letette a fejhallgatóját, és Alex Vandervoort követte a példát. 
– Ha a kapott információt be tudjuk programozni, jól mőködik a rendszer – 

jegyezte meg Wainwright. – Sajnos azonban a legtöbb esetben túlságosan 
késın értesülünk egy-egy hitelkártya eltőnésérıl. Amikor a csalás már régen 
megtörtént. 

– De ha túlságosan sokszor vásárolnak egy kártyával, megkapjuk a 
figyelmeztetést, vagy nem? 

– De igen. Napi tíz vásárlás esetén már riaszt bennünket a számítógép. 
Mindketten tudták, hogy egy hitelkártya-tulajdonos egyetlen napon 

nemigen vásárol hat-nyolc alkalomnál többször, így aztán egy hitelkártya 
akkor is VALÓSZÍNŐLEG LOPOTT-nak minısülhet, ha tulajdonosa még azt 
se tudja, hogy ellopták tıle. 

Riasztás ide vagy oda – ha a tolvaj vagy a jogtalan birtokos óvatosan 
használja az ellopott vagy elveszett Keycharge-hitelkártyát, húszezer dollárnyi 
csalárd vásárlást hajthat végre egy hét alatt. És a legtöbb kártyaeltőnést csak 
egy hét múlva jelentik. A hitelkártyatolvajok kedvenc áruja a repülıjegy nagy 
távolságokra és az ital ládaszámra. Késıbb aztán áron alul adnak túl a 



jegyeken és az italon. További üzlet számukra, hogy autót – mégpedig 
lehetıleg jó drágát – bérelnek lopott vagy hamisított hitelkártya segítségével. 
A kocsin aztán egy másik városba hajtanak, ott új rendszámtáblával és hamis 
okmányokkal szerelik fel, majd pedig eladják vagy exportálják. A bérbe adó 
vállalat soha többé nem látja sem a kocsit, sem a kuncsaftot. Elıfordul, hogy 
hamis útlevéllel igazolt, lopott hitelkártyával ékszert vásárolnak Európában, 
aztán becsempészik és eladják Amerikában. Minden ilyen esetben a 
hitelkártyát kibocsátó bankot terheli a veszteség. 

Mint Vandervoort is, Wainwright is tudta, a bőnözıknek módjukban áll 
ellenırizni, használható-e továbbra is a birtokukban levı hitelkártya, avagy 
pedig “sáros". Kedvelt eljárásuk, hogy huszonöt dollárt fizetnek égy 
fıpincérnek, ha válaszol a kérdésre. A fıpincér ezt könnyen megteheti, hiszen 
a kereskedık és az éttermek minden héten megkapják a banktól a bizalmas 
“figyelmeztetı jegyzék"-et. Ha a hitelkártya nem szerepel a “sáros" listán, 
birtokosa felhasználja egy újabb vásárlásra. 

– Rengeteget vesztettünk az utóbbi idıben a hitelkártyacsalások miatt – 
állapította meg Nolan Wainwright. – Sokkal többet a szokásosnál. Ez az egyik 
ok, amiért szorgalmaztam ezt a beszélgetést. 

Bementek a Keycharge-rendszer egyik biztonsági irodájába; Wainwright 
elintézte, hogy igénybe vehessék a helyiséget ezen a délutánon. Bezárta az 
ajtót. Nagyon különbözött a két ember fizikuma: Vandervoort szıke volt, 
alacsony, korántsem kisportolt, kissé puhány, Wainwright fekete, magas, jó 
kondíciójú, keménykötéső, izmos. Eltérı volt az egyéniségük is, de azért jól 
kijöttek egymással. 

– Vetélkedı következik, csak éppen díja nincs – mondta Wainwright az 
alelnöknek. Nyolc Keycharge-hitelkártyát tett az asztalra; olyan mozdulattal 
“osztotta le" egyenként a mőanyagból készült lapokat, akár pókerjátékos a 
kártyát. 

– A nyolcból négy hamisítvány volt – jelentette ki. – Meg tudod-e 
különböztetni a valódit a hamistól? 

– Persze. Nem nehéz. A hamisítók mindig más-más betőtípust használnak a 
kártyatulajdonos nevének a dombornyomásához, és... – Vandervoortnak 
elakadt a szava, amikor a kártyákra pillantott. – Egek ura! Ezek itt nem... 
Mindegyik kártyán egyforma a betőkép! 

– Majdnem. Ha az ember tudja, hogy mit vizsgáljon, felfedezhet árnyalati 
eltéréseket. Nagyítóval. 

Wainwright nagyítót vett elı, két csoportra osztotta a kártyákat, s 
^megmutatta, miben különbözik a négy valódi kártya dombornyomása a négy 
hamisétól. 



– Látom a különbséget – bólintott Vandervoort –, de nagyító nélkül nem 
venném észre. Az ibolyántúli sugár vajon kimutatja? 

– Nem. 
– Hát ez baj. 
Néhány hónappal korábban, az American Express utazási iroda példája 

nyomán, az autentikus Keycharge-hitelkártyákra titkos jelzést nyomtak, 
amelyet csak ibolyántúli fény tett láthatóvá. Ily módon bárki azonnal és igen 
egyszerően meggyızıdhetett a hitelkártyák valódiságáról. Most tehát ennek is 
lıttek. Túljártak az eszükön. 

– Bizony baj – bólintott Nolan Wainwright. – És ezek itt csak minták. Van 
még egy tucat ilyen kártyám. De csak az után sikerült megszereznem ıket, 
hogy mindegyiküket sikerrel használták kiskereskedésekben, vendéglıkben, 
légitársaságok jegypénztárainál, konyak- és whiskyvásárlásra, és így tovább. 
A legjobb hamisítványok, amelyekkel valaha dolgunk volt! 

– Történt letartóztatás? 
– Egyetlenegy sem. Amikor a pasas megszagolja, hogy a kereskedı 

információt kér a hamis hitelkártyáról, gyorsan meglép a boltból. Mint most, 
néhány perccel ezelıtt is. – Az ellenırzési központ felé intett a fejével. – 
Különben, ha letartóztatják is egyik vagy másik használót, nem feltétlenül 
kerülünk közelebb a forráshoz; olyan fondorlatos utakon értékesítik a 
kártyákat, hogy többszörösen elfedik a nyomokat. 

Alex Vandervoort a kezébe vette az egyik kék-zöld-arany hitelkártya-
hamisítványt, és megfordította. 

– Érzésem szerint ez ráadásul ugyanabból a mőanyagból is készült – 
mondta. 

– Bizony. Hiteles biankó mőanyag lapokat loptak a hamisítók – felelte a 
biztonsági fınök. – Másképpen nem is készíthettek volna ilyen kitőnı 
hamisítványokat. Azt hiszem, maguknak a kártyáknak a forrását sikerült 
kiderítenünk. Négy hónappal ezelıtt betörtek az egyik kártyaszállítónkhoz. A 
betörık behatoltak a páncélterembe, ahol a kész mőanyag íveket tárolja a cég. 
Mint kiderült, háromszáz ívet vittek el. – Vandervoort halkan füttyentett. 
Egyetlen mőanyag ívbıl hatvanhat Keycharge-hitelkártya készül! – Lehet, 
hogy majdnem húszezer hamis hitelkártyánk került forgalomba – jegyezte 
meg. 

– Igen, magam is elvégeztem a számítást – bólintott Wainwright, aztán az 
íróasztalon fekvı hamisítványokra bökött. – Ez itt csak a jéghegy csúcsa. Nos 
jó: a hamis hitelkártyák, amelyekrıl tudunk, vagy azt hisszük, hogy tudunk, 
tízmillió dollár veszteséget jelenthetnek, mielıtt sikerül kivonnunk ıket a 
forgalomból. De a többi? Amelyekrıl még nem hallottunk? Hiszen tízszer 
ennyi is lehet forgalomban! 



– Igen, értem. 
Alex Vandervoort föl-alá járkált a kis helyiségben. 
Eltőnıdött. A hitelkártyákat kibocsátó bankokat kezdettıl fogva sújtották a 

csalások okozta hatalmas veszteségek. Eleinte postazsákszámra lopták a 
hitelkártyákat, s a zsákok tartalmán bıkezően vásároltak vagy mulatozásokat 
csaptak a tolvajok – persze a bank költségére. Késıbb egész hitelkártya-
szállítmányokat tartóztattak fel útonállók, aztán váltságdíjat követeltek. A 
bankok fizettek, mén tudták: sokkal többe kerülne nekik, ha az alvilág 
forgalomba hozná az értékes fizetıeszközt. A sors iróniája: 1974-ben a Pan 
American Airwayst egyaránt ostorozta a sajtó és a közönség, mivel a 
légitársaság beismerte, hogy fizetett a bőnözıknek, amiért azok hajlandók 
voltak visszaszolgáltatni nagy mennyiségő lopott repülıjegy-őrlapot. A 
társaság nyilván nem akarta, hogy az őrlapokkal való visszaélések miatt 
hatalmas veszteségek érjék. Nos, a Pan American bírálói valamit nem tudtak: 
az ország legnagyobb bankjai akkor már évek óta ugyanezt csinálták. 

Késıbb aztán csökkent a hitelkártyákat tartalmazó, eltulajdonított 
postazsákok száma, de csak azért, mén a bőnözık leleményesebb módszereket 
eszeltek ki. Az egyik ilyen módszer a hamisítás volt. A korai hamisítványok 
kezdetlegesek voltak és könnyen felismerhetık, de fokozatosan javult a 
minıségük; s most már, mint Wainwright az imént bebizonyította, csak a 
szakértı képes fölfedezni a különbséget. 

Ha a bank valamilyen biztonsági intézkedést tett a hitelkányák ügyében, az 
egyes bőnözık úgyszólván azonnal kijátszottak, vagy pedig rátaláltak a 
szisztéma más sebezhetı pontjaira. Mostanában új típusú hitelkártyák kerültek 
forgalomba, a kártya tulajdonosának “elmaszatolt" fényképével. Szabad 
szemmel nézve, a kép valami kivehetetlen pacnit mutatott, de a megfelelı 
szerkezet segítségével az arckép tisztán láthatóvá, a kártyatulajdonos pedig 
azonosíthatóvá vált. Pillanatnyilag ígéretesnek látszik az új rendszer, gondolta 
Alex, de semmi kétség: a szervezett bőnbandák hamarosan kitalálnak valamit 
az “elmaszatolt" fényképek reprodukálására is. 

Idınként letartóztatták és elítélték az ellopott vagy hamis hitelkártyák egy-
egy használóját, ez azonban csupán csekélyke töredéke volt a teljes 
forgalomnak. A bank szempontjából a nyomozó és jogérvényesítı személyzet 
hiánya a legfıbb probléma. Egyszerően nincs elég ember a feladatra. 

Alex abbahagyta a járkálást. 
– Lehetséges vajon – kérdezte –, hogy ezek mögött a legfrissebb 

hamisítások mögött valami szervezett banda áll? 
– Nemcsak lehetséges, hanem biztos. Ilyen jó terméket csakis valamilyen 

szervezet tud létrehozni, amelynek pénze, apparátusa, terjesztıi hálózata van, 
s amely képzett szakértıkkel rendelkezik. De egyéb jelek is erre mutatnak. 



– Például? 
– Mint tudod – folytatta Wainwright –, kapcsolatban állok a bőnüldözı 

szervekkel. Nos, az utóbbi idıben az egész Középnyugaton erısen fokozódott 
a hamis pénz, hamis úticsekkek, hamis hitelkártyák forgalma… és nemcsak a 
mi bankunk hitelkártyáiról van szó. A szokottnál jóval nagyobb a forgalom 
lopott és hamis értékpapírokban, lopott és hamisított csekkekben. 

– És véleményed szerint mindez összefügg a hamisított Keycharge-
kártyákból származó veszteségeinkkel? 

– Lehetséges. 
– És mit csinál a biztonsági osztályod? 
– Minden tılünk telhetıt megteszünk. Igyekszünk lenyomozni minden 

egyes elveszett vagy hiányzó Keycharge-kártyát, amellyel csalást követnek el. 
Ebben az évben megnıtt a visszaszerzett hitelkártyák és a csalások miatt 
indított eljárásaink száma; a jelentésben olvashattad a számadatokat. De ebben 
az ügyben már átfogó vizsgálatra van szükség, ehhez pedig nincs sem elég 
emberem, sem elég pénzem. 

Alex Vandervoort szomorúan mosolygott. 
– Mindjárt gondoltam, hogy szóba fog kerülni a költségvetés – mondta. 
Már tudta, mi következik. Ismerte a Wainwrightra nehezedı problémákat. 
Wainwright mint a First Mercantile American Bank egyik alelnöke felelt a 

központi toronyház és valamennyi fiókintézet biztonságáért. A hitelkártya-
hálózat biztonsági részlege csak egyik feladatköre volt. Az utóbbi évek 
folyamán a bankon belül megnıtt a biztonsági osztály jelentısége, tetemesebb 
részt kapott a költségvetésbıl, jóllehet a neki juttatott pénz most is kevésnek 
bizonyult. Ezt az igazgatóság minden tagja tudta. Mivel azonban a biztonsági 
osztály maga nem termelt hasznot, meglehetısen hátul kullogott a 
pótköltségvetési alapok listáján. 

– Gondolom, van valami javaslatod, vannak számadataid. Nálad, Nolan, 
mindig kéznél van az ilyesmi. 

Nolan Wainwright elıvette a magával hozott vastag kartonfedelő dossziét. 
– Itt van. Ami a legsürgısebb: még két függetlenített nyomozó a 

hitelkártyaosztálynak! Ezenkívül pénzre van szükségem egy beépített ember 
szerzıdtetésére. Feladata a hamis hitelkártyák forrásának felderítése lenne, és 
azt is ki kellene szimatolnia, hogy a bankunkból hol szivárog ki hivatali titok. 

– És azt hiszed, fel tudsz hajtani egy ilyen embert? – kérdezte meglepıdve 
Vandervoort. 

Most "Wainwright volt az, aki elmosolyodott. 
– Persze nem teszek közzé apróhirdetést. De adott esetben megpróbálnék 

szerezni valakit. 



– Alaposan tanulmányozni fogom a javaslatodat, és megteszek minden 
tılem telhetıt. Ez minden, amit megígérhetek. Megtarthatom ezeket a 
kártyákat? 

Wainwright bólintott. 
– Nyomja még valami a lelkedet? – kérdezte Vandervoort. 
– Csak az, hogy érzésem szerint senki sem veszi nálunk elég komolyan a 

hitelkártyákkal történı csalásokat. És ez rád is vonatkozik, Alex. Gratulálunk 
magunknak, hogy sikerült a teljes üzleti forgalmunk nulla egész háromnegyed 
százalékára korlátoznunk a veszteségeinket, de hát a forgalom óriási 
mértékben megnıtt, az a százalékarány viszont állandósult, sıt... Úgy tudom, 
a Keycharge-hitelek összege a jövı évben elıreláthatólag eléri a 
hárommilliárd dollárt. 

– Igen. Legalábbis reméljük. 
– Így aztán, ha a százalékarány marad, a hitelkártyacsalások okozta 

veszteség a huszonkétmillió dollárt is meghaladhatja. 
– Jobb szeretjük százalékban meghatározni – jegyezte meg szárazon 

Vandervoort. – Százalékban nem látszik olyan soknak, úgyhogy az igazgató 
tanács nem rémül meg tıle. 

– Meglehetısen cinikus álláspont. 
– Igen, azt hiszem, az. 
És mégis, gondolta Alex, a bankok, minden bank ezt a felfogást vallja! 

Szándékosan lekicsinylik a hitelkártyákkal történı visszaélések jelentıségét; 
az ezekbıl származó veszteséget hajlandók szinte rezsiköltségnek tekinteni. 
Ha a bank bármely más osztályát hét és fél millió dollárnyi veszteség érné 
egyetlen év leforgása alatt, iszonyú botrány törne ki az igazgató tanácsban. A 
hitelkártyák vonatkozásában ellenben szó nélkül megbékélnek a bőnözés miatt 
elveszett háromnegyed százalékkal, vagy pedig kényelmesen tudomást sem 
vesznek róla. Az alternatív megoldás – teljes erıvel harcolni a bőnözık ellen – 
sokkal, de sokkal költségesebb lenne. Mondhatná valaki, hogy a bankároknak 
ez a magatartása megbocsáthatatlan, hogy nincs rá mentség, hiszen végsı 
fokon az ügyfelek – a hitelkártya-tulajdonosok – fizetik meg a csalás okozta 
veszteségeket, mert a bank egyre növeli a hitelkártya-díjakat. De pénzügyi 
szempontból mégis ez a józan üzleti magatartás. 

– Vannak idıszakok – jelentette ki Alex –, amikor nagyon megfekszi a 
gyomromat a hitelkártyaüzlet, helyesebben némely vonatkozása. De mindig 
tudomásul veszem, hogy mi az, amin hitem szerint változtatni tudok, és mi az, 
amit nem tudok megváltoztatni. És ugyanez vonatkozik a költségvetési tételek 
rangsorolására. – Megérintette a dossziét, amelyet Wainwright az imént eléje 
tett. – Hagyd ezt nálam. Megígérem, hogy megteszek mindent, ami lehetséges. 

– Ha nem hallok felıled hamarosan, jövök és az asztalra csapok! 



Alex Vandervoort távozott, Nolan Wainwrightot azonban üzenet várta: 
Mrs. D'Orsey, a belvárosi fiókintézet vezetıje kéri a biztonsági fınököt, hogy 
azonnal lépjen vele érintkezésbe. 
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– Beszéltem az FBI-jal – tájékoztatta Nolan Wainwright, Edwina D'Orseyt. 
– Két nyomozót küldenek ide holnap. 

– Miért nem ma? 
– Mert hullánk nincs – mosolygott Wainwright –, sıt: még csak lövöldözés 

sem volt. Azonkívül nekik is megvan a maguk baja. Úgy hívják: 
munkaerıhiány. 

– Ismerjük – jegyezte meg Edwina. 
– Akkor hát hazaengedhetem az embereket? – érdeklıdött Miles Eastin. 
– Igen, kivéve a nıt – válaszolt Wainwright. – Szeretnék újra beszélni vele. 
Kora este volt; két óra telt el azóta, hogy Wainwright – Edwina kérésére – 

átment a belvárosi fiókintézetbe, és kezébe vette a nyomozást a hatezer dollár 
eltőnése ügyében. Ugyanazt az utat járta végig, mint korábban a fiókintézet 
vezetıi; beszélt a pénztárossal, Juanita Núñezzel; beszélt Edwina D'Orsey-val, 
Tottenhoe-val és annak helyettesével, Miles Eastinnel. 

Beszélt a Mrs. Núñez közelében dolgozó pénztárosokkal is. 
Wainwright nem akart a figyelem középpontjába kerülni, s így nem 

Edwina emelvényén hallgatta ki az embereket, hanem az épület hátsó 
traktusában levı tanácsteremben. Most is ott tartózkodott, Edwina D'Orsey és 
Miles Eastin társaságában. 

Új mozzanat nem merült fel; csak annyit tudtak, hogy valószínőleg lopás 
történt, így hát – a szövetségi "törvény értelmében – értesíteniük kellett az 
FBI-t. Ilyen alkalmakkor, Wainwright jól tudta, nem mindig tartják be a 
törvény elıírásait. Az FMA, a többi bankhoz hasonlóan, gyakran minısítette a 
pénzlopást “megmagyarázhatatlan hiány"-nak, így találva módot rá, hogy 
házon belül intézze az ilyen ügyeket, s elkerülje a bőnvádi eljárást meg a 
nyilvánosságot, így aztán az a banktisztviselı, akit lopással gyanúsítottak, 
megúszhatta elbocsátással, méghozzá valami egészen más – a külvilágnak 
szóló – indoklással. Mivel pedig a bőnösök természetesen nem vének 
nagydobra a dolgot, a lopások meglepıen nagy száma maradt titokban, még a 
bankon belül is. 

Ezt a – feltehetıen lopásból származó – kárt azonban nem lehetett 
elleplezni. Ahhoz túlságosan nagy volt az összege és túlságosan feltőnı volt. 



Várni sem lehetett, további információk reményében. Wainwright tudta, 
hogy az FBI dühös lenne, ha csak napok múlva értesítenék, mert addigra 
kihőlnek a nyomok. Az FBI-ügynökök megérkezéséig maga is megtett minden 
tıle telhetıt. 

Amikor Edwina és Miles Eastin elhagyta a tanácstermet, a fiatalember 
készségesen odaszólt Wainwrightnak: 

– Azonnal küldöm Mrs. Núñezt. 
Néhány pillanattal késıbb megjelent az ajtóban Juanita Núñez karcsú kis 

alakja. 
– Jöjjön be – szólította fel Wainwright. – Csukja be az ajtót. Üljön le. 
Hivatalos hangnemben beszélt. Ösztöne azt súgta, hogy ez az asszony 

úgysem dılne be a színlelt barátságos modornak. 
– Szeretném ismét hallani az egész történetet – jelentette ki Wainwright. – 

Haladjunk lépésrıl lépésre. 
Juanita Núñez arckifejezése éppoly mogorva és dacos volt, mint amikor 

Tottenhoe és Eastin faggatta, de már mutatkozott rajta a fáradtság. 
– Már háromszor elmondtam! Mindent! 
– De talán kifelejtett valamit. 
– Nem felejtettem ki semmit! 
– Nos, akkor most fogja negyedszer elmondani; és amikor kijönnek az 

FBI-tól, elmondja ötödször és talán hatodszor is. 
Wainwright erısen az asszony szemébe nézett, és erélyesen beszélt, de nem 

emelte fel a hangját. Ha rendır volnék, gondolta, figyelmeztetnem kellene a 
jogaira. De nem vagyok rendır, tehát nincs szükség ilyesmire. Elıfordul, hogy 
a magánvállalatok biztonsági emberei elınyösebb helyzetben vannak, mint a 
rendırök. 

– Tudom, hogy mi jár az eszében – jegyezte meg az asszony. – Azt hiszi, 
hogy most valami mást fogok mondani, és akkor rám bizonyíthatja, hogy 
hazudok. 

– És hazudik? – Nem! 
– Akkor miért aggodalmaskodik? 
Az asszony hangja remegett. 
– Mert fáradt vagyok. Haza szeretnék menni. 
– Jómagam is. És ha nem hiányozna az a hatezer dollár, amirıl beismerte, 

hogy korábban magánál volt, mára már végeztem volna, beültem volna a 
kocsimba és hazamentem volna. De az a pénz eltőnt, és mi meg akarjuk 
találni. Úgy hogy mondja el ismét, mi történt ma délután. Ott kezdje, hogy 
észrevette: valami nem stimmel. 

– Úgy történt minden, ahogy már elmondtam. Húsz perccel az ebédszünet 
után... 



Wainwright megvetést látott az asszony szemében. Korábban, amikor 
elkezdte a kérdezısködést, úgy érezte, hogy a fiatal nı vele kevésbé 
feszélyezetten viselkedik, mint a többiekkel. Nyilván azt hitte, hogy mivel ı 
Puerto Ricó-i, Wainwright pedig fekete, szövetségre léphetnek, vagy ha nem 
is, legalább kesztyős kézzel fog bánni vele. Nem tudta, hogy amikor 
nyomozásról van szó, Wainwright – színvak. És nem lehetett tekintettel a 
fiatalasszony esetleges egyéni problémáira sem. Edwina D'Orsey beszélt 
ugyan róluk, de Wainwright nem ismert olyan körülményt, amely 
feljogosíthatna valakit lopásra vagy egyéb becstelenségre. 

Persze Mrs. Núñeznek igaza van abban, hogy valami ellentmondáson 
szeretné õt rajtakapni. S lehet, hogy – nyilvánvaló óvatossága ellenére – 
elõbb-utóbb valóban valamiféle ellentmondásba keveredik. Épp az imént 
panaszolta, hogy fáradt. Tapasztalt nyomozó lévén, Wainwright tudta, hogy a 
bûnös, amikor kimerült, könnyebben követ el hibát a kihallgatás folyamán. 
Elõször csak valami apró hibát, aztán még egyet, majd még egyet – és végül 
teljesen belegabalyodik a hazugságok és következetlenségek hálójába. 

Kíváncsi lévén, vajon ilyesmi fog-e történni most is, Wainwright tovább 
ütötte a vasat. 

Háromnegyed óra hosszat tartott a kihallgatás. Juanita Núñez 
eseménykrónikája azonos volt korábban elıadott beszámolóival. Wainwright 
ugyan csalódást érzett, hogy semmi újat nem sikerült kiderítenie, mégsem 
keltett benne különösebben mély benyomást a fiatalasszony következetessége. 
Rendõri tapasztalata szerint az ilyesmi kétféle módon értelmezhetõ. Vagy 
igazat mond a nı, vagy pedig olyan alaposan végigpróbálta magában a sztorit, 
hogy már tökéletesen játssza a szerepet. Nem valószínőtlen az utóbbi verzió, 
ártatlan emberek esetében ugyanis árnyalatnyi eltérések elı szoktak fordulni 
az események elsı és rákövetkezı elbeszélései között. Ez is egyike azoknak a 
jelenségeknek, melyek feltőnnek a rutinos nyomozónak. Wainwright végül 
kijelentette: 

– Rendben van, mára elég lesz. Holnap alávetjük a hazugságvizsgáló 
próbának. A bank elintézi. 

Wainwright különösebb nyomaték nélkül mondta ezt, közben azonban 
éberen figyelte, hogyan fogadja az asszony a dolgot. Nem várta, hogy ilyen 
hirtelenül és hevesen fog reagálni. 

Az asszony sötét bırő kis arca egészen elvörösödött. Kiegyenesedett a 
széken. 

– Nem vetem magam alá hazugságvizsgálatnak! Nem vagyok hajlandó! 
– Miért nem? 
– Mert sértı! 



– Nem sértı. Rengetegen végigcsinálják ezt a vizsgálatot. Ha maga 
ártatlan, akkor a gép bebizonyítja az ártatlanságát. 

– Nem bízom én az ilyen gépekben. !Basta con mi palabra!* 
Wainwright eleresztette a füle mellett a spanyol mondatot, azt hitte, az 

asszony ıt szidalmazza. 
– Semmi oka, hogy ne bízzék bennem – mondta. – Engem csak egyvalami 

érdekel: ki akarom deríteni az igazságot. 
– De hiszen hallotta az igazságot! Csak nem hajlandó tudomásul venni! 

Maga is azt hiszi, mint a többiek: hogy én vettem el azt a pénzt. Úgyhogy 
hiába is mondom, hogy nem ez a helyzet. 

Wainwright felállt. Kinyitotta az iroda ajtaját, és kitessékelte az asszonyt. 
– Azt tanácsolom – mondta –, hogy holnapig gondolja meg a 

hazugságvizsgálattal kapcsolatos álláspontját. Rossz fényt vetne magára, ha 
nem lenne hajlandó vállalni a próbát. 

Juanita egyenesen Wainwright szemébe nézett. 
– Nem vagyok köteles vállalni, ugye? – kérdezte. 
– Nem köteles. 
– Akkor nem is vagyok hajlandó. 
Rövid, gyors léptekkel távozott. Egy perc múlva Wainwright is elhagyta a 

helyiséget, kevésbé sietısen. 
A földszinten néhányan ugyan még az íróasztalnál ültek, de a többség már 

elment, s a mennyezetvilágítást tompábbra kapcsolták. Odakint már leszállt a 
sötétség a hővös ıszi napra. 

Juanita Núñez az öltözıbe ment, fölvette az utcai ruháját, aztán visszajött. 
Nem vett tudomást Wainwright jelenlétérıl. Miles Eastin kulccsal a kezében 
várt, s kiengedte az asszonyt a fıbejáraton. 

– Juanita – szólította meg –, segíthetek valamiben? Szívesen 
hazafuvarozom. 

Az asszony nem szólt, csak tagadólag rázta a fejét. Aztán kilépett az utcára. 
Nolan Wainwright ott állt az ablakban, s nézte, amint az asszony átmegy az 

úttesten a buszmegállóhoz. Lám, ha most több ember állna a rendelkezésére, 
gondolta, figyeltethetné. De hát... gyanította, hogy ez úgyse vezetne 
eredményre. Mrs. Núñez ügyes asszony, nem árulná el magát, sem azzal, hogy 
nyilvánosan adja át valakinek azt a pénzt, sem pedig azzal, hogy könnyen 
felfedezhetı helyen rejtse el. 

Wainwrightnak meggyızıdése volt, hogy a pénz nincs az asszonynál. 
Okosabbnak tartotta annál, hogy ilyen kockázatot vállaljon. Ilyen nagy 
összegő készpénzt nem is lehet a ruha alá rejteni. Wainwright jól megnézte a 

                                                
* Érje be a szavammal! (spanyol) 



nıt a beszélgetés folyamán: feszesen tapadt a ruha apró testéhez, semmiféle 
gyanús dudor nem mutatkozott. A bankból pedig egy egészen kicsi 
kézitáskával távozott. Csomagot nem vitt. 

Wainwright biztosra vette, hogy az asszonynak bőntársa van. 
Alig volt kétséges számára, hogy Juanita Núñez bőnös. Meggyızte errıl az 

asszonynak a hazugságvizsgálattal szemben tanúsított ellenállása, amely jól 
kiegészítette a többi tényt, a többi gyanús körülményt. Emlékezetébe idézte a 
néhány perccel azelõtti indulatkitörést, s gyanította, hogy elıre kitervelt – 
talán sokszor elpróbált – színjáték volt az egész. A bank alkalmazottai jól 
tudják, hogy lopás gyanúja esetén a fõnökség igénybe veszi a 
hazugságvizsgáló gépet; valószínőleg Mrs. Núñez is tudja ezt. Így aztán elıre 
látta, hogy szóba kerül a téma, s nyilván jól felkészült rá. 

Amikor eszébe jutott, milyen megvetéssel nézett rá a nı, és hogy korábban 
szövetségest vélt látni benne, érezte, hogy egyre jobban dühbe gurul. Azon 
vette észre magát, hogy szokatlanul erısen reméli: másnap az FBI ügynökei 
alaposan sarokba szorítják Mrs. Núñezt. De nem lesz könnyő dolguk. Kemény 
diót kell feltörniük. 

Közben Miles Eastin ismét bezárta a fıkaput, és visszatért. 
– Ideje zuhanyozni! – kiáltott fel vidáman. 
– Igen – bólintott Wainwright –, nehéz napunk volt. 
Eastin mintha mondani akart volna valamit, de aztán szemlátomást 

meggondolta magát. 
– Valami piszkálja a csırét? – kérdezte a biztonsági fınök. 
Eastin, némi tétovázás után, beismerte: 
– Igen, van valami, amit... eddig senkinek sem említettem, mert lehet, 

hogy... agyrém csupán... 
– Összefügg valamiképpen a hiányzó pénzzel? 
– Gondolom, összefügghet. 
– Akkor hát – jelentette ki Wainwright komoran –, akár bizonyos benne, 

akár nem, el kell mondania. 
– Rendben van – bólintott Eastin. 
Wainwright várta a mondanivalóját. 
– Valaki említette magának... azt hiszem, Mrs. D'Orsey... hogy Juanita 

Núñez férjezett. A férje elhagyta õt. A gyermekük az asszonynál maradt. 
– Igen, emlékszem. 
– Amikor még együtt éltek, a férfi olykor be-benézett a bankba. Gondolom, 

azért, hogy találkozzék a feleségével. Néhányszor beszéltem is vele. Majdnem 
biztos vagyok benne, hogy a keresztneve Carlos. 

– És? Mi van vele? 
– Azt hiszem, láttam ıt ma a bankban. 



– Bizonyos benne? – csapott le Wainwright. 
– Meglehetısen... bár ahhoz nem eléggé, hogy bíróság elıtt esküt tegyek 

rá. Csak éppen észrevettem valakit, akirıl azt gondoltam, hogy ı; aztán 
kiment a fejembıl az egész. Nagyon sok dolgunk volt. És nem volt semmi 
okom rá, hogy törjem rajta a fejemet. Csak jóval késıbb... 

– Mikor látta? 
– A délelıtt közepe táján. 
– Azt az embert, akirıl azt gondolta, hogy Juanita férje... látta ıt az 

asszony pénztárpultja körül? 
– Nem. – Eastin csinos, fiatal arca gondterheltnek tőnt. – Mint az imént 

mondtam, nem sokat törıdtem a dologgal. Csak hát... ha tényleg ıt láttam, 
akkor nem lehetett túlságosan messze Juanitától. 

– Ez minden? 
– Ez. – És bocsánatkérıleg hozzátette: – Sajnálom, hogy nem több. 
– Helyesen tette, hogy elmondta nekem. Lehet, hogy jelentısége van a 

dolognak. 
Ha Eastinnek helyes a sejtése, érvelt magában Wainwright, akkor a férj 

jelenléte a bankban megerısíti a feltevést, hogy az asszonynak bőntársa van. 
Lehet, hogy megint együtt él a férjével, vagy ha nem, hát kötöttek valami 
megállapodást. Lehet, hogy a nı a pénztárból átadta a pénzt a férjének, az 
pedig kivitte a bankból, hogy aztán késıbb megosztozzanak a zsákmányon. 
Az FBI mindenesetre elindulhat ezen a nyomon. 

– Eltekintve a hiányzó pénztıl – szólalt meg ismét Eastin –, a bankban 
mindenki Mr. Rossellirıl beszél... Hallottunk a tegnapi bejelentésérıl, a 
betegségérıl. Igen-igen szomorúak vagyunk. 

A máskor csupa derő, csupa kedély fiatalember látványa hirtelen és 
gyötrelmesen emlékeztette Wainwrightot a helyzetre. Eastin szemében – 
Wainwright látta – kétségbeesés honolt. 

S Wainwright ráeszmélt, hogy a vizsgálat egészen elfeledtette vele Ben 
Rossellit. Ismét elfutotta a méreg, hogy ez a lopás éppen ezekben az órákban 
szennyezi be az intézmény levegıjét. 

Dünnyögött valami helyeslésfélét, aztán jó éjszakát kívánt Eastinnek. Az 
alagúton át visszasétált a fiókintézetbıl a központba, és saját vezérkulcsával 
nyitotta ki a toronyház bejáratát. 
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A bankkal szemben, az utca túlsó oldalán, Juanita Núñez – apró kis alak a 
First Mercantile American Bank és a Rosselli tér égbe nyúló épületeinek 
árnyékában – még mindig az autóbuszra várt. 

Látta, hogy Wainwright nézi ıt a bank egyik ablakából, s megkönnyebbült, 
amikor a biztonsági fınök arca egyszerre csak eltőnt, jóllehet a józan esze 
megsúgta neki, hogy a megkönnyebbülés csak idıleges. Ez a mai 
kínszenvedés holnap folytatódik, éppen olyan komiszul, mint ma, de lehet, 
hogy még komiszabbul. 

A metszı hideg szél végighasított a belvárosi utcákon, áthatolt az asszony 
vékony kabátján. Juanita didergett várakozás közben. A busz, amelyre 
normális körülmények között felszállt, már régen elment; remélte, hogy 
nemsokára jön a következı. 

Tudta, hogy nemcsak a hidegtıl borzong, hanem a félelemtıl is. Ilyen 
ijedelmet, ekkora rémületet még soha életében nem érzett. 

Rémült volt és meg volt zavarodva. 
Azért volt megzavarodva, mert fogalma se volt, hogyan tőnhetett el az a 

pénz. 
Tudta, hogy nem lopta el, nem is adta oda tévedésbıl valakinek, és 

máshová se tette. 
A baj csak az, hogy ezt senki se hajlandó elhinni. 
Belátta viszont, hogy más körülmények között talán maga se hinné el a 

tulajdon állítását. 
Mert hát hogyan tőnhet el – csak úgy – hatezer dollár? Ez lehetetlen, 

egyszerően lehetetlen! És mégis eltőnt. 
A délután folyamán emlékezetébe idézte, mégpedig sokszor, a nap minden 

pillanatát, hogy valami magyarázatot találjon. De nem talált. Tudta, hogy 
kitőnı az emlékezıtehetsége, igénybe is vette, hogy rekonstruálja magában a 
délelıtt és a kora délután pénztárosi tevékenységének minden egyes 
mozzanatát, de nem bukkant semmiféle megoldásra. Még a legképtelenebb 
feltevések sem vezettek sehová. 

Juanita biztosan tudta: mielıtt ebédelni ment, jól bezárta a kis kézikasszát, 
és csak azután vitte a páncélterembe. Amikor visszatért, zárva találta. Ami a 
maga választotta, maga beállította kombinációt illeti, senki mással nem 
közölte, s még csak föl sem írta; mint rendesen, megbízott a memóriájában. 

Bizonyos tekintetben ez a kitőnı memória súlyosbította a helyzetét. 
Juanita tisztában volt vele: se Mrs. D'Orsey, se Mr. Tottenhoe, sem pedig a 

többieknél valamivel barátságosabban viselkedı Miles nem hitt neki, amikor 
azt állította, hogy két órakor pontosan tudta, mennyi pénze hiányzik. Azt 
mondták, hogy ez lehetetlen. 



Pedig hát ı tudta. Mert mindig tudja, mennyi pénze van, amikor 
pénztárosként dolgozik. Igaz, másoknak sehogyan se tudja megmagyarázni, 
hogyan és miért tudja. 

Képtelen megmagyarázni, hogy képes folyamatosan számon tartani a 
készpénzmőveleteket. Egyszerően csak ott van az agyában. Szinte nincs is 
tudatában annak, hogy számol. Amióta az eszét tudja, mindig olyan 
könnyőnek és természetesnek találta az összeadást, a kivonást, a szorzást, az 
osztást, akár a lélegzést. 

Gépiesen csinálta ezt a pénztárpult mögött, amikor pénzt vett át az 
ügyféltıl, vagy pénzt adott át egy másiknak. Megtanulta, hogy egy pillantással 
felmérje, annyi készpénz van-e a kasszában, amennyinek lennie kell; és kellı 
mennyiségben s a helyükön sorakoznak-e a különféle címletek. Az aprópénz 
mennyiségét már nem tudta ilyen pontosan, de becslése itt sem járt messze az 
igazságtól. Idınként megesett, hogy egy-egy forgalmas nap végén, amikor 
egyenleget készített, a fejében kiszámított összeghez képest néhány dollárnyi 
különbség mutatkozott, de ennél több sosem. 

Honnan ez a képessége? Fogalma se volt róla. 
Juanita az iskolában sosem tündökölt. New Yorkban folytatott, 

meglehetısen hézagos középiskolai tanulmányai során a tantárgyak nagy 
többségében ritkán sikerült a gyenge közepesnél jobb eredményt elérnie. Még 
a matematika alapelveit sem értette igazán, de villámgyors fejszámoló volt, és 
jól fejben tartotta a számokat. 

Végre befutott a busz, egyenetlen dübörgéssel és kellemetlen motorbőzzel. 
Juanita a többi várakozóval együtt fölszállt. Szabad ülıhely nem volt, még 
állni is egymás hegyén-hátán álltak az emberek. Juanitának sikerült 
valahogyan megragadnia egy fogantyút – és tovább töprengett. Megpróbált 
visszaemlékezni minden részletre, miközben a busz ide-oda kanyargott a 
nagyváros utcáin. 

Vajon mi történik holnap? Miles azt mondja, kijönnek az FBI-tól. A 
gondolat újból rettegéssel töltötte el Juanitát, arca megmerevedett attól a 
komor aggodalomtól, amelyet Edwina D'Orsey és Nolan Wainwright – 
tévesen – ellenséges érzület jelének minısített. 

Lehetıleg nagyon keveset fogok beszélni, gondolta Juanita. Éppúgy, mint 
ma, azután, hogy rájöttem: úgyse hisz nekem senki. 

Ami azt a gépet, a hazugságvizsgálót illeti: hát nem! Nem vagyok 
hajlandó! Nem tudom, hogyan mőködik egy ilyengép, de ha senki emberfia 
nem akar megérteni engem, hinni nekem vagy segíteni rajtam, akkor ugyan 
miért tanúsítana más magatartást egy gép – a bank gépe?! 



A buszmegállótól három saroknyira volt az óvoda, ahol Juanita reggel, 
munkába menet, ott hagyta kislányát, Estelát. Juanita most nagyon sietett – 
tudta, hogy máris elkésett. 

Amikor belépett az óvoda kis játszószobájába – egy magánház alagsorában 
volt –, kislánya feléje rohant. A ház, akárcsak a többi épület a környéken, régi 
volt és omladozó, az óvoda helyiségeiben azonban minden tiszta volt és derős. 
Juanita éppen ezért választotta ezt az óvodát más, olcsóbb intézetekkel 
szemben. Pedig ennek az óvodának a díját bizony nehezen tudta fizetni. 

Estela izgatott volt, és örvendezett, mint mindig. 
– Mami! Mami! Nézd, mit festettem! Vonat! – mutogatott a csupa festék 

ujjával. – Ez meg itt egy kalókocsi. Benne meg egy ember! 
Juanita átölelte, és szelíden kijavította: 
– Lakókocsi, amorcito.* 
A nagy csendbıl nyilvánvaló volt, hogy a többi gyerek már elment. 
Miss Ferroe, az óvoda tulajdonosa és igazgatónıje jött be; tüntetıleg az 

órájára nézett. 
– Mrs. Núñez – mondta kimérten és a homlokát ráncolva –, különleges 

kedvezményként engedélyeztem, hogy Estela a többieknél tovább 
maradhasson, de azért ilyen késın... 

– Igazán nagyon sajnálom, Miss Ferroe! Valami történt a bankban. 
– Nekem is megvannak a magam teendıi. És a többi szülı tiszteletben 

tartja a zárórát. 
– Ígérem, hogy máskor nem fog elıfordulni. 
– Rendben van. De ha már találkoztunk, Mrs. Núñez, hadd emlékeztessem 

rá, hogy még nem fizette ki Estela múlt havi díját. 
– Pénteken kifizetem. Akkor kapok fizetést. 
– Sajnálom, hogy szóvá kell tennem. De megérti, ugye? Estela édes 

kislány, és örülünk, hogy nálunk van. De hát nekem is vannak fizetendı 
számláim... 

– Persze hogy megértem. Pénteken egész biztosan fizetek, ígérem. 
– Ez már a második ígérete ma, Mrs. Núñez. 
– Igen, tudom. 
– No, akkor jó éjszakát. Jó éjt, Estela drágám. 
Merev egy nı ez a Miss Ferroe, gondolta Juanita, de az óvodája kitőnı. És 

Estela jól érzi magát itt. Juanita eldöntötte, hogy az óvodának járó pénzt még 
ezen a héten megadja a fizetésébıl, miként ígérte. A következı fizetésig majd 
csak kihúzza valahogy. Hogy hogyan, az más kérdés. Kilencvennyolc dollár a 
heti fizetése. Adólevonás, társadalombiztosítási hozzájárulás után marad 

                                                
* Kis aranyom (spanyol) 



nyolcvanhárom, ennyit visz haza. Ebbıl kell fedeznie a kettejük étkezését, 
Estela óvodáját meg a Forum East egyik lift nélküli házában levı apró kis 
lakásuk bérét. A személyi hitel e havi részletét is követelni fogja rajta a 
hitelbank, hiszen a múlt havi részlettel adós maradt. 

Mielıtt ugyanis Carlos elhagyta ıt – egy évvel ezelıtt, se szó, se beszéd, 
meglépett –, Juanita nagy hiszékenyen férjével együtt aláírta a hitelezési 
okmányokat. Carlos öltönyöket vásárolt a pénzen, egy használt kocsit, egy 
színes tévét – és ezt mind magával vitte, Juanita pedig fizethette a kölcsönt. 

El kell mennem a hitelbankba, gondolta Juanita, rá kell beszélnem ıket, 
hogy kisebb részletfizetéssel is beérjék. Nem kétséges, hogy kellemetlenül 
fognak viselkedni, mint mindig – de hát ezt is ki kell bírni. 

Hazafelé menet Estela boldogan ugrándozott, és Juanita fogta a gyerek kis 
kezét. Másik kezében Estela gondosan összegöngyölt rajzát vitte. Nemsokára, 
a lakásban, elfogyasztják majd a vacsorájukat. Vacsora után rendszerint együtt 
játszadoznak és nagyokat nevetnek. Ma azonban Juanitának nem volt nevetni 
való kedve. 

Félelme felerısödött, amikor arra gondolt – most jutott csak eszébe –, hogy 
mi lesz, ha elveszti az állását. Nem is valószínőtlen... 

Tudta jól, hogy ebben az esetben nehéz lenne máshol állást találnia. Más 
bank nem venné fel, egyéb munkaadók pedig kérdezısködnének az elızı 
munkahelye felıl, s akkor kiderülne az eltőnt hatezer dollár ügye, és az 
állásnak máris befellegzett. 

Mi lesz vele, ha nem kap állást? Hogyan tartja el akkor a kislányát? 
Juanita hirtelen megtorpant. Lehajolt, és magához ölelte Estelát. 
Imádkozott magában, hogy holnap valaki higgyen neki, valaki ismerje el az 

igazát. 
Valaki. Valaki. 
Igen, de ki? 
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Alex Vandervoort bent volt még a városban. 

Amikor kora délután visszatért a Nolan Wainwrighttal folytatott 
megbeszélésrıl, jó darabig föl-alá járkált a szobájában, hogy rendezze 
gondolatait, helyes megvilágításba helyezze a legfrissebb eseményeket. Ben 
Rosselli tegnapi bejelentésén is volt mit gondolkozni, akárcsak a bankban-a 
bejelentés nyomán kialakult helyzeten. És nem kisebb gond magánéletének 
alakulása az utóbbi hónapokban. 



Régi szokása volt Vandervoortnak ez a föl-alá járkálás: tizenkét lépés oda, 
tizenkét lépés vissza. Egyszer-kétszer megtorpant, s újra megnézte a hamis 
Keycharge-hitelkártyákat, amelyeket a biztonsági fınök engedélyével hozott 
el. A hitelügyek és a hitelkártyák szintén igen sokat foglalkoztatták Alexet, 
nemcsak a hamis hitelkártyák persze, hanem a valódiak is. 

Az igazi, a valódi hitelkártyákat most az íróasztalán kiterített 
hirdetéslevonatok képviselték. Az Austin Hirdetıiroda készítette ıket, és arra 
buzdították a Keycharge-tulajdonosokat, hogy fokozott mértékben vegyék 
igénybe hitelüket és hitelkártyájukat. 

Az egyik hirdetés így biztatta ıket: 
 

PÉNZ MIATT NE FÁJJON A FEJE! 
HASZNÁLJA KEYCHARGE-KÁRTYÁJÁT 

ÉS 
HADD FÁJJON A MI FEJÜNK! 

 
A másik szöveg ezt állította: 
 

NEM GOND AZ A SZÁMLA, 
HA ÖN AZT MONDHATJA: 

“ÍRJA A KEYCHARGE-OM TERHÉRE!" 
 
A harmadik szöveg pedig így szólt: 
 

MIRE VÁR? 
MÁR MA MEGVALÓSÍTHATJA HOLNAPI ÁLMÁT, 

HA TÜSTÉNT NYITTAT 
KEYCHARGE-HITELSZÁMLÁT! 

 
Féltucatnyi egyéb hirdetésszöveg variálta ugyanezt a témát. 
És Alex Vandervoort valamennyitıl viszolygott. 
A viszolygást nem okvetlenül kellett cselekvésnek követnie. A 

hirdetésszövegeket a bank hitelkártya-fıosztálya már jóváhagyta, és csupán 
tájékoztatásul küldte meg ıket Alexnek. Az általános irányvonal ügyében az 
igazgató tanács már hetekkel korábban megegyezett: ezt is be kell vetni a 
Keycharge jövedelmezısége végett, hiszen az elsı években, a bejáratás 
esztendeiben veszteséges volt, mint egyébként minden hitelkártyaprogram. 

Alex azonban eltőnıdött, vajon az igazgató tanács ennyire hivalkodóan 
agresszív propagandakampányra gondolt-e. 



Összeszedte a levonatokat, s visszatette ıket a dossziéba. Ma este, odahaza 
még gondolkozik rajtuk, és kikéri valakinek a – várhatóan igen határozott – 
véleményét is. Margot-ét. 

Igen. Margot. 
A nıre irányuló gondolatai összevegyültek azokkal az emlékekkel, 

amelyeket Ben Rosselli elızı napi bejelentése hagyott benne. Ami ott 
elhangzott, eszébe juttatta, hogy az élet tünékeny, az idı rövid, a vég 
elkerülhetetlen, s váratlan dolgok bármely pillanatban bekövetkezhetnek. Ben 
közelgı halála megrendítette, elszomorította; de az öregúr sorsa akaratlanul 
ismét felhívta Alex figyelmét arra a kérdésre, amely már korábban gyakran 
foglalkoztatta: vajon rendezkedjék-e be új életre Margot oldalán? Vagy pedig 
várjon? De mire? 

Celiára? 
Ezt a kérdést is föltette már magában – vagy ezerszer. 
Kibámult az ablakon, abba az irányba, ahol Celiát tudta. Vajon mit csinál 

most? Hogy érzi magát? 
Ezt aztán nem nehéz megtudni. Íróasztalához lépett. Feltárcsázott egy 

számot. (Fejbıl tudta.) 
Nıi hang: 
– Gyógyklinika. 
Alex megnevezte magát, majd azt mondta: 
– McCartney doktor úrral szeretnék beszélni. Néhány másodperc múlva 

halk, nyugodt, de határozott férfihang szólt bele a kagylóba. 
– Hol vagy most, Alex? 
– Az irodámban. Éppen azon töprengtem, mi lehet a feleségemmel. 
– Csak azért kérdeztem, mert fel akartalak ma hívni, hogy azt tanácsoljam: 

gyere be és látogasd meg Celiát. 
– Legutóbb azt mondtad, ne látogassam meg. 
– Én csak azt mondtam – javította ki szelíden a pszichiáter –, hogy 

véleményem szerint egy ideig nem tanácsos látogatni ıt. Néhány korábbi 
látogatásod ugyanis, mint bizonyára emlékszel, inkább rosszabbodást okozott 
feleséged állapotában, mint jobbulást. 

– Igen, emlékszem. – Némi habozás után Alex így folytatta: – Van talán 
valami változás? 

– Van. És bár azt mondhatnám, hogy kedvezı változás. Már eddig is 
annyiféle változás történt a feleségével, hogy 

Alex egészen belefásult. 
– Miért? Most miféle változásról van szó? – kérdezte. 



– Egyre zárkózottabb a feleséged, Alex. Menekülése a valóságtól már 
szinte százszázalékos. Ezért gondolom, hogy jót tehet a látogatásod. – 
Gyorsan helyesbített: – Vagy legalábbis nem árthat. 

– Jó. Ma este benézek. 
– Gyere, amikor ráérsz, Alex. És kukkants be hozzám is. Mint tudod, 

nálunk nincs meghatározott látogatási idı, és igen kevés a korlátozó 
rendszabály. 

– Igen, tudom. 
Arra gondolt, miközben visszahelyezte a kagylót, hogy egyebek között a 

formaságok hiánya miatt esett a választása a gyógyklinikára, amikor négy 
esztendeje azt a kétségbeejtı döntést kellett meghoznia Celiával kapcsolatban. 
A szanatórium légköre tudatosan fesztelen volt, egyáltalán nem “kórházi". Az 
ápolónık nem viseltek egyenruhát. A betegek a lehetıséghez képest szabadon 
mozogtak, és önálló döntésekre buzdították ıket. Néhány eset kivételével a 
klinikán szívesen fogadták a családtagok, a barátok látogatását. Még a 
“gyógyklinika" elnevezést is tudatosan választották – elriasztó 
“elmegyógyintézet" helyett. Alex elhatározásának másik oka az volt, hogy a 
fiatal, nagy tehetségő és újító szellemő dr. Timothy McCartney egy olyan 
szakorvoscsoportnak az élén állt, amely jó eredményeket ért el még az 
elmebetegségnek azokban az eseteiben is, ahol a hagyományos módszerek 
csıdöt mondtak. 

A szanatórium kismérető intézmény volt, a betegek száma sose haladta 
meg a százötvenet, és aránylag nagy személyzettel dolgozott. Bizonyos 
tekintetben olyan volt, mint a kis létszámú osztályokkal mőködı iskola, ahol a 
növendékeknek máshol el sem képzelhetı figyelmet szentelnek. 

A modern épület, a nagy kiterjedéső kert tetszetısen tükrözte a befektetett 
sok pénzt és képzelıerıt. 

Magánklinika volt és rettenetesen drága, de hát Alex annak idején 
eldöntötte, és elhatározása mellett kitartott, hogy – bármi történjék – Celiának 
a lehetı legmagasabb színvonalú gondozásban kell részesülnie. Ez a 
legkevesebb, amit megtehetek érte, érvelt magában. 

A délután hátralevı részében a bank ügyeivel foglalkozott, majd, röviddel 
este hat után, eltávozott az FMA központjából, s a szanatórium címét adta meg 
a gépkocsivezetıjének. Miközben az autó lassan vánszorgott a nagy 
forgalomban, Alex az esti lapot olvasta. Bármikor rendelkezésére állt a bank 
autóparkjából egy kocsi sofırrel, s Alex élt is ezzel a lehetıséggel. 

Jellemzı módon a szanatórium homlokzata olyan volt, mint egy nagy 
magánvilláé. Semmiféle felirat – csak az utca- és a házszámtábla alapján 
azonosítható. 



Élénk színő kartonruhát viselı, csinos szıke lány engedte be 
Vandervoortot az épületbe. Ápolónı, gondolta Alex, mert a nı bal válla 
tájékán apró jelvény volt látható: az egyetlen megkülönböztetés ezen a 
klinikán személyzet és betegek között. 

– A doktor úr értesített bennünket az ön jövetelérıl, Mr. Vandervoort. 
Elkísérem a feleségéhez. 

Végigmentek a kellemes folyosón. A sárga és a zöld árnyalatai játszották a 
vezetı szerepet. A falak menti kis oldalfülkékben friss virág. 

– Úgy hallom – szólalt meg Vandervoort –, hogy nincs jobban a feleségem. 
– Sajnos nincs – vetett rá egy pillantást az ápolónı. Alex szánalmat vélt 

felfedezni a nı szemében. Vajon kit sajnál? Valahányszor Alex a klinikán járt, 
úgy érezte, elszáll a jókedve. 

Az épület egyik szárnyában jártak. Három szárny ágazott el a központi 
fogadótérbıl. Az ápolónı megállt az egyik ajtó elıtt. 

– A felesége a szobájában van, Mr. Vandervoort. Nagyon rossz napja volt a 
mai. Kérem, emlékezzék erre, ha netán... 

Nem fejezte be a mondatot; könnyedén megérintette Alex karját, aztán 
bement elıtte az ajtón. 

A szanatórium páciensei egyedül vagy többedmagukkal laktak, aszerint, 
hogy mások társasága milyen hatást gyakorolt az állapotukra. Celia eleinte 
másodmagával lakott, de nem tett jót neki a dolog, így hát különszobát kapott. 
Kicsi volt a helyiség, de otthonosan kényelmes s egyáltalán nem uniformizált. 
Volt benne egy rekamié, egy kényelmes karosszék, egy heverı, egy 
játékasztal és egy-két könyvespolc. A falakat impresszionista festmények 
díszítették. 

– Mrs. Vandervoort – szólalt meg kedvesen az ápolónı –, a férje jött 
látogatóba. 

A szobában ülı nı nem reagált sem hanggal, sem mozdulattal. 
Alex másfél hónapja járt itt utoljára, s jóllehet fel volt készülve Celia 

állapotának némi rosszabbodására, mégis elhőlt attól, amit látott. 
Az asszony a rekamién ült – ha helyzetét ülésnek lehet nevezni. Oldalt 

fordult, félig háttal az ajtónak. Válla meggörnyedt, fejét lehajtotta, karját 
összefonta a mellén, úgy, hogy bal keze a jobb vállát, jobb keze a bal vállát 
fogta. Egészen összekuporodott, összeszorított két térdét a melléhez húzta. 
Teljességgel mozdulatlan volt. 

Alex odalépett hozzá, és szelíden megérintette a vállát. 
– Szervusz, Celia. Én vagyok, Alex. Sokat gondoltam rád, úgyhogy most 

eljöttem hozzád. 
– Igen – szólalt meg az asszony halk, kifejezéstelen hangon. 
S még mindig nem mozdult. 



Alex kissé megszorította az asszony vállát. 
– Hát nem fordulsz erre, hogy rám nézzél? Gyere, üljünk egymás mellé és 

beszélgessünk. 
A görnyedt pozitúrában való megmerevedés volt Celia egyetlen válasza. 
Alex látta, hogy az asszony arcbıre megfoltosodott. Szıke haját csak 

amúgy kutyafuttában fésülte meg. Szelíd, törékeny szépsége még most sem 
tőnt el teljesen, bár nem kétséges, hogy nemsokára ennek is vége. 

– Régóta van ebben az állapotban? – kérdezte Alex halkan az ápolónıtıl. 
– Ma egész nap, tegnap jórészt: és egyéb napokon is – hangzott a válasz. 

Aztán tárgyilagosan hozzátette az ápolónı: – Így jobban érzi magát a felesége; 
legjobb tehát, ha észre se veszi. Csak üljön le, és beszéljen hozzá. 

Alex bólintott. Odament az egyetlen karosszékhez és elhelyezkedett, az 
ápolónı pedig kilopózott a szobából, és halkan betette az ajtót. 

– Tegnap balettelıadáson voltam, Celia – kezdte Alex. – A Coppéliá-t 
láttam. Natalja Makarova volt a címszereplı, Nagy Iván táncolta Franz 
szerepét. Nagyszerőek voltak mind a ketten, és persze csodálatos volt a zene. 
Eszembe jutott, mennyire szeretted a Coppéliá-t. Egyik kedvenced volt. 
Emlékszel arra az estére, röviddel az esküvınk után, amikor te meg én... 

Még most is-tisztán emlékezett rá, milyen volt Celia azon az estén, hosszú, 
halványzöld selyemruhájában; az apró flitterek csillogtak a lámpafényben. 
Légiesen szép volt az asszony, mint rendesen, karcsú és szinte lebegı; neki az 
volt az érzése, hogy ha másfelé néz, elviszi mellıle az asszonyt a szellı. De 
akkoriban nemigen nézett másfelé. Hat hónapja voltak házasok, és Celia még 
mindig elfogadhatóan – viselkedett, amikor Alex barátaival, ismerıseivel 
találkoztak, ilyenkor erısen kapaszkodott férje karjába. Alex pedig nem bánta 
a dolgot, hiszen felesége tíz évvel fiatalabb volt nála. Kezdetben éppen Celia 
félénksége volt szerelmének egyik kiváltója, s büszke volt rá, hogy felesége 
ennyire rászorul a segítségére. Csak sokkal késıbb, amikor az asszony 
továbbra is bátortalanul és bizonytalanul viselkedett, és ı már 
indokolatlannak, csacskának találta ezt a magatartást – csak jóval késıbb 
kerekedett felül benne a türelmetlenség, majd a harag. 

Mily kevés, mily tragikusan kevés megértést tanúsított! Ha jobban 
belegondol akkor, bizonyára belátja, hogy megismerkedésük elıtt Celia 
környezete annyira elütött az övétıl, hogy az asszonyt semmi sem készítette fel 
arra a tevékeny társadalmi és otthoni életre, amely az ı, Alex számára 
teljességgel természetes volt. Celiát mindez az újdonság zavarba hozta, néha 
pedig egyenesen megrémítette. Visszahúzódó, szerény anyagi körülmények 
között élı szülık egyetlen gyermeke volt, zárdái iskolába járt, soha nem 
ismerte meg a kollégiumi közösség jellemformáló hatását, kapcsolatait. 
Megismerkedésük elıtt nem voltak se társadalmi kötelezettségei, se 



tapasztalatai. A házasság növelte alkati idegességét; s fokozódott benne az 
önbizalomhiány és a feszültség, míg végül aztán – így magyarázták a 
pszichiáterek – a kudarc okozta bőntudattól valami megpattant az agyában. 
Most, utólag, Alex önmagát okolta. Úgy gondolta, könnyen segíthetett volna a 
feleségén, tanácsokkal láthatta volna el, csökkenthette volna benne a 
feszültséget, lelki biztonságot nyújthatott volna neki. De mindezt elmulasztotta, 
mégpedig akkor, amikor a legfontosabb lett volna. Figyelmetlen volt, 
túlságosan elfoglalt és becsvágyó. 

– …így aztán nagyon sajnáltam, hogy nem láthattuk együtt ezt az elıadást, 
Celia. 

Az az igazság, hogy Margot társaságában látta a Coppéliá-t Margot-éban, 
akit másfél éve ismert, és aki most odaadóan töltötte be Alex életében a régóta 
tartó őrt. Szüksége volt Margotra, vagy valaki másra, ha Alex, ez a hús-vér 
ember nem akarta, hogy belıle is elmekórtani eset legyen. Legalábbis ezt 
mondta magában olykor-olykor. Vagy lehet, hogy ez csak önbecsapás, 
kényelmes módja a bőntudat csillapításának? 

Akárhogy van is: nem ez a megfelelı hely és idıpont, hogy szóba hozza 
Margot nevét. 

– Igen, és nemrég találkoztam Harringtonékkal, Celia. Emlékszel, ugye, 
Johnra és Elise-re. Elmesélték, hogy odaát jártak Skandináviában, Elise szüleit 
meglátogatni. 

– Igen – mondta Celia színtelen hangon. 
Még mindig úgy ül, ahogy az imént: teljesen összekuporodva; de úgy 

látszik, figyel... Így hát Alex tovább beszélt, de csak félig járt ott az esze, a 
másik fele azon töprengett: Hogyan történhetett ez? És miért? 

– Nagyon sok munkánk van a bankban az utóbbi idıben, Celia – mondta. 
Az egyik ok, tőnıdött el Alex, nyilván az volt, hogy belevetette magát a 

munkájába, az, hogy – házasságuk megromlásával – hosszú, hosszú órákra 
magára, hagyta Celiát esténként. Pedig, így látta mostanában, éppen az idı 
tájt lett volna a legnagyobb szüksége az asszonynak az ı társaságára. Celia 
egyetlen zokszó nélkül vette tudomásul, hogy férje igen keveset van otthon; de 
egyre zárkózottabb és félénkebb lett, könyvekbe temetkezett vagy véget nem 
érın bámulta a növényeket, a virágokat, úgy tetszett, a növekedésüket figyeli, 
de aztán idınként – éles ellentétképpen és minden látható ok nélkül –
felélénkült, és szünet nélkül, s néha összefüggéstelenül, beszélt, egyre beszélt. 
Ezekben a periódusokban Celiát látszólag rendkívüli energia főtötte. Aztán, 
éppoly hirtelen, elszállt, elenyészett az energia, s az asszony ismét zárkózott 
lett, ismét eluralkodott rajta a levertség. És kettejük kapcsolata., élettársi 
viszonya egyre csak lazult. 



Ez idı tájt javasolta Alex – most nagyon szégyellte –, hogy váljanak el. 
Celia megrendültnek látszott, s Alex nem erıltette a dolgot, abban a 
reményben, hogy minden jóra fordul. De nem így történt. 

Csak hosszú idı után jutott eszébe, hogy Cellának talán pszichiáter 
segítségére lehet szüksége. És csak ekkor, a segítség igénybevétele nyomán 
derült ki világosan az igazság: Celia beteg. Az aggódó gondoskodás egy idıre 
felélesztette Alex szerelmét. De már késı volt. 

Olykor eszébe ötlött: talán eleve is késı volt! Talán még a fokozott 
kedvesség, a nagyobb megértés sem segített volna. De hát – ezt sosem fogja 
megtudni. Sosem kerekedhet felül benne a meggyızıdés, hogy megtett minden 
tıle telhetıt, így hát sosem tud megszabadulni a kínzó bőntudattól. 

– Úgy látszik, manapság mindenkinek csak a pénzen jár az esze – folytatta 
Alex –, azon, hogy hogyan lehet elkölteni, kölcsönvenni, kölcsönadni; de hát 
ez, gondolom, nem újdonság, hiszen ezért alapították a bankokat. De tegnap 
valami nagyon szomorú dolog történt. Az elnökünk, Ben Rosselli bejelentette, 
hogy nemsokára meghal. Értekezletet hívott össze, és... 

Alex leírta a tanácstermi jelenetet, elmondta, hogyan fogadták a hírt a 
bankban, aztán hirtelen elhallgatott. 

Celia reszketni kezdett. Aztán elıre-hátra himbálta a testét, majd valami 
hang szakadt ki belıle – félig nyögés, félig vonítás. 

Talán amiért ı a bankot említette? – a bankot, amelybe annyi sok energiát 
fektetett, ezzel is növelve a szakadékot kettejük között. Akkor még egy másik 
helyen dolgozott, a Szövetségi Tartaléknál, de hát Celia szemében az egyik 
bank éppen olyan, mint a másik. 

Vagy talán Rosselli említése zaklatta fel az asszonyt? 
Ben Rosselli nemsokára meg fog halni. Vajon hány évvel Celia elıtt? 

Meglehet, sok-sok évvel. 
Az is lehet, hogy Celia ıt magát is túléli, gondolta Alex. Hiszen még 

sokáig elvegetálhat. 
Olyan ez az asszony, akár valami állat! 
Vandervoort szánalma elpárolgott. Harag lett úrrá rajta: az a dühös 

türelmetlenség, amely tönkretette a házasságukat is. 
– Az Isten szerelmére, Celia, uralkodj magadon! 
De Celia tovább reszketett, tovább nyöszörgött. 
Győlöli ezt a nıt! Ez már nem is emberi lény, de még mindig akadályként 

tornyosul közte és a teljes élet között. 
Alex felugrott, vadul nyomkodta a fali csengıt, tudta, hogy ezzel segítséget 

hív. Aztán, jóformán ugyanazzal a mozdulattal, az ajtóhoz csörtetett, hogy 
távozzék. 



Visszanézett. Celiára – a feleségére, akit egykor szeretett, s arra, ami lett 
belıle; meg a közöttük tátongó, immár áthidalhatatlan szakadékra. 
Megtorpant, és sírva fakadt. 

Sírt a szánalomtól, a bánattól, a bőntudattól; pillanatnyi haragja elszállt, 
győlöletét elmosták a könnyek. 

Visszament a rekamiéhoz, térdre esett Celia elıtt, úgy kérlelte: 
– Celia, bocsáss meg nekem! Ó, Istenem, bocsáss meg nekem! 
Gyengéd érintést érzett a vállán, és a fiatal ápolónı hangját hallotta: 
– Mr. Vandervoort, azt hiszem, jobb, ha most elmegy. 
 
 
– Tiszta vízzel vagy szódával, Alex? 
– Szódával. 
Dr. McCartney elıvette a rendelıjében álló kis hőtıszekrénybıl az üveget, 

s a sörnyitóval eltávolította a kupakot. A jó adag whiskyt tartalmazó pohárba 
ásványvizet öntött, aztán jeget tett bele. A poharat Alex elé tolta, a maradék 
ásványvizet pedig – whisky nélkül – a saját poharába töltötte. 

Hatalmas termetéhez képest – százkilencvenöt centire nıtt, mellkasa, válla 
akár egy rögbijátékosé, keze akár a lapát – Tim McCartney meglepıen fürgén 
mozgott. Bár fiatal volt – Alex szerint harmincas éveinek derekán járhatott –, 
a modora és a hangja idısebbnek mutatta, hátrafésült barna haja pedig már 
ıszült a halántékánál. Alighanem az efféle beszélgetések 
következményeképpen, gondolta Vandervoort, és hálásan kortyolt egyet a 
whiskybıl. 

A faburkolatú szobát diszkrét fény világította meg, színei tompábbak 
voltak, mint a folyosóké meg a többi szobáé. Az egyik fal mentén 
könyvespolcok, folyóiratállványok – Freud, Adler, Jung, Rogers mővei. 

Alex még mindig a Celiával való találkozás sokkhatása alatt volt, de az 
iszonyat most valahogy nem is látszott valóságosnak. 

Dr. McCartney visszament az íróasztalánál álló székhez, majd 
szembefordította az ülıalkalmatosságot a kanapéval, amelyen Alex foglalt 
helyet. 

– Elıször is meg kell mondanom – kezdte –, hogy feleséged általános 
diagnózisa változatlan: kataton szkizofrénia. Emlékszel, ugye, hiszen 
beszéltünk már errıl. 

– Igen, emlékszem az egész... szakzsargonra. 
– Igyekezlek megkímélni további szakkifejezésektıl. Alex megkotyogtatta 

poharában a jégdarabot, és újabb kortyot ivott; a whisky át melegítette. 
– Beszélj Celia jelenlegi állapotáról, kérlek. 



– Bizonyára nehezedre esik elhinni, de a feleséged, a látszat ellenére, 
viszonylag boldog. 

– Igazad van – bólintott Alex –, ezt csakugyan nehéz elhinni. 
A pszichiáter nyugodt hangon, rendületlenül folytatta: 
– A boldogság mindnyájunk számára viszonylagos. Celia bizonyos fajta 

biztonságot élvez, nem nyomasztja semmiféle felelısség, nem érzi szükségét a 
másokhoz főzıdı kapcsolatoknak. Módjában áll magába zárkózni, amennyire 
csak kívánja és amilyen mértékben szükségét látja. Az a pozitúra, amelyet az 
utóbbi idıben fölvett s amelyben te is láttad, a klasszikus magzati pozíció. 
Jólesik neki, ha fölveheti ezt a helyzetet, bár mi a saját testi jóléte érdekében 
igyekszünk lebeszélni róla, amikor csak lehetséges. 

– Jólesik neki vagy sem – mondta Alex –, a dolog lényege az, hogy 
négyesztendei kiváló kezelés után a feleségem állapota még mindig romlik. – 
Vandervoort az orvosra szögezte tekintetét. – Igaz vagy nem igaz? 

– Sajnos igaz. 
– Van valami reális esély a gyógyulására, vagyis arra, hogy Celia valaha is 

normális vagy majdnem normális életet élhessen? 
– Az orvostudományban vannak olyan potenciális lehetıségek... 
– Azt kérdeztem: van-e reális esély? 
Dr. McCartney felsóhajtott és a fejét rázta: 
– Nincs. 
– Köszönöm az ıszinte választ. – Alex némi szünet után folytatta: – Ha jól 

értem, Celia... “hospitalizálódott". Azt hiszem, így mondják. Kivonta magát az 
emberiségbıl. Nem tud másról, mint saját magáról, nem törıdik senkivel és 
semmivel, csak saját magával. 

–Igen, “hospitalizálásra" szorul – mondta az orvos –, de ami-a többit illeti, 
nincs igazad. A feleséged – legalábbis egyelıre – nem zárkózott be teljesen 
önmagába. Egy keveset még tud a külvilágról. Azt is tudja, hogy férje van. 
Beszéltünk vele rólad. De az a véleménye, hogy elboldogulsz nélküle is. 

– Tehát nem aggódik miattam? 
– Mindent egybevetve: nem. 
– Hogyan hatna rá, ha arról értesülne, hogy a férje elvált tıle és újra 

megnısült? 
Dr. McCartney némi tétovázás után így felelt: 
– Ezzel teljesen megszakadna az a kevés kapcsolat is, ami még a 

külvilághoz főzi. Lehet, hogy éppen ez taszítaná a totális elmebajba. 
Csend támadt. Alex elıregörnyedt, tenyerébe temette az arcát. Aztán 

elvette a kezét az arca elıl, és felnézett: 
– Nos, ha az ember mindenáron ıszinte választ akar, akkor úgy látszik, 

megkapja – mondta egy árnyalatnyi iróniával a hangjában. 



A pszichiáter bólintott, de komoly maradt: 
– Tekintsd megbecsülésem jelének, Alex – mondta –, hogy feltételeztem 

rólad, komolyan érdeklıdsz. Hidd el, nem mindenkivel beszéltem volna ilyen 
nyíltan. Hadd tegyem hozzá: lehet, hogy tévedek. 

– Mondd csak, Tim, mi a fenét csinál ilyenkor az ember? 
– Szónoki a kérdés, vagy valódi? 
– Valódi. Add hozzá a számlához a tanácsadás honoráriumát. 
– Nem, ma estére nem számítok fel semmit – mondta futó mosollyal az 

orvos, majd némi töprengés után folytatta: – Azt kérdezed tılem: mit csinál az 
ember olyan körülmények között, amilyenekbe te kerültél? Nos, elıször is: a 
lehetı legrészletesebbén tájékozódik. Úgy, ahogyan te tetted az imént. Azután 
döntéseket hoz, mégpedig felmérve, hogy szerinte mi a legméltányosabb és a 
legjobb mindenkinek, önmagát is beleértve. De mielıtt bármire elszánja 
magát, nem szabad megfeledkeznie két dologról. Az egyik: ha rendes ember, 
akkor a bőntudata alighanem túlzott, mivel a jól fejlett lelkiismeretnek 
általában az a szokása, hogy a szükségesnél keményebben bünteti önmagát. A 
másik: kevés ember képes arra, hogy szentként éljen; többségünk nem hozza 
magával a kellékeket születésekor. 

– Ez minden? – kérdezte Alex. – Határozottabb tanácsot nem tudsz adni? 
Dr. McCartney nemet intett a fejével. 
– Csak magad dönthetsz – mondta. – Azokat a bizonyos végsı lépéseket 

mindenki egymaga teszi meg. 
A pszichiáter az órájára pillantott, és felállt. Kezet szorítottak, s jó éjszakát 

kívántak egymásnak. 
A szanatórium elıtt ott várt Alex autója a sofırrel. A motor járt, az autó 

belseje meleg volt és kényelmes. 
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– Semmi kétség – jelentette ki Margot Bracken –, ez bizony mocskos 
kollekciója a körmönfont okoskodásnak meg az ocsmány hazugságoknak. 
Tekintetét lefele szögezte, két könyökét agresszíven széttárta; két keze karcsú 
derekán, határozott kis fejét elıretolta. Kívánatos nı, gondolta Alex 
Vandervoort; kicsi és vékony termet, éles, de kellemes arcvonások, elıreugró, 
erélyes áll, keskeny, de érzéki ajkak. A legszebb a szeme: hatalmas, zöld, 
arannyal pöttyözött szemek, hosszú, erıs szálú szempillák. Most éppen izzik 
ez a szempár. Margot dühe és szenvedélyessége felizgatta Alexet. 



Margot kifogásainak tárgya a Keycharge-hitelkártyákat hirdetı 
kefelevonatok voltak, amelyeket Alex hazahozott a hivatalból, és most ott 
hevének kiterítve a férfi nappalijának szınyegén. Margot jelenléte és 
élénksége üdvös és szükséges ellentétben állt Alex néhány órával azelıtti 
megpróbáltatásaival. 

– Sejtettem – jegyezte meg Alex –, hogy ezek a hirdetésötletek nem nyerik 
meg a tetszésedet, Bracken. 

– Még hogy nem nyerik meg a tetszésemet! Undorodom tılük! 
– De hát miért? 
Margot megszokott, önkéntelen mozdulattal simította hátra hosszú, 

gesztenyebarna haját. Már egy órával elıbb lerúgta a cipıjét, és most ott állt 
harisnyában, teljes százötvenhét centis testmagasságával. 

– No jó, hát akkor ide nézz! 
Rábökött a hirdetésre, amely így kezdıdött: “MIRE VÁR? MÁR MA 

MEGVALÓSÍTHATJA HOLNAPI ÁLMÁT..." 
– Tisztességtelen blöff – folytatta –, mindent bedobva, agresszíven, hazug 

módon rá akarja venni az embereket, hogy adósságba verjék magukat. A 
hiszékenyek beugratására kotyvasztják az ilyen szövegeket. A holnapi álom 
mindenkinek biztosan sokba fog kerülni. Hiszen azért álom! És senki sem 
engedheti meg magának, kivéve, ha már megvan rá a pénze, vagy bizonyos 
benne, hogy rövidesen meglesz. 

– De hát nem kellene ezt mindenkinek az egyéni megítélésére bízni? 
– Nem! Semmi esetre sem az olyanok megítélésére, akiket befolyásol ez az 

erkölcstelen reklámmódszer, vagyis akiket ti próbáltok befolyásolni. Jámbor, 
naiv, könnyen rábeszélhetı emberek, akik azt hiszik, hogy amit nyomtatásban 
látnak, az igaz. Rengeteg ilyennel találkozom az ügyvédi gyakorlatomban. Az 
én semmi hasznot nem hozó ügyvédi gyakorlatomban. 

– De talán nem ez az az emberfajta, amely igénybe veszi a mi 
hitelkártyáinkat! 

– Ugyan, Alex! Jól tudod, hogy nem mondasz igazat. Manapság minden 
rendő-rangú embernek van hitelkártyája. És miért? Mert ti belehajszoltátok 
ıket a dologba! Éppen csak hogy ki nem álltatok az utcasarokra, hogy 
hitelkártyát nyomjatok a járókelık kezébe. És nem lepne meg, ha rövidesen 
erre vetemednétek! 

Alex nevetett. Élvezte a Margot-val folytatott vitákat, és szeretett olajat 
önteni a tőzre. 

– Megmondom odabent az embereinknek, Bracken, hogy gondolkodjanak 
az ötleten! 



– Én pedig azt szeretném, ha azon gondolkodnának – no nem a ti 
embereitek, hanem a többiek –, hogy a bankok tizennyolc százalékos 
uzsorakamatot számítanak fel a hitelkártyák után. 

– Ezt már többször megbeszéltük. 
– Igen. De még egyetlenegyszer sem hallottam tıled kielégítı 

magyarázatot. 
– Talán mert nem figyeltél oda – vágott vissza Alex élesen. Élvezetesen tud 

vitatkozni Margot, de sokszor az idegeire megy. Vitáik olykor veszekedéssé 
fajultak. – Már megmondtam – folytatta –, hogy a hitelkártya sokoldalú 
árucikk, amely a szolgáltatások egész sorát nyújtja. És ha az ember összeadja 
ezeket a szolgáltatásokat, rájön, hogy az a kamatláb nem is olyan borzasztó 
magas. 

– De bizony magas annak, akinek meg kell fizetnie. 
– Senkinek sem muszáj megfizetnie. Senkinek sem muszáj hitelt igénybe 

venni. 
– Jól hallom, amit mondasz. Nem muszáj kiabálnod. 
– Rendben van. 
Alex mély lélegzetet vett. Ennek a vitának nem szabad elfajulnia, határozta 

el. Mellesleg: nem értett ugyan egyet Margot némely nézetével, amelyek 
közgazdaságban, politikában és minden egyébben a középtıl balra álltak, de 
rájött, hogy a saját gondolkodását is élénkíti a nı egyenessége és éles ügyvédi 
észjárása. Margot, ügyvédi praxisa révén, olyan kapcsolatokra tett szert, 
amilyenekre Alex – legalábbis közvetlenül – nem tudott volna: érintkezett a 
város szegényeivel, gazdaságilag, társadalmilag hátrányos helyzetben levı 
rétegeivel, ügyvédi tevékenységének jelentıs részét ugyanis éppen az ı 
érdekükben végezte. 

– Még egy konyakot? – kérdezte Alex? 
– Igen, légy szíves. 
Éjfélre járt. Az elıbb még lángoló fahasábok már csak parázslottak a 

pompásan berendezett kis legénylakás otthonos szobájának kandallójában. 
Másfél órával korábban vacsoráztak, a háztömb földszintjén levı 

étterembıl hozatták az ételt. A vacsorához kitőnı bordeaux-it ittak, Château 
Gruaud-Larose '66-ot. Alex választotta a márkát. 

Csak a szétteregetett hitelkártya-hirdetéseket világította meg élesen a 
lámpafény, különben félhomályba borult a lakás. 

Alex töltött a poharakba, aztán visszatért a témájukra. 
– Ha az ügyfél kézhezvételkor kifizeti a hitelkártya-vásárlások számláját – 

mondta –, akkor a bank nem számít fel kamatot. 
– Úgy érted, hogyha teljes egészében kiegyenlíti a számlát. 
– Igen. 



– De vajon hány ügyfél jár el így? Tudomásom szerint a legtöbb 
hitelkártya-tulajdonos éppen csak a számlán kimutatott, kényelmes kis 
“minimális egyenleg"-et folyósítja. 

– Igen, sokan valóban ezt csinálják. 
– A különbözetet pedig hurcolják magukkal, adósságként. És ti, bankárok, 

végeredményben ezt is várjátok tılük. Vagy talán nem? 
– De igen –.ismerte be Alex. – De hát valamibıl csak meg kell keresnie a 

banknak a maga profitját! 
– Egész éjszakákat virrasztok át, azon aggódva, vajon elég nagy profitot 

vágnak-e zsebre a bankok! 
Alex nevetett Margot megjegyzésén, de barátnıje komoly maradt. 
– Nézd csak, Alex – mondta –, sok ezer olyan ember halmoz föl a 

hitelkártyák használata révén hosszú lejáratú adósságot, aki nem engedheti 
meg magának. Gyakran apróságokat vásárolnak csupán – illatszert, 
hanglemezt, mőszaki árukat, könyvet, élelmiszert és így tovább; részben 
nemtörıdömségbıl vásárolnak, részben pedig azért, mert kisebb összegekre 
nevetségesen könnyen kapnak hitelt. És aztán ezek a kis összegek, amelyeket 
készpénzben kellene kifizetniük, nyomasztó adósságokká halmozódnak, és. az 
adósságok hosszú évekre megbénítják ezeket a meggondolatlan embereket. 

Alex mindkét kezével melengette a konyakos poharát, hörpintett egyet az 
italból, majd fölkelt és újabb hasábot dobott a tőzre. 

– Túl sokat aggodalmaskodsz – vetette ellen –, és túlbecsülöd a probléma 
jelentıségét. 

Önmagának azonban bevallotta: bizonyos mértékben igaza van Margot-
nak. Valaha arról szólt a dal, hogy a bányászok “még a lelkükkel is tartoznak a 
vállalati boltnak", most pedig, íme, a krónikus adósok új nemzedéke nıtt fel, 
amely hiszékenyen elzálogosítja a jövıjét valamelyik “baráti, környékbeli 
bank"-nak. Ennek egyik oka, hogy a hitelkártya nagymértékben kiszorította a 
csekély összegő kölcsönöket. Valaha az embereket lebeszélték arról, hogy 
nagy adósságokba verjék magukat, mostanában viszont ık maguk döntenek az 
ilyesmirıl – mégpedig gyakorta ostobán. Alex jól tudta, hogy nem egy 
komoly szakember véleménye szerint a hitelkártya-rendszer aláássa az 
amerikaiak anyagi erkölcsét, megbízhatóságát. 

A hitelkártya-rendszerrel persze a bank jobban jár. Ha valaki hitelkártya 
útján jut apró kölcsönökhöz, jóval borsosabb kamatot fizet, mint a 
közönséges, hagyományos kölcsönökre. Mindent összevéve, a bank gyakran 
nem kevesebb, mint huszonnégy százaléknyi kamathoz jut, hiszen a 
hitelkártyát elfogadó kereskedı is megfizeti a banknak a maga kettıtıl hat 
százalékig terjedı részét. 



Ezért támaszkodott hát sok, a First Mercantile American Bankhez hasonló 
amerikai pénzintézet a hitelkártyaüzletre, amikor profitját akarta növelni. S a 
jövıben erısödni fog ez az irányzat! Igaz, hogy kezdetben minden 
hitelkártyaprogram jelentıs veszteséggel jár. “Befürödtünk vele", mondták a 
bankemberek. Ám ugyané bankemberek szent meggyızıdése, hogy küszöbön 
a hitelkártya-konjunktúra, s az üzletág haszna rövidesen messze felülmúlja a 
többi banktevékenység jövedelmezıségét. 

És azzal is számolnak a bankárok, hogy a hitelkártyarendszer 
megkerülhetetlen állomás az elektronikus fizetési és átutalási forgalomhoz 
vezetı úton, amely szisztéma másfél évtizeden belül feleslegessé teszi a 
jelenlegi könyvelési papíráradatot, s éppoly elavulttá teszi a csekkeket és 
takarékkönyveket, mint amilyen divatjamúlt manapság Fordék T-modellje. 

– Ebbıl elég volt! – jelentette ki Margot. – Már majdnem úgy beszélünk, 
mint holmi részvénytársasági közgyőlés résztvevıi. 

A férfihoz lépett és szájon csókolta. 
A heves vita már korábban felizgatta Alexet, mint ahogyan általában a 

Margot-val folytatott szócsaták. Elsı találkozásuk is így indult annak idején. 
Olykor már úgy tőnt, hogy minél dühödtebben vitatkoznak, annál 
szenvedélyesebben kívánják egymást. 

– A közgyőlést ezennel berekeszteni – dünnyögte Alex. – Hát... 
Margot abbahagyta a csókolózást, és huncutul Alexre nézett. 
– Van azért még egy függı kérdés, édesem – mondta. – Azok a 

hirdetések... Ugye, nem hagyod, hogy így kerüljenek a nyilvánosság elé? 
– Nem. Azt hiszem, nem hagyom. 
A Keycharge-hirdetés egy nagy szélhámosság, gondolta Alex, és másnap 

reggel latba fogja vetni a tekintélyét, hogy megvétózza. Rájött, hogy 
eredetileg is ez volt a szándéka. Margot csak igazolta azt a véleményt, amit ı 
már délután kialakított magában. 

Az új fahasáb tüzet fogott, pattogott, ropogott. Ott ültek a kandalló elıtti 
szınyegen, élvezték a meleget, nézték a fel-felcsapódó lángnyelveket. 

Margot Alex vállára hajtotta a fejét. 
– Te vén, nagyképő pénzváltó. Nem is vagy olyan rossz ember – szólalt 

meg halkan. 
– Én is szeretlek, Bracken – ölelte át Alex. 
– Szívbıl? Igazán? Bankári becsületszavadra? 
– A szent kamatlábra esküszöm. 
– Akkor most szeress – mondta Margot, és vetkızni kezdett. 
– Itt? – kérdezte suttogva Alex, és elmosolyodott. 
– Miért ne? 



– Valóban, miért ne? – sóhajtott fel boldogan a férfi. Nemsokára – éles 
ellentétben a nap eseményei okozta szorongással – úrrá lett rajta a 
megkönnyebbülés és az öröm. 

Késıbb mozdulatlanul feküdtek egymás karjaiban, élvezték a testükbıl és a 
tőzbıl áradó forróságot. Végül Margot mozdult meg elsınek. 

– Mondtam már, de megismétlem: remek szeretı vagy. 
– Te se vagy rossz. Itt maradsz éjszakára? 
Margot gyakran aludt Alex lakásán, éppoly gyakran, mint Alex az övén. 

Olykor úgy érezték, ostobaság mindkét lakást fenntartani, de a férfi 
halasztgatta az összeköltözést. Elıbb feleségül veszi Margot-t, ha van rá mód, 
gondolta. 

– Egy ideig még maradok – válaszolt Margot. – De nem reggelig. Holnap 
korán reggel ott kell lennem a bíróságon. 

Margot-nak gyakran kellett megjelennie a bíróságon. Alexszel éppen egyik 
bírósági ügyének utójátéka idején ismerkedett meg, másfél évvel ezelıtt. 
Margot éppen vagy fél tucat tüntetıt védett a bíróság elıtt. A tüntetık 
összecsaptak a rendırséggel egy tömeggyőlésen, amely teljes amnesztiát 
követelt a vietnami háború katonaszökevényei számára. Margot olyan 
lendületesen védte nemcsak a tüntetıket, hanem az ügyet is, amely mellett 
síkraszálltak, hogy széles körő figyelmet keltett, akárcsak a diadala: a 
tárgyalás ugyanis a vádlottak teljes felmentésével végzıdött. 

Néhány nap múlva Edwina D'Orsey és férje, Lewis, koktélpartit rendeztek, 
és a nagy nyüzsgésben csodálok és bírálók tömege vette körül Margot 
Brackent... Margot egyedül jött, és egyedül jött Alex is, aki már hallott róla, 
de csak késıbb tudta meg, hogy Margot és Edwina elsı unokatestvérek. Alex 
egy ideig csak figyelt, miközben D'Orseyék kitőnı italait kortyolgatta; aztán 
Margot bírálóihoz csatlakozott. A többiek nemsokára félrehúzódtak, 
átengedve a terepet Alexnek és Margot-nak, akik gladiátorokként vívták 
tovább a szócsatát. 

A vita folyamán Margot megkérdezte: 
– Tulajdonképpen kicsoda maga? 
– Átlagamerikai vagyok, akinek meggyızıdése, hogy a katonaságnál 

fegyelemre van szükség. 
– Még a vietnamihoz hasonló erkölcstelen háborúban is? 
– Nem a katona dolga, hogy a háború erkölcsét bírálja. A katona parancsra 

cselekszik, máskülönben felülkerekedik a káosz. 
– Akárki is maga, úgy beszél, mint valami náci. A második világháború 

után kivégeztük azokat a németeket, akik ezt hozták fel mentségükre. 
– Akkor egészen más volt a helyzet. 



– Egyáltalán nem. A nürnbergi tárgyalásokon a szövetségesek kijelentették, 
hogy a németeknek a lelkiismeretükre kellett volna hallgatniuk és meg kellett 
volna tagadniuk a parancsok végrehajtását. Nos, a vietnami háború esetében 
pontosan ezt cselekedték a bevonulást megtagadók és a katonaszökevények. 

– De az amerikai hadsereg nem irtott zsidókat. 
– Csak parasztokat. Mint My Laiban, meg egyebütt. 
– Nincs az a háború, amely makulátlan lenne. 
– De a vietnami háború piszkosabb volt a legtöbbnél. Ezért az Egyesült 

Államok legbátrabb fiatalemberei – és sokan voltak! – a lelkiismeretükre 
hallgattak, és nem voltak hajlandók részt venni ebben a háborúban. 

– Hát nem fognak teljes amnesztiát kapni. 
– Pedig meg kellene kapniuk. És egy idı múlva, amikor felülkerekedik a 

tisztesség, meg is fogják kapni. 
Ádázul vitatkoztak, amikor egyszer csak odajött Edwina, aki 

szétválasztotta – és bemutatta ıket egymásnak. Késıbb újrakezdték a vitát, és 
még akkor is folytatták, amikor Alex a kocsiján hazavitte Margot-t. A nı 
lakásán majdnem pofozkodásra került sor, de egyszerre csak rádöbbentek, 
hogy minden mást háttérbe szorít az egymás iránti testi vágy. Izgatottan, 
hevesen szeretkeztek, és utána, kimerültén, tudatára ébredtek, hogy valami új 
és fontos dolog kezdıdött mindkettıjük életében. 

Alex – mint oly sok kiábrándult állampolgár – késıbb megváltoztatta 
Nixon “tisztességes béké"-t hangoztató üres humbugjával kapcsolatos, egykor 
oly megingathatatlannak hitt véleményét. Még késıbb pedig, amikor kipattant 
a Watergate-botrány, világossá vált, hogy a legmagasabb posztokat elfoglaló 
kormányférfiak – akik úgy döntöttek, hogy “Nem lesz amnesztia!" – sokkal, 
de sokkal súlyosabb bőnökben marasztalhatók el, mint a vietnami háború 
katonaszökevényei. 

Az óta az elsı eset óta többször is elıfordult, hogy Margot érvei 
módosították Alex álláspontját, szélesítették látókörét. 

Vandervoort lakásának hálószobájában Margot kiválasztott egy hálóinget a 
komódnak abból a fiókjából, amelyet Alex a barátnıje rendelkezésére 
bocsátott. Belebújt és eloltotta a lámpát. 

Csendben feküdtek egymás mellett az elsötétített szobában; jólesett nekik 
egymás társasága. 

Aztán megszólalt Margot: 
– Kint voltál ma Celiánál, ugye? 
– Honnan tudod? – fordult feléje meglepıdve a férfi. 
– Mindig meglátszik rajtad. Megvisel. Akarsz beszélni róla? 
– Igen. Azt hiszem. 
– Még mindig hibáztatod magad, ugye? – Igen. 



Alex. beszámolt a feleségével való találkozásról, a dr. McCartneyval 
folytatott beszélgetésrıl és arról, hogy a pszichiáter szerint milyen hatása 
lenne Celiára, ha elválna tıle és újra megnısülne. 

– Akkor nem szabad elválnod tıle – jelentette ki Margot határozottan. 
– De ha nem válók el – mondta Alex –, akkor a kettınk számára nem 

alakulhat ki semmi, ami állandó. 
– Dehogynem! Már régen megmondtam: ez teljességgel tılünk, kettınktıl 

függ. Ha mi azt akarjuk, hogy tartson, akkor igenis tartós lesz. Ma már a 
házasságok sem stabilak. Ki hisz manapság a házasságban? Talán néhány vén 
püspök! 

– Én hiszek benne – jelentette ki Alex. – Méghozzá annyira, hogy kívánom 
a kettınk számára. 

– Rendben van, akkor legyen, de a mi feltételeink mellett! Hidd el, drágám, 
nekem nincs szükségem holmi törvényes okmányra, amely leszögezi, hogy 
férjezett vagyok. Túl sok dolgom volt már efféle okmányokkal, megtanultam, 
hogy ezek csak papírrongyok. Mint már mondtam, szíves örömest élek együtt 
veled, de nem veszem a lelkemre – és a te lelkiismeretedet sem akarom 
ilyesmivel terhelni –, hogy feneketlen gödörbe taszítsam azt, ami Celia 
épelméjőségébıl még megmaradt. 

– Tudom, tudom – bólogatott nem nagy meggyızıdéssel Alex –, sok 
igazság van abban, amit mondasz. 

– Elégedettebb vagyok most, mint életemben bármikor voltam – 
nyugtatgatta Margot halkan a férfit. – Nem én akarok többet, hanem te. 

Alex felsóhajtott és kisvártatva elaludt. 
Mihelyt Margot megbizonyosodott felıle, hogy a férfi mélyen alszik, 

felöltözött, csókot lehelt az arcára, és eltávozott. 
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Alex Vandervoort csak az éjszaka egy részét aludta át egymagában, Roscoe 
Heyward azonban egész éjjel magára maradt. 

De még nem aludt. 
Otthon tartózkodott, a Shaker Heights nevő kertvárosban épült nagy 

kétemeletes házában, íróasztalánál ült, egy dolgozószobaként használt, 
kicsiny, egyszerően bebútorozott helyiségben. A bırrel bevont asztallapon 
rengeteg papír hevert. 



Felesége, Beatrice, már majdnem két órája fölment a hálószobájába. 
Kulcsra zárta az ajtót, mint mindig immár tizenkét esztendeje. Akkor 
határozták el közös megegyezéssel, hogy külön hálószobájuk lesz. 

Beatrice bezárkózásán, jóllehet rá jellemzıen dölyfös cselekedet volt, 
Heyward sose sértıdött meg. Már jóval az említett megegyezés elıtt egyre 
ritkultak szexuális együttléteik, sıt lassan teljesen megszőntek. 

Amikor Heywardnak idınként eszébe jutott a dolog, megállapította 
magában, hogy nemi életük megszüntetését voltaképpen Beatrice határozta el. 
Már házasságuk elsı éveiben értésére adta férjének, hogy lélekben undorodik 
fogdosódásaiktól és zihálásaiktól, jóllehet teste olykor kívánja a dolgot. 
Célozgatott rá, hogy erıs akarata elıbb-utóbb diadalmaskodni fog ezen a 
meglehetısen undorító szükségleten – s végül így is lett. 

Egyszer-kétszer, egy-egy humoros pillanatában, Heyward arra gondolt, 
hogy egyetlen fiuk, Elmer mintha tükrözné azt a magatartást, amelyet anyja 
tanúsított a gyermek fogantatásának és születésének körülményei iránt, 
amelyeket sértı és indokolhatatlan támadásoknak érzett a teste ellen! Elmer 
majdnem harmincéves volt, hites könyvvizsgáló; csak úgy áradt belıle, hogy 
mindent helytelenít, s úgy lépked nagy finnyásán az élet útjain, hogy közben 
befogja az orrát, mén így kevésbé érzi a bőzt. Elmert sokszor még Roscoe 
Heyward is alig bírta elviselni. 

Heyward egykedvően fogadta a nemi élet hiányát, részint mert már tizenkét 
évvel azelıtt is meg tudott lenni szex nélkül, részint mert mostanában a 
bankkal kapcsolatos becsvágya vált a fı hajtóerejévé, így hát elenyésztek a 
nemi vágyai. Mostanában már csak ritkán ébredtek fel benne – és akkor is 
csak gyengén, inkább csak emlékeket ébresztve; ilyenkor szomorúan 
eltőnıdött, hogy életének erre a részére túlságosan hamar hullott le a függöny. 

Más szempontból viszont határozottan jól járt Beatrice-szel, ismerte be 
magában Heyward. Nagyon jó bostoni családból származott, s fiatal korában 
szülei annak rendje és módja szerint “bevezették" a társaságba. Az elsı bálon 
ott volt – frakkban, fehér kesztyőben – az ifjú Roscoe is. Merev volt, mint aki 
nyársat nyelt, amikor bemutatták ıket egymásnak. Késıbb találkozgattak – 
mindig gardedámok kíséretében –, majd, a megfelelı jegyességi idıszak, 
vagyis két év után, összeházasodtak. Az esküvın – és erre Heyward mindig 
büszkén emlékezett vissza – megjelent a bostoni társaság színe-java. 

Beatrice akkor is, most is osztotta Roscoe-nak a társadalmi pozíció 
fontosságáról vallott nézeteit. A gyakorlatba is átültette e nézeteket: régóta 
szolgált az Amerikai Forradalom Lányainak soraiban, s idıvel a szervezet 
országos nyilvántartásának fıtitkára lett. Roscoe roppant büszke volt erre, és 
örvendezett a vele járó, presztízst hozó társadalmi kapcsolatoknak. Beatrice és 
elıkelı famíliája csupán egyvalamit nélkülözött: a pénzt. Miként már 



korábban sok-sok alkalommal, Roscoe most is hın áhította: bárcsak neje 
hatalmas vagyon örököse lenne! 

Mert Roscoe és Beatrice legfıbb gondja mindig is az volt: hogyan éljenek 
meg Roscoe-nak a banktól kapott fizetésébıl. 

Ezen az estén is számolgatott Roscoe, és számításaiból kiderült: kiadásaik 
ebben az évben is jelentıs mértékben meghaladják a bevételeiket. Jövı 
áprilisban kölcsönt kell felvennem, gondolta Roscoe, hogy kifizethessem a 
jövedelmi adómat, így kellett cselekednie már tavaly és két évvel azelıtt is. S 
ezt kellett volna tennie máskor is, ha nincs olyan szerencséje a befektetéseivel. 

Sok, jóval csekélyebb jövedelmő ember csak gúnyosan nevetne, ha azt 
mondanák nekik, hogy egy nagybank alelnökének évi hatvanötezer dolláros 
fizetése nem elegendı a megélhetéséhez, és hogy félretenni egyáltalán nem 
tud belıle. Heywardék számára azonban tényleg nem volt elegendı. 

Elıször is: a jövedelmi adó több mint egyharmadával csökkentette az 
említett bruttó összeget. Azután: a házat terhelı elsı és második 
jelzálogkölcsön évi tizenhatezer dollárt, a városi adók pedig kétezer-ötszáz 
dollárt emésztettek fel. Maradt tehát huszonháromezer dollár – vagyis 
négyszázötven hetenként – az összes többi kiadásra, javításokra, biztosításra, 
élelmiszerre, ruházkodásra, Beatrice kocsijára (Roscoe a banktól kapott 
hivatali autót, sofırrel, valahányszor szüksége volt rá), szakácsnıre, 
jótékonysági adományokra és a nyomasztóan nagy végösszeget kitevı kisebb 
tételek hosszú sorára. 

A ház, mint Heyward ilyen alkalmakkor mindig rájött, végeredményben 
súlyos tékozlás. Kezdettıl fogva nagyobbnak bizonyult a kelleténél – még 
akkor is, amikor Elmer velük lakott, pedig már elköltözött. Vandervoort, 
akinek ugyanannyi a fizetése, sokkal okosabban csinálja, gondolta Heyward: 
bérlakásban lakik. Beatrice azonban imádja a házukat, mert nagy és 
presztízsértéke van, úgyhogy hallani sem akarna a feladásáról, és persze, ı, 
Roscoe sem lenne ilyen megoldásnak barátja. 

Következésképp más dolgokon kellett spórolniuk. Beatrice olykor még ezt 
sem akarta tudomásul venni, azt a nézetet vallotta ugyanis, hogy neki 
természetes módon kijár a pénz; méltóságán alulinak tartotta, hogy egyáltalán 
törıdjék vele. Magatartását számtalan szokása tükrözte. Vászonszalvétát 
például kétszer sose használt; akár bepiszkolódott, akár nem, a szalvéta 
minden, egyes használat után a szennyesbe került. Ugyanez vonatkozott a 
törülközıkre, így aztán hatalmas összegre rúgott az ágy- és asztalnemő- meg a 
tisztítószámla. Az asszony akkor telefonálgatott interurbán, amikor éppen 
kedve szottyant rá, és csak igen ritkán ereszkedett le odáig, hogy eloltsa a 
villanyt, íme, most is: Heyward néhány perccel ezelıtt ment ki a konyhába 



egy pohár tejért, és jóllehet Beatrice már két órája lefeküdt, a földszinten 
mindenütt égett a lámpa. Roscoe ingerülten kattintotta le a kapcsolókat. 

De hát akárhogyan vélekedett is Beatrice, a tények tények maradtak: voltak 
dolgok, amelyeket az utóbbi két évben egyszerően nem engedhettek meg 
maguknak. Az elmúlt nyáron például Roscoe azt mondta kollégáinak a 
bankban: 

– Arra gondoltunk, körutazást teszünk a Földközi-tengeren, de aztán úgy 
határoztunk, hogy mégis jobb lesz itthon. 

Újabb aggasztó realitás: gyakorlatilag nincs megtakarított pénzük, csak 
néhány FMA-részvényük, amelyeket alighanem rövidesen el kell adni – 
jóllehet a befolyó összeg korántsem lesz elegendı az ez évi hiány pótlására. 

Heyward tehát egyetlen végkövetkeztetésre juthatott csak az est folyamán: 
kölcsönt kell igénybe vennie és a lehetıséghez mérten csökkenteni kell a 
kiadásokat – s reménykedni, hogy hamarosan bekövetkezik valami kedvezı 
pénzügyi fordulat. Ígérkezett egy ilyen fordulat, mégpedig jelentıs: ha ı, 
Roscoe Heyward lesz az FMA elnöke. 

Az FMA-nál, mint a legtöbb pénzintézetnél, óriási volt a különbség az 
elnök és a második ember fizetése között. Ben Rosselli, elnök-
vezérigazgatóként, évi százharmincezer dollárt kapott. Csaknem bizonyos, 
hogy utódjának is ennyi lesz a fizetése. 

Ha tehát Roscoe Heyward bankelnök lesz, jelenlegi fizetése azonnal 
megduplázódik. Még ha nagyobb is az adókulcs, a fizetéskülönbözet 
megszüntetne minden jelenlegi gondot. 

Heyward elrakta a papírokat, s errıl a változásról kezdett álmodozni. Egész 
éjjel errıl álmodott. 
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Péntek reggel. 

A Cayman Manor nevő divatos toronyház, másfél kilométerre a 
belvárostól. Itt volt Edwina és Lewis D'Orsey tetıtérre épített 
luxuslakosztálya. A házaspár éppen reggelizett. 

Három nap múlt el, amióta Ben Rosselli drámai módon bejelentette, hogy 
nemsokára meghal, s két nap azóta, hogy a First Mercantile American Bank 
belvárosi fiókintézetében fölfedezték a hiányt. A két esemény közül Edwinát 
pillanatnyilag az utóbbi nyomasztotta jobban. 

Szerda délután óta nem merült fel semmi új mozzanat. Csütörtökön egész 
nap az FBI két különleges ügynöke kérdezte ki alaposan a fiókintézet 



dolgozóit, de kézzelfogható eredmény nélkül. Juanita Núñez maradt továbbra 
is az elsı számú gyanúsított, de nem ismert be semmit, rendületlenül 
hajtogatta, hogy ártatlan, és nem volt hajlandó alávetni magát a 
hazugságvizsgálatnak. 

Ez ugyan még gyanúsabbá tette a fiatalasszonyt, ám az egyik FBI-ügynök 
azt mondta Edwinának: 

– Minden okunk megvan rá, hogy gyanúsítsuk ıt, és gyanúsítjuk is, de 
szemernyi bizonyítékunk sincs. Ami a pénzt illeti: még ha a lakásán rejtette is 
el, házkutatási parancshoz szilárd bizonyítékra van szükségünk. Márpedig az 
nincs. Persze szemmel tartjuk a nıt, jóllehet ez nem olyan ügy, hogy az FBI-
nak módjában lenne állandóan figyeltetni a gyanúsítottat. 

Ma is kiszállnak az FBI-ügynökök a fiókintézetbe, de a jelek szerint nem 
sokat tehetnek. 

A bank azonban tehet valamit, és meg is fogja tenni. Meg fogja szüntetni 
Juanita Núñez munkaviszonyát. Edwina tudta: a mai napon el kell bocsátania 
az asszonyt. 

Teljességgel elégtelen, kiábrándító befejezés. 
Edwina ismét a reggelinek szentelte figyelmét: a háztartási alkalmazott az 

imént szolgálta fel a rántottat és a megvajazott teasüteményt. 
Az asztal túloldalán Lewis, a Wall Street Journal mögé bújva, szokása 

szerint azon zsémbelt, hogy mit csinálnak már megint Washingtonban azok az 
ırültek. A szenátus valamelyik bizottsága elıtt ugyanis a pénzügyminiszter-
helyettes kijelentette, hogy az Egyesült Államok sosem fog visszatérni az 
aranyalaphoz, sıt Keynest idézve, az aranyt “barbár sárga ereklyé"-nek 
nevezte, s azt állította, hogy az arany megszőnt nemzetközi pénzügyi 
csereeszköz lenni. 

– Egek ura! Ez a nyomorult, tudatlan fráter! – dörmögte Lewis. Föltekintett 
az acélkeretes, félhold alakú szemüveglencsék mögül, aztán a padlóra hajította 
a Journalt, a már átnézett New York Times, Chicago Tribune és az elızı napi 
londoni Financial Times mellé, és tovább csepülte a magas rangú pénzügyi 
tisztviselıt. 

– Az ilyen ökrök fél évezrede a föld alatt fognak rohadni, amikor az arany 
még mindig a pénz és az érték egyetlen egészséges mércéje lesz világszerte. 
Ha ilyen idióták maradnak a kormányrúdnál, akkor semmi reményünk, 
abszolúte semmi! 

Lewis megragadta a kávéscsészét, sovány, komor képéhez emelte, egy 
hörpintésre kiitta, aztán egy damasztszalvétával megtörölte a száját. 

Edwina éppen a Christian Science Monitor-t lapozgatta. Föltekintett. 
– Nagy kár – jegyezte meg –, hogy nem leszel itt fél évezred múlva, hogy a 

képükbe vághasd: “Ugye, megmondtam!" 



Lewis kis emberke volt, olyan törékeny, akár egy gally, s mintha örökké 
éhezett volna. Pedig valójában nem volt sem törékeny, sem kiéhezett. Arca 
illett a testéhez: vékony volt és szinte halottsápadt. Fürgén mozgott, és hangja 
többnyire türelmetlenséget árasztott. Alkalomadtán tréfálkozott is 
jelentéktelen testi felépítésén. Homlokát ütögetve kijelentette: “Amit a 
természet kifelejtett a fizikumomból, azt pótolta itt, ni!" 

Nem állított valótlant; még azok is, akik utálták, elismerték, hogy rendkívül 
éles elméjő, kivált ha pénzrıl, pénzügyekrıl van szó. 

Edwinát nemigen izgatták férjének reggeli dühkitörései. Elıször is: 
tizennégy évi házasságuk során rájött, hogy ezek ritkán irányulnak ellene; 
másodszor pedig ráeszmélt, hogy Lewis ezzel csupán bejáratja magát a 
délelıtti munkára, amikor is írógépét verve mennydörög, miként a haragos 
Jeremiás, amit havonta kétszer megjelenı pénzügyi folyóiratának olvasói el is 
várnak tıle. 

A méregdrága, zárt körben terjesztett folyóirat, amely a nemzetközi 
pénzvilág elitjét látta el Lewis D'Orsey befektetési tanácsaival, egyrészt kitőnı 
megélhetési forrásként szolgált tulajdonos-fıszerkesztıjének, másrészt 
husángként, mellyel fıbe kólinthatott kormányokat, elnököket, 
miniszterelnököket és bármily rendő-rangú politikusokat, ha pénzügyi 
eljárásaik kiváltották a nemtetszését. Ez pedig igen gyakran elıfordult. 

Sok olyan pénzügyi szakember, aki a modern elméletek hívéül szegıdött – 
és volt ilyen nem egy az FMA-nál is –, irtózott Lewis D'Orsey független, 
ultrakonzervatív, maróan gunyoros folyóiratától. Nem így a folyóirat lelkes 
elıfizetıinek többsége: szerintük Lewis D'Orsey Mózes és Midász legjobb 
tulajdonságait egyesítette a pénzügyi hatökrök világában. 

Nem ok nélkül rajongnak érte, gondolta Edwina. Ha valakinek a 
pénzcsinálás az életcélja, jól teszi, ha hallgat Lewisra. Ez már sokszor 
bebizonyosodott; Lewis D'Orsey tanácsai félelmetes módon telibe találtak. 

Jó példa erre az arany árfolyama. Lewis D'Orsey jó elıre megjósolta a 
szabadpiaci aranyár drámai emelkedését, miközben csak úgy záporoztak rá a 
gúnyos megjegyzések. Melegen ajánlotta az akkor még olcsón kapható dél-
afrikai aranybányarészvények tömeges vásárlását. Azóta a D'Orsey Newsletter 
nem egy elıfizetıje írt neki, hogy milliomos lett belıle, csupán mert követte a 
tanácsát. 

Hasonló elırelátással jósolta meg Lewis a dollár sorozatos leértékeléseit, 
tanácsolva olvasóinak, vásároljanak annyi külföldi fizetıeszközt, kivált svájci 
frankot és nyugatnémet márkát, amennyit csak tudnak. Sokan megfogadták a 
tanácsot – és nagy hasznát látták. 

A D'Orsey Newsletter legutóbbi számában Lewis ezt írta: 
 



 
Az USA-dollár, ez az egykor oly büszke és megbízható valuta 

haldoklik, akár a nemzet, melyet képvisel. Pénzügyileg az Egyesült 
Államok a csıd szélén tántorog, ahonnan nincs visszatérés. Hozzá, 
nem értı, korrupt politikusok, akik csak önmagukkal és az 
újraválasztásukkal törıdnek, esztelen pénzügyi politikát alakítottak 
ki – ezért tört ránk az a pénzügyi katasztrófa, amely már csak 
súlyosbodhat. 

Mivel uraink gazfickók és félkegyelmőek, a jámbor közönség 
pedig bárgyú és közönyös – elı a pénzügyi mentıcsónakokkal! 
Mindenki csak saját magával törıdjék! 

Ha dollárja van, csak annyit tartson meg belıle, hogy ki tudja 
fizetni a taxit, az élelmiszert és a postabélyeget. No meg a 
repülıjegyet, hogy valamelyik boldogabb országba távozhasson. 

Aki okosan akarja befektetni a pénzét, az elhagyja az Egyesült 
Államokat, külföldön él és megszabadul amerikai 
állampolgárságától. A Belföldi Bevételi Kódex 877. cikkelye 
szerint, ha valamely USA-állampolgár azért mond le az 
állampolgárságáról, hogy ne kelljen jövedelmi adót fizetnie, és a 
hatóság ezt be tudja bizonyítani, akkor adókötelezettsége 
változatlanul fennáll. Van azonban a hatóság kijátszásának több 
törvényes módja is, (L. a D'Orsey Newsletter tavaly júliusi számát 
arról, hogyan mondhatunk le állampolgárságunkról. Egy szám ára 
12 USA-dollár, vagy 40 svájci frank.) 

A haza- és lakhelycsere oka: az USA-dollár értéke továbbra is 
csökkenni fog, az amerikaiak pénzügyi szabadságával együtt. 

Ha pedig valaki nem tud eltávozni, küldje külföldre a pénzét. 
Váltsa át USA-dollárjait, amíg lehet (talán már nem sokáig lehet!) 
nyugatnémet márkára, svájci frankra, holland forintra, osztrák 
schillingre, libanoni fontra – akármire! 

Aztán helyezze el valamelyik európai, de leginkább svájci 
bankban, ahol az USA bürokratái nem férhetnek hozzá... 

 
 
Lewis D'Orsey éveken át kürtölte világgá a téma különféle variációit. 

Folyóiratának legújabb száma is több cikket tartalmazott errıl a témáról, és 
elmefuttatásait konkrét befektetési tanácsokkal fejezte be. Ezek természetesen 
nem dollárbefektetésekre vonatkoztak. 

A reggelizıasztalnál Edwina folytatta a Monitor olvasását. Az egyik riport 
arról szólt, hogy a képviselıház elıtt törvényjavaslat fekszik az adótörvények 



módosításáról, amely lefaragna az ingatlanok értékcsökkenési 
adóengedményébıl. Az ilyesmi befolyásolhatná a bank 
jelzálogkölcsönpolitikáját, úgyhogy Edwina megkérdezte a férjétıl, vajon 
lesz-e törvény a javaslatból. 

– Nem – felelte kurtán Lewis. – Ha megszavazza is a képviselıház, a 
szenátus feltétlenül leszavazza. Tegnap telefonon beszéltem néhány 
szenátorral. Nem veszik komolyan az egészet. 

Lewis rendkívül széles baráti és ismeretségi körrel rendelkezett – sikeres 
tevékenykedésének nagyszámú oka közül ez volt az egyik. Kapcsolatai révén 
minden adózási kérdésrıl idejében tájékozódott, s olvasóinak tanácsokkal 
szolgált, amelyekbıl azok aztán hasznot húzhattak. 

Maga Lewis minden évben csupán jelképes jövedelemadót fizetett – azzal 
dicsekedett, hogy mindössze néhány száz dollárt, pedig hét számjegyő 
összeget keresett! Mindenféle adózásmegkerülı kiskaput kihasznált: olajipari 
befektetéseket, ingatlanvásárlást, fakitermelést, mezıgazdaságot, korlátolt 
felelısségő társvállalkozásokat, adómentes kötvényeket és így tovább, így 
aztán költhetett, amennyit akart, remekül élhetett, s amellett – papíron – 
minden évben veszteséges mérleget mutathatott ki. 

Pedig ezek a trükkök teljességgel törvényesek voltak. 
– Csak a hülye titkolja el a jövedelmét, vagy követ el adócsalást – 

fejtegette gyakorta Lewis a feleségének. – Miért kockáztatnék, amikor több a 
kiskapu, mint ementáli sajton a lyuk? Csak éppen munka kell hozzá, hogy az 
ember megértse, és vállalkozó szellem, hogy igénybe vegye ıket. 

Lewis eddig nem fogadta meg önnön tanácsát, hogy külföldön éljen, és 
megszabaduljon amerikai állampolgárságától. De nagyon utálta New Yorkot, 
ahol- valaha lakott és dolgozott; azt mondogatta róla, hogy “dekadens 
gengsztertanya, ahol büdös szájú emberek azt képzelik, hogy csak ık léteznek 
a kerek világon". Szerinte az is csak tévhit, amit elbizakodott New York-iak 
terjesztenek, hogy tudniillik “ebben a városban laknak a legokosabb emberek, 
és itt találhatók a legnagyobb elmék. Szó sincs róla." Lewis D'Orsey jobban 
kedvelte a Középnyugatot. Oda is költözött – és ott ismerkedett meg 
Edwinával – mintegy másfél évtizeddel ezelıtt. 

Lewis tehát kibújt adófizetési kötelezettségei alól, Edwina azonban nem 
követte a példáját; jövedelmi adóbevallásait maga töltötte ki, és jóval 
szerényebb jövedelme után is több adót fizetett, mint Lewis. A számláikat 
Lewis fizette, ı fedezte a villa, a személyzet, a két Mercedes és a többi luxus 
költségeit is. 

Mint Edwina becsületesen bevallotta önmagának, ez az igen magas 
életszínvonal szerepet játszott döntésében, hogy férjhez megy Lewishoz, és 
abban is, hogy alkalmazkodott a körülményekhez. Megállapodásuk 



eredményesnek bizonyult: mindketten megırizték függetlenségüket, és jól 
boldogultak a szakmájukban. 

– De jó lenne – sóhajtott fel Edwina –, ha látnoki képességeid 
kiterjednének arra a kérdésre is, hogy hová lett szerdán az a pénz! 

Lewis föltekintett a tányérjáról – az imént úgy esett neki a tojásnak, mintha 
az ellensége volna –, és elcsodálkozott: 

– Még mindig nincs meg a hatezer dollár? Szóval az FBI derék 
kétbalkezesei semmire se jutottak? 

– Hát... így is lehet mondani. – Edwina elmondta férjének, hogy zsákutcába 
jutottak, és közölte döntését: a pénztárosnıt ma el kell bocsátani. 

– És gondolom, ezek után senki sem fogja alkalmazni. 
– Egyik bank sem, az biztos. 
– Úgy emlékszem, azt mondtad, hogy van egy kisgyereke annak az 

asszonynak. 
– Sajnos van. 
– További két jelölt a segélyre szorulók már amúgy is túlságosan hosszú 

listáján! – jegyezte meg komoran Lewis. 
– Nagyon kérlek, tartsd fenn ezt a szélsıjobboldali sódert a texasi 

olvasóidnak! 
Lewis arcán mosoly villant fel, ami ritkán fordult elı. 
– Bocsáss meg – mondta. – Nem szoktam hozzá, hogy a tanácsomra van 

szükséged. 
Ez bizony bók, mondta magában Edwina. Házasságuk egyik elınyös 

sajátosságának azt tartotta, hogy Lewis intellektuálisan mindig egyenrangú 
félnek tartotta ıt. És, jóllehet Lewis sose mondta ki, Edwina tudta: a férje 
büszke rá, hogy felesége egyik vezetıje az FMA-nak – mert bizony még 
manapság is szokatlan, hogy egy nı magas pozíciót töltsön be a bankok 
férfisoviniszta világában. 

– Természetesen nem tudom megmondani neked, hová tőnt az a pénz – 
mondta Lewis, és látszott rajta, hogy töprengett a dolgon. – De adok egy 
tanácsot. Én már nagy hasznát vettem bizonytalan helyzetekben. 

– Nos? 
– Ne higgy a látszatnak! Ami túlságosan nyilvánvaló – az gyanús! 
Edwina csalódást érzett. Logikátlan módon – gondolta utólag – valami 

csodamegoldást várt a férjétıl. És mit kapott? Egy gyenge közhelyet. 
Az órájára, pillantott. Már majdnem nyolc óra volt. 
– Köszönöm – mondta. – Mennem kell. 
– Apropó – szólt Lewis –, ma este átrepülök Európába. Szerdán jövök 

vissza. 
– Jó utat. 



Edwina csókot nyomott férje arcára, és kiment. Nem lepte meg Lewis 
hirtelen bejelentése. Férjének irodája volt Zürichben is, Londonban is, és úgy 
ruccant át Európába, ahogy más autóbuszra száll. 

Az asszony beszállt a magánliftbe, amely a tetın épült villát a fedett 
garázzsal kötötte össze. 

Úton a bank felé, jóllehet magában kézlegyintéssel intézte el férje tanácsát, 
állandóan – és dühítı módon – ott motoszkált a fejében az a néhány szó: Ne 
higgy a látszatnak! Ami túlságosan nyilvánvaló – az gyanús! 
 
 
Az FBI-ügynökökkel folytatott délelıtti tárgyalás rövid volt és eredménytelen. 

A megbeszélésre a bank hátulsó tanácstermében került sor, ott, ahol az 
ügynökök az elızı két napon kihallgatták a személyzetet. Ott volt Edwina is, 
és persze Nolan Wainwright. 

A rangidıs ügynök – Innesnek hívták és új-angliai kiejtéssel beszélt – azt 
mondta Edwinának és a bank biztonsági fınökének: 

– Itt a helyszíni nyomozás minden lehetıségét kimerítettük. Az ügyet nem 
zárjuk le. Érintkezésben maradunk arra az esetre, ha új tények merülnek fel. 
Új fejlemény esetén persze azonnal tájékoztassák az FBI-t. 

– Természetesen – mondta Edwina. 
– Ja, igen – pillantott a noteszába az ügynök –, van egy negatív hírem. Mrs. 

Núñez férje, Carlos... akit a maguk egyik embere látott állítólag a bankban, a 
pénz eltőnésének napján... 

– Igen, Miles Eastin – szólt közbe Wainwright. – Jelentette nekem a dolgot, 
én pedig továbbadtam maguknak az információt. 

– Igen, errıl is kihallgattuk Eastint, s ı kijelentette, lehet, hogy tévedett. 
Szóval: lenyomoztuk Carlos Núñezt. Arizona állam fõvárosában, Phoenixben 
dolgozik, autószerelı. Az ottani FBI-ügynökök kihallgatták õt. 
Megbizonyosodtak róla, hogy szerdán a munkahelyén volt, mint ahogy ott volt 
a hét minden egyes napján. Úgyhogy bőntársként nem jöhet számításba. 

Nolan Wainwright kikísérte az FBI-ügynököket, Edwina pedig visszament 
az emelvényére s az íróasztalához ült. A szabályok értelmében már jelentette a 
pénz eltőnését közvetlen felettesének a központban, és úgy látszik, a hír 
tovább szivárgott, föl egészen Alex Vandervoorthoz. Elızı nap, a késıi 
órákban, Alex ugyanis telefonált, igen együttérzın; megkérdezte, segíthet-e 
valamiben. Edwina megköszönte, de nemlegesen válaszolt, mert számot vetett 
azzal, hogy ebben az ügyben az övé a felelısség, neki magának kell megtennie 
minden tıle telhetıt. 

Aznap délelıtt nem történt semmi. 



Röviddel tizenkettı elıtt Edwina szólt Tottenhoe-nak, közölje a munkaügyi 
osztállyal, hogy Juanita Núñez munkaviszonya a mai nap végeztével 
megszőnik, küldjék tehát a végkielégítési csekket a belvárosi fiókintézethez. A 
csekket küldönc hozta át, mire Edwina visszajött ebédrıl, már ott volt az 
íróasztalán. 

Az asszony feszengve, tétován forgatta a hosszúkás papírdarabot. 
E pillanatban Juanita Núñez még dolgozott. Edwina erre vonatkozó 

döntése elızı nap zsémbes ellenkezést váltott ki Tottenhoe-ból. 
– Minél elıbb szabadulunk meg ettıl a nıtıl, annál nyugodtabbak 

lehetünk, hogy nem ismétlıdik meg az eset – mondta. 
Még a helyettesi íróasztalához visszatérı Miles Eastin is felhúzta a 

szemöldökét, de Edwina nem vette figyelembe a véleményüket. 
Edwina most feltette magában a kérdést: ugyan miért aggályoskodik, 

hiszen nyilvánvalóan itt az ideje, hogy lezárja az ügyet és megoldja a gondot. 
Nyilvánvaló, hogy itt az ideje... A nyilvánvaló megoldás... Edwinának 

ismét eszébe jutott Lewis tanácsa: Ami túlságosan nyilvánvaló – az gyanús! 
Ne higgy a látszatnak! 

De hát hogyan és miként ne higgyen? 
És Edwina azt mondta magában: “Gondold át még egyszer az egészet. 

Elejétıl fogva." 
Melyek hát az ügy nyilvánvaló mozzanatai a történtek sorrendjében? Az 

elsı, ami nyilvánvaló: hiányzik a pénzösszeg. Itt nincs vita. A második 
nyilvánvaló tény: a hiányzó összeg hatezer dollár. Ebben négy ember egyetért: 
maga Juanita Núñez, aztán Tottenhoe, Miles Eastin és végül a páncélterem 
pénztárosa. Ehhez sem fér kétség. 

A harmadik nyilvánvaló mozzanat Mrs. Núñeznek azzal az állításával 
kapcsolatos, amely szerint déli egy óra ötven perckor, tehát a pénztárban 
töltött majdnem ötórányi intenzív munka után – és még az egyenleg 
elkészítése elıtt – pontosan tudta, mennyi hiányzik a pénzszekrényébıl. 
Mindenki más, aki a fiókintézetnél értesült a hiányról, egyetértett abban, hogy 
ez nyilvánvalóan lehetetlen. İ maga, Edwina D'Orsey is. Ez a 
meggyızıdésük kezdettıl fogva alátámasztotta véleményüket, hogy Juanita 
Núñez tolvaj. 

Meggyızıdés... Nyilvánvaló meggyızıdés... Nyilvánvalóan lehetetlen... 
De hát valóban lehetetlen-e? 
Edwinának támadt egy ötlete. 
A falióra két óra tíz percet mutatott. Edwina látta, hogy a fiókvezetı ott ül 

az íróasztalánál. Odament hozzá. 
– Velem jönne, Mr. Tottenhoe? 



Nyomában a kelletlenül csoszogó Tottenhoe-val Edwina áthaladt a 
földszinti nagy termen, kurtán üdvözölve néhány ügyfelet. A fiókintézetben 
nagy volt a forgalom, mint a hétvége elıtti délutánokon mindig. Juanita Núñez 
éppen egy betétet bevételezett. 

– Mrs. Núñez – szólt halkan Edwina –, mihelyt végzett ezzel az ügyféllel, 
tegye ki, kérem, a “Zárva" táblát és zárja be a pénzszekrényét. 

Juanita Núñez nem felelt, s a mővelet végeztével sem válaszolt, sõt még 
akkor sem, amikor az utasításnak megfelelõen odatette a pultjára a kis 
fémtáblát. S amikor megfordult, hogy bezárja a pénzszekrényt, Edwina látta, 
hogy miért nem válaszolt: azért, mert hangtalanul sírt. Könnyei csak úgy 
csorogtak az arcán. 

Nem volt nehéz kitalálni, miért. Félt, hogy ma elbocsátják, és Edwina 
hirtelen felbukkanása igazolta félelme jogosságát. 

Edwina azonban nem vett tudomást a könnyekrıl. 
– Mr. Tottenhoe – mondta –, úgy tudom, Mrs. Núñez a ma reggeli nyitás 

óta itt dolgozott a pénztárban. Igaz? 
– Igaz. 
Az idıpont körülbelül megegyezik a szerdaival, gondolta 
Edwina, bár ma nagyobb a forgalom. Edwina a pénzszekrényre mutatott. 
– Mrs. Núñez, maga azt állítja, hogy mindig tudja, mennyi a pénzkészlete. 

Meg tudná mondani, hogy most mennyi készpénze van? 
A fiatalasszony habozott, aztán bólintott, mert a sírástól még mindig 

képtelen volt megszólalni. 
Edwina egy cédulát vett föl a pénztárablak mellıl, és Juanita elé tartotta. 
– Írja fel az összeget, legyen szíves. 
A fiatal nı ismét tétovázott, majd ceruzát vett elı, és felírta: 23 765 dollár. 

Edwina odaadta a cédulát Tottenhoe-nak. 
– Legyen szíves, menjen be Mrs. Núñezzel és maradjon vele, amíg 

elkészíti a mai egyenleget. Ellenırizze az eredményt, azután hasonlítsa össze 
ezzel a számmal. 

Tottenhoe kétkedı pillantást vetett a cédulára. 
– Nagyon el vagyok foglalva, úgyhogy ha minden pénztárossal 

elpiszmognék... 
– Csak ezzel az eggyel kell elpiszmognia – nyugtatta meg Tottenhoe-t 

Edwina, s visszament az íróasztalához. 
Háromnegyed órával késıbb megjelent nála Tottenhoe. 
Ideges volt. Reszketett a keze, amikor letette a cédulát Edwina asztalára. A 

számot, amelyet Juanita Núñez felírt, Tottenhoe kipipálta, jelezve, hogy 
stimmel. 



– Sose hittem volna, ha nem látom a saját szememmel – jegyezte meg a 
tisztviselı. 

Ez egyszer még csak nem is volt komor; arca inkább meglepetést tükrözött. 
– Stimmelt az összeg? – kérdezte Edwina. 
– Mégpedig hajszálra. 
Edwina minden idegszála megfeszült; próbálta összeszedni a gondolatait. 

Hirtelen és drámai módon tudatára ébredt, hogy a nyomozással kapcsolatban 
most szinte teljesen megváltozott a helyzet. Eddig minden feltevést arra 
alapoztak, hogy Mrs. Núñez képtelen arra, amire pedig – ezt most minden 
kétséget kizáróan bebizonyította – igenis képes. 

– Miközben errefelé jöttem, eszembe jutott valami – szólalt meg 
Tottenhoe. – Ismertem valakit... valamelyik kis vidéki fiókintézetben, az állam 
északi részén... legalább húsz évvel ezelıtt... Az illetınek megvolt az a 
különös képessége, hogy fejben tudta tartani a mindenkori pénzkészletet. És 
tıle hallottam, hogy vannak ilyen emberek többen is. Mintha csak számológép 
lenne az agyukban. 

– Bár szerdán is ugyanilyen jól mőködött volna a memóriája! – förmedt rá 
Edwina. 

Amikor Tottenhoe visszament az íróasztalához, Edwina odahúzta magához 
a jegyzettömbjét, és írásban rögzítette a gondolatmenetét. 

Núñez még nem tisztázta magát, de most már hihetıbb, amit mond. Lehet, 
hogy ártatlan áldozat? 

Ha nem ı tette, akkor kicsoda? 
Valaki, aki ismeri a munkamenetet, és ki tudja várni a lehetıséget. 
A személyzet tagja? Saját emberünk vette el a pénzt? 
De hát hogyan? 
“Hogyan" – késıbbi kérdés. Elıször megtalálni az indítékot, aztán a 

személyt. 
Indíték? Valakinek szüksége van pénzre? 
Újra leírta, ezúttal csupa nagybetővel: SZÜKSÉGE VAN PÉNZRE. És 

hozzátette: Megvizsgálni a fiókintézet egész személyzetének személyi 
folyószámláit, betéteit – MÉG MA ESTE! 

Edwina gyorsan fellapozta az FMA központjának távbeszélı-névsorát. A 
revíziós szolgálat vezetıjének számát kereste. 
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Péntek délutánonként a First Mercantile American Bank minden fiókja a 
szokásosnál három órával tovább tartott nyitva. 

Ezen a pénteken a belvárosi fiók utcára nyíló, külsı kapuját a biztonsági ır 
este hatkor zárta be. Ugyanez az ır engedte ki a záráskor még a bankban 
tartózkodó néhány ügyfelet egy üvegajtón. 

Pontosan hat óra öt perckor valaki erélyesen kopogott az üvegajtón. Az ır 
arra fordult, és fiatal férfit látott; sötét felöltıt, sötét öltönyt viselt, a hóna alatt 
aktatáska. Egy zsebkendıbe burkolt ötvencentes pénzdarabbal kopogtatott, 
hogy felhívja magára a figyelmet. 

Az ır közeledtére az aktatáskás férfi az ajtó üvegéhez nyomta nyitott 
igazolványát. Az ır megnézte az okmányt, kinyitotta az ajtót, és a fiatalember 
belépett. 

Aztán, mielıtt még az ır becsukta volna az ajtót, váratlanul és 
meglepetésszerően egész tömeg tódult be. Ott, ahol az imént még egyetlenegy 
aktatáskás férfi mutatta fel az igazolványát, egyszerre másik hat ember tőnt 
fel, aztán még hat, végül egy héttagú utóvéd. Oly sebesen lepték el a bankot, 
akár az árvíz. 

Egy, a legtöbbjüknél idısebb, tekintélyt parancsoló férfi kurtán 
bejelentette: 

– Központi revíziós szolgálat. 
– Igenis, uram – bólintott az ır; régi motoros volt, megélt már ilyesmit a 

banknál; folytatta az igazolványok és tulajdonosaik ellenırzését. Húsz 
személy érkezett, tizenhat férfi és négy nı. Tüstént megszállták a bank 
stratégiai pontjait. 

Az idısebb férfi – az, aki közölte, honnan jöttek – fölment az emelvényre, 
Edwina íróasztalához. Az asszony felemelkedett a látogató üdvözlésére, és 
ıszinte meglepetéssel szemlélte a bank megrohamozását. 

– Teljes revízió lesz, Mr. Burnside? – kérdezte. 
– Bizony, Mrs. D'Orsey. 
A revíziós szolgálat vezetıje közben már levette a felöltıjét, és 

fölakasztotta a fogasra. 
A fiókintézet tisztviselıinek arcára megdöbbenés ült ki. Némelyek 

morogtak, és elkeseredett megjegyzéseket tettek. 
– Nofene! Micsoda ötlet péntek délután ellenırizni! 
– A mindenségit! Vacsoraprogramom van! 
– Mondtam én mindig, hogy a revizor nem ember! 
A legtöbben tudták, mivel jár egy központi rovancsoló csoport látogatása. 

A pénztárosok tudták, hogy mielıtt hazamehetnek, újra meg kell számolniuk a 
készpénzüket, és a revizorok a páncélterem készpénz-tartalékkészletét is 
ellenırizni fogják. A könyvelıknek meg kell várniuk, amíg a tételeiket 



ellenırzik és az egyenleget elkészítik. A vezetı tisztviselık pedig 
szerencsésnek tekinthetik magukat, ha éjfél elıtt szabadulnak. 

A jövevények gyorsan és udvariasan már valamennyi számlakönyvet kézbe 
vették. E pillanattól kezdve mindenféle kiegészítést vagy változtatást alaposan 
meg fognak vizsgálni. 

– Nem ezt vártam, amikor arra kértem magukat, hogy tanulmányozzák a 
személyzet folyószámláit – jelentette ki Edwina. 

Rendes körülmények között fiókintézeti revízióra másfél-két éves 
idıközökben került sor, így hát a mai rovancsolás kétszeresen váratlan volt, 
hiszen csupán nyolc hónapja hajtottak végre teljes revíziót a belvárosi 
fiókintézetnél. 

– Mi döntjük el, Mrs. D'Orsey, hogyan, hol és mikor rovancsolunk – 
válaszolt Hal Burnside azzal a hővös tartózkodással, amely minden 
valamirevaló pénzügyi ellenır sajátja. Minden nagybank revíziós osztálya 
független, éber ellenırzı egység, s olyan hatalommal és jogkörrel rendelkezik, 
akár egy hadsereg felügyelı testülete. Tagjait nem félemlíti meg semmiféle 
rang, és még az igazgatók is megrovásban részesülhetnek, ha a bank alapos 
ellenırzése szabálytalanságokat tár fel. És szabálytalanságok bizony mindig 
elıfordulnak. 

– Tudom – hagyta helyben Edwina. – Csak hát meglep, hogy milyen 
gyorsan meg tudták szervezni az akciót. 

– Megvannak a módszereink és az eszközeink – mosolygott kissé 
önelégülten a revizorok fınöke. 

Azt nem árulta el, hogy estére eredetileg az FMA egy másik fiókjának 
meglepetésszerő rovancsolását tervezték. Edwina három órával azelıtti, 
telefonon elhangzott kérése után sutba dobták az eredeti tervet, gyorsan 
felülvizsgálták az intézkedéseket, és további embereket mozgósítottak az 
expedícióra. 

Nem volt szokatlan az efféle orvtámadásszerő rajtaütés. A revízió egyik 
lényeges vonása, hogy a revizorok szabálytalan idıközökben, váratlanul 
szálljak meg egyik vagy másik bankfiókot. Alapos óvintézkedéseket tettek a 
titoktartásra, és a revizorstábnak az a tagja, amelyik nem tartotta titokban az 
elıírásokat, nagy bajba kerülhetett. Éppen ezért a legtöbben még csak 
véletlenül sem szegték meg ıket. 

A mai akcióra a húsz revizor egy órával elıbb győlt össze egy belvárosi 
szálloda fogadótermében; de még azt is csak az utolsó pillanatban közölték 
velük, hogy melyik hotelben. Ott kapták meg az utasításaikat, ott közölték 
velük, kinek mi lesz a feladata, azután feltőnés nélkül, kettesével, hármasával 
sétáltak el a bank belvárosi fiókintézetéhez. A legutolsó, döntı pillanatig a 
szomszédos épületek elıcsarnokaiban álldogáltak, látszólag közönyösen 



lófráltak az utcán, vagy kirakatokat nézegettek. Majd, a hagyományoknak 
megfelelıen, a csoport legfiatalabb tagja kopogtatott a bank ajtaján, 
bebocsáttatást kérve. Mihelyt bebocsátották, a többi már ott tömörült a 
nyomában, akár valami rohamosztag legénysége. 

Az 1970-es évek egyik sikkasztó banktisztviselıje, akinek mintegy húsz 
esztendın keresztül sikerült folytatni igen eredményes üzelmeit, azt mondta, 
amikor végül mégiscsak rendırkézre került: 

– Valahányszor revizorok jöttek, háromnegyed óra hosszat csak fecsegtek, 
nyomták a szöveget. Én pedig feleannyi idı alatt el tudok tüntetni bármilyen 
nyomot. 

Nos, az FMA és a többi nagy észak-amerikai bank revíziós szolgálata nem 
kockáztat semmit. Még öt perc sem telt el rajtaütésszerő érkezésük után, már 
mind ott ültek a jó elıre kijelölt helyükön és alaposan megnéztek mindent. 

A fiókintézet dolgozói pedig – beletörıdve az elkerülhetetlenbe – folytatták 
a munkát, s munkájuk végeztével szükség esetén a revizorok rendelkezésére 
álltak. 

Az eljárás a következı héten, sıt még a rákövetkezı hét egy részében is 
folytatódni fog. A vizsgálat döntı jelentıségő mozzanatára azonban nyilván a 
következı néhány órában fog sor kerülni. 

– Hát akkor, Mrs. D'Orsey – mondta Burnside –, lássunk neki mi ketten is. 
Vegyük elıször a betétszámlákat. A tartósakat meg a látra szólókat. 

Kinyitotta az aktatáskáját Edwina íróasztalán. 
 
 
Este nyolcra már elült a revizorcsoport érkezése okozta izgalom; addigra 
tetemes munkát végeztek, és ritkult a fiókintézet dolgozóinak sora. A 
pénztárosokat mind hazaengedték, s némelyik könyvelıt is. A készpénzt már 
megszámolták, a nyilvántartások jelentıs részét átvizsgálták. A látogatók 
udvariasan viselkedtek, sıt némely esetben még segítettek is a bank 
dolgozóinak: rámutattak néhány kisebb hibára, tévedésre. Ez is a 
munkájukhoz tartozott. 

A vezetı tisztviselık közül Edwina, Tottenhoe és Miles Eastin még mindig 
a bankban tartózkodott. A két férfi kikereste a kért adatokat, válaszolt a 
kérdésekre. Tottenhoe már fáradtnak látszott. Az ifjú Eastin azonban, aki 
addig is készségesen és kedvesen teljesített minden kérést, még mindig éppoly 
friss és energikus volt, mint a revizorok érkezésekor. Azt is ı intézte el, hogy 
a revizorok és a bank dolgozói szendvicseket és kávét kapjanak. 

A különleges feladatokkal megbízott revizorcsapatok közül az egyik a 
takarékbetét- és folyószámla-állománnyal foglalkozott. E csoport egyik tagja 
idınként átadott egy cédulát az Edwina íróasztalánál ülı revizorfınöknek. 



Burnside mindig megnézte a kézzel írt üzenetet, biccentett, majd az 
aktatáskájában levı papírok közé tette a cédulát. 

Kilenc óra elıtt tíz perccel szemlátomást hosszabb jelentést kapott, a 
papírlaphoz több iratot csatolt gemkapoccsal az átadója. Burnside gondosan 
tanulmányozta az anyagot, aztán így szólt: 

– Úgy gondolom, Mrs. D'Orsey meg én most egy kis pihenıt tartunk. 
Bekapunk valami vacsorát, aztán megiszunk egy kávét. 

Néhány perc múlva Burnside kikísérte Edwinát azon a bejáraton, amelyet a 
revizorok használtak érkezésükkor, majdnem három órája. 

Odakint, az utcán a revizorok vezetıje elnézést kért: 
– Sajnálom, hogy színházat kellett játszanom. Attól tartok, hogy vacsorázni 

csak késıbb fogunk, ha ugyan egyáltalán sor kerül rá. 
Edwina kérdı pillantására pedig közölte: 
– Maga meg én most értekezletre megyünk, de nem akartam, hogy ez 

kitudódjék. 
Burnside ment elöl. Jobbra fordultak; félsaroknyira a még mindig 

kivilágított bank kapujától, egy csak gyalogosoknak fenntartott sétányon 
visszakanyarodtak a Rosselli térre, az FMA központi tornyházához. Hideg 
este volt, és Edwina fázósan húzta össze magán a kabátját, miközben azon 
törte a fejét, hogy minek ez a nagy titokzatosság. Rövidebb az út az alagúton 
át. A kellemesebb hımérsékletrıl nem is beszélve. 

A központi székházban Burnside beírta a nevét a látogatók könyvébe, 
azután egy ır fölkísérte ıket liften a tizenegyedik emeletre. Ott nyíl és tábla 
mutatta, merre van a BIZTONSÁGI OSZTÁLY. Nolan Wainwright és a 
készpénzhiány dolgával foglalkozó két FBI-ügynök már várta ıket. 

Rövidesen csatlakozott hozzájuk a revizorcsapat egy további tagja. Nyilván 
követte az utcán Edwinát és Burnside-ot. 

Hamar túlestek a bemutatkozásokon. Az említett legújabb jövevény egy 
Gayne nevő, meglehetısen fiatal férfi volt, éber és hővös szeme villogott 
vastag keretes szemüvege mögött, mely szigorúvá tette arckifejezését. Gayne 
volt az, aki átadta az Edwina íróasztalánál dolgozó Burnside-nak a cédulákat 
meg az iratokat. 

Nolan Wainwright javaslatára átmentek az egyik tanácsterembe. Egy kerek 
asztalnál foglaltak helyet. 

Hal Burnside közölte az FBI-ügynökkel: 
– Remélem, hogy amire rábukkantunk, igazolni fogja az eljárásunkat. 

Mármint hogy ilyen késın idehívtuk önöket, uraim. • 
Az összejövetelt persze már órákkal elıbb elhatározták, gondolta Edwina. 

Fennhangon pedig ezt kérdezte: 
– Akkor hát rájöttek valamire? 



– Sajnos, jóval többre, mint amire bármelyikünk számított, Mrs. D'Orsey – 
hangzott Burnside válasza. 

Biccentett Gayne-nek, mire a revizor kiterített egy köteg iratot. 
– Az ön javaslatára, Mrs. D'Orsey, megvizsgáltuk a belvárosi fiókintézet 

valamennyi alkalmazottjának személyi számláit, takarékbetéteit és 
folyószámláit – kezdte Burnside tanáros tónusban. – Azt kutattuk, nem 
bonyolódott-e valamelyikük pénzügyi nehézségekbe. És meglehetıs bizonyító 
erejő adatokra bukkantunk. 

Úgy beszél, mint egy nagyképő iskolaigazgató, gondolta Edwina. De azért 
figyelmesen hallgatta a revíziós szolgálat vezetıjének mondókáját. 

– Talán ajánlatos hozzáfőznöm – fordult a két FBI-ügynökhöz Burnside –, 
hogy a legtöbb banktisztviselınek abban a fiókintézetben van folyószámlája, 
ahol dolgozik. Egyrészt mert ilyen esetekben a számla “ingyenes", vagyis a 
bank alkalmazottja nem fizet kezelési költséget. Másrészt, és ez a fontosabb, 
mén a bank alkalmazottja különlegesen alacsony kamattal vehet fel kölcsönt. 
Rendszerint egy teljes százalékkal kevesebbet fizet a legkedvezményesebb 
alapkamatlábnál. 

– Igen, ezt eddig is tudtuk – bólintott Innes, a rangidıs FBI-ügynök. 
– Akkor azt is megértik, hogy az a banktisztviselı, aki teljes mértékben 

kimerítette a hitelét a bankjánál, vagyis a felsı határig vett fel kölcsönt, és 
aztán további összegeket vesz kölcsön más, külsı forrásokból, például 
finanszírozó intézetektıl, ahol a kamatláb közismerten magas, kényes anyagi 
helyzetbe juttatja magát. 

– Természetesen – helyeselt Innes, hangjában egy árnyalatnyi 
türelmetlenséggel. 

– Nos, a jelek szerint az FMA belvárosi fiókintézetében van egy tisztviselı, 
akivel pontosan ez történt. 

Intett segítıjének, Gayne-nek, aki fölfedett néhány, addig lefelé fordított, 
kifizetett és érvénytelenített csekkszelvényt. 

– Mint láthatják – folytatta Burnside –, ezeket a csekkeket három 
különbözı hitelintézet javára állították ki. Kettıt közülük már felhívtunk 
telefonon: kiderült, hogy az itt dokumentált átutalások ellenére az ügyfél 
folyószámla-hátraléka tetemes. Ésszerő a feltevés, hogy holnap reggel a 
harmadik hitelintézetbıl hasonló felvilágosítást fogunk kapni. 

– És ezek – a csekkek csak e haviak – vetette közbe Gayne. – Holnap 
megnézzük a mikrofilmeket több hónapra visszamenıleg. 

– Van ezzel összefüggésben még egy lényeges dolog – vette vissza a szót 
Burnside. – Az illetı ezeket az átutalásokat – a revíziós osztály vezetıje a 
csekkszelvényekre mutatott – nem a banktól kapott fizetésébıl eszközölte. 



Tudjuk ugyanis, hogy mennyi a fizetése, így aztán az elmúlt egy-két órán át 
bizonyítékot kerestünk, lopott-e a banktól; és most megtaláltuk. 

Gayne újabb papírokat teregetett a kerek asztalra. 
... bizonyítékot kerestünk, lopott-e a banktól... megtaláltuk. Edwina már 

csak fél füllel hallgatott oda, szemét a csekkeken látható aláírásra szögezte. 
Mindennap látta ezt a határozott és igen-olvasható aláírást; jól ismerte. 
Megdöbbentette és elszomorította, hogy itt és most kell látnia. 

Eastin aláírása volt. A fiatal Miles Eastiné, akit ı, Edwina annyira kedvelt, 
aki remek tisztviselı, készséges, fáradhatatlan – ma este is milyen 
buzgalommal segédkezett. Edwina éppen a héten határozta el, hogy mihelyt 
Tottenhoe nyugdíjba megy, Miles Eastint nevezi ki a helyére. 

Burnside közben folytatta a mondókáját: 
– Tolvajunk rendszeresen fejte az úgynevezett szunnyadó folyószámlákat. 

Amikor ma kora este rábukkantunk az elsı ilyen csalásra, a többit már nem 
volt nehéz megtalálni. 

A revíziós szolgalat vezetıje az FBI-ügynökök kedvéért a maga tanáros 
modorában elıadta, mi értendı szunnyadó folyószámlán. Ez olyan takarék- 
vagy csekkszámla, amelynek nincs vagy csak igen csekély a forgalma. 
Minden banknak akad jó néhány ügyfele, aki ilyen vagy olyan okból, hosszú 
ideig, néha évekig, nem nyúl a folyószámlájához, amely pedig meglepıen 
nagy összegő. Ilyenkor a takarékszámlákon a kamatok persze 
fölhalmozódnak; némelyek kétségtelenül ebbıl a meggondolásból hagyják 
érintetlenül a számlabetétet, mások viszont, bármily hihetetlen, de teljességgel 
megfeledkeznek róla. 

Amikor a bank észreveszi, hogy egy-egy csekkszámlát az ügyfél nem 
használ (sem betét, sem kivét formájában), akkor nem havonta, hanem csupán 
évente küldi ki a számlakivonatot a címére. S megtörténik, hogy a kivonatot 
ezzel a jelzéssel kapja vissza: “Ismeretlen címre költözött.". 

Vannak szabványintézkedések a szunnyadó folyószámlák csalárd 
felhasználásának megakadályozására, folytatta Burnside. A számlára 
vonatkozó dokumentumokat külön kezelik, s amikor váratlanul mégis adódik 
a számlán valami, egy vezetı tisztviselı megvizsgálja, jogos-e, törvényes-e a 
szóban forgó pénzügyi mővelet. Miles Eastinnek, rangjánál és funkciójánál 
fogva, jogában állt megvizsgálni és jóváhagyni a szunnyadó folyószámlákkal 
kapcsolatos tranzakciókat. Jogkörét a maga üzelmeinek fedezésére, vagyis 
annak leplezésére használta, hogy megdézsmálta ezeket a folyószámlákat. 

– Eastin meglehetısen ügyesen járt el – jegyezte meg a revíziós szolgálat 
vezetıje –, azokat a számlákat választotta ki, amelyekkel kapcsolatban nem 
volt várható bonyodalom. Találtunk egy csomó hamisított szelvényt a kivétek 
igazolására, jóllehet nem valami remek hamisítványok; Eastin keze írása 



tisztán felismerhetı rajtuk. Ezek az összegek átkerültek a saját, álnévre 
kiállított, fiktív folyószámlájára. Itt is szembetőnı a kézírás hasonlósága; a 
bizonyításhoz persze szakértık szükségeltetnek majd. 

A jelenlevık minden szelvényt megvizsgáltak, összehasonlították a 
kézírást a csekklapok aláírásaival. Jóllehet történt némi ködösítési kísérlet, a 
hasonlóság félreismerhetetlen volt. 

A másik FBI-ügynök, Dalrymple, aki eddig gondosan jegyezgetett, most 
föltekintett. 

– Összesen mennyi pénzrıl lehet szó? – kérdezte. 
– Eddig majdnem nyolcezer dollárt mutattunk ki – válaszolt Gayne. – De 

holnap, a mikrofilm és a számítógép segítségével, beletekinthetünk majd a 
régebbi dokumentumokba, úgyhogy valószínőleg többrıl van szó. 

– Amikor majd Eastin elé tárjuk, amit már tudunk – tette hozzá Burnside –, 
lehetséges, hogy úgy dönt: megkönnyíti a dolgot a maga számára és a többit is 
beismeri. Ez gyakran elıfordul a leleplezett sikkasztókkal. 

Élvezi a dolgot, gondolta Edwina, szinte csámcsog. Elıbb – minden józan 
ész ellenére – szerette volna valamiképpen megvédeni Eastint, majd 
megkérdezte: 

– Van valami fogalmuk arról, hogy mióta folyik ez? 
– Abból, ami eddig kiderült – hangzott Gayne felvilágosítása –, úgy tőnik, 

hogy legalább egy éve. De lehet, hogy még ennél is hosszabb ideje. 
Edwina most erısen Hal Burnside szemébe nézett. 
– A legutóbbi revízió alkalmából tehát teljességgel elkerülte a maguk 

figyelmét! Nem tartozik talán a feladataik közé a szunnyadó folyószámlák 
felülvizsgálása? Éles kis szúrás volt, az osztályvezetınek elevenébe talált. 

– De igen, a feladataink közé tartozik – ismerte be vérpirosra vált arccal. – 
De néha még mi se tudjuk fölfedni a lopást, ha a tolvaj ügyesen tünteti el a 
nyomokat. 

– Nyilván. Bár éppen az imént mondta, Mr. Burnside, hogy a kézírás 
szembeszökıen árulkodó. 

– Akárhogy is: most elcsíptük! – jegyezte meg fanyarul Burnside. 
– Igen, miután megkértem magukat, hogy rovancsoljanak – emlékeztette 

Edwina. 
Csend támadt, amelyet Innes tört meg. 
– Mindezzel egy tapodtat sem mentünk elıre, ami a szerdán eltőnt 

készpénzt illeti – mondta. 
– De igen. Most már ugyanis Eastin az elsırendő gyanúsított – szólt 

Burnside. Látszott rajta: örül, hogy visszaterelheti a beszélgetést az eredeti 
témára. – És meglehet, be fogja ismerni, hogy ı lopta el azt a pénzt. 



– Nem fogja beismerni – dörmögte Nolan Wainwright. – Túlságosan 
dörzsölt fickó. Különben is, miért ismerné be? Hiszen még mindig nem 
tudjuk, hogyan csinálta! 

A bank biztonsági fınöke eddig keveset beszélt. Arckifejezése elıbb 
meglepıdést tükrözött, majd amikor a revizorok megmutatták a belégeket és a 
bőntett bizonyítékait, megkeményedtek a vonásai. Edwina azon tőnıdött: 
vajon emlékszik-e Wainwright, hogy ık ketten milyen nagy nyomást 
gyakoroltak a pénztárosnıre, Juanita Núñezre, mert nem hittek a 
fiatalasszonynak, amikor az ártatlanságát bizonygatta. Persze az a lehetõség is 
fennáll, hogy Núñez és Eastin cinkosok, gondolta Edwina, bár ez 
valószínőtlen. 

Hal Burnside felállt az asztaltól s becsukta aktatáskáját. 
– A revízió ezennel átadja az ügyet, a többi a hatóságok dolga. 
– Szükségünk lesz ezekre az iratokra, meg a maguk aláírt tanúvallomására 

– hangsúlyozta Innes. 
– Mr. Gayne itt marad és a rendelkezésükre áll. 
– Még valamit. Gondolják, hogy Eastin sejti, hogy leleplezték? 
– Nem hiszem – felelte Burnside, és Gayne-re pillantott. Gayne is nemet 

intett. 
– Szent meggyızıdésem, hogy fogalma sincs – mondta. 
– Vigyáztunk, hogy ne áruljuk el, voltaképpen mit keresünk, és falból egy 

csomó olyan dolgot kénünk, amire nem volt szükségünk. 
– Én sem hiszem, hogy Eastin sejtene valamit – szólalt meg Edwina. 

Szomorúan emlékezett vissza, milyen ügybuzgó és vidám volt Miles Eastin 
még az utolsó pillanatban is, közvetlenül az elıtt, hogy Burnside-dal együtt 
távoztak a fiókintézetbıl. Vajon mién csinálta Eastin? Miért? Miért? 

Innes bólintott. 
No, akkor maradjon is így – mondta. – Mihelyt itt végzünk, kihallgatjuk 

Eastint, de nem szabad ıt elıre figyelmeztetni. Még a bankban van? 
– Igen – válaszolt Edwina. – Föltétlenül megvár minket, amúgy is mindig 

az utolsók közt távozik. 
Nolan Wainwright tıle szokatlanul érdes hangon szólt közbe: 
– Tartsa ott Eastint, ameddig csak lehet. Jó késın engedje haza, de úgy, 

hogy semmiképpen se sejtse, hogy lebukott. 
Mindannyian döbbenten tekintettek a bank biztonsági fınökére. Nem 

tudták mire vélni a dolgot. Kivált a két FBI-ügynök méregette kétkedve. 
Aztán megértı pillantásokat váltottak. 

Innes némi tétovázás után kijelentette: 
– Jó, rendben. Csináljuk így. 
Néhány perccel késıbb Edwina és Burnside beszállt a lefelé menı liftbe. 



 
 
– Mielıtt jegyzıkönyvbe vesszük a tanúvallomást – szólt Innes udvariasan 

Gayne-hez –, ugye, magunkra hagy bennünket néhány percre? 
– Természetesen – bólintott Gayne, és kiment a tanácsterembıl. 
A másik FBI-ügynök becsukta a noteszát és letette a ceruzáját. Innes most 

Nolan Wainwrighthoz fordult. 
– Valami motoszkál a fejedben, ugye? 
– Igen – bólintott Wainwright. 
Habozott. Szembesítette magában a lehetıségeket a lelkiismeretével. 

Tapasztalata azt sugallta, hogy az Eastin elleni bizonyítékok hiányosak. Ám a 
hiányok pótlására meg kellene szegnie a törvényt, ez viszont ellenkezik az 
elveivel. 

– Feltétlenül tudni akarod, hogy micsoda? – kérdezte az ügynöktıl. 
Az ránézett. Évek óta ismerték és kölcsönösen tisztelték egymást. 
– Kényes dolog manapság bizonyítékokat szerezni – jelentette ki Innes. – 

Nem engedhetünk meg magunknak annyi mindent, mint hajdanában, és ha 
mégis, akkor visszafelé sül el... 

Csönd támadt, aztán Dalrymple szólalt meg: 
– Mondj el annyit, amennyit jónak látsz. Wainwright összekulcsolta a 

kezét, és az ujjait nézte. 
Egész testébıl úgy áradt a feszültség, mint az imént a hangjából. 
– Nos, elég bizonyítékunk van rá, hogy Eastin dézsmálta a szunnyadó 

folyószámlákat. Mondjuk, hogy összesen körülbelül nyolcezer dollár erejéig. 
Mit gondolsz, mennyit kaphat ezért? 

– Büntetlen elıélet esetén valami felfüggesztett börtönbüntetést – 
válaszolta Innes. – A bíróság nem törıdik az összeggel. A bankok úgyis tele 
vannak pénzzel, gondolja a bíró, és különben is, a kárt fedezi a biztosító. 

– Ez az! – Wainwright még erısebben szorította össze az ujjait. – De ha be 
tudjuk bizonyítani, hogy Eastin ellopta azt a hatezret szerdán, és ha be tudjuk 
bizonyítani, hogy a tetejébe rá akarta kenni a dolgot arra az asszonyra, és 
majdnem sikerült neki... Innes megértın dörmögött. 

– Ha rá tudod bizonyítani, akkor minden bíró, aki eszénél van, azonnal 
börtönbe küldi. De vajon rá tudod bizonyítani? 

– Szándékomban áll rábizonyítani. Mert én, személy szerint, azt akarom, 
hogy az a rohadt alak rács mögé kerüljön. 

– Megértelek – mondta elgondolkozva az FBI-ügynök –, én is szívesen 
látnám rács mögött. 

– Ez esetben csináld úgy, ahogy én szeretném. Ne vegyétek elı Eastint ma 
este. Adjatok nekem idıt holnap reggelig 



– Hát nem tudom... – töprengett Innes. – Nem tudom, megtehetem-e. 
A három férfi egy ideig nem szólt semmit. A két ügynök körülbelül tudta, 

mire készül Wainwright. De hát: mikor és milyen mértékben szentesíti a cél az 
eszközt? Meddig mehet el manapság egy nyomozó, ha nem akarja megütni a 
bokáját? 

Ám a két FBI-ügynök fantáziáját már nagyon megragadta az egész ügy, és 
a célokat illetıen osztották Wainwright nézetét. 

– Ha várunk is reggelig – szólalt meg Dalrymple –, Eastinnek 
semmiképpen sem szabad megszöknie. Mert akkor mind benne vagyunk a 
pácban. 

– És nem akarok agyba-fıbe vert gyanúsítottat látni! – mondta Innes. 
– Nem fog megszökni. És nem verem agyba-fıbe. Errıl kezeskedem. 
Innes a kollégájára nézett, az pedig vállat vont. 
– Oké – mondta Innes. – Tehát reggelig. De jól jegyezd meg, Nolan: ez a 

beszélgetés nem hangzott el. – Az ajtóhoz lépett, és kinyitotta. – Bejöhet, Mr. 
Gayne. Mr. Wainwright most elmegy, maga pedig jegyzıkönyvbe mondja a 
tanúvallomását. 
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A biztonsági osztályon – minden eshetıségre számítva – megvolt a 
fiókintézeti tisztviselık névsora. Nolan Wainwright kimásolta belıle Miles 
Eastin lakcímét és telefonszámát. 

A címbıl megtudta: Eastin körülbelül három kilométernyire lakik a 
belvárostól; abban a negyedben általában közepes jövedelmő emberek élnek. 
A cím az ajtószámot is megjelölte: 2/G. 

Wainwright lement az utcára, s egy Rosselli téri telefonfülkébıl 
feltárcsázta a számot. Senki sem vette fel a kagylót. A névsorból azt is 
megtudta Wainwright, hogy Eastin nıtlen. Remélte, hogy egyedül él, és nincs 
lakótársa. 

Ha netán fölveszik a kagylót, Wainwright azt mondja, hogy “pardon, 
téves", és módosítja a tervét. Az adott helyzetben-azonban a bankszékház 
alagsori garázsában álló kocsija felé indult. 

Indítás elıtt magához vett az autó csomagtartójából egy vékony kecskebır 
tárcát és a belsı zsebébe tette. Aztán elhajtott. 

Céljához érve, ráérısen bandukolt a bérház felé. Közben feltőnés nélkül 
megfigyelte a részleteket. Háromemeletes épület, úgy negyvenesztendıs lehet, 
elhanyagolt állapotban. Mintegy két tucat lakás lehet benne. Portás nincs. A 



hallban – Wainwright odakintrıl látta – egy sor levélszekrény és hívócsengı. 
Az utcáról kettıs üvegajtók nyílnak a hallra; aztán egy súlyosabb ajtó 
következik, az bizonyára zárva van. 

Este fél tizenegy. Az utcai forgalom csekély. Más gyalogos nincs a ház 
körül. 

Wainwright bement a külsı kapun. 
A levélszekrények mellett három sorban csengık, meg egy kaputelefon. 

Wainwright lenyomta az Eastin nevéhez tartozó gombot. Ahogy várta. Nem 
kapott választ. 

2/G – a lakás nyilván a második emeleten van. Találomra kiválasztotta az 
egyik csengıgombot, és megnyomta. A kaputelefonba férfihang szólt bele: 

– Tessék?! Ki az? 
A csengıgomb mellett az “Appleby" név állt. – Posta – válaszolta 

Wainwright. – Távirat Appleby névre. 
– Oké. Hozza föl. 
A súlyos belsı ajtónál berregés, majd kattanás. Kinyílt a zár, Wainwright 

megtolta az ajtót és gyorsan belépett. 
Ott volt az orra elıtt a lift, de nem vette igénybe. Jobbra a lépcsı. 

Kettesével vette a lépcsıfokokat, hamarosan fent volt a második emeleten. 
Fölfelé menet eltőnıdött, hogy általában milyen megdöbbentıen naivak az 

emberek. Most már csak azt remélte, hogy ez az Appleby – akárki légyen – 
nem fog túlságosan sokáig várakozni a sürgönyére. Ma éjszaka Appleby urat 
nem fogja bántódás érni, legfeljebb egy kicsit töri majd a fejét, esetleg 
csalódott lesz, pedig sokkal súlyosabb dolog is történhetne vele. És mégis: a 
lakók, az ismételt figyelmeztetések, intelmek ellenére, továbbra is mindenütt 
úgy viselkednek, mint Mr. Appleby. Persze elıfordulhat, hogy Appleby 
gyanút fog és értesíti a rendırséget, de ez nem valószínő, mondta magában 
Wainwright. Akárhogy is: egy-két perc múlva már az se számítana. 

A 2/G lakás a második emeleti folyosó végének a közelében volt. Nem 
valami bonyolult zár. Wainwright elıvett a kecskebır tárcából néhány pengét, 
negyedik kísérletre elfordult a zárban a henger. Nyílt az ajtó, Wainwright 
belépett, s betette maga mögött. 

Várt, amíg a szeme hozzászokik a sötétséghez. Aztán az ablakhoz ment, 
összehúzta a függönyt. Megtalálta a villanykapcsolót, fölkattintotta. 

Kis lakás, egy személyre tervezték. Egy szoba csupán, övezetekre osztva. 
A nappali-ebédlı térben kanapé, karosszék, hordozható tévé, ebédlıasztal. A 
térelválasztó mögött ágy; aztán teakonyha, zsalus harmonikaajtóval. Két 
további ajtó: fürdıszoba és gardróbszekrény – állapította meg Wainwright. 
Rendes, tiszta minden. Több könyvespolc és néhány bekeretezett metszet 
ruházta fel némi egyéni jelleggel a lakást. 



Wainwright nem vesztegette az idıt: rendszeres, alapos kutatásba kezdett. 
Munka közben igyekezett elnyomni magában az önbírálatot, hogy 

tudniillik megsérti a törvényt, de nem nagyon sikerült. Nolan Wainwright 
tudta jól, hogy amit a késı délutáni értekezlet óta mővel, az szöges ellentétben 
áll erkölcsi alapelveivel, tagadása a törvénybe és a rendbe vetett hitének. De 
hajtotta a harag. Igen, a harag, meg az, hogy tudta: négy nappal azelıtt nagyot 
hibázott. 

Még most is gyötrelmesen-tisztán emlékezett a néma könyörgésre, amely a 
Puerto Ricó-i fiatalasszony, Juanita Núñez szemébõl sugárzott, amikor 
szerdán elõször találkozott vele és megkezdte kihallgatását. A könyörgés 
félreérthetetlen volt: Te meg én... te fekete vagy, én barna bırő. Ha valakinek, 
neked tudnod kell, hogy én egyedül vagyok itt hátrányos helyzetben, hogy 
roppant nagy szükségem van a segítségre, méltányosságra. Látta az asszony 
szemében a könyörgést, de durván félresöpörte, úgyhogy a könyörgést 
megvetés váltotta fel; erre a Juanita tekintetébıl villámló megvetésre 
emlékezett most. 

Ez az emlék, meg a düh, amely azért fogta el, mén Eastinnek sikerült 
rászednie ıt, megerısítette Wainwright elhatározását: leleplezi Eastin kisded 
játékait, akár törvénysértés árán is. Így aztán módszeresen folytatta a kutatást, 
ahogyan rendıri tapasztalatai megtanították rá, eltökélve, hogy ha egyáltalán 
van bizonyíték, akkor, ha törik, ha szakad, megtalálja. 

Fél óra elteltével már tudta, hogy kevés olyan hely maradt a lakásban, ahol 
bármi is elrejthetı. Átkutatta már a szekrényeket, a fiókokat, végigvizsgálta 
tartalmukat, végigtapogatta a bútorokat, kinyitotta a bıröndöket, leemelte a 
falról a képeket, leszerelte a tévékészülék hátlapját. Átlapozta a könyveket, 
miközben megállapította, hogy egy teljes polcot azok a könyvek foglalnak el, 
amelyeket Eastin – mint Wainwright valakitıl hallotta – szenvedéllyel 
tanulmányozott: a pénzrıl, a pénz történetérıl szólók. A könyveken kívül egy 
mappában Wainwright régi pénzérmékrıl és bankjegyekrıl készült rajzokat és 
fényképeket talált. De terhelı adatnak, bizonyítéknak semmi nyoma. Végül a 
bútorokat egyik sarokba tolta és összetekerte a nappali szınyegét. Aztán 
zseblámpájával megvizsgálta a parkett minden négyzetcentiméterét. 

A lámpa nélkül sose fedezi fel, hogy két vékony vonal mentén világosabb a 
fa, mint másutt. Gondos vágás, főrészelés nyoma! Wainwright óvatosan 
felfeszítette a mintegy harminc centiméternyi parkettcsíkot a két vonal között, 
és rábukkant egy kis fekete noteszre, meg egy csomó húszdolláros bankjegyre. 

Gyorsan visszahelyezte a léceket, a szınyeget és a bútort. 
Aztán megszámolta a pénzt. Hatezer dollár! Belenézett a kis fekete 

noteszba: fogadási jegyzék! Wainwright halkan füttyentett a sok, hatalmas 
összegő tétel láttán. 



Letette a füzetet a kanapé melletti guruló asztalra – lesz még ideje 
alaposabban tanulmányozni. Mellé tette a pénzt. 

Meglepte, hogy a pénzt itt találta. Nem kételkedett, hogy ez az a hatezer 
dollár, amely a bankból hiányzik; de arra számított, hogy Eastin azóta 
kicserélte vagy máshol helyezte el a bankjegyeket. Bár... rendıri 
tapasztalatból tudta, hogy a bőnözık néha egészen váratlanul és ostobán 
cselekszenek. Jó példa erre ez az eset. 

Még meg kell tudnia, hogyan jutott Eastin a pénzhez és hogyan hozta ide. 
Wainwright körülnézett a lakásban, majd eloltotta a lámpákat. Széthúzta a 

függönyöket, leült a kanapéra és kényelmesen várakozott. 
A félhomályban – a kis lakást csak az utcai lámpák világították meg 

valamennyire – ide-oda kalandoztak a gondolatai. Ismét eszébe jutott Juanita 
Núñez: bárcsak jóvátehetné valahogyan, amit ez ellen az asszony ellen 
elkövetett! Azután eszébe jutott, hogy az FBI kiderítette: az asszony eltőnt 
férje, Carlos Phoenixben, Arizona állam székhelyén dolgozik. Talán ez az 
információ is felhasználható a nı javára. 

Miles Eastin sztorija, hogy tudniillik Carlos Núñezt látta a bankban a pénz 
eltőnésének napján, természetesen merı hazugság. Világos a szándék: még 
jobban gyanúba keverni Juanitát! 

Az alávaló gazember! Micsoda alak! Már eleve az asszonyra hárítja a 
gyanút, aztán még tetézi is! Wainwright érezte, hogy ökölbe szorul a keze, 
aztán figyelmeztette önmagát: nem szabad, hogy elragadják az érzései. 

Szüksége volt az önuralomra, s tudta, hogy miért. Rég eltemette magában 
annak az ügynek az emlékét, és csak ritkán ásta elı anélkül, hogy igazán 
akarta volna. Mint például most is. 

Nolan Wainwright – aki most már majdnem ötvenesztendıs volt – a város 
nyomornegyedében nıtt fel. Szinte születésétıl kezdve a legnagyobb 
nehézségekkel, akadályokkal kellett megküzdenie. Életben maradni – ez volt a 
tét nap nap után, s a kisebb vagy nagyobb mérvő bőnözés a társadalom 
alaptermészetéhez tartozott. Tizenéves korában Nolan egy néger gettóbeli 
banda tagja lett, s aki közülük nem került összeütközésbe a törvénnyel, azt a 
fiúk nem is vették emberszámba. 

Mint régebben is és azóta is oly sok embert, aki ilyen környezetben nıtt fel, 
Nolant is főtötte a vágy, hogy legyen belıle valaki, hogy bármiképpen, de 
észrevétesse magát, hogy eredményesen hadakozzék az ismeretlenség 
homálya ellen. Sem tapasztalata, sem életbölcsessége nem volt, hogy 
mérlegelje a másfajta lehetıségeket, így aztán az utcai bőnözésben való 
részvétel látszott az egyetlen és kikerülhetetlen útnak. Valószínőnek látszott, 
hogy mint oly sok kortársa, ı is elıbb-utóbb rendırkézre kerül, és priuszos 
lesz. 



Hogy nem így történt, az részben a véletlennek, részben pedig Bivalyfejő 
Kellynek köszönhetı. 

Kelly öregecske, lusta és szeretetre méltó környékbeli zsaru volt, nem 
túlságosan okos, de ahhoz azért volt esze, hogy rájöjjön: a néger gettóban egy 
rendır csak úgy tudja meghosszabbítani az életét, ha – ügyesen – mindig távol 
tartózkodik a nagy balhék színhelyétıl, és csak akkor lép akcióba, ha 
közvetlenül az orra elıtt történik a baj. Felettesei nehezményezték, hogy a 
legkevesebb letartóztatást ı hajtja végre az egész körzetben, Kelly viszont 
ennél jóval fontosabbnak tartotta azt, hogy elégedetten, évrıl évre közelebb 
rukkolt a nyugdíjhoz. 

Nos, a tizenéves Nolan Wainwright ott garázdálkodott a Bivalyfejő orra 
elıtt azon az éjszakán, amikor a bandája be akart törni egy raktárépületbe. Az 
ırjáratát végzı zsaru akaratlanul megzavarta az akciót, így aztán ki-ki iszkolt, 
amerre látott, kivéve Nolan Wainwrightot, aki, megbotolván, éppen a 
Bivalyfejő elıtt bukott orra. 

– Te hülye, ügyetlen majomparádé! – siránkozott Kelly. – Most majd 
irkálnom kell miattad, meg bíróságra mennem! 

Kelly győlölte az irkafirkát – a jegyzıkönyvezést – meg a bírósági 
szereplést, mivel az ilyesmi döntı módon kurtítja egy rendır szabad idejét. 

A végén kompromisszumot kötött. Nem tartóztatta le, nem jelentette fel az 
ifjú Wainwrightot, hanem még aznap éjjel elcipelte a rendırök sportklubjába 
és a tornatermi ökölvívó-szorítóban “kiverte belüle a szuszt", hogy a 
Bivalyfejő kifejezésével éljünk. 

Az összetört, agyoncsépelt, bedagadt szemő, de – ennek révén továbbra is 
– büntetlen elıélető Nolan Wainwrightban mindez győlölködést keltett'. 
Fogadkozott, hogy az elsı adandó alkalommal laposra veri Bivalyfejő Kelly. 
A cél érdekében szorgosan eljárt a rendırsportklubba, bokszleckékre. 
Egyébként – Bivalyfejővel együtt. Arról volt szó, mint Wainwright jóval 
késıbb rájött, hogy haragjának levezetı szelepre volt szüksége. Jó tanulónak 
bizonyult. S amikor elérkezett az idı, hogy bosszúból homokzsáknak 
használja a kissé buta és kissé lusta zsarut, magában megállapította, hogy már 
nem vágyik ilyesmire. Mi több: megszerette az öreget. Önmagát is meglepte 
ez az érzés. 

Eltelt egy esztendı, Wainwright folytatta az ökölvívást, iskolába járt és 
sikerült kimaradnia a balhékból. Aztán egyik este Bivalyfejő véletlenül 
megzavarta egy élelmiszerüzlet kirablását. A zsaru kétségtelenül jobban 
meglepıdött, mint a rablásban részt vevı két kisstílő huligán, és bizonyára 
nem akadályozta volna meg a tett véghezvitelét, hiszen a rablóknál fegyver 
volt. Mint a nyomozás késıbb megállapította, Kelly még csak meg sem 
próbálta elıvenni a revolverét. 



De az egyik rabló pánikba esett, és mielıtt elfutott, hasba lıtte a rendırt a 
lefőrészelt csövő vadászpuskájával. 

A dolognak gyorsan híre terjedt, és összefutott a tömeg. Soraiban ott volt 
az ifjú Nolan Wainwright is. 

Sose felejtette el – most is visszaemlékezett rá –, hogyan feküdt ott az 
ártalmatlan, lusta Bivalyfejő Kelly. Eszméleténél volt, de iszonyú kínban 
rángatózott. Vonaglott, üvöltött, áradt belıle a vér, és omlottak a belek a 
hatalmas sebbıl. 

Nagy sokára ért csak oda a mentıautó. Néhány pillanattal a megérkezése 
elıtt a még egyre üvöltı Kelly meghalt. 

Nolan Wainwright lelkében örökre nyomot hagyott az eset, bár nem is a 
Bivalyfejő halála sújtotta le leginkább; a rablónak és társának késıbbi 
letartóztatását és kivégzését is már csak amolyan jelentéktelen utójátéknak 
tekintette. Ami legjobban megdöbbentette és a legnagyobb befolyást 
gyakorolta rá, az az iszonyatos, értelmetlen tékozlás volt. Maga a bőntett eleve 
ostoba, és eleve kudarcra volt ítélve; de kudarcában is szörnyőséges és 
mérhetetlen pusztítást okozott. És a fiatal Wainwright agyában ez a gondolat, 
ez az érvelés tartósan megragadt. Valóságos katarzison ment keresztül – 
melynek révén már mindenfajta bőnözést egyaránt negatívnak, egyaránt 
rombolónak látott, késıbb pedig olyanfajta rossznak, amely ellen harcolni 
kell. Talán kezdettıl fogva lappangott a lelke mélyén valamelyes 
puritanizmus. Ha igen, ez mindenesetre a felszínre tör. 

Rendíthetetlen erkölcsi alapelvekkel nıtt fel fiatalemberbıl férfivá, és 
ennek következtében afféle magányos farkas lett, elıbb a barátai körében, 
késıbb pedig a rendıri testületben. De kitőnı rendır volt, gyorsan tanult, 
gyorsan emelkedett a ranglétrán, és – mint Ben Rosselli és beosztottai is 
tapasztalhatták – nem lehetett megvesztegetni. 

Késıbb, már az FMA alkalmazottjaként, továbbra is szilárd maradt a 
meggyızıdése. 

Lehetséges, hogy Wainwright egy pillanatra elszundított, de a lakás zárába 
illesztett kulcs zörgése fölriasztotta. Óvatosan felegyenesedett. Világító órája 
jelezte, hogy valamivel elmúlt éjfél. 

Egy árnyalak lépett a helyiségbe. A kintrıl beszőrıdı fénynyaláb 
megvilágította: Eastin volt. Becsapódott az ajtó, és Wainwright hallotta, amint 
a lakás gazdája matat a kapcsoló után. Aztán kigyúlt a fény. 

Eastin azonnal meglátta Wainwrightot. A megdöbbenéstıl tátva maradt a 
szája, arcából kifutott a vér. Megpróbált beszélni, de csak nagyokat nyelt. Szó 
nem jött az ajkára. 

Wainwright felállt és ránézett. Hangja éles volt, akár a kés: 
– Ma mennyit lopott? 



Mielıtt Eastin felelni tudott volna, Wainwright a kabáthajtókájánál- fogva 
megragadta, s akkorát taszított rajta, hogy Eastin arccal a kanapéra zuhant. 

Megdöbbenése végül méltatlankodásba csapott át, és hadarni kezdett: 
– Magát ki engedte be? Mi a fenét keres... 
Pillantása a fekete noteszra és a pénzre tévedt, és torkán akadt a szó. 
– Igen, igen – mondta érdes hangon Wainwright. – A bank pénzéért jöttem, 

vagy azért a kevésért, ami megmaradt belıle. – Az asztalon heverı 
bankjegyekre mutatott: 

– Tudjuk, hogy ami itt van, azt szerdán vette magához. És ha most meg van 
lepve, akkor hadd mondjam meg: tudunk a szunnyadó folyószámlákkal 
kapcsolatos üzelmeirıl meg a többi disznóságról is. 

Miles Eastin csak bámult, meredten, döbbenten. Görcsösen remegni 
kezdett. Lehorgasztotta a fejét, tenyerével elfödte az arcát. 

– Ebbıl elég volt! – kiáltott rá Wainwright. Megragadta Eastin kezét és 
elvette az arca elıl, majd kissé fölfelé nyomta az állat. Nem gorombán, mert 
emlékezett rá, mit ígért az FBI-ügynököknek. 

– Úgyis beszélnie kell; jobb, ha minél elıbb elkezdi – tette hozzá. 
– Olyan sürgıs? Adjon egy percet, hadd gondolkozzam! – könyörgött 

Eastin. 
– Egy másodpercet se adok! 
Wainwright a legkevésbé sem óhajtott Eastinnek gondolkodási idıt adni. 

Eastin értelmes fiatalember, és esetleg úgy gondolja – helyesen egyébként –, 
hogy a legokosabb: hallgatni. A biztonsági fınök viszont tudta, hogy e 
pillanatban két elınnyel rendelkezik: 1. Miles Eastin teljesen meg van 
zavarodva, 2. ıt, Wainwrightot nem kötik szabályok. 

Ha ugyanis FBI-ügynökök lennének itt, tájékoztatniok kellene Eastint a 
törvény adta jogairól: nem köteles kérdésekre válaszolni, ügyvéd jelenlétét 
kérheti. Mivel azonban ı, Wainwright már nem rendır, nem köteles tartani 
magát ezekhez a törvényes elıírásokhoz. 

Azt akarta, hogy szilárd bizonyíték legyen a kezében arra: a hatezer dollárt 
Miles Eastin lopta el. Eastin aláírt vallomása megfelelne a célnak. 

Wainwright leült Eastinnal szemben. Szinte felnyársalta szemeivel a 
fiatalembert. 

– Elintézhetjük a dolgot hosszadalmas és keserves módon, de elintézhetjük 
könnyen és gyorsan is – mondta. 

Nem kapott választ. Kezébe vette a kis fekete noteszt, és felütötte. 
– Hát akkor kezdjük talán ezzel. 
Ujja végigszaladt az összegeken és a dátumokon; mindegyik tétel mellett 

kódszámok szerepeltek. 
– Ezek itt fogadások, ugye? 



Eastin zavarodottan, kábán bólintott. 
– No, akkor magyarázza meg ezt a tételt, ni! 
Kétszázötven dolláros fogadás a Texas–Notre Dame futballmeccs 

eredményére, motyogta Miles Eastin. Elmondta, hogy a Notre Dame csapatára 
tett, de a texasiak gyıztek. 

– Hát ez itt? 
Egy másik futballmérkızés, s egy újabb veszteség, hangzott az 

eldünnyögött válasz. 
– Folytassa – mondta Wainwright. Tételrıl tételre haladt, kérlelhetetlenül. 
Eastin lassan, kelletlenül válaszolgatott. Néhány tétel kosárlabdameccsekre 

vonatkozott. Néhányszor sikerült a nyertest megtennie, de legtöbbször 
vesztett. A legkisebb tét száz dollár volt, a legnagyobb háromszáz. 

– Egyedül fogadott, vagy csoportosan? 
– Csoportosan. 
– Kik voltak a csoport tagjai? 
– Négy haverom. Dolgoznak. Akárcsak én. 
– A bankban dolgoznak? 
– Nem. Máshol – rázta a fejét Eastin. 
– İk is vesztettek? 
– Általában igen. De átlagban jobban jártak nálam. 
– Mi a nevük? 
Eastin nem válaszolt, és Wainwright nem erıltette a dolgot 
– Lovakra nem fogadott – állapította meg aztán. – Miért? 
– Megbeszéltük az ügyet. Mindenki tudja, hogy a lóversenyeket 

megbundázzák. A futball- és a kosárlabda-mérkızéseket viszont nem. 
Kidolgoztunk egy rendszert. Azt gondoltuk, hogy ha minden tisztességesen 
megy, jó esélyeink vannak. 

A veszteség végösszege mutatta, hogy mennyire téves volt ez a számítás. 
– Egy vagy több bukmékernél fogadtak? 
– Egynél. 
– Neve? 
Eastin néma maradt. 
– Hol van a banktól lopott többi pénz? – érdeklıdött Wainwright. 
A fiatalember ajka lebiggyedt. 
– Elment – válaszolta panaszosán. 
– És nemcsak az, ugye? Csüggedt bólintás volt a felelet. 
– No, errıl majd késıbb. Most beszéljünk errıl a pénzrıl itt. – Wainwright 

a kettejük között heverı hatezer dollárra mutatott. – Tudjuk, hogy ezt szerdán 
vette el. Hogy csinálta? 

Eastin elıbb tétovázott, aztán vállat vont. 



– Gondolom, most már ezt is elmondhatom. 
– Helyesen gondolja, de ne húzza az idıt – szólt rá élesen Wainwright. 
– Szerdán sokan otthon maradtak. Az influenzajárvány miatt. Aznap 

beugrottam pénztárosnak. 
– Ezt tudom. Azt mondja el, mi történt. 
– A félfogadási idı kezdete elıtt bementem a páncélterembe, egy tartalék 

targoncáért. Ott volt Juanita Núñez is. Éppen kinyitotta a saját kézikasszáját. 
Ott álltam mellette. Tudta nélkül kilestem a kombinációját. 

– És? 
– Megjegyeztem magamnak a számokat. Aztán az elsı adandó alkalommal 

felírtam ıket egy cédulára. 
Wainwright kérdései nyomán győltek, győltek a terhelı adatok. 
A belvárosi fiók páncélterme hatalmas helyiség. Az egész munkaidı alatt 

egyetlen páncéltermi pénztáros dolgozik ott egy ketrecszerő fülkében, 
közvetlenül az idızített zárral mőködı súlyos ajtó mellett. A páncéltermi 
pénztáros nagyon elfoglalt ember, pénzt számlál, bankjegycsomagokat ad át és 
tesz el, ellenırzi a pénztárosok jövését-menését, nyilvántartja a bejövı és 
kimenı kápé-kocsikat. Senki se mehet el mellette észrevétlenül, de ha már a 
helyiségben van valaki, akkor a pénztáros nemigen tud törıdni az illetıvel. 
Azon a bizonyos délelıttön Miles Eastin csak látszólag volt vidám. Égetı 
szüksége volt pénzre. Elızı heten sokat vesztett a fogadásain, és szorongatták, 
hogy egyenlítse ki fölhalmozódott tartozását. 

– Fölvett alkalmazotti kölcsönt – szakította félbe Wainwright –, tartozott 
hitelintézeteknek, tartozott a bukmékereknek. Igaz? 

– Igaz. 
– Tartozott másnak is? 
Eastin bólintott. 
– Uzsorásnak? 
A fiatalember némi habozás után beismerte. 
– Igen. 
– Megfenyegette talán az az uzsorás? 
Miles Eastin megnedvesítette az ajkát. 
– Igen. És a bukméker is. És még mindig fenyegetnek. 
Szeme a hatezer dollárra tévedt. 
Lassan minden összeállt. Wainwright a pénzre bökött. 
– Megígérte tehát, hogy ezt itt átadja az uzsorásnak meg a bukmékernek, 

ugye? 
– Igen. 
– Melyiknek mennyit? 
– Három-háromezret. 



– Mikor? 
– Holnap. – Eastin idegesen pillantott a faliórára, és helyesbített: – Ma. 
Wainwright tovább faggatta. 
– Térjünk vissza a szerdai napra. Tehát maga ismerte Juanita Núñez 

pénzszekrényének a kombinációját. Hogyan használta fel? 
Mint Eastin beszámolójából kiderült, hihetetlenül egyszerő volt az egész. 

Eastin végigdolgozta a délelıttöt, majd Juanita Núñezzel egy idõben vette ki 
az ebédszünetet. Ebéd elõtt begörgették a kápé-kocsijukat a páncélterembe. A 
két lezárt kézikassza ott állt egymás mellett. 

Eastin korábban jött vissza az ebédrıl, s bement a páncélterembe. A 
páncéltermi pénztáros regisztrálta az érkezését, aztán folytatta a maga 
munkáját. Kettejükön kívül senki más nem tartózkodott a helyiségben. 

Miles Eastin egyenesen Juanita Núñez pénzszekrényéhez lépett, s a 
följegyzett kombináció segítségével kinyitotta. Másodpercekig tartott csupán, 
amíg magához vette a három – egyenként kétezer dollárt tartalmazó – 
bankjegycsomagot, becsukta, majd bezárta a pénzszekrényt. Belsı zsebébe 
dugta a kápé-csomagokat, alig-alig dudorodtak ki. Regisztráltatta a 
pénztárossal, hogy magához vette a pénzszekrényét, azután visszament 
dolgozni. 

A beszámoló után támadt csendben Wainwright megkérdezte: 
– Tehát miközben szerdán délután az asszonyt faggatták – s részben maga 

kérdezte ki! –, továbbá miközben maga meg én a késıbbiek folyamán 
beszélgettünk, végig ott volt a pénz a zsebében? 

– Igen – bólintott Miles Eastin. S miközben visszagondolt rá, hogy milyen 
könnyen ment az egész, halvány mosoly győrőzött végig az arcán. 

Wainwright észrevette a mosolyát. Egyetlen pillanatig sem habozott: 
elırehajolt és jobbról-balról szájon vágta. Az elsı pofont tenyérrel adta, a 
másodikat visszakézbıl. S mindkettıt olyan erıvel, hogy belefájdult a keze. 
Miles Eastin arcán két piros hurka virított. Hátrahanyatlott a kanapén, 
hunyorgott, könnyezett. 

– Csak azért, hogy tudtára adjam, nem találom viccesnek, amit maga a 
bank meg Mrs. Núñez ellen elkövetett – jegyezte meg komoran a biztonsági 
fınök. – Egyáltalán nem találom viccesnek! 

Wainwright ismét észrevett valamit: Eastin irtózott a fizikai erıszaktól. 
Éjfél után egy óra van, állapította meg magában, aztán fennhangon 

kijelentette: 
– A következı napirendi pont: írásos vallomás. Saját kezőleg. Tartalmaznia 

kell mindazt, amit most elmondott nekem. 
– Erre nem vagyok hajlandó! 
Eastin most már elıvigyázatos volt... 



– Ebben az esetben nincs értelme, hogy itt maradjak – vonta meg a vállát 
Wainwright, a hatezer dollár után nyúlt, és egymás után tette zsebre a 
bankjegyeket. 

– Ezt nem teheti! 
– Nem-e? Akkor próbálja megakadályozni! Visszaviszem a pénzt a bankba, 

az éjszakai letétmegırzıbe. 
– Ide figyeljen! Nem tudja bizonyítani, hogy... Eastin tétovázott. 

Gondolkozott. Túl késın jutott eszébe, hogy senki se jegyezte fel a 
bankjegyek sorszámait... 

– Lehet, hogy be tudom bizonyítani, hogy ezt a pénzt lopták el szerdán a 
bankból, de az is lehet, hogy nem – mondta Wainwright. – Ha nem, maga még 
mindig megpróbálhatja visszaperelni a banktól-... 

– De nekem most van szükségem a pénzre – könyörgött Eastin. – Még ma! 
– Hát persze! Hogy odaadja a bukmékernek meg az uzsorásnak. Vagy 

azoknak a gengsztereknek, akiket a nyakára küldenek. Hát csak. próbálja 
megmagyarázni nekik, hogyan vesztette el a pénzt! Bár attól tartok, nemigen 
fogják végighallgatni a mondókáját. – Wainwright most elsı ízben mérte 
végig gunyoros tekintettel Eastint. – Maga aztán benne van a pácban! Lehet, 
hogy egyszerre jönnek, az egyik a karját töri el, a másik a lábát. Az efféle 
alakoknál ez így szokás. Vagy nem tudta? 

Eastin tekintete félelmet tükrözött, valódi, hamisítatlan félelmet. 
– De igen. Tudom. Segítsen rajtam, nagyon kérem! Wainwright már a 

lakás bejárati ajtajánál állt, onnan szólt vissza ridegen: 
– Megfontolom a kérését. De csak ha leírta a vallomását. Wainwright 

diktált, Eastin pedig engedelmesen írta a szöveget: 
Én, Miles Broderick Eastin, önként teszem meg ezt a vallomást. Senki sem 

késztetett rá csalárd eszközökkel vagy erıszak alkalmazásával, akár pedig 
erıszakkal való fenyegetızéssel... 

Beismerem, hogy hatezer dollár összegő készpénzt loptam a First 
Mercantile American Banktól, mégpedig ... október ...-én, szerdán, kb. délután 
egy óra harminc perckor. 

Ezt a pénzt a következıképpen tulajdonítottam és rejtettem el:... 
Negyed órával korábban, amikor Wainwright azzal fenyegetızött, hogy 

otthagyja, Miles Eastin teljességgel összeomlott. S a halálra rémült ember 
minden együttmőködésre hajlandó. 

Miközben Eastin a vallomását írta, Wainwright felhívta a lakásán Innest, az 
FBI-ügynököt. 
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November elsı hetében Ben Rosselli egészségi állapota tovább rosszabbodott. 
Amióta a bankelnök egy hónappal azelıtt a nyilvánosság tudomására hozta, 
hogy halálos beteg, egyre fogyott az ereje, és sorvadt a teste, ahogyan a 
támadva szaporodó rákos sejtek mindinkább úrrá lettek apadó életén. 

Azokat, akik meglátogatták otthonában – például Roscoe Heywardot, Alex 
Vandervoortot, Edwina D'Orseyt, Nolan Wainwrightot s a bank többi 
igazgatóját –, megrendítette a hanyatlás mértéke és gyorsasága. Nem vitás: 
Ben Rossellinek nem sok ideje van hátra. 

Azután, november közepén, amikor hatalmas erejő szélvihar támadt a 
városra, Ben Rossellit a Mount Adams Kórház privát pavilonjába vitte a 
mentıautó. Ez a rövid kocsikázás volt az utolsó útja életében. Ekkor már 
állandóan kapta a nyugtatókat, az altatószereket, úgyhogy napról napra egyre 
rövidebb ideig volt öntudatánál. 

Ekkorra már teljesen kicsúszott a kezébıl az FMA irányítása. A bank 
rangidıs igazgatóinak egy csoportja, nem hivatalos összejövetelen, 
elhatározta, hogy össze kell hívni az igazgató tanácsot, amely megválasztja 
majd az új elnököt. 

Ezt a döntı tanácskozást december 4-re tőzték ki. 
 
 
Röviddel délelıtt tíz óra elıtt sorra érkeztek az igazgató tanács tagjai. 
Szívélyesen üdvözölték egymást – mindegyikükbıl az a fajta könnyed 
önbizalom áradt, amely a sikeres üzletembert jellemzi a hozzá hasonlók 
körében. 

A szívélyesség azonban kissé visszafogottabb volt a szokásosnál, s ez a 
tartózkodás Ben Rossellinek szólt, aki alig két kilométernyire, a bank 
székházától még mindig kapaszkodott az életbe, noha egyre gyengülı 
kezekkel. A gyülekezı igazgatók viszont – a kereskedelem tengernagyai és 
tábornokai, akárcsak nem is oly régen maga Ben Rosselli – jól tudták, hogy 
bármi történjék, az üzletnek, a civilizáció e motorjának továbbra is mőködnie 
kell. Hangulatuk mintha azt sugározta volna: A ma meghozandó döntés oka 
sajnálatos, de eleget kell tennünk a rendszer iránti szent kötelezettségünknek. 

Így aztán elszántan léptek be a diófa borítású tanácsterembe, amelynek 
falait az egykor fontos, de már régen elhunyt, válogatott elıdökrıl készült 
festmények és fényképek ékesítették. 

A nagyvállalatok igazgatóságai exkluzív klubokhoz hasonlatosak. Az 
állandó alkalmazásban levı három vagy négy igazgatón kívül a tanács 
mintegy tucatnyi kiemelkedı üzletemberbıl áll, akik közül gyakran jó 



néhányan maguk is elnökök vagy vezérigazgatók a gazdasági élet más 
területein. 

Az ilyen “külsı" igazgatókat rendszerint nem ok nélkül hívják meg a 
vállalatok igazgató tanácsába, hanem azért, mert eredményesen dolgoznak a 
gazdaság más területein: az intézménynek, amelyet képviselnek, hatalmas a 
presztízse; szoros – rendszerint pénzügyi – kapcsolatban állnak azzal a 
vállalattal, amely meghívta ıket az igazgató tanácsba. 

Üzletemberek között nagy megtiszteltetésnek számít az igazgató tanácsi 
tagság, és minél tekintélyesebb a vállalat, annál nagyobb a dicsıség, így aztán 
némelyek úgy győjtik az igazgató tanácsi tagságokat, mint ahogyan 
hajdanában az indiánok győjtötték a skalpokat. Továbbá: az igazgató tanácsok 
tagjait hiúságuknak jólesı tisztelet övezi, s nagyvonalúan honorálják ıket – a 
nagyvállalatok tanácsülésenként ezer-kétezer dollárt fizetnek nekik, és évente 
rendszerint tíz tanácsülést tartanak. 

Különleges presztízsértéke van a nagybankok igazgató tanácsi tagságának. 
Az üzletember számára, akit meghívnak egy vezetı bankház igazgató 
tanácsába, ez nagyjából annyit jelent, mintha az angol királynı lovaggá ütné; 
ezért aztán igencsak keresett ez a kitüntetés. Az FMA tanácsa, amint az ország 
húsz legnagyobb bankja egyikéhez illik, nagy tekintélyő igazgatókból állt. 

Mindenesetre ezt gondolták magukról a tanácstagok. 
Alex Vandervoort viszont, amint szemügyre vette a tojásdad asztal körül 

helyet foglaló többi igazgatót, azt gondolta magában, hogy sokan fabatkát se 
érnek. Némelyikük esetében az érdekellentét is fennállt, hiszen vagy nekik, 
vagy vállalatuknak nagy összegeket hitelezett az FMA. Arra az esetre, ha ı 
lenne a bank elnöke, Alexnek az volt az egyik távlati terve, hogy 
reprezentatívabb testületté változtatja az FMA igazgató tanácsát, és 
megszünteti a családias klub jellegét. 

De vajon ı lesz-e a bank elnöke? Vagy pedig Heyward? 
Ma mind a ketten jelöltek a posztra. Akárcsak a közhivatalra pályázók, 

mind a ketten ki fogják fejteni a nézeteiket. Jerome Patterton, az igazgató 
tanács alelnöke – ma ı fog elnökölni – két napja azt mondta neki: 

– Te is tudod azt, amit mi mindannyian: vagy te, vagy Roscoe. Kettıtök 
között kell döntenünk. Mind a ketten jó képességő emberek vagytok, nem 
könnyő a választás. Segíts hát nekünk. Fejtsd ki az FMA-val kapcsolatos 
nézeteidet, ahogy akarod. A tartalmat és a formát rád bízom. 

Alex tudta, hogy Roscoe Heywardot is ugyanerre kérték. 
Heyward, jellemzı módon, leírta a mondandóját. Ott ült most Alexszel 

szemben, és tanulmányozta felszólalása szövegét. Ragadozómadár-arca komor 
vonásokba gyúródott, szürke szeme a keret nélküli szemüveg mögül 
rezzenetlenül meredt a gondosan legépelt szavakra. Heyward kitőnıen 



összpontosította a számokra a maga igen-igen éles elméjét. Mint valamelyik 
kollégája egy alkalommal megjegyezte: “Roscoe úgy olvassa a nyereség-
veszteség kimutatást, mint a szimfonikus zenekar karmestere a partitúrát: 
érzékeli az árnyalatokat, észreveszi a hamis hangokat, befejezetlen 
szakaszokat, a crescendókat, meg mindazokat a lehetıségeket, amelyek fölött 
mások elsiklanak." Nem kétséges, hogy bármit mond is ma Heyward, 
felszólalása bıségesen fog tartalmazni számadatokat. 

Alex nem tudta biztosan, vajon ı felsorol-e számadatokat a felszólalásában, 
vagy sem. Ha igen, akkor is emlékezetbıl kell idéznie ıket, hiszen semmiféle 
anyagot nem hozott magával. Késı éjszakáig töprengett, aztán úgy döntött, 
hogy amikor eljön az ideje, szabadon, ösztönösen beszél, ahogy a helyzet 
kívánja – a gondolatok, a szavak pedig majd csak összerázódnak. 

Emlékezetébe idézte, hogy nemrég jelentette be ugyanebben a helyiségben 
Rosselli: “Nemsokára meghalok. Az orvosaim szerint nincs sok idım hátra." 
Jelezték – jelzik – ezek a szavak, hogy az életben minden véges. Arcul 
csapása ez mindennemő becsvágynak, a sajátjának is, Roscoe Heywardénak 
is, másokénak is. 

Nos, akár hiábavaló végsı fokon a becsvágy, akár nem, Alex Vandervoort 
nagyon szeretett volna az FMA elnöke lenni. Vágyott a lehetıségre – akárcsak 
annak idején Ben –, hogy meghatározza az irányt, a bank politikáját, eldöntse 
koncepcióját, megállapítsa a feladatok fontossági sorrendjét, és hogy döntései 
révén jelentıs mővet hagyjon hátra. S ha több évtized távlatából tekintve a 
dolgokat, akár sokat, akár keveset számít az, amit tett, önmagában is megérné 
az élvezet – az, hogy itt és most csinál valamit, vezet, s törekszik valamire, 
verseng másokkal. 

Az asztal túloldalán, jobbra, Harold Austin ereszkedett le megszokott 
karosszékébe. Nagykockás öltönyt viselt, hagyományos, legombolt galléros 
inggel, feltőnı, élénk mintájú nyakkendıvel; olyan volt, mintha a Playboy 
divatoldaláról lépett volna elı. Kezében vastag szivar, meggyújtatlanul. 
Amikor Alex meglátta, odabiccentett neki. Austin viszonozta a biccentést – de 
szemlátomást hővösen. 

Egy héttel azelıtt Harold benézett hozzá: tiltakozni, amiért Alex 
megvétózta az Austin-ügynökség által készített Keycharge-
hitelkártyahirdetéseket. 

– A Keycharge erıteljesebb propagálását jóváhagyta az igazgató tanács! – 
ágált Harold. – Mi több, a Keycharge osztályvezetıi már jóváhagyták ezt a 
hirdetési kampányt, mielıtt még hozzád került az ügy. Még nem döntöttem el, 
hívjam-e fel erre az igazgató tanács figyelmét, vagy sem! 

Alex nem kertelt: 



– Elıször is: pontosan tudom, mit határozott az igazgató tanács a 
Keycharge-ról, hiszen ott voltam az ülésen. Azt semmi esetre sem határozta el, 
hogy a piacnövelı kampány megalapozatlan, félrevezetı, féligazságokat 
tartalmazó és a bankot lejárató hirdetéseket is magában foglaljon. A 
propagandistáitok jobb teljesítményekre is képesek, Harold! Sıt ezt már be is 
bizonyították: az új, javított változatokat láttam és jóvá is hagytam. Ami pedig 
az úgynevezett önkényeskedésemet illeti, a döntéssel, amit hoztam, nem 
léptem túl igazgatói hatáskörömet, és bármikor hasonlóképpen fogok dönteni, 
ha a helyzet úgy kívánja. Ha tehát úgy határozol, hogy a tanács elé viszed az 
ügyet, tedd meg nyugodtan. Ha kíváncsi vagy a véleményemre: nem fogják 
megköszönni neked. Inkább nekem lesznek hálásak. 

Harold Austin fenyegetıen nézett rá, de úgy látszik, elhatározta, hogy nem 
erılteti a dolgot – talán bölcsen, hiszen az Austin Hirdetıiroda ugyanannyit 
keres a módosított Keycharge-hirdetésekkel is. Alex azonban tudta: szerzett 
magának egy ellenséget. De ez nem nagyon számít, gondolta, Haroldnak 
nyilván eleve Roscoe Heyward a jelöltje, valószínőleg ıt támogatja. 

Alex azt is tudta, hogy egyik legtekintélyesebb híve Leonard L. 
Kingswood, a Northam Steel szókimondó, erélyes elnök-vezérigazgatója. Ott 
ül most nem messze az asztalfıtıl, élénk beszélgetésbe merülve a 
szomszédjával. Len Kingswood telefonon értesítette néhány hete, hogy 
Roscoe Heyward tevékenyen korteskedik a tanácstagok körében a saját 
elnökké választása érdekében. 

– Nem azt mondom, Alex, hogy te is ugyanezt csináld. Te döntıd el, hogy 
mit teszel. De hadd figyelmeztesselek: Roscoe nyüzsgése eredményes lehet. 
Én ugyan nem ugróm be neki: ı nem vezéregyéniség, s ezt meg is mondtam 
neki. De nagyon ért a rábeszéléshez, s némelyek talán beugranak. 

Alex megköszönte Len Kingswoodnak az információt, de még csak 
kísérletet sem tett Heyward taktikájának lemásolására. A kapacitálás némely 
esetben eredményes lehet, más esetekben azonban ellenérzést válthat ki olyan 
emberekbıl, akik nem szeretik, ha nyomást gyakorolnak rájuk. Különben sem 
lett volna ínyére Alexnek, hogy még Ben életében folytasson aktív kampányt 
az öregúr posztjáért. 

Belátta viszont, hogy a mai tanácsülésre szükség van és ott döntéseket kell 
hozni. 

A tanácsteremben most kissé elült a társalgás moraja. Már két késın érkezı 
tanácstag is elfoglalta a helyét. Az asztalfın ülı Jerome Patterton könnyedén 
az asztalra ütött az elnöki kalapáccsal, és bejelentette: 

– Uraim! Az ülést megnyitom. 
A tanácsülésen most elıtérbe került Patterton általában visszahúzódó 

ember volt, és a bank magas köreiben amolyan helyezkedınek, 



opportunistának tekintették. Hatvanas éveit taposta, nem volt messze a 
nyugdíjtól; jó néhány évvel azelıtt került az intézménybe, mikor az fuzionált 
egy másik, kisebb bankkal. Azóta szép csendben egyre csökkent Patterton 
hatásköre. Mostanában már nagyjából annyit törıdött a betétosztály ügyeivel, 
mint az ügyfelek elleni golfmérkızésekkel. Sıt: a golf lassan felülkerekedett – 
Jerome Pattertont igen ritkán lehetett fél három után a hivatalban találni. 
Alelnöki tiszte az igazgató tanácsban jórészt tiszteletbelinek számított. 

Megjelenése úri földbirtokosra emlékeztetett. Nagyjából kopasz volt, csak 
egy glóriaszerő, fehér haj koszorú övezte csúcsos, rózsaszínő fejét, amely 
kísértetiesen hasonlított a tojás hegyesebbik végéhez. Furcsa ellentétként dós 
szemöldöke vadul burjánzott; dülledt, szürke szeme fátyolos volt. 
Gazdálkodói küllemét tweed-öltönye is hangsúlyozta. Alex Vandervoort 
szerint Patterton alelnök alapjában jófejő ember volt, de agyát az utóbbi 
években alig, csak mintegy üresjáratban használta. 

Jerome Patterton, mint várható volt, azzal kezdte, hogy tisztelettel adózott 
Ben Rosellinek, majd felolvasta a legújabb orvosi közleményt, amely szerint a 
beteg “ereje fogytán, tudata gyengül". A tanácstagok némelyike szomorúan 
lebiggyesztette ajkát, mások megcsóválták a fejüket. 

– De a mi közösségünk élete megy tovább – jelentette ki az alelnök, majd 
elıadta, miért kellett összehívni a tanácsülést. Fıként azért, hogy sürgısen 
kinevezzék az FMA új elnök-vezérigazgatóját. 

– A legtöbben önök közül, uraim, tudják, milyen eljárásmódban 
állapodtunk meg. 

Aztán bejelentette, amit már mindannyian tudtak, nevezetesen, hogy 
Roscoe Heyward és Alex Vandervoort kifejtik nézeteiket, majd mindketten 
távoznak a terembıl, az igazgató tanács pedig távollétükben megvitatja a 
jelöléseket. 

– Ami a felszólalások sorrendjét illeti, abból az ısi véletlenbıl indulunk ki, 
amelynek jegyében mindannyian születtünk. Az ábécérendre gondolok. – 
Jerome Patterton itt Alexre kacsintott: – Olykor-olykor megjártam a magam 
pével kezdıdı nevével. Remélem, hogy eddig nem származott túl sok 
hátrányod a te védbıl. 

– Nemigen, elnök úr – mondta Alex. – Sıt némely esetben így lett enyém 
az utolsó szó. 

Nevetés fodrozódott az asztal körül – elsı ízben a nap folyamán. Roscoe 
Heyward is osztozott a derültségben, bár kissé kényszeredettnek tőnt a 
mosolya. 

– Kezdd el tehát, Roscoe, ha neked is megfelel – adta meg Heywardnak a 
szót Patterton. 



– Köszönöm, elnök úr – bólintott Heyward. Felállt, messzire tolta a székét 
az asztaltól, és nyugodtan végigjártatta tekintetét az asztalt körülülı többi 
tizenkilenc férfiú arcán. Ivott egy korty vizet az elıtte álló pohárból, egy kicsit 
megköszörülte a torkát, aztán "kimért, egyenletes hangon beszélni kezdett: 

– Tisztelt tanácstagok, mivel a jelen összejövetel zártkörő és bizalmas 
jellegő, s nem számolunk be róla a sajtónak, de még a többi részvényesnek 
sem, megmondom kereken; sıt hangsúlyozom, mit tartok jómagam és az 
igazgató tanács legfıbb kötelességének: a First Mercantile American Bank 
jövedelmezıségének biztosítását. – Nyomatékosan ismételte: – Igen, uraim, a 
jövedelmezıség a legfontosabb célkitőzésünk. 

A szövegre pillantott, majd így folytatta: 
– Engedjék meg, hogy ezt részletesen kifejtsem. Nézetem szerint a 

bankszakmában és általában az üzleti életben túlságosan sok döntést 
befolyásolnak túlzott mértékben napjaink társadalmi problémái és egyéb vitás 
kérdései. Mint bankárnak, az a véleményem, hogy ez helytelen. Hadd 
hangsúlyozzam, hogy semmiképpen sem óhajtom lebecsülni az egyén 
szociális lelkiismeretének fontosságát; ami a magam szociális lelkiismeretét 
illeti, remélem, elég fejlett. Azt is belátom, hogy idırıl idıre 
mindegyikünknek felül kell vizsgálnia a maga egyéni értékrendjét, 
módosításokat kell eszközölnie rajta az új eszmék fényében, és 
magánemberként tılünk telhetıleg legjobb képességeink szerint kell 
hozzájárulnunk a társadalom elırehaladásához. De az üzletpolitika – az más. 
Az üzletpolitikát nem szabad kitenni a társadalmi széljárások vagy szeszélyek 
okozta változásoknak. Mert ha megengedjük, hogy ezek az eszmeáramlatok 
irányítsák üzleti tranzakcióinkat, veszélybe sodorjuk az amerikai 
szabadvállalkozást, és katasztrófába döntjük a bankunkat, mivel ez csökkenti 
erınket, hátráltatja a növekedést és csökkenti a profitot. Röviden szólva: más 
pénzintézetekhez hasonlóan, nekünk is távol kell tartanunk magunkat a 
társadalmi-politikai küzdıtértıl, amelyhez csak annyira van közünk, 
amennyire ügyfeleink pénzügyeit befolyásolja. 

A szónok itt halvány mosollyal enyhítette a komoly tónust. 
– Belátom, nem lenne diplomatikus, ha ezeket a szavakat a nagy 

nyilvánosság elıtt mondanám el, hiszen meglehetısen népszerőtlennek 
minısülnének. Továbbmegyek: soha nem mondanék ilyesmit a nyilvánosság 
elıtt. De itt, magunk között, ahol a valódi döntéseket hozzuk meg, ahol a bank 
politikáját alakítjuk ki, nézetem szerint e szavak megfelelnek az ésszerőség 
követelményeinek. 

Az igazgató tanács több tagja helyeslıén bólogatott. Egyikük lelkesen verte 
öklével az asztalt. Többen viszont – s közéjük tartozott az acélgyáros Leonard 
Kingswood – kifejezéstelen arccal hallgatták Heyward beszédét. 



Szóval Roscoe Heyward a kifejezett konfrontáció, a nézetek teljes 
összeütköztetése mellett döntött, gondolta Alex Vandervoort. Heyward 
kétségtelenül nagyon jól tudja, hogy mindaz, amit az imént mondott, szöges 
ellentétben áll az ı meggyızıdésével, de Ben Rosselli nézeteivel is, hiszen 
Ben az utóbbi esztendıben növekvı mértékben liberalizálta a bank politikáját. 
Ben tette részesévé a-bankot a közéleti kezdeményezéseknek, mind városi, 
mind állami szinten, például a Forum East-vállalkozásnak is. Alex azonban 
nem ringatta magát illúziókba. Az igazgató tanács jó néhány tagját 
aggasztotta, sıt idınként kétségbe ejtette Ben üzletpolitikája, s ezek az urak 
bizonyára kedvezıen ítélik meg Heyward kemény, “elsı az üzlet"-vonalát. Az 
a kérdés, mennyire erıs a kemény vonal képviselete az igazgató tanácsban. 

Roscoe Heyward egyik megállapításával Alex teljességgel egyetértett: A 
jelen összejövetel zártkörő és bizalmas jellegő – mondta Heyward –... ahol a 
valódi döntéseket hozzuk meg, ahol a bank politikáját alakítjuk ki. 

A kulcsszó: valódi. 
A részvényeseket és a nyilvánosságot késıbb, a szép kiállítású évi 

jelentésekben és egyebütt, a bankpolitika- álomba ringatóan unalmas, 
megszépített, cukrozott változatával etetik, itt azonban, a tanácsterem zárt ajtói 
mögött, mindig köntörfalazás nélkül tőzik ki a valódi célokat. Ezért aztán a 
diszkréció és a hallgatni tudás fontos követelmény a vállalati igazgatókkal, a 
tanácstagokkal szemben. 

– Hadd említsek egy közeli példát – folytatta fejtegetéseit Heyward –, arra, 
amit mondtam, olyasmivel kapcsolatban, ami abban az egyházközségben 
történt, amelynek templomába járok, és amelyen keresztül társadalmi célokra 
adakozni szoktam. Az 1960-as években egyházközségünk sok idıt, pénzt és 
erıfeszítést szánt társadalmi ügyekre, kivált pedig a fekete bırő lakosság 
helyzetének javítására. Ez részben külsı nyomásra történt, részben pedig 
azért, mert gyülekezetünk egynémely tagja úgy látta, hogy “ez a divat". 
Egyházunk ilyeténképpen szociális intézménnyé vált, nem is egy módon. 
Legújabban azonban néhányunknak sikerült ismét kezünkbe vennünk az 
irányítást, és úgy döntöttünk, hogy az efféle tevékenykedés nem helyénvaló, 
és hogy vissza kell térnünk az alapvetı vallási feladatkörhöz. Ezért hát 
növeltük a vallási szertartások számát – véleményünk szerint ez a mi 
egyházunk elsıdleges feladata –, a kormányzatnak és más olyan 
szervezeteknek engedve át a szociális ügyeket, amelyekre szerintünk 
tartoznak. 

Alexben felvetıdött a kérdés, vajon rajta kívül a tanács más tagjainak is 
nehezére esik-e úgy gondolni a szociális ügyekre, mint amelyekkel az 
egyháznak “nem helyénvaló" foglalkoznia. 



– A profitot, a hasznot minısítettem az imént a mi fı célunknak – folytatta 
Roscoe Heyward. – Tudom, vannak, akik nem értenek egyet velem. Érvelésük 
szerint a profit ilyetén elıtérbe helyezése durva, rövidlátó, önzı, csúf, 
társadalmilag értéktelen törekvés. – A szónok elnézıen mosolygott. – Önök, 
uraim, bizonyára nem ismerik az efféle érveket. 

Nos, mint bankár, mélységesen ellenzem az ilyenfajta nézeteket. A profitra 
való törekvés egyáltalán nem rövidlátó. És ami ezt a bankot, vagy bármely 
más bankot illeti, a jövedelmezıségnek igenis nagy társadalmi értéke van, 

Hadd fejtsem ki ezt részletesebben. 
Minden bank a részvények osztaléka alapján ítéli meg a profitot. Ez 

folyamatosan nyilvánosságra kerül, és az adatokat alaposan tanulmányozzák a 
részvényesek, a betéttulajdonosok, a beruházók, tanulmányozza az országos és 
a nemzetközi üzleti világ. S a bank profitjának növekedése vagy csökkenése 
az erı vagy a gyöngeség jelének minısül. 

Amíg az osztalék nagy, megmarad a bankokba helyezett bizalom. De ha 
néhány nagybanknál csökken a részvények osztaléka, általános nyugtalanság a 
következmény, s a nyugtalanság hamar átcsap riadalomba. Márpedig ilyen 
helyzetben a betéteket kivonják, a részvényesek elállnak a befektetésektıl, és 
esnek a részvényárfolyamok, veszélybe kerülnek a bankok. Vagyis: súlyos 
nyilvános válság következik be. 

Roscoe Heyward levette a szemüvegét, s fehér vászon zsebkendıbe törölte. 
Aztán visszaillesztette. 

– Ne mondja senki, hogy ez nem történhet meg – folytatta. – Már 
megtörtént, mégpedig az 1929-ben kitört gazdasági válság idején. És 
manapság, amikor a bankok sokkal nagyobbak, a katasztrófa is sokkal 
nagyobb méreteket öltene. Így hát az olyan banknak, mint a miénk, szem elıtt 
kell tartania kötelességét: nevezetesen pénzt kell keresnie önmaga és 
részvényesei számára. 

Ismét hallatszott innen is, onnan is a helyeslés moraja. Heyward lapozott 
egyet a szövegben. 

– Hogyan tegyen szert a bank maximális haszonra? Hadd mondjam meg 
elıször, hogy mi módon nem tehet rá szert. 

Nem tehet szert a bank maximális profitra, ha olyan vállalkozásokba 
bonyolódik, amelyek szándékukat tekintve tiszteletre méltóak ugyan, de 
pénzügyileg megalapozatlanok, vagy a bank pénzét alacsony kamatlábak 
mellett hosszú évekre lekötik. Természetesen az alacsony jövedelmőek 
lakásépítésének finanszírozásáról beszélek, így hát a bank pénzének csak 
minimális részét szabad bármi néven nevezendı ház- vagy lakásépítési 
jelzálogkölcsönökbe fektetnünk, az ilyesmi ugyanis köztudomásúan csekély 
hasznot hajt. 



Egy másik módja a jövedelmezıség csökkentésének, ha engedményeket 
teszünk és enyhítjük a kölcsönnyújtás elıírásait. Mint például a 
kisebbségeknek nyújtott üzleti kölcsönök esetében. Olyan terület ez, ahol 
manapság a bankok óriási nyomásnak vannak kitéve; de ellenállást kell 
tanúsítanunk, mégpedig nem faji indokkal, hanem üzletemberi okossággal. 
Ám legyen, nyújtsunk kisebbségi kölcsönöket, a lehetıségek szerint; de a 
feltételek, az elıírások legyenek éppoly szigorúak, mint más kölcsönkérık 
esetében. 

Továbbá: pénzintézet lévén, ne törıdjünk túlzott mértékben a 
környezetvédelem homályos ügyeivel. Nem a mi dolgunk megítélni, hogy 
ügyfeleink ökológiai szempontból hogyan irányítják üzleti vállalkozásaikat; 
mi csak azt kívánjuk tılük, hogy kitőnı pénzügyi egészségnek örvendjenek. 

Röviden: nem jövedelmezı az üzlet, ha akár ırzıi vagyunk 
felebarátunknak, akár bírái, akár pedig börtönırei. 

Nem mondom: idınként felemelhetjük szavunkat az afféle közcélok 
támogatására, mint például az olcsó lakásépítés, a felújítás, városfejlesztés, a 
környezetvédelem, satöbbi, ami éppen napirenden van. Utóvégre bankunknak 
van befolyása, van tekintélye, és ebbıl bıven adhatunk kölcsön, anyagi 
veszteség nélkül. Juttathatunk jelképes pénzösszegeket is, és van sajtó- és 
reklámosztályunk, amely világgá kürtölheti, hogy mi mindenhez járultunk 
hozzá anyagilag, sıt – és itt Heyward kuncogott – alkalomadtán még el is 
túlozhatja a hozzájárulásunk mértékét. De ami a valódi jövedelmezıséget 
illeti, a nagy erıfeszítéseket más irányba kell tennünk. 

Heyward több szempontból bírálható ugyan, gondolta Alex Vandervoort, 
de semmiképpen sem érheti az a szemrehányás, hogy nem ismerteti világosan 
a nézeteit. Állásfoglalása becsületes nyilatkozatnak is tekinthetı – bizonyos 
szempontból. Csakhogy ugyanakkor: ravaszul, sıt cinikusan kiszámított 
nyilatkozat! 

Az üzleti és pénzügyi élet sok vezetıjét – s jó néhány ilyen ül most az 
FMA tanácstermében is – bosszantja a haszonszerzés szabadságának 
korlátozása. Azt is zokon veszik, hogy óvatosan kell a nyilvánosság elıtt 
nyilatkozniuk, hátha magukra haragítják a fogyasztóknak ezt vagy azt a 
rétegét, csoportját, vagy az üzleti élet más bírálóit. Megkönnyebbülnek tehát, 
ha végre valaki fennhangon és egyértelmően kifejezi legbensıbb 
meggyızıdésüket. 

Roscoe Heyward persze számított erre. Sıt – gondolta Alex – 
állásfoglalása elıtt bizonyára megszámolta, ki hogyan fog szavazni a 
felszólalások után, a vitában. 

De Alex is elvégezte a maga számításait. Úgy gondolta, hogy van a 
tanácstagoknak egy középutas csoportja, amely elég erıs ahhoz, hogy a 



tanácsülés kimenetelét az ı javára döntse el. Ám ehhez elıbb meg kell 
gyıznie ıket. 

– Közelebbrıl meghatározva – szögezte le Heyward –, a mi bankunknak, 
hagyományaihoz híven, az amerikai iparhoz főzıdı üzleti kapcsolataira kell 
támaszkodnia. Az iparnak azokra az ágaira gondolok, amelyek, hiteles adatok 
szerint, nagy hasznot hoznak, s amelyek ennélfogva a mi profitunkat is 
növelik. 

Más szavakkal: meggyızıdésem, hogy jelenleg a First Mercantile 
American Bank pénzalapjainak elégtelen hányadát fordítja az iparnak nyújtott 
nagy összegő kölcsönökre; és azonnal programba kell vennünk az ilyen 
kölcsönök növelését. 

Ismerıs téma volt: Roscoe Heyward, Alex Vandervoort és Ben Rosselli 
gyakorta vitatkoztak rajta. Heyward érvei nem mennek újdonságszámba, de 
meggyızıen adja ıket elı, számadatokat sorol, grafikonokat mutat be. Alex 
látta, hogy mindez mély benyomást kelt az igazgató tanács tagjaiban. 

Heyward további fél óra hosszat beszélt arról, hogy a közéleti ráfordítások 
megnyirbálásával növeljék az ipari kölcsönöket. Beszéde végén “a józan 
észre" hivatkozott. 

– A bankszakmának ma elsısorban pragmatikus vezetésre van szüksége. 
Olyan vezetésre, amelyet sem a nagyközönség zajongása, sem érzelmek, se 
külsı nyomás nem indít a pénz “vajszívő" felhasználására. Bankemberek 
vagyunk, tehát ha valamirıl kedvezıtlen a pénzügyi véleményünk, tudni kell 
nemet mondanunk; viszont igent kell mondanunk, ha haszonnal kecsegtet az 
üzlet. Sohasem szabad a részvényesek kontójára olcsó népszerőséget haj 
hasznunk. Pénzünket és ügyfeleink pénzét csakis a lehetı legnagyobb hozadék 
alapján szabad kölcsönadni, és ha e politika következményeképpen úgy 
beszélnek majd rólunk, mint “kıszívő" bankárokról, ám legyen. Ami engem 
illet, büszke leszek rá, ha ebbe a kategóriába sorolnak. 

Heyward taps közepette foglalt helyet. 
– Elnök úr! – szólt elırehajolva, kezét jelentkezésre emelve Leonard 

Kingswood, az acéltröszt vezére. – Több kérdésem volna, és egyben-másban. 
szeretnék ellenvéleménynek hangot adni. 

Az asztal alsó régióiból Harold Austin vágott vissza: ,– Kérem 
jegyzıkönyvbe vétetni, elnök úr, hogy nekem viszont nincs kérdésem, és 
teljes mértékben egyetértek az imént elhangzottakkal. Derültség a teremben. 
És egy újabb hang, Philip Johannsené, a MidContinent Rubber elnök-
vezérigazgatójáé: 

– Támogatlak, Harold. Legfıbb ideje, hogy keményebb vonalat vigyünk. 
Valaki közbeszólt: 
– Ezzel én is egyetértek. 



– Uraim! Uraim! – kopogott a kalapáccsal Jerome Patterton. – Még csak 
részben végeztük el a munkánkat. A kérdéseket majd késıbb tegyük fel. Ami 
pedig a nézeteltéréseinket illeti, javaslom, hogy errıl majd akkor tárgyaljunk, 
amikor Roscoe és Alex távoztak a terembıl. De most elıbb halljuk Alex 
Vandervoortot. 

– A legtöbbjük jól ismer engem mint embert és mint bankárt – kezdte 
felszólalását Alex. Lezseren állt az asztal mellett, szokása szerint kissé 
meggörnyedt vállal, s olykor kissé elıredılt, hogy ne csak a szemben ülı 
tanácstagokat, hanem a tıle jobbra és balra elhelyezkedıket is lássa. 
Társalgási tónusban beszélt. 

– Azt is tudják – folytatta –, hogy mint bankember, kemény legény vagyok, 
sıt “kıszívő", ha valaki ezt a kifejezést jobb szereti. Bizonyítják ezt azok a 
pénzügyi tranzakciók, amelyeket az FMA nevében kötöttem: valamennyi 
jövedelmezı volt, egy se veszteséges. Nyilvánvaló, hogy a bankszakmában, 
akárcsak a többi üzletágban, akkor tárgyalhatunk az erı pozíciójából, ha 
megfelelı a jövedelmezıségünk. Ez vonatkozik a bankemberekre is. 

Örülök egyébként, hogy Roscoe szóba hozta ezt a témát, mert így alkalmat 
kaptam a jövedelmezıséggel kapcsolatos nézeteim kifejtésére. No meg persze 
a szabadságról, a demokráciáról, a szeretetrıl, továbbá az anyaságról szóló 
nézeteim kifejtésére is. 

Valaki kuncogott. Ezt Alex futó mosollyal nyugtázta. Jó messzire tolta az. 
asztaltól a székét, hogy könnyebben, szabadabban mozoghasson. 

– Ami az FMA jövedelmezıségét illeti, radikálisan kell eljárni. De errıl 
késıbb. 

Pillanatnyilag nézzük az elvi álláspontokat. 
Az én szerény nézetem szerint évtizedünkben a civilizáció jelentékenyebb 

és gyorsabb változáson megy keresztül, mint az ipari forradalom óta bármikor. 
A lelkiismeret és a viselkedés társadalmi forradalmának idıszakát látjuk 
magunk elıtt és részt is veszünk benne. 

Vannak, akiknek nincs ínyére ez a forradalom; én személy szerint 
kedvelem. De akár tetszik, akár nem, itt van, létezik; nem fordul vissza és nem 
tőnik el. 

A hajtóerı pedig a következı: az emberek többsége elhatározta, hogy 
megjavítja az élet minıségét, megállítja a környezet romlását, s megırzi azt, 
ami a különféle erıforrásokból még megmaradt. Mindez új követelményeket 
támaszt az iparral és az üzleti világgal szemben, úgyhogy új játékszabályok 
alakultak ki; összességüket “a nagyvállalatok társadalmi felelısségének" 
nevezzük. Mi több, a felelısségvállalás szintje valóban emelkedett, mégpedig 
jelentıs profitveszteség nélkül. 



Alex idegesen toporgott az asztal és a széke közötti kis területen. Egy 
pillanatra elgondolkozott, szálljon-e vitába Heyward egy másik kihívó 
kérdésfölvetésével is, és igen-nel válaszolt rá magában. 

– A felelısségvállalás és az elkötelezettség dolgában Roscoe szóba hozta 
az egyházat. Beszélt azokról, akiknek sikerült “ismét kezükbe venniök az 
irányítást", hogy az ı szavaival éljek, és akik választottak: “kiszálltak" és az el 
nem kötelezettség politikája mellett törnek lándzsát. Nos, véleményem szerint 
Roscoe és egyházközségének tagjai elszántan masíroznak – hátrafelé. 
Magatartásuk nem tesz jót sem a kereszténységnek, sem pedig a 
bankszakmának. Heyward felkapta a fejét. 

– Ez sértı személyeskedés – tiltakozott –, és félreértelmezése a 
szavaimnak! 

– Nem hiszem – replikázott nyugodtan Alex. Harold Austin élesen 
kopogtatta az asztalt. 

– Elnök úr – mondta –, ellenzem, hogy Alex személyeskedésre használja a 
vitát. 

– Roscoe hozta szóba az egyházat – jegyezte meg Alex –, én egyszerően 
csak kommentálom a szavait. 

– Jobban tennéd, ha nem kommentálnád! – hasított át a termen Philip 
Johannsen éles, kellemetlen hangja. – Mert még megeshet, hogy Heywardot 
is, téged is a barátaitok alapján ítélünk meg. És akkor Heyward meg az 
egyháza utcahosszal nyeri a versenyt. 

Alex elvörösödött. 
– Szabad kérdeznem, hogy értsem ezt? 
Johannsen vállat vont. 
– Értesüléseim szerint – mondta –, feleséged távollétében tevékeny 

baloldali barátnıt tartasz. Talán ezért kedveled annyira az elkötelezettséget. 
Jerome Patterton ezúttal erélyesen ütött az asztalra az elnöki kalapáccsal. 
– Elég, uraim, elég! – Az elnök utasítja a résztvevıket, hogy 

tartózkodjanak az ilyenfajta megjegyzésektıl. Mindkét részrıl. 
Johannsen mosolygott, hiszen elnöki rendelkezés ide vagy oda, elmondta, 

amit akart. 
Alex Vandervoort dühöngve latolgatta, jelentse-e ki nagyon határozottan, 

hogy a magánélete csakis rá tartozik. Aztán elvetette a gondolatot. Máskor 
talán szükséges lesz szóba hoznia a dolgot, de nem most. Rádöbbent, hogy 
nagy hibát követett el, amikor rátért Heywardnak az egyházzal kapcsolatos 
példálózására. 

– Szeretnék visszatérni a tételre, amelybıl kiindultam – folytatta 
felszólalását –, nevezetesen, hogy mi, bankemberek nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül a fejlıdés elıbb említett irányát. Ha ezt akarnók tenni, 



olyanok lennénk, mint aki az orkán kellıs közepén azzal áltatja magát, hogy 
szellı se rebben. 

Pusztán gyakorlati, pénzügyi okokból nem húzódhatunk félre. Akik itt 
ülnek, személyes tapasztalatból tudják, hogy üzleti sikert nem lehet úgy elérni, 
hogy az ember nem vesz tudomást a változásokról. Sıt: csakis úgy lehet elérni 
ilyen sikert, ha az ember számít rájuk és alkalmazkodik hozzájuk, így aztán, 
mivel pénz ırzését bízták ránk, akkor járunk legjobban, ha odafigyelünk és 
alkalmazkodunk, ha fogékonynak bizonyulunk a változó beruházási klímára. 

Alex érezte, hogy – eltekintve az iménti hibától – beszédének bevezetı 
része, melyben a praktikumra helyezte a hangsúlyt, leköti hallgatósága 
figyelmét. Majdnem mindegyik “külsı" tanácstagnak meggyőlt már a baja a 
környezetszennyezési, fogyasztóvédelmi törvényekkel, továbbá a reklámozás 
ıszinteségére, a kisebbségiek alkalmazására és a nıi egyenjogúság védelmére 
vonatkozó törvényekkel. Ezeket a törvényeket, törvényjavaslati stádiumukban, 
gyakorta éppen azoknak a vállalatoknak a dühödt ellenzésével szemben 
léptették életbe, amelyeket az itt ülı tanácstagok igazgattak. Ám mihelyt a 
képviselıház és a szenátus törvénybe iktatta a javaslatokat, az említett 
vállalatok megtanultak alkalmazkodni az új játékszabályokhoz, és aztán már 
büszkélkedtek is a közjóhoz való hozzájárulásaikkal. Sıt némelyek, mint 
például Leonard Kingswood, arra a következtetésre jutottak, hogy a 
nagyvállalatok felelısségvállalása fellendíti az üzletet, úgyhogy síkra is szállt 
mellette. 

– Az Egyesült Államokban tizennégyezer bank van – emlékeztette az 
igazgató tanács tagjait Vandervoort –, s óriási a pénzügyi hatalmuk, ami a 
kölcsönnyújtást illeti. Természetesen akkor is felelısségteljesen kell bánnunk 
ezzel a hatalommal, ha az iparnak és a kereskedelemnek nyújtott kölcsönökrıl 
van szó. Meg kell néznünk, kinek nyújtunk kölcsönt, meg kell vizsgálnunk az 
ügyfél közéleti magatartását! Nem veszélyezteti-e a környezetet a kölcsönért 
folyamodó üzem? Biztonságos-e az új termék, melynek fejlesztésére kölcsönt 
kérnek tılünk? Mennyire ıszinték annak a vállalatnak a hirdetései, amely 
hitelre pályázik? X és Y vállalatok közül nem annak kell hitelt nyújtanunk, 
amelyik érvényesíti a faji megkülönböztetést. 

Vandervoort elırehajolt, s körbetekintett, egymás után szembenézve a 
tanács minden egyes tagjával. 

– Igaz – folytatta –, hogy manapság még nem mindig teszik fel ezeket a 
kérdéseket és nem mindig cselekszenek a mondottak értelmében. De a 
nagybankok vezetıi egyre gyakrabban tesznek fel ilyen kérdéseket, akárcsak 
az FMA is. Mert az élenjáró szerep minden vállalkozásban nagy hasznot 
hozhat, s így a bankszakmában is jövedelmezınek bizonyul. 



S ami ugyanilyen fontos: jobb, ha most járunk el önként, mint hogyha 
késıbb erıszakolják ránk a helyes magatartást, szabályozás útján. 

Alex szünetet tartott, egy lépést tett hátrafelé, majd ismét elırelendült. 
– Melyek hát azok a területek, amelyeken bankunknak magára kell 

vállalnia a vállalati felelısséget? 
Ben Rossellivel együtt vallom, hogy részt kell vennünk városunk és 

államunk életének javításában. Egyik egyszerő módja ennek az olcsó bérő 
lakások építésének finanszírozása, s ezt a kötelezettséget igazgató tanácsunk 
már vállalta a Forum East kezdeti stádiumában. Késıbb hozzájárulásunkat 
véleményem szerint növelni kell. 

Roscoe Heywardra pillantott, s így folytatta: 
– Tudom, persze, hogy a házépítési jelzálogkölcsön nem különösebben 

nagy haszonnal kecsegtetı ágazat. De azért van rá mód, hogy az ilyenfajta 
kötelezettségvállalást kitőnı jövedelmezıséggel párosítsuk. 

Az egyik mód, fejtegette az éberen figyelı tanácstagoknak, a bank 
takarékbetét-osztályának eltökélt és nagyarányú fejlesztése. 

– Hagyomány, hogy a lakásépítési jelzálogkölcsönöket a takarékbetétekbıl 
finanszírozzák a bankok, hiszen a jelzálogkölcsön hosszú lejáratú befektetés, 
és hasonlóképpen stabil és hosszú lejáratú üzletág a takarékbetét is. A 
jövedelmezıséget a mainál jóval nagyobb betétállománnyal fokozzuk. Hármas 
célt valósítanánk meg ezzel: nagyobb profit, nagyobb pénzügyi stabilitás, 
nagyobb hozzájárulás a társadalom fejlıdéséhez. 

Alig néhány évvel ezelıtt a mienkhez hasonló jelentıs kereskedelmi 
bankok megvetéssel nyilatkoztak a fogyasztói üzletágról, beleértve a kis 
összegő takarékbetéteket is; lenézték fontosságukat. Aztán, amíg mi 
szunyókáltunk, a takarék- és hitelszövetkezetek igen okosan megragadták az 
alkalmat, amelyet mi elhanyagoltunk, és elibénk vágtak. İk most a mi fı 
versenytársaink. De azért a személyes takarékbetétek térületén még mindig 
óriásiak a lehetıségeink. Valószínő, hogy egy évtized leforgása alatt a 
fogyasztói üzletág mindenütt felül fogja múlni a kereskedelmi betétágazatot, 
és a létezı legfontosabb pénzügyi erıvé válik. 

A takarékbetét azonban csak egy ágazat a sok közül, érvelt tovább Alex, 
ahol az FMA érdekeltsége látványos módon növelhetı. 

Nyugtalanul mocorgott, miközben beszélt, s egymás után tekintette át a 
bank többi ágazatát, vázolva a javasolt változtatásokat. Legtöbb javaslata 
benne foglaltatott abban a jelentésben, amelyet Ben kérésére állított össze egy-
két héttel azelıtt, hogy a bankelnök bejelentette közelgı halálát. Alex 
tudomása szerint a jelentést a nyomasztó események közepette senki sem 
olvasta el. 



Egyik javaslata az volt, hogy nyissanak az állam kertvárosi körzeteiben 
kilenc új fiókot. Egy másik javaslata az FMA alapos átszervezésére irányult. 
Indítványozta, kérjék ki egy üzemszervezéssel foglalkozó vállalat 
szakvéleményét a végrehajtandó "változtatásokról. 

– A kelleténél kevésbé eredményesen dolgozunk – mondta az 
egybegyőlteknek. – Nyikorog a gépezet. 

A befejezéshez közeledvén, visszatért a kiindulóponthoz: 
– Az iparral természetesen továbbra is tartson fenn szoros kapcsolatokat a 

bankunk. Az ipari kölcsön és a kereskedelmi üzletág továbbra is pillére 
tevékenységünknek. De nem az egyetlen pillére. És ne legyen minden mást 
háttérbe szorítóan a legnagyobb se. Az sem lenne helyes, ha a mennyiség, a 
nagy számok bővöletében lebecsülnénk a kisebb üzletek – a lakosság, a 
takarékbetétek – fontosságát. 

Ennek a banknak az alapítója a kispénző emberek kedvéért hozta létre az 
intézetet, akik más bankok szolgáltatásait nem vehették igénybe. Egy 
évszázad folyamán a bank rendeltetése szükségszerően bıvült, 
tevékenységének skálája szélesedett, de azért sem az alapító fia, sem az 
unokája egy pillanatra sem tévesztette szem elıl az eredeti rendeltetést, s nem 
feledkezett meg arról az alapelvrıl, hogy a megsokszorozódott kicsiny erı a 
legnagyobb erıt képviselheti. 

Kérem az igazgató tanácsot, tőzze ki azonnali célul a kis takarékbetétek 
számának nagymérvő növelését. Ezzel tiszteletben tartanánk a bankunk 
eredeti hivatását, növelnénk anyagi erınket és – a korszak tendenciájával 
összhangban – elımozdítanánk a közjólétet, ami a tulajdon jólétünk is egyben. 

Ahogyan a tanács tagjai megtapsolták Heywardot, most megtapsolták 
Vandervoortot is, amikor leült. Alex érezte, hogy némelyek csak 
udvariasságból tapsolnak; talán a tanácstagok fele látszott lelkesnek. 
Megállapította magában, hogy Heyward és ıközötte még nem dılt el a 
verseny. 

– Köszönöm, Alex – biccentett Jerome Patterton, és körbejáratta tekintetét. 
– Kérdések, uraim? 

A kérdések és a válaszok további fél órát vettek igénybe, aztán Roscoe 
Heyward és Alex Vandervoort együtt távozott a tanácsterembıl. Ki-ki a saját 
hivatali helyiségébe ment, hogy ott várja meg a tanács döntését. 

A tanácstagok végigvitatkozták a délelıttöt, de nem jutottak megegyezésre. 
Majd átmentek az igazgatósági étkezdébe, és ebéd közben is folytatták a vitát. 
Az ülés kimenetele még mindig bizonytalan volt, amikor az egyik pincér halk 
léptekkel odament Jerome Pattertonhoz. Egy kis ezüsttálca volt a kezében, a 
tálcán összehajtogatott papírlap. 



Az alelnök átvette a papírlapot, szétnyitotta, és elolvasta a szövegét. Némi 
szünet után fölállt, és megvárta, amíg az asztal körül elül a társalgás zaja. 

– Uraim – szólalt meg remegı hangon –, szomorúan tudatom önökkel, 
hogy szeretett elnökünk, Ben Rosselli néhány perccel ezelıtt meghalt. 

Röviddel ezután közös megegyezéssel és további vita nélkül elnapolták a 
tanácsülést. 
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Ben Rosselli halálának nemzetközi sajtóvisszhangja volt. Némely 
hírmagyarázó a legkézenfekvıbb közhelyhez folyamodott, s úgy emlékezett 
meg az eseményrıl, mint ami “egy korszak végét jelzi". 

Akár ezt jelezte, akár nem, annyi bizonyos volt, hogy Ben Rosselli 
elhunytával az utolsó olyan amerikai nagybank, amelyet egyetlen ember neve 
fémjelzett, a többihez hasonlóan alkalmazkodik a huszadik század derekán 
uralkodó szervezeti formákhoz – vagyis ezt is bizottság és alkalmazott 
igazgatók irányítják majd. A döntést, hogy ki kerül az alkalmazottak élére, a 
csúcsra, a temetés utáni idıpontra halasztották, amikor majd ismét összeül az 
igazgató tanács. 

A temetést december második hetének szerdájára tőzték ki. 
A temetés – és elızıleg a felravatalozás – a katolikus egyház szertartásai 

szerint és e szertartás teljes pompájával ment végbe, méltón Ben Rossellihez, 
a pápai lovagrend tagjához, a bıkező adakozóhoz. 

A holttest két napig feküdt a ravatalon a Szent Máté székesegyházban, 
illendıen a halott személyéhez. Mátét ugyanis – aki egykor a Lévi névre 
hallgatott és vámszedı volt – védıszentjüknek tekintik a bankárok. Mintegy 
kétezer ember – köztük az USA elnökének képviselıje, az állam kormányzója, 
nem egy nagykövet, több közéleti személyiség, sok banktisztviselı és sok 
egyszerő lélek – vonult el a ravatal és a nyitott érckoporsó elıtt. 

A temetés reggelén – ami biztos, az biztos – egy érsek, egy püspök és egy 
bíboros együtt celebrált gyászmisét. A reszponzóriumot ministránsok helyett 
teljes kórus intonálta megnyugtató hangerıvel. A zsúfolt katedrálisban. egy 
padsort az oltár közelében Rosselli hozzátartozói és barátai számára tartottak 
fenn. Közvetlenül mögöttük helyezkedtek el az FMA igazgatói és más vezetı 
tisztviselıi. 

Az ünnepélyes feketébe öltözött Roscoe Heyward az FMA-gyászolók elsı 
sorában ült, mellette Beatrice, a felesége – tekintélyes, robusztus hölgy – és 
fiuk, Elmer. Heyward maga ugyan az episzkopális egyházhoz tartozott, de jó 



elıre tanulmányozta a katolikus szertartásokat, úgyhogy kecsesen térdet 
hajtott, mielıtt helyet foglalt és mielıtt távozott. (Ez utóbbi aprólékos 
formaságot különben sok katolikus mellızte.) Heywardék ismerték a 
reszponzóriumot is, úgyhogy csak az ı hangjuk hallatszott. Alex Vandervoort 
– sötétszürke öltönyében – két sorral Heywardék mögött ült, és végig néma 
maradt. Agnosztikus lévén, nem érezte magát otthon ebben a környezetben. 
Eltőnıdött magában, hogy vajon mit szólna ehhez a sok díszes ceremóniához 
az egyszerőséget kedvelı Ben Rosselli. 

Alex mellett Margot Bracken kíváncsian tekingetett körbe. Eredetileg úgy 
tervezte, hogy a Forum East lakóinak küldöttségével vesz részt a temetésen, 
de az éjszakát Alex lakásán töltötte, és a férfi rábeszélte, hogy kísérje el. A 
Forum East nagyszámú küldöttsége valahol mögöttük helyezkedett el. 

Margot mellett D'Orseyék ültek: Edwina és Lewis. A férfi, mint mindig, 
soványnak, szinte kiéhezettnek látszott, s leplezetlenül unta az egészet. 
Valószínő, gondolta Alex, hogy Lewis magában már a lapja következı számát 
szerkeszti. A D'Orsey házaspár Margot-val és Alexszel autózott ide, nemcsak 
azért, mert Edwina és Margot unokatestvérek voltak, hanem mert kellemesnek 
találták egymás társaságát. A gyászmise után együtt szándékoztak kimenni a 
temetési szertartásra. 

Jerome Patterton alelnök és felesége az Alexék elıtti sorban foglalt helyet. 
Alex ugyan közönyösen szemlélte a szertartást, mégis könnyek tolultak a 

szemébe, amikor a koporsót elvitték mellette, és kivitték a templomból. Az 
elmúlt néhány nap alatt ráeszmélt, hogy szinte fiúi szeretetet érzett Ben iránt. 
Az öregúr bizonyos értelemben apaszemélyiség volt, s Alex úgy érezte, 
életében Ben halála pótolhatatlan őrt hagy maga után. 

Margot gyöngéden megszorította Alex kezét. 
Miközben a gyászolók kifelé tódultak a templomból, Alex tekintete 

találkozott Roscoe és Beatrice Heyward pillantásával. Alex biccentett, a 
köszönését viszonozták. Heyward vonásai, a közös gyász jeleként, 
megenyhültek, a kettejük viszályát egy percre elfeledték, mintegy annak 
felismeréseképpen, hogy nemcsak Ben volt halandó – ık maguk is azok. 

A székesegyház elıtt a rendırség eltérítette a forgalmat. A koporsó már ott 
volt a virággal borított halottaskocsin. A rokonok és a bank fıtisztviselıi 
beszálltak a rendıri irányítás mellett odagördülı luxusautókba. Az autósor 
élén már elhelyezkedett, berregı motorkerékpárokon, a rendıri díszkíséret. 

Szürke és hideg volt a nap, az utcákon széllökések sodorták a port. 
Odafent, a magasban égnek meredeztek a katedrális tornyai, a hatalmas, széles 
homlokzatra lerakódott évek korma-szennye. A meteorológia havazást jósolt, 
de egyelıre nem esett hó. 



Alex intett a sofırjének, Lewis D'Orsey pedig szemüvegén keresztül nézte 
a tévéoperatıröket és a fotósokat, akik a templomból kitóduló gyászolókat 
fényképezték. 

– Ha én nyomasztónak találom az egészet, márpedig annak találom – 
jegyezte meg –, a riportok még inkább lenyomják holnapra az FMA 
részvényeinek árfolyamát. 

Alex kelletlenül bár, de igazat adott neki. İ letudta, amit Lewis, hogy 
tudniillik a New York-i tızsdén az FMA-részvények öt és fél ponttal estek, 
amióta híre terjedt Ben Rosselli betegségének. A legújabb árfolyamcsökkenést 
az utolsó Rosselli halála – a név nemzedékeken át egyet jelentett az FMA-val 
– meg az új vezetés irányával kapcsolatos bizalmatlanság okozta. Most – bár 
ez korántsem logikus – a temetés körüli hírverés további árfolyameséssel 
járhat. 

– Újra emelkedni fog a részvényeink árfolyama – állapította meg Alex. – 
Az osztalék magas, és voltaképpen semmi sem változott. 

– Tudom – bólintott Lewis. – És ennek megfelelıen holnap délután 
behajtom a kontreminbıl eredı hasznomat. 

– Te kontremináltad az FMA részvényeit? – kérdezte döbbenten Edwina. 
– Természetesen! És néhány ügyfelemnek is azt tanácsoltam, 

cselekedjenek hasonlóképpen. Úgyhogy mostanra már csinos kis nyereségre 
tettünk szert. 

– Te meg én, Lewis, soha semmi bizalmas üzleti ügyet nem tárgyalunk 
meg egymással – protestált Edwina. – De mások ezt nem tudják. És mivel én a 
bankban dolgozom, megvádolhatnak azzal, hogy visszaélsz egy titkos belsı 
információval. 

– Ez erre az esetre nem érvényes, Edwina – rázta meg a fejét Alex. – Ben 
betegsége köztudott volt. 

– Amikor fölszámoljuk majd a tıkés rendszert – vetette közbe Margot –, 
ezt a fajta spekulációt az elsık között fogjuk elsöpörni. 

– De miért? – vonta fel a szemöldökét Lewis. 
– Azért, mert teljességgel negatív. A besszre. spekulálás bomlasztó. Mások 

veszteségére épít. Hullarabló és társadalomellenes cselekedet. 
– Dehogyis az. Jó kis tıkenyereséget hoz – vigyorgott Lewis. Már azelıtt 

is jó néhányszor összeakasztották a tengelyt Margot-val. – És manapság arra 
nagyon nehéz szert tenni – folytatta. – Legalábbis amerikai befektetésekkel. 

– Akkor se helyeslem, hogy FMA-részvényekkel spekulálsz! – erısködött 
Edwina. – Rossz fényt vet ránk. 

Lewis D'Orsey komolyan nézett a feleségére. 
– Jól van, drágám –.mondta –, ha holnap lefedeztem magamat, soha többé 

nem játszom FMA-papírokkal. 



Margot átható pillantást vetett a házaspárra. 
– Tudod, hogy Lewis komolyan gondolja, amit mond – jegyezte meg Alex. 
Vandervoort néha eltőnıdött, milyen lehet Edwina és Lewis kapcsolata. 

Külsıleg nem látszottak összeillınek. Edwina elegánsan vonzó, mindig 
nyugodt; Lewis nem valami jó megjelenéső, cingár figura, befelé forduló – 
csak a hozzátartozói meg a barátai társaságában nem –, noha ez a tartózkodás 
a dörgedelmes pénzügyi tanácsadó folyóiratát korántse jellemzi. A 
házasságukkal azonban nyilván nincs semmi baj, mindegyikük tiszteli és 
szereti a másikat, miként Lewis iménti magatartása is mutatta. Úgy látszik, 
gondolta Alex, az ellentétes egyéniségek nemcsak vonzzák egymást, hanem 
általában a házasságuk is tartós marad. 

Alexnek a bank autóparkjából kölcsönzött Cadillacje besorolt a katedrális 
elıtt egyre növekvı kocsisorba, és ık négyen elindultak feléje. 

– Sokkal civilizáltabb ígéret lett volna – jegyezte meg Margot –, ha Lewis 
megfogadja, hogy soha semmiféle részvénnyel nem fog többé besszre 
spekulálni. 

– Mondd, Alex – fordult Vandervoorthoz Lewis –, mi közös van benned és 
ebben a szoci csajban? 

– Klasszul kijövünk az ágyban – vágta oda Margot. – Nem elég ez? 
– És feleségül szeretném venni ıt, mégpedig rövidesen – mondta Alex. 
– Remélem, hogy hamarosan megteszed – szólt lelkesen Edwina. 
Edwina és Margot gyermekkoruktól fogva közel álltak egymáshoz, jóllehet 

vérmérsékleti és világnézeti okokból olykor összekülönböztek. Egyik közös 
vonásuk az volt, hogy a család mindkét ágán a nık igen erıs egyéniségek 
voltak és hagyományosan részt vettek a közéletben. 

– Van valami újság Celia körül? – kérdezte Edwina halkan Alextıl. 
– Semmi változás – rázta meg a fejét Alex. – Sıt: némileg rosszabbodott az 

állapota. 
A kocsihoz értek. Alex intett a gépkocsivezetınek, hogy maradjon csak 

ülve; maga nyitotta ki a hátsó ajtót a többieknek, majd ı is beszállt. A sofırt 
az utasülésektıl elválasztó üvegtábla zárva volt. Elhelyezkedtek a kocsiban, 
mialatt a menet tovább araszolt. 

Alex számára Celia említése elmélyítette a pillanat szomorúságát. S némi 
bőntudattal úgy érezte, nemsokára ismét meg kell látogatnia a feleségét. 
Október eleji nyomasztó látogatása óta csak egyszer volt kint nála a klinikán: 
Celia ezúttal még zárkózottabb volt, halvány jelét sem mutatta annak, hogy 
felismerné férjét, és egész idı alatt némán sírdogált. Alex pedig napokig 
leverten járkált, és rettegett a látogatás megismétlésétıl. 



Eszébe ötlött, hogy lám, Ben Rosselli, akinek a koporsója ott halad elöl, 
jobban járt, mint Celia, az ı élete legalább visszavonhatatlanul befejezıdött. 
O, ha Celia meghalna!... Alex szégyenkezve fojtotta el gondolatait. 

Margot és az ı kapcsolatában új fejlemény nem jelentkezett. A lány 
továbbra is erélyesen ellenezte, hogy Alex elváljon a feleségétıl. Csak akkor 
teheti meg, mondta, ha már teljességgel bizonyos, hogy Celia állapotán nem 
változtat a dolog. Margot, úgy látszik, kész meghatározatlan ideig fenntartani 
kapcsolatuk jelenlegi formáját. İ, Alex, már kevésbé. 

– Régóta meg akarom kérdezni tıled – fordult Edwinához Lewis –, hogy 
mi lett azzal a beosztottaddal. Tudod, azzal, akit lopáson kaptak. Hogy is 
hívják? 

– Miles Eastinnek – felelte Edwina. – A jövı héten tárgyalja az ügyét a 
büntetı törvényszék. Megidéztek tanúnak. Képzelheted, hogy nem örülök 
neki. 

– Legalább elkapták a valódi tettest – jegyezte meg Alex. Olvasta a 
revíziós szolgálat vezetıjének jelentését a sikkasztásról meg a lopásról, s 
olvasta Nolan Wainwright beszámolóját is. – Mi van a pénztárosnıvel, akit 
belekevertek a dologba? Mrs. Núñez a neve? Megnyugodott már? 

– A jelek szerint igen. Attól tartok, nehéz órákat szereztünk Juanitának. S 
mint kiderült, igazságtalanul. 

Margot eddig csak fél füllel hallgatta a beszélgetést, most azonban 
felfigyelt. 

– Ismerek egy Juanita Núñezt – mondta. – Nagyon rendes fiatalasszony, a 
Forum Eastben lakik. Azt hiszem, otthagyta a férje. És van egy kisgyereke. 

– Azt hiszem, ı az – mondta Edwina. – Igen, most már emlékszem: ott 
lakik a Forum Eastben. 

Margot ugyan még sok mindenre kíváncsi lett volna, de érezte, a helyzet 
nem alkalmas a további kérdezısködésre. 

Rövid idıre csend támadt, s Edwina tovább főzte a gondolatsort. Ez a két 
friss esemény – Ben Rosselli halála és Miles Eastin ırült ballépése, amellyel 
tönkretette az életét – nagyon gyorsan követte egymást. Mindkettı 
elszomorította Edwinát, hiszen kedvelte Bent is, Milest is. 

Ben halálát persze fájdalmasabbnak kellene ereznem, gondolta, hiszen 
nagyon sokat tett értem. Valóban: Edwina gyors bankkarrierje ugyan kitőnı 
képességeinek volt köszönhetı, de meg kell adni, Ben sose habozott – pedig a 
legtöbb munkáltató habozik ilyenkor! –, hogy a nıknek éppen akkora 
lehetıségeket adjon, mint a férfiaknak. Edwina mostanára unta a nımozgalom 
képviselıinek szájalását: úgy látta, hogy a nıket manapság már éppen a nemük 
miatt részesítik elınyben az üzleti életben, olyan elınyöket biztosítva nekik, 
amelyekre ı, Edwina, sose tartott igényt, s amelyekre nem is volt szüksége. 



Ennek ellenére amióta csak Bent ismerte – márpedig hosszú évek óta ismerte 
–, az öregúr személye biztosíték volt az egyenlı bánásmódra. Akárcsak Alex, 
Edwina is könnyezett a katedrálisban, amikor elvitték mellette Ben koporsóját, 
hogy odakint elinduljon az utolsó útra. 

Gondolatai visszatértek Milesra. Még elég fiatal ahhoz, hogy új életet 
kezdjen, bár korántsem lesz könnyő dolga. Bankba soha többé nem veszik fel. 
Egyéb bizalmi állásra sem gondolhat. De bármit tett is, talán mégse küldik 
börtönbe, remélte Edwina. 

– Mindig bőnösnek érzem magam, ha temetésen köznapi társalgást 
folytatok – szólalt meg. 

– Semmi okod rá – nyugtatta meg Lewis. – Persze ami engem illet, 
szeretném, ha az én temetésemen fontos dolgokat mondanának, nem holmi 
jelentéktelen csacskaságokat. 

– Errıl jó elıre gondoskodhatsz – tanácsolta Margot. – Jelentesd meg a The 
D'Orsey Newsletter ünnepi búcsúszámát erre az alkalomra, aztán a 
gyászhuszárok szétosztogathatják. 

– Remek ötlet! Lehet, hogy megcsinálom – vigyorgott Lewis. 
Céltudatosan kezdett haladni a gyászmenet. Elöl felpörgették motorjaikat a 

rendırök; két motorkerékpáros rendır pedig hátulról tört elıre, hogy az 
útkeresztezıdéseknél megállítsa a forgalmat. A nyomukban meginduló 
jármővek növelték sebességüket, a menet rövidesen maga mögött hagyta a 
Szent Máté-katedrálist, és már a belváros utcáin haladt. 

A megjósolt hó szállingózni kezdett. 
– Tetszik nekem Margot ötlete – tőnıdött fennhangon Lewis. – “Búcsúszó" 

Bulletin – és már megvan a vezércikk szalagcíme is: Temessétek el velem az 
USA-dollárt! Megtehetitek, hiszen úgyis kampec már! A cikkben pedig 
követelni fogom új pénzegység bevezetését a dollár helyett: USA-D'Orsey 
lenne a neve. Persze aranyfedezettel. Késıbb aztán a világnak remélhetıleg 
megjön az esze, és mindenütt visszatérnek az aranyalapra. 

– No, akkor rólad – fogják megmintázni a visszafejlıdés szobrát – mondta 
Margot –, és minden fényképeden hátra kell majd nézned. Mert ha a világ 
visszatér az aranyalaphoz, akkor még kevesebb ember kezében fognak 
összpontosulni a javak, mint manapság, az emberiség óriási hányadának pedig 
ki fog lógni a feneke a nadrágból. 

Lewis fintorgott. 
– Gusztustalan kilátások – legalábbis ez az utóbbi. De egy új, stabil 

pénzrendszer még ezt az árat is megérné. 
Alex, aki a pótülésen foglalt helyet hármuk elıtt, félig hátrafordult, hogy 

bekapcsolódjék a társalgásba. 



– Ide hallgass, Lewis. Megpróbálok tárgyilagos lenni, és néha úgy 
gondolom, hogy a dollárral meg a pénzügyi rendszerrel kapcsolatos 
borúlátásod indokolt. De nem tudok osztozni a totális pesszimizmusodban. 
Meggyızıdésem, hogy a dollár magához térhet. És azt sem tudom elhinni, 
hogy az egész pénzrendszer szétesıben van. 

– Persze, mert nem akarod elhinni – vágta rá Lewis. – Bankár vagy. És ha 
összeomlik a pénzrendszer, akkor te meg a bankod becsukhatjátok a boltot. S 
akkor nem marad más hátra, mint hogy az értéktelen papírpénzt eladjátok 
tapétának vagy vécépapírnak. 

– Jaj, eridj már! – szólt rá Margot. Edwina felsóhajtott. 
– Tudod, Margot, hogy mindig ez a vége, ha provokáljátok. Akkor meg 

miért csináljátok? 
– Nem, kedvesem, nem! – kötötte Lewis az ebet a karóhoz. – A 

legnagyobb tisztelettel kérlek, vegyetek komolyan. Nincs szükségem és nem 
is tartok igényt kíméletre. 

– De hát mit akarsz te? – érdeklıdött Margot. 
– Azt akarom – hangzott a válasz –, hogy ismerjék be az igazságot: az 

Egyesült Államok tönkreteszi a saját pénzrendszerét meg a világét is. Az ok: a 
politika, a kapzsiság és az eladósodás. Azt akarom, hogy világosan megértse 
mindenki: nemcsak egyének vagy vállalatok mehetnek csıdbe, hanem egész 
országok is. Azt akarom, hogy mindenki megértse: az Egyesült Államok 
igenis a csıd szélén áll; hiszen, Isten a tudója, van rá elég történelmi 
precedens, amibıl kiderül, hogyan és miért történik az ilyesmi. A valuták 
tönkrejutása nem új dolog. Bıven van rá példa ebben a mi évszázadunkban, s 
mindegyik ugyanarra az okra vezethetı vissza: az inflációnak ez a vérbaja a 
kormányzattól indul ki, amely nyakló nélkül nyomatja a papírpénzt, arany- 
vagy egyéb értékfedezet nélkül. S az Egyesült Államok kormánya a legutóbbi 
tizenöt évben pontosan így járt el. 

– Az igaz, hogy a kelleténél több dollárbankjegy van forgalomban – 
ismerte be Alex. –Józan ember nem vonhatja ezt kétségbe. 

Lewis morcosán bólintott. 
– És több az adósság – jelentette ki –, mint amennyit valaha is vissza lehet 

fizetni, méghozzá olyan adósság, ami úgy dagad, mint valami szörnyőségesen 
nagy buborék. Az USA-kormányzatok vadul költötték a milliárdokat, 
eszeveszetten vették fel a kölcsönöket és hihetetlen. mértékben halmozták fel 
az adósságokat, aztán megindították a bankóprést, hogy még több papírpénzt 
és még nagyobb inflációt hozzanak létre. És az emberek egyénenként is 
követték a rossz példát. – Lewis a menet élén haladó halottaskocsira mutatott: 
– A Ben Rosselli-féle bankárok a legkárhozatosabb dolgot mővelték: 
adósságot adósságra halmoztak ostoba módon. De te, Alex, te is megtetted a 



magadét az inflációt elımozdító hitelkártyáiddal, meg a könnyő hitelekkel. 
Mikor fogják újra megtanulni az emberek, hogy könnyő adósság nincs? Én 
mondom nektek, pénzügyileg az amerikaiak, nemzetként és egyénenként is, 
elvesztették a józan eszüket. 

– Ha netán kíváncsi volnál rá, Margot – fordult unokatestvéréhez Edwina –
, nemigen szoktunk Lewisszal bankügyekrıl beszélni, így békésebb otthon a 
hangulat. 

– Lewis – mosolyodott el Margot –, pontosan úgy beszéltél, ahogyan a 
lapodba írsz. 

– Avagy pedig mint ahogy vészmadarak csapkodják szárnyaikat egy üres 
helyiségben, ahonnan senki sem hall meg semmit. 

– Fehér temetés lesz – szólt hirtelen Edwina. Elırehajolva nézte a kocsi 
bepárásodott ablakából a sőrő hóesést. Már az elıvárosi utcákban gördültek 
elıre, a frissen lehullott hó síkossá tette az úttestet, s lelassult a menet, mivel 
elöl a motorkerékpáros rendırök a biztonság okából csökkentették a 
sebességet. 

Alig nyolcszáz méter innen a temetı, mondta magában Alex. 
Lewis D'Orsey még egy utószót biggyesztett a fejtegetéseihez: 
– Így hát az emberek óriási többsége részére nincsen remény; vége a 

pénzjátszmának. A takarékbetétek, a nyugdíjak, a rögzített kamatlábas 
befektetések értéküket vesztik; túl vagyunk a tizenkettedik órán. Most már 
mindenki a maga bırét menti, a fennmaradásért harcol, pénzügyi mentıövek 
után tülekszik. Mert vannak bizonyos módok arra, hogyan lehet hasznot húzni 
az általános szerencsétlenségbıl. Ha érdekel, Margot, megtalálod a recepteket 
a legújabb könyvemben. A címe: Válságok és katasztrófák: hogyan lehet 
keresni rajtuk. Mellesleg: a könyv kitőnıen fogy. 

– Engem azonban nem érdekel, ha nem veszed rossz néven – jelentette ki 
Margot. – Nem kérek belıle. Olyan ez, mintha valaki szérummal spekulálna 
pestisjárvány idején. 

Alex már elıbb hátat fordított a többieknek, és a szélvédı üvegen át kifelé 
bámult. Lewis néha színházat játszik, gondolta, és elveti a sulykot. 
Rendszerint azonban józan számítás és ésszerő érvelés húzódik meg a 
mondanivalója mögött. – Mint például most is. És lehet, hogy igaza van, és 
valóban küszöbön a pénzügyi összeomlás. Ha igen, akkor az a történelem 
legkatasztrofálisabb összeomlása lesz. 

S nemcsak Lewis D'Orsey vallja ezt a nézetet. Néhány pénzügyi szakértı 
osztja a véleményét, jóllehet ezek az emberek népszerőtlenek és gyakorta 
gúny tárgyai. Talán mert senki nem akar hinni az apokaliptikus végítéletben. 
Legkevésbé a bankárok. 



Véletlen egyezésképpen az utóbbi idıben Alex két dologban is úgy 
gondolkozott, mint Lewis. Az egyik: nagyobb takarékosságra van szükség – 
ezért szállt síkra a takarékbetétek szorgalmazása mellett egy hete az igazgató 
tanács ülésén. A másik: nem vezethet jóra az emberek rohamos eladósodása, 
amely az elburjánzó hitelnyújtásnak, különösen pedig azoknak a kis mőanyag 
kártyáknak a következménye. 

Újból hátrafordult, s egyenesen Lewishoz intézte szavait: 
– Te meg vagy gyızıdve róla, hogy rövidesen beüt a krach. Tegyük fel, 

hogy ha amolyan átlagos betéted vagy folyószámlád volna USA-dollárban, 
milyen bankban tartanád leginkább a pénzed? 

– Nagybankban – vágta rá habozás nélkül Lewis. – Mert ha jön a krach, 
elsınek a kisbankok mennek csıdbe. Ez történt a húszas években, amikor a 
kisbankok úgy dıltek össze, akár a kuglibábuk, és ez fog történni most is, 
mivel a kisbankoknak nincs elég készpénzük ahhoz, hogy túléljék a pánikot és 
a bankok megrohamozását. Ami pedig a szövetségi betétbiztosítást illeti, ne is 
beszéljünk róla. A rendelkezésre álló pénz kevesebb, mint a bankbetétek egy 
százaléka, ami közel sem elég fedezetnek, ha a bankok országszerte csıdbe 
mennek. 

Lewis gondolkozott egy darabig, aztán így folytatta: 
– Legközelebb azonban nemcsak a kisbankok mennek csıdbe. Tönkre fog 

menni néhány nagybank is, mégpedig azok, amelyeknek túlságosan sok 
milliójuk van lekötve nagy ipari kölcsönökben; aztán azok, amelyeknek 
túlságosan nagy a nemzetközi betétállomány-aránya – az efféle forró pénz 
ugyanis egyik napról a másikra eltőnhet; továbbá azok, amelyeknek túl kicsi 
lesz a likviditása, amikor megrohanják készpénzért a pánikba esett betevık. 
Ha tehát én lennék az a te képzeletbeli betét- vagy folyószámla-tulajdonosod, 
Alex, tanulmányoznám a nagybankok mérlegbeszámolóit, és azt választanám, 
amelyiknél alacsony a kölcsönöknek a betétekhez viszonyított aránya, és elég 
széles a belföldi betéttulajdonosi bázisa. 

– De hisz ez kitőnı! – kiáltott fel Edwina. – Az FMA történetesen mindkét 
tételnek megfelel. 

Alex bólintott: 
– Pillanatnyilag. 
De megváltozna a helyzet, gondolta, ha Roscoe Heyward javaslatait – nagy 

összegő, új kölcsönök az iparnak – elfogadja az igazgató tanács. 
Errıl eszébe jutott, hogy a tanács két nap múlva összeül, folytatni az egy 

hete félbeszakadt ülést. 
A kocsi lassított, megállt, elırearaszolt, majd ismét megállt. A menet a 

temetıhöz ért, és most már a temetıi utakon haladt. 



Egymás után nyíltak a kocsiajtók, egymás után szálltak ki az emberek; 
esernyıvel vagy feltőrt gallérral, összehúzódva, védekezve a hideg és a hó 
ellen. A koporsót leemelték a halottaskocsiról. Rövidesen azt is befödte a hó. 

Margot Alex karjába kapaszkodott, aztán D'Orseyékkal együtt beálltak a 
menetbe, amely csöndesen kísérte sírjához Ben Rossellit. 
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Az elızetes megállapodás szerint sem Roscoe Heyward, sem Alex 
Vandervoort nem volt jelen az újabb igazgató tanácsi ülésen. Mindketten a 
hivatali helyiségükben várták, hogy hívják ıket. 

Erre röviddel déli tizenkettı elıtt került sor, két órával azután, hogy a 
tanács megkezdte a vitát. Bekérették a tanácsterembe Dick Frenchet is, aki – 
alelnöki rangban – a bank propagandaügyeit intézte. Az ı feladata volt, hogy“ 
nyilatkozatot fogalmazzon a sajtó számára arról: ki lett az FMA új elnöke. 

Ami azt illeti, már két közleményt is íratott, s mindegyikhez odatőzte a 
megfelelı fényképet. 

Az egyik közlemény címe a következı volt: 
 

ROSCOE D. HEYWARD 
A FIRST MERCANTILE AMERICAN BANK 

ÚJ ELNÖKE 
 
A másiké: 
 

ALEXANDER VANDERVOORT 
A FIRST MERCANTILE AMERICAN BANK 

ÚJ ELNÖKE 
 
Már megcímezték a borítékokat is, és riadóztatták a küldöncöket. Az egyik 

vagy másik közlemény, legelsı példányait még a délután folyamán el kell 
juttatni a távirati irodákhoz, az újságok közgazdasági rovatvezetıihez, a tévé- 
és rádióállomásokhoz. Több száz példányt pedig az est folyamán 
szándékoztak szétküldeni postán. 

Heyward és Alex együtt érkeztek a tanácsterembe. Elfoglalták üresen álló 
helyüket az ellipszis alakú hosszú asztalnál. 

A propagandafınök ott ácsorgott az ülésen elnöklı Jerome Patterton 
mögött. 



A legrégibb tanácstag, Harold Austin ismertette a tanács határozatát. 
Bejelentette: Jerome Patterton, az igazgató tanács eddigi alelnöke azonnali 

hatállyal a First Mercantile American Bank elnökévé neveztetett ki. 
A bejelentés alatt a kinevezett elnök kissé kábán meredt a világba. 
A propagandafınök pedig – alig hallhatóan – ezt sziszegte: 
– A jóistenit! 

 
 
Késıbb, még aznap Jerome Patterton külön-külön beszélt Heywarddal és 
Vandervoorttal. 

– Átmeneti pápa vagyok – tájékoztatta mindkettıjüket. – Mint tudod, nem 
pályáztam én erre az állásra. Te is tudod, a tanács többi tagja is tudja, hogy 
mindössze tizenhárom hónap választ el a kötelezı nyugdíjkorhatártól. De hát a 
tanács képtelen volt dőlıre jutni kettıtök között. Azzal, hogy engem 
választottak, idıt nyernek a végleges döntéshez. Hogy akkor mi fog történni, 
azt én éppúgy csak találgatni tudom, mint te. Idıközben persze megteszek 
minden tılem telhetıt, és mindkettıtök segítségére szükségem van. Tudom, 
hogy számíthatok rá, hiszen nektek is érdeketekben áll. Hogy ezenkívül mit 
ígérhetek? Hát csak annyit, hogy érdekes esztendınek nézünk elébe. 
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Margot Bracken már az alapozási munkák megkezdése elıtt aktív részt vállalt 
a Forum East-programban. Elıbb jogtanácsosa volt a polgárok egy 
csoportjának, amely síkraszállt a vállalkozás mellett, késıbb pedig ugyanilyen 
szerepet vállalt a bérlık szövetségében. Ezenkívül jogi segítséget nyújtott a 
rászoruló családoknak, mégpedig egészen csekély tiszteletdíjért, vagy akár 
ingyen. Margot gyakran járt a Forum Eastben, sok lakóval kötött ismeretséget, 
így Juanita Núñezzel is. 

Három nappal Ben Rosselli temetése után, szombat délelıtt, Margot a 
Forum East bevásárlóutcájában levı csemegeboltban találkozott Juanitával. 

A Forum Eastet homogén lakóközösségnek tervezték, olcsó, de csinos 
lakásokkal, új bérházakkal, meg régebbi, de felújított és átalakított 
épületekkel, sportpályákkal, mozival, hangversenyteremmel, azonkívül persze 
üzletekkel és éttermekkel. Az eddig elkészült épületeket fasorral szegélyezett 
sétányok és gyalogos felüljárók kötötték össze – nem egy ilyen megoldást a 
San Franciscó-i Golden Gateway és a londoni Barbican mintájára terveztek. 



Más területeken még folyt az építkezés, egyes bıvítések pedig csak a tervezési 
stádiumban voltak, pénzügyi fedezetre várva. 

– Hello, Mrs. Núñez! – szólította meg Juanitát Margot. – Megiszik velem 
egy kávét? 

A csemegebolt melletti teraszon kortyolgatták az eszpresszókávéjukat, és 
beszélgettek – Juanitáról, a kislányáról, Esteláról, aki éppen balettórán volt (a 
balettiskolát a lakóközösség finanszírozta), meg a Forum East kiépülésérıl, 
fejlıdésérıl. Férjével, Carlosszal együtt, Juanita a lakótelep elsı bérlıi közé 
tartozott, apró kis lakást mondhattak magukénak az egyik lift nélküli, régebbi, 
renovált épületben. Röviddel a beköltözésük után Carlos ismeretlen helyre 
távozott, Juanita azonban mindeddig megtartotta a lakást. 

– Nagyon nehéz kijönni a pénzbıl – vallotta be a fiatalasszony. – És 
mindenki ugyanilyen gondokkal küszködik. Hónapról hónapra kevesebbet ér a 
pénzünk. Ez a hatalmas infláció! Mi lesz ennek a vége? 

Lewis D'Orsey szerint, tőnıdött el Margot, katasztrófa és anarchia lesz a 
vége. Ezt azonban nem közölte Juanitával. 

– Úgy hallottam – mondta –, hogy valami problémája támadt a bankban, 
ahol dolgozik. 

Juanita elkomorodott. Egy pillanatig úgy látszott, elsírja magát, mire 
Margot sietve hozzátette: 

– Igazán sajnálom! Talán nem kellett volna szóba hoznom a dolgot. 
– Ugyan! Csak hát... hirtelen megint eszembe jutott az egész. Mindegy, 

most már vége. Ha kívánja, elmondom. 
– Valamit tudnia kell rólunk, ügyvédekrıl – mondta Margot –, szeretjük 

mindenbe beleütni az orrunkat. Kíváncsi fajta vagyunk. 
Juanita nevetett, de aztán elkomolyodott és beszámolt a hatezer dollár 

eltőnésérıl, meg a gyanú és a faggatózás negyvennyolc órán át tartó 
lidércnyomásáról. Miközben Margot hallgatta, egyre fokozódott a dühe, amely 
különben is mindig fortyogott benne, a felszín alatt. 

– A banknak csakis az ügyvédje jelenlétében lett volna joga kihallgatni – 
mondta. – Miért nem fordult hozzám? 

– Erre nem is gondoltam. 
– Ez a baj! A legtöbb ártatlan ember nem gondol ilyesmire. – Margot egy 

pillanatra eltőnıdött, aztán azt mondta: 
– Edwina D'Orsey az unokatestvérem. Majd beszélek vele errıl az ügyrıl. 
Juanita rémült arcot vágott. 
– Nem tudtam! De kérem, ne beszéljen vele. Végeredményben mégis csak 

Mrs. D'Orsey jött rá az igazságra. 
– Jól van, ha nem akarja, hát nem beszélek vele errıl. De majd 

megbeszélem a dolgot valakivel, akit maga nem ismer. És jusson eszébe: ha 



netán ismét bajba keveredik, bármilyen ügyben forduljon csak-hozzám, és én 
a segítségére leszek. 

– Köszönöm – bólintott Juanita. – Megfogadom a tanácsát. 
 
 
– Ha a bank felmondott volna Juanita Núñeznek, azt tanácsoltam volna 

neki, indítson pert ellenetek – jelentette ki aznap este Margot Bracken Alex 
Vandervoortnak. – És akkor jó sok pénzt szedtünk volna ki belıletek. 

– Könnyen lehet – hagyta helyben Alex. Táncolni és vacsorázni mentek, s 
Margot Volkswagenjét Alex vezette. – Különösen mivel kiderült, hogy saját 
tisztviselınk, Miles Eastin a tettes. Szerencsére Edwina nıi ösztöne jól 
mőködött, és megmentett bennünket a te nıi ösztönöd akcióba lépésétıl. 

– Komolytalan vagy. 
– Igazad van – mondta Alex, most már egészen más hangon. – Pedig nem 

volna szabad. Szó, ami szó, pocsékul viselkedtünk Mrs. Núñezzel, és ezt 
minden érdekelt nagyon jól tudja. Tudja Edwina és tudja Nolan Wainwright. 
És tudom én is, mert mindent elolvastam az ügyrıl. De szerencsére végül is 
nagy baj nem történt. Mrs. Núñez megtartotta az állását, a bank pedig jó leckét 
kapott, és a jövõben hasznosíthatja a tanultakat. 

– Ez a beszéd! – helyeselt Margot. 
Ebben maradtak. És mivel mindketten imádtak vitatkozni, ez már nagy 

teljesítménynek számított. 
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Miles Eastin ügyét a karácsonyt megelızı héten tárgyalta a szövetségi 
bíróság. A vád: ötrendbeli sikkasztás. A vádpontok közül négy a bank terhére, 
összesen tizenháromezer dollár erejéig végrehajtott csalárd nyerészkedésre 
vonatkozott. Az ötödik vádpont a hatezer dollár készpénz ellopása volt. 

Winslow Underwood bíró tárgyalta az ügyet. 
Mivel kiderült, hogy Eastinnek anyagi erıforrásai nincsenek, hivatalból 

kirendelt védı képviselte az érdekeit. A jó szándékú, de tapasztalatlan ügyvéd 
tanácsára Eastin minden vádpontban ártatlannak vallotta magát. Mint kiderült, 
ez rossz tanács volt. Gyakorlottabb ügyvéd, felmérve a bizonyítékokat, rávette 
volna védencét, hogy ismerje be bőnösségét, s akkor talán megállapodhat az 
ügyésszel, nehogy néhány kínos részlet nyilvánosságra kerüljön a tárgyalás 
folyamán, elsısorban az, hogy Eastin igyekezett gyanúba keverni Juanita 
Núñezt. 



Így azonban minden napfényre került. 
Edwina D'Orsey tanúvallomást tett, tanúskodott Tottenhoe meg a központi 

revizorok egyike, Gayne, sıt egy kollégája is. Innes, az FBI különleges 
ügynöke bizonyítékként beterjesztette Miles Eastin aláírt vallomását a 
készpénzlopásról. Ezt a vallomást Eastin az FBI helyi irodáján tette, mégpedig 
azután, hogy Nolan Wainwright a lakásán kicsikarta tıle a saját kezőleg írott 
vallomást. 

Két héttel a tárgyalás elıtt, a vizsgálati eljárás folyamán, a védı jogi 
kifogással élt, s indítványozta, hogy az FBI-dokumentumot zárják ki a 
bizonyítékok közül. A kifogást és az indítványt a bíróság elutasította. 
Underwood bíró kijelentette, hogy mielıtt Eastin megtette vallomását, annak 
rendje és módja szerint, tanúk elıtt ismertették vele a jogait. 

A korábbi vallomás, amelyet Nolan Wainwright íratott alá Eastinnel, 
jogilag eredményesebben lett volna támadható. De mivel nem volt rá szükség, 
fel sem használták. 

Edwinát elszomorította Miles Eastin látványa. Sápadt, nyúzott, karikás 
szemő ember jelent meg a bíróság elıtt. Eltőnt az egykori lendület, a szokásos 
ápoltságnak pedig nyoma se maradt: haja borzas volt, öltönye győrött. S 
mintha meg is öregedett volna az emlékezetes rovancsolás óta. 

Edwina tanúvallomása rövid volt és tárgyszerő, mentes minden kerteléstıl. 
A védı keresztkérdései alatt – erıtlen kérdések voltak – Mrs. D'Orsey 
többször is Miles Eastinre pillantott, de a fiatalember lehorgasztotta a fejét; 
nem akart Edwina szemébe nézni. 

Juanita Núñez is a vád tanúja volt. Nem valami készséges tanúja. Idegesen 
viselkedett, s a bíróság alig hallotta a szavát. A bíró két ízben is megkérte, 
hogy beszéljen kissé hangosabban. Igen szelíden kérte, hiszen már jó ideje 
tisztázódott, hogy a fiatalasszonyt ártatlanul gyanúsították. 

Juanita vallomása nem tükrözött ellenséges indulatot Eastinnel szemben. 
Röviden válaszolgatott a kérdésekre, az ügyész gyakran megkérte, hogy 
részletezze ezt vagy azt a mozzanatot. Mindenki elıtt világos volt: Mrs. 
Núñez alig várja, hogy vége legyen a megpróbáltatásnak. 

A védõ, megkésett bölcsességgel, ennek a tanúnak az esetében nem élt a 
kérdésfeltevés jogával. 

Nyomban Juanita tanúvallomása után a védõ suttogva tanácskozott 
védencével, aztán engedélyt kért, hogy a bírói pulpitushoz járulhasson. 
Megkapta. Ekkor az ügyész, a bíró és a védõ halk tárgyalásba bocsátkoztak: a 
védõ azt kérte, engedjék meg, hogy eredeti kijelentésével ellentétben, Miles 
Eastin bûnösnek vallhassa magát. 



Underwood bíró – a halk szavú pátriárkakülsı mögött acélosan kemény 
ember – végigmérte a két jogászt, aztán halkan, hogy az esküdtek ne hallják, 
mit mond, kijelentette. 

– Nos jó, ha a vádlott óhajtja, tudomásul veszem, hogy bőnösnek vallja 
magát. De meg kell mondanom a védınek, hogy ez most már keveset változtat 
a helyzetén, ha egyáltalán... 

A bíró kiküldte az esküdteket a terembıl, aztán kihallgatta Eastint. A 
vádlott megerısítette, hogy módosítja kezdeti vallomását: bőnösnek érzi 
magát és tisztában van a következményekkel. Valamennyi kérdésre csak 
ennyit mondott, színtelen hangon: 

– Igen, uram. 
A bíró behívta az esküdteket, majd elbocsátotta ıket. 
Az ifjú védı enyhe ítéletet- kért, beleszıve ünnepélyes hangú 

mondókájába, hogy védence büntetlen elıélető. Miles Eastint ezután 
elvezették, hogy fogságban várja meg a következı héten kihirdetendı ítéletet. 
 
 
Nolan Wainwrightnak ugyan nem kellett tanúskodnia, de azért végigülte a 
tárgyalást. Amikor a törvényszéki írnok bejelentette a soron következı esetet, 
és a bank tanúinak kis csapata kifelé bandukolt a terembıl, a biztonsági fınök 
Juanita mellé lépett. 

– Beszélhetnék magával néhány percre, Mrs. Núñez? – kérdezte. 
Az asszony ránézett: pillantásában a közöny keveredett az ellenséges 

indulattal. Aztán megrázta a fejét. 
– Nem. Vége az ügynek. Különben is megyek vissza dolgozni. 
Amikor kiértek az utcára – néhány saroknyira voltak csupán a bank 

székházától és belvárosi fiókintézetétıl –, Wainwright mégis megkérdezte: 
– A bankba megy? Most rögtön? 
Juanita bólintott. 
– Szeretném elkísérni – mondta Wainwright. – Nagyon kérem. 
– Ha muszáj – vonta meg a vállát a fiatalasszony. Wainwright figyelte, 

mikor megy át Edwina D'Orsey, 
Tottenhoe és a két revizor az útkeresztezıdésen. İk is a bankba tartottak. 

Szándékosan megvárta a piros lámpát," hogy ık ketten lemaradjanak. 
– Nézze – szólalt meg, amikor elindultak a zöld lámpánál –, nekem mindig 

nehezemre esett bocsánatot kérni. 
– Ki mondta, hogy kérjen bocsánatot? – vágta oda Juanita. – Ezek ugyanis 

csak szavak. Nem jelentenek semmit. 
– Nem mondta senki, de én mégis bocsánatot akarok kérni. Tehát: 

bocsánatot kérek. A sok gondért, amit okoztam magának. Amiért nem hittem 



el, hogy az igazat mondja. Pedig igazat mondott, és segítségre lett volna 
szüksége. 

– És most jobban érzi magát? Bevette a maga kis aszpirin tablettáját? 
Elmúlt az a kis fejfájása? 

– Maga aztán nem könnyíti meg az ember dolgát! Juanita megállt. 
– Miért? Maga talán megkönnyítette? 
A hetyke kis arcból dacos tekintet sugárzott fölfelé, a sötét szemek állták a 

férfi nézését, s Wainwright csak most eszmélt rá, hogy ez a nı erıs, önálló 
egyéniség. És meglepıdve tapasztalta, hogy a fiatalasszonyból csak úgy árad a 
szexualitás. 

– Igaza van – bólintott. – Nem könnyítettem meg. Éppen ezért szeretnék 
most a segítségére lenni, ha tudok. 

– Ugyan miben? 
– Abban, hogy a férje tartásdíjat fizessen. Wainwright elmondta: az FBI 

kinyomozta, hogy Carlos Núñez Arizona államban, Phoenixben tartózkodik. 
– Állása van. Autószerelı. Tehát nyilván keres. 
– Örülök, hogy megvan a megélhetése – mondta az asszony. 
– Arra gondoltam – folytatta Wainwright –, hogy magának érintkezésbe 

kellene lépnie a bank egyik ügyvédjével. El tudnám intézni. Tanácsot adna 
magának, hogyan lépjen fel a férje ellen. Én pedig gondoskodnék róla, hogy 
ne kelljen ügyvédi tiszteletdíjat fizetnie. 

– Igen? És miért tenné mindezt? 
– Azért, mert legalább ennyivel tartozunk magának. 
– Nem – rázta meg a fejét az asszony. Wainwright nem akart hinni a 

fülének. 
– Arról van szó – magyarázta –, hogy a bíróság kötelezné a férjét, küldjön 

magának rendszeresen pénzt, segítsen gondoskodni a kislányáról. 
– És Carlos ettıl különb ember lenne? 
– Számít ez? 
– Igen. Ami számít, az az, hogy ne kényszerbıl tegye. Carlos tudja, hogy 

hol lakom, és hogy Estela velem van. Ha pénzt akarna juttatni nekünk, már 
küldött volna. –Juanita halkan hozzátette: – ?Si no, para qué?"* 

Olyan volt az egész, mint az árnyékbokszolás. 
– Sose fogom megérteni magát – sóhajtott fel Wainwright csüggedten. 
A fiatalasszony váratlanul elmosolyodott. 
– Nem szükséges, hogy megértsen – mondta. Szótlanul tették meg a 

hátralevı rövid utat a bankig. Wainwrightot bántotta a kudarc. Szerette volna, 
ha az asszony megköszöni a javaslatát, annak jeléül, hogy legalább komolyan 

                                                
* Ha meg nem, akkor minek? (spanyol) 



veszi. Törte a fejét az asszony esze járásán és értékrendjén. Juanita nyilván 
nagy fontosságot tulajdonít a függetlenségének. Ez az elsı. S azután? Hát, 
gondolta Wainwright, Mrs. Núñez úgy fogad mindent, ahogy éppen jön – a 
szerencsét meg a balszerencsét, a születı reményeket meg a füstbe ment 
terveket egyaránt. Bizonyos tekintetben irigyelte az asszonyt, szerette volna 
jobban ismerni; szerepet játszott ebben Juanita nıi vonzereje is. 

– Mrs. Núñez – szólalt meg nagy sokára Wainwright –, szeretnék magától 
kérdezni valamit. 

– Tessék. 
– Ha valami problémája adódik... valami komoly problémája, aminek a 

megoldásában segíthetnék, hozzám fordulna? 
– Talán – válaszolta Juanita. Egy-két napon belül már a második ilyen 

ajánlat, gondolta magában. 
Sokáig, nagyon sokáig ez volt az utolsó beszélgetés Juanita és Wainwright 

között. A férfi úgy érezte, megtett minden tıle telhetıt; és sok más ügy is 
foglalkoztatta. Az egyik az az ötlet volt, amit két hónappal korábban felvetett 
Alex Vandervoortnak, hogy tudniillik egy beépített titkos ügynök segítségével 
nyomozzák ki a hamis hitelkártyák forrását. Mert ezek a hamisítványok még 
mindig súlyos anyagi sebeket ejtettek a bank Keycharge-
hitelkártyarendszerén. 

Wainwright felhajtott valahol egy volt fegyencet, akit csak Vic néven 
ismert. Ez az ember hajlandó volt – pénzért – vállalni ezt a nem csekély 
kockázatot. Már volt egy titkos találkozójuk Wainwrighttal, amit bonyolult 
óvintézkedések elıztek meg. A második megbeszélésük is küszöbön állt. 

Wainwright erısen remélte, hogy a hitelkártyacsalókat éppúgy sikerül majd 
a törvény kezére juttatnia, mint ahogyan sikerült bíróság elé állítania Miles 
Eastint. 
 
 
A következı héten, amikor Eastin ismét megjelent Underwood bíró elıtt – 
ezúttal azért, hogy meghallja az ítéletet –, az FMA-t már csak Nolan 
Wainwright képviselte a tárgyalóteremben. 

A törvényszéki írnok utasítása szerint a fogoly megállt a bírói pulpitussal 
szemben. A bíró ráérısen válogatta ki és teregette maga elé a megfelelı 
papírlapokat, majd ridegen végigmérte Eastint. 

– Óhajt mondani valamit? 
– Nem, uram – felelte Eastin alig hallhatóan. 
– Itt van elıttem a feltételesen szabadlábra helyezendık ügyeivel megbízott 

rendırtiszt jelentése. – Underwood bíró szünetet tartott, nézegette az imént 
kiválasztott iratok egyikét. – Úgy látszik, maga meggyızte ezt a rendırtisztet, 



hogy ıszintén megbánta a bőncselekményeket, amelyekben bőnösnek vallotta 
magát. 

A bíró úgy ejtette ki az “ıszintén megbánta" szavakat, mintha undorodva 
tartaná ıket hüvelyk- és mutatóujja között, mintegy jelezvén, hogy ı azért 
nem olyan naiv, hogy osztozzék a rendırtiszt véleményében. 

– A megbánás azonban – folytatta a bíró –, akár ıszinte, akár nem, 
nemcsak hogy elkésett, de semmiképpen sem enyhítheti a maga aljas és 
alávaló kísérletét, hogy egy ártatlan és gyanútlan személyre hárítsa a saját 
gaztettét. Méghozzá egy olyan fiatal nıre, akiért maga, mint a bank egyik 
tisztviselıje, felelıs volt, és aki, mint a maga beosztottja, megbízott magában 
mint felettesében. 

A bizonyítékok alapján világos, hogy maga kitartott volna e mellett a vonal 
mellett, még akkor is, ha ártatlan áldozatát vád alá helyezik és elítélik maga 
helyett. Szerencsére a mások ébersége megakadályozta ezt. A mások ébersége, 
mondom, nem pedig a maga visszatáncolása vagy “megbánása". 

A terem közepe tájáról Nolan Wainwright látta Eastin mélyvörösben játszó 
arcát. 

Underwood bíró ismét az irataiba pillantott, aztán föltekintett. Szemei majd 
átdöfték az ırizetest. 

– Eddig csupán a maga viselkedésének szerintem legmegvetendıbb 
részérıl beszéltem – mondta. – De ott van ráadásul az alapbőncselekmény: 
maga visszaélt a banktisztviselıbe vetett bizalommal, méghozzá nem is egy 
ízben, hanem öt, idıben egymástól távoli alkalommal. A becstelenségnek egy 
ilyen megnyilvánulásáról talán azt lehetne mondani, hogy pillanatnyi 
könnyelmőség következménye volt. De lehetetlen így érvelni, ha öt gondosan 
kitervelt és körmönfont ügyességgel végrehajtott tolvajlásról van szó. 

A bank: kereskedelmi, üzleti vállalkozás – folytatta a bíró –, joggal 
tisztességet vár tehát el azoktól, akiket bizalmi állásokra kiválaszt, aminthogy 
magát is kiválasztotta. Ám a bank nem pusztán üzleti intézmény, hanem 
letéteményese a közösség bizalmának is. A közösség tehát joggal várja el, 
hogy megvédjék azokkal szemben, akik visszaélnek ezzel a bizalommal, 
vagyis a magafajta egyénekkel szemben. 

A bíró pillantása most az ifjú védıügyvédre esett, aki kötelességtudóan 
álldogált védence oldalán. Hangja érdesebb lett, érdesebb és hivatalosabb. 

– Ha közönséges esetrıl lenne szó – mondta –, akkor, mivel maga 
büntetlen elıélető, engedtem volna a védı múlt heti ékesszóló 
védıbeszédének, és felfüggesztett börtönbüntetést szabok ki magára. De ez 
egyáltalán nem közönséges eset. Sıt: kivételes eset, éppen a már említett 
okokból, így tehát, Eastin, maga bevonul a börtönbe, ahol majd lesz ideje 
gondolkozni azokon a cselekedeteken, amelyek oda juttatták. 



A bíróság ítélete szerint két évre az igazságügy-miniszter ırizetébe kerül. 
A törvényszéki írnok intésére egy fegyır lépett Eastin mellé. 

 
 
Néhány perccel az ítélet kihirdetése után a tárgyalóterem mögötti kis zárt 
fülkében rövid tanácskozásra került sor. Több ilyen fülke állt az ırizetesek és 
védıik rendelkezésére. 

– Elıször is vésse eszébe – mondta Eastinnek az ifjú ügyvéd –, hogy egy 
kétéves ítélet voltaképpen nem két évet jelent. Ha az ítélet egyharmadát 
letöltötte, feltételesen szabadlábra helyezhetı. Márpedig az a bizonyos 
harmad: kevesebb, mint egy év. 

Miles. Eastin nyomorultul érezte magát, és alig akarta elhinni, hogy mindez 
vele történik. Gépiesen bólintott. 

– Persze fellebbezhet az ítélet ellen – folytatta a védı. – Nem kell most 
mindjárt döntenie errıl. De megmondom ıszintén, nem tanácsolom, hogy 
fellebbezzen. Elıször is: nem hiszem, hogy a jogerıs ítéletig szabadlábra 
helyeznék. Aztán: mivel bőnösnek vallotta magát, a fellebbezés indokai 
igencsak korlátozottak. Végül: mire sor kerül a fellebbezés tárgyalására, talán 
már le is telt a büntetése. 

– Nem, a játéknak vége. Nem fellebbezek. 
– Én mindenképpen kapcsolatban maradok magával. Úgyhogy ha netán 

megváltozik az álláspontja, akkor... És sajnálom, hogy így esett a dolog. 
– Én is – hagyta rá fanyarul Eastin. 
– Persze, a maga vallomása tett be nekünk. Ha az nincs, akkor nem hiszem, 

hogy a vád bizonyítani tudta volna az igazát, legalábbis annak a hatezernek az 
eltulajdonítása ügyében, amely a legnagyobb súllyal esett latba a bírónál. 
Természetesen tudom, hogy miért írta alá azt a második vallomást, az FBI-
félét. Mert azt hitte, hogy az elsı vallomása érvényes, úgyhogy már úgyis 
mindegy. Pedig dehogyis volt mindegy. Attól tartok, az a biztonsági ember, 
Wainwright, jól behúzta magát a csıbe. 

– Igen, most már én is tudom – bólintott Eastin. Az ügyvéd a karórájára 
pillantott. 

– No, nekem mennem kell. Van még egy nehéz ügyem ma este. Hisz tudja, 
hogy van ez. 

A fegyır kiengedte a védıt. 
Másnap Miles Eastint átszállították az állam területén kívüli szövetségi 

börtönök egyikébe. 
A FMA-ban néhányan sajnálták Miles Eastint, amikor tudomást szereztek 

az ítéletrıl; mások szerint megérdemelte, amit kapott. De abban mindenki 
egyetértett, hogy a bankban sose fognak többé hallani Miles Eastinrıl. 



Csak jóval késıbb tapasztalták, hogy mennyire tévedtek. 
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Akár a víz szintje alól feltörı buborék... A baj elsı jele január közepén 
mutatkozott. A város egyik újságjának vasárnapi számában, az “Éber fülek" 
címő pletykarovatban cikk jelent meg: 

 
... Suttogják a belvárosban, hogy rövidesen igencsak 

megnyirbálják a Forum East beruházásait. 
Állítólag ez a nagy-nagy program pénzügyi problémákkal 

küszködik. De hát ki nem? 
Manapság?! 

 
Alex Vandervoort csak hétfın reggel szerzett tudomást a cikkrıl. A 

titkárnıje piros ceruzával bekarikázta az írást, úgy tette fınöke íróasztalára a 
többi újsággal egyetemben. 

Hétfı délután Edwina D'Orsey telefonált Alex Vandervoortnak: 
érdeklıdött, olvasta-e Alex a hírt, és tud-e valamit a hátterérıl. Nem volt 
meglepı Edwina aggodalma, hiszen a bank belvárosi fiókja folyósította a 
vállalkozás kezdete óta az építési kölcsönöket és a legtöbb jelzálogkölcsönt, s 
ez a fiók intézte az ezzel járó adminisztrációt, így mostanában a fiók 
forgalmának nagy részét alkotta a program. 

– Ha tényleg készül valami, feltétlenül tájékoztatást kérek – hangsúlyozta 
Edwina. 

– Amennyire tudom, nincs semmiféle változás – hangzott Alex válasza. 
Már-már tárcsázott, hogy Jerome Pattertonnál ellenırizze, igaza van-e. De 

meggondolta magát. Semmi új sincs abban, hogy némelyek álhíreket 
terjesztenek a Forum Eastrıl. A program nagy sajtónyilvánosságot kapott, s 
egyik-másik információ szükségképpen pontatlan. 

Nincs értelme, döntötte el magában Alex, hogy ilyen apróságokkal zaklassa 
a bank új elnökét, különösen most, amikor szeretné megkapni Patterton 
támogatását egy igen fontos ügyhöz, nevezetesen az FMA nagyarányú 
takarékbetét-növelési akciójához, melynek terve nemsokára az igazgató tanács 
elé kerül. 

Néhány nap múlva azonban már Alex is aggódni kezdett. Akkor ugyanis 
hosszabb cikk jelent meg a Times-Register hírrovatában: 



 
Ami a Forum East jövıjét illeti, tovább tart az aggodalom, mivel 

szaporodnak a híresztelések, amelyek szerint a pénzügyi 
támogatást nagymértékben csökkentik, vagy pedig teljességgel 
megvonják. 

A Forum East-programot, amelynek távoli célja a városmag 
üzleti és lakónegyedének teljes újjáépítése, a First Mercantile 
American Bank vezetése alatt álló konzorcium finanszírozza. 

Az FMA szóvivıje ma kijelentette: tudomása van a 
híresztelésekrıl, de nem kommentálta ıket. Mindössze annyit 
mondott, hogy “kellı idıben közlemény jelenik meg" az ügyrıl. 

A Forum East-terv keretében már korszerősítették vagy 
újjáépítették a belváros nem egy lakónegyedét. Az egyik, 
toronyházakból álló, alacsony bérő lakótelep építése befejezıdött, s 
egy újabb lakótelep építése elırehaladott stádiumban van. Az 
átfogó tízéves terv iskolák felújítását, a kisebbségek üzleti 
érdekeltségeinek támogatását, a szakmai képzést és 
munkaalkalmak teremtését irányozza elı, valamint a kulturális és 
sportolási, szórakozási lehetıségek bıvítését. Ezek a nagy 
építkezések két és fél éve kezdıdtek, s eddig az ütemterv szerint 
zajlottak. 

 
 
Alex a lakásán, reggelizés közben olvasta a cikket. Egyedül tartózkodott 
otthon, Margot egész hétre vidékre ment, valami peres ügyet intézni. 

Mihelyt Alex megérkezett az FMA központi toronyházába, hívatta Dick 
Frenchet. French, a propagandaosztályt irányító alelnök, jól megtermett, 
szókimondó ember volt. Az egykori közgazdasági szerkesztı szakértı módon 
irányította osztályát. 

– Elıször is: ki volt a bank szóvivıje? – érdeklıdött Alex. 
– Én – hangzott a válasz. – És hadd mondjam meg mindjárt: egy csöppet 

sem tetszik nekem az a “kellı idıben közlemény" sóder. De hát Mr. Patterton 
mondta, hogy használjam ezt a kifejezést. És a lelkemre kötötte, hogy egy 
szóval se mondjak többet. 

– Miért? Hát több is van? 
– Ezt én kérdezhetném tıled, Alex. A kulisszák mögött nyilván történik 

valami, de akár jó, akár rossz, minél elıbb közöljük a közönséggel, annál 
jobb. 

Alex alig tudta fékezni növekvı haragját. 
– És miért nem konzultáltak velem errıl az egészrıl? – kiáltott fel. 



A sajtófınök arckifejezése meglepetést tükrözött. 
– Én azt hittem, hogy megtárgyalták veled. Amikor tegnap telefonon 

beszéltem Mr. Pattertonnal, Roscoe ott volt nála. Hallottam, amint 
beszélgettek. És azt hittem, te is ott 

– Legközelebb ne hiedelmekbıl indulj ki. 
Ezzel Alex elbocsátotta a sajtófınököt, és megkérte titkárnıjét, tudja meg, 

ráér-e Patterton. Az elnök még nem érkezett meg, hangzott a válasz, de már 
úton van a bankba és tizenegykor fogadja. Alex türelmetlenül horkant egyet, 
aztán tovább dolgozott a takarékágazat fejlesztésének tervén. 

Délelıtt tizenegykor Alex megtette az elnök termeihez vezetı néhány 
lépést. A két sarokszobából szép kilátás nyílt a városra. Amióta azonban az új 
elnök elfoglalta rezidenciáját, a második szobának rendszerint zárva volt az 
ajtaja, és a látogatókat nem invitálták be. A titkárnık azt suttogták, hogy az 
elnök golfütéseket gyakorol a szınyegen. 

Ma fényesen sütött le a nap a felhıtlen téli égboltról a faltól-falig ablakon 
át Jerome Patterton rózsaszínő, majdnem teljesen kopasz fejére. Az elnök az 
íróasztalánál ült: világos, mintás öltönyt viselt, nem tweedzakót. Elıtte újság – 
éppen annál a hírnél kinyitva, amely Alex látogatását indokolta. 

A kanapén, az árnyékban, Roscoe Heyward üldögélt. 
A három férfi jó napot kívánt egymásnak. 
– Azért kértem meg Roscoe-t, hogy maradjon itt – mondta Patterton –, 

mert sejtem, mirıl akarsz beszélni. – Az újságra mutatott. – Nyilván olvastad 
ezt itt. 

– Olvastam – bólintott Alex. – És közben már beszéltem Dick Frenchcsel. 
Azt mondja, hogy te meg Roscoe tegnap tárgyaltatok a sajtó érdeklıdésérıl. 
Úgyhogy az elsı kérdésem a következı: miért nem tájékoztattatok engem 
errıl az ügyrıl? Legalább annyira érdekelt vagyok a Forum East dolgában, 
mint bárki más. 

– Tájékoztatni kellett volna téged, Alex, igen – mondta látható zavarban 
Jerome Patterton. – Az az igazság, hogy egy kicsit elvesztettük a fejünket, 
amikor az újságírók telefonhívásaiból kitőnt, hogy kiszivárgott valami. 

– Mibıl? 
Erre Roscoe válaszolt: 
– Egy javaslatból, amit jövı hétfın terjesztek a bank pénzügypolitikái 

bizottsága elé. Indítványozni fogom, hogy a bank mintegy ötven százalékkal 
csökkentse a Forum Easthez való jelenlegi pénzügyi hozzájárulását. 

A forgalomba került híresztelések után nem volt meglepı, hogy Heyward 
megerısítette ıket. Alexet inkább a javasolt csökkentés mértéke döbbentette 
meg. 



– Úgy értsem, Jerome – fordult Pattertonhoz –, hogy te pártolod ezt a 
hihetetlen ırültséget? 

Pír öntötte el a bankelnök arcát és tojásfejét. 
– Erre azt se mondhatom, hogy igen, és azt se, hogy nem – válaszolta. – 

Hétfıig fenntartom a döntésemet. Egyszerően az történt, hogy Roscoe egy kis 
elızetes agitációt végzett. Tegnap is, ma is. 

– Úgy van – hagyta helyben nyájasan Heyward. – Teljességgel jogos 
taktikai lépés, Alex. Ha volna valami ellenvetésed, akkor hadd 
emlékeztesselek, hogy te jó néhányszor mentél az ötleteiddel Benhez, még 
jóval a pénzügypolitikai bizottság ülései elıtt! 

– Ha így jártam is el, az én ötleteim sokkal értelmesebbek voltak, mint ez! 
– Ez persze kizárólag a te véleményed. 
– Nem kizárólag. Mások is osztják a véleményemet. 
– Az én véleményem szerint – mondta higgadtan Heyward – sokkal jobban 

használhatnánk fel a bank pénzét. – Pattertonhoz fordult: – Igaz is, Jerome, 
ezek a forgalomba került híresztelések a hasznunkra válhatnak, ha a bizottság 
elfogadja a csökkentési javaslatot! így legalább nem okoz majd 
megrázkódtatást a döntés. 

– Ha így látod a dolgot, akkor lehet., hogy te szivárogtattad ki a 
híreszteléseket – mondta Alex. 

– Biztosíthatlak, hogy nem. 
– Akkor mivel magyarázod a kiszivárgást? 
– Gondolom, véletlen – vonta meg a vállát Heyward. De vajon valóban 

véletlen-e? – tőnıdött Alex. Vagy talán valaki, egy Roscoe Heywardhoz közel 
álló személy, kísérleti ballont bocsátott föl a megbízásából? Igen, igen. Talán 
Harold Austin, a volt képviselı úr. Hiszen egy reklámügynökség nagyfınöke, 
úgyhogy sajtókapcsolatainak se szeri, se száma. De hát nem valószínő, hogy 
az ilyesmit rájuk lehetne bizonyítani. Jerome Patterton védekezın emelte fel a 
kezét. 

– Legyetek szívesek mind a ketten hétfıre tartogatni az érveiteket. Akkor 
úgyis sorra vesszük valamennyit. 

 
 
– Ne áltassuk magunkat – hangsúlyozta Alex Vandervoort. – Ma azt 

döntjük el, hogy hol az ésszerő profit határa, és hogy mikor túlzott a haszon. 
Roscoe Heyward elmosolyodott. 

– İszintén megmondom, Alex, hogy én soha semmiféle profitot sem 
tekintettem túlzottnak. 

– Én sem – szólt közbe Tom Straughan. – Bár elismerem, hogy a 
kivételesen nagy nyereség néha igencsak tapintatlan, és kihívja a bajt. 



Kitudódik, kritizálják. A pénzügyi év végén nyilvánosságra kell hoznunk az 
összegét. 

– Egy okkal több – erısködött Alex –, amiért meg kell találnunk az 
egyensúlyt a nyereségre való törekvés és a szolgáltatások között. 

– A nyereség nem más, mint a részvényeseinknek nyújtott szolgáltatás – 
mondta Heyward. – Számomra pedig ez a szolgáltatás az elsı. 

A bank pénzügypolitikái bizottsága az egyik igazgatói tanácsteremben 
ülésezett. A négytagú bizottság minden második hétfın délelıtt ült össze, 
Roscoe Heyward elnökletével. Alex Vandervoorton kívül még két rangidıs 
alelnök, Tom Straughan és Orville Young volt tagja a bizottságnak. 

Ennek a testületnek kellett eldöntenie, hogy milyen célokra fordítsák a 
bank pénzét. A fontosabb döntéseket azután az igazgató tanács elé 
terjesztették jóváhagyásra, de a tanács csak ritkán változtatott a bizottság 
javaslatain. 

Az összegek, amelyekrıl a pénzügypolitikai bizottságban szó esett, ritkán 
maradtak a tízmilliós nagyságrend alatt. 

A bizottság fontosabb ülésein hivatalból jelen volt az elnök-vezérigazgató, 
de csak a vélemények kettı-kettı arányú megoszlása esetén szavazott. Jerome 
Patterton részt vett a mai ülésen is, de eddig nem nyilvánított véleményt. 

A vitatéma Roscoe Heywardnak az a javaslata volt, hogy jelentıs 
mértékben csökkentsék a Forum East finanszírozását. 

Ha a Forum Eastet tervszerően folytatni akarják, akkor néhány hónapon 
belül új építési és jelzáloghitelekre lesz szükségük. Az FMA-tól ötvenmillió 
dolláros részesedést várnak. És Heyward azt javasolta: csökkentsék a felére 
ezt az összeget. 

– Értésére fogjuk adni minden érdekeltnek – magyarázta –, hogy nem 
szállunk ki a Forum East-vállalkozásból. A csökkentést azzal fogjuk 
indokolni, hogy egyéb kötelezettségeinkhez kell igazítanunk a pénzalapok 
kiáramlását. A program nem áll le, csak kissé lelassul az eredeti tervekhez 
képest. 

– Ha a szükségletek szempontjából nézzük a dolgokat, akkor máris lassúbb 
a haladás, mint amilyennek lennie kéne – tiltakozott Alex. – Még jobban 
késleltetni? Énnél helytelenebbül nem is cselekedhetnénk! 

– Én a szükségletek szempontjából nézem a dolgokat 
– mondta Heyward. – A bank szükségleteinek szempontjából. 
Szokatlanul hetyke visszavágás volt. Heyward talán abban bízik, gondolta 

Alex, hogy a bizottság ma az ı szája íze szerint fog dönteni. Tom Straughan 
egészen biztosan ıt, Alex Vandervoortot fogja támogatni Heyward ellenében. 
Straughan a bank legfıbb gazdasági szakértıje – fiatal, szorgalmas ember, 



érdeklıdése sokoldalú –, Alex gyakran léptette elı, másokat figyelmen kívül 
hagyva. 

Orville Young viszont, az FMA pénzügyi vezetıje, Heyward embere; 
kétségtelenül Roscoe mellett fog szavazni. 

Akárcsak a többi nagybankban, az FMA-ban sem a szervezeti felépítés, a 
ranglétra tükrözte a valódi erıvonalakat. A valódi hatásköröket illetıleg sok 
volt az oldalirányú kitérı, sok függött attól, hogy X. mennyire ragaszkodik Y.-
hoz, A. mennyire hőséges Z.-hez. Úgyhogy azok, akiknek nem volt kedvük 
részt venni a hatalmi harcokban, lemaradtak, vagy valamilyen holtágban 
megrekedtek. 

Közismert volt, hogy Alex Vandervoort és Roscoe Heyward hatalmi harcot 
vív egymással. Ezért az FMA vezetıi már választottak is közöttük, és egyikük 
vagy másikuk gyızelméhez főzték a maguk elırelépési reményét. Az ellentét 
a pénzügypolitikái bizottság tagjainak állásfoglalásában is megnyilvánult. 

– Tavaly tizenhárom százalék volt a hasznunk – érvelt Alex. – Mint 
mindnyájan tudjuk, ez bármilyen üzletágban kitőnı eredmény. Idén még 
kedvezıbbek a kilátások: tizenöt, de lehet, hogy tizenhat százalékos 
nyereséget fognak hozni a befektetések. Szabad-e többre törekednünk? 

– Miért ne? – kérdezte Orville Young. 
– Már megmondtam – fortyant fel Tom Straughan. – Mert rövidlátó 

politika lenne! 
– Egyet ne feledjünk! – hangoztatta Alex. – A bankszakmában nem nehéz 

nagy nyereségre szert tenni, és az a bank, amelynek ez nem sikerül... hát ott 
bizonyára tökfejő a vezetés. Sok szempontból nekünk áll a meccs! Megvannak 
a lehetıségeink, megvannak a tapasztalataink, s van ésszerő 
banktörvénykezés. Ez utóbbi valószínőleg a legfontosabb. De ha visszaélünk a 
helyzettel és lemondunk a közösségi felelısségvállalásról, akkor búcsút 
mondhatunk a számunkra kedvezı törvénykezésnek! 

– Nem mondunk le a felelısségvállalásról – mondott ellent Roscoe 
Heyward –, hiszen nem szállunk ki a Forum Eastbıl. Még a javasolt redukció 
megvalósítása után is jelentıs lenne az elkötelezettségünk. 

– Frászkarikát lenne jelentıs! Minimális lenne! Mint ahogyan az amerikai 
bankok társadalmi elkötelezettsége mindig is minimális volt. Az olcsó 
lakásépítés finanszírozásában mindig siralmas volt a bankunk szerepe. De a 
többié is. Minek áltassuk magunkat? A bankok nemzedékeken át nem vettek 
tudomást a közösség problémáiról. És még manapság is olyan keveset 
vállalunk ezen a téren, amilyen keveset csak lehet. 

Straughan, a vezetı gazdasági szakértı, matatott a papírjai között, és 
elıhúzott egy kézzel írt kimutatást. 



– Szándékomban állt szóba hozni a lakásépítési jelzálogalap ügyét, Roscoe 
– mondta. – Alex megelızött. De annyit hadd tegyek hozzá, hogy jelenleg a 
jelzálogalap mindössze huszonöt százalékát teszik ki a 
takarékbetétállományunknak. Márpedig ez kevés. Nem rontaná a 
likviditásunkat, ha ötven százalékra emelnénk. És amondó vagyok, hogy 
emeljük is. 

– Ezt én is támogatom – bólintott Alex. – A fiókigazgatóink is kérik a 
jelzálogforgalom növelését. Az ilyen befektetés hozadéka tisztességes. És 
tapasztalatból tudjuk, hogy a jelzáloghitelek kockázata minimális. 

– De hosszú idıre leköti a pénzt! – tiltakozott Orville Young. – Azt a 
pénzt, ami, ha másként használjuk fel, jóval magasabb kamatot hozna a 
konyhára. 

Alex türelmetlenül az asztalra csapott a tenyerével: 
– Egyszer-másszor a köz javára is vállalnunk kell valamit, alacsonyabb 

hozadék ellenében. Éppen errıl beszélek. És ezért ellenzem, hogy 
kioldalogjunk a Forum East-vállalkozásból. 

– Van itt még valami – sietett Vandervoort segítségére Tom Straughan. – 
Alex már érintette. A törvénykezés. A kongresszusban máris van egy kis 
mozgás. Sok képviselı meg szenátor szeretné, ha Mexikó törvényhozásához 
hasonlóan nálunk is törvény írná elı, hogy a bankok betétjeik bizonyos 
százalékát az olcsó lakásépítkezés finanszírozására kötelesek felhasználni. 

– Az ilyesmit egyszerően nem engedjük meg – mondta megvetıen Roscoe 
Heyward. – A bank-lobby a legerısebb kijárótestület egész Washingtonban. 

– Erre ne nagyon számítsunk – csóválta a fejét Straughan. 
– Ide hallgass, Tom – fordult hozzá Heyward. – Megígérek neked valamit. 

Mához egy évre ismét megvizsgáljuk a jelzáloghelyzetet. Lehet, hogy akkor 
elfogadjuk a ti javaslatotokat, és újra beszállunk a Forum East-ügybe. De ne 
az idén. Azt akarom, hogy ez az év a rekordnyereség esztendeje legyen. – 
Heyward az elnökre pillantott, aki eddig nem szólt hozzá a vitához. – És 
Jerome is ezt akarja – mondta. Íme, Heyward stratégiája! – döbbent rá 
Vandervoort. A kivételesen nagy haszon egyszeriben hıssé avatná Jerome 
Pattertont, mint elnököt, a részvényesek és az igazgató tanács tagjainak 
szemében. Patterton csupán egyesztendei uralmat mondhat magáénak egy 
középszerő karrier végén, de dicsfénnyel övezve, harsonaszó kíséretében 
vonulhatna nyugalomba. És Patterton is csak ember. Úgyhogy érthetı, ha 
vonzónak találja Heyward ötletét. 

Nem nehéz elképzelni a forgatókönyvet. Jerome Patterton hálás lesz 
Roscoe Heywardnak, és amellett száll majd síkra, hogy Heyward kövesse ıt 
az elnöki székben. És mivel a Patterton-uralom esztendeje igen-igen 
nyereséges esztendı lesz, Patterton az erı helyzetébıl tárgyalhat az utódlásról. 



Ezt jól kifızte Heyward, és neki, Alexnek igen nehéz dolga lesz, ha meg 
akarja szakítani a szépen kitervelt folyamatot. 

– Van még valami, amit eddig nem említettem – mondta most Heyward. – 
Még neked sem, Jerome. És ez a valami talán befolyásolhatja a mai 
döntésünket. 

A többiek újult érdeklıdéssel néztek Heywardra. 
– Remélem – folytatta –, sıt nagy a valószínősége, hogy nemsokára 

jelentıs üzleti kapcsolatba fogunk lépni a Supranational Corporationnel. Egy 
okkal több, amiért nem szívesen kötöm le a pénzünket máshol. 

– Fantasztikus! – mondta Orville Young. 
Még Tom Straughan is meglepett helyesléssel reagált. 
A Supranational – vagy SuNatCo, ahogyan világszerte ismerték – 

multinacionális óriásvállalat volt, a világmérető távközlés General Motorsa. A 
SuNatCónak ezenkívül több tucat egyéb vállalat volt a tulajdonában vagy az 
ellenırzése alatt, ezek egy része ugyanabban az iparágban tevékenykedett, 
más része nem. Úgy hírlett, hogy befolyása a különbözı színezető 
kormányzatok – diktatúrák, demokráciák stb. – körében nagyobb, mint 
bármiféle üzleti tömörülésnek volt a történelem folyamán. Némely 
megfigyelık szerint a SuNatCónak nagyobb tényleges hatalma van, mint a 
legtöbb olyan szuverén államnak, amelynek területén mőködik. 

Mostanáig a SuNatCo kizárólag a három óriással – a Bank of Americával, 
a First National Cityvel és a Chase Manhattennel – bonyolította USA-beli 
bankügyleteit. Rendkívül sokat lendítene az FMA helyzetén, ha negyedikként 
csatlakozna ehhez az elıkelı hármashoz. 

– Izgalmas kilátás, Roscoe – mondta Patterton. 
– Remélem, hogy a pénzügypolitikai bizottság következı ülésén már 

többet mondhatok – tette hozzá Heyward. 
– Valószínőnek látszik, hogy a Supranational jelentıs hiteleket akar majd 

felvenni tılünk. 
– Szavaznunk kell még a Forum Eastrıl – emlékeztette a társaságot Tom 

Straughan. 
– Szavazzunk hát – biccentett Heyward. Magabiztosan mosolygott, mert 

örült a SuNatCóra vonatkozó bejelentése kedvezı fogadtatásának, és mert 
ezek után biztosra vette, hogy gyızelmet arat a Forum East ügyében. 

Mint elıre látható volt, két szavazat – Vandervoorté és Straughané – a 
pénzalapok csökkentése ellen szólt, kettı – Heywardé és Youngé – mellette. 

Minden tekintet Jerome Patterton felé fordul. Az ı szavazata dönt. 
A bankelnök csak rövid ideig habozott, aztán kijelentette: 
– Nos, Alex, ezúttal Roscoe mellett szavazok. 
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– Azzal, hogy itt ücsörgünk és búslakodunk, semmire se megyünk – 
jelentette ki Margot. – Álljunk föl a fenekünkrıl és csináljunk valamit! 

– Például robbantsuk föl azt a rohadt bankot? – kérdezte valaki. 
– Fenét! Nekem barátaim vannak a bankban. Bankot felrobbantani 

különben sem törvényes. 
– Ki mondta, hogy törvényes keretek között kell maradnunk? 
– Én mondom! – fortyant fel Margot. – És ha valami nagyokos más 

véleményen van, akkor keressen magának más ügyvédet. 
Margot Bracken ügyvédi irodája ezen a csütörtök estén a Forum East 

Lakószövetsége végrehajtó bizottsági ülésének színhelye volt, A szövetség 
egyike volt azoknak a nem csekély számú belvárosi testületeknek, amelyeknek 
Margot volt a jogi képviselıje, és amelyek igénybe vették az irodáját 
tanácskozásaikhoz – olykor némi tiszteletdíj ellenében, de legtöbbször teljesen 
ingyen. 

Szerencsére szerény kis iroda volt: két szobából állt, egy hajdani kis 
főszerüzlet két helyiségébıl. A polcokon, ahol egykor főszerárut tároltak, 
most Margot jogi könyvei sorakoztak. A berendezés többi része szedett-vedett 
darabokból állt, Margot apránként vásárolta össze ıket, olcsó áron. 

A környezetre jellemzı volt a két elhagyott, bedeszkázott, üres 
üzlethelyiség a közvetlen szomszédságban. Kellı szerencse és vállalkozó kedv 
esetén egy szép napon ezt a körzetet is elérheti a Forum East újjáépítési 
hulláma. De eddig nem éne el. 

A végrehajtó bizottság a Forum Easttel kapcsolatos fejlemények miatt ült 
össze. 

Két nappal korábban ugyanis az FMA a nyilvánosságnak szánt 
közleményében tényékké avatta a híreszteléseket: a Forum East-vállalkozás 
finanszírozását azonnali hatállyal a felére csökkentik. 

A bank mondanivalóját a hivatalos nyelv megszépítı frázisaiba 
csomagolták, mondván, hogy “a távlati pénzalapok átmeneti szőkösségé"-rıl 
van szó, meg hogy “idıszakonként újra felülvizsgálják majd a lehetıségeket"; 
különösen az utóbbi formulának senki sem adott hitelt, és mindenki pontosan 
tudta a bankon belül és kívül egyaránt, hogy a közlemény voltaképpen mit 
jelent – megnyirbálást. 

A lakók szövetségének tanácskozása azt volt hivatva eldönteni, hogy mit 
lehet tenni – ha egyáltalán tenni lehet valamit. 



A szövetség elnevezésében a “lakók" szót meglehetısen tágan értelmezték. 
A tagok jelentıs része valóban a Forum Eastben lakott; sokan mások azonban 
nem, de remélték, hogy egykor ott lakhatnak majd. Mint Deacon Euphrates, 
egy hatalmas termető acélipari munkás mondta az értekezlet elején: 

– Sokan volnánk itt, akik szeretnénk bekerülni, de ha a nagy dohány ugrik, 
akkor nem fog menni a dolog. 

Margot tudta: Deacon, a felesége és öt gyerekük apró, zsúfolt lakásban 
lakik, lift nincs a házban, patkány viszont rengeteg, s az épület hosszú évek 
óta megérett a lebontásra. Már nem egyszer próbált segíteni a családnak a 
lakáskeresésben – eredménytelenül. Deacon Euphrates abban reménykedett, 
hogy családjával a Forum East egyik új lakóépületébe költözhet, de a 
Euphrates név a hosszú várakozási listának csak a közepe táján szerepelt, s ha 
most lassítják az építkezés ütemét, akkor nyilván sokáig ott is marad. 

Az FMA közleményét Margot is megdöbbenéssel fogadta. Biztos volt 
benne, hogy Alex a bank belsı tanácskozásain ellenezte a csökkentési 
javaslatot, de hát nyilván az ellenfelei kerekedtek felül. Ezért aztán Margot 
még csak nem is beszélt vele az ügyrıl. Különben is: minél kevesebbet tud 
Alex az én alakulóban levı terveimrıl, annál jobb mindkettınknek, gondolta. 

– Én úgy látom – mondta Seth Orinda, a bizottság egyik tagja –, hogy 
bármit teszünk, akár legálisan, akár illegálisan, semmiképpen, egyszerően 
semmiképpen se tudjuk kicsikarni azt a pénzt a banktól. Már tudniillik ha a 
bank elhatározta, hogy nem ad többet. 

Orinda fekete bırő középiskolai tanár volt. İ már “benn" volt a Forum 
East lakótelepen. De igen fejlett közösségi érzéssel rendelkezett, s igencsak 
szívén viselte a még reménykedve “odakint" várakozók sorsát. Margot 
nagymértékben számított ennek a férfinak az állhatatosságára és 
segítıkészségére. 

– Ne legyen errıl olyan szilárdan meggyızıdve, Seth – mondta. – A 
bankoknak megvannak a sebezhetı pontjaik. Szúrjunk csak oda, és meglepı 
dolgok történhetnek. 

– Mire gondol? – érdeklıdött Orinda. – Felvonulásra? Tüntetésre? 
Ülısztrájkra? 

– Nem – rázta meg a fejét Margot. – Verje ki a fejébıl az ilyen 
ócskaságokat. A hagyományos tüntetések már senkire se hatnak. Az ilyen 
kellemetlenkedésekkel már semmit se lehet elérni. 

Végigtekintett a zsúfolt, rendetlen, füstös helyiségben ülıkön. Lehettek 
vagy tucatnyian – fehérek és feketék, férfiak és nık, mindenféle fajtájú és 
magatartású emberek. Néhányan rozoga székeken vagy ládákon helyezkedtek 
el ingatagon és bizonytalanul, mások a padlón üldögéltek. 



– Nagyon figyeljenek ide, kérem, mindannyian – szólt Margot. – Azt 
mondtam az elıbb, hogy cselekednünk kell, és van a cselekvésnek egy módja, 
amely szerintem eredményes lesz. 

– Miss Bracken! – szólalt meg a háttérbıl egy nıi hang. Aprócska asszony 
állt fel: Juanita Núñez. Margot-val már akkor üdvözölték egymást, amikor 
Juanita megjelent a tanácskozáson. 

– Tessék, Mrs. Núñez! 
– Tudja, hogy szívesen segítenék. De nyilván azt is tudja, hogy az FMA 

alkalmazottja vagyok. Talán jobb, ha nem hallom, amit itt a többieknek el fog 
mondani. 

– Igaza van – bólintott elismerıen Margot. – Gondolnom kellett volna erre, 
és akkor nem hozom magát ilyen kellemetlen helyzetbe. 

Helyeslı moraj hangzott fel. Juanita távozott. 
– De amit eddig hallott, az is titok! Meg vagyok értve? – szólt oda Deacon 

Euphrates. 
Juanita rábólintott, Margot pedig sietett megjegyezni: 
– Mindannyian megbízhatunk Mrs. Núñezben. Remélem, a munkaadói is 

olyan etikusan fognak viselkedni, mint ı. 
Amikor helyreállt a rend, Margot beszélni kezdett. Jellegzetes pozitúrában: 

két kezét karcsú derekára helyezte, két könyöke agresszíven ágaskodott 
kétfelé. Mielıtt belefogott a mondókájába, hátrasimította gesztenyebarna haját 
– ahhoz hasonlított ez a mozdulat, mint amikor a színházban fölmegy a 
függöny. Az emberek fokozódó érdeklıdéssel hallgatták. Néhányan 
elmosolyodtak. Egyszer Seth Orinda mély hangon felkacagott. S a beszéd 
vége felé Deacon Euphrates – másokkal együtt – már szívbıl nevetett. 

– Ez igen! – kiáltott fel Deacon. 
– Irtó ügyes! – helyeselt valaki. 
– Ahhoz, hogy minden stimmeljen – figyelmeztette ıket Margot –, nagyon 

sok emberre van szükségünk. Kezdetnek legalább ezerre, aztán pedig még 
többre. 

– És mennyi idıre? – kérdezte egy új hang. 
– Egy hétre fogjuk tervezni. Vagyis egy bankhétre. Azaz öt napra. Ha 

addig nem érünk el eredményt, meghosszabbítjuk az akciót és kiterjesztjük a 
hadmőveleti területet. De, ıszintén szólva, azt hiszem, nem lesz rá szükség. És 
még valamit: minden résztvevınek részletes utasításokat kell kapnia. 

– Ebben én is segítek majd – jelentkezett Seth Orinda. 
– Én is! Én is! – hangzott mindenfelıl. Deacon Euphrates hangja 

túlharsogta a többiét. 
– Úgyis jár még nekem szabadság. Kiveszek egy hetet, az istenit neki, és 

akkor be tudok szervezni egy csomó embert. 



– Jól van! – bólintott Margot, és igen határozott hangon folytatta: –- 
Részletes tervre van szükségünk. Holnap estére kidolgozom. Maguk pedig 
azonnal kezdjék meg a szervezést. És ne feledjék: elsı a titoktartás! 

Fél órával késıbb a győlés feloszlott. A bizottság tagjai sokkal vidámabb 
hangulatban váltak szét, mint amilyenben összegyőltek. 

Margot kérésére Seth Orinda még ott maradt. 
– Seth, szükségem van a maga különleges segítségére – mondta az 

ügyvédnı. 
– Tudja, Miss Bracken, hogy szívesen segítek, ha tudok. 
– Mihelyt megkezdıdik valamiféle akció – mondta Margot –, én 

rendszerint ott vagyok az elsı vonalban. Ezt maga is tudja, ugye? 
– Persze hogy tudom – mosolygott a tanár. 
– Nos, ezúttal viszont a háttérben akarok maradni. És nem akarom, hogy a 

nevem forgalomba kerüljön, amikor a lapok, a tévé és a rádió foglalkozni 
kezdenek a dologgal. Mert ha forgalomba kerül, akkor két jó barátomat 
esetleg kínos helyzetbe hozom. Mindketten a bankban dolgoznak. Hisz 
említettem. Ezt el akarom kerülni. 

Orinda megértıén bólintott. 
– Amennyire látom, nem lesz probléma. 
– Azt kérem voltaképpen – magyarázta Margot –, hogy ezúttal maga és 

mások legyenek a fıszereplık helyettem. Én persze ott leszek a kulisszák 
mögött. És ha szükséges, csak hívjanak. Bár remélem, hogy nem fognak hívni. 

– Ostobaság! Hogyan hívhatnánk, ha még a nevét se hallottuk?! 
 
 
Szombat este, két nappal a lakószövetség győlése után, Margot és Alex szők. 
körő vacsorára voltak hivatalosak jó barátokhoz. Azután felmentek Margot 
lakására, amely a városnak kevésbé divatos részében volt, mint Alex elegáns 
lakása, de Margot tetszetısen berendezte az évek során jutányos áron 
összegyőjtött antik darabokkal. Alex nagyon szerette ezt a lakást, amely éles 
ellentétben állt Margot szerény ügyvédi irodájával. 

– Hiányoztál nekem, Bracken – mondta Alex. 
Már fölvette a Margot-nál tartott pizsamát és köntöst, és egy Anna királynı 

korabeli hintaszékben pihent, Margot pedig ott kuporgott elıtte a szınyegen; 
fejét a férfi térdére hajtotta, aki szelíden simogatta hosszú haját. Olykor-olykor 
máshová tévedtek az ujjai, igen ügyesen; szokása szerint kezdte felizgatni a 
lányt, mégpedig úgy, ahogyan az szerette. Margot elégedetten sóhajtozott. 
Hamarosan ágyba fognak bújni. És miközben egyre fokozódott a 
vágyakozásuk, nagyon élvezték ezt az önkéntes halogatást. 

Már másfél hete nem voltak együtt, mindenféle egyéb programok miatt. 



– Bepótoljuk az elvesztegetett napokat – mondta Margot. 
Alex egy ideig nem szólt semmit. 
– Tudod – szólalt meg nagy sokára –, egész este vártam, hogy jól 

összeszidsz a Forum East miatt. De te egy árva szót sem szóltál az egészrıl. 
Margot hátravetette a fejét, és végigmérte a férfit. 
– Már miért szidtalak volna össze, édesem? – kérdezte ártatlan képpel. – 

Nem a te ötleted volt a csökkentés. – Ráncok jelentek meg a homlokán: – 
Vagy talán mégis? 

– Nagyon jól tudod, hogy nem. 
– Hát persze hogy tudom. És biztos voltam benne, hogy te ellenezted a 

dolgot. 
– Igen, elleneztem. – Alex bánatosan tette hozzá: – Sokat értem vele. 
– Te mindent megpróbáltál. Többet nem követelhet az ember. 
A férfi gyanakodva nézett rá. 
– Margot, ez nem te vagy! 
– Hát ezt meg hogy érted? 
– Te harcolni szoktál. És én ezt szeretem benned, sok egyéb között. Sosem 

adod fel a küzdelmet. Nem nyugszol bele a vereségbe. 
– De talán van totális vereség is. És akkor semmit, de semmit nem lehet 

tenni. 
Alex fölegyenesedett a székben. 
– Bracken, te forralsz valamit! Tudom! Azonnal mondd meg, hogy mit! 
Margot egy darabig gondolkozott, aztán lassan, tagoltan kijelentette: 
– Nem ismerek be semmit. De még ha netán igazad lenne is, elıfordulhat, 

hogy vannak bizonyos dolgok, amelyekrıl jobb nem tudnod. Van valami, 
Alex, amit sose tennék meg: téged kínos helyzetbe hozni. 

– Valamit azért mégiscsak mondtál, Margot – mosolygott szeretettel a férfi. 
– Jó, rendben van, ha nem akarod, hogy faggassalak, nem faggatlak. De azért 
egyet kérek tıled: nyugtass meg, hogy ha forralsz valamit, az törvényes dolog. 

Margot felfortyant: 
– Itt én vagyok az ügyvéd, és én döntöm el, mi törvényes, mi nem! 
– Jó, jó, de néha még okos ügyvédnık is követnek el hibát. 
– Ezúttal nem. – Elıször úgy látszott, hogy Margot tovább vitatkozik, de 

aztán meggondolta magát. – Tudod – folytatta halkabban –, hogy én mindig 
tiszteletben tartom a törvényt. Azt is tudod, miért. 

– Igen, tudom – bólintott Alex, és megnyugodva tovább simogatta 
barátnıje haját. 

Mikor már jól ismerték egymást, Margot egyszer bizalmasan elmondta 
neki, miért gondolkozik így. Évekkel korábban forrt ki a meggyızıdése, egy 
nagy tragédia következményeképpen. 



A jogi egyetemen, ahol egyébiránt kitőnı eredményeket ért el, Margot sok 
más diákkal együtt beállt az aktivisták, a tiltakozók soraiba. Abban az 
idıszakban az Egyesült Államok egyre jobban belebonyolódott a vietnami 
háborúba, s az ország elkeseredetten szembenálló táborokra oszlott. Ekkor 
kezdıdött a nyugtalanság, a változások kora az ügyvédi karban is: a fiatalok 
fellázadtak az idısebb nemzedék, a beérkezettek ellen; új, harcos ügyvédtípus 
volt kialakulóban, melynek Ralph Nader volt az újságokban sokat szereplı, 
sokat dicsért jelképe, megtestesítıje. 

Elıbb a fıiskolán, majd a jogi karon Margot ugyanolyan haladó nézeteket 
vallott, ugyanúgy részt vett a különféle akciókban, kampányokban, mint egyik 
diáktársa, Gregory – Alexnek csak a fiú keresztnevét említette –, s Margot, 
mint akkor már elterjedt szokás volt, együtt élt Gregoryval. 

A diákság hónapokig éles harcot vívott az egyetem vezetıségével, s a harc 
akkor érte el tetıfokát, amikor az egyetem területén hivatalosan megjelentek 
az USA szárazföldi hadseregének és haditengerészetének toborzói. A 
diáktestület többsége, és persze Gregory és Margot is, amellett szállt síkra, 
hogy tiltsák ki a toborzókat az egyetem területérıl. Az egyetem vezetısége 
homlokegyenest ellenkezı nézetet vallott. 

Tiltakozásképpen a militáns diákság – köztük Gregory és Margot, akiket 
magával ragadott az általános lelkesedés – elfoglalta a rektori hivatal épületét, 
és elbarikádozták magukat. 

Tárgyalások kezdıdtek, de kudarcba fulladtak, mégpedig nem utolsósorban 
azért, mert a diákság “teljesíthetetlen követelésekkel állt elı". Két nap múlva 
az egyetem vezetısége kérte az állam rendırségének beavatkozását. A 
rendırséget aztán az illetékesek – nem valami bölcsen – megerısítették a 
National Guard egységeivel. Rohamot indítottak az idıközben ostrom alá vett 
épület ellen. Lövések dördültek el, s több diák fejét betörte a gumibot. 
Csodával határos módon a lövések senkit sem sebesítettek meg. De, valami 
tragikus balszerencse folytán, Gregory a gumibotütésektıl agyvérzést kapott, s 
néhány óra múlva meghalt. 

A közfelháborodás bíróság elé állíttatta azt a fiatal, tapasztalatlan – és ijedt 
– rendırt, aki a halálos ütést mérte Gregory fejére. S a bíróság – elejtette a 
vádat. 

Margot-t ugyan rettentıen megrázta és mélységesen gyászba borította az 
eset, de tárgyilagos joghallgató lévén, megértette, miért ejtették el a vádat. 
Amikor késıbb valamennyire megnyugodott, jogi képzettsége segítségére volt 
meggyızıdésének értékelésében és megformálásában. Késıi folyamat volt ez; 
addig a fölfokozott izgalmak és érzelmek hátráltatták. 

Margot társadalmi-politikai nézetei akkor sem, azóta sem szelídültek meg. 
De becsületesen beismerte önmaga elıtt, hogy a diákság egy része akkor 



megtagadta másoktól azokat a szabadságjogokat, amelyeknek 
védelmezıjeként lépett fel. Lelkesedésükben megsértették a törvényt – 
amelynek pedig tanulóéveiket szentelték, és feltehetıleg életüket is szentelni 
szándékoztak. 

Innen már csak egyetlen logikai lépés volt annak felismerése, hogy akkor 
sem értek volna el kevesebbet – sıt valószínőleg jóval többet –, ha 
megmaradnak a törvényes kereteken belül. 

Mint Alexnek elmondta – egyetlenegyszer beszéltek csak a múltnak errıl 
az idıszakáról –, azóta is ez az alapelv vezérli ıt társadalmi ténykedésében. 

Most, még mindig a férfi kellemes közelségében, megkérdezte: 
– Hogy mennek a dolgok a bankban? 
– Vannak napok, amikor Sziszüphosznak érzem magam. Emlékszel rá, 

ugye? 
– Nem az a görög, aki hegynek fölfelé görgetett egy sziklát? És 

valahányszor a csúcs közelébe ért, a szikla visszagurult? 
– Igen, ı az. Lehetett volna bankigazgató is, aki változtatni akar bizonyos 

dolgokon. Tudod, mi a bankemberek titka? A mi titkunk? 
– Tudni fogom, ha elárulod. 
– Annak ellenére aratunk sikert, hogy nincs bennünk se elırelátás, se 

képzelıerı. 
– Idézhetem ezt a kijelentésedet? 
– Ha megteszed, megesküszöm, hogy sose mondtam ilyesmit. – Alex 

tőnıdött egy darabig, aztán kijelentette: – Köztünk szólva: a bankszakma 
mindig csak reagál a társadalmi változásokra, de sose látja ıket elıre. Minden 
olyan probléma, amellyel küszködünk – környezetszennyezés, energiahiány, a 
faji kisebbségek –, már nagyon régen felmerült. Könnyen felmérhettük volna, 
hogy mi fog történni ezen a téren. Mi, bankemberek, vezetıi lehettünk volna a 
társadalomnak. De ehelyett hátul kullogunk, és csak akkor, mozdulunk, 
amikor muszáj, amikor már lökdösnek bennünket. 

– Akkor miért maradsz meg bankembernek? 
– Mert fontos szakma. Nagy horderejő dolgokat mővelünk, és akár önként 

megyünk elıre, akár nem, szükség van ránk, szakemberekre. A pénzrendszer 
olyan szerteágazó lett, oly bonyolult és kifinomult, hogy csakis a bankok 
boldogulhatnak vele. 

– De olykor-olykor egy-egy lökésre van szükségetek. Igaz? 
Alex átható tekintettel méregette barátnıjét, újra feltámadt benne a 

kíváncsiság. 
– Te forralsz valamit abban a csavaros észjárású tündérfejedben – mondta. 
– Nem ismerek be semmit. 



– No, akármit forralsz is, remélem, nincs összefüggésben a pénzbedobós 
vécékkel. 

– Ugyan! 
Mindketten elnevették magukat, amikor eszükbe jutott az egy évvel azelıtti 

eset, Margot diadalainak egyike, amely nagy feltőnést keltett. 
A csatát a város repülıterének vezetıjével vívta, aki akkoriban jóval 

kevesebb bért fizetett a több száz fınyi főtı- és takarítószemélyzetnek, mint 
amennyi a környéken szokásos volt. Az illetékes szakszervezetben dúlt a 
korrupció, a testület alattomban megállapodott a vezetıséggel, és semmit sem 
tett a személyzetért. A repülıtéri alkalmazottak egy csoportja – 
elkeseredésében – Margot-hoz fordult, aki akkor már némi hírnévnek 
örvendett az efféle ügyek intézésében. 

Amikor Margot kapcsolatba akart lépni a vezetıséggel, egyszerően 
elutasították. Ezért aztán úgy döntött, hogy felhívja az ügyre a közfigyelmet. 
Ennek egyik módja: nevetségessé tenni a repülıteret, helyesebben a repülıtér 
urait. Elıkészületképpen, több olyan rokonszenvezı segítségével, akik már 
régebben is segítségére voltak más dolgokban, tanulmányozta, hogyan 
mőködik az óriási repülıtér egy forgalmas éjszakán. 

A felderítés során egyebek között kiderült, hogy az estiéjszakai járatokról, 
amelyeken ételt-italt szolgálnak fel, az utasok tömegestül sietnek a mosdóba, 
úgyhogy a reptéri mellékhelyiségek forgalma ilyenkor maximális, mégpedig 
órákon át. 

A következı péntek este, amikor csúcsforgalom volt induló és érkezı 
gépekben, néhány száz önkéntes – jórészt szolgálaton kívüli főtı és takarító – 
Margot irányítása alatt a városból a repülıtérre érkezett. Csak jóval késıbb 
távoztak, és mindegyikük mindvégig csendesen, rendesen, törvénytisztelı 
polgár módjára viselkedett. 

Feladatuk az volt, hogy egész este és éjszaka folyamatosan megszállva 
tartsák a repülıtér minden egyes nyilvános vécéjét. Margot és segítıtársai 
részletes tervet készítettek; ennek alapján az önkéntesek bementek az elıre 
kijelölt mellékhelyiségekbe, befizették a maguk tíz centjét és kényelmesen 
elhelyezkedtek, olvasnivalóval, kisrádióval, sıt élelemmel felszerelve. A nık 
némelyike még a hímzését vagy a kötését is magával vitte. Az egész akció egy 
tökélyre fejlesztett, törvényes ülısztrájk volt. 

A férfivécékben az önkéntesek hosszú sora helyezkedett el a vizeldék elıtt, 
s a sorok szörnyen piszmogva haladtak elıre. Ha az összeesküvésbe be nem 
avatott hímnemő lény állt be a sorba, egy órába is beletellett, míg a sor elejére 
ért, míg elérhette az üdvözítı célt. Kevesen tartottak ki. Ha ugyan egyáltalán 
akadt ilyen. 



Egy mozgó agitátorosztag pedig mindazoknak, akik hajlandók voltak 
odahallgatni, szép csendesen megmagyarázta, mi történik és miért. 

A repülıtéren tombolt a zőrzavar: a dühös és kétségbeesett utasok százai 
fordultak keserő és heves panaszaikkal a légitársaságok irodáihoz, a 
légitársaságok képviselıi pedig a repülıtér vezetıségét ostromolták. A 
repülıtér vezetıi tanácstalannak és tehetetlennek bizonyultak. Mások – 
kívülállók – és akik nem voltak szorult helyzetben, nagyon mulatságosnak 
találták a szituációt. De közömbös senki se maradt. 

A hírközlı szervek képviselıit Margot jó elıre értesítette, s így tekintélyes 
számban jelentek meg a repülıtéren. A riporterek versengtek a sztorik 
megírásában, tudósításaikat országszerte terjesztették a hírügynökségek, és 
megismételték ıket a nemzetközi sajtó olyan merıben különbözı 
reprezentánsai, mint a moszkvai Izvesztyija, a johannesburgi Star és a londoni 
The Times. Másnap aztán – hahotázott az egész világ. 

A legtöbb hírben, riportban feltőnı helyen szerepelt Margot Bracken neve, 
olyan célzások kíséretében, hogy az akciót további “ülısztrájkok" fogják 
követni. 

Margot helyesen vélekedett úgy, hogy az ellenfél nevetségessé tétele 
minden fegyvertárban az egyik legélesebb fegyver. Még azon a hétvégen úgy 
nyilatkozott a reptérbizottság, hogy tárgyalás kezdıdik a főtı- és 
takarítószemélyzet bére dolgában. Rövidesen aztán felemelték a béreket. 
További fejleményként a korrupt szakszervezeti bizottságot leszavazták és 
megbuktatták, és becsületesebb, tisztességesebb bizottság került a helyére. 

Margot most közelebb húzódott Alexhez. 
– Mit mondtál az imént a fejemrıl? – szólalt meg halkan. 
– Hogy csavaros észjárású tündérfejecskéd van. 
– És ez jó vagy rossz? 
– Nekem jó. Üdítı! Ráadásul rendszerint rokonszenvezem az ügyekkel, 

amelyekért csatázol. 
– De nem mindig, igaz? 
– Nem, nem mindig. 
– Elıfordul, hogy amit teszek, tiltakozást robbant ki. Mégpedig éles 

tiltakozást. Tegyük fel mármost, hogy olyasmi körül robban ki, amiben nem 
hiszel, vagy amit ellenszenvesnek találsz. Tegyük fel, hogy a kettınk nevét 
olyankor hozzák összefüggésbe, amikor nem szívesen látnád az együvé 
tartozásunkat. Mit tennél? 

– Megtanulnék megalkudni, alkalmazkodni. Különben is: jogom van a 
magánélethez. Mint ahogy neked is jogod van hozzá. 

– Mint minden nınek. De olykor felmerül bennem a kérdés, hogy vajon 
valóban tudnál-e alkalmazkodni az ilyen helyzethez. Mármint ha együtt 



élnénk. Mert azt, ugye, tudod, hogy én nem változnék meg. Ezt meg kell 
értened, Alex, drágám. Képtelen lennék feladni az önállóságomat és az 
egyéniségemet. Képtelen lennék felfüggeszteni a kezdeményezı és vállalkozó 
kedvemet. 

Alex most Celiára gondolt, aki soha semmit sem kezdeményezett, holott ı, 
a férje, nagyon szerette volna. És az is eszébe jutott – s mint mindig, most is 
mardosta az önvád –, hogy mi lett Celiából. De valamit azért tanult az 
esetébıl: azt, hogy a férfi csak akkor teljes ember, ha a nı, akit szeret, szabad, 
és tudja, miként éljen a szabadságával, miként használja fel egyénisége 
kiteljesítésére. 

Alex Margot vállára tette a kezét. A vékony selyem hálóingen keresztül 
érezte a nıi test illatos melegét, a bır kellemes puhaságát. 

– Én olyannak szeretlek és akarlak téged, amilyen vagy – mondta 
gyengéden. – Ha megváltoznál, másik ügyvédnıhöz fordulnék és beperelnélek 
szerelmi ígéret megszegéséért. 

Alex keze simogatón mozdult lejjebb Margot válláról. A lány sóváran 
fordult feléje. 

– Mire várunk? 
– Tudja a fene – mondta Alex. – Gyerünk az ágyba. 
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Oly szokatlan volt a látvány, hogy a fiók hitelügyi elıadója, Cliff Castleman 
felment az emelvényre Edwinához. 

– Mondja csak, Mrs. D'Orsey – kérdezte –, kinézett ma már az ablakon? 
– Nem. – Edwina éppen a reggeli postával volt elfoglalva. – Miért kellett 

volna kinéznem? 
Szerda reggel volt, pontosabban nyolc óra ötvenöt perc. 
– Hát – mondta Castleman –, csak gondoltam, érdekelné a látvány. Ilyen 

hosszú sort nyitás elıtt még sose láttam. 
Edwina fölnézett. Több tisztviselı kíváncsian ágaskodott az ablakoknál. És 

igen élénken társalogtak, ami szokatlan volt ily viszonylag korai órán. A 
beszélgetés tónusa mintha aggodalmat tükrözött volna. 

Edwina fölkelt az íróasztalától, és odament az egyik hatalmas ablakhoz. 
Amit látott, az elképesztette. Hosszú sor kígyózott a fıbejárattól az épület 
egész hosszában, látni se lehetett a végét. Négyesével-ötösével álltak egymás 
mellett az emberek. Mintha mind a nyitásra várakoznának. 

– Mit akarhatnak? – bámult hitetlenkedve Edwina. 



– Egyik tisztviselınk kiment tájékozódni – közölte Castleman. – A sor 
egészen a Rosselli tér közepéig terjed, de egyre hosszabbodik. Sokan jönnek. 

– Megkérdezte tılük valaki, mit akarnak? 
– Az egyik rendeszünk megkérdezte. A válasz az volt, hogy betétszámlát 

akarnak nyitni. 
– Ez nevetséges! Ez a sok ember mind betétszámlát akar nyitni? Innen, az 

ablakból legalább háromszáz embert látok! Még soha nem nyitottak nálunk 
ennyi betétszámlát egy nap alatt! 

– Én csak továbbadom, amit hallottam – vont vállat Castleman. 
Tottenhoe csatlakozott hozzájuk a szokott, sértıdött arckifejezésével. 
– Értesítettem a biztonsági osztályt a központban – tájékoztatta Edwinát. – 

Küldeni fognak még néhány rendészt, és Mr. Wainwright nemsokára átjön. De 
elıbb értesíti a rendırséget is. 

– Semmiféle jel nem mutat zavargásra – jegyezte meg Edwina. – Békés 
tömeg, amennyire látom. 

Látta, hogy a tömeg meglehetısen vegyes összetételő. Körülbelül 
kétharmada nı, és több köztük a fekete, mint a fehér. Sok asszony a 
gyerekeivel jött. A férfiak között néhányan kezeslábast viseltek, mintha most 
jönnének munkából vagy oda készülnének. Sokan egyszerő utcai ruhában 
voltak, néhányan kifejezetten jól öltözöttek. 

A sorban állók beszélgettek – némelyek élénken. Ellenségesnek senki sem 
látszott. Néhányan észrevették, hogy nézik ıket, elmosolyodtak és barátságos 
biccentéssel köszöntötték a banktisztviselıket. 

– Odanézzenek! – mutogatott Cliff Castleman. Megjelent egy tévéstáb, 
kamerával. S miközben Edwina és társai hitetlenkedve nézték ıket, 
megkezdték a forgatást. 

– Valami okuk csak van, amiért idejöttek! – jegyezte meg Castleman. – 
Hogy békés-e vagy sem, ki tudja. 

Edwina elıtt hirtelen megvilágosodott a dolog. 
– A Forum East! – kiáltott fel. – Fogadni mernék, hogy a Forum East! 
A közeli íróasztaloktól kezdtek odagyőlni az emberek, hogy hallják, mit 

mond. 
– Csak akkor nyissunk, ha megérkezik a pótırség – javasolta Tottenhoe. 
Minden tekintet a falióra felé fordult. Egy perc múlva kilenc. 
– Nem! – hangzott Edwina utasítása. Fölemelte a hangját, hogy mindenki 

hallhassa. – Pontosan kilenckor nyitunk, mint mindig. Kérem, térjenek vissza 
a munkájukhoz. 

Tottenhoe elsietett, és Edwina is visszatért az emelvényre, az íróasztalához. 
Onnan figyelte, mint nyílik a fıbejárat, mint tódulnak be az elsı érkezık. A 
sor élén állók egy pillanatra megtorpantak, és kíváncsian néztek körül a 



bankban. Aztán – a többiek nyomására – gyorsan haladtak elıre. A nagy 
bankfiók földszinti csarnokát pillanatok alatt ellepte a csevegı, lármás tömeg. 
Bábeli hangzavar uralkodott az alig egy perce még viszonylag csöndes 
épületben. Egy magas, testes fekete férfi néhány bankjegyet lobogtatott, és 
fennhangon kijelentette (valamelyik déli államból jöhetett, és nem is régen, 
állapította meg Edwina a kiejtésébıl): 

– Be akarom tenni a pénzemet a bankba. 
– Új betétszámlát ott nyithat – magyarázta az egyik rendész, s egy íróasztal 

felé mutatott. 
Az íróasztalnál egy idegesnek látszó fiatal lány ült. A nagydarab, fekete 

bırő férfi odament, biztatóan rámosolygott, aztán leült. Mögötte cikcakkos 
vonalban sorakoztak fel a többiek, sorukra várva. 

Úgy látszik, a jelentés mégiscsak megfelel a valóságnak, ezek 
valamennyien betétszámlát akarnak nyitni, gondolta Edwina. 

Látta, hogy a nagydarab ember kényelmesen hátradıl a székén, s még 
mindig a bankókat lengeti. Hangja áthatolt a beszélgetés zaján. 

– Nem sietek! Szeretném, ha a kisasszony megmagyarázna nekem egyet-
mást. 

Két másik íróasztalnál is fogadta az ügyfeleket egy-egy tisztviselı. Elıttük 
is ugyanolyan gyorsan alakultak ki a hosszú és széles sorok, mint az elsı 
íróasztal elıtt. 

Rendes körülmények között három tisztviselı bıven elég volt az új 
betétesek ügyeinek intézésére. Ennyi most nyilván nem lesz elegendı. Edwina 
megpillantotta Tottenhoe-t a terem másik végében, és felhívta a házi 
telefonon. 

– Állítson be, kérem, több íróasztalt az új betétszámlákra, és mindenkit, 
akit máshol nélkülözni tud, irányítson oda. 

– Remélem, tudja – zsémbelt Tottenhoe –, hogy ennyi ügyfél 
betétszámlanyitását képtelenek vagyunk egy nap alatt feldolgozni. És hogy 
mással egyáltalán nem tudunk majd foglalkozni! 

– Az a gyanúm – mondta Edwina –, hogy valaki éppen ezt akarja elérni. 
Maga mindenesetre siettesse a feldolgozást. 

Edwina azonban tudta, hogy – bármennyire sietnek – egy új betétszámla 
nyitása tíz-tizenöt percet vesz igénybe. Ez mindig így van. Hiába, az 
adminisztrációkoz idı kell. 

Elıször is: igénylılapot kell kitölteni – lakhely, munkahely, 
társadalombiztosítás, családi körülmények. Aztán: aláírásmintát kell kérni. 
Következik a személyazonosság igazolása. Majd az új betétszámlákkal 
foglalkozó tisztviselı odaviszi valamennyi okmányt valamelyik 
fıtisztviselıhöz jóváhagyás és szignálás végett. Végül kiállítják a 



betétkönyvet vagy az ideiglenes csekkfüzetet. Így aztán egy-egy 
banktisztviselı legföljebb ıt betétszámlát tud nyitni az ügyfelek számára 
óránként, úgyhogy az a három hivatalnok, aki jelenleg ezzel foglalkozik, egy 
munkanapon összesen kilencven esetet tud elintézni, ha végig teljes gızzel 
dolgozik, ami persze valószínőtlen. 

Ha megháromszorozzák ezt a létszámot, akkor is talán kétszázötven-
egynéhány betétszámlát lehet nyitni egy munkanap alatt; ámde már most, a 
nyitást követı elsı percekben is legalább négyszáz ügyfél szorongott a 
bankban, és még mindig tódultak befelé. És amikor Edwina fölállt és kinézett, 
odakinn ugyanolyan hosszú sor állt, mint elızıleg. 

Odabent, a bankban, egyre fokozódott a lárma. 
További probléma is akadt: a földszinti teremben egyre növekvı tömeg 

miatt a pénztárakat a többi ügyfél nem tudta megközelíteni. Edwina látott 
néhány ilyen embert odakinn, döbbenten nézték a tömegjelenetet, aztán látta, 
hogy több ilyen ügyfél csüggedten távozik, mert reménytelennek találja a 
helyzetet. 

A bankban az újonnan jöttek egyike-másika szóba elegyedett a 
pénztárosokkal, azok pedig, a rumli miatt egyéb dolguk nem lévén, színesen 
csevegtek velük. 

Két igazgatóhelyettes jelent meg a nagyteremben; próbálták szabályozni az 
emberáradatot, hogy legalább a pénztárak elıtti terepet megtisztítsák. Nem 
jártak valami nagy sikerrel. 

De ellenséges magatartás még mindig nem volt tapasztalható. A most már 
zsúfolt bankban minden egyes ügyfél udavariasan, mosolyogva válaszolt a 
tisztviselık kérdéseire. Mintha mindenki utasítást kapott volna valahonnan a 
lehetı legrendesebb viselkedésre, gondolta Edwina. 

Úgy határozott, hogy itt az ideje a személyes beavatkozásnak. 
Lejött az emelvényrıl, a személyzetet a nagyterem többi részétıl elválasztó 

korlát mögül, és nagy nehezen keresztülvágott a kavargó tömegen, egészen a 
bejáratig. Intésére két rendész tört utat hozzá a tömegben. 

– Elég ember van már odabent – mondta Edwina. – Mostantól fogva csak 
annyit engedjenek be, amennyi távozik. Kivételt kell tenniük persze a 
rendszeres ügyfeleinkkel. İket azonnal engedjék be. 

A két ır közül az idısebbik egészen közel hajolt Edwinához, hogy a 
lármában hallani lehessen, amit mond. 

– Nem lesz könnyő, Mrs. D'Orsey. Néhány ügyfelünket bizonyára 
felismerjük majd, másokat – a többségüket – azonban nem. Túl sokan járnak 
itt mindennap ahhoz, hogy személyesen ismerjük mind. 



– Aztán meg – tette hozzá a másik ır – valahányszor jön valaki, a többiek 
rászólnak: “Álljon a sor végére, kérem!" Ha kivételezünk, könnyen zavargás 
törhet ki. 

– Nem lesz zavargás – nyugtatta meg Edwina. – Maguk csak tegyenek meg 
mindent, ami lehetséges. 

Edwina most megfordult, és néhány várakozóhoz intézte a szavait. A 
körülötte folyó beszélgetés zaja elnyomta a hangját, úgyhogy szinte kiabálnia 
kellett: 

– A fiókigazgató vagyok. Megmondaná-e önök közül valaki, hogy miért 
jöttek ide ennyien? 

– Betétszámlát nyitni- – mondta egy asszony, gyerekkel az oldalán. – Abba 
semmi rossz nincs, igaz? –.vihogott. 

– Hisz maguk hirdettek! – szólt közbe egy férfi. – Hogy aszondja: nincs az 
a kis összeg, amit ne vóna érdemes betenni. 

– Ez igaz – bólintott Edwina –, és a bank komolyan gondolja, amit hirdet. 
De bizonyára megvan az oka, hogy elhatározták, hogy mind egyszerre jönnek. 

– Hát csak azért – szólalt meg egy nagyon-nagyon sápadt, idısebb férfi –, 
mert hogy mind a Forum Eastbıl jöttünk. 

– Vagy szeretnénk odakerülni – főzte hozzá egy fiatalabb férfi. 
– De még mindig nem értem, hogy miért... – kezdte Edwina. 
– Talán én meg tudom magyarázni, asszonyom – szólalt meg egy 

középkorú, megnyerı külsejő, fekete férfi, akit idıközben elıretuszkoltak a 
körülötte állók. 

– Akkor hát legyen szíves – kérte Edwina, aki ebben a pillanatban vette 
észre, hogy egy újonnan érkezett ember áll mellette. Odanézett: Nolan 
Wainwright volt az. A bejárathoz is megérkezett a pótırség, segíteni a két 
állandó rendésznek. Edwina kérdı pillantást vetett a biztonsági fınökre. 

– Folytassa csak – biztatta Wainwright. – Nagyon jól csinálja. 
Az a férfi, akit a többiek az elıtérbe toltak, üdvözölte Edwinát. 
– Jó reggelt, asszonyom. Nem tudtam, hogy a bankigazgatók között nık is 

vannak. 
– Vannak bizony – mondta Edwina. – És egyre többen leszünk. Remélem, 

ön hisz a nıi egyenjogúságban, Mr... 
– Orinda. Seth Orindának hívnak, asszonyom. Igen, én hiszek a nıi 

egyenjogúságban. És hiszek sok minden egyébben is. 
– És a sok minden egyéb közül az egyik ösztönözte arra, hogy ide jöjjön? 
– Bizonyos tekintetben így is lehetne mondani. 
– És mely tekintetben? 
– Azt hiszem, tudja, hogy mindannyian a Forum Eastbıl jöttünk. 
– Igen, ezt már közölték velem – bólintott Edwina. 



– Nos, amit csinálunk, azt a remény aktusának lehetne nevezni. 
A jól öltözött szóvivı óvatosan fogalmazott. Nem csoda: írott és betanult 

szöveget mondott fel. 
Az emberek közelebb húzódtak, figyeltek. Elcsitult a társalgás zaja. 
– Úgy hírlik – folytatta Orinda –, hogy a banknak nincs elég pénze a Forum 

East építkezéseinek további támogatására. Akárhogy van is: a bank a felére 
csökkentette a készpénzkölcsönt, és néhányan úgy véljük, hogy hamarosan 
megvonja a hitel másik felét is, ha nem kondítjuk meg a vészharangot vagy 
nem indítunk valamilyen akciót. 

– Az akció, gondolom, ez esetben azt jelenti – csattant fel Edwina –, hogy 
megbénítják ennek a fióknak a mőködését! 

Beszéd közben észrevett néhány új arcot a tömegben: a jövevények noteszt 
tartottak a kezükben, s a ceruzájuk sebesen szántotta a papírt. Nyilván 
riporterek. 

Valaki jó elıre értesítette a sajtót. Ez a magyarázata a tévések 
felbukkanásának is. Vajon ki szervezhette ezt? – tőnıdött Edwina. 

– Kedves asszonyom – válaszolt sértıdött arccal Orinda –, mi elhozzuk 
mindazt a pénzt, amit a magunkfajta szegény ember össze tud kaparni. Azért 
tesszük, hogy kisegítsük a bankot nehéz helyzetében. 

– Úgy is van! – hallatszott egy újabb hang. – Nem mondhassa senki, hogy 
ez nem felebaráti cselekedet! 

– Ostobaság! – fortyant fel Nolan Wainwright. – A bank nincs nehéz 
helyzetben. 

– Hát ha nincsen nehéz helyzetben, akkor ugyan mér csinálja a Forum 
Easttel eztet az egészet? – érdeklıdött egy asszony. 

– A bank világosan megindokolta az álláspontját a közleményében – 
válaszolta Edwina. – Prioritásokról van szó. Fontossági sorrendrıl. És 
különben is: a bank kijelentette, hogy reméli, késıbb majd teljes gızzel 
folytathatja a Forum East finanszírozását. 

Edwina titokban maga is ıszintétlennek érezte ezeket a szavakat. Nyilván 
sokan osztották nézetét: mindenfelıl gúnykacaj hallatszott. 

Ez volt az elsı ellenséges és disszonáns megnyilvánulás. A megnyerı 
külsejő úr, Seth Orinda hirtelen hátrafordult, és tiltó kézmozdulatára a 
gúnyolódás megszőnt. 

– Akárhogyan nézik is önök ezt a dolgot – mondta Edwinának –, tény, 
hogy mi mindnyájan azért jöttünk, hogy pénzt helyezzünk el a bankjukban, 
így értettem, amikor arról beszéltem, hogy amit csinálunk, azt a remény 
aktusának lehetne nevezni. Úgy véljük, hogy ha önök itt látnak bennünket, és 
fogalmat alkotnak maguknak arról, hogy mit érzünk, talán meggondolják 
magukat. 



– És ha nem? 
– Akkor, úgy vélem, meg több embert fogunk összetoborozni és még több 

pénzt kerítünk elı. Megtehetjük. Van még egy sereg jó lélek, aki idejön ma, 
meg holnap, meg holnapután. És akkor a hét végére már híre megy a dolognak 
– ezzel Orinda a riporterek felé fordult –, úgyhogy a jövı héten már nemcsak 
Forum Eastbıl lesznek itt, hanem mások is csatlakoznak hozzánk. Persze csak 
azért, hogy betétszámlát nyissanak. Hogy kisegítsék ezt a szegény bankot. 
Ezért és nem másért. 

Több vidám hang szólalt meg: 
– Igen, bizony, sokan jönnek majd... Dohányunk nincs sok, de sokan 

vagyunk.... Mindenki szól az ismerıseinek, hogy jöjjenek segíteni. 
– Persze – folytatta Orinda ártatlan képpel –, jó néhányan, akik ma pénzt 

helyeztek el a bankban, talán kénytelenek lesznek holnap kivenni. Vagy 
holnapután. Vagy a jövı héten. A legtöbbjének ugyanis nincs annyi pénze, 
hogy sokáig itt hagyhatná. De késıbb, mihelyt módja lesz rá, ismét 
visszahozza. – Huncutul villant a szeme. – Az a célunk, hogy állandóan 
foglalkoztassuk magukat. 

– Igen – mondta Edwina –, értem, mi a céljuk. Az újságírók egyike, karcsú, 
szıke nı, megkérdezte: 

– Mondja csak, Mr. Orinda, mennyi pénzt helyez el egy-egy emberük a 
bankban? 

– Nem sokat – hangzott a kedélyes válasz. – A legtöbben mindössze öt 
dollárt hoztak. Ez a minimum, amit a bank elfogad. Igaz? – pillantott 
Edwinára. Az rábólintott. 

Egyes bankok, mint Edwina és a körülötte állók jól tudták, ötven dollárban 
szabták meg ezt a minimumot takarékbetét és száz dollárban csekkszámla 
létesítéséhez. Néhány más bank egyáltalán nem kötött ki minimumot. Az 
FMA a középutat választotta a kisemberek betétállományának növelése 
végett. Beérte öt dollárral. 

És ha a bank elfogadja a betétet, akkor az öt dollár nagy részét akár ki is 
veheti az ügyfél; a betét vagy a folyószámla fenntartásához csupán néhány 
centre van szükség. Seth Orinda és mások nyilvánvalóan tudták ezt, és az volt 
a szándékuk, hogy a folytonos betét-kivét mőveletekkel befullasszák a bank 
belvárosi fiókintézetét. 

Lehet, hogy sikerülni fog nekik, gondolta Edwina. 
És semmiféle törvénytelenséget nem követnek el! Obstrukciót sem lehet 

rájuk bizonyítani. 
Felelıs pozícióban volt ugyan, és az imént még bosszankodott – most 

mégis úgy érezte, nevethetnékje van. De uralkodott magán. Ismét Nolan 
Wainwrightra pillantott, aki vállat vont, és halkan odaszólt: 



– Amíg nincs zavargás, addig semmi mást nem tehetünk, csak irányíthatjuk 
az ügyfélforgalmat. 

A biztonsági fınök most Orindához fordult. 
– Azt várjuk mindannyiuktól – jelentette ki igen határozottan –, hogy 

segítenek nekünk a rend fenntartásában. Kint is, bent is. A rendészeink majd 
mindig megmondják, hány ember jöhet be egyszerre, és meddig rukkolhat 
elıre a sor. 

Seth Orinda bólintott. 
– Természetes, uram, hogy a barátaim és jómagam mindent el fogunk 

követni, hogy a segítségükre legyünk. Mi sem akarjuk, hogy bármiféle 
zőrzavar keletkezzék. De elvárjuk maguktól is a méltányosságot. 

– Ezt meg hogy értsem? 
– Ha benn állunk, ha kinn: ügyfelek vagyunk. Éppen olyan ügyfelek, mint 

bárki más, aki a bankhoz fordul. Hajlandók vagyunk türelmesen várni a 
sorunkra, de nem szeretnénk, ha mások különleges kedvezményekben 
részesülnének, ha soron kívül engednék be ıket az itt várakozók rovására. 
Szóval: aki jön, akárki is az illetı, álljon szépen a sor végére. 

– Jó. Gondunk lesz rá. 
– Nekünk is, uram. Mert ha maguk másképpen cselekednének, akkor 

bizony világos, hogy jogtalan megkülönböztetésrıl lenne szó. És akkor 
kiabálnánk, de nagyon. 

Edwina látta, hogy a riporterek még mindig szorgosan jegyezgetnek. 
Átvágott a tömegen, odament ahhoz a három íróasztalhoz, ahol az új 

betétszámlákkal foglalkoztak. Sıt: közben már ötre nıtt a számuk, és további 
kettıt készítettek elı. 

Az egyik ilyen pótíróasztalnál Juanita Núñezt pillantotta meg. Juanita 
elkapta Edwina pillantását, és összemosolyogtak. Edwinának eszébe ötlött, 
hogy ez a tisztviselıjük a Forum East lakója. Vajon tudott-e errıl az 
invázióról? De – gondolta azután – voltaképpen teljesen mindegy. 

Két fiatalabb tisztviselı felügyelt az új betétszámlákkal kapcsolatos 
tevékenységre. Nem kétséges, hogy ma minden más munkával alaposan 
elmarad a bankfiók. 

A testes, fekete bırő férfi, aki az elsık között érkezett a bankba, Edwina 
közeledtére felállt. A fiatal nı, aki foglalkozott vele, már nem volt ideges. 

– Ez itt Mr. Euphrates – közölte Edwinával. – Éppen most nyitott 
betétszámlát. 

– Deacon Euphrates. Legalábbis így hívnak legtöbben – mondta a férfi, s 
óriási mancsát odanyújtotta Edwinának. 

– Örömmel látjuk a First Mercantile American Bankben, Euphrates úr – 
fogott vele kezet Edwina. 



– Köszönöm, asszonyom, igazán kedves. Olyan kedvesek maguk itt, hogy 
azt hiszem, egy kicsivel több dohányt teszek be erre a számlára. – Gondosan 
tanulmányozta a tenyerére tett aprópénzét, kiválasztott egy huszonöt centest és 
két tízcentest, aztán átballagott az egyik pénztároshoz. 

– Mennyi volt ennek az úrnak az eredeti betétje? – kérdezte Edwina a fiatal 
nıtıl. 

– Öt dollár. 
– Jól van. Kérem, igyekezzék minél gyorsabban dolgozni. 
– Természetesen, Mrs. D'Orsey, de ez nagyon sokáig tartott, mert ez az 

ember rengeteget kérdezısködött. Kivétrıl, kamatlábról, és így tovább. 
Minden fel volt írva neki egy cédulára. 

– Átvette tıle azt a cédulát? 
– Nem. 
– Valószínőleg másoknál is lesz ilyen cédula. Próbálja megszerezni 

egyiküktıl, aztán mutassa meg nekem. 
Talán támpontot ad, gondolta Edwina, hogy ki tervezte és szervezte meg 

ilyen nagy szakértelemmel ezt az inváziót. Nem valószínő, hogy akikkel eddig 
beszéltem, a kulcsfigurák közé tartoznának, vélekedett magában. 

Valami azonban kiderült: a bank elözönlésének kísérlete nem szorítkozik a 
betétszámlanyitásra. Akik már számlát létesítettek, most sorban állnak a 
pénztárak elıtt, és csigalassúsággal tesznek be vagy vesznek ki apró 
összegeket, érdeklıdnek, diskurálnak és feltartják a pénztárosokat. 

Nem elég tehát, hogy a rendszeres ügyfelek nehezen tudnak bejutni a 
bankba: ha végül mégis bejutnak, újabb akadályokkal kell megküzdeniük. 

Edwina elmondta Nolan Wainwrightnak, amit a kérdéslistáról hallott, és 
elmondta azt is, hogy milyen utasítást adott a fiatal hivatalnoknınek. 
Wainwright egyetértett. 

– Én is szeretnék majd látni egy ilyen cédulát – mondta. 
– Mr. Wainwright – szólt az egyik titkárnı –, telefonhoz hívják. 
Wainwright fölvette a kagylót. 
– Tüntetésnek tüntetés – hallotta Edwina a biztonsági fınök szavát –, de 

nem a szó jogi értelmében. Békés tüntetés különben, és csak magunkat 
hoznánk nehéz helyzetbe holmi elhamarkodott döntésekkel. Igazán nem 
szeretnék valami csúnya konfrontációt. 

Vigasztaló tudat, gondolta Edwina, hogy itt van ez a józan, határozott 
Wainwright. Amikor a férfi letette a kagylót, Edwinának hirtelen eszébe jutott 
valami. 

– Valaki említette – mondta –, hogy kihívják a rendırséget. 
– Igen, már itt is voltak, amikor én megérkeztem; de elküldtem ıket. Ha 

szükségünk lesz rájuk, egykettıre újra itt teremnek. De remélem, nem lesz 



rájuk szükségünk. – Wainwright elıbb a telefon felé biccentett, aztán a 
központi toronyház felé. – A fejesek megtudták a dolgot és most pánikba 
estek. 

– Inkább adnák vissza a Forum Eastnek eredetileg kiutalt pénzügyi 
alapokat! 

Megérkezése óta elıször jelent meg egy futó mosoly Wainwright arcán. 
– Én is ezt szeretném – mondta. – De nem ez a módja ennek. Ahol a bank 

pénzérıl van szó, ott a külsı nyomás semmit se fog megváltoztatni. 
Edwina majdnem azt felelte, hogy majd elválik, de aztán úgy döntött, hogy 

inkább nem szól semmit. 
Idıközben a bank nagytermét kisajátító tömeg nem csökkent, s a zaj talán 

még nıtt is. 
Odakint pedig egyre hosszabbodott a sor. 
Háromnegyed tíz volt. 

 
 

4 
 
 
Ugyanebben az idıpontban az FMA-tól háromsaroknyira Margot Bracken a 
csöppet sem feltőnı helyen parkoló Volkswagenjébıl irányította a 
hadmőveleteket. 

Eredetileg távol akart maradni, de végül is képtelen volt rá. Akár a csataló, 
amikor megorrontja a harcot... Egyre csökkent az eltökéltsége, aztán végképp 
elenyészett. 

Továbbra is aggasztotta azonban a tudat, hogy esetleg kellemetlenséget 
okoz Alexnek és Edwinának, úgyhogy nem merészkedett elıre a Rosselli téri 
elsı vonalba. 

Mert ha ott megjelenik, hamar felismerik azok az újságírók, akiknek 
jelenlétérıl tudott – hiszen ı maga intézkedett, hogy a lapok, a tévé, a rádió )ó 
elıre értesüljenek a készülı eseményrıl. Így aztán hírvivık jártak feltőnés 
nélkül az autójához, hogy értesítsék a fejleményekrıl, s ugyanık közvetítették 
az utasításait a Rosselli tériekhez. 

Csütörtök este óta hatalmas szervezı munkát végeztek. 
Pénteken, miközben Margot kidolgozta. az átfogó tervet, Orinda, Euphrates 

és több bizottsági tag tömbfelelısöket toborzott a Forum Easten és környékén. 
Csak vázlatosan ismertették a teendıket, de mindenki lelkesen fogadta a 
tervet. Szinte mindenki részt akart venni az akcióban, és majdnem mindenki 
megnevezte egy ismerısét, akire a bizottság számíthat. 



Vasárnap este összesítették a névsorokat: ezerötszáz ember! De jöttek még 
többen is. Margot terveinek megfelelıen legalább egy hétig folytatni tudják az 
akciót, és ha sikerül ébren tartani a lelkesedést, akkor jóval tovább. 

Az állásban levı önkéntesek közül egyeseknek, mint például Euphratesnak, 
járt még némi szabadság, s kijelentették, hogy ki is veszik a cél érdekében. 
Mások egyszerően azt mondták, lógni fognak a munkahelyükrıl, ha a szükség 
úgy kívánja. Az önként jelentkezık között sok volt – sajnos – a munkanélküli, 
és számuk az idény-munkanélküliség miatt nemrég megnövekedett. 

De az akció résztvevıi között többségben voltak a nık, részben mivel nap 
közben jobban ráértek, részben pedig mivel a Forum Eastben, meg a férfiaknál 
is nagyobb mértékben, életük dédelgetett reménységét látták. 

Margot tudta ezt, egyrészt a szervezı munkában szerzett tapasztalataiból, 
másrészt a délelıtt folyamán kapott jelentésekbıl. 

Az eddig kapott jelentések nagyon kielégítıek voltak. 
A szervezés során hangsúlyozta, hogy a Forum East csapatának tagjai 

mindvégig viselkedjenek barátságosan, udvariasan, és tanúsítsanak nagyfokú 
segítıkészséget, kivált a banktisztviselıkkel. Innen a “remény aktusa" 
kifejezés, amely Margot ötlete volt, és azt kívánta sugallni, Hogy az 
érdekeltek nagy csoportjai azért jelentek meg a bankban, hogy – a maguk 
szerény eszközeihez mérten – “kisegítsék" a “bajba jutott" FMA-t. 

Megsejtette, nagyon okosan, hogy minden olyan utalás, amely szerint az 
FMA bajban van, érzékenyen fogja érinteni az illetékeseket. 

Nem kell véka alá rejteni, hogy az akció a Forum Easttel kapcsolatos, de 
nyíltan fenyegetızni nem szabad. Például azt sem szabad mondani, hogy a 
nagybank tevékenységéi mindaddig meg fogják bénítani, ameddig az nem 
hajlandó visszatérni az eredeti beruházási összegekhez. Mint Margot Seth 
Orindának és másoknak is megmondta: 

– Magának a banknak kell levonnia ezt a végkövetkeztetést. 
Valahányszor direktívákat adott, mindig hangsúlyozta, hogy a 

fenyegetızésnek, a megfélemlítésnek még a látszata is kerülendı. A 
megbeszélések résztvevıi szorgalmasan jegyezgették Margot utasításait, 
azután továbbadták ıket. 

Kiosztották azoknak a kérdéseknek a jegyzékét is, amelyeket a 
betétszámlanyitáskor fel lehet tenni. A kérdéseket Margot dolgozta ki. 
Százával merülhettek fel jogos kérdések, amelyeket bárki, akinek bankkal 
akad dolga, bízvást föltehet – de legtöbbször mégsem tesz fel, hiszen a 
kérdések sora szinte a bénulásig lassítaná a bankok munkáját. 

Seth Orindát jelölték ki szóvivınek, ha alkalom adódik rá. Margot szövegét 
Orinda gyorsan megtanulta, alig kellett elpróbálnia. 



Deacon Euphratest jelölték ki, hogy vezesse a sort és elsınek nyisson 
betétszámlát. 

Deacon volt az – egyébiránt senki se tudta, hogy a Deacon a keresztneve-e 
vagy pedig a környék egyik vallási szektájának segédlelkészeként titulálják-e 
így –, aki irányította az önkénteseket, hogy mikor mit csináljanak. A 
hadsegédek egész seregével dolgozott, akik pókháló módra fonták be a 
környéket. 

Szerda reggel, a kezdet kezdetén, az volt a fontos, hogy sok ember menjen 
el a bankba, mély benyomást kelteni. A sorban állókat azonban idınként fel 
kellett váltani. Mások, akik az elején nem vettek részt az akcióban, tartalékban 
voltak, rájuk késıbb került sor – a nap folyamán vagy a további napokon. 

A cél érdekében még rögtönzött távközlési rendszert is létesítettek, 
nyilvános utcai telefonállomások révén, ahonnan az utcán ácsorgó segítık 
továbbították a híreket és utasításokat. A rögtönzött hálózat, az idı rövidsége 
miatti zökkenık ellenére, jól mőködött. 

Margot a Volkswagenje hátsó ülésén fogadta a több helyrıl befutó 
jelentéseket. Tájékoztatták, hogy hányan állnak sorban a banknál, mennyi 
ideig tart a bankban egy-egy betétszámla megnyitása, hány íróasztalnál 
foglalkoznak az új ügyfelekkel. Értesült a bankban lejátszódó tömegjelenetrıl, 
meg Seth Orinda és a banktisztviselık eszmecseréjérıl. 

Margot számításokat végzett magában, aztán utasítást közölt az újonnan 
érkezett futárral, egy hórihorgas ifjúval, aki most a kocsi sofırülése mellett 
foglalt helyet. 

– Mondja meg Deaconnak, kérem, hogy egyelıre ne mozgósítson több 
önkéntes munkást; úgy nézem, a mai napra van elég. A sorban állók egy részét 
váltsák fel egy idıre. De egyszerre ne többet ötvennél. Mondják meg nekik, 
hogy idejében jöjjenek vissza az ebédjükért. Ami pedig az ebédet illeti: kössék 
ismét a lelkére mindenkinek, hogy ne szemeteljenek a Rosselli téren, és se 
ételt, se italt ne vigyenek be a bankba. 

Az ebéd eszébe juttatta Margot-nak a pénz kérdését. Mert a hét elején ez 
még gondot okozott. 

Hétfın a Deacon Euphrates útján kapott jelentésekbıl kiderült, hogy sok 
embernek, aki pedig részt akar venni az akcióban, egyszerően nincs öt 
nélkülözhetı dollárja, márpedig legalább ennyi szükséges egy FMA-
betétszámla nyitásához. A Forum East lakóbizottságának gyakorlatilag nem 
volt egy vasa sem. Egy darabig tehát úgy nézett ki, hogy az egész terv 
meghiúsul. 

De akkor Margot telefonált a szakszervezetnek, a Tisztviselık, Pénztárosok 
és Hivatali Dolgozók Szakszervezetének. Ez a testület képviselte most a 



repülıtéri főtı- és takarítószemélyzetet is, amelynek bérmozgalmát Margot 
egy évvel korábban támogatta. 

Segítene-e a szakszervezet? – tette fel a kérdést Margot. Pénzt kellene 
adnia kölcsönbe. Annyit, hogy minden önkéntes, akinek nincs elég pénze, öt 
dollárt tudjon elhelyezni a bankban. A szakszervezet vezetıi 
villámértekezletet hívtak össze, amely igent mondott. 

Kedden a szakszervezeti központ alkalmazottai segítettek Orindának és 
Euphratesnak a pénz szétosztásában. Minden érdekelt tudta, hogy a pénz egy 
részét a szakszervezet sose fogja visszakapni, sıt azt is, hogy némelyik 
ötdollárnyi kölcsönt már aznap este elkölti az átvevıje, megfeledkezvén az 
összeg eredeti rendeltetésérıl vagy fütyülve rá. De a pénz nagy részét azért a 
szándéknak és a célnak megfelelıen fogják felhasználni, gondolták az 
illetékesek. És a szerda délelıtt tapasztalatai azt mutatták, hogy igazuk volt. 

A szakszervezet ajánlotta fel az ingyenebédeket is. Az ajánlatot elfogadták. 
Margot gyanította, hogy a szakszervezet nagyvonalúsága nem minden önérdek 
nélkül való, de úgy döntött, hogy ez egyáltalán nem érinti a Forum East ügyét, 
s így neki semmi köze hozzá. A legújabb futárnak kiadta az utasítást: 

– Délután háromig folytatni kell a sorban állást. Akkor zár a bank. 
Lehet, gondolta, hogy a televíziósok még záróra körül is fényképeznek 

majd, ezért fontos demonstrálni, hogy milyen sokan maradtak ma még hátra. 
A holnapi tervet majd ma este beszélik meg. Holnap is nagyjából az fog 

történni, ami ma történt. 
Az idıjárás szerencsére kedvezett. Enyhe idı volt; túlnyomóan derült 

égbolt. És a következı néhány napra is jó idıt jósolt az elırejelzés. 
– Kösse mindenkinek a lelkére – mondta Margot az egyik futárnak fél 

órával késıbb –, hogy továbbra is barátságosan viselkedjenek. Barátságosan, 
szívélyesen. Még ha a bank emberei netán türelmetlenek vagy gorombák 
lennének is, a mieink csak mosolyogjanak rájuk szépen. 

Déli háromnegyed tizenkettıkor Seth Orinda személyesen tett jelentést 
Margot-nak. Fülig ért a szája, amikor vigyorogva megmutatta a város 
legnagyobb délutáni lapjának elsı kiadását. 

– Hőha! – kiáltott fel Margot, amikor megnézte az elsı oldalt. 
Az oldal nagy része a bankfióknál lezajlott eseményekkel foglalkozott. 

Sokkal, de sokkal több teret szentelt az ügynek, mint Margot remélni merte. 
A szalagcím a következı volt: 
 

A NAGYBANKOT MEGBÉNÍTJÁK 
A FORUM EAST LAKÓI 

 
Az alcím pedig: 



 
BAJBAN AZ FMA? 

SOKAN JÖNNEK “SEGÍTENI" 
KIS BETÉTEKKEL 

 
Fényképek következtek, majd egy kéthasábos riport. 
– Uramfia! – sóhajtott fel Margot. – Milyen, dühösek lesznek az FMA-ban! 

 
 
Valóban dühösek voltak. 

Röviddel déli tizenkettı után nagy sietve értekezletet hívtak össze az FMA 
toronyszékházában, a harminchatodik emeleti elnöki teremben. 

Jerome Patterton és Roscoe Heyward komor képet vágtak. Rövidesen Alex 
Vandervoort is megjelent. Az ı arca is komolyságot tükrözött, de a 
tanácskozás elırehaladtával a többieknél kevésbé látszott izgatottnak, inkább 
csak elgondolkozott, s egyszer-kétszer mintha a jól szórakozó ember mosolya 
villant volna fel az arcán. A negyedik résztvevı Tom Straughan volt, a bank 
fiatal, szorgalmas vezetı közgazdásza, az ötödik pedig Dick French, a 
propagandaosztály vezetıje. 

A testes French homlokát ráncolva csörtetett be, meggyújtatlan szivarját 
rágcsálta, egy köteg délutáni lapot tartott a kezében, s egyenként tette le ıket a 
többiek elé. 

Az íróasztalánál ülı Jerome Patterton kiteregette az újságot. Amikor 
meglátta az alcímet: “Bajban az FMA?", kifakadt: 

– Micsoda piszkos hazugság! Be kellene perelni ezt a lapot! 
– Nincs miért beperelni – jelentette ki French a megszokott 

szókimondásával. – A lap nem tényként állapította meg, hogy bajban 
vagyunk. Kérdıjelet tesz a mondat után, és különben is: csak idéz. Az eredeti 
kijelentés pedig nem mondható rosszindulatúnak. 

“Tetszik vagy nem tetszik – így van!" – ezt tükrözte French magatartása, 
ahogy ott állt a háta mögött összekulcsolt kezekkel; a szivarja úgy meredezett 
a szájában, mint valami vádló torpedó. 

Patterton elvörösödött dühében. 
– Dehogynem rosszindulatú! – fortyant fel Roscoe Heyward. Félrehúzódva 

álldogált az egyik ablaknál, és most hirtelen mozdulattal a többiek felé fordult. 
– Az egész mővelet rosszindulatú. Ezt még a vak is látja. 

French felsóhajtott. 
– Nos, akkor kereken megmondom: akárki áll mögötte, nagyon ért a joghoz 

és a reklámhoz, a propagandához. A mőveletet, hogy a te kifejezésedet 
használjam, úgy szervezték meg, igen ügyesen, mintha barátságos, segítıkész 



gesztus lenne a bank érdekében. Mi persze tudjuk, hogy sem nem barátságos, 
sem nem segítıkész. De ezt soha senki nem fogja tudni bebizonyítani, 
úgyhogy javaslom, ne pocsékoljuk a drága idıt ilyen próbálkozásokra. 

Fölvette az egyik újságot az asztalról, és kiterítette az elsı oldalt. 
– Az egyik ok, amiért fejedelmi fizetést kapok a banktól, az, hogy 

szakértıje vagyok a hírszolgálatnak, a tömegtájékoztatási eszközöknek. Nos, 
szakértelmem e pillanatban azt sugallja, hogy ez a sztori itt – amelyet, akár 
tetszik, akár nem, hitelesen tálaltak – bejárja az ország valamennyi 
hírügynökségét, és a lapok fel is fogak használni. Hogy miért? Hát azért, mert 
ez Dávid harca Góliát ellen, és mert életszaga van. 

A Vandervoort mellett ülı Tom Straughan halkan megjegyezte: 
– Ezt igazolhatom, legalábbis részben. Benne volt Dow Jones tızsdei 

hírszolgálatában is, és utána tüstént egy újabb ponttal esett a részvényeink 
árfolyama. 

– Még valami – folytatta Dick French, mintha nem is szakították volna 
félbe. – Készüljünk föl rá, hogy szerepelni fogunk a ma esti tévéhíradókban. A 
helyi állomások biztosan foglalkozni fognak az üggyel, és alapos a gyanúm, 
hogy mind a három nagy tévéhálózat is sugározni fogja. Azonkívül: ha lesz 
kommentátor, aki ellenáll a kísértésnek, hogy bedobja ezt a “bajban a bank" 
sódert, hát lenyelem a tévékészülékemet. 

– Befejezted? – kérdezte fagyosan Heyward. 
– Még nem. Szeretném hozzátenni, hogy ha ennek az évnek a teljes 

propaganda-költségvetését arra szánom, hogy egyetlenegy húzással, értitek, 
egyetlenegy húzással a lehetı legrosszabb színben tüntessem föl a bankot, hát 
nem tudtam volna nagyobb kárt okozni, mint amennyit ti, tisztelt uraim, a 
saját szerény erıtökre utalva! 

Dick Frenchnek volt egy elmélete. Nevezetesen: egy jó propagandafınök 
mindennap úgy induljon munkába, hogy ha kell, hát az állását teszi kockára. 
Ha a szakértelme és a tapasztalata úgy diktálja, hogy feletteseinek kellemetlen 
tényeket vágjon a fejéhez, olyanokat, amelyeket jobb szeretnének nem hallani, 
és hogy mindezt brutális nyíltsággal tegye – hát tegye meg. A nyíltság a jó 
propaganda egyik követelménye – figyelemfelkeltı kellék. Ha kevesebbet 
tesz, vagy ha hallgatással, netán kerteléssel igyekszik felettesei kedvében 
járni, akkor nem teljesíti kötelességét. 

Vannak napok, amikor még a szokásosnál is szókimondóbbnak kell lenni. 
A mai nap is ilyen. 

– Tudjuk már, kik a szervezık? – kérdezte mogorván Roscoe Heyward. 
– Nem – válaszolta French. – Beszéltem Nolannel, azt mondja, igyekszik 

kinyomozni. Nem mintha ez sokat számítana. 



– Ha érdekel benneteket a legújabb hír a belvárosi fiókról – tette hozzá a 
magáét Tom Straughan –: mielıtt idejöttem, átmentem az alagúton. Még 
mindig teli van tüntetıkkel. Szinte senki sem tud bejutni a bankba normális 
üzleti ügyeinek intézésére. 

– Ezek nem tüntetık! – javította ki French. – Lássunk tisztán, ha már ez 
került szóba. Sehol egy transzparens, sehol egy tábla. Még csak jelszavuk 
sincs, legfeljebb a “remény aktusa" kifejezés. Egyszerően ügyfelek! És éppen 
ez a mi problémánk. 

– No jó – szólalt meg Jerome Patterton. – Mivel annyi mindent tudsz az 
ügyrıl, mit javasolsz? 

A propagandafınök vállat vont. 
– Ti húztátok ki a talajt a Forum East alól, hát most ti csúsztassátok vissza. 
Roscoe Heyward arcvonásai megfeszültek. 
Patterton Vandervoorthoz fordult. 
– Alex? 
Vandervoort most szólalt meg elıször a vita folyamán. 
– Ismeritek a meggyızıdésemet – mondta. – Kezdettıl fogva elleneztem a 

pénzalap csökkentését. Most is ellenzem. 
– Akkor nyilván el vagy ragadtatva a fejleményektıl – jegyezte meg 

gúnyosan Heyward. – És gondolom, boldogan beadnád a derekadat azoknak a 
bugrisoknak és a megfélemlítı kampányuknak. 

– Csöppet sem vagyok elragadtatva – villant meg haragosan Alex szeme. – 
De kínosan és sértve érzem magam, amiért a bank ilyen helyzetbe került. Azt 
hiszem, ami most történik, elıre látható volt. E pillanatban az a kérdés, 
hogyan normalizáljuk a helyzetet. 

– Szóval te engednél a megfélemlítésnek! – gúnyolódott Heyward. – 
Ahogy mondtam. 

– Engedni vagy nem engedni: teljesen lényegtelen – válaszolta higgadtan 
Alex. – A valódi kérdés a következı: igazunk volt-e vagy sem, amikor 
csökkentettük a Forum East hiteleit? Ha nem, akkor újbóli megfontolásra van 
szükségünk, meg persze bátorságra a tévedésünk beismeréséhez. 

– Ha most visszatáncolunk, bolondot csinálunk magunkból – jegyezte meg 
Jerome Patterton. 

– Elıször is: nem hiszem, Jerome – mondta Alex. – Másodszor is: mit 
számít az? 

– A dolog pénzügyi részéhez semmi közöm – vetette közbe Dick French. – 
Ezzel tisztában vagyok. "De egyet mondhatok: ha most úgy döntünk, hogy 
módosítjuk a bank politikáját a Forum Easttel kapcsolatosan, akkor nem lesz 
rossz sajtónk, sıt: jó sajtónk lesz. 



– Ha már bátorságról beszélünk – mondta csípısen Alexhez fordulva 
Heyward –, hát azt kell mondanom, hogy belıled bizony hiányzik. Te félsz! 
Félsz szembeszállni a csıcselékkel! 

Alex türelmetlenül csóválta a fejét. 
– Úgy beszélsz, Roscoe, mint valami kisvárosi seriff. Hagyd ezt abba, 

kérlek. Aki nem hajlandó néha megváltoztatni egy helytelen döntést, az 
egyszerően önfejő. Mellesleg szólva: a belvárosi fiók új ügyfelei nem 
nevezhetık csıcseléknek. Ez abból, amit eddig megtudtunk, világosan kiderül. 

– Úgy látszik, valami különös rokonszenvet érzel irántuk – mondta 
gyanakodva Heyward. – Talán tudsz valamit, amit mi nem? 

– Nem tudok semmit. 
– Akkor is, Alex – tépelıdött Jerome Patterton –, nem tetszik nekem az 

ötlet, hogy csak úgy adjuk be a derekunkat, pipogya fráterek módjára. 
Tom Straughan figyelmesen követte mindkét érvelést, s most így szólt: 
– Mint tudjátok, én elleneztem, hogy csökkentsük a Forum Eastre szánt 

pénzösszegeket. De azt sem szeretem, ha kívülállók kényszerítenek valamire. 
– Hát ha ez a véleményetek – sóhajtott fel Alex –, akkor nyugodjunk bele, 

hogy a belvárosi fiókunknak jó ideig semmi hasznát se fogjuk látni. 
– Ugyan! – legyintett Heyward. – Képtelen folytatni az akcióját az a 

söpredék. Én mondom nektek: ha szilárdan állunk a lábunkon, ha nem 
engedünk a blöffnek meg a nyomásnak, akkor holnapra kipukkad az egész. 

– Én pedig azt mondom – rázta meg a fejét Alex –, hogy folytatódni fog a 
jövı héten is. 

Végül egyik jóslat sem vált be. 
A bank nem engedett a maga merev álláspontjából, ezért a Forum East 

emberei csütörtökön is, pénteken is folytatták a belvárosi fiók elözönlését, 
egészen a pénteki késı délutáni zárásig. 

A nagy fiók szinte tehetetlenségre volt kárhoztatva. És mint Dick French 
elıre látta, keserves helyzete országos figyelmet keltett. 

A figyelem nem jelentéktelen része humoros formában nyilvánult meg. De 
a vállalkozókat, a tıkéseket csöppet sem mulattatta a dolog, és pénteken a 
New York-i részvénytızsdén az FMA részvényeinek árfolyama zárásig 
további két és fél ponttal esett. 

Közben Margot Bracken, Seth Orinda, Deacon Euphrates és társaik 
folytatták a tervezést és a toborzást. 

Hétfın délelıtt a bank kapitulált. 
Tíz órára sebtiben sajtóértekezletet hívtak össze, ahol Dick French 

bejelentette, hogy a Forum East finanszírozásában azonnali hatállyal 
visszatérnek az eredeti összegekhez. French a bank nevében készségesen 
kifejezte reményét, hogy a Forum East lakói és barátaik, akik az elmúlt 



néhány nap alatt betétszámlát nyitottak az FMA-nál, továbbra is a bank 
ügyfelei maradnak. 

A bank kapitulációjának több nyomós oka volt. Az egyik: hétfın reggel, a 
belvárosi fiók nyitása elıtt a banknál, a Rosselli téren kígyózó sor még 
hosszabb volt, mint az elızı napokon, úgyhogy nyilvánvaló lett: az elızı hét 
eseményei megismétlıdnek. 

S ami még meghökkentıbb: további hosszú sor jelent meg az FMA egy 
másik fiókja elıtt, az Indián Hill nevő kertvárosban. Nem volt teljességgel 
váratlan fejlemény. Már a vasárnapi lapok jósolgatták, hogy a Forum East az 
FMA más fiókintézeteire is ki fogja terjeszteni tevékenységét. S amikor az 
Indian Hill-i bankfióknál kezdett kialakulni a sor, a megriadt fiókigazgató 
telefonált az FMA központjába: segítséget kér. 

De a végeredményt egy másik tényezı döntötte el. 
A hét végén a Tisztviselık, Pénztárosok és Hivatali Dolgozók 

Szakszervezete, amely kölcsönt folyósított a Forum East lakóbizottságának és 
ingyenebédeket osztogatott a sorban állóknak, nyilvánosan bejelentette, hogy 
támogatja a mozgalmat. Sıt: további segítséget ígért. A szakszervezet 
szóvivıje “önzı és telhetetlen profithajhászó gépezet"-nek bélyegezte az 
FMA-t, amely arra szolgál, “hogy tovább gazdagítsa a gazdagokat a 
nincstelenek terhére". És hozzátette: rövidesen kampányt indít, hogy az FMA 
minél több alkalmazottja lépjen be a szakszervezetbe. 

A mérleg nyelvét tehát a szakszervezet billentette ki, mégpedig nem is egy 
szalmaszállal, hanem – egy egész téglarakománnyal. 

A bankok mind féltek a szakszervezetektıl. Mi több: győlölték ıket. A 
bankok igazgatói, vezetı tisztviselıi úgy néztek a szakszervezetekre, ahogy a 
kígyó nézi a monguzt. A bankárok elıre látták: ahol a szakszervezet megveti a 
lábát, ott csökken a bankok pénzügyi cselekvési szabadsága. Olykor 
ésszerőtlennek, indokolatlannak bizonyult ugyan ez a félelem, de létezni 
létezett. 

A szakszervezetek sokszor megpróbálkoztak már a banktisztviselık 
toborzásával, de nemigen boldogultak. A bankárok folyton túljártak a 
szakszervezeti szervezık eszén, és eltökélték, hogy a jövıben is ezt teszik. Ha 
tehát a Forum Easttel kapcsolatban kialakult helyzet révén a szakszervezet 
befolyáshoz jut, akkor meg kell szüntetni, ki kell küszöbölni a befolyás okát. 
Jerome Patterton hétfın kora reggel az irodájában volt és tıle szokatlan 
gyorsasággal határozott: eldöntötte, hogy visszaállítják a Forum East 
finanszírozásának eredeti feltételeit. Ugyanakkor jóváhagyta a bank erre 
vonatkozó közleményét, Dick French pedig nagy sietve nyilvánosságra hozta 
a közleményt. 



Ezután Patterton, idegeit csillapítandó, utasítást adott, hogy senkit se 
engedjenek be hozzá, senkit se kapcsoljanak, és egy óra hosszat finom, 
pöccentı golfütéseket gyakorolt belsı szobájának szınyegén. 

Késıbb, de még ugyanaznap délelıtt, a pénzügypolitikai bizottság 
rögtönzött ülésén jegyzıkönyvbe vették a döntést, akárhogy zúgolódott is 
Roscoe Heyward. 

– Precedenst teremt a dolog, és még nagyon meg fogjuk bánni ezt a 
kapitulációt – dörmögte. 

Alex Vandervoort nem szólt egy szót sem. 
Amikor a két bankfiókban az FMA bejelentését felolvasták a Forum East-

híveknek, az egybegyőltek éljeneztek, majd csendben szétoszlottak. A két 
fiókban fél órán belül helyreállt a megszokott üzletmenet. 

Ezzel vége is lehetett volna az egész ügynek. Csakhogy – és utólag 
meggondolva, ez szinte elkerülhetetlennek látszott – valami mégis 
kiszivárgott. Egy információ. Aminek következtében két nap múlva egy 
kommentár látott napvilágot. Mégpedig ugyanabban az “Éber fülek" rovatban, 
amely annak idején elsınek szellıztette a bank szándékát. 

 
Az olvasó nyilván kíváncsian kérdezgeti, vajon ki állt a Forum 

East lakói mögött, akik a héten. meghátrálásra kényszerítették az 
FMA-t, ezt a hatalmas és tekintélyes intézményt. 

Nos, mi megtudtuk: Margot Bracken, a feminista polgárjogi 
ügyvéd, aki a “reptéri vécéülısztrájkkal" meg a szegénysorsúakért, 
a lábbal tiportakért vívott egyéb csatáival már szert tett némi 
hírnévre. 

Bár a bankmegszállás is az ı ötlete volt, ezúttal Miss Bracken 
mélységesen titokban tartotta ezzel kapcsolatos ténykedését. Az 
elsı vonalban mások küzdöttek, ı maga távol maradt, kerülvén a 
sajtót, egyébként természetes szövetségesét. Vajon miért? 

Ne törjék a fejüket. Margot jó barátja, akivel gyakran látjuk 
együtt városszerte, nem más, mint Alexander Vandervoort, a 
dinamikus bankember, az FMA egyik fı fejese, Margot helyében – 
ha ilyen kapcsolattal rendelkezik – az olvasó nem kerülné-e a 
nyilvánosságot az adott szituban!? 

Bennünk is fölmerül azonban egy kérdés. Egyetlenegy. Vajon 
Alex tudta-e, hogy erıdje ellen ostrom van készülıben? És ha 
tudta, helyeselte-e? 
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– A fene egye meg, Alex! Igazán sajnálom! – mondta Margot. 
– Hát a történtek után én is sajnálom. 
– Elevenen szeretném megnyúzni azt a pletykarovatost! Még szerencse, 

hogy az Edwinához főzıdı rokoni kapcsolatomat nem említette. 
– Hát arról aztán igazán nagyon kevesen tudnak. Még a bankban is. 

Különben is: a szerelmi kapcsolatok hírértéke jóval nagyobb, mint holmi 
unokatestvérieké. 

Éjfélre járt. Alex lakásán voltak. Az FMA belvárosi fiókintézetének 
ostroma óta most találkoztak elıször. Az “Éber fülek" pletykahíre elızı nap 
jelent meg. 

Margot csak néhány perce jött meg. Egy esti tárgyaláson képviselte egyik 
ügyfelét. Jómódú és megrögzött iszákos volt az illetı; ha felöntött a garatra, 
minden járókelıre rátámadt. Garázdasága egyike volt Margot kisszámú 
állandó bevételi forrásainak. 

– Az az újságíró csak a dolgát végezte – vélekedett Alex. 
– És különben is: a neved elıbb-utóbb mindenképpen szóba került volna. 
– Pedig mindent elkövettem, hogy ne kerüljön szóba – mondta bőnbánóan 

Margot. – Csak néhányan tudtak a szerepemrıl, és azt akartam, hogy ez így is 
maradjon. 

– Az ilyesmi lehetetlen – rázta meg a fejét Alex. – Nolan Wainwright azt 
mondta nekem ma délelıtt: “Az egész buli magán viselte Margot Bracken 
kézjegyét." így, ezekkel a szavakkal. Nolan különben is elkezdte faggatni az 
embereket. Valamikor rendırnyomozó volt, tudod. Ha nem jelenik meg ez a 
hír... valaki akkor is kikottyantott volna valamit. 

– De a te nevedet nem kellett volna belekevernie senkinek! 
– Ha éppen tudni akarod – mosolyodott el Alex –, nagyon tetszett nekem a 

“dinamikus bankember" kitétel. 
De a mosoly hamisra, kényszeredettre sikerült, és Alex érezte, hogy ezt 

Margot is tudja. Az újságcikk szíven ütötte, elszomorította Vandervoortot. 
Még ma este is nyomott hangulatban volt, bár jólesett neki, hogy Margot 
felhívta, bejelenteni, hogy eljön hozzá. 

– Beszéltél ma Edwinával? – kérdezte a férfi. 
– Igen, felhívtam telefonon. Nem látszott idegesnek. Megszoktuk egymás 

dolgait, tudod. Különben is: Edwina örül, hogy a Forum East terve megint 
sínen van. Ennek egyébként biztos te is örülsz. 

– Igen, hiszen ismered az álláspontomat. De ez nem jelenti azt, Bracken, 
hogy helyeslem a sötét módszereidet. 



A szándékoltnál élesebbre sikeredett a megjegyzése. Margot nem 
késlekedett a visszavágással. 

– Nem volt semmi sötét abban, amit én vagy az embereim tettünk. De nem 
mondhatom el ugyanezt arról a te rohadt bankodról! 

– Ne veszekedjünk, kérlek – tartotta fel védekezın a kezét Alex. – Ma este 
ne. 

– Akkor ne mondj ilyeneket. 
– Jó. Nem mondok. Pillanatnyi haragjuk elpárolgott. 
– Mondd csak – szólt elgondolkozva Margot –, amikor elkezdıdött az 

egész... sejtetted, hogy benne vagyok? 
– Igen. Részben mert jól ismerlek. Részben pedig mert emlékeztem rá, 

hogy egy árva szót se szóltál a Forum Eastrıl, holott azt vártam, hogy 
széttépsz miatta engem is, a bankot is. 

– Megnehezítette a helyzetedet? Úgy értem, amíg a bank ostroma tartott? 
– Igen – válaszolta Alex kertelés nélkül. – Nem tudtam eldönteni, 

kibökjem-e, amit sejtek, vagy inkább hallgassak róla. Mivel az eseményeken 
úgyse változtat, gondoltam, ha bedobom a nevedet, inkább hallgattam. Mint 
kiderült, helytelen döntés volt. 

– Úgyhogy most néhányan azt hiszik, mindvégig tudtál a dologról. 
– Roscoe biztosan. Talán Jerome is. A többiek? Nem tudom. 
– Bánt a dolog? Rettentı nagy baj? 
Egész kapcsolatuk folyamán, most áradt elıször aggodalom a hangjából. 

Arcát beárnyékolta a gond felhıje. 
Alex vállat vont. Aztán úgy döntött, megnyugtatja barátnıjét. 
– Nem. Azt hiszem, nem sokat számít. Ne aggódj. Túlélem. 
De bizony számított. Annak ellenéré, amit az elıbb mondott, az FMA-nál 

nagyon is számított, és éppen ebben az idıszakban kétszeresen is 
szerencsétlen incidensnek bizonyult. 

Alex biztosra vette, hogy a bank igazgató tanácsának legtöbb tagja olvasta 
a cikket, amelyben szerepelt egyrészt a neve, másrészt pedig a kérdés, hogy 
Vajon Alex tudta-e, és helyeselte-e, hogy erıdje ellen ostrom van készülıben? 
És ha netán volt tanácstag, aki nem vette észre a cikket, Roscoe Heyward 
bizonyára gondoskodott róla, hogy elolvassa. 

S Heyward közben már félreérthetetlenül kinyilvánította a maga 
álláspontját. 

Aznap délelıtt tíz órakor, mihelyt Jerome Patterton megérkezett, Alex 
felkereste a bankelnököt hivatali helyiségében. De Heyward már ott ült nála – 
hiába, az ı irodája közelebb volt Pattertonéhoz. 

– Bújj be, Alex – üdvözölte Patterton. – Jobb, ha hármasban tárgyalunk 
egyszer, mint kettesben kétszer. 



– De még mielıtt elkezdenénk, Jerome – mondta Alex –, szeretnék szóba 
hozni valamit. Olvastad ezt? 

Ezzel az elnök íróasztalára tett egy újságkivágást, az “Éber fülek" elızı 
napi cikkét. Heyward meg se várta, hogy az elnök válaszoljon. 

– Gondolod, hogy van valaki a bankban, aki neme olvasta? – csattant fel 
csípısen. 

Patterton felsóhajtott. 
– Igen, Alex, olvastam. És már vagy egy tucatnyian felhívták a 

figyelmemet a cikkre, és nem vitás, hogy még sokan meg fogják említeni. 
.– Akkor hát tudnod kell – mondta igen határozottan Alex –, hogy 

koholmány az egész. Becsületszavamra kijelentem, hogy semmit se tudtam 
elıre abból, ami a belvárosi fiókunkban történt, és semmivel se tudtam többet, 
mint bárki más, amíg tartott. 

– Nagyon sokan úgy vélhetik – jegyezte meg Roscoe Heyward –, hogy 
tekintve kapcsolataidat – gúnyosan hangsúlyozta a kapcsolataidat szót –, 
valószínőtlen az ilyen tájékozatlanság. 

– Ami magyaráznivalóm van, az Jerome-nak szól – csattant fel Alex. 
Heyward azonban kötötte az ebet a karóhoz. 
– Amikor nyilvánosan kikezdik a bank hírnevét, mindannyian érdekeltek 

vagyunk – mondta. – Ami pedig a te úgynevezett magyarázatodat illeti, 
mondd csak, komolyan gondolod, hogy bárki elhiszi, hogy neked szerdán, 
csütörtökön, pénteken, a hétvégén, egészen hétfıig halvány fogalmad se volt, 
hogy a barátnıd benne van az ügyben? 

– No Alex! Ehhez mit szólsz? – kérdezte Patterton. Alex érezte, hogy 
elvörösödik. Bosszankodott – tegnap óta több ízben is megesett ez –, amiért 
Margot ilyen képtelen helyzetbe hozta. 

A tıle telhetı legnyugodtabb hangon elmondta Pattertonnak, hogy az 
elmúlt héten gyanította: Margot benne lehet a dologban. Azt is elmondta, hogy 
akkor úgy határozott, nem beszél senkinek errıl a sejtésérıl, hiszen senki javát 
se szolgálta volna, ha tárgyalnak róla. És azt is elmondta, hogy már több mint 
egy hete nem találkozott Margot-val. 

– Nolan Wainwrightban is felmerült ez a gondolat – tette hozzá Alex –, ma 
kora reggel elmondta nekem. De ı sem szólt egy szót sem, mert neki is csak 
sejtései voltak, akárcsak nekem, egészen addig, amíg megjelent az újságban ez 
a hír. 

– Van, aki hinni fog neked, Alex – mondta Roscoe Heyward. Hanglejtése, 
arckifejezése ezt érzékeltette: én nem. 

– Ejnye, Roscoe, ejnye! – csóválta a fejét szelíd szemrehányással Patterton. 
– Rendben van, Alex, elfogadom a magyarázatodat. De ıszintén remélem, 



hogy érvényesíted Miss Brackennél a befolyásodat, és gondoskodsz róla, hogy 
a jövıben másfelé irányítsa nehéztüzérségét. 

– És még jobb lenne, ha nem irányítaná sehová – főzte hozzá Heyward. 
Ezt az utóbbi megjegyzést Alex eleresztette a füle mellett. Feszült, 

rosszkedvő mosollyal felelt a bankelnöknek: 
– Erre számíthatsz. 
– Köszönöm – mondta Patterton. 
Alex biztos volt benne, hogy Patterton nem firtatja többé az ügyet, és hogy 

kapcsolatuk visszazökken a rendes kerékvágásba, legalábbis ami a felszínt 
illeti. De hogy mi forr a felszín alatt, abban kevésbé volt biztos. Patterton és 
mások – beleértve az igazgató tanács nem egy tagját – ezentúl majd 
megkérdıjelezik magukban a lojalitását. Vagy ha odáig nem is mennek el, 
mindenesetre fenntartásaik lesznek, megırzi-e Alex a bank titkait barátnıje 
társaságában. 

Akárhogy is: a kételyek és fenntartások motoszkálni fognak az igazgató 
tanács tagjainak a fejében az év végén is, amikor küszöbön áll majd Jerome 
Patterton nyugdíjba vonulása, és a tanács újratárgyalja az utódlást. És jóllehet 
a tanács tagjai némely tekintetben nagy emberek, más tekintetben – Alex ezt 
tisztán látta – igencsak kicsinyesek és elfogultak. 

De hát: miért? Miért kellett mindennek most történnie? 
Alex hangulata egyre romlott, miközben Margot nézte ıt, kérdı tekintettel, 

arckifejezésében aggodalommal, bizonytalansággal. 
– Bajt okoztam neked – szólalt meg Margot az eddiginél komolyabb 

hangon. – Meglehetısen sok bajt, azt hiszem. Ne tegyünk hát mind a ketten 
úgy, mintha semmi bajt sem okoztam volna. 

Alex már azon volt, hogy ismét nyugtatgassa barátnıjét, de meggondolta 
magát, mert belátta: itt az ideje, hogy nyíltan beszéljenek egymással. 

– Emlékszel, ugye – folytatta Margot –, hogy tulajdonképpen már 
beszéltünk errıl. Mármint hogy történhet ilyesmi. És töprenkedtünk, hogy 
vajon ilyen esetben meg tudunk-e maradni olyannak, amilyenek vagyunk, 
független embereknek... együtt. 

– Igen – bólintott Alex –, emlékszem. 
– Csakhogy akkor nem sejtettem, hogy ilyen hamar elérkezünk a 

válaszúthoz – jegyezte meg Margot kesernyésen. 
A férfi feléje nyújtotta a kezét, mint a múltban már annyiszor, de Margot 

ezúttal elhúzódott és megrázta a fejét. 
– Nem, nem – mondta. – Ezt tisztáznunk kell. 
Alex ráeszmélt, hogy a kettejük kapcsolata válságos szakaszba jutott. 

Mégpedig váratlanul és anélkül, hogy bármelyikük akarta volna. 



– Mert adódnak majd ilyen helyzetek a jövıben is, Alex. Ne áltassuk 
magunkat azzal, hogy nem. Ó, nem a bankkal, hanem más, vele kapcsolatos 
dolgokban. És én biztos akarok lenni abban, hogy minden alkalommal meg 
tudunk birkózni a helyzettel, nemcsak egy adott esetben, remélve, hogy az volt 
az utolsó. 

A férfi tudta, hogy Margot-nak igaza van. Ennek a nınek az élete csupa 
konfrontáció; sok-sok konfliktussal kell még megküzdenie. Némelyik 
konfliktus távol esik majd az ı, Alex érdekszférájától, de lesz, amelyik nem. 

Abban is igaza van Margot-nak, hogy már beszéltek errıl úgy másfél héttel 
ezelıtt. De akkor csak elvontan vitatták meg a dolgot; nem látszott olyan 
tisztán, hogy válaszút elé kerültek. Ezt csak az elmúlt hét eseményei tették 
világossá. 

– Az egyik dolog, amit tehetünk – folytatta Margot –, hogy szépen 
elbúcsúzunk egymástól, most, amíg jól érezzük magunkat, amikor még a 
felszálló ágban vagyunk. Egyik részrıl sincs harag; józanul lezárhatjuk az 
ügyünket. Ha így cselekszünk, ha nem találkozunk többé, ha nem látnak 
minket együtt, gyorsan híre megy a dolognak. Ez ugyan nem tenné meg nem 
történtté, ami a bankkal megesett, de megkönnyíthetné számodra a dolgokat. 

Ebben is igaza van Margot-nak, gondolta Alex. Megrohanta a kísértés: 
elfogadni az ajánlatot; eltüntetni, gyorsan és szépen, ezt a bonyodalmat az 
életébıl; ezt a bonyodalmat, amely az évek múlásával nem csökkenhet, csak 
fokozódhat. Ismét töprengeni kezdett: vajon miért halmozódnak annyira a 
gondok, a bajok? Celia állapotának rosszabbodása; Ben Rosselli halála; 
harcok a bankban; és ma délelıtt ez az érdemtelen megaláztatás. Most pedig: 
Margot és a válaszút. 

Miért? 
A kérdés eszébe juttatott valamit, ami évekkel korábban történt, amikor 

egyszer a kanadai Vancouverben járt látogatóban. A szállodában, ahol lakott, 
egy fiatal nı levetette magát huszonnegyedik emeleti szobája ablakából. S a 
halálugrás elıtt ajakrúzzsal ezt firkálta az ablaküvegre: “Miért, ó, miért?" 
Alex nem ismerte a nıt, és sose tudta meg, miféle bajokra nem talált 
megoldást, miféle gondok elıl menekült a halálba. De ı is a huszonnegyedik 
emeleten lakott, és a hotel közlékeny igazgatóhelyettese megmutatta neki azt a 
szomorú, berúzsozott ablaktáblát. Emléke azóta is kísérte. 

Miért, ó, miért döntünk úgy, ahogy döntünk? Vagy miért dönt helyettünk – 
az élet így vagy úgy? Miért vette feleségül Celiát? Mién ırült meg az 
asszony? Mi tartja még mindig vissza ıt a válóper katarzisától? Mién kell 
Margot-nak aktív baloldalinak lennie? Miért venné most fontolóra, hogy 
lemondjon Margot-ról? Mennyit ér neki, Alex Vandervoortnak az FMA elnöki 
széke? 



Hány ennyit azért nem ér! 
Erélyes elhatározásra jutott magában, és félresöpörte a rosszkedvét. A 

fenébe az egésszel! Soha semmiféle FMA, igazgató tanács vagy személyes 
becsvágy kedvéért nem fogja odadobni a személyes cselekvési szabadságát, 
függetlenségét. Nem fog lemondani Margot-ról. 

– A legfontosabb kérdés a következı – fordult barátnıjéhez: – Akarod-e te 
magad is, hogy bekövetkezzék “józan lezárása az ügyünknek", mint az imént 
mondtad? 

– Persze hogy nem akarom – válaszolta a lány, és szeme könnyben úszott. 
– Akkor én sem akarom. És nem hiszem, hogy valaha is akarni fogom. 

Ezért hát örüljünk, hogy megtörtént, ami megtörtént, s hogy bebizonyítottunk 
valamit egymásnak. És hogy többé nem szorul bizonyításra az a valami. 

Ezúttal Margot nem húzódott el, amikor Alex feléje nyújtotta a karját. 
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– Roscoe, öreg fiú! – bömbölte bele a telefonba Harold Austin, az 
önmagával roppantul elégedett ember hangján. 

– Beszéltem Big George-dzsal! Meghívott bennünket, mármint téged meg 
engem péntekre a Bahama-szigetekre golfozni. 

Roscoe Heyward töprengve csücsörített. Odahaza volt, Shaker Heights-i 
házának dolgozószobájában ezen a márciusi szombat délutánon. Mielıtt 
megszólalt a telefon, éppen egy mérlegbeszámolókkal teli mappát 
tanulmányozott, és még a padlót is teleszórta papírokkal a bır karosszéke 
körül. 

– Nem tudom, elég korán elszabadulhatok-e a hivatalból és elmehetek-e 
olyan messzire – mondta. – Nem próbálhatnánk meg New Yorkban 
megrendezni a tanácskozást? 

– Megpróbálni megpróbálhatnánk. De nagy butaság lenne, mert Big 
George jobb szeret Nassauban lenni, és szereti az üzleti ügyeket a golfpályán 
megtárgyalni. Különösen a velünk kapcsolatos üzleti ügyeket, amelyekkel 
személyesen foglalkozik. 

Mindketten tudták, ki az a “Big George", nem volt szükség bıvebb 
meghatározásra. Egyébiránt kevés ember volt az iparban, a bankvilágban, a 
közéletben, aki ne lett volna tisztában Big George kilétével. 

G. G. Quartermain a Supranational Corporation – SuNatCo – igazgató 
tanácsának elnöke és egyszersmind e multinacionális vállalat vezérigazgatója 
volt, igen sikeres férfiú; nagyobb hatalommal rendelkezett, mint jó néhány 



államfı, és király módjára gyakorolta ezt a hatalmat. Érdekköre, befolyása 
jóformán az egész világra kiterjedt, akárcsak a vállalaté, amelynek sorsát 
irányította. A SuNatCón belül és kívül csodálták, utálták, körülrajongták, és 
rettegtek tıle. 

Ereje a teljesítményében rejlett. Nyolc évvel korábban – valamelyik 
pénzügyi bővészmutatványa után – segítségül hívták, hogy mentse meg az 
akkor súlyos beteg, nyakig eladósodott Supranationalt. Az azóta eltelt idı alatt 
nemcsak talpra állította a vállalatot, hanem látványos konglomerátummá 
fejlesztette, kisebb névértékőre szállította le a részvényeit háromszor is, és 
megnégyszerezte az osztalékot. A részvényesek, akiket Big George gazdaggá 
tett, imádták ıt, és megadták neki mindazt a cselekvési szabadságot, amelyet 
kívánt. Igaz, néhány vészmadár azt hajtogatta, hogy Big George kártyavár-
birodalmat épített. De a SuNatCo és sok-sok leányvállalatának 
mérlegbeszámolói – ezeket tanulmányozta Heyward, amikor Harold Austin 
telefonhívása megzavarta – élesen cáfolták a Kasszandra-jóslatokat. 

Heyward eddig két alkalommal találkozott a SuNatCo elnökével: elıször 
nagy embertömegben, és csak röviden beszéltek; másodszor Washingtonban, a 
fıvárosban futottak össze, mégpedig egy szállodai lakosztályban, Harold 
Austin társaságában. 

Ez a washingtoni találkozás akkor játszódott le, amikor Harold beszámolt 
Quartermainnek valamilyen, a Supranational érdekében teljesített 
küldetésérıl. Heywardnak fogalma se volt e megbízatás természetérıl – a két 
úr éppen akkor fejezte be a megbeszélést, amikor ı csatlakozott hozzájuk –, 
csak annyit tudott róla, hogy valamiképpen kapcsolatos az ország 
kormányzatával. 

Az Austin cég hirdette országszerte a SuNatCo egyik nagy 
leányvállalatának, a Hepplewhite szeszfızdének a termékeit, bár a jelek 
szerint Harold Austin és G. G. Quartermain személyes kapcsolata több volt 
egyszerő üzletbarátságnál. 

Nem tudni pontosan, mit tartalmazott Austin beszámolója, annyi azonban 
bizonyos, hogy Big George-nak jókedve kerekedett tıle. Amikor Austin 
bemutatta neki Heywardot, így szólt hozzá: 

– Azt mondja Harold, hogy tagja a te kis bankod igazgató tanácsának, és 
hogy mind a ketten szívesen kanalaznátok a mi levesünkbıl. Nos, foglalkozni 
fogunk a dologgal. 

Ezzel a Supranational nagyfınöke vállon veregette Heywardot, és másról 
kezdett beszélni. 

Heyward ennek a G. G. Quartermainnel Washingtonban folytatott 
beszélgetésnek az alapján jelentette be két hónapja, január derekán, az FMA 
pénzügypolitikai bizottságának, hogy valószínőleg üzleti kapcsolatba kerülnek 



a SuNatCóval. Késıbb rájött, hogy túlságosan korai volt a bejelentése. Most 
azonban feltámadt benne a reménység. 

– Nos jó – sóhajtotta bele a telefonkagylóba –, csütörtöktıl talán el tudok 
szabadulni egy-két napra. 

– Ez a beszéd! – hallatszott Harold Austin vidor válasza. – Akármilyen 
programod volt is, ennél semmi nem lehet fontosabb a bank szempontjából. Ja 
igen! Hogy el ne felejtsem: Big George elküldi értünk a saját repülıgépét. 

Heyward arca felderült. 
– Tényleg?! És elég nagy az a gép az ilyen távoli kiránduláshoz? 
– 707-es lökhajtásos. Gondoltam, hogy tetszeni fog neked az ötlet – 

kuncogott Harold Austin. – Tehát: csütörtökön délben fölszáll velünk a gép, a 
pénteki napot a szigeten töltjük, szombaton pedig ismét itt vagyunk. Apropó! 
Mi a véleményed a SuNatCo új mérlegbeszámolójáról? 

– Éppen most tanulmányozom – pillantott Heyward a széke körül 
szerteszét heverı papírokra. – Egészségesnek látszik ez a páciens; nagyon 
egészségesnek. 

– Ha te mondod, az nekem elég – felelte Austin. 
Heyward letette a kagylót, és ajka halvány, ravaszkás mosolyra húzódott. 

Ez a kirándulás, a kirándulás célja, az utazás a Bahama-szigetekre 
magánrepülıgépen – kellemesen bedobható téma a jövı heti 
beszélgetésekben. És ha lesz valami a dologból, akkor emelkedik az ı 
presztízse az igazgató tanácsban, márpedig ezt manapság nem szabad szem 
elıl téveszteni, hiszen Jerome Patterton bankelnöki megbízatása csupán 
átmeneti jellegő. 

Annak is örült, hogy már szombaton visszaérkeznek a géppel, hiszen ily 
módon nem mulasztja él a vasárnapi istentiszteletet a Szent Atanáz-
templomban, ahol laikus bibliafelolvasó volt, és csengı, ünnepélyes hangon 
minden vasárnap felolvasta a textust. 

Errıl eszébe jutott a másnap felolvasandó szöveg – tervezte, hogy szokása 
szerint átfutja. Leemelte hát a könyvespolcról a súlyos családi Bibliát, és az 
elıre kijelölt helyen felnyitotta. A Példabeszédek egyik versét különösen 
kedvelte: Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bőn pedig gyalázatára van 
a népeknek.* 
 
 
Roscoe Heyward sok újat tanult a Bahama-szigeteki kiránduláson. 

Nem volt ismeretlen elıtte a fényőzı életmód. Mint a magas állású 
bankemberek legtöbbje, gyakran fordult meg olyan ügyfelek és mások 

                                                
* Példabeszédek 14,34 



társaságában, akik bıkezően, sıt agresszíven szónak a pénzt, hogy fejedelmi 
kényelemben és szórakozásban legyen részük. Heyward mindig is irigyelte 
ıket a pénzügyi szabadságnak ezért a fajtájáért. 

G. G. Quartermain azonban túltett Heyward valamennyi gazdag ismerısén. 
A 707-es lökhajtásos – nagy Q betővel a géptörzsön és a farokrészen – a 

megbeszélt idıpontban, percre pontosan landolt a város nemzetközi 
repülıterén. Odagurult a privát gépek számára fenntartott részhez, ahol Harold 
Austin és Heyward szállt ki abból a nagy autóból, amely a belvárosból 
szállította ıket a reptérre. Sietve a géphez kísérték ıket, a hátsó feljárathoz. 

Az elıtérben, amely olyan volt, mint valami miniatőr hotelhall, négyes 
fogat üdvözölte ıket; egy középkorú férfi – ıszülı, tekintélyt és alázatot 
egyaránt sugárzó komornyik – és három fiatal nı. 

– Isten hozta önöket, uraim – szólt a komornyik. 
Heyward biccentett, de a férfit szinte nem is látta, annyira lekötötték a 

figyelmét a kedvesen mosolygó nık. Három lélegzetelállítóan szép, huszon-
valahány éves teremtés. Úgy látszik, gondolta Roscoe Heyward, a 
Quartermain-vállalat összetrombitálta a TWA, az United és az American 
legcsinosabb légikisasszonyait, és aztán kiválasztotta ezt a hármat, a társaság 
krémjét. Az egyik lány mézszıke; a másik gyönyörő barna; a harmadiknak 
hosszú, vörös haja van. Hosszú lábú, sudár nık, egészségesen lesülve. Szép 
barna arcbırük vonzó ellentétben állt divatos – de rövid szoknyájú – 
egyenruhájuk nyersgyapjú-színével. 

Ugyanilyen elegáns anyagból készült a komornyik uniformisa is. Mind a 
négy egyenruha zubbonyának bal felsı zsebén hímzett Q bető virított. 

– Jó napot, Mr. Heyward – szólalt meg a vörös hajú. Kellemesen árnyalt 
hangja lágyan, szinte csábítóan csengett. – Avril a nevem. Kövessen, kérem, 
megmutatom, hol a szobája. 

Miközben Heyward, meglepıdve a “szobája" szótól, követte a hölgyet, 
Harold Austint a szıke lány köszöntötte. 

Az elegáns Avril a gép egyik oldalának jó részén végighúzódó folyosón 
lépkedett Heyward elıtt; a folyosóról több ajtó nyílt. 

Avril hátranézett. 
– Mr. Quartermain a szaunában van, éppen masszírozzák. Késıbb fog 

csatlakozni önökhöz a szalonban. 
– Szauna is van a gépen? 
– Persze. Közvetlenül a fedélzet mögött. Gızfürdı is van. Mr. 

Quartermain, bárhol tartózkodik, szereti, ha mindig van szauna vagy gızfürdı 
a közvetlen közelében, és mindenhová magával viszi a masszırjét. Ha ön is 
óhajt fürdıt és masszázst, sok idı áll a rendelkezésére, hiszen hosszú a 



repülıút. Nagyon szívesen gondoskodom róla – villantotta Heywardra csábos 
mosolyát. 

– Nem, köszönöm szépen. 
A nı megállt az egyik ajtónál. 
– Ez a szobája, Mr. Heyward.' 
Közben a gép megindult, s a váratlan mozgás kilendítette egyensúlyából 

Heywardot. Megtántorodott. 
– Hopp! – kiáltott fel Avril; kinyújtotta a karját, megtámasztotta a 

botladozó férfit, s egy pillanatra egészen közel kerültek egymáshoz. Hosszú, 
vékony ujjak, bronznarancsra lakkozott körmök, könnyő, de erıs kezek, 
kellemes parfüm – tudatosította magában Heyward. 

A lány egy darabig nem engedte el a férfi karját. 
– Jó lesz, ha beszíjazom a felszálláshoz! – mondta. – A kapitányunk 

mindig gyorsan indít. Mr. Quartermain nem szereti, ha a reptéren ácsorog a 
gép. 

Pompásan berendezett kis szalonba kalauzolta Heywardot, aztán leültette a 
kényelmes, puha kanapéra, ujjai pedig ügyesen erısítették a szíjat a dereka 
köré. Nem volt-éppen kellemetlen érzés. 

– Úgy! – mondta Avril. Most már egyre gyorsabb iramban gördült elıre a 
gép. – Ha nincs-ellenvetése, itt maradok maga mellett, amíg a levegıbe 
emelkedünk. 

Ezzel leült Heyward mellé a szófára, s beszíjazta magát. 
– Egyáltalán nem ellenzem – mondta Roscoe Heyward. Ostobán bódultnak 

érezte magát. 
Körülnézett, és egyre több részletet figyelt meg. A szalont – vagy fülkét – a 

tér gazdaságos és mégis fényőzı kihasználásával tervezték meg. Repülıgépen 
ilyet még nem látott. A falak közül három tikfával volt borítva, a fába 
aranyfüsttel ékesített, Q betőszerő motívumokat véstek. A negyedik falat 
majdnem végig tükör borította; a leleményes megoldás a helyiséget a 
valóságosnál nagyobbnak mutatta. Heyward balján, a falba épített 
beszögellésben egy jól fölszerelt apró irodahelyiség volt, telefonállvánnyal és 
üveggel védett telexgéppel. Mellette, kis italszekrényben, egy sor miniatőr 
üveg. A Heywarddal és Avrillal szemben levı tükörfalban tévéképernyı, a 
kanapé mindkét oldaláról távirányítással kezelhetı. Hátul harmonikaajtó, 
mögötte – nyilván – a mosdó. 

– Szeretné nézni a fölszállást? – kérdezte Avril. Meg sem várta a feleletet: 
megnyomta a mellette levı tévégombot, s máris föltőnt a tiszta, színes kép. A 
gép orrába nyilván kamera volt beszerelve. Látták a széles kifutópályához 
vezetı gurulópályát, aztán az elıbbi töltötte be a képernyıt teljes hosszában és 
szélességében, amikor rágördült a 707-es-. A pilóta nem sokat teketóriázott, a 



gép gyorsan gurult elıre, rohamosan fogyott alattuk a kifutópálya, aztán az 
utolsó darabkája is megbillenni látszott, amikor a hatalmas lökhajtásos orra 
felugrott és a levegıbe emelkedett. Mintha lebegnék! – gondolta Heyward, és 
nemcsak a képernyı nyújtotta látvány miatt. Amikor már csak az égboltot és a 
felhıket látták, Avril kikapcsolta a képet. 

– Ha a rendes tévécsatornákat akarja', itt vannak a kapcsolók. – mondta 
Avril, majd a távíró gépre mutatott: – Itt bejön a Dow Jones-tızsdeindex, az 
AP, az UPI és a Telex. Csak telefonáljon a pilótafülkébe, és kívánatra 
bármelyiket betáplálják. 

– Mindez egy kissé fényőzı a számomra – jegyezte meg óvatosan 
Heyward. 

– Tudom. Többnyire így vannak vele a vendégeink, bár meglepı hamar 
alkalmazkodnak. – Megint az a kihívó pillantás, az a ragyogó csábmosoly... – 
Négy ilyen kis szalonunk van, és mindegyik könnyen átalakítható 
hálószobává. Csak egy-két gombot kell megnyomni. Ha kívánja, 
megmutatom. 

– Most szükségtelen – rázta meg a fejét a férfi. 
– Ahogy óhajtja, Mr. Heyward. Avril kioldotta a szíját, és fölállt. 
– Ha Mr. Austinnal óhajt beszélni, itt van a közvetlenül mögöttünk levı 

fülkében. Elöl van a központi szalon, szívesen látjuk ott, ha elkészült. Arra 
van az ebédlı, az irodák, és Mr. Quartermain magánlakosztálya is. 

– Köszönöm a helyrajzi eligazítást – mondta Heyward. Levette a keret 
nélküli szemüvegét, és törölgetni kezdte a zsebkendıjével. 

– Hadd csináljam én! – mondta Avril. Szelíd eréllyel vette el a szemüveget, 
aztán elıhúzott egy négyszögletes selyemdarabkát és megtörölte a lencséket. 
Visszahelyezte az okulárét Heyward orrára, közben könnyedén megérintve 
ujjaival a férfi füleit. Heyward úgy érezte, tiltakoznia kéne, de nem tiltakozott. 

– Az a feladatom ezen a kiránduláson, Mr. Heyward – mondta a nı –, hogy 
csakis magával törıdjem, és gondoskodjam róla, hogy mindent megkapjon, 
amit csak óhajt. 

Képzelıdöm, tőnıdött Heyward, vagy valóban egy árnyalattal 
hangsúlyozottabban ejtette a nı a mindent szót? Remélem, hogy nem, 
utasította rendre erélyesen önmagát. De ha mégis, akkor megbotránkoztató 
következtetéseket kellene levonnom. 

– Még két dolog – mondta Avril, miközben káprázatosán karcsú teste az 
ajtó felé mozdult. – Elıször is: ha bármiben szüksége van rám, csak nyomja 
meg a telefonkészüléken a hetes gombot, kérem. 

– Köszönöm, kisasszony – felelte hővösen Heyward –, de nem hiszem, 
hogy megtenném. 



– Másodszor pedig – folytatta a nı, szemlátomást tökéletesen 
háborítatlanul –, útban a Bahama-szigetek felé, leszállunk Washingtonban. 
Rövid idıre. Csak amíg fölvesszük az alelnököt. 

– A Supranational valamelyik alelnökét? 
Avril csúfondárosan villantotta Heywardra a tekintetét. 
– Ugyan, csacsi! Az Egyesült Államok alelnökét. 
Mintegy negyed órával késıbb Big George Quartermain megkérdezte 

Roscoe Heywardtól: 
– Uramisten, mi a francnyavalyát vedelsz, ember?! Anyatejet talán? 
– Limonádét – mutatta fel a színtelen folyadékkal teletöltött poharát 

Heyward. – És nagyon ízlik. 
– Minden narkós a maga kábítószerét dicséri – vonta meg masszív vállát a 

Supranational elnöke. – Mondjátok, rendesen gondoskodnak rólatok a lányok? 
– Részemrıl nincs panasz – kuncogott Harold Austin. Akárcsak a többiek, 

ı is kényelmesen hátradılt foteljában a 707-es gép fényőzın berendezett 
központi szalonjában. A pompás szıkeség, aki Rhetta néven mutatkozott be, 
ott kuporgott a szınyegen, Austin lábainál. 

– Megteszünk minden tılünk telhetıt – szólt Avril. İ Heyward karosszéke 
mögött állt, s könnyedén megsimogatta a férfi vállát. Heyward érezte a lány 
ujjait a nyakszirtjén, az ujjak egy pillanatra megállapodtak, majd eltávolodtak. 

G.G. Quartermain néhány perce jelent meg a központi szalonban. Fehér 
zsinórszegélyes, bíbor fürdıköpenyben feszített, a köpenyre is rá volt hímezve 
az elengedhetetlen Q bető. Akár valami római szenátort, körülvették a kísérıi: 
egy markáns arcú, kevés szavú férfiú, fehér melegítıben, nyilván a másszor, 
és egy másik légikisasszony, takaros nyersgyapjú egyenruhában, finom, 
japános arcvonásokkal. A másszor és a hostess segédletével Big George helyet 
foglalt a nyilvánvalóan számára fenntartott, széles, trónszerő székben. Hirtelen 
megjelent a harmadik kísérı: a komornyik, s valahonnan egy pohár jégbe 
hőtött martinit varázsolt G. G. Quartermain várakozón kinyújtott kezébe. 

Heywardban még inkább megerısödött az elızı találkozásaik alkalmával 
szerzett benyomása: a “Big George" elnevezés minden szempontból találó. 
Vendéglátójuk hatalmas ember volt – legalább két méter magas; mellkasa, 
karjai, törzse akár valami falusi kovácsé. Feje másfélszer akkora, mint a 
legtöbb közönséges halandóé, és a vonásai is összhangban voltak vele; nagy, 
kidülledt, gyors pillantású, sötéten okos szemek, vastag ajkú, erıs száj, amely 
éppen annyira megszokta a parancsolgatást, mint egy tengerészgyalogos 
kiképzı ırmester, csak persze jóval fontosabb ügyekben. Látszott ezen az 
arcon, hogy a felszínes szívélyességet egykettıre felválthatja rajta az erıteljes 
nemtetszés. 



De azért nem volt durva arc, Big George alakja pedig semmi jelét se 
mutatta elhízásnak vagy petyhüdtségnek. A fürdıköpenyen keresztül is 
dagadoztak az izmai, és azt is megfigyelte Heyward, hogy Big George képe 
nem zsírpárnás, erıs állán nyoma sincs tokának. Hasa a jelek szerint lapos, 
feszes. 

Ami a “nagy"-ság egyéb vonatkozásait illeti: Big George gazdasági 
befolyása és étvágya naponta foglalkoztatta a közgazdasági sajtót. Életstílusa a 
tizenkétmillió dolláros repülıgépén leplezetlenül fejedelmi volt. 

A masszır és a komornyik diszkréten eltőnt. Helyettük újabb szereplı 
jelent meg a színen: a fıszakács – sápadt, aggályos arcú, ösztövér figura, 
hófehér konyhai öltözékben, szakácsfövege súrolta a mennyezetet. Vajon hány 
fınyi a gép személyzete? – tőnıdött magában Heyward. Késıbb megtudta, 
hogy tizenhat fınyi. 

A fıszakács vigyázzban állt Big George széke mellett, kezében egy 
túlméretezett, fekete bırmappa, rajta aranyozott Q bető. Big George ügyet 
sem vetett rá. 

– Az a zőr a bankotoknál? – fordult Heywardhoz Quartermain. – Az a 
tüntetés, meg miegymás. El van intézve? Szilárdan áll a lábán a cég? 

– Mindig szilárdan álltunk a lábunkon – válaszolta Heyward. – Ez soha 
nem volt kétséges. 

– A tızsde más véleményen volt. 
– Mikor volt megbízható barométer a tızsde? Mosoly suhant át Big George 

arcán, aztán a filigrán japán légikisasszonyhoz fordult: 
– Holdsugár, nézd meg nekem az FMA-részvények legújabb tızsdei 

árfolyamát. 
– Igenis, Mr. Q – mondta a lány, s az egyik elülsı ajtón távozott. 
Big George az ajtó felé intett a fejével. 
– Képtelen kimondani a Quartermain nevet. Mindig Mr. Q-nak hív. – 

Rávigyorgott a körülötte állókra: – De egyebekben jól megállja a helyét. 
Roscoe Heyward gyorsan más témára tért át. 
– A beszámolók, amelyeket a bankunkról hallottál, egy jelentéktelen 

incidenssel kapcsolatosak. Ezt némelyek mérhetetlenül felfújták. Egyébként 
pedig a bank vezetésének átmeneti fázisában történt az egész. 

– De ti nem álltatok a sarkatokra – erısködött Big George. – Hagytátok, 
hogy a jöttment agitátoroknak legyen igazuk. Puhák voltatok, megadtátok 
magatokat. 

– Ez igaz. És ıszintén mondhatom: nekem csöppet se tetszett a döntés. Sıt: 
kifejezetten elleneztem. 

– Szálljatok szembe velük! Üssetek a fejére azoknak a rohadt disznóknak! 
Sose hátráljatok meg! 



Ezzel a Supranational elnöke felhörpintette a martiniját. Valahonnan ott 
termett a komornyik, elvette az üres poharat és egy újabb teli poharat tett a 
nagyfınök mancsába. A jégtıl fátyolos poháron látszott, hogy a martini most 
került ki a hőtıszekrénybıl. 

A fıszakács még mindig vigyázzállásban várakozott. Quartermain 
továbbra sem vett róla tudomást. 

– Volt egy alkatrész-összeszerelı üzemem Denverben – dörmögte 
visszaemlékezve. – Rengeteg baj volt a munkásokkal. Lehetetlen 
bérkövetelések, s a többi. Az év elején a szakszervezet sztrájkot hirdetett. Sok 
sztrájk volt addig is. De ez volt az utolsó! Megmondtam az embereimnek, 
hogy figyelmeztessék azt a mocskos bandát: bezáratjuk az üzemet! Nem 
akarták elhinni. Erre mi alaposan tanulmányoztuk a helyzetet, és megterveztük 
az intézkedéseket. A szerszámgépeket, a préseket elszállíttattuk egy másik 
vállalathoz. Ott behoztuk a lemaradást, a denveri üzemet pedig bezártuk. Volt 
üzem, nincs üzem; volt munka, nincs munka; volt fizetés, nincs fizetés! Most 
aztán az egész banda – alkalmazottak, szakszervezet, Denver városa, Colorado 
állam kormányzata, és még sorolhatnám – térden állva könyörög nekünk, 
hogy nyissuk meg újra az üzemet. – A nagyfınök szemügyre vette a 
martiniját, majd nagylelkően kijelentette: – Talán teljesítjük a kérést. De mást 
fogunk gyártani, és mi diktáljuk a feltételeket. Szóval: nem hátráltunk meg, ez 
a fı! 

– Igazad van, George! – helyeselt Harold Austin. – Több olyan emberre 
volna szükség, aki így ki tud állni a meggyızıdése mellett. Bár meg kell 
mondanom, hogy a mi bankunk esetében egy kicsit más volt a probléma. 
Bizonyos tekintetben mi még mindig átmeneti helyzetben vagyunk, amely, 
mint tudod, Ben Rosselli halálával kezdıdött. De az igazgató tanács tagjai 
közül sokan reméljük, hogy jövı tavaszra már a mi Roscoe barátunk tartja a 
kezében a kormányrudat, mégpedig keményen. 

– Ezt örömmel hallom. Nem szeretek mással tárgyalni, csak a górékkal. 
Azok, akikkel én üzletet kötök, tudjanak dönteni! És aztán ragaszkodjanak is a 
döntéseikhez! 

– Garantálom, George – jelentette ki Heyward –, hogy a bank ragaszkodni 
fog minden olyan döntéshez, amelyben te meg én megállapodunk. 

Heyward észrevette, hogy házigazdájuk ügyesen manıverezett: most már 
Harold Austin és Roscoe Heyward a kérincsélık! Pedig hát rendszerint tılük, 
a banktól kérnek valamit az ügyfelek! De annyi baj legyen! A 
Supranationalnek nyújtandó kölcsönnel igazán nem lesz semmi gond, és az 
ilyen kölcsön növeli az FMA presztízsét. S ami szintén fontos: az ilyen 
kölcsön újabb iparvállalatokat hozhat az FMA utcájába, hiszen a 



Supranational Corporation szokta diktálni az iramot, az ı példáját sokán 
követik. 

Big George most hirtelen a fıszakácsra förmedt: 
– Na mi van?! 
A. fehér ruhás figurát mintha áramütés érte volna. Big George elé tartotta a 

fekete bırmappát, amelyet a kezében szorongatott. 
– A menü, uram – mondta. – Jóváhagyás végett. 
Big George nem volt hajlandó átvenni az iratgyőjtıt, csak a felütött oldal 

tartalmát tanulmányozta. Ujjával az egyik tételre bökött: 
– Waldorf-saláta helyett Caesar-saláta legyen. 
– Oui, monsieur. 
– A desszert pedig nem Glacé Martinique, hanem Soufflé Grand Marnier. 
– Igenis, monsieur. 
Big George egy biccentéssel elbocsátotta a fıszakácsot. Amikor a chef már 

megfordult, hogy távozzék, Big George ismét rámordult: 
– Mondja csak: hogyan szeretem én a bifszteket? 
– Monsieur – mondta töredelmesen a fıszakács, és könyörgı mozdulatot 

tett a szabad kezével –, én már kétszer bocsánatot kértem a tegnap esti 
szerencsétlen esetért. 

– Hagyjuk ezt most. Azt kérdeztem: hogyan szeretem én a bifszteket? 
Franciás vállvonogatás kíséretében válaszolt a fıszakács, mintha leckét 

mondana fel: 
– A közepesen véresre sütött és az enyhén átsütött, de erısen kisütött 

között, egy árnyalattal közelebb az utóbbihoz. 
– Nahát, ezt vésse jól az eszébe! 
– Hogy is felejthetném el, monsieur? – mondta kétségbeesetten a 

fıszakács, és letörten távozott. 
– Még egy fontos alapelvem – tájékoztatta Big George a vendégeit: – A 

vétkeseket meg kell büntetni. Egy vagyont fizetek ennek a francos franciának, 
hogy pontosan tudja, hogyan kedvelem ezt vagy azt. Nos, tegnap este eltolta a 
bifszteket. Nem nagyon, igaz, de ahhoz éppen eléggé, hogy lehordjam. 
Úgyhogy máskor majd nem fog hibázni. No, mi az árfolyam? – fordult 
Holdsugárhoz, aki egy cédulával a kezében visszajött. 

– FMA jelenleg negyvenöt és háromnegyed – hangzott az idegenszerő 
kiejtéssel felolvasott válasz. 

– Na ugye, ismét emelkedett egy teljes ponttal – állapította meg Roscoe 
Heyward. 

– De még mindig nem annyi, amennyi akkor volt, mielıtt Rosselli beadta a 
kulcsot – mondta Big George. De aztán elvigyorodott: – Bár... ha kiszivárog, 



hogy az FMA részt vesz a Supranational finanszírozásában, úgy fel fog menni 
a részvényeinek az árfolyama, mint a pinty. 

Nagyon lehetséges, gondolta Heyward. A pénzügyek és a tızsdei 
árfolyamok bonyolult világában megmagyarázhatatlan dolgok történnek 
olykor. Ha X bank pénzt ad kölcsön Y cégnek – látszólag nem sokat jelent, de 
a piac mégis reagál. 

De ami még fontosabb: Big George most határozottan kijelentette, hogy 
valamiféle üzleti kapcsolat jön létre az FMA és a SuNatCo között. Semmi 
kétség: a részleteket ez alatt a két nap alatt fogják megbeszélni. Heyward 
egyre izgatottabb lett. 

A fejük felett halk csengettyőszó hallatszott. Odakint halkult a hajtómővek 
zúgása. 

– Washingtonba értünk! – mondta Avril. 
S a többi nıvel együtt elkezdte az ülésekhez szíjazni a férfiakat. Súlyos 

övekkel és könnyő kezekkel. 
Washingtonban még kevesebb idıt töltöttek a földön, mint az elızı 

repülıtéren. Az illusztris, tizennégy karátos utas jelenléte magától értetıdıen 
lehetıvé tette a soron kívüli leszállást, majd felszállást. Így aztán húsz perc 
sem telt belé, már ismét elérték a repülési magasságot – s útban voltak a 
Bahama-szigetek felé. 

Az alelnököt a barna hajú leányzó, név szerint Krista vette gondozásba, s a 
nagy férfiú láthatólag elégedett volt az intézkedéssel. 

Az alelnök testıreit – a titkosszolgálat embereit – valahol a gép farában 
helyezték el. 

Nem sokkal a fölszállás után a G. G. Quartermain, aki most feltőnı, 
egybeszabott, krémszínő selyemruhában pompázott, szívélyesen kalauzolta 
elıre a társaságot a szalonból az ebédlıbe, ebbe a fényőzıén, fıleg ezüst és 
kék színekkel dekorált helyiségbe. A faragott tölgyfa asztalnál, a 
kristálycsillár árnyékában üldögélı négy férfiú olyan ebédet fogyasztott el, 
amelynek elkészítési és tálalási módjával, valamint a minıségével a világ 
legjobb éttermei is nehezen tudtak volna versenyezni. Közben pedig 
Holdsugár, Avril, Rhetta és Krista kellemdúsan lejtettek ide-oda az ebédelık 
háta mögött. 

Roscoe Heyward nagyon élvezte az ebédet, de a különféle borokból meg a 
befejezésül kínált harmincesztendıs konyakból nem ivott. Azt azonban 
észrevette, hogy a súlyos, aranyszegélyő konyakos poharakat a hagyományos 
N – Napóleon – helyett a Q bető ékesíti. 
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Melegen sütött le a nap a felhıtlen, mélykék égbıl a Bahama-szigeteki 
golfklub hosszú pályájának makulátlan, nyírott pázsitjára. A golfpálya és a 
fényőzın berendezett klubhelyiség a világ talán fél tucat legexkluzívabb ilyen 
sportlétesítménye közé tartozott. 

A pázsiton túl a pálmákkal szegélyezett, elhagyatott fehér homokpart mint 
egy darabka Paradicsom húzódott a távolba. Az áttetszı, türkizkék tenger apró 
hullámai szelíden csapdosták a partot. Fél mérföldnyire a parttól fehéren 
csillogva törtek meg a habok. 

A közelben, a golfpálya pázsitja mellett, egzotikus virágok – hibiszkusz, 
bougainvillea, mikulásvirág, pluména – szıttesében hihetetlen színek 
versengtek egymással. A tiszta, friss levegıben jázminillatot terjesztett a 
kellemesen lengedezı szellı. 

– Úgy gondolom – jegyezte meg az Egyesült Államok alelnöke –, hogy 
politikus ennél közelebb már nem is juthat a mennyországhoz. 

– Az én mennyországról alkotott elképzelésembe sehogy sem férnek bele 
az elszúrt ütések – sóhajtott fel Harold Austin. Grimaszt vágott, és nagyot 
ütött a levegıbe vasütıjével. – Pedig biztosan van rá mód, hogy az ember 
jobban játssza ezt a játékot. 

Négyük golf játszmájában Big George partnere Roscoe Heyward volt; 
Harold Austin és az alelnök alkotta a másik párost. 

– Én a te helyedben, Harold – mondta Byron Stonebridge alelnök –, 
visszamennék képviselınek. Ha aztán fölverekszed magad arra a posztra, 
amelyet jelenleg én töltök be, nem lesz más dolgod, mint golfozni, úgyhogy 
rengeteg idıd lesz a stílusod fejlesztésére. Elismert történelmi tény, hogy az 
elmúlt fél évszázad során majdnem mindegyik alelnök jobb golfozóként 
hagyta ott a hivatalát, mint amilyen a hivatalba lépésekor volt. 

Szavainak mintegy igazolásaképpen rögtön ütött is egy szépet: a labda 
éppen a zászlórúdnál landolt. 

A karcsú, ruganyos, jó mozgású Stonebridge látványosan játszott aznap. 
Annak idején farmergyerekként látástól vakulásig dolgozott apja kisbirtokán, 
és az évek múltával is jó kondícióban maradt inas teste. Most csak úgy 
sugárzott a lapos farmerképe, amikor leesett a labdája, és úgy húsz centire a 
lyuktól megállt. 

– Nem rossz – bólintott elismerıen Big George, amikor odahúzott a kis 
golfkocsival. – Nem sok dolgot adnak neked Washingtonban, mi, By? 

– Hát nem panaszkodhatom. A múlt hónapban felleltároztam a kormányzat 
gemkapocskészleteit. És a Fehér Házból nemrégiben kiszivárgott a hír: van rá 
esély, hogy hamarosan megbíznak a ceruzahegyezéssel. 



A többiek kötelességszerően nevetgéltek. Nem volt titok, hogy 
Stonebridge, aki valaha az USA egyik államának kormányzója és a kisebbségi 
párt szenátusi vezére volt, rosszul tőri a jelenlegi állásával járó tétlenséget. A 
választás elıtt a vele együtt fellépı elnökjelölt kijelentette: az ı alelnöke 
jelentıs és dolgos tagja lesz a kormányzatnak a Watergate utáni új érában. De 
– miként az a beiktatás után rendszerint történni szokott – az ígéret ígéret 
maradt. 

Heyward és Quartermain a lyukba pöckölték a labdájukat, aztán 
Stonebridge-dzsel együtt megvárták, míg a szórakozottan játszó Harold is 
odakocogott, nevetgélt, meglóbálta az ütıjét, tovább nevetgélt, és bepöckölte a 
magáét. 

Tarka együttest alkottak ık négyen. A többiek fölé tornyosuló G. G. 
Quartermain költségesen elegáns öltözékben pompázott: skót kockás nadrág, 
fehér teniszpulóver, ultramarinkék antilop sportcipı. Piros golfsapkáján a 
Bahama-szigeteki golfklub sokak által hın áhított tagságát hirdetı jelvény. 

Divatosan, csinosan volt öltözve az alelnök is: jerseynadrág, pasztellszínő 
ing, fekete-fehér golfcipı. Vele éles ellentétben állt a feltőnı öltözködést 
kedvelı Harold Austin: valóságos tanulmány volt rikító rózsaszínben és 
levendulakékben. Roscoe Heyward viszont maga volt a megtestesült 
gyakorlatiasság: sötétszürke nadrág, fehér, rövid ujjú ingkabát, puha fekete 
cipı. Még a golfpályán is lerítt róla, hogy bankár. 

Már az elsı elütési helytıl kezdve úgy haladtak elıre, mint valami 
ünnepélyes felvonulás. Big George-nak és Heywardnak közös elektromos 
golfkocsija volt, Stonebridge-nek és Maróidnak hasonlóképpen. Az alelnök 
testırei azonban hat további golfkocsit foglaltak le, amelyek úgy vették körül 
a négy játékost – jobbról, balról, elölrıl, hátulról –, mint valami 
torpedórombolókból álló hajóraj. 

– Ha rajtad állna, By – érdeklıdött Heyward –, hogy megszabd a kormány 
elıtt álló legfontosabb feladatokat, hogyan döntenél? 

Elızı nap Heyward még tisztelettudóan “alelnök úr"-nak titulálta 
Stonebridge-et, aki azonban hamar megkönnyítette a dolgát: “Hagyjuk a 
formaságokat. Szólíts csak egész nyugodtan Bynak." 

Heyward roppantul szeretett nagy emberekkel közvetlen kapcsolatba 
kerülni, el volt hát ragadtatva a felszólítástól. 

Stonebridge most így válaszolt a kérdésére: 
– Ha rajtam állna, én a gazdasági életre összpontosítanék: visszaállítanám a 

költségvetésben a józan észt. Kiegyensúlyozott államháztartásra van szükség. 
G. G. Quartermain hallotta a beszélgetést, és megjegyezte: 
– Néhány bátor ember próbálkozott már ilyesmivel, By. 
Mindnek beletört a bicskája. És amúgy is elkéstél. Már késı. 



– Késı, George, de nem túl késı. 
– Hát ezt kétlem – mondta Big George, és leguggolt, hogy beirányozza az 

ütıjét. – De csakis a kilencedik lyuk után vagyok hajlandó errıl vitatkozni. 
Most az a legfontosabb, hogy ezt a labdát beüssem a lyukba. 

Amióta a játszma elkezdıdött, Quartermain kevesebbet beszélt, mint a 
többiek, és erısen összpontosított a játékra. Kitőnı játékos volt, és mindig 
nyerésre játszott. Nyerni, vagy az elıírt ütésszámnál kevesebbel megjátszani 
egy lyukat: ez – saját bevallása szerint – éppoly jólesett neki, mint egy újabb 
vállalatot megszerezni a Supranationalnek. 

Heyward egyenletesen és meglehetıs szakértelemmel játszott, 
teljesítménye nem volt látványos, de azért korántsem vallott szégyent. 

Miközben kocsijaikkal mind a négyen a hatodik elütési helyhez sétáltak, 
Big George figyelmeztette Heywardot: 

– Tartsd rajta a bankárszemedet ennek a két fickónak a pontszámán, 
Roscoe. A pontosság nem tartozik se a politikusok, se a reklámszakemberek 
erényei közé. 

– Magas rangom megköveteli, hogy nyerjek – mondta az alelnök. – 
Bármilyen eszközökkel. 

– Ó, a. pontszámok itt vannak a fejemben – kocogtatta meg Roscoe 
Heyward a homlokát. – Minden pontszám! Az elsı lyukat George és By négy 
ütéssel csinálta meg, Harold hattal, és hoztam a normát. A kettest mind a 
hárman az eltőrt ütésszámmal értük el, csak Bynak sikerült az a hihetetlenül 
szép ász. Persze azért Harold meg én is ütöttünk egy-egy ászt. Ami a hármast 
illeti, mindenki az engedélyezett ütésszámmal játszotta meg, kivéve Haroldot, 
aki ismét egy hatost ütött. A negyedik lyuknál mi értünk el jobb eredményt, 
George meg én, négyessel; nekem szerencsém volt; By: ötös, Harold: hatos. 
Ez a legutóbbi lyuk katasztrofális volt Haroldnak, de a partnere kihúzta a 
csávából egy újabb ásszal. Úgyhogy ami a meccset illeti, pillanatnyilag 
döntetlenre állunk. 

– Hát ez elképesztı! – bámult Byron Stonebridge. – Ilyet még nem láttam! 
– Ami az elsı lyukat illeti, tévedsz – állította Harold. – Csak öt ütéssel 

csináltam, nem hattal. 
– Nincs igazad, Harold – cáfolta határozottan Heyward. – Emlékezz csak 

vissza: beleütötted a labdát a pálmaligetbe, aztán egy nagy ütéssel kijöttél 
belıle, de a következı, még a faütıvel, nem ért el a pázsitig, ezért hosszút 
kellett ütnöd a vassal, és csak két ütéssel tudtad bepöckölni a lyukba. 

– Igaza van Roscoe-nak – bólintott Stonebridge. – Én is így emlékszem. 
– A fene essen beléd, Roscoe – zúgolódott Harold –, hát kinek a barátja 

vagy te? 



– Az enyém, Istenemre mondom! – kiáltott fel Big George. Barátságosan 
átölelte Heyward vállát. – Egyre jobban tetszel nekem, Roscoe, és a játékod se 
utolsó! 

Ragyogott Heyward arca, Big George pedig bizalmasan, halk hangon 
megkérdezte tıle: 

– Mindennel meg voltál elégedve tegnap este? 
– Tökéletesen, köszönöm. Élveztem az utazást, az estét, és nagyon jól 

aludtam. 
Pedig eleinte nem aludt jól. Este G. G. Quartermain bahamai villájában 

nyilvánvalóvá vált, hogy Avril, a gyönyörő, karcsú, vörös hajú nı minden 
tekintetben a rendelkezésére áll, ha akarja. Ez a többiek célozgatásából és – az 
idı elırehaladtával – Avril egyre érzékelhetıbb közeledésébıl 
félreérthetetlenül kiderült. A nap, majd az est folyamán a nı egyetlenegy 
alkalmat sem mulasztott el, hogy oda ne hajoljon Heywardhoz – ilyenkor puha 
szálú haja súrolta Roscoe képét –, vagy hogy bármilyen ürüggyel ne kerüljön 
vele testi közelségbe. Heyward nem biztatta ugyan, de nem is tiltakozott. 

Ugyanilyen világos volt, hogy az igézı Krista teljes mértékben Byron 
Stonebridge, a ragyogó, szıke Rhetta pedig Harold Austin rendelkezésére áll. 

Az elragadóan szép japán lány, Holdsugár viszont állandóan G. G. 
Quartermain közelében tartózkodott. 

A Quartermain-ház – egyike annak a fél tucatnak, amelynek a 
Supranational elnöke különféle országokban tulajdonosa volt – a Prospero 
Ridge-en épült, magasan Nassau városa fölött, remek kilátással a tájra és a 
tengerre. A házat angolkert és magas kıfal vette körül. Heyward második 
emeleti szobájából, ahová Avril kísérte nyomban megérkezésük után, pompás 
volt a panoráma. A fák között odalátszott egy közeli szomszéd háza: Bahama 
miniszterelnökéé, akinek nyugalmára a Bahama-szigeteki királyi rendırség 
ırszemei vigyáztak. 

Késı délután az oszlopoktól körülvett uszoda partján iszogatott a társaság. 
Következett a vacsora. A teraszon szolgálták fel, szabad ég alatt, 
gyertyafénynél. A nık – már nem uniformisban, hanem ragyogó estélyi 
ruhában – ezúttal az asztalhoz ültek a férfiakkal. Föl s alá suhanó, fehér 
kesztyős pincérek szolgáltak fel, és két ide-oda járkáló muzsikus szolgáltatta a 
vacsorához a zenét. Folyt a beszélgetés és a barátkozás. 

Vacsora után Stonebridge "alelnök és Krista közös elhatározással a villában 
maradt, a többieket három Rolls-Royce a Paradicsom-szigeti játékkaszinóba 
vitte. Big George nagy tétekben játszott, és a jelek szerint, nyert. Austin csak 
hébekorba szállt be a játékba, Heyward pedig egyáltalán nem. Roscoe 
Heyward elítélte a hazárdjátékot, de érdeklıdéssel figyelt, amikor Avril 
elmagyarázta a chemin de fér, a rulett meg a huszonegyes lényegét és 



részleteit. Mindez újdonság volt a számára. S hogy a teremben folyó 
beszélgetés zümmögésében Heyward jobban hallja a hangját, Avril egészen 
közel hajolt a férfi arcához, és – akárcsak a repülıgépen – Roscoe-t most sem 
érintette kellemetlenül a dolog. 

De aztán, meghökkentı hirtelenséggel, a teste mind jobban reagált Avril 
közelségére, úgyhogy egyre nehezebbnek bizonyult elhessegetni a – Roscoe 
szerint – elítélendı gondolatokat és hajlandóságokat. Észrevette, hogy Avril 
magában jól szórakozik a küszködésén, vívódásán, és ez csak súlyosbította a 
helyzetet. S amikor Avril éjfél után kettıkor elkísérte ıt a szobája ajtajáig, 
csak a legnagyobb erıfeszítéssel sikerült ellenállnia a kísértésnek, hogy 
beinvitálja a nıt – különösen mivel Avril jelét adta, hogy hajlandó maradni. 

Mielıtt Avril a saját szobája, felé távozott – Heyward nem tudta, hol az a 
szoba –, megrázta a szép vörös hajkoronáját, és mosolyogva így szólt: 

– Az ágya mellett ott a telefon. Ha bármit óhajt, nyomja csak meg a hetes 
gombot, és máris jövök. 

Ezúttal a legcsekélyebb kételye sem lehetett Heywardnak, hogy a bármi 
mit jelent. És a hetes nyilván Avril hívószáma, akárhol tartózkodik is. 

Megmagyarázhatatlanul fátyolos, rekedt hangon válaszolt: 
– Nem, köszönöm. Jó éjt. 
Közben úgy érezte, hogy a nyelve a duplájára vastagodott. 
Lelki konfliktusa korántsem szőnt meg. Vetkızés közben ismét csak 

Avrilon járt az esze, és – nagy bánatára – úgy érezte, hogy a teste aláássa 
akaraterejét, elhatározását. De régen észlelte magán ezt a spontán tünetet! 

Heyward ekkor térdre borult, s kérte Istent, mentse meg a bőntıl, 
szabadítsa meg a kísértéstıl. Nos, úgy látszik, imája egy idı múlva 
meghallgatásra talált. Testén fáradtság lett úrrá, és hamarosan elaludt. 

Most, amikor a golfkocsival a hatodik pályaszakasz felé hajtottak, Big 
George nagyvonalú ajánlatot tett: 

– Ide figyelj, öregem! Ha akarod, ma éjszakára beküldım hozzád 
Holdsugárt. Hihetetlen, hogy micsoda trükköket tud az a kis japán virágszál! 

Heyward elpirult. Úgy döntött: erıs lesz. 
– George – mondta –, igazán nagyon élvezem a társaságodat, és szeretném, 

ha barátok lennénk. De meg kell mondanom, hogy vannak dolgok, 
amelyekben eltérı nézeteket vallunk. 

A nagy ember arcvonásai megmerevedtek. 
– Milyen téren? 
– Hát... erkölcsi téren. 
Big George gondolkozott egy darabig, nem lehetett tudni, mi megy végbe 

az álarc mögött. Egyszerre csak elröhögte magát. 
– Erkölcs? Hát az mi? 



Tılük balra Harold éppen ütni készült az egyik terepakadálynál, Big 
George megállította a golfkocsit. 

– Oké, Roscoe – mondta –, ahogy gondolod. De ha meggondolod magad, 
csak szólj. 

Erıs elhatározás ide vagy oda, a következı két órában Heyward folyton 
azon kapta magát, hogy a törékeny, csábos japán lányról ábrándozik. 

Félidıben, a kilencedik lyuk után, frissítıket szolgáltak fel. George 
visszatért a vitára, amelyet az ötödik lyuknál kezdett Byron Stonebridge-dzsel. 

– Az Egyesült Államok kormányát és más kormányokat is olyan emberek 
irányítják – mondta –, akik nem értik vagy nem akarják megérteni a 
közgazdasági alapelveket. Ezért, és csakis ezért szabadult el az infláció. Ezért 
van felborulóban a világ pénzrendszere. És ezért gondolom, hogy pénzügyi 
tekintetben minden csak rosszabbodhat. 

– Részben egyetértek veled – válaszolta Stonebridge. – A kongresszus úgy 
költi a pénzt, mintha ki merít hetetlenek lennének a készletek. A képviselıház 
és a szenátus tele van olyan állítólag épesző emberekkel, akik azt hiszik, hogy 
minden dollárért, ami az államkasszába befolyik, nyugodtan elkölthetünk 
négyet vagy ötöt. 

– Ezt minden üzletember tudja – csattant fel Big George türelmetlenül. – 
Sıt: egy emberöltı óta tudja. A kérdés nem az, hogy összeomlik-e Amerika 
gazdasága, hanem hogy mikor! 

– Nem vagyok meggyızıdve, hogy össze kell omolnia. Még mindig 
elháríthatjuk a veszélyt. 

– Elháríthatjuk, csak éppen nem fogjuk elhárítani. Túlságosan mélyen 
meggyökerezett már a szocializmus doktrínája: elkölteni azt a pénzt, ami nincs 
és sohase lesz. Elérkezik tehát a pillanat, amikor a kormányzatnak kimerül a 
hitele. A hülyék azt hiszik, hogy ilyesmi egyszerően nem történhet meg. Pedig 
meg fog történni. 

– A nyilvánosság elıtt tagadom e megállapítás helytálló voltát – sóhajtott 
fel az alelnök. – Itt, egymás között azonban képtelen vagyok tagadni. 

– Nem nehéz megjósolni, hogyan alakul majd a folyamat – jelentette ki 
Quartermain. – Körülbelül úgy történik minden, ahogy Chilében történt. 
Sokan azt gondolják: Chile egészen más, Chile messze van. Hát nem. Chile az 
USA kismérető modellje volt. És Kanadáé is. És Angliáé is. 

– Ami a folyamatot illeti, egyetértek a gondolatmeneteddel, George – 
jegyezte meg elgondolkodva Harold Austin. – Élıbb demokrácia; szilárd, 
világszerte elismert, eredményes. Aztán szocializmus; elıbb enyhe formában, 
aztán egyre intenzívebben. Féktelen költekezés, amíg végül semmi sem 
marad. Azután: pénzügyi összeomlás, anarchia, diktatúra. 



– Akármennyire pácban vagyunk is – mondta Byron Stonebridge –, nem 
hiszem, hogy odáig jutunk. 

– Hát nem kellene odáig jutnunk – mondta Big George –, ha néhányan, 
akik kellı értelemmel és hatalommal bírunk, elırelátó módon gondolkoznánk 
és terveznénk. Amikor bekövetkezik a pénzügyi összeomlás, számíthatunk az 
Egyesült Államokban két erıs kézre, amely megoltalmazhat minket az 
anarchiától. Az egyik: a nagytıke. Hogy mit értek nagytıkén? Hát a SuNatCo-
féle multinacionális vállalatok és az FMA-féle nagybankok kartellszerő 
összefogását, szövetségét. Ez a kartell igazgatná az ország pénzügyeit, és 
kikényszerítené a pénzügyi fegyelmet. Mindig fizetıképesek lennénk, hiszen 
behálózzuk az egész világot; és ott használnánk fel az erıforrásainkat, ahol 
nem nyelné el ıket semmiféle infláció. A másik erıs kéz: a katonaság és a 
rendırség. A nagytıkével karöltve fenntartaná a rendet. 

– Más szavakkal: a rendırállam – jegyezte meg fanyarul az alelnök. – 
Lennének ám ellenzıi, tudod-e? 

– Lennének, lennének, de nem sokan – vonta meg a vállát Big George. – 
Az emberek megalkudnának az elkerülhetetlennel. Különösen ha az 
úgynevezett demokrácia felbomlik, a pénzrendszer romokban hever, az egyén 
vásárló ereje pedig nulla. Különben is: az amerikaiak már nem hisznek a 
demokratikus intézményekben. Ti, politikusok, aknáztátok alá ıket. 

Roscoe Heyward eddig nem avatkozott bele a vitába, csak figyelmesen 
hallgatta. Most azonban megszólalt: 

– Szerinted tehát, George, a jelenlegi katonai-ipari komplexum uralkodó, 
kormányzó elitté fejlıdne. 

– Pontosan! És az ipari-katonai komplexum – szívesebben használom ezt a 
sorrendet – annál erısebb lesz, minél inkább gyengül az amerikai gazdaság. 
És ehhez megvan a szervezetünk. Egy elıre-még laza. De mind szorosabbá 
válik. 

– Eisenhower elsınek ismerte fel ezt a katonai-ipari struktúrát – jegyezte 
meg Heyward. 

– És ı figyelmeztetett elsınek a veszélyeire – főzte hozzá Stonebridge. 
– Igen, a fene egye meg! – bólintott Big George. – Nagy hülyeség volt tıle. 

Mert Ike-nak aztán igazán tudnia kellett volna, hogy az erınek micsoda 
lehetıségei rejlenek benne. Te talán nem tudod, By? 

Az alelnök kortyolt egyet a puncsból, aztán azt mondta: 
– Szigorúan nem hivatalosan, de tudom. 
– Én mondom – kiáltott fel Big George –, neked igazán hozzánk kellene 

csatlakoznod! 
– Mit gondolsz, George – érdeklıdött Harold Austin –, mennyi idınk van 

még? 



– A szakértıink szerint nyolc-kilenc év – hangzott a válasz. – Addigra 
menthetetlenül összeomlik a pénzrendszer. 

– Én mint bankár – mondta Heyward –, nagyon szeretném, ha végre 
fegyelem uralkodnék a pénzügyekben és a kormányzásban. 

G.G. Quartermain elıbb aláírta az italszámlát, aztán felállt. 
– Teljesülni fog a kívánságod – jelentette ki. – Megígérem neked. 
Következett a tizedik lyuk. 
Big George odakiáltott az alelnöknek: 
– Eddig felülmúltad önmagád, By! Becsületedre válik. Úgyhogy tedd föl 

szépen ezt a labdát, és lássunk egy kis fegyelmezett és gazdaságos golfozást. 
Csak egy ponttal vezettek, és hátra van még kilenc lyuk. 

 
 
Big George és Roscoe Heyward a kocsipályán várakoztak, miközben 

Harold Austin a tizennegyedik lyuknál keresgélte a labdáját; hosszú keresés 
után a titkosszolgálat egyik embere találta meg egy hibiszkuszbokor alatt. Big 
George megnyugodott, amióta Heyward meg ı két újabb lyuknál is nyertek, és 
így most egy ponttal ık vezettek. A golfkocsiban ültek, amikor valóra váltva 
Heyward reményeit, szóba hozta a legfontosabb témát. Mégpedig meglepıen 
közvetlen modorban: 

– Szóval a bankod üzletet óhajt kötni a Supranationallel. 
– Igen, felmerült nálunk az ötlet – mondta Heyward, nem akarván 

elmaradni Quartermain mögött közvetlenségben. 
– Bıvíteni akarom a Supranational külföldi hírközlési érdekeltségeit. 

Mégpedig úgy, hogy megszerzem az uralmat kicsi, de kulcsfontosságú 
telefon- és rádiótársaságok fölött. Némelyik ilyen vállalat állami tulajdonban 
van, némelyik magántulajdonban. Csendben, feltőnés nélkül csináljuk; ahol 
kell, ott lepénzeljük a helybeli politikusokat, mindenféle nacionalista 
handabandát elkerülendı. A Supranational gondoskodik a fejlett 
technológiáról, a hatékony szolgáltatásokról, amelyeket a kisebb országok 
nem engedhetnek meg maguknak, és a szabványosításról, amely lehetıvé teszi 
a világmérető kapcsolatokat. Jó kilátásaink vannak a busás haszonra. Még 
három év, és a leányvállalataink révén a világ hírközlési kapcsolatainak 
negyvenöt százaléka az irányításunk alá kerül! Ezt senki más meg se közelíti. 
Fontos ez Amerikának nagyon; és létfontosságú az ipar és a hadsereg közötti 
kapcsolat szempontjából, amirıl az elıbb beszélgettünk. 

– Igen, látom a dolog jelentıségét – bólintott Heyward. 
– Ötvenmillió dolláros kölcsönt akarok kapni a bankodtól. A 

legkedvezményesebb kamatlábbal. 



– Magától értetıdik, hogy amiben megállapodunk, azt a legkedvezıbb 
feltételekkel kapod. 

Heyward tisztában volt vele, hogy a Supranationalnek folyósítandó 
kölcsönt a legalacsonyabb kamatlábbal kapná a multinacionális vállalat. 
Alaptétel a bankszakmában, hogy a leggazdagabb ügyfél fizeti a 
legkevesebbet a kölcsönkapott pénzért, a magas kamatláb pedig a szegényebb 
kuncsaftokat sújtja. 

– Csak azt kell megvizsgálnunk – mondta –, hogy a szövetségi törvény 
milyen összegben szabja meg bankunk felsı határát. 

– A fenébe azzal a törvényes felsı határral! – kiáltott fel Quartermain. – 
Mindig meg lehet kerülni hétköznapi módszerekkel. Ezt te éppoly jól tudod, 
mint én. 

– Igen, tudom, hogy vannak utak és módok... 
A két férfi arról beszélt – s félszavakból is értették egymást –, hogy az 

Egyesült Államok banktörvénye szerint tilos a bankoknak az alaptıke és a 
befizetett többlet tíz százalékánál többet egyetlen cégnek kölcsönadni. 
Elhárítani a csıdöt és megvédeni a betéttulajdonosokat a veszteségtıl – ez volt 
a törvény célja. Az FMA esetében a Supranationalnek nyújtandó ötvenmillió 
dolláros kölcsön jócskán túllépte volna a törvényes határt. 

– Tudod, ugye, hogyan lehet kijátszani a törvényt? – kérdezte Big George. 
– Egyszerően szétosztjátok a kölcsönt a leányvállalataink között. Azután mi 
majd a szükségleteink szerint újra felosztjuk az összeget. 

– Igen, így is meg lehet csinálni – tőnıdött fennhangon Heyward. Tudta, 
hogy Quartermain javaslatának elfogadásával megsértenék a törvény 
szellemét, bár papírforma és bető szerint nem menne törvénysértésszámba a 
dolog; tudta továbbá, hogy igaz, amit Big George mond: mindennaposak az 
ilyen módszerek még a legnagyobb, legtekintélyesebb bankoknál is. 

De még ha meg tudják is oldani a problémának ezt a részét, akkor is 
elképesztıen hatalmas kötelezettségvállalásról van szó, töprengett Heyward, 
ezúttal azonban csak magában. Mielıtt Quartermain javaslata elhangzott, 
Heyward úgy képzelte, kiindulásnak jó lesz húsz-, esetleg huszonötmillió, s 
késıbb esetleg – az FMA és a SuNatCo közötti kapcsolatok fejlıdésével – 
növelhetı lenne az összeg. 

Big George mintha a gondolataiban olvasott volna. 
– Én sose tárgyalok kisebb összegekrıl – jelentette ki igen határozottan. – 

Ha ti nem tudjátok vállalni, felejtsük el az egészet, és akkor Chase-ékhez 
fordulok. 

Még csak az kellene, gondolta Heyward, hogy ez a fontos üzlet, amelyért 
voltaképpen idejöttem, kicsússzék a kezembıl! 

– Nem, nem! – mondta nagy nyomatékkal. – Nem túl nagy az összeg. 



Hamar átgondolta, milyen kötelezettségei vannak az FMA-nak. Nála jobb 
áttekintése senkinek sem volt errıl. Igen, adhatnak ötvenmilliót a 
SuNatCónak! Persze ez azzal járna, hogy másutt szorosabbra kellene fogniuk 
a gyeplıt: alaposan csökkenteni kellene a kisebb kölcsönök, jelzáloghitelek 
mennyiségét; de hát ez elintézhetı. Egyetlen nagy összegő kölcsön egy olyan 
ügyfélnek, mint a Supranational, sokkal, de sokkal többet hozna a konyhára, 
mint sok kisebb kölcsön, amelynek a feldolgozása, adminisztrálása, behajtása 
rengetegbe kerül. 

– Nagyon nyomatékosan fogom ajánlani ezt a kölcsönügyletet az igazgató 
tanácsunknak – mondta Heyward jelentıségteljesen –, és biztos vagyok benne, 
hogy megkapom a jóváhagyást. 

– Jól van – biccentett – kimérten a golfpartnere. 
– Persze – folytatta Heyward – igencsak erısítené a pozíciómat, ha arról 

tájékoztathatnám a tanács tagjait, hogy a bankunk képviseletet kap a 
Supranational igazgatóságában. 

Big George a golfkocsival a labdájához hajtott, gondosan tanulmányozta a 
helyzetét, és csak azután válaszolt: 

– Ezt el lehet intézni. És ha elintézzük, akkor elvárom, hogy a 
letétosztályotok jócskán beszálljon a Supranational-részvényekbe. Legfıbb 
ideje, hogy valami újabb nagymértékő vásárlás felhajtsa a részvényeink 
árfolyamát. 

– Más ügyekkel együtt majd ezt a témát is tanulmányozhatjuk – mondta 
Heyward megnövekedett önbizalommal. – A Supranationalnek ezentúl 
nyilván jelentıs aktívuma lesz nálunk, felmerül viszont a kérdés, hogy mit 
kapunk cserébe. 

Elérkeztünk a bank és az ügyfél rituális táncához, gondolta Heyward. 
Ennek a lényege – ez már így van bankok és nagyvállalatok között –: kéz kezet 
mos. 

G. G. Quartermain kivett egy vasütıt alligátorbır golfzsákjából, s 
ingerülten így szólt: 

– Ne nyaggass engem a részletekkel. Ma ideérkezik a pénzügyi szakértım, 
Inchbeck. Holnap velünk együtt repül vissza. Vele beszéld meg ezeket a 
dolgokat. 

A kurta üzleti tárgyalás tehát – ez világos – véget ért. Idıközben Harold 
Austin egyenetlen teljesítménye, úgy látszik, hátrányosan befolyásolta 
partnere formáját. 

– Lelkileg teljesen kikészítesz engem – panaszolta Byron Stonebridge. 
Késıbb pedig így szólt: – A fene egye meg, Harold, ezek a te elszúrt ütéseid 
ragadósak, akár a himlı. Be kéne oltani ellenük a golfpartnereidet. 



Akárhogy is: az alelnök ütéseinek lendülete és pontossága egyre csökkent, 
és ez drága pontokba került. 

Austin játéka a szidás ellenére sem javult, s a tizenhetedik lyuknál Big 
George és az egyszerő eszközökkel, célratörıen játszó Roscoe Heyward 
továbbra is egy ponttal vezetett. Ez annyira felpezsdítette G. G. Quartermaint, 
hogy a tizennyolcadik lyuknál egy több mint kétszáz méteres egyenessel 
indított, azután egybıl begurította a labdát a lyukba, úgyhogy a Quartermain–
Heyward kettıs megnyerte a mérkızést. 

Big George örült a gyızelemnek, és átölelte Byron Stonebridge vállát. 
– Azt hiszem, ez tovább javítja a hitelemet Washingtonban – mondta. 
– Attól függ, hogy mit akarsz – válaszolt az alelnök, és nagy nyomatékkal 

hozzátette: – És hogy mennyire vagy diszkrét. 
Az öltözıben – egy-egy pohár-ital mellett – Harold Austin és Stonebridge 

száz-száz dollárt fizetett G. G. Quartermainnek. A játék megkezdése elıtt 
ugyanis ennyibe fogadtak. Heyward eleve kijelentette, hogy nem fogad, így 
hát ı nem kapott semmit. 

Big George igen sportszerően állapította meg: 
– Tetszett nekem a játékod, öregem. – A többiekhez fordult: – Nem 

gondoljátok, hogy Roscoe valami elismerést érdemel? 
Rábólintottak, mire Big George a térdére csapott. 
– Megvan! – kiáltott fel. – Tagság a Supranational igazgató tanácsában! 

Mit szólnál ehhez? 
– Tréfának nem rossz – mosolyodott el Heyward. 
A SuNatCo elnökének arcáról egy pillanatra eltőnt a mosoly. 
– A Supranationallel kapcsolatban én sosem tréfálok – mondta. 
Heyward rádöbbent, hogy Big George így konkretizálja iménti 

beszélgetésüket. S ha elfogadja az ajánlatot, akkor persze egyszersmind 
magára vállal bizonyos kötelezettségeket is... 

De csak egy pillanatig tétovázott. 
– Ha komolyan gondolod – mondta –, akkor örömmel elfogadom. 
– Jó. Jövı héten nyilvánosságra hozzuk. 
Olyan gyorsan jött az ajánlat és olyan elképesztı volt hogy Heyward még 

most is alig hitte el. Azt várta, hogy az FMA igazgató tanácsának egy másik 
tagját fogják meghívni a Supranational vezetıségébe. De hogy ıt magát 
válasszák ki, méghozzá személyesen a nagy G. G. Quartermain, hát ez igazán 
rendkívüli megtiszteltetés! A SuNatCo igazgató tanácsa jelenlegi 
összetételében az üzleti és pénzügyi világ legnagyobb élı hírességeinek 
listájával egyenlı! 

Big George ismét mintha a gondolataiban olvasott volna. 
– Egyebek között szemmel tarthatod a bankod pénzét – mondta kuncogva. 



Heyward észrevette, hogy Harold Austin kérdı pillantást vet rá. S amikor 
Heyward alig láthatóan bólintott, igazgatósági kollégája sugárzó arccal 
tekintett rá. 
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A G. G. Quartermain bahamai házában töltött második este egy árnyalatnyi 
minıségi eltérést mutatott az elsıhöz képest. Mintha mind a nyolcan – férfiak 
és nık – bizalmasan, fesztelenül viselkedtek volna. Ez az elsı estén nem volt 
így. Roscoe Heywardnak feltőnt a különbség, és az okát is tudni vélte. 

Az ösztöne megsúgta, hogy Rhetta Harold Austinnal, Krista pedig Byron 
Stonebridge-dzsel“töltötte az elızı éjszakát. Azt remélte, hogy a két említett 
férfinak vele és Avrillal kapcsolatban nem ez a véleménye. Abban biztos volt, 
hogy vendéglátójának nem; egyrészt délelıtti megjegyzései jelezték ezt, 
másrészt Big George-ot nyilván tájékoztatták, hogy mi megy – és mi nem 
megy – végbe a házában. 

Az esti összejövetel, amely részben az úszómedence partján, részben a 
teraszon zajlott (a vacsorát ugyanis a teraszon fogyasztották el), önmagában is 
kitőnıen sikerült; Roscoe Heyward teljességgel felengedett, s jó hangulatban 
mulatott a többiekkel. 

Leplezetlenül örült, hogy Avril továbbra is buzgón foglalkozik vele; a jelek 
szerint nem vette zokon, hogy elızı éjszaka elutasította a közeledését. Mivel 
pedig bebizonyította önmagának, hogy képes ellenállni még a legfıbb 
kísértésnek is, nem látott okot rá, hogy most megfossza magát Avril szerfölött 
kellemes társaságától. Jó közérzetének további két oka is volt: az ígéret, hogy 
a Supranational és az FMA üzleti kapcsolatra lép; és a váratlan, ragyogó 
diadal, tudniillik, hogy ı maga tagja lesz a SuNatCo igazgató tanácsának. 
Nem kétséges, gondolta, hogy mindkét dolog jelentıs mértékben növelni fogja 
a presztízsét az FMA-ban. Úgy látta, máris jóval közelebb került a First 
Mercantile American Bank elnöki székéhez. 

A nap folyamán röviden tárgyalt a Supranational fıkönyvelıjével, Stanley 
Inchbeckkel, akinek érkezését Big George jelezte. Inchbeck, kopaszodó, 
sürgölıdı New York-i, hamar megállapodott Heywarddal, hogy másnap, a 
repülıgépen kidolgozzák a SuNatCo-kölcsön részleteit. Heyward dal folytatott 
megbeszélésétıl eltekintve, Inchbeck szinte egész délután – zárt ajtók mögött 
tanácskozott G. G. Quartermainnel. Inchbeck nyilván szintén valahol a 
villában lakott, de se a közös italozásban, se a vacsorán nem vett részt. 



Vacsora elıtt még valamit észrevett Heyward második emeleti szobája 
ablakából kora este G. G. Quartermain és: Byron Stonebridge majd egy óra 
hosszat sétáltak a villa parkjában, beszélgetésbe merülve. Túlságosan messze 
voltak a háztól, úgyhogy Heyward nem hallott semmit; de Big George a jelek 
szerint igyekezett rábeszélni valamire az alelnököt, az pedig idınként 
félbeszakította, nyilván kérdésekkel. Heywardnak eszébe jutott a golfjátszmát 
követı megjegyzés a washingtoni "hitelképességrıl", és eltőnıdött, hogy a 
Supranational sokféle tevékenysége közül most vajon melyikrıl társalog Big 
George az alelnökkel. Sose fogom megtudni, állapította meg magában. 

Most vacsora után, a szabadban, a virágillatú esti sötétségben, Big George 
ismét a szívélyes vendéglátó szerepében tündökölt. Felvett egy Q címeres 
konyakospoharat, és kijelentette: 

– Ma este nem kirándulunk. Itt tartjuk meg a bulit. 
Közben a komornyik, a pincérek és a zenészek tapintatosan eltőntek. 
Rhetta és Avril, akik éppen pezsgıztek, kórusban visszhangozták: 
– Itt tartjuk meg a bulit! Itt tartjuk meg a bulit! 
By Stonebridge is felemelte a hangját, hogy ne maradjon el a hölgyek 

mögött. 
– Miféle bulit? 
– Úszóbulit! – jelentette ki a kissé becsípett Krista. – Úszni akarok! 
– És mi tart vissza? – szólt kajánul Stonebridge. 
– Semmi, By drága, abszolúte semmi! 
Gyors mozdulatok sora következett: Krista letette a pezsgıspoharát, lerúgta 

a cipıjét, kibontotta a ruhája pántjait, egy-két kígyózó mozdulat, és a hosszú, 
zöld estélyi ruha a lábaihoz hullott. A ruha alatt kombinét viselt, a fején át 
lehúzta, és elhajította. Egyéb nem volt rajta. 

Ott állt mosolyogva, meztelenül: tökéletesen arányos teste, magas fekvéső, 
erıs, kemény keblei, sötét haja Maillol-szoborra emlékeztettek – csakhogy ez 
a szobor mozgott: méltóságos, büszke léptekkel sétált le a lépcsın a 
kivilágított úszómedence pereméhez, s fejest ugrott. Úszott egyet, majd a 
falnál megfordult, és odakiáltott a többieknek: 

– Csodálatos! Gyertek ti is! 
– A mindenit! Én bizony megyek! – dörmögte Stonebridge. Lehúzta az 

ingét, a nadrágját, a cipıjét, s aztán meztelenül, akár Krista – csak éppen nem 
volt olyan gusztusos –, lekacsázott az uszodához, és a vízbe ugrott. 

A csipogva kuncogó Holdsugár meg a szıke Rhetta már vették is le a 
ruhájukat. 

– Várjatok egy kicsit! – kiáltott fel Harold Austin. – Én is jövök. 
– Rossie, aranyom! – szólt Avril. – Légy szíves, nyisd ki a cipzáramat. 
Ezzel hátat fordított a férfinak. 



Ülı helyzetében Roscoe ügyetlen próbálkozást tett. 
– Állj már föl, te csacsi – mondta Avril. Arcát odafordította, testét pedig a 

férfiéhoz nyomta, s csak úgy áradt belıle a testmeleg és a jó illat. 
– No, sikerül? 
Roscoe alig bírt koncentrálni. 
– Nem, úgy látszik, hogy... – dadogta. 
Avril ügyesen hátranyúlt, s befejezve, amit Heyward elkezdett, lehúzta a 

cipzárt. Vallanak egy mozdulatára ruhája a földre hullt. 
Hátravetette a fejét, s azzal a mozdulattal, amelyet Heyward most már jól 

ismert, megrázta vörös hajkoronáját. 
– Na, mire vársz? Kapcsold ki a melltartómat. Remegett Heyward keze, 

nem tudta levenni a szemét a nırıl, miközben teljesítette a parancsot. A 
melltartó leesett, de a férfi keze ott maradt. 

Avril apró, kecses mozdulattal megpördült, elırehajolt és szájon csókolta. 
A férfi megérintette a nı meredezı mellbimbóit, ujjai látszólag önkéntelenül 
begörbültek és szorosabbra záródtak. Testén mintha elektromos hullámok 
futottak volna végig az érzéki élménytıl. 

– Mmmm – dorombolt Avril –, ez jólesik. Jössz úszni? 
Heyward a fejét rázta. 
– Akkor hát késıbb találkozunk – mondta a nı. Megfordult és elvonult, 

hogy csatlakozzék a. medencében hancúrozó többi öthöz. Meztelenségében 
olyan volt, mint valami görög istennı. 

G. G. Quartermain ülve maradt. Székét kissé hátratolta a vacsoraasztaltól. 
Kortyolgatta a konyakot, s közben átható, ravasz pillantásokkal méregette 
Heywardot. 

– Én sem rajongok éppen az úszásért – mondta –, de olykor jót tesz az 
embernek egy kis lazítás. Kivált, ha tudja, hogy jó barátok között van. 

– Igen, elismerem, hogy jót tesz az ilyesmi. És persze itt jó barátok között 
érzem magam – válaszolt Heyward. Hátradılt a székén, levette a szemüvegét, 
és elkezdte tisztítani. Önuralma visszatért. A gyöngeségnek az az ırült 
pillanata elmúlt. – A probléma persze az, hogy az ember néha valamivel 
messzibbre megy a szándékoltnál. De a lényeg, hogy megmaradjon a teljes 
önkontrollja. 

Big George ásított. 
Miközben beszélgettek, a többiek kimásztak a vízbıl, megtörülköztek a 

medence szélén, s fürdıköpenybe bújtak. 
 
 
Körülbelül két órával késıbb Avril a hálószobája ajtajáig kísérte Heywardot – 
akárcsak az elızı éjszaka. Odalent Roscoe még úgy döntött: határozottan 



tiltakozni fog a kíséret ellen, de azután meggondolta magát, mert bízott a 
próbát újra kiállt akaraterejében, és biztos volt benne, hogy nem esik 
áldozatául a vad, erotikus ösztönöknek. Annyira erısnek érezte magát, hogy 
igen vidáman köszönt el, mondván: 

– Jó éjt, ifjú hölgy. És mielıtt közölné velem, hogy a hetes számon 
megtalálom, hadd nyugtassam meg: semmire se lesz szükségem. 

Avril rejtélyes félmosollyal nézett rá, aztán elpályázott. A férfi rögtön 
becsukta, majd bezárta az ajtót, és miközben lefekvéshez készülıdött, valami 
nótát dúdolgatott. 

De nem jött a szemére álom. 
Majdnem egy óra hosszat ébren hánykolódott a puha ágyon. Takaróját 

ledobta. A nyitott ablakon át behallatszott a rovarok álmosító zümmögése meg 
a partot csapdosó távoli hullámok egyenletes zúgása. 

Hiába volt minden jó szándék, folyton csak Avril járt az eszében. 
Avril... ahogy ránézett és megérintette... lélegzetelállítóan, gyönyörően, 

meztelenül és kívánatosán. Ösztönösen mozgatni kezdte az ujjait, és szinte 
újra átélte, mint borította be a tenyerével a nı telt, kemény melleit, mint 
merevedtek meg az érintés nyomán a mellbimbók. 

És egész idı alatt követelızött a teste – mintha csak gúnyolni akarná a 
lélek tisztességes szándékát. 

Heyward igyekezett másra terelni a gondolatait – bankügyletekre, a 
Supranational-kölcsönre, az igazgatói posztra, amelyet G. G. Quartermain 
megígért neki. De Avril makacsul visszatért gondolataiba, erısebben, mint 
valaha; és nem bírta elfojtani a gondolatait. Eszébe jutott Avril lába, a csípıje, 
ajka, kedves mosolya, testmelege, jó illata – és hogy bármikor megkaphatná. 

Fölkelt és csomagolni kezdett, hogy valamiképpen másfelé terelje az 
energiáit. Nem sikerült. 

Megállt az ablaknál, látta, hogy fölkelt a ragyogó telihold, amely éterien 
fehér fényben fürdette a kertet, a partot, a tengert. Heywardnak egy réges-rég 
elfelejtett sor jutott az eszébe: Szerelmes éjszakát varázsolt földünkre a hold. 

Járkálni kezdett a szobában, majd visszament az ablakhoz, és ott álldogált 
egy darabig. 

Kétszer is az éjjeliszekrény felé mozdult, hogy a telefonhoz nyúljon. De 
mind a kétszer visszafordította a szigorú elhatározás. 

Harmadszor azonban már nem fordult vissza. Megragadta a készüléket, és 
felnyögött – önváddal vegyes szorongást érzett, de mámoros izgalmat és 
örömteli várakozást is. 

Határozottan és erélyesen nyomta le a hetes billentyőt. 
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Míg a drummonburgi fegyházba nem került, Miles Eastin, aki semmi ilyesmit 
nem élt még át, el sem tudta képzelni, hogy milyen könyörtelen és megalázó a 
börtön. 

Hat hónap telt el azóta, hogy leleplezték a sikkasztását és négy hónap a 
tárgyalás és az ítélet óta. 

A ritka pillanatokban, amikor tárgyilagossága felülkerekedett testi-lelki 
nyomorúságán és gyötrelmein, Miles Eastin azt fontolgatta magában, hogy ha 
a társadalom kegyetlenül barbár bosszút akar állni a. magafajta egyéneken, ez 
minden emberi képzeletet messze felülmúlva sikerül neki. És ha az ilyen 
büntetés célja az, hogy minden emberséget kiöljön az emberi lényekbıl és 
aljas ösztönő állatot faragjon belılük, akkor a börtönrendszer igazán 
eszményinek mondható. 

Azt nem tudja viszont elérni a börtön, gondolta Miles Eastin, hogy az az 
ember, aki bekerül, hasznosabb tagja legyen a társadalomnak a szabadulása 
után. Ha az ember bizonyos idıt tölt a börtönben, csak aljasabb és rosszabb 
lehet, mint azelıtt: a börtön csak növeli győlöletét “a rendszer" iránt, amely 
odajuttatta, és csökkenti a lehetıséget, hogy valaha is hasznos, törvénytisztelı 
állampolgár váljék belıle. És minél hosszabb idıre szól az ítélet, annál 
csekélyebb az esély az erkölcsi javulásra.  

Így elsısorban maga az idı az, ami aláaknázza és végül megsemmisíti a 
megújulásnak bármiféle lehetıségét, amelyre az elítélt esetleg számít, amikor 
börtönbe kerül. 

Így hát ha az ember netán mégis belekapaszkodik az erkölcsi értékek 
maradványaiba, akár valami fuldokló a mentıövbe, ezt csakis a belsı 
tartalékainak köszönheti, és nem a börtönnek. 

Miles megpróbált megkapaszkodni, igyekezett valamit megırizni régebbi 
jó tulajdonságaiból, mindent elkövetett, hogy ne állatiasodjon el, ne vesszen ki 
belıle minden jóérzés, ne essék teljesen kétségbe, ne legyen úrrá rajta az ádáz 
elkeseredés. Mert könnyő lett volna elállatiasodni, szırös állatbırbe bújni, 
örök idıkre. A legtöbb elítélt ezt csinálta. Vagy már a bekerülésük elıtt 
teljességgel elállatiasodtak és azóta – ha lehet – még rosszabbak lettek, vagy 
pedig a börtön tette tönkre ıket: az eltelt idı meg a külvilág rideg 
embertelensége, azoké az embereké, akik fikarcnyit sem törıdtek azzal, hogy 
a börtönfalak mögött miféle borzalmakra kerül sor, mennyire sutba dobnak ott 
mindenfajta tisztességet – a társadalom nevében. 



Miles mellett szólt – és ez erısítette ellenállását, növelte lehetıségeit –, 
hogy csak két évre ítélték, tehát további négy hónap elteltével feltételesen 
szabadlábra helyezhetik. 

Arra az eshetıségre, hogy talán nem részesül ebben a kedvezményben, 
gondolni sem mert. Túlságosan szörnyőek lettek volna a következmények. Ha 
két évet itt kell töltenie, teljesen és jóvátehetetlenül tönkremegy, testileg-
lelkileg egyaránt. 

Kitartani! – hajtogatta magában éjjel-nappal. Kitartani, hogy megmaradjon 
a megváltás – a feltételes szabadlábra helyezés – reménysége. 

Eleinte, a letartóztatás után, a tárgyalásra várva, azt hitte, ha ketrecbe 
zárják, megbolondul. Emlékezett rá: egyszer valahol azt olvasta, hogy a 
szabadságot rendszerint csak akkor értékeli igazán az ember, ha elvesztette. És 
ez igaznak bizonyult: voltaképpen mindenki csak akkor tudja meg, mit jelent a 
mozgási szabadság, ha még az a lehetısége sincs meg, hogy egyik szobából a 
másikba menjen vagy rövid sétát tegyen a szabadban. 

Mindezt számításba véve, a tárgyalás elıtti idıszak nyaralás volt a 
fegyházban uralkodó állapotokhoz képest. 

Drummonburgben Eastint egy négyszintes, X alakú cellatömbépület egyik 
részlegében levı 1,8 x 2,4 méteres cellába zárták. Amikor a börtönt több mint 
fél évszázaddal azelıtt felépítették, mindegyik zárkát egy személyre szánták; 
most azonban, mivel mindenütt színültig voltak a börtönök, a legtöbb cellába 
– Mileséba is – négy személyt zsúfoltak be. Majdnem mindennap tizennyolc 
órát töltöttek itt az elítéltek. 

Röviddel Miles ideérkezése után, a fegyház más részében kitört zavargások 
miatt, tizenhét álló napon és éjszakán át ki se engedték ıket a zárkából. 
“Bennlakás, bennétkezés", mondta a börtönigazgatóság. Az elsı hét elteltével 
ezerkétszáz félırült ember kétségbeesett üvöltése tetézte a borzalmakat. 

Miles Eastin zárkájában négy, a falhoz erısített priccs volt, egy 
mosdókagyló és egy ülıke nélküli vécé a négy elítélt részére. Az ısöreg, 
szétrohadt csırendszerben kicsi volt a nyomás, úgyhogy a vízvezetékbıl 
rendszerint éppen csak hogy csöpögött a – hideg – víz, olykor pedig teljesen 
megszőnt a vízszolgáltatás. Ilyenkor persze a vécét sem lehetett lehúzni. Már 
az is rossz, ha az ember negyedmagával lakik úgy, hogy a többiek szeme 
láttára kénytelen üríteni; de hosszú-hosszú ideig várni a bőzben, hogy legyen 
elég víz – undorító, gyomorfelfordító iszonyat. 

S bármennyire takarékoskodtak a foglyok a vécépapírral meg a szappannal, 
sose bizonyult elégnek. 

Egyszer hetenként sebtiben tusolhattak; s a két tusolás között a 
mosdatlanság okozta testszag súlyosbította a zsúfoltság gyötrelmeit. 



Miles második hetét töltötte a fegyházban, amikor a zuhanyozóban partiba 
dobták. Addig is sok szörnyőséget tapasztalt, de ez volt a legborzalmasabb 
élménye. 

Nem sokkal a megérkezése után rádöbbent, hogy jó néhány fogolytársa 
szexuálisan vonzódik hozzá. Hamar rá kellett jönnie, hogy jó külseje, 
fiatalsága az adott körülmények között tehertétel. Az étkezésekhez 
mentükben, vagy az udvaron, séta közben, az agresszívabb homokosok szerét 
ejtették, hogy körülfogják és hozzádörgölızzenek. Némelyek tapogatták, 
mások ajakcsücsörítve csókot dobtak feléje. Az elıbbiektıl elhúzódott, az 
utóbbiakról igyekezett nem venni tudomást, de egyre nehezebben bírta a 
dolgot, és elıbb idegesség, majd félelem vett erıt rajta. Nyilvánvaló volt, 
hogy azok a foglyok, akik nem vettek részt a dologban, nem fognak segíteni 
rajta. Erezte, hogy az arra nézı ırök tudják, mi megy végbe. De a jelek szerint 
jól szórakoztak rajta. 

Az elítéltek többsége néger volt, de Milest feketék és fehérek egyaránt 
zaklatták. 

A fürdıépülethez, ehhez a földszintes, hullámlemez tákolmányhoz 
ötvenesével kísérték az ırök az elítélteket. A foglyok levetkıztek, ruházatukat 
drótból készült kosarakba helyezték, aztán meztelenül, borzongva masíroztak 
át a főtetlen épületen. A zuhanyrózsák alá álltak, úgy várták, hogy az ır 
kinyissa a csapokat. 

A tusoló ıre egy emelvényen állt, az ı úri szeszélyétıl függött, mikor 
nyitja ki és mikor zárja el a csapot, s milyen hımérséklető vizet enged az 
elítéltekre. Ha az elítéltek lassan mozogtak, vagy pedig lármáztak, az ır, ha 
kedve tartotta, jeges vizet zúdított rájuk, mire a foglyok ordítozva dühöngtek 
és tiltakoztak, vadul ugrándoztak, és menekülni próbáltak. De az épület úgy-
volt megszerkesztve, hogy nem menekülhettek. Az is elıfordult, hogy az ır 
kibírhatatlanul forró vízzel érte el ugyanazt a hatást. 

Aznap reggel, amikor a csoport, amelyhez Miles tartozott, kijött a tus alól, 
s a következı, már meztelenre vetkızött ötven ember várt a sorára, Miles 
érezte, hogy többen szorosan körülveszik. Három-négy ember hirtelen 
megragadta a karját, és lökdöste, taszigálta elıre. Mögötte megszólalt egy 
hang: 

– Kapkodd a segged, szépfiú, nincs sok idınk. 
Többen röhögtek. 
Miles fölnézett az emelvényre. Szerette volna magára vonni az ır 

figyelmét. 
– Uram! Uram! – kiabált. 
Az ır azonban az orrát piszkálta, és másfelé nézett. Úgy tett, mintha nem 

hallana semmit. Egy kemény ököl a bordái közé csapott. 



– Pofa be! – sziszegte valaki. 
Miles azonban kínjában és félelmében ismét felkiáltott, mire ugyanaz az 

ököl, de lehet, hogy egy másik, ismét lesújtott. Milesnak elállt a lélegzete; úgy 
érezte, hogy tüzes nyíl járja át az oldalát. Kegyetlenül hátracsavarták a karját. 
Nyögött, nyöszörgıit, de most már úgy taszigálták-hurcolták, hogy a lába alig 
érte a földet. 

Az ır rá se hederített. Késıbb Milesnak eszébe jutott, hogy nyilván elıre 
értesítették és megvesztegették. Mivel az ıröknek botrányosan kevés a 
fizetése, a vesztegetés hozzátartozik a börtönlétformához. 

A tusoló kijáratánál, ott, ahol a többiek már öltöztek, volt egy szők 
ajtónyílás. Oda lökték be Milest a körülötte tolongó férfiak. 

Kicsiny helyiségbe került, amelyet raktárnak használtak. Lelakatolt, rácsos 
szekrényekben seprők, rongyok, tisztítószerek. A helyiség közepén ikszlábú 
asztal. Miles fejét, arccal lefelé, az asztalra szorították; szája, orra belesajdult, 
amikor a fának csapódott. Érezte, hogy néhány foga is meglazul. Könnyek 
tolultak a szemébe, és eleredt az orra vére. 

Talpa a padlón, a két lábát azonban erıszakkal szétfeszítették. 
Kétségbeesetten küszködött, próbált valahogyan szabadulni. De túl sok kéz 
szorította. 

– Maradj nyugton, szépfiú! – mordult fel valaki a háta mögött, s valami 
lökésfélét érzett. A következı pillanatban felordított a fájdalomtól, az undortól 
és az iszonyattól. Nem tudta, ki markolta meg a fejét, de annyi bizonyos, hogy 
a hajánál fogva ragadta meg, elıbb fölrántotta, majd az asztalhoz csapta. 

– Pofa be! – sziszegte az illetı. Miles egész testét átjárta a fájdalom. 
– Hát nem gyönyörő a kicsike? – Mintha valahonnan a távolból hallatszott 

volna a hang, visszhangszerően, álomban. 
Megszőnt a behatolás. De mielıtt Miles megkönnyebbülést érezhetett 

volna, máris jött a következı. Önkéntelenül ismét felüvöltött, bár tudta, mi 
lesz a következmény. Fejét megint az asztalhoz csapta valaki. 

A következı néhány perc rettenetesen ismétlıdı aktusai nyomán Miles 
agya eltompult, tudata ki-kihagyott. Ereje elhagyta, egyre kevésbé küszködött. 
De a testi kín fokozódott. Mintha tüzes vassal égették volna. 

Egy idıre alighanem elvesztette az eszméletét, aztán magához tért. 
Hallotta, hogy odakint sípjába fúj az ır. Jelzés volt: felöltözni, és az udvaron 
gyülekezni! Miles érezte, hogy megszőnik a durva kezek szorítása. Mögötte 
nyílt az ajtó. A többiek rohantak kifelé. 
İ pedig – vérezve, összetörve, félig eszméletlenül – kitántorgott. A 

legcsekélyebb mozdulattól is szenvedett. 
– Hé, te ott! – bömbölt az emelvényrıl az ır. – Nyomás, te rohadt buzi! 



Miles alig tudta, mit csinál; tapogatózva megkereste a drótkosarat, és 
kezdte felhúzni a ruháját. Ötvenes csoportjának legtöbb tagja már kint állt az 
udvaron. A következı ötven, aki már szintén letusolt, az öltözıhelyiségbe 
készült. 

Az ır másodszor is ráordított. 
– Mozgás, te szarházi! Nem érted?! 
Miles, miközben be akart bújni a darócnadrágba, megtántorodott, és elesett 

volna, ha egy kar el nem kapja. 
– Nyugalom, öcskös! – szólalt meg egy mély hang. – Majd én segítek. 
Az egyik kezével támogatta, a másikkal segített felhúzni a nadrágját. Éles 

sípszó hallatszott, és az ır ismét felüvöltött: 
– Hallod-e, te nigger! Igen, igen! Te meg az a buzi! Kifele, vagy jelenteni 

fogom! 
– Igenis, uram, igenis, fınök. Rögvest megyünk. Na, gyerünk, öcskös. 
Miles amúgy homályosan sejtette, hogy a mellette álló férfi hatalmas 

termető fekete. Késıbb megtudta, hogy Karl a neve, és gyilkosság miatt 
életfogytiglanra ítélték. Miles eltőnıdött, hogy vajon Karl tagja volt-e a 
bandának, amely erıszakot követett el rajta. Gyanította, hogy igen, de nem 
kérdezte, és sose bizonyosodott meg felıle. 

Csakhamar rájött viszont, hogy a fekete óriás, ereje és bárdolatlansága 
ellenére, kedves modorú és szinte nıiesen figyelmes. 

Bizonytalanul botorkált kifelé a fürdıházból, Karl támogatásával. 
Némelyik elítélt vigyorgott, legtöbbjük arcáról azonban megvetést olvasott 

le Miles. Egy ráncos képő veterán undorodva kiköpött, aztán elfordult. 
Miles valahogyan átvészelte a napot – vissza a cellába, át az étkezdébe, 

ahol ezúttal képtelen volt megenni azt a moslékot, amit máskor az éhség 
valahogy mégis lenyomott a torkán; majd Karl ismét visszatámogatta a 
zárkába. Három zárkatársa kiközösítette; mintha leprás lenne. A fájdalomtól 
és a nyomorúságtól meggyötörtén elaludt, és ide-oda hánykolódott álmában; 
aztán felébredt, és órákig képtelen volt lehunyni a szemét; szenvedett a 
bőzhödt levegıtıl, rövid idıre elszunnyadt, majd ismét felébredt. Hajnalodott, 
az ırök csapdosni kezdték a zárkaajtókat, és Milesban feltámadt a félelem: 
mikor fog vele újra megtörténni ez az iszonyat? Gyanította, hogy hamarosan. 

Az udvaron, “séta" közben – ami azt jelentette, hogy a börtön foglyai két- 
órán keresztül céltalanul ácsorogtak – Karl csatlakozott hozzá. 

– Hogy érzed magad, öcsi? 
Miles csüggedten rázta a fejét. 
– Szörnyen. 
És hozzátette: 
– Köszönöm, hogy segítettél. 



Tudta, hogy a fekete óriás mentette meg a fegyelmitıl, amivel a 
tusolóhelyiség ıre fenyegette. Ez valószínőleg sötétzárkát jelentett volna, meg 
rossz pontot is a kartotékján, ami nem elıny, amikor a feltételes szabadlábra 
helyezést fontolgatják az illetékesek. 

– Nem tesz semmit, öcsi. De egyet azért jegyezzél meg magadnak. Ezek az 
ürgék olyanok, mint a kan kutyák, és te vagy nekik a szuka. Úgyhogy megint 
utánad fognak eredni. 

– De hát mit csináljak? – kérdezte kétségbeesetten Miles. Félelme 
beigazolódott, remegett tıle a hangja, és egész testében reszketett. A néger 
élesen figyelte. 

– Védelmezıre van szükséged, öcsi. Valakire, aki vigyáz rád. Mit szólnál, 
ha én volnék az? 

– De hát miért? 
– Ha az én kis barátom leszel, én vigyázok rád. Ha a többiek észreveszik, 

"hogy te meg én állandó partnerek vagyunk, akkor nem zargatnak tégedet 
többé. Mert tudják, hogyha megteszik, hát meggyőlik velem a bajuk. 

Karl az öklét mutatta. Majdnem akkora volt, mint egy futball-labda. Miles 
elıre tudta ugyan a választ, mégis megkérdezte: 

– És te mit akarsz? 
– Azt a szép fehér seggedet, bébi. – Az óriás behunyta a szemét, úgy 

folytatta, ábrándosán: – A testedet. Kizárólagos joggal. Mindig, amikor csak 
kívánom. Hogy hol, arról majd gondoskodok. 

Miles Eastin kis híján elhányta magát. 
– Na, babuskám, mit szólsz hozzá? – sürgette Karl. Mint már annyiszor, 

Miles most is azt gondolta: “Bármit követett is el valaki, ezt nem érdemli!" 
Pedig hát ı itt van, kutyaszorítóban. És azt már megtanulta, hogy a börtön: 

dzsungel. Elaljasult, vad környezet, ahol igazság nincs. Ahol az ember, 
mihelyt bekerül, elveszti minden emberi jogát. 

– Hát van választásom? – mondta elkeseredve. 
– Ha így teszed föl a kérdést, azt hiszem, nincsen. – Némi szünet után Karl, 

immár türelmetlenül, megkérdezte: 
– Na, áll az alku? 
– Hát igen – hangzott a csüggedt válasz. 
Karl örült, és karjával biztatóan átfogta Miles vállát, mint aki most 

tulajdonosa fogolytársának. Miles titokban iszonyodott, de erıt vett magán, és 
nem húzódott el. 

– Át kell majd költöztetni téged, bébi – mondta Karl. – Az én emeletemre. 
Esetleg az én zárkámba. 

Karl cellája az egyik alsó szinten volt, lejjebb, mint Milesé, az X alakú 
zárkatömb szemközti szárnyában. Az óriás az ajkát nyalogatta. 



– Igen, bizony, babám – hajtogatta, és kézé már ide-oda nyúlkált. – Van 
lóvéd? – kérdezte aztán. 

– Nincs. 
Miles tudta: ha lett volna pénze, máris sokkal könnyebb a helyzete. Azok 

az elítéltek, akik odakintrıl kapnak pénzt és ügyesen használják fel, a 
pénztelen foglyoknál jóval kevesebbet szenvednek. 

– Nekem sincs – vallotta be Karl. – De majd csak kitalálok valamit. 
Miles fásultan rábólintott. Rádöbbent, hogy már el is fogadta a dicstelen 

“barátnı"-szerepet. De azt is tudta, hogy a börtönszokásjog szerint, amíg 
Karllal tart a kapcsolata, addig biztonságban van. Többé nem fogják partiba 
dobni. 

Ez a reménye valóra vált. 
Többé nem támadták meg, nem fogdosták; nem dobtak feléje puszikat. 

Karlról tudták, hogy kiválóan használja a hatalmas ökleit. Azt pletykálták, 
hogy egy évvel azelıtt borotvával megölte egyik fogolytársát, aki földühítette. 
De a gyilkosságot hivatalosan “ismeretlen tettes"-nek tulajdonították. 

Milest átköltöztették, nemcsak hogy Karl emeletére, hanem egyenesen Karl 
zárkájába. Az áthelyezés nyilván némi csúszópénz eredménye volt. Miles 
megkérdezte Karltól, hogyan sikerült megoldani a dolgot. 

– A maffiasoron dobták össze a dohányt a hapsik – kuncogott a fekete 
óriás. – Téged – kedvelnek ám ottan, bébi. 

– Engem? 
Miles, akárcsak a többi elítélt, tudta, hogy van a börtönben egy úgynevezett 

maffiasor, más néven: Olasz Kolónia. Olyan cellasor volt ez, ahová a 
szervezett bőnözés nagykutyáit zárták, a fejeseket, akik kinti 
kapcsolatrendszerükkel és befolyásukkal elérték, hogy tisztelje ıket és féljen 
tılük nemcsak a fogolytársadalom, hanem – állítólag – még a fegyházigazgató 
is. Drummonburgben mindenesetre legendás kiváltságokat élveztek. 

E kiváltságok közé tartozott, hogy a rabok közül ık kapták meg a 
kulcsfontosságú munkákat, különleges mozgásszabadságot élveztek, több és 
jobb élelemben volt részük – ezt vagy az ırök csempészték be kintrıl, vagy a 
többi “közönséges" fogoly fejadagjából lopták el. Miles hallotta, hogy a 
maffiasor lakói gyakran zabálnak bifszteket és egyéb finom falatokat, 
grillsütıben sütik meg egy-egy mőhely félreesı kuckóiban, ami persze tilos. 
Még külön kedvezményeket is kijártak maguknak: sokuk zárkájában volt 
tévékészülék, kvarclámpa, s a többi. Milesnak azonban nem volt kapcsolata a 
maffiasorral, és fogalma se volt róla, hogy a maffiások egyáltalán tudnak az ı 
létezésérıl. 

– Azt mondják, stramm fickó vagy – közölte vele Karl. 



A rejtély részben megoldódott néhány nap múlva, amikor egy LaRocca 
nevő, menyétarcú, potrohos elítélt settenkedett Miles mellé a fegyház udvarán. 
LaRocca nem lakott a maffiasoron, de mindenki tudta, hogy a maffia-tagok 
körül sündörög és futárszolgálatot teljesít. 

Biccentett Karlnak, mint aki elismeri a fekete óriás tulajdonjogát, majd így 
szólt Mileshoz: 

– Üzenetet hoztam neked Ruszki Ominskytól. 
Miles meghökkent. Nyugtalanította a dolog. Igor Ominsky az az uzsorás 

volt, akinek Miles Eastin – még most is – több ezer dollárral tartozott. Azóta 
már hatalmas összegő kamattal nıtt ez a tartozás, gondolta Miles. 

Fél évvel ezelıtt éppen Ominsky fenyegetızése miatt lopta el Miles azt a 
hatezer dollárt a bankból, s ennek a lopásnak a leleplezése kapcsán jöttek rá az 
egyéb sikkasztásaira. 

– Ominsky tudja, hogy tartottad a pofád – mondta LaRocca. – Tetszik neki, 
hogy úgy viselkedtél, ahogy viselkedtél, s ezért azt tartja rólad, hogy rendes 
gyerek vagy. 

Való igaz: a tárgyalást megelızı vizsgálat folyamán Miles nem árulta el se 
a bukmékere, se az uzsorása nevét, akiktıl igencsak félt a letartóztatása idején. 
Semmit se nyerhet vele, ha közli a nevüket, gondolta akkor, de talán sokat 
veszíthet. Szó, ami szó, sem Wainwright, sem az FBI emberei nem erıltették a 
dolgot. 

– Jól begombolkoztál, fiú, ezért aztán Ominsky megkért, mondjam meg 
neked, hogy amíg benn vagy, megállítja az órát – közölte LaRocca. 

Vagyis: a börtönben töltött idıszakra Ominsky nem számít fel kamatot! 
Miles eleget tudott az uzsorásokról, így hát tisztában volt vele, milyen nagy 
engedményt tett a Ruszki. 

Az üzenetbıl Miles azt is megértette, miért tud a sok külsı kapcsolattal 
rendelkezı maffiasor az ı létezésérıl. 

– Mondd meg Mr. Ominskynak, hogy köszönöm – biccentett Miles. Persze 
fogalma se volt, hogyan tudja majd visszafizetni akár csupán az alaptartozását 
Ominskynak, sıt arról se, hogyan kereshetne eleget a puszta megélhetéséhez, 
amikor majd kiszabadul. 

– Valaki kapcsolatba fog lépni veled a szabadulásod elıtt – közölte 
LaRocca. – Talán megegyezünk majd valamiben. 

Ezzel biccentett – Karl felé is –, és távozott. 
A következı hetekben Miles gyakran találkozott a menyétarcú LaRoccával, 

aki a börtönudvaron többször is megkereste ıt és Karlt. Miles pénztörténeti 
ismeretei a jelek szerint egészen lenyőgözték LaRoccát és több fogolytársát. 
Milesnak ez a régi hobbija most kivívta számára azt a megkülönböztetett 
tiszteletet, amelyet a börtönlakók az intellektuális bőnözık iránt éreznek, 



szemben a pusztán erıszakos cselekmények elkövetıivel. A börtön társadalmi 
ranglétrájának legalsó fokán az útonálló, a rabló foglal helyet; a sikkasztó, a 
szélhámos pedig a legfelsın. 

LaRoccát különösen Milesnak azok a történetei érdekelték, melyekben 
kormányok hamisították tömegesen más országok pénzét. Miles egy szép 
napon elmondta hattagú hallgatóságának, hogy mindig ezek voltak a 
legnagyobb mérető hamisítások. 

Elmesélte, hogyan adta áldását a brit kormány az úgynevezett asszignáták 
nagyarányú hamisításához, hogy megpróbálja aláaknázni a francia 
forradalmat. Pedig egészen 1821-ig az angol törvény akasztófával büntette a 
pénzhamisítást, ha egyének követték el! Az amerikai függetlenségi harc a brit 
bankjegyek hivatalos hamisításával kezdıdött. De, közölte, Miles, minden 
idık legnagyobb arányú pénzhamisítása a második világháború alatt történt: 
Németország száznegyvenmillió angol fontot és ismeretlen összegő USA-
dollárt hamisított, mégpedig kitőnı minıségben. A britek viszont német pénzt 
hamisítottak, és a hírek szerint ezt tette a szövetséges hatalmak legtöbbje. 

– Nahát ilyet! – kiáltott fel LaRocca. – És ezek a rohadtak küldenek minket 
sittre! Lefogadom, hogy most is ugyanezt csinálják. 

LaRocca nagyra értékelte, hogy a Milestól szerzett ismeretek bizonyos 
tekintélyt kölcsönöznek neki. És tudatta Milesszal, hogy a tıle kapott 
információt továbbadja a maffiasornak. 

– Mi a hónod alá nyúlunk majd odakinn – toldotta meg egy szép napon 
korábbi ígéretét. Miles tudta, hogy LaRocca meg ı körülbelül egyszerre 
szabadulhatnak. 

Ezek a pénztörténeti kiselıadások amolyan szellemi kikapcsolódást 
jelentettek Milesnak, elterelték a figyelmét, ha csupán rövid idıre is, a 
börtönélet borzalmairól. Voltaképpen annak is örülnöm kellene, gondolta, 
hogy a börtönben töltött idıszakra Ominsky elengedi a kamatokat. De a 
kiselıadások meg az egyéb gondolatok csak pillanatokra szorították háttérbe 
általános nyomorúságát és önutálatát. Már az öngyilkosság gondolatával is 
foglalkozott. 

Az önutálat középpontjában Karllal való kapcsolata állt. ...A szép fehér 
seggedet, bébi. A testedet. Kizárólagos joggal. Mindig, amikor csak kívánom. 
Nos, megállapodásuk óta Karl beváltotta az ígéretét, mégpedig szinte 
kielégíthetetlennek látszó étvággyal. 

Eleinte Miles érzésteleníteni próbálta a lelkét, s azt hajtogatta magában, 
hogy ez még mindig jobb, mint ha partiba dobnák. És – Karl ösztönös 
kedvességének hála – valóban még mindig jobb volt. De az undort ez sem 
csökkentette. 

Kezdetben. Mert azóta még rosszabbul állt a dolog. 



Miles még önmagának is csak vonakodva vallotta be, hogy kezdi élvezni, 
ami közte és Karl között történik. Mi több, új érzéseket kezdett táplálni 
védelmezıje iránt... Szeretetet talán? Igen... Szerelmet? Azt már nem! Ilyen 
messzire azért nem mert elmenni – pillanatnyilag. 

A ráeszmélés megrázta. És mégis elfogadta Karl tanácsait, amelyek 
fokozták a saját szerepét a homoszexuális aktusban. 

Minden egyes érintkezés után rátörtek a kételyek. Férfi ı még 
voltaképpen? Azelıtt – tudta – az volt. De most? Nem biztos. Vajon egészen 
elfajult volna? Hát ez az útja ennek? És vajon jöhet-e fordulat? Visszatérés a 
normálishoz, visszatérés, amely feledteti a mostani állapot idınkénti 
kellemetességeit? Ha pedig nem, akkor vajon érdemes-e tovább élni? Nem 
biztos. 

Ilyenkor elborította a kétségbeesés, s logikusnak látta az öngyilkosságot. 
Gyógyír lenne, befejezés, szabadulás. Nehéz az ilyesmi a zsúfolt börtönben, 
de önakasztással végrehajtható. Ideérkezése óta már öt ízben hallotta, 
rendszerint éjszaka, hogy az ırök végigrohantak a folyosókon. “Felkötötte 
magát!" – kiabálták; átkozódtak, káromkodtak, kinyitották a zárt emeleteket, 
betörtek az egyik cellába, és versengve igyekeztek levágni az öngyilkost a 
kötélrıl. Az ötbıl három alkalommal késın érkeztek, amit az elítéltek rekedt 
ordítozással és röhögéssel vettek tudomásul. A börtönigazgatóságnak 
kellemetlen volt az öngyilkosság, ilyenkor nyomban növelték az éjszakai 
ırség létszámát, de hát minden csoda három napig tart, s hamar visszazökkent 
minden a rendes kerékvágásba. 

Miles tudta, hogyan kell csinálni az ilyesmit. Az ember letép egy lepedı- 
vagy takaródarabot, vízbe áztatja, hogy el ne szakadjon – még jobb rávizelni, 
az kevésbé feltőnı –, aztán fölerısíti az egyik gerendára, amely az emeletes 
ágyról elérhetı. Csendben kell végrehajtani az egészet, miközben a zárka 
többi lakója alszik... 

Végül már csak egyvalami tartotta vissza Milest a tett elkövetésétıl. És ez 
a valami végsı fokon kitartásra ösztönözte. 

Büntetése letöltése után bocsánatot akart kérni Juanita Núñeztıl. 
Mert Eastin megbánása ıszinte volt. Mardosta az önvád, amiért meglopta 

az FMA-t, ahol mindig megbecsülték, és ı becstelenséggel fizetett. Most, 
visszatekintve, nem értette, hogyan tudta akkoriban megnyugtatni a 
lelkiismeretét. 

Amikor erre gondolt, néha úgy érezte, mintha valami láz emésztette volna 
akkor. A nagy pénzekben való fogadást, a sporteseményeket, a nagy társasági 
életet, az anyagi erejét meghaladó költekezést, az ırültséget, hogy uzsoráshoz 
fordult – visszatekintve úgy látta mindezt, mint egy megbomlott elme össze 
nem illı darabjait. Akkoriban, úgy látszik, elvesztette valóságérzékét, és mint 



a lázas betegség elırehaladott stádiumában, elméje is megzavarodott, s végül 
elenyészett a tisztessége, eltőntek életébıl az erkölcsi normák. 

Mert máskülönben hogyan süllyedhettem volna ilyen mélyre? – tette fel 
magában ezerszer is a kérdést. Hogyan vetemedhettem volna olyan aljasságra, 
hogy Juanita Núñezre tereljem ennek a bőnnek a gyanúját? 

A tárgyaláson úgy szégyellte magát, hogy egyszer sem mert arra nézni, 
ahol Juanita ült. 

Most, hat hónap elteltével, már kevésbé törıdött a bankkal. Igaz, vétett az 
FMA ellen, de ezért már megfizetett a börtönben. 

Úristen, de mennyire hogy megfizetett! 
De Drummonburg minden szörnyőségével egyetemben sem elég vezeklés 

azért, amit Juanita ellen elkövetett. Ezért kell ıt felkeresnie, ezért kell 
bocsánatot kérnie tıle. 

Ehhez pedig életben kell maradnia. 
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– Itt a First Mercantile American Bank – vakkantotta bele a kagylóba az 
FMA készpénzalkusza. Szakértı módon szorította a kagylót a válla és a bal 
füle közé, úgyhogy mind a két keze szabad maradt. – Hatmillió dollárra van 
szükségem, holnap reggelre. Mennyi a kamatlábuk? 

Az USA kaliforniai partvidékérıl a Bank of America nevő óriásbank 
alkusza vontatott hanghordozással válaszolt: 

– Tizenhárom egész öt nyolcad. 
– Sok – vélekedett az FMA embere. 
– Mindjárt elsírom magam. 
Az FMA alkusza habozott. Igyekezett túljárni a partner eszén; spekulált, 

vajon esni fog-e a kamatláb vagy emelkedni. Már megszokta, hogy meg se 
hallja az emberi hangok állandó zümmögését, amely az FMA valutaforgalmi 
központjában körülvette. Érzékeny pontja volt ez az osztály a banknak, szinte 
ideggóca; gondos biztonsági intézkedésekkel ırizték a központi toronyházban, 
létezésérıl a banknak csak igen kis számú ügyfele tudott, és csak néhány 
kiváltságos léphette át a küszöbét. Pedig az ilyen helyiségekben jött létre – 
vagy ment veszendıbe – egy-egy nagybank nyereségének jelentıs része. 

A tartalékra vonatkozó elıírások miatt a banknak mindig szüksége van egy 
bizonyos készpénzösszegre, hiszen ki kell elégítenie az esetleges igényeket. 
De a bankok néni szeretik, ha túlságosan nagy az elfekvı pénzkészletük. És 



persze azt se, ha túlságosan kicsi. A szükséges egyensúlyt a bankok 
készpénzalkuszai tartják fenn. 

– Tartsa a vonalat – mondta az FMA alkusza a San Franciscó-i partnernek. 
Aztán lenyomott egy másik gombot. 

Új hang jelentkezett: 
– Itt a Manufacturers Hanover Trust, New Yorkból. 
– Hatmillió dollárra van szükségem, holnap reggelre. Mennyi a 

kamatlábuk? 
– Tizenhárom egész háromnegyed. 
A keleti partvidéken tehát emelkedik a kamatláb. 
– Akkor köszönöm, nem. – Az FMA alkusza megszakította a New York-i 

vonalat, és újra kapcsolatba lépett San Franciscóval. – Helyes, megveszem – 
jelentette be. 

– Tehát hatmillió dollár tizenhárom egész öt nyolcadjával – igazolta a Bank 
of America embere. 

– Igen! 
Húsz másodperc alatt jött létre az egész üzlet, egyike annak a sok ezernek, 

amelyet naponta kötöttek az egymással vetélkedı bankok az idegeknek és az 
elméknek abban a versengésében, ahol hét számjegyő összegekre ment ki a 
játék. A bankok valamennyi alkusza harmincas éveiben járó, fiatal férfi – 
okos, becsvágyó, gyors észjárású, aki nem veszti el a fejét a nehéz 
helyzetekben sem. Mivel azonban az alkuszi munkakörben elért eredmények 
nagymértékben elımozdítják egy fiatal ember karrierjét, az ott elkövetett 
hibák viszont meghiúsítják, állandó a feszültség, úgyhogy egy-egy ember 
legföljebb három évet tölt el ezen a poszton. Azon túl már megmutatkoznak a 
feszültség következményei. 

Ebben a pillanatban San Franciscóban és az FMA központjában egyaránt 
regisztrálták a friss tranzakciót, betáplálták egy számítógépbe, aztán 
értesítették róla a Szövetségi Tartalékrendszert. A következı huszonnégy órán 
belül a Tartalékrendszer megterheli a Bank of America tartalékait hatmillió 
dollárral, az FMA tartalékszámláján pedig ugyanezt az összeget jóváírja. És az 
FMA erre az idıre fizet a Bank of Americának a pénze használatáért. 

Országszerte egymás után kötik ezeket a bankközi tranzakciókat. 
Szerdai nap volt, április közepén. 
Alex Vandervoort látogatást tett a valutaforgalmi központban. Ez az 

osztály is az ı fennhatósága alá tartozott. Biccentéssel üdvözölte az alkuszt, 
aki egy emelvényre helyezett íróasztalnál ült. Körülötte a munkatársai, akik 
ellátták a szükséges információkkal, és az adminisztrációt végezték. A 
fiatalember, aki már egy másik üzletkötéssel volt elfoglalva, intéssel és vidám 
mosollyal viszonozta a köszöntést. 



A helyiség akkora volt, mint egy egyetemi elıadóterem, és sokban 
hasonlított egy forgalmas repülıtér irányító központjához. Más íróasztaloknál 
kötvény- és részvényalkuszok foglaltak helyet, körülöttük könyvelık, 
titkárnık és gépírónık. Mindannyian a bank pénzének felhasználásával 
foglalkoztak: kölcsönadták, kölcsönvették, befektették, eladták, újra 
befektették. 

Ezenkívül még vagy fél tucat pénzügyi ellenır dolgozott a teremben, a 
többiekénél nagyobb és elegánsabb íróasztaloknál. 

Az ügynökök és az ellenırök a valutaforgalmi központ egyik felének egész 
hosszán végighúzódó hatalmas táblával szemben ültek, amely feltüntette – sok 
egyéb tudnivaló mellett – a tızsdei árfolyamokat és a kamatlábakat. A 
távvezérléssel közölt számjegyek folyton módosultak a táblán. 

Alextıl nem messze egy kötvényügynök állt fel az íróasztala mellıl. 
– A Ford cég és az United Autó Workers szakszervezet éppen most 

jelentette be, hogy két évre szóló kollektív szerzıdést kötöttek – közölte 
fennhangon. 

Több ügynök máris felkapta a telefonkagylót. Ha valami fontos gazdasági 
vagy politikai hír futott be, az elsı, aki meghallotta, mindig így közölte a 
többiekkel. Az ilyesmi ugyanis mindig azonnali hatással van az értékpapír-
árfolyamokra. 

Néhány másodperc múlva az információs tábla fölött kihunyt a zöld lámpa, 
és villogni kezdett a sárga. Ez jelezte az ügynököknek, hogy pillanatnyilag ne 
vállaljanak semmiféle kötelezettséget, mert rövidesen megjelennek az új 
árfolyamok, feltehetıleg az autóiparban létrejött új megállapodás 
eredményeképpen. A piros lámpa – ez ritkán gyúlt ki – a földcsuszamlásszerő 
változásokat jelezte. 

A dolgok tengelyében azonban továbbra is a készpénzalkusz állt, akit Alex 
élénk figyelemmel kísért. 

Az USA törvényei értelmében a bankoknak a látra szóló betétek 
összegének tizenhét és fél százalékát kitevı készpénzösszeggel kell állandóan 
rendelkezniük. Ennek az elıírásnak a megszegéséért szigorú büntetés jár. Az a 
bank viszont, amely nagy pénzösszegeket hagy parlagon akár egy napig is, 
szegénységi bizonyítványt állít ki magáról. 

Ezért aztán a bankok folyamatosan számon tartják a bejövı és kimenı pénz 
összegét. A központi pénztári osztály úgy tartja szemmel a pénzforgalmat, 
mint ahogyan az orvos tartja a kezét a páciens pulzusán. Ha egy olyan 
bankhálózatban, mint az FMA, a betétforgalom a vártnál élénkebb, akkor a 
bank alkuszai közvetítésével, azonnal kölcsönadja a többletet más bankoknak, 
olyanoknak, amelyeknek történetesen nincs elég pénztartalékuk. Megfordítva: 
ha váratlanul megnı a kivétforgalom, akkor az FMA vesz fel kölcsönt. 



Egy-egy bank helyzete szinte óránként változik: az a bank, amely reggel 
még hitelezı volt, délre adóssá válhat, üzletzárásra pedig ismét hitelezıvé. 
Ilyenformán egy-egy nagybank napi egymilliárd dollárnyi vagy még nagyobb 
forgalmat is lebonyolíthat. 

Még két dolgot lehet elmondani errıl a bankrendszerrıl. Elıször: a bankok 
általában gyorsabban mozognak, ha a saját nyereségüket hajszolják, mint 
akkor, ha ügyfeleik nyereségérıl van szó. Másodszor: a bankok sokkal több 
hasznot vágnak zsebre, mint azok, akik rájuk bízzák a pénzüket. 

Alex Vandervoort részben azért látogatott el a valutaforgalmi központba, 
hogy figyelemmel kísérje a készpénzforgalmat – gyakran cselekedett így –, 
részben pedig azért, hogy tárgyaljon a bankban az utóbbi hetekben végbemenı 
eseményekrıl, amelyek súlyos gondokat okoztak neki. 

Most éppen Tom Straughan társaságában jelent meg. Straughannak, a bank 
egyik alelnökének, az FMA pénzügypolitikai bizottsági tagjának az irodája a 
valutaforgalmi központ közvetlen közelében volt. Alex és ı együtt léptek be a 
központ helyiségébe. Annak idején, januárban, az ifjú Straughan ellenezte, 
hogy csökkentsék a Forum East-beruházás összegét, most viszont örömmel 
üdvözölte a javasolt Supranational-kölcsönügyletet, 

Éppen az utóbbi témáról beszélgettek. 
– Túlságosan aggályoskodol, Alex – erısködött Tom Straughan. – A 

kölcsönnel nem kockáztatunk semmit, sıt: meggyızıdésem, hogy a SuNatCo 
nagyon jó ügyfelünk lesz. 

– Kockázatmentes üzlet nincs – tiltakozott ingerülten Alex. – Egyébként 
pedig nem annyira maga a Supranational zavar engem, mint inkább az, hogy a 
neki folyósítandó összeget máshonnan kell elvonnunk. 

Mindketten tudták, hogy az FMA melyik beruházásaira utal Alex. Néhány 
nappal korábban egy feljegyzést köröztek a pénzügypolitikai bizottság tagjai 
között. A feljegyzést Roscoe Heyward szövegezte meg, és Jerome Patterton, a 
bank elnöke jóváhagyta. Heyward javasolta, hogy a Supranationalnek 
nyújtandó ötvenmillió dolláros kölcsön érdekében messzemenıen csökkentsék 
a kisebb kölcsönök és a jelzálogkölcsönök mennyiségét, meg a kommunális 
kötvények finanszírozását. 

– De ha folyósítjuk is a SuNatCo-kölcsönt, az a bizonyos csökkentés csak 
átmeneti lesz – érvelt Tom Straughan. – Három hónap, vagy esetleg még 
rövidebb idı alatt visszatérhetünk a régi beruházási és kölcsönstruktúránkhoz. 

– Ez a te véleményed, Tom. De én nem osztom. 
Alex már idejövetelekor is levert volt, és Straughannal folytatott 

beszélgetése fokozta rosszkedvét. 
A Heyward–Patterton javaslat ellen nemcsak a meggyızıdése tiltakozott, 

hanem a pénzügyi ösztöne is. Hitte, hogy helytelen a bank pénzét a 



közszolgálat terhére egyetlen nagyipari kölcsön egyirányú vágányára 
irányítani, még akkor is, ha az ilyenfajta finanszírozás sokkal nagyobb 
nyereséget ígér. De pusztán üzleti szempontból is nyugtalanította a 
Supranationallel szemben – a SuNatCo leányvállalatainak közvetítésével – 
vállalt kötelezettség mértéke. 

Ami ez utóbbi meggondolását illeti, tudta, hogy egyedül áll a 
véleményével. A bank vezetıségében rajta kívül mindenki elragadtatással 
fogadta az új Supranational-kapcsolatot, és áradozva gratuláltak Roscoe 
Heywardnak a nagy fogáshoz. De Alex továbbra is nyugtalankodott, jóllehet 
tulajdonképpen nem tudta megmondani, miért. Hiszen a Supranational 
pénzügyei a jelek szerint rendben vannak; mérlegbeszámolói az óriás 
konglomerátum sugárzó gazdasági egészségérıl tanúskodnak. Ami pedig a 
tekintélyt illeti, a SuNatCót olyan vállalatokkal emlegetik együtt, mint a 
General Motors, az IBM, az Exxon, a DuPont, a U. S. Steel. 

Talán onnan erednek a kételyeim meg a rosszkedvem, hogy csökken a 
befolyásom a bankban, gondolta Alex. Márpedig a befolyása valóban 
csökkent. Ez a legutóbbi hetek folyamán nyilvánvalóvá vált. 

Ezzel szemben Roscoe Heyward ázsiója emelkedıben volt. Patterton egyre 
jobban hallgatott rá, s mindjobban bízott benne. Bizalmát fokozta Heyward 
ragyogó sikere, amelyet azon a kétnapos bahamai kiránduláson G. G. 
Quartermainnél elért. Alex tudta, hogy a tartózkodására, amellyel Heyward 
útjának eredményét fogadta, kollégái azt felelik: “Persze, savanyú a szılı!" 

Alex azt is érezte, hogy elveszítette személyes befolyását Straughanra, és 
mindazokra, akik eddig az ı híveinek mondták vagy tartották magukat. 

– Be kell látnod – mondta Straughan –, hogy a Supranational-üzlet aranyat 
ér. Hallottad, ugye, hogy Roscoe tízszázalékos kompenzációs letétet eszközölt 
ki tılük? 

Ezt az úgynevezett kompenzációs letétet a bankok rendszerint kemény alku 
árán csikarják ki a kölcsönt felvevı vállalatoktól. A bank ragaszkodik hozzá, 
hogy a kölcsön elıre meghatározott százalékát a vállalat folyószámlán 
helyezze el, mégpedig kamatmentesen, és a bank bármikor igénybe vehesse az 
összeget a maga használatára, így aztán a kölcsönvevı nem használhatja fel a 
kölcsönt teljes egészében, aminek következtében a reálkamatláb jóval 
magasabb a névlegesnél. Mint Tom Straughan rámutatott, a Supranational 
esetében ötmillió dollár marad az új SuNatCo-folyószámlán, s ez igen elınyös 
az FMA számára. 

– Gondolom, tudod, mi ennek az aranyéremnek a másik oldala! – jegyezte 
meg csípısen Alex. 

Tom Straughan feszengett. 



– Úgy hallom, valami megállapodást kötöttek. Nem hiszem, hogy ezt “az 
érem másik oldalá"-nak kellene minısítenünk. 

– Pedig az! Te is tudod, én is tudom, hogy a SuNatCo erısködött, és 
Roscoe beadta a derekát: letétosztályunk nagy pénzeket fog Supranational-
részvényekbe fektetni. 

– Ha így is van, nem foglalták írásba. 
– Persze hogy nem. Ennyire senki sem hülye. – Alex átható pillantást vetett 

ifjabb kollégájára: – Neked módodban áll megtekinteni a számadatokat. 
Mondd, eddig hány SuNatCo-részvényt vásároltunk? 

Straughan, némi habozás után, odament a valutaforgalmi központ egyik 
ellenıréhez. Egy cédulával a kezében tért vissza. 

– A mai napig kilencvenhétezer részvényt – olvasta le a ceruzával 
följegyzett számot. – A legújabb árfolyam pedig ötvenkettı. 

– A Supranationalnél persze kéjesen dörzsölik a tenyerüket – jelentette ki 
keserően Alex. – A mi nagyarányú vásárlásunk részvényenként öt dollárral 
hajtotta fel az árfolyamot. – Gyors fejszámolást végzett-, majd azt mondta: – 
Az elmúlt héten tehát majdnem ötmillió dollárt lapátoltunk át a 
Supranationalhez a vállalati ügyfeleink pénzébıl. Miért? 

– Mert kitőnı befektetés – válaszolta könnyedséget tettetve Straughan. – 
Nagy nyereséget fogunk zsebre vágni, hogy támogassuk mindazokat az 
özvegyeket, árvákat és közmővelıdési alapítványokat, akik és amelyek ránk 
bízták a pénzüket! 

– De az is lehet, hogy elkótyavetyéljük azt a pénzt, visszaélve a 
bizalmukkal. Mondd csak, Tom, mit tud ma bármelyikünk a SuNatCóról, amit 
ne tudtunk volna két héttel ezelıtt? Vajon miért nem vásárolt a letétosztályunk 
egyetlen Supranational-részvényt egészen mostanáig? 

Straughan egy ideig nem szólt, semmit, aztán védekezni kezdett. 
– Hát, gondolom, Roscoe úgy érzi, hogy mivel most tagja a Supranational 

igazgató tanácsának, jobban szemmel tarthatja majd a társaságot. 
– Csalódtam benned, Tom. Eddig sose hazudtál önmagadnak, és most 

annál súlyosabb a dolog, mivel éppoly jól ismered a valódi okokat, mint 
jómagam. – Straughan elvörösödött, mire Alex tovább ütötte a vasat. – Tudod, 
micsoda botrány lehet ebbıl, ha a tızsdetanács rájön? Érdekellentét! A 
kölcsönkorlátozási törvény megszegése! Letéti alapok felhasználása a bank 
saját üzletkötéseinek befolyásolására! És semmi kétségem, hogy máris 
megvan a megállapodás, hogy a SuNatCo legközelebbi évi közgyőlésén 
megszavazzák a részvénytıke növelését. 

– Ha így is van, nem ez lesz az elsı eset, még nálunk sem – jegyezte meg 
csípısen Straughan. 

– Ez, sajnos, igaz. De ettıl nem lesz kevésbé gyanús ez az egész üzlet. 



A letéti osztályok etikája régi vitatéma. A papírforma szerint a bankok 
különválasztják kereskedelmi érdekeiket és a rájuk bízott letétek befektetését. 
Kínai falat kellene emelniük a kettı közé. De a valóságban nem teszik. 

Amikor egy banknak a vállalati ügyfelek sok milliárd dollárnyi letétbe 
helyezett tıkéjét áll módjában befektetni, ez kerülhetetlen, hogy üzletileg is 
kihasználja a “ziccert". A vállalatoktól, amelyekbe a bank nagy összegeket 
ruház be, elvárják, hogy viszonzásképpen nagy banküzleteket kössenek. 
Sokszor nyomást is gyakorolnak rájuk, hogy válasszák be igazgató tanácsukba 
a bank valamelyik igazgatóját. Ha pedig nem teszik meg sem ezt, sem azt, 
akkor a bank értékpapír-állományába csakhamar más cégek részvényei 
kerülnek, az ı részvényárfolyamuk pedig csökken, hiszen az ı részvényeiket a 
bank piacra dobja. 

Az alkuszügynökségektıl, amelyek nagy mennyiségben veszik és adják a 
letétosztály értékpapírjait, szintén elvárják, hogy nagy üzleteket bonyolítsanak 
le a bankkal. Rendszerint meg is teszik. Mert ha nem, akkor az áhított 
közvetítı ügyleteket mások kapják meg. 

Jóllehet a bankok propagandája az ellenkezıjét állítja, a letéti osztály 
ügyfeleinek meg a sokat emlegetett özvegyeknek és árváknak az érdekeit 
gyakorta háttérbe szorítja a bank saját érdeke. Egyebek közt ezért általában 
siralmas eredménnyel mőködnek ezek az osztályok. 

Alex tehát tudta, hogy a helyzet, amely a Supranational és az FMA között 
kialakult, korántsem egyedülálló. De csöppet sem vigasztalta ez a tudat. 

– Hadd mondjam meg neked, Alex – fordult hozzá Tom Straughan –, hogy 
a pénzügypolitikai bizottság holnapi ülésén támogatni fogom a Supranational-
kölcsön ügyét. 

– Nem örülök neki – közölte Alex. 
A hír nem érte váratlanul, s most már azon tőnıdött, vajon mikor lesz 

annyira magányos és "elszigetelt, hogy teljességgel tarthatatlanná válik a 
helyzete a bankban. Lehet, hogy hamarosan. 

A pénzügypolitikai bizottság holnapi ülése után, ahol a Supranationallel 
kapcsolatos javaslatokat minden bizonnyal megszavazza a többség, jövı 
szerdán összeül az igazgató tanács, szintén a Supranational ügyében. Biztosra 
vehetı, gondolta Alex, hogy mindkét alkalommal az enyém lesz az egyedüli 
ellenszavazat. 

Még egyszer végigjáratta tekintetét a szorgosan nyüzsgı valutaforgalmi 
központon, amelynek a vagyon, a profit szerzése volt a célja, s amely 
végeredményben ugyanazoknak az elveknek az alapján tevékenykedett, mint 
az ókori Babilon és Görögország ısi pénzváltó szentélyei. Persze, gondolta 
Alex, a pénz, az üzlet, a profit: önmagukban korántsem megvetendı dolgok. 
Sıt; ı maga is híve mindháromnak. De nem elvakult híve – ı mindig 



tekintetbe veszi az erkölcsi meggondolásokat s a vagyon igazságos 
megoszlásának meg a banketikának a szempontjait is. A történelem azonban 
azt mutatja, hogy amikor kivételesen nagy haszon van kilátásban, mindig 
túlkiabálják vagy elsöprik azokat, akiknek efféle fenntartásaik vannak. 

Ugyan milyen reménye lehet annak, aki egymaga száll szembe a nagy 
pénz, a nagyvállalkozás gépezetével – amelyet jelen esetben a Supranational 
és az FMA vezetıinek többsége testesít meg? 

Nagyon csekély reménye, állapította meg magában Alex csüggedten. De az 
is lehet, hogy semmi. 
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Az FMA április harmadik hetében megtartott igazgató tanácsi ülése több 
okból is nevezetes volt. 

A bank politikájának két fontos mozzanatát is megvitatták. Az egyik: a 
Supranationalnek nyújtandó kölcsön ügye, a másik: a bank takarékbetét-
állományának növelése és több új kertvárosi fiókintézet megnyitása. 

Az ülés hangulata már a tárgyalás megkezdése elıtt nyilvánvaló volt. 
Heyward szokatlanul barátságosan és fesztelenül viselkedett; jó korán jelent 
meg, mégpedig vadonatúj, elegáns, világosszürke öltönyben. A tanácsterem 
ajtajában köszöntötte az egymás után érkezı igazgatókat. A szívélyes 
viszontüdvözlésekbıl nyilvánvaló volt, hogy az igazgató tanács legtöbb tagja 
nemcsak hogy értesült a Supranational-megállapodásról, hanem máris 
melegen pártolja. 

– Gratulálok, Roscoe – áradozott Philip Johannsen, a MidContinent Rubber 
elnök-vezérigazgatója –, bejuttattad a bankot a nagyok közé. Nagyobb 
hatáskört kell adni neked, öregem! 

Heyward sugárzó arccal fogadta a dicséretet. 
– Nagyra értékelem, Phil, hogy támogatsz. Tudd meg, hogy vannak még 

más terveim is. 
– Meg is fogod valósítani ıket, sose félj! 
Az állam északi részébıl érkezett tanácstag, a bozontos szemöldökő Floyd 

Le'Berre, a General Cable and Switchgear Corporation igazgató tanácsának 
elnöke, azelıtt sose viselkedett valami barátságosan Heywarddal, most 
azonban meleg kézszorítással üdvözölte. 

– Örömmel hallom, Roscoe – mondta –, hogy bekerülsz a Supranational 
igazgató tanácsába. – Aztán halkan hozzátette: – A kapcsolóberendezéseim 



eladási osztálya lépéseket tesz, hogy rendeléseket kapjunk a SuNatCótól. 
Szeretnék errıl részletesen beszélni veled. 

– Mondjuk a jövı héten – mondta. szívélyesen Heyward. – Biztosra 
veheted, hogy tılem telhetıleg segíteni fogok. 

LeBerre arca elégedettséget tükrözött, amikor bement a terembe. 
Harold Austin hallotta a párbeszédet, és Heywardra kacsintott. 
– Kifizetıdött a mi kis kirándulásunk – mondta. – Nagy sikered van! 
Harold Austin ma még feltőnıbben hasonlított egy öregedı playboyra: 

élénk színő skót-kockás zakó, barna trapéznadrág, rikító ing, égszínkék 
csokornyakkendı. Lobogó fehér sörényét frissen nyírták és bodorították. 

– Harold – mondta Heyward –, ha tehetek valamit viszonzásul: .. 
– Tehetsz, tehetsz – nyugtatta meg Roscoe-t Harcid, és a székéhez 

csörtetett. 
Még Leonard L. Kingswoodnak, a Northam Steel energikus elnökének, 

Alex Vandervoort leglelkesebb igazgató tanácsbeli hívének is volt egy-két jó 
szava Heywardhoz: 

– Hallom, Roscoe, hogy befőzted a Supranationalt. Elsırangú üzlet! 
A többiek is dicsérettel halmozták el Heywardot. 
Jerome Patterton és Alex Vandervoort az utolsók között érkezett. Az elnök, 

akinek fénylı kopasz fejét fehér hajkoszorú övezte, most is úri földbirtokos 
benyomását keltette. 

Egyenesen a hosszú, ellipszis alakú asztal végéhez lépett, a fıhelyre. Alex, 
hóna alatt dossziéval, megszokott székét foglalta el, középtájon, az asztalfıtıl 
balra. 

Patterton kalapácsütéssel figyelmet kért, és néhány sablonos bejelentést 
tett. Azután így szólt: 

– Az elsı napirendi pont: Jóváhagyásra elıterjesztett kölcsönök. 
Az asztal körül papírzörgés: mindenki felnyitotta az igazgatók számára 

elıkészített bizalmas – az FMA-nál hagyományos kék – dossziékat. 
– Uraim, szokás szerint önök elıtt vannak az igazgatóság részletes 

javaslatai. Mint a legtöbben már tudják, a tárgysorozat különleges 
érdeklıdésre számot tartó pontja: a Supranational Corporationnek nyújtandó 
kölcsön. Személy szerint én nagyon elégedett vagyok a megállapodás 
feltételeivel, és elfogadásra ajánlom ıket. Roscoe-ra bízom, hogy ismertesse 
az ügy hátterét és válaszoljon az esetleges kérdésekre, hiszen ı hozta ezt a 
jelentıs új üzletet a bankunknak. 

– Köszönöm, Jerome – mondta Roscoe Heyward, és orrára illesztette keret 
nélküli szemüvegét, amelyet addig, merı szokásból, szorgosan tisztogatott. 
Elıredılt a székén. Könnyedebb tónusban beszélt, mint máskor, hangjából 
szívélyesség és magabiztosság áradt. 



– Uraim – kezdte –, amikor egy bank nagy összegő kölcsönt szándékszik 
nyújtani, meg kíván bizonyosodni róla, hogy a kölcsönvevı pénzügyi helyzete 
szilárd. Még akkor is, ha olyan vállalatról van szó, mint a Supranational, 
amely hitelképesség szempontjából elsı osztályú. A kék dosszié B 
függelékében – ismét lapozgatás zöreje hallatszott az asztal körül – 
összefoglalót találnak, amelyet magam készítettem a SuNatCo-csoport és 
valamennyi leányvállalata vagyonáról és profit-elıirányzatáról. Az 
összefoglaló alapja: a könyvszakértıi jelentés által jóváhagyott 
mérlegbeszámolók, valamim azok az adatok, amelyeket Mr. Stanley 
Inchbecktıl, a Supranational számvevıjétıl kaptam. Mint láthatják, a 
számadatok impozánsak. Úgyhogy a kockázatunk: minimális. 

– Fogalmam sincs, milyen szakember az az Inchbeck – szólt közbe az 
egyik tanácstag, Wallace Sperrie, egy tudományos mőszereket gyártó cég 
tulajdonosa –, de azt tudom, hogy te milyen szakember vagy, Roscoe, és ha 
szerinted ezek a számadatok rendben vannak, akkor nálam abszolút 
hitelképesek. 

Többen kórusban hangoztatták egyetértésüket. Alex Vandervoort ceruzával 
firkálgatott a jegyzettömbjére. 

– Köszönöm, Wally, köszönöm, uraim – mondta Heyward, és egy futó 
mosolyt engedett meg magának. – Remélem, hogy a bizalmuk kiterjed azokra 
a lépésekre is, amelyeket javasolni bátorkodtam. 

A javaslatok benne voltak ugyan a kék dossziéban, Roscoe azonban mégis 
elsorolta ıket: ötvenmillió dollár összegő, azonnali kölcsön a 
Supranationalnek és leányvállalatainak, a pénzügyi kötelezettségvállalások 
egyidejő csökkentése más területeken. Ez a csökkentés azonban, nyugtatta 
meg Heyward az igazgató tanács tagjait, csupán átmeneti: “mihelyt 
lehetségesnek és ésszerőnek tartjuk, visszaállítjuk a régi összegeket". 
Heyward egyelıre azt tartotta ésszerőnek, ha közelebbrıl nem jelöli meg az 
idıpontot. 

– Javaslom az igazgatótanácsnak – fejezte be felszólalását –, fogadja el ezt 
a tervet, ígérem, hogy ha elfogadja, akkor a bankunk profitadatai igencsak 
tetszetısek lesznek. 

Amikor Heyward hátradılt a székén, Jerome Patterton bejelentette: 
– Következhetnek a kérdések és hozzászólások. 
– İszintén szólva – szólalt meg ismét Wallace Sperrie –, egyiket sem 

tartom szükségesnek. Minden világos. Szerintem, amirıl itt hallottunk, üzleti 
mesterfogás a mi bankunk szempontjából. Javaslom, hogy hagyjuk jóvá. 

– Egyetértek! – kiáltottak fel többen. 



– Az elıterjesztést tehát elfogadásra javasolják, és ezt a javaslatot többen 
támogatják – állapította meg Jerome Patterton. – Akkor hát feltehetem 
szavazásra a kérdést? 

Patterton nyilván ezt remélte, s már lendítette is a kalapácsát. 
– Nem – szólt közbe halkan Alex. Letette a ceruzát, arrébb tolta a 

jegyzettömböt. – Mi több, véleményem szerint senkinek sem volna szabad 
addig szavazni, amíg ezt alaposan meg nem vitattuk. 

Patterton felsóhajtott. Letette a kalapácsot. Igaz, Alex merı udvariasságból 
elıre megmondta neki, hogy fel fog szólalni, de remélte, hogy amikor 
Vandervoort érzi a tanács szinte egyhangú állásfoglalását, eláll a szándékától. 

– Igazán sajnálom – jelentette ki Alex –, hogy itt, az igazgató tanácsban 
összeütközésbe kerülök vezetı kollégáimmal, Jerome-mal és Roscoe-val. De 
kötelességérzetem és lelkiismeretem nem engedi, hogy elleplezzem a 
kölcsönnel kapcsolatos aggályaimat. 

– Mi a baj? A barátnıd talán nem kedveli a Supranationalt? 
A tüskés kérdést Forrest Richardson tette fel, az FMA igazgató tanácsának 

egyik legrégibb tagja; nyers modorú ember volt, paragrafuslovag hírében 
állott, és a húsfeldolgozó ipar fejedelmének számított. 

Alex elvörösödött haragjában. A tanács tagjai persze emlékeznek, hogy 
neve kapcsolatba került Margot három hónappal azelıtti “bankmegbénítási" 
akciójával – azt azonban mégse gondolta volna, hogy a magánéletét itt, a 
nyilvánosság elıtt tárgyalják. De Uralkodott magán, mellızte az éles 
visszavágást, és csak ennyit mondott: 

– Biztosíthatom az urakat, hogy Miss Bracken és én nem beszélgetünk 
egymás közt bankügyekrıl, és errıl az ügyrıl sem beszéltünk. 

– De hát tulajdonképpen mi az, ami nem tetszik neked ebben a 
hitelkonstrukcióban, Alex? – érdeklıdött egy másik tanácstag. 

– Az egész. 
Nyugtalanság támadt az asztal körül, többen felhördültek bosszús 

megdöbbenésükben. Az Alex felé forduló arcok a baráti érzés teljes hiányáról 
tanúskodtak. 

– Legjobb lesz, ha kifejted az álláspontodat – tanácsolta nyersen Patterson. 
– Meg is teszem – bólintott Alex, és a magával hozott dossziéból 

elıhalászott egy papírlapot. 
– Elıször is: ellenzem, hogy egyetlen vállalatnak nyújtsunk ekkora 

kölcsönt. Nemcsak arról van szó, hogy egészségtelen kockázatvállalás az 
ilyesmi, hanem arról is, hogy szerintem a Szövetségi Tartaléktörvény 23/A 
paragrafusa alapján csalárd is. 

Roscoe Heyward felugrott: 
– Tiltakozom a “csalárd" kifejezés ellen! 



– Tiltakozásod nem változtat az igazságon – jegyezte meg Alex. 
– De ez nem igaz. Világosan leszögeztük, hogy a kölcsönt nem magának a 

Supranational Corporationnek folyósítjuk, hanem a leányvállalatainak. Vagyis 
a Hepplewhite szeszfızdének, a Horizon telekügynökségnek, a Caribbean-
tıkecsoportnak és a Nemzetközi Sütıiparinak. – Felkapta a kék dossziét. – 
Ebben olvasható, hogy melyiknek mennyit folyósítunk. 

– Mindezek a cégek a Supranational leányvállalatai, és a SuNatCo 
ellenırzése alatt állnak – állapította meg Vandervoort. 

– De ugyanakkor nagy múltú, életképes, önálló vállalatok! 
– Akkor hát felteszem a kérdést: miért beszéltünk ma és mindenkor csakis 

a Supranationalrıl? – mondta Alex. 
– Az egyszerőség és a kényelem kedvéért – förmedt rá Heyward. 
– Éppoly jól tudod, mint én – mondta Alex Vandervoort –, hogy mihelyt a 

bank pénze az említett leányvállalatok bármelyikének a pénztárában lesz, G. 
G. Quartermain tetszése szerint tologathatja ide-oda az összegeket. És meg is 
fogja tenni. 

– Álljon meg a menet! – kiáltott fel Harold Austin. Elırehajolt székén, és az 
asztalra csapott, hogy felhívja magára a figyelmet. – Big George Quartermain 
személyes jó barátom, és nem tőröm, hogy rosszhiszemőséggel vádolják. 

– Nem vádoltam rosszhiszemőséggel – válaszolt Alex. – Csupán a vállalati 
tömörülések, a vállalati koncentráció egyik közismert lényérıl beszéltem. A 
Supranational leányvállalatai gyakran utalnak át egymásnak igen tekintélyes 
összegeket; ez a mérlegbeszámolókból is kitőnik. Ez pedig igazolja, hogy mi 
igenis egyetlen gazdasági egységnek folyósítanánk azt a kölcsönt. 

Austin elfordult Vandervoorttól, s az igazgató tanács többi tagjához intézte 
szavait. 

– Megismétlem, hogy jól ismerem Quartermaint és jól ismerem a 
Supranationalt. Mint a jelenlevık többsége tudja, én hoztam össze a Bahama-
szigeteki találkozót, ahol Roscoe és Big George megbeszélték ezt a 
kölcsönügyletet. és mindent egybevetve, az a véleményem, hogy kivételesen 
jó üzlet ez a bankunknak. 

Pillanatnyi csend támadt. Aztán Philip Johannsen törte meg. 
– Mondd csak, Alex – kérdezte a MidContinent Rubber elnöke –, nem 

lehet, hogy egy kicsit meg vagy sértve, amiért nem téged hívtak meg arra a 
bahamai golfjátszmára, hanem Roscoe-t? 

– Nem. Állásfoglalásomban semmiféle személyes tényezı nem játszik 
szerepet. 

– Pedig a látszat egészen mást mutat – jegyezte meg valaki szkeptikusan. 
– De uraim! Uraim! – kiáltott fel Jerome Patterton, és nagyot ütött a 

kalapácsával az asztalra. 



Alexet nem lepte meg a vihar. Megırizte a hidegvérét és nem tágított. 
– Ismétlem: ez a kölcsön túlságosan nagy összegő ahhoz, hogy egyetlen 

kölcsönvevınek nyújtsuk. Továbbá: úgy tenni, mintha nem egyetlen 
kölcsönvevınek nyújtanánk, nem más, mint körmönfont kísérlet a törvény 
kijátszására. És ezt mindenki tudja, aki itt ül ebben a helyiségben. Kihívó 
pillantással mérte végig az asztal körül ülıket. 

– Én például nem tudom – mondta Roscoe –, és állítom, hogy elfogult és 
téves az értelmezésed. 

Immár nyilvánvaló volt: az ülés különleges eseménnyé vált. Az igazgató 
tanács ülésein rendszerint gépiesen rányomták a pecsétet mindenre; enyhe 
nézeteltérések esetében pedig a tanácstagok udvarias és úri megjegyzéseket 
váltottak. Az indulatos, éles vitát úgyszólván nem ismerték ebben a körben. 

Leonard L. Kingswood most szólalt meg elıször. Békülékeny hangot ütött 
meg. 

– Alex – mondta –, elismerem, van igazság abban, amit mondasz, de hát 
tény, hogy amit itt javasolunk, azt a nagybankok és a nagyvállalatok nap nap 
után megcsinálják. 

A Northam Steel elnökének hozzászólása jelentısnek számított. A 
decemberi igazgató tanácsi ülésen ugyanis elsısorban Kingswood szállt síkra 
amellett, hogy Alex Vandervoortot nevezzék ki az FMA elsı emberévé. 

– İszintén megmondom – folytatta –, ha az ilyen jellegő finanszírozás 
bőncselekmény, akkor a vezetésem alatt álló vállalat is bőnös. 

Alex szomorúan csóválta a fejét, abban a tudatban, hogy most egy jó 
barátot veszít el. 

– Sajnálom, Len. Akkor sem hiszem, hogy ez a módszer helyes. Mint 
ahogy azt sem hiszem, hogy helyes, ha támadási felületet adunk. Ha Roscoe 
helyet kap a Supranational igazgató tanácsában, az érdekütköztetés vádjával 
illethetnek bennünket. 

Leonard Kingswood összeszorította az ajkát, és nem szólt. Szólt viszont 
Philip Johannsen: 

– Ha ez után a megjegyzésed után azt akarod elhitetni velünk, hogy a 
személyes tényezıknek nincs szerepük ebben az ügyben, akkor te 
megbolondultál – mondta fanyarul. 

Roscoe Heyward el akarta fojtani a mosolyát, de képtelen volt rá. 
Alex komoran nézett körül. Fölmerült benne a kérdés: vajon utoljára vesz-e 

részt az FMA igazgató tanácsának ülésén. De akár igen, akár nem, gondolta, 
most már végigviszi, amit elkezdett. 

Válaszra sem méltatva Johannsen. megjegyzését, kijelentette: 
– Nem tanulunk semmit, mi bankárok. Mindenfelıl – a kongresszus, a 

fogyasztók, ügyfeleink, a sajtó részérıl – az a vád ér bennünket, hogy az 



igazgató tanácsi tagságok összefonódásával végérvényessé tesszük az 
érdekütköztetést. És ha ıszinték akarunk lenni önmagunkhoz, el kell 
ismernünk, hogy a legtöbb ilyen vád igenis találó: megfelel a valóságnak. 
Minden jelenlevı tudja, a nagy olajtársaságok közötti szövetséget az teszi 
lehetıvé, hogy a bankok igazgató tanácsaiban szorosan együttmőködnek. De 
ez csak egyike a sok példának. És mi tovább növeljük ezt a beltenyészetet: Ha 
én bekerülök a te igazgató tanácsodba, te is bekerülsz az enyémbe. Ha Roscoe 
tagja lesz a Supranational tanácsának, elsısorban kinek az érdekeit fogja ott 
képviselni? A Supranational vagy pedig az FMA érdekeit? És vajon a mi 
igazgató tanácsunkban a SuNatCónak fog kedvezni más vállalatok hátrányára 
csak azért, mert tagja a SuNatCo igazgató tanácsának? Mindkét társaság 
részvényeseinek joga van választ követelni ezekre a kérdésekre, mint ahogyan 
joga van hozzá a törvényhozóknak és a nagyközönségnek is. Mi több, hogyha 
nagyon hamar nem adunk meggyızı válaszokat, ha továbbra is 
önkényeskedünk, akkor a bankszakmának kemény, korlátozó törvényekkel 
kell számolnia. És meg is fogjuk érdemelni. 

– De ha logikusan végiggondolod a tételedet – ellenkezett Forrest 
Richardson –, akkor a tanácsunk tagjainak mintegy a fele érdekütköztetéssel 
vádolható! 

– Pontosan így van. És közeleg az idı, amikor a banknak szembe kell 
néznie a helyzettel, és orvosolnia kell. 

– Vannak, akik egészen más nézeteket vallanak errıl a dologról – 
dörmögte Richardson. Mint mindenki tudta, az ı húsfeldolgozó üzeme nagy 
kölcsönöket vett fel az FMA-tól, és Forrest Richardson részt vett azokon a 
tanácsüléseken, amelyeken megszavazták ezeket a kölcsönöket. 

Figyelmen kívül hagyva a fokozódó ellenséges indulatokat, Alex folytatta: 
" – Zavarnak engem a Supranational-kölcsön más vonatkozásai is. Ahhoz, 

hogy ekkora összeget tudjunk folyósítani, korlátoznunk kell a jelzálog- és a 
kisebb kölcsönágazatunk tevékenységét. Ezen a két területen a bank nem fog 
eleget tenni a közönséggel szemben vállalt kötelezettségeinek. 

– De hiszen világosan leszögeztük – vetette közbe ingerülten Jerome 
Patterton –, hogy ez a korlátozás átmeneti csupán. 

– Igen – bólintott Alex. – Azt azonban senki se mondta meg, hogy 
mennyire átmeneti, és azt sem, hogy milyen mértékő üzleti és 
presztízsveszteség éri a bankot, amíg a korlátozás tart. És aztán ott van a 
korlátozás harmadik területe, amelyrıl eddig nem beszéltünk. A kommunális 
kötvények! – Alex felnyitotta a dossziéját, és egy másik papírlapra vetette 
pillantását. – A következı hat hét folyamán az államban tizenegyféle megyei 
és tankerületi kötvényt bocsátanak ki. Ha a bankunk ebben nem vesz részt, 
akkor ezeknek a kötvényeknek legalább a fele biztosan eladatlan marad. – 



Alex felemelte a hangját: – Vajon szándékában áll-e az igazgató tanácsnak 
sutba dobni a Rossellik három nemzedékét átfogó hagyományt, mégpedig 
ilyen röviddel Ben Rosselli halála után? 

Az ülés megkezdése óta most elıször váltottak egymással aggályos, 
nyugtalan pillantásokat a tanácstagok. Alapítójának, Giovanni Rossellinek a 
felfogása alapján az FMA kezdettıl fogva vezetı szerepet vállalt az állam 
kisebb törvényhatóságai által kibocsátott kötvények jegyzésében és 
értékesítésében. Az állam legnagyobb bankjának segítsége nélkül az ilyen – 
sohasem nagyszámú, fontos vagy közismert – kötvények esetleg nem 
találnának piacra, így a közösségek pénzügyi igényei nem lennének 
teljesíthetık. Giovanni fia, Lorenzo és unokája, Ben, hőségesen ragaszkodott 
ehhez a hagyományhoz. Nem hozott valami nagy hasznot ez az üzletág, bár 
veszteséges se volt. De jelentıs közszolgálatszámba ment, és a kisebb 
közösségeknek visszajuttatott valamit azokból a pénzösszegekbıl, amelyeket 
tagjaik az FMA-ra bíztak. 

– Jerome – javasolta Leonard Kingswood –, talán még egyszer meg kellene 
vizsgálnod, mi a helyzet ebben a vonatkozásban. 

Többfelıl helyeslı moraj hallatszott. Roscoe Heyward villámgyorsan 
felmérte a szituációt. – Ha szabad néhány szót szólnom, Jerome… – 
jelentkezett. 

A bankelnök bólintott. 
– Tekintettel az igazgató tanács imént kinyilvánított érzéseire – mondta 

Heyward a maga sima modorában –, biztos vagyok benne, hogy képesek 
leszünk újraértékelni a lépést, és akkor talán módot. találunk a kommunális 
kötvények finanszírozására, anélkül hogy ez hátráltatná a Supranational-
üzletet. Tisztelettel javaslom, hogy a tanács, miután félreérthetetlenül közölte 
álláspontját, bízza meg Jerome-ot és jómagamat a részletek kidolgozásával. 

Alexet nem említette, s ez mindenkinek feltőnt. 
– Ezzel voltaképpen semmiféle kötelezettséget nem vállaltál – tiltakozott 

Vandervoort –, és egy szót sem szóltál a lakásépítési jelzálogkölcsönökrıl és a 
kisebb kölcsönökrıl. 

Az igazgató tanács többi tagja tüntetıleg hallgatott. 
– Azt hiszem, ezzel mindenkinek az álláspontját meghallgattuk – jelentette 

ki Jerome Patterton –, úgyhogy talán szavazhatunk is a teljes javaslatról. 
– Még nem – mondta Alex Vandervoort. – Van itt még valami. 
Patterton és Heyward félig derős, félig unott pillantást váltottak. 
– Említettem már egyfajta érdekütközést – állapította meg ünnepélyesen 

Alex. – Hadd figyelmeztessem most az igazgató tanácsot egy még súlyosabb 
érdekütközésre. A Supranational-kölcsön bahamai megtárgyalása óta eltelt idı 
alatt, tegnap délutánig, bankunk letétosztálya – Vandervoort belemélyedt a 



jegyzeteibe – százhuszonháromezer Süpranational-részvényt vásárolt. 
Ugyanez alatt az idı alatt, és szinte bizonyos, hogy a letétes ügyfeleink pénzén 
végrehajtott nagyarányú vásárlásaink hatására, a SuNatCo részvényeinek 
árfolyama hét és fél ponttal emelkedett. Biztos vagyok benne, hogy ez volt a 
szándék, és az egyik feltétel, amelyben... 

A sok tiltakozó hang – Roscoe Heywardé, Jerome Pattertoné, meg más 
tanácstagoké – belefojtotta a szót. 

Heyward ismét felpattant. 
– Ez szándékos ferdítés! – ordította, és csak úgy lángolt a szeme. 
– Semmiféle ferdítésrıl nincs szó – vágott vissza Alex. – Vásárolt a 

bankunk ennyi SuNatCo-részvényt, vagy sem? 
– De az értelmezésed igenis ferdítés! A SuNatCo-részvények vásárlása 

kitőnı befektetés. 
– Mi teszi egyszerre olyan kitőnıvé? 
Patterton hevesen tiltakozott. 
– Alex, a letétosztály tranzakcióinak részletei nem tartoznak ide! 
– Egyetértek! – vakkantotta Philip Johannsen. 
– Én is, én is! – kiáltotta Harold Austin és még néhány tanácstag. 
– Idetartoznak-e vagy sem, figyelmeztetlek mindnyájatokat – hangoztatta 

Alex –, hogy ami történik, az könnyen az 1933. évi Glass–Steagall törvény 
megszegésének minısíthetı, és akkor az igazgató tanács tagjai felelısségre 
vonhatók a... 

Féltucatnyi újabb dühös hang szakította félbe. Alex tudta, hogy érzékeny 
pontra tapintott. Az igazgató tanács tagjai persze tudták, hogy igenis folyik az 
a kettıs játék, amirıl Alex beszélt, de a részletekrıl egyszerően nem akartak 
tudni. Mert a részletek ismerete már belekeveredést, felelısséget jelent. 
Márpedig ık nem óhajtották sem ezt, sem azt. 

Nos, gondolta Alex, akár tetszik, akár nem, most legalább tudják. Hangja 
keresztülhatolt a zőrzavaron, amikor rendíthetetlenül folytatta: 

– Az a véleményem, hogy ha az igazgató tanács ratifikálja a Supranational-
kölcsönt minden következményével együtt, még nagyon meg fogjuk bánni. Ez 
minden. 

Hátradılt a székén. 
Jerome Patterton az asztalra csapott a kalapácsával, mire elült a hangzavar. 
Patterton – valamivel sápadtabban, mint az imént – bejelentette: 
– Ha további vita nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Néhány pillanat múlva az igazgató tanács jóváhagyta a Supranational-

ügyletet. Csak Alex Vandervoort szavazott ellene. 
 
 



12 
 
 
Amikor ebéd után újra összeült a tanács, nyilvánvaló volt, hogy Vandervoortra 
mindenki neheztel. Rendes körülmények között a tanács két óra alatt mindent 
elintézett délelıtt. Most viszont túlóráznia kell. 

Alex érezte az ellenséges hangulatot, ezért ebéd közben azt javasolta 
Pattertonnak, halasszák el elıterjesztésének tárgyalását a következı havi 
tanácsülésre. Patterton azonban nyersen elutasította. 

– Nem létezik! Ha a tanácstagok rossz hangulatban vannak, te vagy az oka. 
Hát most edd meg, amit fıztél. 

Különlegesen éles kijelentés volt ez az egyébként szelíd modorú Patterton 
részérıl, s ez is szemléltette, hogy Alex mennyire kiesett a kegyeibıl. Alexet 
ez a kijelentés arról is meggyızte, hogy a következı órában hiábavaló 
erıfeszítéseket fog tenni. Úgy látta, egészen biztosan elutasítják a javaslatait, 
ha másért nem, hát merı bosszúból. 

Amikor a tanácstagok helyet foglaltak, Philip Johannsen adta meg az 
alaphangot. Tüntetıleg az órájára nézett. 

– Egy délutáni megbeszélést már le kellett mondanom – jelentette ki –, és 
különben is sok a dolgom. Úgyhogy fogjuk rövidre ezt az egészet. 

Többen egyetértıén bólogattak. 
Patterton felszólította Vandervoortot, hogy tegye meg elıterjesztését. 
– Olyan rövidre fogom a mondanivalómat, uraim, amennyire csak 

lehetséges – kezdte Alex. – Négy pont felsorolásával kezdem. 
Az ujjain számolta a pontokat. 
– Elıször: bankunk jelentıs és jövedelmezı üzleti lehetıségeket szalaszt 

el, ha nem használja fel a megtakarítások növelésére adódó alkalmakat. 
Másodszor: a betétállomány növelése fokozná a bank stabilitását. 
Harmadszor: minél tovább késlekedünk, annál nehezebb lesz utolérni 
nagyszámú vetélytársunkat. Negyedszer: vissza kell térni az oly sokáig 
elhanyagolt egyéni, testületi és országos takarékossági szokásokhoz, és ebben 
nekünk és más bankoknak vezetı szerepet kell vállalnunk. 

Ezután Vandervoort ismertette a módszereket, amelyekkel az FMA 
megelızheti vetélytársait: a törvényes elıírások felsı határáig terjedı, 
magasabb betéti kamatláb; kedvezıbb feltételek az egytıl öt évig terjedı 
idıtartamra lekötött tartós betétek számára; a banktörvény megengedte 
legkedvezıbb folyószámla-lehetıségek a betétesek részére; ajándékok az új 
folyószámla-tulajdonosoknak; nagyarányú hirdetési kampány a takarékossági 
program és a kilenc új bankfiók érdekében. 



Alex nem a szokott helyén ülve tette meg elıterjesztését, hanem odaállt az 
asztalfıhöz. Patterton kissé oldalt tolta ez alkalomra a maga székét, hogy 
helyet adjon neki. Vandervoort igénybe vette Tom Straughan segítségét is: a 
bank gazdasági szakértıje ez alkalomra grafikonokat készített, amelyeket 
állványokra rögzítettek, hogy az igazgató tanács tagjai jól lássák ıket. 

Roscoe Heyward elıredılve hallgatta az elıterjesztést. Az arca 
kifejezéstelen volt. 

Mihelyt Alex szünetet tartott, Floyd LeBerre közbeszólt: 
– Máris tennék egy észrevételt. 
Patterton, visszazökkenve udvarias modorába, megkérdezte: 
– Óhajtasz menet közben válaszolni a kérdésekre, Alex, vagy hagyjuk ezt a 

végére? 
– Floydnak most válaszolok. 
– Nem kérdésrıl van szó – jelentette ki barátságtalanul a General Cable 

elnök-vezérigazgatója. – Észrevételrıl. Kérem jegyzıkönyvbe venni. 
Ellenzem a betétállomány nagyarányú növelését, mert ha megtesszük, saját 
nyakunkat vágjuk el. Jelenleg tetemes összegő letéteink vannak baráti 
bankoktól, és... 

– Igen – mondta Alex –, összesen tizennyolcmillió dollárra rúgnak. 
Takarékpénztárak letétei. 

Felkészült LeBerre – egyébként jogos – ellenvetésére. Kevés bank tudott 
teljesen független maradni; legtöbbjük szoros pénzügyi kapcsolatban állt más 
pénzintézetekkel, s e szabály alól az FMA sem volt kivétel. Több helyi 
takarékpénztár jókora összegő letéteket helyezett el az FMA-nál, és az 
aggodalom, hogy ezeket az összegeket esetleg kivonhatják, a múltban 
akadályozta az egyéb takaréktevékenység élénkítését. 

– Ezt is számításba vettem – szögezte le Alex. LeBerre-t nem nyugtatta 
meg. 

– Vajon tényleg számításba vetted-e, hogy ha a saját ügyfeleinkkel 
intenzíven versengünk ezen a téren, akkor az utolsó centig elveszítjük ezeket a 
letéteket? 

– Egy részüket. Nem hiszem, hogy mindet. De akárhogy is: az új üzletek 
révén befolyó nyereség messze meghaladja majd a veszteséget. 

– Mondod te... 
– Elfogadható kockázatnak látom – állapította meg Alex. 
– A Supranational esetében elleneztél mindenféle kockázatot, Alex – 

jegyezte meg csöndesen Leonard Kingswood. 
– Én nem ellenzem a kockázatvállalást. Ez jóval kisebb kockázat. A 

kettınek semmi köze egymáshoz. 
Az asztal körül ülık arcáról lerítt a kétkedés. 



– Szeretném Roscoe véleményét hallani – mondta LeBerre. 
– Igen, halljuk Roscoe-t! – visszhangozta két másik tanácstag. 
Minden tekintet Roscoe Heyward felé fordult, aki látszólag elmerült 

összekulcsolt kezei tanulmányozásában. 
– Az ember nem szívesen fúrja a kollégáját – jegyezte meg nyájasan. 
– Már miért ne? – kérdezte valaki. – İ téged próbált megfúrni! 
– Az ilyesmin jobb szeretek felülemelkedni! – mondta Heyward fakó 

mosollyal. Aztán elkomorodott: – De akárhogy is van: egyetértek Floyddal. 
Ha élénkítjük a takarékbetét-ágazat tevékenységét, jórészt elveszítjük a baráti 
bankok letétjeit. És nem hiszem, hogy bármiféle elméletileg lehetséges 
nyereség megérné ezt. – Straughan egyik grafikonjára mutatott, amely a 
javasolt új bankfiókok helyét ábrázolta. – Az igazgató tanács tagjai nyilván 
észrevették – folytatta –, hogy a javasolt új fiókok közül nem kevesebb, mint 
öt olyan takarékpénztárak közelében lenne, amelyek nagy összegő letéteket 
helyeztek el az FMA-nál. Biztosak lehetünk benne, hogy ez az ı figyelmüket 
sem fogja elkerülni. 

– Az új fiókintézetek helyét gondos környezettanulmány alapján jelöltük ki 
– szólt Alex. – Ezeken a környékeken lakik a legtöbb ember. Igaz, a 
takarékpénztárak megelıztek bennünket, mivel sok tekintetben messzebbre 
láttak, mint a magunkfajta bankok. De ez nem jelenti azt, hogy most már 
örökre távol kell tartanunk magunkat az említett környékektıl. 

– Én elmondtam a véleményemet – vont vállat Heyward. – De azért 
valamit még hadd főzzek hozzá: nem szeretem az üzlethelyiség jellegő 
bankfiókok ötletét. 

– Ezek pénzkereskedések lesznek! – vágott vissza Alex. – A jövı 
bankfiókjai! 

Minden másképpen alakul, mint ahogy elterveztem, gondolta. A 
bankfiókok ügyét csak késıbb akartam szóba hozni. De most már úgyis 
mindegy. 

– Úgy nézem ebbıl a leírásból – mondta Floyd LeBerre, miközben azt a 
prospektust olvasta, amelyet Tom Straughan adott körbe –, hogy olyanok 
lennének ezek az új bankfiókok, mint az önkiszolgáló mosodák. 

– Igen – bólintott Heyward. – Nem a mi stílusunk. Semmi méltóság nincs 
az egészben. 

– Engednünk kell valamit a méltóságból, viszont növelnünk kell a 
forgalmat – jelentette ki Alex. – Igen, az üzlethelyiségben mőködı bankok 
önkiszolgáló mosodákra emlékeztetnek, de akkor is: ez a jövı bankfiókja. 
Megjósolhatom itt, a tanács színe elıtt: sem mi, sem versenytársaink nem 
sokáig engedhetjük meg magunknak azokat az aranyozott síremlékeket, 
amelyek ma bankfiókként funkcionálnak. Az emelkedı telekárak és építési 



költségek értelmetlenné teszik az ilyesmit. Tíz év leforgása alatt legalább a 
bankfiókjaink fele megszőnik a mai formájában! Csak néhányat tartunk meg 
közülük, a kulcsfontosságúakat. A többi jóval kevésbé költséges helyiség lesz. 
Teljesen automatizált, gépi pénztárral mőködı; az ügyfeleknek tévémonitorok 
adják majd meg a felvilágosítást; s mindez számítógépközponthoz 
kapcsolódik. Az új fiókok tervezésénél – beleértve azt a kilencet, amelynek 
megnyitását most javaslom – ezzel az átalakulással is számolnunk kell. 

– Ami az automatizálást illeti, Alexnek igaza van – mondta Leonard 
Kingswood. – A legtöbben a saját szakmánkban is látjuk, hogy sokkal 
gyorsabban halad, mint gondoltuk volna. 

– S ami ugyanilyen fontos – folytatta Alex –, nagy hasznot húznánk belıle, 
ha egyszerre csak az élre törnénk. De csak akkor, ha drámai módon csináljuk, 
nagy hőhóval, nagy felhajtással. A hirdetési propagandakampánynak igen 
intenzívnek kell lennie; mindenre ki kell terjednie. Nézzék csak a 
számadatokat! Itt van például a jelenlegi betétállományunk. Jóval kisebb a 
kelleténél... 

Alex folytatta elıterjesztését, igénybe véve a grafikonokat és – idınként – 
Tom Straughan kiegészítı magyarázatait. Tudta, hogy az adatok és a 
javaslatok, amelyeket Straughannal együtt verejtékes munkával dolgozott ki, 
megbízhatóak és logikusak. És mégis: érezte, hogy egyes tanácstagok eleve 
elutasítják az elgondolásait, némelyikük pedig teljes közönyt tanúsít irántuk. 
Az asztal túlsó végén az egyik tanácstag, kezét szája elé tartva, ásítást nyomott 
el. 

Elveszítettem a játszmát, ez nyilvánvaló, gondolta Vandervoort. Elutasítják 
a takarékbetétekre és a fiókhálózat fejlesztésére vonatkozó javaslataimat, ami 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy bizalmatlansági indítványt szavaznak meg 
ellenem! 

Mint már korábban is, újra felmerült benne a kérdés, vajon meddig 
maradhat meg az FMA kötelékében. Nem vár rá itt valami nagy jövı. És 
nehezen tudta elképzelni, hogyan vehetne részt Heyward vezetése alatt az új 
rezsimben. 

Elhatározta, hogy nem húzza az idıt. 
– Rendben, uraim, ez minden. Már úgy értem, ha nincs több kérdés. 
De nem is van kérdéseket. Azt pedig a legkevésbé sem várta, hogy onnan 

kap támogatást, ahonnan most váratlanul, meglepı módon segítség érkezett. 
– Alex! – szólalt meg Harold Austin mosolyogva, baráti hangon. – 

Szeretném megköszönni az elıterjesztésedet. İszintén megmondom: mély 
benyomást keltett bennem. Nem hittem volna, amikor elkezdted. De amit 
mondtál, teljességgel meggyızött. Mi több: határozottan tetszik nekem az új 
bankfiókokra vonatkozó ötleted. 



Néhány üléssel arrébb Heyward döbbenten összerezzent, aztán megrovó 
pillantást vetett Austinra. Harold azonban rá se hederített, és a többiekhez 
intézte szavait. 

– Véleményem szerint elfogulatlanul kell mérlegelnünk ezt az 
elıterjesztést, félretéve a délelıtti nézeteltéréseinket. 

Leonard Kingswood rábólintott, és mások is követték a példáját. Egyre 
több tanácstag ébredt fel ebéd utáni álmatagságából; érdeklıdésük felélénkült. 
Austin nem hiába volt az FMA igazgató tanácsának legrégibb tagja. Széles 
körő befolyással rendelkezett, és értett hozzá, hogyan lehet másokat 
megnyerni a nézeteinek. 

– Felszólalásod elsı részében azt mondtad, ugye, Alex – folytatta Austin –, 
hogy vissza kell térni az egyéni takarékossághoz, és említetted, hogy az olyan 
bankok, mint a miénk, vezetı szerepet vállalhatnak ebben. 

– Igen, csakugyan ezt mondtam. 
– Kifejtenéd ezt részletesebben? 
– Megtehetem – válaszolta Alex némi habozás után. Vajon megtegye-e? – 

fontolgatta. Most már nem volt meglepve. Pontosan tudta, miért állt át Austin 
az ı oldalára. A hirdetések! Eszébe jutott, hogy amikor “igen intenzív", 
“mindenre kiterjedı" hirdetési kampányról beszélt, Austin egyszerre csak 
felkapta a fejét, mint akinek hirtelen megélénkül a figyelme. Nem volt nehéz 
rájönni, mi megy végbe a fejében. Mivel Harold igen befolyásos tagja az FMA 
igazgató tanácsának, az Austin Hirdetıiroda monopolizálja az FMA 
hirdetéseit. Az Alex elképzelte kampány tehát sokat hozna az Austin-cég 
konyhájára. Austin fellépése az érdekütközés egészen durva példája volt – 
pontosan annak az érdekütközésnek a példája, amelyet Alex a délelıtt 
folyamán, amikor szóba került, hogy Heyward a Supranational igazgató 
tanácsának tagja lesz, élesen támadott. Akkor föltette a kérdést, hogy vajon 
kinek az érdekeit foga Roscoe elsısorban képviselni? A Supranational 
érdekeit? Vagy pedig az FMA részvényeseinek érdekeit? Hasonló kérdést 
tehetne fel most Harold Austinnak. 

A válasz nyilvánvaló. Austin elsısorban a saját érdekeit képviseli. Az 
FMA csak azután következik. Törıdik is Austin azzal, hogy ı, Alex 
Vandervoort meg van gyızıdve a terve helyességérıl! Az Austintól kapott 
támogatás tehát merı önérdekbıl fakad és teljességgel elvtelen. Voltaképpen 
nem más, mint visszaélés a bizalommal. 

De vajon kimondhatja ezt? – tette fel magában Alex a kérdést. Ha 
kimondja, akkor még a délelıttinél is nagyobb ribilliót kelt, és ismét csak 
rajtaveszt. Az igazgató tanács tagjai ilyenkor úgy összetartanak, akár a 
szabadkımővesek. Mi több: egy ilyenfajta újabb összetőzés egészen biztosan 
lehetetlenné tenné, hogy ı, Vandervoort ezentúl eredményesen dolgozzék az 



FMA kötelékében. Tehát: megéri? Szükség van ilyen összeütközésre? Mi ı? 
İrzıje tán a tanácstagok lelkiismeretének? 

Nem tudom, mondta magában Alex. Közben minden tekintet feléje fordult, 
mindenki várta, hogy mondjon már valamit. 

– Igen – mondta –, mint Harold utalt rá, említettem a takarékosságot, meg 
azt, hogy kezdeményezésre van szükség. 

Alex néhány perccel korábban elhatározta, hogy nem használja többé a 
jegyzeteit, most mégis belenézett a papírjaiba. 

– Gyakran halljuk – folytatta –, hogy a kormányzás, az ipar és az egész 
üzleti élet alapja: a hitel. Hitel nélkül, kis, közepes és egészen nagyszabású 
kölcsönök nélkül szétzüllene az üzleti élet, elhalna a civilizáció. Senki sem 
tudja ezt jobban a bankároknál. 

Egyre többször elhangzanak azonban olyan vélemények, amelyek szerint a 
kölcsönzés meg a deficitek finanszírozása tébolyult méreteket ölt és túlmegy a 
józan ész határain. Különösen áll ez a kormányzatokra. Az Egyesült Államok 
kormánya olyan döbbenetes adósságot halmozott fel, hogy sohasem fogjuk 
tudni visszafizetni. Más kormányok is ugyanebben a helyzetben vannak, vagy 
még rosszabban. Ez az infláció valódi oka, ez ássa alá a valuták stabilitását 
belföldön és nemzetközileg. 

S a hatalmas államadósságok mellett óriási vállalati eladósodás jött létre. 
Alsóbb pénzügyi szinten pedig millió és millió ember, követve az országosan 
diktált példát, akkora adósságba verte magát, amelyet képtelen törleszteni. Az 
USA teljes államadóssága két és fél ezerbillió dollár. A fogyasztók 
eladósodása már majdnem kétszázmilliárd dollárt tesz ki. Az elmúlt hat év 
folyamán több mint egymillió amerikai ment csıdbe. 

Valahol, útközben, mi, az ország, a vállalatok, az egyes emberek 
elvesztettük a takarékos gazdálkodás ısi jó szokását. Megfeledkeztünk arról, 
hogy egyensúlyban tartsuk a kiadásokat a jövedelmünkkel, s hogy a 
tartozásainkat ésszerő keretek közé szorítsuk. 

Az igazgató tanács érezhetıen kijózanodott. Alkalmazkodva a 
megváltozott hangulathoz, Alex halkan megjegyezte: 

– Bár azt mondhatnám most, hogy már kezdünk kilépni abból az 
állapotból, amelyet az imént vázoltam. De sajnos, nem látok semmiféle 
kivezetı tendenciát. Az ilyen tendenciák határozott cselekvéssel kezdıdnek. 
Nos, miért ne cselekednénk mi? 

A mai körülmények között valamennyi pénzügyi tevékenység közül a 
takarékbetét jelképezi legjobban a pénzügyi elırelátást, az elıvigyázatosságot. 
Márpedig mind országosan, mind egyénileg több elırelátásra, nagyobb 
elıvigyázatosságra van szükségünk. Hogyan tehetünk rá szert? A 
takarékosság hatalmas mérető növelésével! 



És óriási mértékben növekedhetne az állomány, ha amúgy istenigazából 
nekilátunk és dolgozunk. Az egyéni takarékoskodás önmagában persze nem 
helyezi vissza jogaiba országszerte a józan észt pénzügyi téren, de 
mindenképp egy lépés lenne, méghozzá nem is kis lépés, a cél felé. 

Ezért nyílik tehát alkalom a kezdeményezésre; és ezért gondolom azt, hogy 
a mi bankunknak kellene kezdeményeznie, itt és most. 

Alex leült. Csak hosszú másodpercek múlva eszmék rá, hogy egy szót sem 
mondott a Harold hozzászólásával kapcsolatos kételyeirıl. 

A rövid csöndet Leonard Kingswood törte meg. 
– Nem mindig kellemes hallgatni a józan ész szavát meg az igazságot. De 

azt hiszem, most ezt hallottuk. 
Philip Johannsen mordult egyet. 
– Részben egyetértek – mondta morcosán. 
– Én teljes egészében egyetértek – jelentette ki Harold Austin. – Szerintem 

az igazgató tanács teljes egészében fogadja el a takarékossági és fiókfejlesztési 
tervet. Én mindenesetre mellette fogok szavazni. Nyomatékosan kérlek 
mindnyájatokat, cselekedjetek úgy, mint én. 

Roscoe Heyward ezúttal nem nyilvánította felháborodását, csak igen 
szigorú képet vágott. Heyward is bizonyosan kitalálta, mi indította Austint az 
állásfoglalására, gondolta Vandervoort. 

Negyed óra hosszat kavargóit még a vita, aztán Jerome Patterton az asztalra 
ütött az elnöki kalapáccsal, és szavazásra tette fel a kérdést. Alex Vandervoort 
javaslatait az igazgató tanács nagy többséggel elfogadta. Csupán Floyd 
LeBerre és Roscoe Heyward szavazott ellenük. 

A terembıl kifelé menet Alex érezte, hogy nem egészen múlt el az 
ellenséges hangulat: néhány tanácstag világosan értésére adta, hogy zokon 
veszi délelıtti határozott állásfoglalását a Supranational ügyében. Mégis: az 
újabb, váratlan eredmény felvillanyozta; most már kevésbé borúlátóan ítélte 
meg jövıbeli szerepét az FMA-nál. Harold Austin állította meg: 

– Mondd csak, Alex, mikor fogsz lépéseket tenni a takarékossági terv 
dolgában? 

– Azonnal. – És hozzátette, hogy ne látsszék barátságtalannak: – Különben 
köszönöm, hogy támogattál. 

Austin biccentett. 
– Szeretnék az ügynökségem két-három emberével átjönni hozzád, 

megbeszélni a kampányt. 
– Jó! Gyertek át a jövı héten. Így hát Austin, minden késedelem nélkül és 

anélkül, hogy zavarba jött volna, igazolta Alex következtetéseit. A 
méltányosság kedvéért el kell ismerni, gondolta Alex, hogy az Austin 



Hirdetıiroda jól dolgozik, és a teljesítményei alapján is ıket bíznák meg a 
takarékossági kampány reklámozásával. 

De hát ez csak “megideologizálás", utólagos önigazolás, gondolta. Néhány 
perccel ezelıtt hallgatott, feláldozta elveit egy bizonyos cél érdekében. Vajon 
mit szólna Margot a megfutamodásához? 

– Hát akkor nemsokára látjuk egymást – szólt szívélyesen Austin. 
Roscoe Heyward éppen Alex elıtt lépett ki a tanácsterembıl. Egyenruhás 

bankszolga szegıdött mellé, és lepecsételt borítékot adott át neki. Heyward 
feltépte a borítékot, és egy összehajtogatott cédulát vett ki belıle. Elolvasta, és 
jókedvre derült tıle. Órájára pillantott, aztán elmosolyodott. 

Vajon miért? – tette fel magában a kérdést Alex. 
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Egyszerő kis üzenet állt a cédulán. Dora Callaghan, Roscoe rangidıs 
titkárnıje írta, akiben fınöke igen-igen megbízott. Miss Deveraux telefonált, 
így szólt az üzenet, itt van a városban, szeretné, ha Heyward mielıbb felhívná. 
Megadta a telefonszámot, sıt a mellékállomást is. 

Heyward felismerte a számot: a Columbia Hilton Hotel! 
Deveraux kisasszony pedig nem más, mint Avril. 
A másfél hónapja lezajlott bahamai kiruccanás óta kétszer találkoztak. 

Mindkétszer a Columbia Hiltonban. És Avril mindkét alkalommal – akárcsak 
Nassauban, amikor Roscoe megnyomta azt a bizonyos hetes gombot, amellyel 
a szobájába hívta –, mennyei élvezetekben részeltette, olyan szexuális 
gyönyörökben, amelyeknek a létezésérıl addig még csak nem is álmodott. 
Avril olyan hihetetlen dolgokat tudott mővelni, amelyek azon a nassaui 
éjszakán elıbb megbotránkoztatták, aztán elragadtatták. Avril technikája 
egymás után korbácsolta fel az érzéki élvezet hullámait, úgyhogy Heyward 
felordított örömében, olyan szavakat használva, amelyekrıl szinte azt se tudta, 
hogy ismén ıket. Avril az aktus után kedves volt, szeretetre méltó, becézı és 
türelmes, míg aztán – a férfi nagy meglepetésére és örömére – Roscoe ismét 
szerelmi készenlétben állt. 

Ekkor kezdett ráeszmélni – és azóta egyre erısödött benne a tudat –, hogy 
milyen kevés jutott neki és Beatrice-nek az élet szenvedélyébıl és 
nagyszerőségébıl: egymás megismerésébıl, felhevítésébıl, a gyönyörök 
megosztásából, az adok-kapok játékból. 



Roscoe és Beatrice részére túlságosan késıi volt ez a felfedezés, bár 
könnyen lehet, hogy Beatrice sose kért volna belıle. Roscoe és Avril számára 
azonban még volt idı; s Nassau óta ezt két alkalommal is bebizonyították. 

Heyward az órájára pillantott és elmosolyodott. Ezt a mosolyt látta 
Vandervoort. 

Persze sürgısen felkeresem Avrilt, mondta magában Heyward. Fel kell 
ugyan forgatnom a ma délutáni és esti programomat, de annyi baj legyen. 

Annyira felizgatta a küszöbönálló találkozás, hogy a teste úgy reagált, mint 
valami fiatalemberé. 

A viszony kezdete óta néha lelkifurdalást érzett. Újabban, vasárnaponként, 
a templomban, folyton az a bibliai passzus háborgottá a lelkét, amelyet a 
bahamai kirándulás elıtt olvasott fel: Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a 
bőn pedig gyalázatára van a népeknek. Ilyenkor a Szent János 
evangéliumában olvasható krisztusi szavakkal vigasztalta magát: aki közületek 
nem bőnös, az vesse rá elıször a követ...* Meg aztán: Ti test szerint ítéltek, én 
nem ítélek senkit.**  Még azt a gondolatot is megengedte magának – s ekkora 
léhaság nemrégen még felháborította volna –, hogy a Biblia segítségével, 
akárcsak a statisztikáéval, mindent az égvilágon be lehet bizonyítani. 

De hát amúgy is lényegtelen az érvelgetés. Az Avril keltette mámor 
erısebb volt bármiféle lelkifurdalásnál. 

A tanácsterembıl az irodahelyiségébe menet – ugyanazon az emeleten 
voltak – Heyward elgondolta: az együttlét Avrillel méltó betetızése lesz egy 
diadalmas napnak. Az igazgató tanács megszavazta a Supranational-
javaslatomat! Szakmai presztízsem a tetıfokon! 

A délutáni szavazás eredménye persze csalódást keltett benne, Harold 
Austin árulása pedig – mert Roscoe annak minısítette. – kifejezetten 
feldühítette, jóllehet azonnal meglátta mögötte az önzı indítékot. Heyward 
azonban mégsem aggódott: Vandervoort ötletei nem hoznak igazi sikert. Az ı 
Supranational-üzletének sokkal, de sokkal nagyobb befolyása lesz az idei 
nyereség alakulására! 

Errıl eszébe jutott, hogy döntenie kell Quartermain pótkövetelésérıl, mert 
további félmillió dollárt kért az úgynevezett Q-befektetéseknek nyújtandó 
póthitelként. 

Roscoe Heyward kissé elkomorodott. Sejtette, hogy valami kis 
szabálytalanság van a Q-befektetések körül; bár, tekintettel az FMA és a 
Supranational közötti kölcsönös elkötelezettségre, aggodalomra semmi ok. 

Körülbelül egy hónapja vetette fel a kérdést egy Jerome Pattertonhoz 
intézett bizalmas feljegyzésben: 
                                                
* János 8,7 
**  János 8,15 



 
G. G. Quartermain, a Supranational elnök-vezérigazgatója tegnap 
kétszer is felhívott New Yorkból, mégpedig egy “Q-befektetések"-
nek nevezett saját vállalkozása ügyében. A Q-befektetések kis 
magánvállalkozói csoport; vezetıje Quartermain (Big George), és 
tagjai között van igazgató tanácsunk egyik tagja, Harold Austin is. 
A csoport különféle Supranational-vállalatok hatalmas 
részvénypakettjeit vásárolta már meg elınyös feltételek mellett, és 
további vásárlásokat tervez. 

Big George szeretné, ha másfél millió dollár összegő hitelt 
nyújtanánk a Q-befektetéseknek, mégpedig ugyanolyan alacsony 
kamattal, mint amilyent a Supranational-kölcsön esetében 
számítunk fel. Egyensúlyozó kompenzáció azonban nem jön 
számításba. Quartermain szerint ugyanis a SuNatCo-féle 
kompenzáció bıven elegendı ennek a személyes jellegő 
kölcsönnek a kiegyensúlyozására. Ez igaz, jóllehet ez esetben 
persze nincs kölcsönös garancia. 

Megemlítem még, hogy Harold Austin is felhívott telefonon: 
nyomatékosan kérte, hogy folyósítsuk ezt a kölcsönt. 

 
Ami azt illeti, Harold igencsak nyersen emlékeztette Heywardot a valamit 
valamiért jelszóra: Heyward ellenszolgáltatással tartozik, amiért ı, Austin, 
erıteljes támogatásban részesítette Ben Rosselli halála után. S erre a 
támogatásra Heywardnak továbbra is szüksége van, hiszen nyolc hónap múlva 
Jerome Patterton, az átmeneti pápa, nyugdíjba vonul. A Pattertonhoz intézett 
feljegyzés ekként folytatódott: 
 

İszintén szólva, a kért kölcsönkamatláb túlságosan alacsony, s az 
egyensúlyozó kompenzáció elengedése igen nagy engedmény 
lenne. Tekintettel azonban a Supranational-üzletre, amelyet Big 
George jóvoltából kaptunk meg, azt hiszem, helyesen tennénk, ha 
teljesítenénk a kérést. Ajánlom a hitel folyósítását. Egyetértesz? 

 
Jerome Patterton egy rövidke Igen-t biggyesztett a feljegyzés végére. Heyward 
azonban jól ismerte Pattertont, gyanította tehát, hogy az elnök éppen csak egy 
futó pillantást vetett az irományra. 

Semmi ok rá, hogy Alex Vandervoortot beavassuk a dologba, gondolta 
Heyward. És nem olyan nagy összegő az egész kölcsön, hogy a bank 
pénzügypolitikai bizottságának a döntését igényelné. Így aztán néhány nappal 



késıbb Roscoe Heyward maga hagyta jóvá a hitelnyújtást a kézjegyével. Joga 
volt hozzá. 

Nem volt joga azonban a G. G. Quartermainnel megkötött személyes 
tranzakcióhoz. Nem is szólt róla senki emberfiának. 

A Q-befektetésekrıl folytatott második telefonbeszélgetésük alkalmával 
Big George, aki a SuNatCo egyik chicagói alvállalatától hívta fel Heywardot, 
azt mondta: 

– Beszéltünk rólad Harold Austinnal, Roscoe. Mindketten amondók 
vagyunk, hogy ideje belépned a mi kis beruházásunkba. Szeretnénk közöttünk 
tudni téged. Úgyhogy máris félretettem a számodra kétezer részvényt. Az 
értük járó pénzt kiegyenlítettnek tekintjük. Névre szóló, de biankó 
tulajdonigazolások. Így diszkrétebb a dolog. Postára adatom. 

Heyward eleinte szabadkozott. 
– Köszönöm, George, de nem hinném, hogy elfogadhatom... 
– De hát miért nem, az istenért? 
– Nem lenne etikus. 
– A földön élünk, Roscoe! – röhögött Big George. – Állandóan ez folyik a 

bankok és az ügyfeleik között! Te is tudod, én is tudom. 
Igen, Heyward tudta, hogy elıfordul ilyesmi, bár nem “állandóan", 

ahogyan Big George állította. És Heyward eddig sosem engedett meg 
magának ilyesmit. 

De nem válaszolhatott semmit, mert Quartermain nem engedte szóhoz 
jutni. 

– Ide hallgass, öreg fiú, ne légy hülye! De ha úgy jobb neked, hát akkor azt 
mondjuk, hogy a részvényeket tiszteletdíjként kaptad a beruházási 
tanácsaidért. 

Ám Heyward tudta jól, hogy nem adott semmiféle beruházási tanácsot, sem 
akkor, sem késıbb. 

Néhány nap múlva ajánlott légipostával megérkeztek a Q-befektetések 
igazolásai. Gondosan lepecsételt borítékban, amelyen ez volt olvasható: 
“Szigorúan bizalmas. Saját kező felbontásra." 

Ezt még Dora Callaghan se nyithatta fel. 
Odahaza, este Heyward tanulmányozta a Q-befektetések 

mérlegbeszámolóját, amelyet Big George szintén megküldött. Kiderült belıle, 
hogy a kétezer kötvény nettó értéke összesen húszezer dollár. Késıbb, amikor 
majd virágzásnak indul a cég, vagy nyilvános részvénytársasággá válik, 
tetemesen emelkedhet a részvények árfolyama. 

Egy pillanatig szándékában állt visszaküldeni a részvényeket G. G. 
Quartermain címére. De aztán eszébe jutott, milyen rosszul áll anyagilag – 
anyagi helyzete most sem jobb, mint néhány hónappal ezelıtt –, és habozni 



kezdett. Végül engedett a kísértésnek, és elhelyezte az igazolásokat a 
széfjében, amely az FMA belvárosi fiókintézetében volt. Nem fosztja ı meg 
semmiféle pénztıl a bankját! – okoskodott. Sıt ellenkezıleg. Hiszen ı hozta a 
SuNatCo-üzletet! így hát ha Big George elhatározta, hogy baráti ajándékkal 
kedveskedik neki, ugyan miért küldené vissza, mint valami faragatlan bugris?! 

De azért váltig szorongott, amiért elfogadta azt a részvényköteget, 
különösen amióta Big George múlt hét végén telefonált – ezúttal 
Amszterdamból –, és további félmilliót kért a Q-beruházások számára. 

– Soha vissza nem térı alkalom nyílt itt a mi kis Q-csoportunk számára: 
olyan részvényeket tudnánk megkaparintani a tulipánok és a hollandi forint 
országában, hogy az árfolyamuk elıbb-utóbb az eget fogja ostromolni. 
Telefonon nem mondhatok többet, Roscoe. De bízhatsz bennem. 

– Persze hogy bízom benned, George – mondta akkor Roscoe –, de tudod, 
a bankomnak szüksége van a részletekre. 

– A részleteket holnap Külön futárral megkapod – mondta Big George, és 
nyomatékosan hozzátette: – Ne feledd, hogy most már közénk tartozol. 

Heywardnak rövid idıre újabb kellemetlen benyomása támadt: G. G. 
Quartermain talán többet törıdik a magánberuházásaival, mint a Supranational 
irányításával. Egy másnapi hír azonban megnyugtatta. Nemcsak a Wall Street 
Journal-ben jelent meg a feltőnı riport, hanem más lapokban is: a SuNatCo, 
Quartermain vezetésével, átveti Európában egy nagyobb ipari trösztöt. 
Valóságos üzleti államcsíny volt ez, amely New York és London pénzpiacain 
az égig emelte a Supranational részvényeinek árfolyamát, s így a kölcsön, 
amelyet az FMA nyújtott ennek az óriásvállalatnak, még megalapozottabbnak 
látszott. 

Amikor belépett az elıszobájába, Mrs. Callaghan a szokásos anyás 
mosollyal fogadta. 

– A többi üzenetet az íróasztalán találja, uram. 
Roscoe bólintott. Odabent azonban félretolta a nagy halom papírt. Aztán 

egy darabig habozott, foglalkozzék-e a jóváhagyásra elıkészített újabb Q-
befektetések póthitelirataival. Ez is ráér, mondta magában, és a közvetlen 
városi vonalán feltárcsázta a mennyország számát. 

 
 
– Rossie, drágám – suttogta Avril, miközben a nyelve hegyével a férfi fülét 

csiklandozta –, ne siesd el. Várj. Feküdj nyugodtan. Most ne mozdulj! Tartsd 
vissza! 

Simogatta a férfi csupasz vállát, aztán a hátgerincét, a körmei élesen, de 
mégis lehelet könny én súrolták a bırt. 



Heyward nyöszörgött – az élvezettıl, az édes gyötrelemtıl, a beteljesedés 
halogatásától –, és engedelmeskedett. 

– Érdemes lesz várni, ígérem – suttogta a nı. Roscoe tudta, hogy valóban 
megéri. Mindig megérte. 

Megint elcsodálkozott: ez az ifjú szépség hogyan tud máris ennyi mindent? 
Hogyan tud ilyen felszabadult lenni, ilyen gátlástalan... ilyen kiválóan ügyes?! 

– Még ne, Rossie! Még ne, édesem! így! Most jó. Légy türelemmel. 
Jártas, szakértı kezekkel folytatta a simogatást, Heyward pedig elengedte 

magát testileg-lelkileg, mivel tapasztalatból tudta, hogy a legjobb, ha 
mindent... pontosan úgy csinál... ahogy Avril mondja. 

– Ó, nagyon jó, Rossie! Ugye neked is? 
– Igen – lihegte. – Igen. 
– Most... mindjárt, Rossie. Mindjárt. 
Mellette, a két, szorosan egymás mellé helyezett párnán szétomlott a nı 

vörös hajkoronája. Csókjaival majd felfalta a férfit. Csodás, mámorító illatával 
Heyward alig tudott betelni. Avril káprázatos, karcsú, készséges teste ott volt 
alatta. Ez igen! – kiáltotta a férfi minden érzékszerve, ez a legeslegjobb az 
életben, a mennyben és a földön, itt és most. 

Valami bánatféle is lopózott az örömébe: miért kellett hosszú, hosszú 
évekig várnia egy ilyen élményre? 

Avril ajka ismét az ı ajkát kereste, s meg is találta. 
– Most, Rossie! – kiáltott a nı. – Most, drágám! Most! 

 
 
Szabvány Hilton-hálószoba, észlelte Heyward, mihelyt betette a lábát. Tiszta, 
gyakorlatiasan kényelmes, jellegtelen skatulya. A szomszédban hasonló 
zsánerő nappali. Mert Avril, akárcsak az elızı két alkalommal, most is 
lakosztályt bérelt. 

Késı délután óta voltak együtt. Az aktus után elszundítottak, aztán ismét 
szeretkeztek – bár ezúttal nem teljes sikerrel –, majd még egy órácskát 
aludtak. Most mind a ketten öltözködtek. Heyward órája nyolcat mutatott. 

Kimerült volt. Testébıl elpárolgott minden erı. Haza akart menni. 
Mielıbb! Aztán be az ágyba. Egyedül. Azon töprengett, hogyan léphetne le 
minél udvariasabban. 

Avril telefonált odakint a nappaliban. Amikor visszatért, kijelentette: 
– Vacsorát rendeltem kettınknek. Mindjárt hozzák. 
– Nagyszerő, drágám. 
Avril közben vékony kombinét és harisnyanadrágot vett fel. Melltartót 

nem. Fésülgette zilált, hosszú haját. Heyward az ágyon ülve nézte, és 
fáradtsága ellenére is észrevette, hogy a nı minden mozdulata ruganyos és 



érzéki. És milyen fiatal ez az Avril az ı – mindennap látott – Beatriceéhez 
képest! Roscoe egyszerre lehangolóan öregnek érezte magát. 

Átmentek a nappaliba. 
– Bontsuk ki a pezsgıt – szólt Avril. 
Pohárszéken volt a pezsgı, jéggel töltött vödörben. Heyward már korábban 

észrevette. A jég nagy része azóta elolvadt, de az üveg még jó hideg volt. A 
férfi ügyetlenül babrált a dróttal meg a dugóval. 

– Ne a dugót próbáld mozgatni – tanácsolta Avril. – Döntsd meg az üveget 
negyvenöt fokos szögben, aztán fogd meg jól a dugót, és az üveget csavard. 
Így már könnyen ment. Mi mindent tud ez a nı! Avril elvette Roscoe-tól az 
üveget, és két pohárba töltött. 

– Tudod, édesem, hogy én nem iszom – rázta a fejét Heyward. 
– Ugyan! A pezsgıtıl mindjárt fiatalabbnak fogod érezni magad. 
Odanyújtotta az egyik poharat. Gondolatolvasó ez a nı? – tőnıdött el 

Heyward. 
Még kétszer töltött Avril, és mire a szobapincér meghozta a vacsorát, a 

férfi valóban fiatalabbnak érezte magát. 
Mikor a pincér távozott, Heyward megszólalt: 
– Engedned kellett volna, hogy ezt én fizessem. Néhány perccel korábban 

már elıvette a levéltárcáját, de Avril nemet intett, és aláírta a számlát. 
– Miért, Rossie? – kérdezte. 
– Mert engedned kell, hogy megtérítsek valamit a költségeidbıl; a 

hotelszámlát, a repülıjegyet New Yorkból... – Már korábban megtudta, hogy 
Avrilnek Greenwich Village-ben van lakása. – Túlságosan nagy költségekbe 
vered magad. 

Avril furcsálló pillantást vetett rá, majd gyöngyözı kacajt hallatott. 
– Csak nem gondolod, hogy mindezt én fizettem? – Körbemutatott a 

lakosztályon. – A saját pénzembıl?! Rossie, aranyom, te megbolondultál? 
– De hát akkor ki fizette? 
– Természetesen a Supranational, te kis csacsi! Minden az ı számlájukra 

megy: ez a lakosztály, a vacsora, a repülıjegyem, az idım! – Odalépett 
Heywardhoz, és szájon csókolta nedvdús, telt ajakkal. – Úgyhogy ne törd ezen 
a fejed. 

Heyward csak ült, leverten, szótlanul, és lassan felfogta az imént 
elhangzottakat. A pezsgı kábító hatása ott keringett az ereiben, de azért 
mőködött az agya. 

“Az idım." Ez fájt a legjobban. Mostanáig azt gondolta, hogy Avril azért 
telefonált neki a bahamai kirándulás után, és azért kért tıle randevút, mert 
kedveli ıt, mert akárcsak ı, élvezi, ami közöttük történik. 



Hogy lehettem ilyen naiv? – kérdezte most magától. Hiszen természetes, 
hogy az egész hadmőveletet Quartermain tervezte el és hajtatta végre, a 
Supranational költségén. Vajon hová tettem a józan eszemet, hogy erre nem 
gondoltam? – töprengett magában Roscoe. Vagy talán önmagamat 
oltalmaztam azzal, hogy nem érdeklıdtem már korábban, mert nem akartam 
megtudni? És még valami: ha Avrilt az “idejéért" fizetik – akkor vajon 
micsoda ez a nı? Kurva? Ha igen, akkor vajon micsoda Roscoe Heyward? 
Behunyta a szemét. Lukács evangéliuma, 18. rész, 13. vers, gondolta. Isten, 
légy irgalmas nékem, bőnösnek. 

Egyvalamit persze megtehet. Mégpedig azonnal. Megtudja, mennyit 
költöttek a szórakozására, aztán küld az összegrıl egy személyi csekket a 
Supranationalnek. Számítgatni kezdett, de aztán rájött, hogy fogalma sincs, 
mennyibe kerülhet Avril. Az ösztöne azt súgta, hogy sokba. 

De akárhogy is: mégse lenne okos dolog ez a csekk. Mőködni kezdett a 
könyvelıi észjárása: hogyan szerepelne a tétel a Supranational 
könyvelésében? És ami ennél lényegesebb: neki, Heywardnak, nincs ennyi 
fölös pénze. És különben is: mi történne, ha ismét megkívánná Avrilt? Pedig 
szüksége lesz rá, ezt tudta. 

Csöngött a telefon, fölverte a kis nappali csendjét. Avril felvette a kagylót, 
röviden beszélt, aztán odaszólt Roscoe-nak: 

– Téged keresnek. 
– Engem? 
Alig vette át a kagylót, máris egy férfihang harsogott a fülébe: 
– Szevasz, Roscoe! 
– Honnan beszélsz, George? – kérdezte nyersen. 
– Washingtonból. De miért fontos ez? Van egy nagyon jó hírem számodra 

a SuNatCóról. A negyedévi nyereségbeszámoló. Olvashatod majd a holnapi 
lapokban. 

– Azért hívtál fel, hogy ezt elmondd nekem? 
– Megzavartalak, mi?! 
– Nem. 
Big George kuncogott. 
– Csak afféle baráti hívás, öreg fiú. Hogy megbizonyosodjam: minden 

klappolt. 
Ha tiltakozni akarok, ez a megfelelı pillanat, gondolta Heyward. De hát 

ugyan mi ellen tiltakozzam? Hogy Avrilt nagyvonalúan a rendelkezésemre 
bocsátják? Vagy a saját rettentı zavarom ellen? 

Töprengését megszakította a telefonba belebömbölı hang: 
– Jóváhagytátok már a Q-befektetés hitelét? 
– Még nem egészen. 



– Ti aztán nem kapkodjátok el, mi?! 
– Nem errıl van szó. Csak van még néhány formaság. 
– Hát siessetek azokkal a formaságokkal. Mert ha nem, akkor kénytelen 

leszek más banknak juttatni ezt a boltot. Meg a Supranational-üzlet egy részét 
is kénytelen lennék átpasszolni. 

Félreérthetetlen fenyegetés. Heyward nem lepıdött meg: a nyomás, az 
engedmények – mind szerves része a banküzletnek. 

– Megteszek minden tılem telhetıt. Morranás a vonal másik végén. Aztán: 
– Avril ott van még? 
– Igen. 
– Hadd beszéljek vele. 
Heyward átadta a kagylót. Avril egy darabig hallgatott, aztán azt mondta: 
– Jó, átadom. Elmosolyodott, s letette a kagylót. 
Átment a hálószobába. Heyward cipzár surranását hallotta, majd néhány 

másodperc múlva megjelent Avril, kezében egy nagy, barna borítékkal. 
– George azt mondta, adjam át ezt neked. Ugyanilyen borítékban küldte 

Quartermain a Q befektetések részvényeirıl szóló igazolásokat. Még a 
pecsétek is ugyanolyanok... 

– Azt mondta Georgie, hadd emlékeztessen ez itt arra, milyen jól 
szórakoztunk Nassauban. 

További részvénytanúsítványok? Nem valószínő. Heyward egy pillanatig 
arra gondolt, hogy nem veszi át a borítékot. De felülkerekedett a kíváncsisága. 

– Ne most nyisd ki – kérte Avril – Majd ha elmentél. Élve az alkalommal, 
Heyward az órájára nézett. 

– Úgyis mennem kell, drágám – mondta. 
– Nekem is. Még az éjszaka visszarepülök New Yorkba. 
A lakosztályban vettek búcsút egymástól. Kínos is lehetett volna ez a 

jelenet, de Avril viselkedni tudása, rutinja átsegítette a nehézségeken. 
Átölelte a férfit, és egy ideig úgy álltak, egymáshoz tapadva. 
– Aranyos ember vagy, Rossie – suttogta Avril. – Nemsokára találkozunk. 
Akármit tudott is meg Heyward errıl a nırıl, akármilyen fáradt volt is, 

szenvedélye nem csökkent. És akármibe kerül is az “ideje", annyi bizonyos, 
hogy Avril elsı osztályú szolgáltatást nyújt a pénzért. 
 
 
Roscoe a szállodától taxin ment az FMA központi toronyházáig. A bank 
elıcsarnokában üzenetet hagyott: negyed óra múlva várja ıt a kocsi a sofırrel, 
hogy hazavigye. Aztán beszállt a liftbe, fölment a harminchatodik emeletre, és 
kihalt folyosókon, elhagyott íróasztalok mellett besétált az irodahelyiségébe. 



Íróasztalához érve, felnyitotta az Avriltıl kapott, lepecsételt borítékot. 
Selyempapírba burkolt csomagot talált, benne egy tucat kinagyított fényképet. 

Azon a második bahamai estén, amikor a lányok meg a két férfi meztelenül 
fürödtek Big George uszodájában, a fényképész diszkréten láthatatlan maradt. 
Talán teleobjektívet használt, vagy elrejtızött a buja növényzető kert 
valamelyik bokrában. Nagy fényerejő filmet használhatott, mert vakuvillanást 
senki sem észlelt. Nem fontos. A lényeg az, hogy a fotográfus – ott volt. 

A fényképek a vetkızı, majd pucér Kristát, Rhettát, Holdsugárt, Avrilt és 
Harold Austint ábrázolták. Roscoe Heyward is látható volt némelyik képen: 
körös-körül ruhátlan nık, Roscoe arca pedig valóságos tanulmány a gyönyör 
összes tüneteivel. Egy másik képen látszott, amint kibontja Avril ruháját, 
kikapcsolja a melltartóját. Egy további fotón Avril megcsókolja Heywardot, a 
férfi keze a nı mellén. Véletlenül-e vagy pedig szándékosan: Stonebridge 
alelnöknek csak a háta látszott. 

Magas szakmai és mővészi színvonal – a fényképész nyilván nem amatır. 
De hát, gondolta Heyward, G. G. Quartermain megszokta, hogy a legjobbat 
kapja mindenbıl. 

Feltőnı egyébként, hogy Big George egyik fényképen sem szerepel. 
A fényképeknek már a puszta létezése is megrémítette Heywardot. És 

vajon miért küldte el ıket Quartermain? Valamiféle fenyegetés ez? Vagy 
csupán otromba tréfa? Vajon hol vannak a negatívok? Meg a többi példány? 
Heyward kezdett ráeszmélni, hogy Quartermain bonyolult személyiség, 
szeszélyes, sıt veszedelmes ember. 

De Heyward a megbotránkozás mellett elragadtatást is érzett. Miközben 
nézte, nézte a fényképeket, önkéntelenül megnyalta a szája szélét. Elsı 
gondolata az volt, hogy összetépi a képeket. De most már képtelen lett volna 
rá. 

Azon kapta magát, hogy immár majdnem félórája ül az íróasztalánál. 
Nyilván nem viheti haza a fotókat. De hát akkor? Óvatosan 

visszacsomagolta ıket, és a borítékot abba a fiókba zárta, amelyben 
személyes, magánjellegő papírjait tartotta. 

Pusztán megszokásból belenézett abba a fiókba is, amelybe Mrs. Callaghan 
a folyó ügyek iratait helyezte, amikor esténként rendbe hozta fınöke 
íróasztalát. Az irathalmaz tetején: a Q-befektetéseknek nyújtandó póthitel 
ügye. Miért halogatnám tovább? – érvelt magában Heyward. Miért haboznék? 
Valóban még egyszer meg kell beszélnem az ügyet Pattertonnal? Ez a hitel jó, 
mert G. G. Quartermain és a Supranational megbízható! Heyward elıvette a 
papírt, ráírta: “Jóváhagyva", és odabiggyesztette a kézjegyét. Néhány perc 
múlva megjelent az elıcsarnokban. A sofır odabent várta, a kocsi odakint. 
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Nolan Wainwrightnak mostanában nem sok alkalma nyílt a városi hullaház 
meglátogatására. Legutóbb három évvel ezelıtt jártam itt, jutott eszébe, egy 
bankrablási kísérlet során agyonlıtt ırünk holttestét kellett azonosítanom. 

Rendırnyomozó korában Wainwright szükségképpen gyakran járt 
hullaházakba, hogy megtekintse az erıszakos bőncselekmények áldozatait. 
Hozzátartozott a munkájához. De akkoriban is képtelen volt megszokni. A 
hullaházak – halálatmoszférájukkal, kriptaszagukkal – nyomasztólag hatottak 
rá, s olykor a gyomra is felfordult tılük. Mint például most. 

A városi nyomozótestület egyik ırmestere, akivel megbeszélte ezt a 
találkozót, közönyösen lépkedett Wainwright oldalán a sötét folyosón. 
Lépteiket élesen visszhangozta a régi, repedezett kıpadló. Elıttük gumitalpú 
cipıben, szótlanul baktatott a hullaház személyzetének egyik tagja, aki azt a 
benyomást keltette, hogy hamarosan a hullák egyike lesz. 

A nyomozót Timberwellnek hívták, fiatal volt, elhízott, borzas és 
borotválatlan. Sok minden megváltozott tizenkét év óta, amikor hadnagy 
voltam a városi rendırségnél, gondolta Nolan Wainwright. 

– Feltéve, hogy a halott tényleg a maga embere, mikor látta ıt utoljára? – 
érdeklıdött Timberwell. 

– Hét hete. Március elején. – És hol? 
– Egy kiskocsmában. A város túlsó végén. Az Easy Overben. 
– Ismerem azt a kricsmit. Azóta nem hallott a pasasról? 
– Nem. 
– Nem tudja véletlenül, hogy hol lakott? 
– Nem – rázta meg a fejét Wainwright –, nem akarta, hogy tudjam. Én meg 

nem erıltettem. 
Nolan Wainwright voltaképpen az illetı nevét se tudta biztosan. Mondott 

ugyan valami nevet, de majdnem biztos, hogy álnév volt. Wainwright – 
méltányosságból – nem firtatta a valódit. Mindössze annyit tudott, hogy Vic 
egykori fegyenc, szüksége van pénzre, és hajlandó az ı besúgójaként 
tevékenykedni. 

Tavaly októberben Wainwright sürgetésére Alex Vandervoort 
felhatalmazta ıt, hogy besúgó segítségével nyomozza ki a nyugtalanítóan 
szaporodó hamis Keycharge-hitelkártyák forrását. Wainwright kinyújtotta 
csápjait, igénybe vette különféle belvárosi kapcsolatait, s késıbb, újabb 
közvetítık közbenjárásával, találkozó és megállapodás jött létre közte és Vic 



között. Ez decemberben történt. Wainwright pontosan emlékezett rá, mivel 
ugyanazon a héten zajlott le Miles Eastin tárgyalása. 

A következı hónapok során még kétszer találkozott Vickel, mindig más és 
más italmérésekben. Wainwright mindhárom alkalommal pénzt adott Vicnek. 
Hazardírozott: remélte, hogy késıbb majd megkapja az ellenértékét. 
Érintkezési rendszerük egyoldalú volt: Vic telefonált, s ı választhatta meg a 
legközelebbi találkozó helyét. Wainwright viszont nem kapott se címet, se 
telefonszámot. De tudta, hogy ez így ésszerő, és nem tett ellenvetést. 

Wainwright nem kedvelte Vicét. De persze elıre tudta, hogy nem fogja 
kedvelni. Az egykori fegyenc ıszintétlen, köntörfalazó fickó volt, állandóan 
csöpögı orra és egyéb külsı jelek pedig arról árulkodtak, hogy kábítószer-
fogyasztó. Mindent és mindenkit megvetett – Wainwrightot is beleértve –, és 
folyton gúnyosan lebiggyesztette az ajkát. 

Harmadik találkozójuk alkalmával, márciusban azonban olyasmit mondott, 
aminek a nyomán el lehetett indulni. 

Beszámolt egy pletykáról, amely szerint hamarosan igen nagy mennyiségő 
hamis húszdollárost hoznak forgalomba az elosztók és passzerek. Más 
pletykák szerint – folytatta Vic – valahol a háttérben, az elosztók mögött jól 
felszerelt, nagy hatalmú szervezet áll, amely egyéb dolgokkal, például 
hitelkártyák hamisításával is foglalkozik. Ez utóbbi információ meglehetısen 
homályos volt, és Wainwright fejében megfordult a gondolat, hogy Vic 
egyszerően kitalálta, hogy örömet szerezzen neki. De az is lehet, hogy nem; 
lehet, hogy az információ valódi. 

Vic részletekbe is bocsátkozott: azt állította, hogy kisebb szerepet ígértek 
neki a hamispénz-akcióban. Arra számított, hogy ha ezt megkapja, és az 
illetık bizalmába férkızik, akkor még jobban beépülhet a szervezetbe. 
Egynémely részlet, amelyet Wainwright véleménye szerint Vic semmiképpen 
sem találhatott ki magától, meggyızte a bank biztonsági fınökét, hogy az 
információ magva hiteles. Vic terve is ésszerőnek látszott. 

Wainwright mindig abból a feltevésbıl indult ki, hogy a Keycharge-
hitelkártyák hamisítói a hamisítás egyéb ágazatait “is mővelik. Megmondta ezt 
októberben Alex Vandervoortnak is. Egyvalamiben pedig bizonyos volt: 
rendkívül veszedelmes dolog megpróbálni beépülni a szervezetbe, és a 
besúgó, ha lebukik, halál fia. Kötelességének tartotta, hogy Vicét azonnal 
figyelmeztesse erre, de gondosságának mindössze egy gúnyos mosoly volt a 
jutalma. 

Ez után a találkozás után Vic nem adott életjelt magáról. 
Wainwrightnak szöget ütött a fejébe a Times-Register-ben elızı nap 

megjelent kis hír: holttestet találtak a várost átszelı folyóban. 



– Hadd figyelmeztessem magát – mondta Timberwell nyomozó ırmester –, 
hogy ami ebbıl a fickóból megmaradt, az egy csöppet sem gusztusos! Az 
orvosszakértıink szerint egy hétig volt a víz alatt. A folyón nagy a forgalom, 
és úgy látszik, egy hajó propellere összevissza szabdalta a holttestet. 

Az öregecske hullaházi szolga nyomában csakhamar egy fényesen 
kivilágított, hosszú, alacsony mennyezető terembe ének. Igen hővös volt a 
fertıtlenítıszagú helyiségben. A szemben levı fal egész hosszában óriás 
szekrény állt – iratszekrény benyomását keltette –, rozsdamentes 
acélrekeszekkel. Mindegyik rekeszen szám. A szekrény mögül hőtıkészülék 
zúgása hallatszott. 

Az öregember rövidlátó szemekkel vizsgálgatta a magával hozott blokkot, 
aztán a szekrény közepe táján levı egyik rekeszhez lépett. Meghúzta a 
fogantyút, mire a rekesz hangtalanul kigördült a mőanyag csapágyon. A 
rekeszben papírlepedıvel letakart emberforma feküdt. 

– Ezeket a földi maradványokat óhajtották látni az urak – szólalt meg az 
öreg. És olyan magától értetıdı mozdulattal hajtotta vissza a papírt, mint a 
főszeres, amikor a friss uborkát mutatja a vevınek. 

Bár sose jöttem volna ide, gondolta Wainwright. Úgy érezte, mindjárt 
elhányja magát. 

Ennek a holttestnek valamikor arca is lehetett, de most már nem volt! A 
hosszan tartó ázás, a bomlás meg – Timberwellnek igaza lehet – a 
hajópropeller lecsupaszította és szétszaggatta a húst. Fehér csontdarabok álltak 
ki a szörnyő masszából. 

Szótlanul nézték a holttestet, végül a nyomozó megkérdezte: 
– Lát valamit, aminek alapján azonosítani tudja? 
– Igen – bólintott Wainwright. Már eddig is az arc egyik oldalát fürkészte, 

azt a részét, ahol a megmaradt hajzat széle a nyakat érte. Világosan látszott az 
alma alakú piros folt – nyilván anyajegy. Wainwright gyakorlott szeme 
mindhárom találkozásuk alkalmával regisztrálta Vicnek ezt a különös 
ismertetıjelét. Az ajak, amely annyiszor fakadt gúnymosolyra, eltőnt ugyan, 
de nem kétséges, hogy a test – az ı beépített ügynökéé. 

Észrevételét közölte Timberwell-lel. A nyomozó bólintott. 
– Igen, mi is azonosítottuk a holttestet. Az ujjlenyomatok alapján. Nem 

voltak valami tiszta lenyomatok, de a célnak megfeleltek. – Timberwell 
elıvette a noteszét és kinyitotta. – A pasas valódi neve, akár hiszi, akár nem, 
Clarence Hugo Levinson. Egyébként sok álnevet használt. Hosszúhosszú 
priusza van. Túlnyomó részben piti kis bőncselekmények. 

– Az újság szerint szúrt sebek okozták a halált, nem fulladás. 
– Igen, ezt mutatta ki a boncolás. És megkínozták, mielıtt leszúrták. 
– Azt meg honnan tudja? 



– Összezúzták a heréit. A kórboncnok jelentése szerint addig szorították 
valami satuval, amíg... Akarja látni? 

Wainwrightnak még válaszolni sem volt ideje, az öregember – anélkül, 
hogy utasították volna – felhajtotta a papírlepedı többi részét is. 

A hosszú ázás összezsugorította ugyan az ivarszerveket, de a boncolás 
azért felfedett egyet-mást. Timberwell igazat mondott. 

– Uram Jézus! – nyögött fel Wainwright, aztán intett az öregembernek. 
– Takarja be! 
– Gyerünk innen! – sürgette Timberwellt. 

 
 
Egy saroknyira a hullaháztól jó erıs feketét ittak egy kisvendéglıben. 
Timberwell nyomozó ırmester fennhangon tőnıdött: 

– Szerencsétlen marha! Akármit csinált, ezt nem érdemelte meg. 
Cigarettát vett elı, rágyújtott, aztán megkínálta Wainwrightot. De az 

tagadólag rázta a fejét. 
– Azt hiszem, tudom, hogy mit érez most – mondta Timberwell. – Az 

ember hozzáedzıdik bizonyos dolgokhoz. De azért vannak dolgok, amelyek... 
elgondolkoztatják. 

– Igen – hagyta helyben Wainwright, és elgondolkozott, hogy mennyiben 
felelıs azért, ami Clarence Hugo Levinsonnal történt. 

– Kapnom kell magától egy írásbeli nyilatkozatot, Mr. Wainwright, 
amelyben összefoglalja mindazt, amit nekem az elhunytról meg a kettejük 
megállapodásáról elmondott. Ha magának is megfelel, mihelyt itt végeztünk, 
elmegyünk a kerületi kapitányságra, és ott lediktálja. 

– Jó 
A rendır kifújt egy füstkarikát és kortyolt a kávéjából. 
– Hogy áll most a hamis hitelkártyák ügye? – érdeklıdött. 
– Egyre több kerül forgalomba. Olyan ez néha, mint a járvány. Rengeteg 

pénzébe kerül az olyan bankoknak, mint a miénk. 
Timberwell kétkedve rázta a fejét. 
– Úgy érti, ugye, hogy rengeteg pénzébe kerül a nagyközönségnek. Mert az 

olyan bankok, mint például a maguké, áthárítják a veszteséget. Ezért van az, 
hogy a maguk fejesei nem nagyon izgatják magukat miatta. 

– Ezt sajnos nem tudom megcáfolni – bólintott Wainwright, és eszébe 
jutott, hányszor hangoztatta a bankban – hiába! –, hogy több pénzt kell szánni 
a bankokkal kapcsolatos bőnözés elleni küzdelemre. 

– Jó minıségőek ezek a hamis hitelkártyák? 
– Kiválóak. 



– Ugyanezt közölte velünk a titkosszolgálat a városban forgalomba hozott 
hamis pénzrıl – mondta eltőnıdve a nyomozó. – És jó sok van belıle. 
Gondolom, maga is tudja. 

– Igen, tudom. 
– Úgyhogy ennek a pasasnak, akit eltettek láb alól, talán igaza volt, amikor 

úgy spekulált, hogy a hitelkártyák és a pénz ugyanabból a forrásból 
származnak. 

Egy darabig egyikük sem szólt. Aztán hirtelen megszólalt a nyomozó: 
– Figyelmeztetnem kell magát valamire. Talán már megfordult a fejében a 

gondolat. 
Wainwright nem szólt. Várt. 
– Akárki kínozta meg ezt a szerencsétlent – folytatta Timberwell –, nyilván 

elérte, hogy köpjön. Látta a holttestét... Nincs rá eset, hegy ne köpött volna. 
Ezért hát maga is el tudja képzelni, ugye, hogy mindent, de mindent elmesélt. 
Azt is, hogy megállapodást kötött magával. 

– Igen, gondoltam erre. 
– Nos – bólintott Timberwell –, nem hinném, hogy maga személy szerint 

veszélyben lenne. De azoknak a szemében, akik Levinsont meggyilkolták, 
maga vörös posztó. Úgyhogy ha bárki, akivel dolgoznak, csak egy levegıt 
szív magával, és rájönnek: annak befellegzett. És nagyon csúf halála lesz. 

Wainwright válaszolt volna, de Timberwell nem hagyta szóhoz jutni. 
– Ide hallgasson – folytatta. – Nem azt mondom, hogy ne próbálkozzék 

más beépített emberekkel. Ez a maga dolga, és én nem akarok tudni róla. 
Legalábbis egyelıre nem. De hadd figyelmeztessem: legyen nagyon-nagyon 
elıvigyázatos, és tartsa távol magát az illetıtıl. Ennyivel igazán tartozik neki. 

– Köszönöm a figyelmeztetést – mondta Wainwright. Még mindig nem 
ment ki a fejébıl Vic kitakart holttestének a látványa. – Nem hiszem – 
folytatta –, hogy akad még valaki. 
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Jóllehet továbbra is igen nehezen jött ki heti kilencvennyolc dollárnyi 
pénztárosi fizetésébıl (amibıl nyolcvanhárom dollár maradt meg tisztán), 
Juanitának valahogyan sikerült egyik hétrıl a másikra fenntartania saját magát 
és kislányát, és kifizetni Estela óvodáját. Augusztusra még némileg 
csökkentette a hitelintézetnél azt az adósságot is, amelyet férje, Carlos hagyott 
hátra, amikor meglógott. A pénzintézet elızékenyen átalakította a szerzıdést: 
csökkentette a visszatérítendı havi részletek összegét. Bár ezzel persze 
megnıtt a kamatteher, és a kiegyenlítés határideje három évre kitolódott. 

A bankban Juanitával igen tapintatosan bántak, miután kiderült, hogy 
októberben hamis vádakkal illették. A kollégák rendkívül szívélyesen 
viselkedtek. Juanita azonban senkivel sem kötött szoros barátságot. Nehezen 
keveredett bizalmas kapcsolatba bárkivel is. Természettıl fogva bizalmatlan 
volt. S ezt a vele született tulajdonságát megszilárdították a tapasztalatai. Élete 
középpontjában mostanában azok az esti órák álltak, amelyeket Estelával 
együtt töltött. Ebben csúcsosodott ki a nap; ez volt minden áldott nap 
fénypontja. 

Most is együtt voltak. 
A Forum East egyik piciny, de kényelmes lakásában Juanita éppen vacsorát 

készített. A hároméves kislány segített anyjának – legtöbbször persze amolyan 
hátramozdítóként. Mind a ketten tésztát gyúrtak; Juanita éppen a 
húspástétomot fedı tésztaréteget készítette, Estela pedig csent magának egy 
darabot a gyurmából, s úgy formálta az ujjacskáival, ahogyan a képzelıereje 
diktálta. 

– Nézd, mami! Elvarázsolt kastélyt csináltam! Együtt kacagtak. 
– !Qué lindo, mi cielo!* – kiáltott fel Juanita túláradó szeretettel. – A 

pástétommal együtt tesszük a sütıbe ezt a kastélyt. Akkor elvarázsolt lesz ez 
is, az is. 

A pástétomhoz Juanita levesbe való marhahúst használt, továbbá hagymát, 
friss sárgarépát és borsókonzervet. A hús csekélyke mennyiségét némileg 
pótolta a bıséges zöldség. Hiába, takarékoskodni kellett! De a fiatalasszony 

                                                
* Szent ég, milyen gyönyörő! (spanyol) 



ösztönös és találékony szakácsnı volt, úgyhogy ízletes és tápláló 
húspástétomot tudott készíteni. 

Húsz perce volt a sütıben a vacsora – még tíz percig kellett sülnie –, és 
Juanita éppen Andersen meséinek spanyol fordításából olvasott fel Estelának, 
amikor kopogtak a lakás ajtaján. Az asszony abbahagyta a felolvasást, és 
hallgatózott. Arcára kiült a bizonytalanság. Egyébként is igen ritkán akadt 
látogatója, de ilyen késın – ez egészen szokatlan volt! Néhány másodperc 
múlva ismét kopogtak. Juanita kissé idegesen állt fel, intett Estelának, hogy 
maradjon ott, ahol van, aztán lassan az ajtóhoz ment. 

Az övén kívül nem volt több lakás a legfelsı emeleten. 
Valaha az egész ház egyetlen lakás volt, de már régen több bérlakásra 

osztották, leválasztásokkal. A Forum East tervezıi nem változtattak ezeken a 
régi egységeken, csak modernizálták és javításokat végeztek. De a felújítás 
semmiképpen sem változtatott azon a tényen, hogy a városnegyed hírhedt volt 
rossz közbiztonságáról: kivált a rablótámadás és a betörés dívott, így aztán, 
jóllehet minden lakásban laktak, éjszakára a legtöbb lakó többszörösen is 
bezárkózott. A földszinten hatalmas, vastag külsı ajtó szolgált okaimul, 
csakhogy némely lakó gyakran nyitva felejtette éjszakára. 

Közvetlenül Juanita ajtaja elıtt keskeny pihenıben végzıdött a 
lépcsıfeljáró. A fiatalasszony az ajtóhoz szorította a fülét, és kiszólt: 

– Ki az? 
Nem felelt senki. És ismét hallatszott a halk, de határozott kopogás. 
Juanita megbizonyosodott felıle, hogy a biztonsági lánc a helyén van, és 

néhány centire kinyitotta az ajtót, amennyire a lánc engedte. 
Eleinte – a rossz világítás miatt – nem látott semmit. Aztán feltőnt egy arc, 

és valaki azt kérdezte: 
– Beszélhetnék magával, Juanita? Beszélnem kell magával. Nagyon kérem! 

Legyen szíves, engedjen be. 
A fiatalasszony meghökkent. Miles Eastin! De ez nem a régi Eastin hangja, 

nem a régi Eastin arca. Most már jobban látta az odakint álldogáló alakot: 
sápadt, nyúzott, tétova és könyörög. 

Juanita idıt akart nyerni. 
– Azt hittem, maga börtönben van – mondta, és közben lázasan- mőködött 

az agya. 
– Kiszabadultam. Éppen ma. Helyesebben – javította ki magát Eastin –, 

feltételesen szabadlábra helyeztek. 
– Miért jött ide? 
– Emlékeztem a címére. 
Juanita a fejét csóválta, és nem akasztotta ki a biztonsági láncot. 
– Nem úgy értem. Azt kérdeztem, miért jött hozzám? 



– Azért, mert hosszú hónapokig, az egész odabenn töltött idı alatt, csakis 
az a gondolat foglalkoztatott, hogy meg kell látogatnom magát, beszélnem kell 
magával, meg kell magyaráznom, hogy... 

– Nincs mit megmagyarázni. 
– De igenis van! Juanita! Könyörgök, ne taszítson el! Nagyon kérem. 
Az asszony mögül megszólalt Estela csengı hangja: 
– Ki jött, mami? 
– Juanita – folytatta Miles Eastin –, nincs mitıl félnie... se magának, se a 

kislányának. Nincs nálam semmi, csak ez. – Megmutatta kicsiny, kopott 
bıröndjét. – Csupán az a holmi, amit visszakaptam, amikor kijöttem. 

– Hát... 
Juanita megingott. Gyanakodott ugyan, de kíváncsi is volt. Miért akarja 

Miles látni? Kissé betolta az ajtót, és kiakasztotta a biztonsági láncot. Közben 
azon tőnıdött, hogy nem fogja-e megbánni. 

– Köszönöm – mondta Miles, és tétovázva belépett, mintha még mindig 
tartana tıle, hogy Juanita meggondolja magát. 

– Szia – szólt Estela. – Te jó barátja vagy az én mamimnak? 
Eastin egy pillanatra meghökkent, aztán azt mondta: 
– Nem mindig voltam az, sajnos. Annak kellett volna lennem. 
A fekete hajú kisgyerek csak nézte a bácsit. 
– Hogy hívnak? – érdeklıdött. 
– Milesnak. 
– Sovány vagy! – kuncogott Estela. 
– Igen, tudom. 
Most, hogy Juanita egészen közelrıl látta Milest, még jobban 

megdöbbentette a változás. Nyolc hónap alatt – mert azóta nem látta – annyira 
lefogyott, hogy arca egészen beesett, nyaka meg az egész teste elvékonyodott. 
Győrött öltönye úgy lógott rajta, mintha egy kétszer olyan testes emberre 
szabták volna. Fáradtnak, gyöngének látszott. 

– Leülhetek? – kérdezte. 
– Igen – mutatott Juanita egy fonott székre. İ maga azonban állva maradt, 

szemben a férfival. 
– Nem evett valami jól abban a börtönben – mondta aztán rosszallóan, ami 

nem volt éppen logikus. 
Miles a fejét rázta, és – ezúttal elıször – halványan elmosolyodott. 
– Nem traktáltak ínyencfalatokkal – mondta. – Gondolom, meglátszik. 
– Igen, el tudom képzelni. 
– Vacsorára jöttél? – érdeklıdött Estela. – Mami húspástétomot csinált. 
– Nem, nem vacsorára jöttem – mondta akadozva Miles. 
– Evett ma már? – kérdezte erélyesen Juanita. 



– Igen, reggel. A buszmegállónál bekaptam valamit. 
A konyha felıl lengedezett a majdnem kész húspástétom illata. Miles 

ösztönösen arra fordította a fejét. 
– Akkor velünk fog vacsorázni – mondta Juanita, és egy harmadik terítéket 

tett a kis asztalra, ahol Estelával szokott étkezni. Természetes volt ez. A 
Puerto Ricó-i otthonokban – még a legszegényebbekben is – azt kívánja a 
hagyomány, hogy az ételt osszák meg a jövevénnyel. 

Evés közben Estela csacsogott, Miles pedig válaszolgatott a kislány 
kérdéseire. Láthatóan felengedett a férfi korábbi feszültsége. Többször is 
körülnézett a szerényen bútorozott, de kellemes lakásban. Juanitának volt 
érzéke az otthonteremtéshez. Szeretett varrogatni, szerette ékesíteni a lakást. 
Az egyszerő kis nappaliban élénk színő – piros, fehér, sárga – kanon 
védıhuzattal borította be az ócska, elnyőtt rekamiét. Az olcsón vásárolt, 
vesszıbıl font két karosszéket – az egyiken Miles ült az imént – sötétvörösre 
festette be. Az ablakokra egyszerő – és olcsó – élénksárga háncsfüggönyöket 
készített. A falakat egy-primitív festmény és néhány utazási plakát díszítette. 

Juanita hallgatta kislánya és Miles párbeszédét, ı maga keveset szólt. 
Legbelül még mindig kételkedett és gyanakodott. Miért jött ide Miles? Vajon 
most is annyi bajt fog a fejére hozni, mint akkor? A tapasztalat azt sugallta, 
hogy ez bizony lehetséges. Bár pillanatnyilag ártalmatlannak látszik. Testileg 
gyenge. Egy kicsit riadt. Nyilván megviselte az élet. Juanitának sok 
természetes esze volt, hamar felismerte ezeket a tüneteket. 

Viszont nem keltettek benne ellenséges érzületet. Miles ugyan annak idején 
megpróbálta gyanúba keverni ıt a pénz eltőnésével kapcsolatban, amelyet 
maga lopott el, de az idı valahogyan elmosta ezt a gyalázatosságot. Akkor, 
amikor a férfi leleplezıdött, Juanita már nem győlöletet érzett, inkább 
megkönnyebbülést. Most pedig csak azt kívánta, hogy ıt és Estelát hagyják 
békén. 

Miles Eastin felsóhajtott, miközben félretolta a tányérját. 
– Köszönöm! Rég ettem ilyen jót! 
– Mit fog most csinálni? – kérdezte Juanita. 
– Még nem tudom – hangzott a válasz. – Holnap elkezdek állást keresni. 
Mély lélegzetet vett, valamit még mondani akart, de az asszony jelezte, 

hogy várjon. 
– Estelita – szólt a kislánynak –, gyere, drágaságom. Ideje lefeküdni. 
Estela – frissen megmosdatva és megfésülve – nemsokára visszajött jó éjt 

kívánni. Rózsaszín pizsamát viselt. Csillogó, nagy szemekkel, komoly 
tekintettel nézte Milest. 

– Az én papám elment – mondta. – Te is el fogsz menni? 
– Igen, nemsokára. 



– Mindjárt gondoltam. 
Ezzel csókra nyújtotta az arcocskáját. 
Juanita ágyba dugta Estelát, aztán elıjött a lakás hálószobájából, és betette 

maga mögött az ajtót. Leült Milesszal szemben. Kezét az ölébe helyezte. 
– Úgy – mondta –, most beszélhet. 
Eastin tétovázott. Megnedvesítette ajkát. Most, hogy elérkezett a pillanat, 

határozatlannak látszott; nehezen találta meg a szavakat. 
– Egész idı alatt – nyögte ki nagy sokára –, egész idı alatt... amíg... le 

voltam csukva... folyton meg szerettem volna mondani magának, hogy... 
mennyire megbántam. Megbántam mindent, amit tettem, de fıleg azt, amit 
maga ellen elkövettem. Szégyellem magam. Egyrészt... nem is tudom, hogyan 
történhetett. Másrészt meg... nagyon is jól tudom. 

Juanita vállat vont. 
– Ami történt, megtörtént. Ami volt, elmúlt. Van ennek jelentısége ma 

már? 
– Számomra van. Nagyon kérem, Juanita... engedje meg, hogy elmondjam 

a többit... hogy hogyan történt. 
Ügy ömlöttek belıle a szavak, ahogyan az olaj tör elı a megnyitott kútból. 

Beszélt a fölébredt lelkiismeretérıl, a mardosó önvádról. Az utolsó év ırült 
játékszenvedélyeirıl, az adósságokról. Szenvedélye úgy eluralkodott rajta, 
akár a láz. Eltorzította az értékrendjét, az életfelfogását. Elmondta Juanitának, 
hogy most úgy látja: akkoriban valaki más lakott az ı testében-lelkében. 
Bőnösnek vallotta magát, amiért megkárosította a bankot. De még 
súlyosabban kárhoztatta magát azért, amit Juanita ellen elkövetett, 
helyesebben: amit megpróbált elkövetni. A börtönbüntetés minden egyes 
napján gyötörte ezért a szégyen, mondta remegı hangon, és ez a szégyenérzet 
soha nem fogja elhagyni. 

Amikor Eastin beszélni kezdett, Juanita érzései közül még mindig a 
gyanakvás volt a legerısebb. És nem múlt el teljesen a késıbbiek során sem, 
mert az élet annyiszor becsapta és kiábrándította már, hogy száz százalékban 
már senkiben és semmiben sem hihetett. De késıbb már úgy látta, hogy amit 
Miles mond, azt úgy is gondolja; és elöntötte a szánalom. 

Azon vette észre magát, hogy megszökött férjéhez, Carloshoz hasonlítja 
Eastint. Carlos gyenge volt. Miles is az. De azért... Miles hajlandó volt 
visszajönni és bőnbánóan szembenézni vele. Ez olyanfajta erırıl és férfias 
lelkületrıl tanúskodik, amilyennek Carlos sosem volt birtokában. 

Hirtelen fölfedezte az egésznek a humoros oldalát. A férfiak, akikkel eddig 
találkozott, ilyen vagy olyan okból érdektelen vagy selejtes emberek voltak, az 
élet örök vesztesei. Akárcsak ı maga. Majdnem felnevetett, de aztán 
uralkodott magán, mert eszébe jutott, hogy Miles nem értheti. 



– Juanita – mondta ünnepélyesen Miles –, szeretnék kérdezni magától 
valamit. Megbocsát nekem valaha? 

A fiatalasszony ránézett. 
– És ha megbocsát – folytatta a férfi –, meg is mondja majd? 
Elhalt a néma nevetés. Juanita szeme megtelt könnyel. Igen, ezt megértette. 

Katolikusnak született, s jóllehet a templomjárástól elszokott, ismerte a 
gyónásban és a feloldozásban rejlı vigaszt. Felállt. 

– Miles – mondta –, álljon fel, és nézzen a szemembe. 
A férfi engedelmeskedett. 
– Has sufrido bastante* – mondta gyöngéden. – Igen, megbocsátok. 
A férfi arca eltorzult. Minden arcizma megrándult. És amikor zokogásban 

tört ki, az asszony átölelte. 
 
 
Amikor Miles összeszedte magát, ismét leültek, Juanita rátért a gyakorlati 
kérdésre. 

– Hol tököd az éjszakát? 
– Nem tudom. Majd keresek valami helyet. Juanita eltőnıdött, aztán azt 

mondta: 
– Itt maradhatsz, ha akarsz. – A férfi meglepetése láttán hamar hozzátette: 

– Csak ma éjszaka, és ebben a szobában. Én a hálószobában alszom, Estelával. 
Az ajtót bezárom. 

Kerülni akart minden félreértést. 
– Hát ha tényleg megengeded – mondta Miles –, akkor szívesen maradnék. 

És nincs félnivalód. 
Nem közölte az asszonnyal az igazi okot, hogy miért nincs mitıl tartania. 

Ezzel a problémájával – a pszichológiaival, a szexuálissal – Miles még nem 
nézett szembe. Pillanatnyilag csupán azt tudta, hogy a börtönbéli oltalmazója, 
Karl és közte lejátszódott homoszexuális aktusok miatt elhalt a nık iránti 
vágyakozása. Töprengett, hogy vajon valaha is férfi lesz-e még. 

Csakhamar mindkettıjükön eluralkodott a fáradtság, és Juanita bement a 
kislányához. 

Reggel a hálószoba csukott ajtaján át hallotta, hogy Miles igen korán 
felkelt. Amikor fél óra múlva kinyitotta az ajtót, a férfi már elment. 

A nappali asztalán cédulát hagyott: 
 
Juanita! 
Szívbıl köszönöm! 

                                                
* Eleget szenvedtél (spanyol) 



Miles. 
 
Mialatt Estela és a maga reggelijét készítette, Juanita meglepıdve 

állapította meg magában: sajnálja, hogy Miles el ment. 
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A négy és fél hónap alatt, amióta az FMA igazgató tanácsa jóváhagyta 
takarékossági és fiókintézet-fejlesztési tervét, Alex Vandervoort mozgalmas 
életet élt. Majdnem naponta értekezett a bank embereivel, a külsı szakértıkkel 
és a vállalkozókkal; ilyenkör határozták el a soron következı lépéseket és 
számoltak be az elért eredményekrıl. A munka este, hétvégeken és 
ünnepnapokon sem szünetelt, Alex ugyanis nagy iramot diktált, mert 
fontosnak tartotta, hogy a program még a nyár vége elıtt beinduljon és az ısz 
derekára teljes gızzel mőködjék. 

Legkönnyebben a takarékbetét-ágazat újjászervezését lehetett határidıre 
végrehajtani. A legtöbb dologról, kívánságára, már régebben tanulmányokat, 
felméréseket készítettek, egyebek közt négy új típusú takarékbetét. 
bevezetésérıl, fölemelt kamatlábakkal, a különféle igényeknek megfelelıen. 
Ezt csak át kellett ültetni a gyakorlatba. Az újdonságok közé tartozott az új 
betétesek toborzását célzó hirdetési kampány, amelyet – érdekütközés ide 
vagy oda – Austin irodája gyorsan és szakértı módon szervezett meg. A 
takarékossági hadjárat vezérmotívuma a következı volt: 

 
TAKARÉKOSKODJÉK! 

JÓL FIZET 
A FIRST MERCANTILE AMERICAN BANK 

 
Most, augusztus elején, a lapokban kétoldalas hirdetések reklámozták, 

hogy milyen jó dolog FMA módra takarékoskodni. Ugyanezek a hirdetések 
felsorolták azt az állam területén levı nyolcvan bankfiókot, ahol 
ajándékcsomagokban, kávéban és “baráti pénzügyi jó tanács"-ban részesülnek 
mindazok, akik új betétkönyvet nyitnak. Az ajándék értéke a kezdeti 
betétösszegtıl függ, no meg attól, hogy az illetı határozott idıre köti-e le. A 
tévében és a rádióban a mősor közben bemondott reklámszövegek sulykolták 
a fejekbe ugyanezt. 

Ami a kilenc új fiókot illeti – Alex “a mi kis pénzkereskedéseink"-nek 
nevezte ıket –, kettıt július utolsó hetében nyitottak meg, további hármat 



augusztus elsı napjaiban, a fennmaradó négy üzembe helyezését pedig 
augusztus végére tervezték. Mivel mind a kilenc új bankfiókot bérelt 
helyiségekben rendezték be, építeni semmit sem kellett, csak átalakítani; így 
aztán ez is gyorsan ment. 

Kezdetben a “pénzkereskedések" keltették a legnagyobb érdeklıdést. Az 
elnevezés hamar átment a köztudatba. Sokkal nagyobb port vert fel, mint 
amennyire akár Alex Vandervoort, akár a bank propagandaosztálya, akár 
pedig az Austin Hirdetıiroda számított. És az egésznek a fı szószólója, 
vezéralakja Alex volt. Akkora feltőnéssel tört a szakma égboltjára, mint 
valami üstökös. 

Nem így akarta. Egyszerően így történt. 
Times-Register címő lap riportere, akit azzal bíztak meg, hogy számoljon 

be az új bankfiókok megnyitásáról, – cikkének megalapozása végett kutatni 
kezdett az – újság archívumában, és felfedezte, hogy Alex közvetett módon 
ugyan, de mégis kapcsolatban volt a Forum East érdekében februárban 
végrehajtott “bankmegszállás"-sal. A riporter megbeszélte az ügyet a színes 
rovat vezetıjével, és mindketten úgy gondolták, hogy az Alex-sztoriban nagy 
lehetıségek rejlenek. 

Igazuk lett. 
 
 

Ha az olvasó korunk bankáraira gondol, semmiképpen se 
ünnepélyes, óvatoskodó hivatalnokok járjanak az eszében, a 
hagyományos kétsoros, sötétkék öltönyben, akik ajkukat 
biggyesztve, mindenre nemet mondanak. Gondoljanak inkább Alex 
Vandervoortra. 

Mr. Vandervoort, aki a mi First Mercantile American Bankunk 
egyik fı-fı vezetıje, elıször is nem látszik bankárnak. Öltönyei az 
Esquire divatrovatából valók: modora, gesztusai akár a legjobb 
társaság férfisztárjaié; és ami a kölcsönöket, kivált a kis összegő 
kölcsönöket illeti, Vandervoort – ritka kivétellel – ösztönösen arra 
hajlik, hogy igent mondjon. De ugyanakkor hisz a 
takarékosságban, és azt mondja, hogy nemzedékünk legtöbb tagja 
nem bánik olyan bölcsen a pénzével, mint szüléink és 
nagyszüleink. 

Alexander Vandervoortról azt is tudni kell, hogy egyik úttörıje 
a korszerő banktechnikának, amibıl egy és más épp a héten 
érkezett meg környékbeli kertvárosainkba. 

A banküzletnek ezt az új arculatát olyan bankfiókok testesítik 
meg, amelyek egyáltalán nem látszanak banknak. Ennek, a jelek 



szerint, így kell lennie, hiszen Mr. Vandervoort kezdeményezésére 
keletkeztek, márpedig, mint az imént mondottuk, Alex 
Vandervoort nem látszik bankárnak. 

E sorok írója a hét folyamán, Alexander Vandervoort 
segítségével, bepillantást nyert abba, ami Mr. Vandervoort szerint a 
jövı “fogyasztói bankja", a jövıé, amely már itt is van. 

 
 
Dick French, a bank propagandaosztályának vezetıje hozta össze a riportot. A 
riporter egy Jill Peacock nevő, középkorú, kissé petyhüdt szıkeség volt; 
Pulitzer-díjra nem volt ugyan esélye, de érdekelte a téma, és igen barátságosan 
viselkedett. Alexander Vandervoort és Jill Peacock egymás mellett álltak az 
egyik kertváros bevásárlóközpontjában létesült új bankfiók ablakában. A fiók 
körülbelül akkora volt, mint egy mellékutcai vegyeskereskedés; fényesen 
kivilágított, ízlésesen megtervezett helyiség. Két rozsdamentes acélból készült 
automata pénztár (maguk az ügyfelek kezelték) és egy ipari televíziós 
készülék (állványon, fülkében) – ezek voltak a bankfiók fı berendezési 
tárgyai. Alex elmagyarázta, hogy az automata pénztárak közvetlenül az FMA 
központjában levı számítógépekkel vannak összekapcsolva. 

– Manapság – tette hozzá – a publikum hozzászokott, hogy szolgáltatások 
álljanak a rendelkezésére, így aztán elvárja, hogy a bankok hosszabb ideig és 
alkalmasabb idıben legyenek nyitva. Az ilyenfajta pénzkereskedések napi 
huszonnégy órán át és a hét minden napján üzemelnek. 

– Az egész idı alatt személyzettel? – kérdezte az újságírónı. 
– Nem. Nappal itt lesz ugyan egy tisztviselı, hogy felvilágosítással 

szolgáljon az ügyfeleknek. Egyébként azonban senki sem lesz itt, csak az 
ügyfelek. 

– Nem félnek rablástól? 
– Ezek az automata pénztárak úgy vannak megépítve, akár az erıdök – 

válaszolta mosolyogva Alex –, és el vannak látva minden létezı 
riasztóberendezéssel. Ezenkívül minden pénzkereskedésben tévékamerák 
pásztáznak, ezeket a belvárosi ellenırzı központból figyelik. Jelenleg nem a 
biztonság a legnagyobb gondunk, hanem az, hogy hozzászoktassuk 
ügyfeleinket az újhoz. 

– A jelek szerint – mutatott körbe a riporternı – többen máris 
hozzászoktak. 

Az aránylag korai idıpontban – fél tízkor – már vagy tíz-tizenketten voltak 
a kis bankban, és mások is jöttek. Többségükben nık. 

– A felméréseink szerint – kommentálta Alex a jelenséget – a nık 
gyorsabban elfogadják a kereskedelem újításait. A kiskereskedelem nagyfokú 



újítókészsége valószínőleg ennek tulajdonítható. A férfiak lassabban 
reagálnak. De végül aztán a nık meggyızik ıket. 

Az automata pénztárak elıtt rövid sorok álltak, de minden gyorsan ment. 
Az ügyfél mőanyagból készült igazolólapot illesztett a nyílásba, megnyomta 
valamelyiket a néhány egyszerő nyomógomb közül. Másodpercek alatt 
létrejött a tranzakció. Némelyek készpénzt vagy csekket helyeztek letétbe, 
mások pénzt vettek ki. Egy-két ügyfél a hitelkártyájára fizetett be, vagy a 
gázszámláját egyenlítette ki. A gép minden esetben villámgyorsan nyelte el 
vagy köpte ki a papírt és a készpénzt. 

Jill Peacock az automata pénztárakra mutatott: 
– A vártnál gyorsabban vagy lassabban szoktak hozzá az emberek ezeknek 

a masináknak a használatához? 
– Sokkal, de sokkal gyorsabban. Rábeszélni az embereket, hogy próbálják 

ki a gépeket: nagy erıfeszítés. De ha már elkezdték használni, akkor egészen 
megbővöli ıket a gép, és egyszerően imádják. 

– Minduntalan azt hallani, hogy az emberek jobb szeretik, ha emberekkel 
van dolguk, nem pedig gépekkel. Miért más a helyzet a bankszakmában? 

– Az említett felmérések szerint: mert az emberek nem érzik feszélyezve 
magukat. 

A lap vasárnapi számában közölt, aláírt cikkében Jill Peacock így 
emlékezett meg errıl: 

 
 

Igen, valóban fesztelenül érzi magát az ember, és ez nemcsak 
ezeknek a pénztár-gépszörnyetegeknek köszönhetı. 

Egymagám ültem ennek a pénzkereskedésnek egyik fülkéjében, 
szemben egy tévékamerával és egy képernyıvel; elıbb 
folyószámlát nyitottam, aztán kölcsönt vettem fel. 

Máskor, ha bankkölcsönért folyamodtam, zavarban voltam. 
Ezúttal azonban nem, mert velem szemben, a képernyın látható arc 
személytelen volt. Tulajdonosa, ama testetlen hímnemő lény, 
akinek a nevét sem tudtam, mérföldekre ült tılem. 

 
 
– Tizenhét mérföldnyire, hogy pontos legyek – mondta Alex. – A 

banktisztviselı, akivel az imént tárgyalt, a belvárosi székházunk ellenırzı 
helyiségében tartózkodik. Tisztviselıtársaival együtt érintkezésbe léphet az 
ipari tévével felszerelt bármelyik fiókintézettel. 

Jill Peacock eltőnıdött. 
– Voltaképpen milyen gyorsan változik a bankszakma? 



– kérdezte. 
– Technikailag gyorsabban, mint akár az őrhajózás. Amit itt lát, az a 

legfontosabb fejlemény a csekkszámlák bevezetése óta. És talán tíz év sem 
telik bele, és a legtöbb banktranzakciót már így hajtják végre. 

– Marad azért néhány ember is pénztárosnak? 
– Egy ideig. De gyorsan ki fognak veszni. Az, hogy valaki kézzel számolja 

meg a pénzt, aztán a pult fölött odanyújtja az ügyfélnek, hamarosan özönvíz 
elıttinek fog számítani, éppoly divatjamúltnak, mint a régi főszeres, aki 
megmérte a cukrot, borsót, vajat, aztán papírzacskóba rakta. 

– Voltaképpen szomorú dolog – jegyezte meg Jill Peacock. 
– A haladás gyakran az – bólintott Alex Vandervoort. 
 
 

Késıbb találomra megkérdeztem egy tucatnyi embert, hogy tetszik 
nekik az új pénzkereskedés. Kivétel nélkül lelkesedtek érte. 

A kuncsaftok nagy számából ítélve ez az általános vélemény; 
máris sokan veszik igénybe ezeket a boltokat. Mr. Vandervoort 
arról tájékoztatott, hogy népszerőségük fellendíti a jelenlegi 
takarékossági kampányt is... 

 
 
Sosem derült ki, hogy vajon a pénzkereskedések lendítették-e fel a 
takarékossági kampányt, vagy viszont. Az ellenben kiderült, hogy az FMA 
elképesztı gyorsasággal érte el és szárnyalta túl még az optimális 
takarékbetét- és folyószámla-célkitőzéseket is. Minden jel arra mutatott – mint 
Alex kifejtette Margot-nak –, hogy a közhangulat alakulása kísértetiesen 
megfelelt az FMA-kampány idızítésének. 

– Hagyd már abba az öndicséretet, inkább idd meg a narancslédet! – szólt 
rá Margot. 

Élvezetes volt a vasárnap reggel Margot lakásán. 
Alex pizsamában és háziköntösben ült az asztalnál, és Jill Peacock színes 

riportját olvasta a Sunday Times-Registerben, miközben Margot sonkát sütött 
tükörtojással. 

Alex még evés közben is valósággal sugárzott. Margot maga is elolvasta a 
Times-Register cikkét. 

– Nem rossz cikk – ismerte el. Áthajolt az asztalon, és csókot nyomott Alex 
arcára. – Örülök, hogy írnak rólad. 

– Jobb reklám, mint amilyent legutóbb te csaptál nekem, Bracken. 



– Az ember sose tudhatja, mi mire jó – jegyezte meg derősen Margot. – A 
sajtó adta, a sajtó elvette. Holnap esetleg már támadják a lapok a bankodat. 
Meg téged is. 

– Hát... oly sokszor lett már igazad! Ezúttal azonban Margot-nak nem lett 
igaza. 

Az eredeti riport rövidített változatát átvették a sajtóügynökségek és 
negyven más városban is közölték a lapok. Látván a nagy érdeklıdést, az 
Associated Press is megcsinálta a maga riportját országos hálózata számára, s 
ugyanígy járt el a UPI. A Wall Street Journal elküldte egyik riporterét, s 
néhány nap múlva elsı oldalon hozta az FMA és Alex Vandervoort 
automatizált bankjairól szóló cikkét. Az NBC egyik helyi stúdiója tévéstábot 
küldött, hogy az egyik pénzkereskedésben interjút készítsen Alexszel, s a 
képmagnóra vett eredményt az NBC-hálózat esti híradójában sugározták. 

A nyilvánosság minden újabb hulláma új lendületet adott a takarékossági 
kampánynak, és ennek nyomán felvirágzottak a pénzkereskedések. 

Azután, kiválóságának magaslatán és minden segítség nélkül, maga a nagy 
New York Times is gondolkodóba esett; és felfigyelt. Augusztus közepén a 
vasárnapi szám kereskedelmi és pénzügyi rovatában interjú jelent meg 
Alexander Vandervoorttal, Egy radikális bankember, akirıl talán még sokat 
fogunk hallani címmel. 

Mégpedig kérdés-felelet formájában. Az újságíró elıbb az automatizálásról 
beszéltette riportalanyát, aztán átfogóbb, általánosabb témákra tért át. 

Kérdés: Mi az, ami mostanában rossz? 
Vandervoort: Az, hogy mi, vezetı bankemberek túl sokáig érvényesítettük 

az akaratunkat. Annyira el voltunk foglalva a saját jólétünkkel, hogy alig 
törıdtünk ügyfeleink érdekeivel. 

Kérdés: Mondhatna erre példát? 
Vandervoort: Igen. A bankok ügyfeleinek, és kivált egyéni ügyfeleinek 

jóval több pénzt kellene kapniuk kamat formájában, mint most. 
Kérdés: Hogyan? 
Vandervoort: Többféleképpen. A takarékbetéteikre. A tartós betéteikre is. 

És kamatot kellene fizetnünk a látra szóló betétekre, tehát a csekkszámlákra is. 
Kérdés: Nézzük elıször a takarékbetéteket. Tudtommal az Egyesült 

Államok kereskedelmi bankjai esetében törvény szabja meg a kamatláb felsı 
határát. 

Vandervoort: Igen. Mégpedig a takarékpénztárak oltalmazása céljából. 
Mellesleg egy másik törvény megtiltja a takarékpénztárakban az ügyfeleknek 
a csekkek használatát. Ez viszont a kereskedelmi bankok védelmére szolgál. 
Márpedig szerintem a törvény ne a bankokat védje, hanem az embereket. 



Kérdés: “Az emberek védelmé"-n ön azt érti, hogy a takarékbetétekkel 
rendelkezık élvezhessék a maximális kamatot és valamennyi többi 
szolgáltatást minden bankban? 

Vandervoort: Igen. 
Kérdés: Ön említette a tartós letéteket. 
Vandervoort: A Szövetségi Tartalékrendszer megtiltotta az olyan 

nagybankoknak, amilyenben én is dolgozom, hogy reklámozzák a hosszú 
lejáratú, magas kamatlábú tartós letéteket. Az ilyen letétek fıleg azoknak 
kedveznek, akik már nyugdíjas éveikre gondolnak, és a jövedelmi adó 
fizetését késıbbre, a szőkösebb jövedelmő évekre kívánnák halasztani. A 
Tartalékrendszer mindenféle link kifogásokkal igyekszik magyarázni ezt a 
tilalmat. De a valódi ok: a kisbankok védelme a nagybankokkal szemben. 
Mert a nagybankok hatékonyabban dolgoznak, és kedvezıbb feltételeket 
tudnak nyújtani. Úgyhogy a Tartalékrendszer, mint rendesen, ismét a 
nagyközönség érdekével törıdik a legkevésbé, s így az egyén húzza a 
rövidebbet. 

Kérdés: Tisztázzuk ezt. Ön azt sugallja, hogy az ország központi bankja, a 
Szövetségi Tartalékrendszer jobban szem elıtt tartja a kisbankok érdekét, mint 
a lakosságét? 

Vandervoort: Bizony! 
Kérdés: Térjünk át a látra szóló letétekre. A csekkszámlákra. Mint tudjuk, 

vezetı bankemberek kijelentették: szívesen fizetnének kamatot a 
csekkszámlákra, de a szövetségi törvények tiltják. 

Vandervoort: Legközelebb, ha ezt hallja egy bankártól, kérdezze meg tıle, 
hogy ugyan mikor járt el a mi hatalmas bankár-lobbynk Washingtonban a 
törvény módosítása érdekében? Történt-e egyáltalán ilyen erıfeszítés? Ha 
igen, én bizony nem hallottam róla. 

Kérdés: Úgy érti, hogy a legtöbb bankár valójában nem akarja, hogy ez a 
törvény módosuljon? 

Vandervoort: Nem “úgy értem", tudom! Ha az embernek történetesen egy 
bank van a tulajdonában, akkor nagyon jól jön neki az a törvény, amely tiltja, 
hogy csekkszámlákra kamatot fizessen. Ez a törvény 1933-ban lépett 
érvénybe, közvetlenül a nagy gazdasági válság után, mégpedig a bankok 
megszilárdítása céljából. Az elızı évek folyamán ugyanis nagyon sok bank 
ment tönkre. 

Kérdés: Ennek már több mint negyven esztendeje, ugye? 
Vandervoort: Így van. Rég elmúltak azok az idık, amikor egy ilyen 

törvényre szükség volt. Hadd mondjak még valamit errıl. Ha ebben a percben 
összeadnánk az ország összes csekkszámláját, több mint kétszázmilliárd lenne 
a végösszeg. Lefogadhatja bármiben, hogy a bankok kamatot kapnak erre a 



pénzre, de a számlatulajdonosok, vagyis a bankok ügyfelei, egy árva centet se 
kapnak. 

Kérdés: Ön is bankár, és az ön bankja is hasznot húz az említett 
törvénybıl. Akkor hát miért akarja, hogy ez a törvény módosuljon? 

Vandervoort: Elıször is: mert hiszek a méltányosságban. Másodszor pedig, 
mert szerintem a bankoknak nincs szükségük a védıtörvények mankóira. 
Véleményem szerint többre lennénk képesek nélkülük. Ezen azt értem, hogy 
jobb szolgáltatásokat tudnánk nyújtani és nagyobb haszonnal, 
jövedelmezıbben tudnánk tevékenykedni. 

Kérdés: Nem terjesztettek elı Washingtonban javaslatokat az említett 
változtatásra? 

Vandervoort: De igen. A Hunt-bizottság 1971-ben jelentést tett errıl, és a 
fogyasztók számára kedvezı törvénykezést javasolt. De a kongresszusban 
elakadt az egész. A késleltetésben különleges érdekek játszanak közre. A mi 
bankár-lobbynk érdekei is. 

Kérdés: Nem gondolja, hogy más bankárok rossz néven veszik majd az 
ıszinteségét? 

Vandervoort: Ami azt illeti, ezen nem gondolkoztam. 
Kérdés: Túllépve mármost a bankszakma kereteit, van-e átfogó véleménye 

a jelenlegi gazdasági helyzetrıl? 
Vandervoort: Van. De az ilyen átfogó véleményt nem szabad a gazdasági 

helyzetre korlátozni. 
Kérdés: Kifejtené a véleményét? És kérem, ne korlátozza semmire. 
Vandervoort: A legnagyobb problémánk, az ország legnagyobb baja az, 

hogy manapság úgyszólván minden az egyes ember hátrányára mőködik, és a 
nagy intézmények – a nagy trösztök, a nagyvállalatok, a nagy 
szakszervezetek, a nagybankok, a nagy kormányzati szervek – javára. 
Úgyhogy az egyénnek nemcsak igen nehéz ötrıl a hatra jutni és aztán ott 
maradni, gyakran a puszta megélhetése is nehéz. És ha beüt a krach – infláció, 
leértékelés, gazdasági válság, áruhiány, az adók növelése, háború –, többnyire 
nem a nagy intézmények járnak rosszul, mindennek az egyes ember issza meg 
a levét. 

Kérdés: Tudna erre valami történelmi párhuzamot mondani? 
Vandervoort: Igen. Talán furcsán hangzik, de azt hiszem, a mi jelenlegi 

helyzetünk leginkább a nagy forradalom elıtti franciaországi állapotokhoz 
hasonlítható. Nagy nyugtalanság uralkodott akkor Franciaországban, rossz 
volt a gazdasági helyzet, ám odafent azt hitték, hogy minden a szokott 
mederben folyik majd tovább. Nem így történt. A lázadó egyénekbıl álló 
tömeg elsöpörte az elnyomó zsarnokokat. Nem azt akarom mondani, hogy 
nálunk most pontosan ez a helyzet, de azért nem egy vonatkozásban bizony 



megint nagyon közel kerültünk az egyént elnyomó zsarnoksághoz. És azt 
mondani az olyan embereknek, akik az infláció miatt képtelenek eltartani a 
családjukat, hogy “Mit akartok, ilyen jól még sose ment nektek!" – hát ez 
kínosan emlékeztet Marie-Antoinette mondására: “Nincs kenyerük? Akkor 
egyenek kalácsot!" Úgyhogy én azt mondom: ha meg akarjuk tartani 
úgynevezett életformánkat és az egyéni szabadságjogainkat, amelyeket 
állítólag nagyra becsülünk, ajánlatos, hogy ismét többet gondoljunk az egyes 
ember érdekeivel, és cselekedjünk ennek megfelelıen. 

Kérdés: És ön, ha jól értem, azzal kezdené, hogy a bankokat fokozottabban 
az egyes ember szolgálatába állítaná? 

Vandervoort: Igen. 
 
 
– Édesem, ez nagyszerő! Büszke vagyok rád, és jobban szeretlek, mint 

valaha – mondta Margot, amikor a megjelenés elıtti napon elolvasta az 
interjút a lap mőszaki példányában. – Ennél tisztességesebb nyilatkozatot még 
nemigen olvastam. De a többi bankár győlölni fog. 

– Lesznek, akik igen, lesznek, akik nem – mondta akkor Alex. 
Most azonban, amikor nyomtatásban látta a kérdéseket és a feleleteit, 

jóllehet úgy érezte, hogy a siker hulláma a hátára vette, bizony elfogta egy 
kicsit a szorongás. 
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– Tudod, mi mentett meg a keresztre feszítéstıl, Alex? – harsogta Lewis 
D'Orsey. – Az, hogy a New York Timesban jelentél meg. Ha az ország bármely 
más lapjának nyilatkozol így, a bankod igazgató tanácsának tagjai 
kiközösítenek, mint valami páriát. De a Times, az más. A Times rád adta a 
tiszteletreméltóság köntösét. Hogy miért? Bizony nem tudnám megmondani. 

– Lewis, kedvesem – szólt Edwina –, félbeszakítanád a szónoklatodat, 
hogy tölts nekünk egy kis bort? 

– Ez nem szónoklat – tiltakozott Lewis. Felállt az asztaltól, és elıvett egy 
újabb metszett üveg Clos de Vougeot-t, '62-est. Éppoly cingár volt, éppoly 
kiéhezett külsejő, mint máskor. – Én csak higgadtan és világosan beszélek a 
New York Times-ról – folytatta –, amely nézetem szerint elaggott, dekadens, 
szoci szennylap, alaptalan tekintélye pedig az amerikaiak ostobaságának 
emlékmőve. 



– Többen olvassák, mint te a híradódat – jelentette ki Margot Bracken. – 
Lehet, hogy ezen utálod? 

Margot és Alex vendégségben voltak Lewis és Edwina Cayman Manor-i 
elegáns tetıvillájában. Az asztalon lágy gyertyafényben csillogott az 
asztalnemő, a kristályüveg, a kifényesített ezüst. A tágas ebédlı oldalán széles 
és mély ablak keretezte a messze lent elnyúló város pislákoló fényeit. A 
fények között feketén kanyargott a folyó. 

Egy hét múlt el Alex nagy vitát kiváltó interjújának megjelenése óta. 
Lewis kivett a tányérjára egy bélszínszeletet, és fölényeskedve vágott 

vissza Margot-nak: 
– Az én havonta kétszer megjelenı folyóiratom a kiváló minıséget és 

magasrendő intelligenciát képviseli. A legtöbb napilap viszont, beleértve a 
Times-t is, csupán a vulgáris, köznapi mennyiséget! 

– Hagyjátok már abba a huzakodást! – szólt rá férjére és Margot-ra 
Edwina, majd Alexhez fordult: – A héten legalább egy tucatnyian jöttek oda 
hozzám a belvárosi fiókban, hogy elmondják, olvasták a nyilatkozatodat, és 
csodálnak a szókimondásodért. Hogyan reagáltak a toronyházban? 

– Vegyesen. 
– Fogadjunk, hogy ismerek valakit, aki nem tapsolt neked, 
– Fején találtad a szöget – nevetett Alex. – Roscoe bizony nem állt a 

rajongóim élére. Enyhén szólva. 
Heyward valóban még a korábbinál is ridegebb magatartást tanúsított. Alex 

gyanította, hogy Roscoe nemcsak az iránta megnyilvánuló nagy érdeklıdést 
veszi zokon, hanem a takarékossági kampány és a pénzkereskedések sikere 
miatt is neheztel, hiszen eleve ellenezte ,ezt is, azt is. 

Heyward és hívei azt jósolgatták, mégpedig nagy nyomatékkal, hogy baj 
lesz a takarékpénztáraknak az FMA-nál elhelyezett, tizennyolcmillió dollárnyi 
letétjével. Nos, jóllehet az említett intézmények vezetıi dúltak-fúltak, mégsem 
vonták vissza a letétjeiket. És most már úgy látszott, hogy nem is áll 
szándékukban. 

– Ha eltekintünk Roscoe-tól és néhány más embertıl, úgy hallom, sok a 
híved manapság a bank vezetıi között – vélekedett Edwina. 

– Lehet, hogy csak afféle múló hóbort vagyok – mondta Alex. – Mint 
például a kocogás divatja. 

– Vagy a szenvedély... – jegyezte meg Margot. – Én úgy találtam, hogy rád 
lehet szokni. 

Alex elmosolyodott. Biztatónak tartotta, hogy az elmúlt hét során olyan 
emberek gratuláltak neki, akiket nagyra becsült, például Tom Straughan, 
Orville Young, Dick French, Edwina D'Orsey, meg olyanok is, közöttük 



fiatalabb vezetı férfiak, akiket eddig név szerint nem ismert. Az igazgató 
tanács egy-két tagja is felhívta ıt, nem fukarkodva a dicsérettel. 

– Nagyot lendítettél a bank presztízsén – mondta például Leonard L. 
Kingswood. 

Alex szinte diadalmenetben vonult végig az FMA központi toronyházának 
folyosóin; a tisztviselık, a titkárnık szívélyes mosollyal köszöntötték. 

– Ha már a bank vezetıirıl beszélünk, Alex – vetette közbe Lewis D'Orsey 
–, hadd mondjam meg, hogy valaki hiányzik abból a te központi 
toronyházadból. Edwina! Legfıbb ideje, hogy elılépjen. Nagy veszteség a 
banknak, ha ott reked, ahol most van. 

– Ugyan, Lewis, mi jut eszedbe?! – tiltakozott Edwina. Még a gyertya 
halvány világánál is látszott, hogy mélyvörösre pirul. – Hogy tehetsz ilyet? Ez 
itt társasági összejövetel! De ha nem lenne az, akkor is teljességgel illetlen a 
meg jegyzésed. Elnézést kérek, Alex. 

Lewis a legkevésbé sem jött zavarba, félhold alakú szem , üveglencséi 
fölött a feleségére nézett. 

– Te csak kérj elnézést, drágám, ha akarsz. Én nem kérek. Én jól ismerem a 
képességeidet és értékedet. Mert ugyan ki látná nálam közelebbrıl? Ezenkívül 
pedig megvan az a jó szokásom, hogy ha valami kitőnıt látok, akkor 
ráirányítom a figyelmet. 

– Háromszoros éljen Lewisnak! – szólt Margot. – Mit szólsz hozzá, Alex? 
Mikor költözik át az én nagyra becsült unokanıvérem a központi 
toronyházba? 

Edwina dühös lett. 
– Hagyjátok abba, nagyon kérlek! – kiáltott fel. – Igazán zavarba hoztok. 
– Senkinek semmi oka rá, hogy zavarba jöjjön – mondta Alex, és csettintett 

a nyelvével, miután kortyolt a borából. – Mmmm! Jó évjárat volt az a 62-es, 
ami a burgundit illeti. Felér a 61-essel, ugye, Lewis? 

– Igen – bólintott a házigazda. – Szerencsére mind a kettıbıl bıséges 
készletem van. 

– Barátok között vagyunk – folytatta Alex –, úgyhogy nyíltan 
beszélhetünk. Nem titkolom elıttetek: gondoltam már Edwina elıléptetésére, 
mégpedig egy meghatározott állásra gondolok. Hogy mikor tudom kibulizni 
ezt és más változtatásokat: hát az attól függ, mi történik a következı néhány 
hónapban. Ezt egyébként Edwina nagyon jól tudja. 

– Igen, tudom – bólintott Edwina, aki persze azt is tudta, hogy a bankban 
közismerten Alex hívének számít. Ben Rosselli halála óta, sıt már korábban is 
számot vetett azzal, hogy ha Alex lesz a bank elnöke, minden bizonnyal az ı 
karrierjét is elı fogja mozdítani. Ha viszont Roscoe Heyward foglalja el az 
elnöki széket, akkor valószínőleg megreked a jelenlegi posztján. 



– És szeretnék keresztülvinni még valamit – jelentette ki Alex. – Mégpedig 
azt, hogy Edwina tagja legyen az FMA igazgató tanácsának. 

– Ez a beszéd! – derült fel Margot arca. – Micsoda sikere lenne ez a 
nımozgalomnak! 

– Nem! – csattant fel Edwina. – Soha ne hozzátok kapcsolatba a nevemet 
azzal a mozgalommal! Amit elértem, azt a férfiakkal folytatott becsületes 
versengésben értem el. Nımozgalom! Divatos jelszó, kedvezést és 
kivételezést követel csak azért, mert nı valaki – hátráltatja a nemek 
egyenjogúságát, nemhogy elımozdítaná. 

– Hát ez ostobaság! – mondta döbbenten Margot. – Ezt csak azért 
mondhatod, mert szokatlan eset. vagy, és mert szerencséd volt. 

– Nem volt szerepe ebben a szerencsének – jelentette ki Edwina. – 
Dolgoztam. 

– Semmi szerencséd se volt? 
– Hát nem sok. 
– Pedig feltétlenül szerepe kellett legyen a szerencsének – vitatkozott 

Margot –, mert nı vagy, és a bankszakma emberemlékezet óta 
férfimonopólium. Mégpedig teljességgel és ok nélkül. 

– A tapasztalat talán nem elégséges ok? – kérdezte Alex. 
– Nem. A tapasztalat: füstfüggöny, amelyet a férfiak a nık kirekesztésére 

használnak. A bankszakmában nincs semmi különlegesen férfias dolog. Ész 
kell hozzá, márpedig ebbıl a nıknek néha több van, mint a férfiaknak. A 
többi: írás, memória, tárgyalás. Úgyhogy a fizikai munka mindössze a pénz 
be- és kihordása. Egyébként ezt is nyilván el tudnák végezni nıi rendeszek is. 

– Mindezt nem vitatom – jelentette ki Edwina. – Csakhogy lemaradtál egy 
kicsit, drágám. A férfimonopóliumot már megtörték, mégpedig olyanok, mint 
én. És egyre jobban behatolunk a hadállásaikba. Kinek van itt szüksége 
nıfelszabadító harcosokra? Nekem ugyan nem. 

– Hát olyan nagyon azért nem hatoltál be – vágott vissza Margot. – 
Különben már ott lennél a központi székházban, és nem csupán beszélnénk 
róla, hogy odakerülhetsz. 

– Találatot kaptál, kedvesem! – kuncogott diadalmasan Lewis. 
– Úgyhogy másoknak bizony szükségük van a nıfelszabadításra a 

bankszakmában – vonta le a végkövetkeztetést Margot –, és még hosszú ideig 
lesz is. 

Alex hátradılt a székén. Mindig élvezte, ha Margot vitatkozott. 
– Bárki bármit mondjon a vacsoráinkról, annyi bizonyos, hogy sose 

unalmasak – jegyezte meg. 
Lewis bólintott és kijelentette: 



– Hadd mondjam meg, mivel én indítottam el ezt a vitát, hogy mennyire 
örülök Edwinával kapcsolatos terveidnek, Alex. 

– Jó! – szólt igen határozottan a felesége. – Én is köszönöm, Alex. De 
ebbıl elég volt. Hagyjuk abba. 

Abbahagyták. 
Margot mesélt a perrıl, amelyet egy áruház ellen indított. A cég 

rendszeresen becsapta a hitelszámla-tulajdonosait. A havi számlakivonatokon 
mindig a kelleténél néhány dollárral nagyobb összeg volt olvasható. Ha valaki 
panasszal élt, a cég azzal mentegetızött, hogy tévedésrıl van szó. De nagyon 
kevesen reklamáltak. 

– Ha az emberek gép nyomtatta végösszeget látnak – fejtegette Margot –, 
azt hiszik, hogy annak stimmelnie kell. Elfelejtik, vagy pedig nem is tudják, 
hogy a tévedéseket is be lehet programozni! Ebben az esetben ez történt. 

Hozzátette, hogy az áruház ily módon több tízezer dollárnyi törvénytelen 
haszonra tett szert, és ezt ı be akarja bizonyítani a bíróság elıtt. 

– A mi bankunk nem programoz be tévedéseket – jegyezte meg Edwina –, 
de hibák azért elıfordulnak. Gépek ide, gépek oda. Ezért kérem mindig az 
ügyfeleket, ellenırizzék a számlakivonataikat. 

Margot elmesélte, hogy az áruházzal kapcsolatos nyomozásában nagy 
segítségére volt egy Vernon Jax nevő magándetektív, aki szorgalmasan, 
leleményesen dolgozott. 

– Ismerem – mondta Lewis D'Orsey. – Nyomozott már a tızsdetanács 
megbízásából is, egy olyan ügyben, amelyre én hívtam fel a figyelmüket. 
Kitőnı ember. 

Az ebédlıbıl távozóban Lewis odaszólt Alexnek: 
– Gyere, szabadítsuk fel magunkat, mi férfiak. Mit szólnál, ha elvonulnánk 

egy szivar és némi konyak erejéig? Átmegyünk a dolgozószobámba. Edwina 
nem kedveli a szivarfüstöt. 

Elnézést kértek, és lementek egy emelettel lejjebb, Lewis szentélyébe. 
(D'Orseyék tetıvillája kétszintes volt.) Alex kíváncsian nézett körül. 

Tágas szoba, Kétoldalt könyvespolc; a bejárattal szemben folyóirat- és 
újságállványok. A polcok és az állványok roskadásig tele. Három íróasztal, az 
egyiken villanyírógép, és mindegyiken nagy kupacokban újságok, könyvek, 
dossziék. 

– Amikor az egyik íróasztalnál már képtelenség dolgozni, egyszerően 
átülök a másikhoz – magyarázta Lewis. 

Az egyik nyitott ajtón át látni lehetett a helyiséget, ahol munkaidıben 
titkárnı dolgozott, itt volt a kartotékok, dossziék nagy része is. Lewis bement, 
és csakhamar két likıröspohárral és egy üveg Courvoisier-val tért vissza. 
Töltött. 



– Gyakran törtem már a fejem – mondta Alex –, mi van egy sikeres 
gazdasági híradó mögött. 

– Én csak a magaméról tudok beszélni, amelyrıl hozzáértık azt állítják, 
hogy a legjobb a piacon. – Lewis Alex elé tolta a poharat, aztán egy nyitott 
szivaros dobozra mutatott: – Végy egyet. Macanudo. A legjobb márka. És 
nem fizetek utána jövedelmi adót. 

– Hát ezt meg hogy csinálod? Lewis kuncogott. 
– Nézd meg a győrőt a szivarokon. Jelentéktelen költség ellenében 

levétettem az eredeti szalagokat, és rátétettem ezt a reklámszalagot, D'Orsey 
Newsletter felirattal. Ez hirdetésnek számít. Vagyis üzleti költség, így aztán 
valahányszor elszívok egy szivart, megvan az az elégtételem, hogy 
államköltségen teszem. 

Alex mellızött minden kommentárt; kivett egy szivart és elismerıen 
szagolgatta. Már rég nem ítélte el erkölcsileg az adózás kiskapuit. Elvégre a 
képviselıház törvényesítette ıket, és ugyan miért kárhoztatna valakit, aki él a 
lehetıségekkel? 

– Hogy érdeklıdésedet kielégítsem – mondta Lewis –, le kell szögeznem, 
hogy nem csinálok titkot a D'Orsey Newsletter céljából. – Meggyújtotta Alex 
szivarját, majd a sajátját, aztán kéjesen szippantott. – Az én híradóm segít a 
gazdagoknak, hogy még gazdagabbak lehessenek. 

– Vettem észre. 
Alex tudta, hogy minden gazdasági hírmagyarázó folyóirat pénzszerzési 

tanácsokat tartalmaz. Milyen értékpapírokat ajánlatos venni vagy eladni, 
milyen valutákba érdemes pénzt fektetni, melyekbıl tanácsos kiszállni, mely 
külföldi tızsdéken kell játszani, melyeket kell kerülni; adózási kibúvók a 
gazdagok, a jómódban élık számára; manıverlehetıségek svájci bankok 
segítségével; a pénzpiacot esetleg befolyásoló politikai háttér; fenyegetı 
katasztrófák, amelyekbıl a jól tájékozottak hasznot húzhatnak. A lista hosszú, 
a folyóirat hangja pedig tekintélyt parancsoló, ellentmondást nem tőrı. Ritkán 
fordult elı benne kertelés. 

– Sajnos – jegyezte meg Lewis –, a pénzügyi híradók szerkesztıi között 
sok a dilettáns. Ezek az alakok sokat ártanak a komoly orgánumoknak. 
Némely úgynevezett híradó nem egyéb, mint a napilapok kivonata, tehát 
teljességgel értéktelen; némelyik meg egyszerően részvényfelhajtó eszköz, 
tızsdeügynökök, alkuszok pénzelik, bár a végén persze leleplezıdnek. Talán 
ha fél tucat olyan gazdasági híradó van az országban, ami ér valamit. Az 
enyém a legjobb. 

Bárki mástól bántó lenne ez az állandó önreklámozás, gondolta Alex. 
Lewistól valahogy nem az, talán azért, mert az eddigi eredményeivel igazolni 
tudja, amit mond. Ami pedig Lewis szélsıjobboldali politikai nézeteit illeti, 



ezt ki lehet szőrni, folytatta Alex a gondolatsort, és marad a tiszta pénzügyi 
párlat. 

– Azt hiszem, te is az elıfizetıim közé tartozol – mondta Lewis. 
– Igen, a bank révén. 
– Akkor itt van az új szám egy példánya. Vidd el. Bár a hétfıi postával 

úgyis megkapod. 
– Köszönöm. 
Alex átvette a halványkék kınyomatos ívet, amely összehajtva négy 

igénytelen kiállítású negyedrét oldalt tett ki. Az eredetit sőrő sorokban 
gépelték, aztán a szöveget lefényképezték, majd lekicsinyítették. Amit a 
folyóirat látványosságban nélkülözött, behozta pénzügyi értékben. Lewis azzal 
dicsekedett, hogy a tanácsait követık bármely évben huszonöt-ötven 
százalékkal növelhetik a vagyonukat, de van esztendı, amikor megkettızhetik 
vagy megháromszorozhatják. 

– Mi a titkod? – érdeklıdött Alex. – Hogyhogy ilyen sokszor van igazad? 
– Olyan az agyam, mint egy harminc év adataival betáplált kompjúter. – 

Lewis pöfékelt egypárat, aztán a homlokát ütögette az egyik csontos ujjával. – 
Minden morzsányi pénzügyi tudnivaló, amelyet az évek során összeszedtem, 
itt van elraktározva. Mi több, összefüggésbe tudom hozni egymással az 
adatokat, és össze tudom kapcsolni a jövıt a múlttal. Ráadásul van egy olyan 
tulajdonságom, amellyel a kompjúter nem rendelkezik: az intuitív zsenialitás. 

– De hát akkor miért pepecselsz holmi híradóval? Miért nem szerzel 
vagyont saját magadnak? 

– Mert az nem elégítene ki. Nélkülözné a versengés elemét. Mellesleg – 
vigyorgott Lewis – azért megtalálom a számításomat. 

– Ha jól emlékszem, a folyóiratod elıfizetési ára... 
– Háromszáz dollár egy évre. És óránként ezer dollárt kérek egy-egy 

személyes konzultációén. 
– Olykor eltőnıdöm, hány elıfizetıd lehet. 
– Mások is. De ezt a titkot gondosan ırzöm. Bocsáss meg. Nem akartam 

indiszkrét lenni. 
– Már miért ne? Én is kíváncsi lennék a te helyedben. Lewis soha még 

ilyen fesztelenül nem viselkedett, gondolta Alex. 
– De tudod mit? – folytatta Lewis. – Mégiscsak megosztom veled a titkot. 

Mindenki szeret dicsekedni egy kicsit. Több mint ötezren fizetnek elı a 
folyóiratomra. 

Alex gyors fejszámolást végzett, majd halkan Rittyentett. Több mint másfél 
millió dollár évente! 

– Azonkívül – vallotta meg Lewis – minden évben kiadok egy könyvet, és 
körülbelül húsz privát konzultációm van havonta. Ezek honoráriumai és a 



könyveim jogdíjai valamennyi költségemet fedezik, úgyhogy a folyóirat már 
tiszta haszon. 

– Elképesztı! – kiáltott fel Alex. 
De talán nem is olyan elképesztı, gondolta azután. Mén aki megfogadja 

Lewis tanácsait, százszorosán is visszanyerheti a költségeit. Mellesleg az 
elıfizetési díj meg a konzultációk tiszteletdíja után szintén nem adózik. 

– Tudsz-e valami általános érvényő tanácsot adni azoknak, akiknek 
beruházni vagy megtakarítani való pénzük van? – érdeklıdött Alex. 

– Persze. Hogy ne bízzák, a dolgot másra! 
– Jó, de tegyük fel, hogy valaki nem ismeri a dörgést. 
– Akkor ismerje meg! Nem olyan nehéz megtanulni a dolgokat, és nem 

rossz szórakozás, ha az ember maga néz a pénze után. Természetesen 
hallgasson a jó tanácsra, de legyen kételkedı és óvatos. Fontolja meg, hogy 
milyen és melyik tanácsra hallgat. Egy idı múlva tudni fogja, kiben bízzék és 
kiben ne. Olvasson sokat, egyebek közt tanulmányozza az olyan folyóiratokat 
is, mint az enyém. De soha ne hatalmazzon fel senkit, hogy az ı nevében 
döntsön. Különösen ne tızsdeügynököket, mert az a leggyorsabb módja, hogy 
elveszítse, amije van. És ne bízzék a bankok letétosztályaiban sem. 

– Nem kedveled a letétosztályokat? 
– A fenébe is, Alex, nagyon jól tudod, hogy mit mővel a ti bankotok vagy 

bármely más bank letétosztálya! A nagy letétszámlákkal csak törıdnek 
valamennyire, azokat egyedileg intézik. De a középnagyságúakat és a kicsiket 
bedobják a nagy fazékba, vagy pedig hozzá, nem értı, kis fizetéső emberek 
kezelik ıket, akik képtelenek megkülönböztetni a hosszt a bessztıl. 

Alex fintort vágott, de nem tiltakozott. Túlságosan jól tudta, hogy Lewis 
megállapítása majdnem általános érvényő. Tisztelet a kivételnek... 

Kortyolgatták a konyakot a füstös szobában, és hallgattak. Alex lapozgatta 
a Newsletter legújabb számát. Szemezgetett belıle, nézte, mit kell késıbb 
alaposabban elolvasnia. Nem egy hír, mint rendesen, tömör szakzsargonban 
íródott. Például: 

 
Grafikonice elérkezett a bessz harmadik fázisa. A 200 napos 
súlyozott átlag mind a három Dow Jones-átlagban szinkronban 
száll lefelé. Krach az AD részvényekben. 

 
Jóval egyszerőbb volt a következı: 
 

Ajánlott valutakeverés: 
Svájci frank 40% 
Holland forint 25% 



Nyugatnémet márka 20% 
Kanadai dollár 10% 
Osztrák schilling 5% 
USA-dollár 0% 

 
Az egyik állandó rovat az eladásra, vételre és tartásra javasolt nemzetközi 

értékpapírokat sorolta fel. Alex átfutotta a “venni" és “tartani" érdemes 
értékpapírok jegyzékét, majd az “eladni" javasoltak listáját. Meghökkenve 
olvasta: “Supranational" – azonnal piacra dobni az értéktızsdén. 

– Mondd csak, Lewis... ez a Supranational-ügy... Miért kellene piacra 
dobni a Supranational-részvényeket? Mégpedig “azonnal" és “az 
értéktızsdén"! Évekig úgy szerepeltek a lapodban, mint “hosszú távra 
tartandók!" 

Lewis sokáig fontolgatta a választ. Aztán kibökte: 
– Aggaszt engem a SuNatCo helyzete. Sok negatív hírt kapok, mégpedig 

egymástól független forrásokból. Nagy veszteségek, amelyeket nem tettek 
közzé. Híresztelések a leányvállalatok szabálytalan könyvelésérıl. Meg nem 
erısített washingtoni hír, amely szerint Big George Quartermain egy 
Lockheed jellegő szubvencióért házal. Mindent egybevetve: lehet, hogy 
zátonyra fut. Persze az is lehet, hogy nem. De óvintézkedésként... jobb, ha az 
elıfizetıim kiszállnak. 

– De hát minden, amit mondtál, híresztelés és találgatás csupán. Minden-
vállalatról mondogatnak efféléket. Hol van emögött a valóságtartalom? 

– Sehol. “Eladni" javaslatomat az ösztönöm sugallja. Van, amikor ez 
vezérel a cselekvésben. Mint például ebben az esetben is. – Lewis D'Orsey 
elnyomta a szivarját a hamutartóban, és letette a poharát. – Csatlakozzunk a 
hölgyekhez? – kérdezte. 

– Jó! – bólintott Alex, és követte a házigazdát. De a Supranational sehogy 
se ment ki a fejébıl. 
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– Nem hittem volna – mondta Nolan Wainwright gorombán –, hogy lesz 
képe idejönni. 

– Én sem hittem volna – válaszolta Miles Eastin. Hangja elárulta 
idegességét. – Már tegnap el akartam jönni, de nem mertem. Ma is... fél óráig 
ácsorogtam odakinn, hogy összeszedjem a bátorságomat. 



– Maga ezt bátorságnak nevezi? Én pimaszságnak mondanám. Nos jó, ha 
már itt van, mondja meg, mit akar. 

Egymással szemben álltak, Wainwright irodájában. A komor, fekete bırő, 
jóképő biztonsági fınök, a bank egyik alelnöke és Eastin, a volt fegyenc, 
vézna, sápadt, tétova figura, aki alig emlékeztetett arra az értelmes és 
szívélyes tisztviselıre, aki csupán tizenegy hónapja még az FMA-nál 
dolgozott. 

A bank legtöbb osztályához képest spártai környezetben folyt le a 
találkozásuk. Sima, festett falak, szürke fémbútorok. Szürke fémbıl készült 
Wainwright íróasztala is. A padlón volt ugyan szınyeg, de vékony és olcsó. 
Takarékoskodtak rajta. A bank a jövedelmezı ágazatokra nem sajnálta a pénzt 
meg a pompát. A biztonsági profil nem tartozott közéjük. 

– Nos, mit akar? – ismételte meg Wainwright a kérdést. 
– Azért jöttem, hogy megtudjam, segítene-e rajtam. 
– Miért segítenék? 
A fiatalabbik férfi csak nagy sokára válaszolt, még mindig idegesen. 
– Tudom, hogy azzal az elsı vallomásommal... maga jól behúzott a csıbe. 

Azon az éjszakán, amikor letartóztattak. Az ügyvédem mondta, hogy ez 
törvénytelen volt; a bíróság elıtt nem lehetett volna felhasználni. De maga 
hagyta, hogy azt higgyem, teljesen törvényes a dolog, így aztán aláírtam a 
második vallomást is az FBI-nak, nem tudván, hogy különbség vari a... 

Wainwright összehúzta a szemét, úgy nézett Eastinra, gyanakodva. 
– Mielıtt erre válaszolnék, tudni akarok valamit. Van magánál magnó? 
– Nincs. 
– És miért higgyek magának? 
Miles vállat vont, aztán feltartotta a két kezét. Azzal a mozdulattal, amelyet 

megszokott ırizetesként és elítéltként, motozáskor. 
Egy pillanatig úgy látszott, hogy Wainwright nem hajlandó megmotozni, 

de aztán gyorsan, szakszerően végigtapogatta Eastin ruházatát. 
Miles leeresztette a karjait. 
– Öreg róka vagyok én – jegyezte meg Wainwright. – A magafajta alakok 

megjátszhatják az okostónit, átvágják az embert, aztán pert akasztanak a 
nyakába. Szóval maga kitanulta a börtönben a jogot? 

– Nem. Csak rájöttem, hogy a vallomással kapcsolatban mi történt. 
– No jó. Maga hozta szóba, úgyhogy hadd mondjak errıl valamit. Én 

természetesen tudtam, hogy nem egészen törvényes a dolog. Persze hogy 
behúztam magát a csıbe. És azonos körülmények között ismét megtenném. 
Maga bőnös volt. Vagy talán nem? Kis híján börtönbe juttatta Mrs. Núñezt! 
Mit számítanak a jogi finomságok? 

– Én csak azt gondoltam, hogy... – dünnyögte Eastin. 



– Tudom, hogy mit gondolt. Azt gondolta, hogy idejön, mire engem 
furdalni kezd a lelkiismeret, és beugróm valami tervének vagy trükkjének. Hát 
vegye tudomásul, hogy nem furdal és nem ugróm be. 

– Nem volt nekem semmiféle tervem – motyogta Eastin. – Most már 
bánom, hogy eljöttem. 

– Nem mondaná meg végre, hogy mit akar? 
Csend támadt. Méregették egymást. 
– Állást – válaszolta aztán Miles. 
– Nálunk? Maga megbolondult. 
– De hát miért? Nálam becsületesebb alkalmazottja nem lenne a banknak! 
– Amíg valaki el nem kezdi szorongatni. 
– Az nem történhet meg! – kiáltott fel Eastin, és mintha egy pillanatra 

fölvillant volna valami a régi énjébıl. – Mondja, nem képes elhinni, hogy 
megtanultam valamit!? Hogy megtanultam, mi történik, ha az ember lop? 
Hogy megtanultam: soha, soha többé ilyesmit! Hát nem képes megérteni, 
hogy nincs az a kísértés, amelynek ne állnék ellen, ha azt kockáztatnám, hogy 
ismét börtönbe kerüljek? 

– Nem lényeges, hogy én mit vagyok képes elhinni és mit nem – vetette 
oda Wainwright. – A banknak megvannak a maga elvei. Nem alkalmaz 
büntetett elıélető embert. Ezen nem tudok változtatni, még ha akarnék se. 

– De megpróbálhatná! Vannak állások még itt is, ahol nem számít, 
büntetett elıélető-e valaki, vagy sem. Ahol egyszerően nincs mód 
becstelenséget elkövetni. Nem kaphatnék valami ilyen munkát? 

– Nem – felelte Wainwright kurtán, de aztán erıt vett rajta a kíváncsiság. – 
Mondja csak, miért akar mindenáron ide visszakerülni? 

– Azért, mén sehol másutt nem tudok munkát szerezni. Semmit. Még azt se 
mondják, hogy nézzek be. Semmi esélyem sincs másutt. – Miles hangja 
megremegett. – És azért, mert éhezem. 

– Mit csinál? 
– Mr. Wainwright, három hete helyeztek feltételesen szabadlábra. Több 

mint egy hete nincs pénzem. Három napja nem ettem. El vagyok keseredve. – 
Miles hangja elcsuklott. – Az, hogy idejöttem... magához... pedig sejtettem, 
hogy mit fog mondani... ez volt az utolsó szalmaszál... 

Wainwright hallgatta, és kissé megenyhültek az arcvonásai. Egy székre 
mutatott. – Üljön le. Kiment a szobából, és öt dollárt adott a titkárnıjének. 

– Menjen le az önkiszolgálóba, kérem, hozzon két húsos szendvicset és egy 
fél liter tejet. 

Amikor Wainwright visszajött, Miles még mindig ott ült a széken, magába 
roskadva. 

– A nevelıtisztje nem segített? – kérdezte Wainwright. 



– Azt mondja, százhetvenöt feltételesen szabadlábra helyezettel kell 
foglalkoznia – válaszolta elkeseredetten Miles. – Minden egyes volt elítéltet 
egyszer havonta fogadnia kell. Mit tehet ilyen körülmények között az 
emberért? Állás nincs. Csak intelmeket kapok tıle. 

Wainwright tapasztalatból tudta, miféle intelmekrıl van szó. Ne 
találkozzék a börtönben megismert bőnözıkkel. Ne látogasson bőnözık 
törzshelyeiként ismert nyilvános helyiségeket. Mert ha megteszi, és valami 
hivatalos személy rajtakapja, máris mehet vissza a börtönbe. A gyakorlatban 
azonban irreális és elavult szabályok ezek. A szabadult elítéltnek, akinek nincs 
pénze, nagyon rosszak az esélyei, úgyhogy gyakran csak úgy menekülhet meg 
az éhhaláltól, ha volt sorstársaival szövetkezik. Ezért olyan sok a visszaesı a 
volt elítéltek között. 

– Tényleg keresett munkát? – érdeklıdött Wainwright. 
– Minden elképzelhetı helyen. És nem voltam válogatós, elhiheti. 
A három hét alatt egyetlenegyszer sikerült majdnem állást kapnia: konyhai 

kisegítıként egy harmadrendő, zsúfolt olasz vendéglıben. Az állás betöltetlen 
volt, és a tulaj, szomorú, vékonypénző emberke, hajlandó lett volna felvenni 
Eastint. De amikor Miles elmondta, hogy börtönbıl szabadult – mert 
kötelessége volt elmondani –, látta, hogy az emberke önkéntelenül a közeli 
pénztárgépre veti pillantását. A vendéglıs még habozott, de a felesége, 
kiképzı ırmesteri egyéniség, már eldöntötte a kérdést: 

– Nem! Nem kockáztathatunk. 
És Miles hiába fogta könyörgésre a dolgot. Másutt még hamarabb vágta el 

a lehetıségeket Miles helyzete. 
– Ha tehetnék valamit magáért, talán megtenném. – Wainwright hangja 

érezhetıen megszelídült a beszélgetés kezdete óta. – De hát nem tehetek 
semmit. Nálunk nincs semmi lehetıség. Higgye el. 

– Sejtettem – bólintott Eastin. 
– Most mit fog csinálni? 
Még mielıtt Miles válaszolhatott volna, bejött a titkárnı, átadott 

Wainwrightnak egy papírzacskót és némi visszajáró aprópénzt. Amikor 
kiment, Wainwright kivette a zacskóból a tejet meg a szendvicseket, és Eastin 
elétette, az meg csak nézte, és megnyalta a szája szélét. 

– Megeheti, ha akarja – mondta Wainwright. 
Miles lecsapott; fürge ujjakkal hámozta le a papírburkolatot az egyik 

szendvicsrıl. Ha Wainwright kételkedett benne, hogy Miles valóban éhes, 
minden kételyét eloszlatta az a mohóság és gyorsaság, amellyel Eastin 
szótlanul befalta az ételt. Miközben a biztonsági fınök nézte, egy ötlet fogant 
meg az agyában. 



Végül Miles az utolsó csöpp tejet is lenyelte, és megtörölte a száját. A 
szendvicsekbıl egyetlen morzsa sem maradt. 

– Nem felelt a kérdésemre – szólt Wainwright. – Most mit fog csinálni? 
Eastin szemlátomást habozott. Aztán kijelentette: 
– Nem tudom. 
– Úgy gondolom, hogy tudja. És azt is gondolom, hogy most hazudik. 

Mégpedig elsı ízben, amióta belépett ide. 
– Fontos ez egyáltalán? – vonta meg a vállát Miles. Wainwright 

eleresztette a kérdést a füle mellett. 
– Az én elképzelésem a következı: maga mostanáig távol tartotta magát a 

börtönben megismert emberektıl. De mivel nálam nem sikerült elérnie 
semmit, elhatározza, hogy felkeresi ıket. És megkockáztatja, hogy valaki 
meglátja. És ezzel kockára teszi a feltételes szabadságát is. 

– Mondja kérem, lát talán más lehetıséget? És ha ilyen fene sokat tud, 
akkor miért kérdez? 

– Szóval vannak kapcsolatai? 
– Ha most azt mondom, hogy vannak – mondta mély megvetéssel Eastin –, 

akkor mihelyt kiteszem a lábam, maga telefonál a börtönhatóságoknak. 
– Nem – rázta a fejét Wainwright. – Akárhogyan döntünk is, ezt nem 

csinálom. Megígérem. 
– Hogy érti azt, hogy “akárhogyan döntünk is"? 
– Adódhat valami, amiben megállapodhatnánk. Ha maga hajlandó 

kockázatot vállalni. Mégpedig nem csekély kockázatot. 
– Miféle kockázatra gondol? 
– Egyelıre hagyjuk ezt. Ha szükséges, visszatérünk rá. – Elıbb beszéljen 

nekem azokról, akikkel odabent ismeretséget kötött, és akikkel most 
kapcsolatba léphet. – Wainwright észrevette, hogy Eastin továbbra is 
gyanakszik, így hát hozzátette: – Szavamat adom, hogy a maga beleegyezése 
nélkül nem használok fel semmit abból, amit elmond. 

– Honnan tudjam, hogy nem akar csapdába ejteni? Ahogyan egyszer már 
megtette. 

– Nem tudhatja. Kockáztatnia kell, hogy megbízik bennem. Ha nem, akkor 
menjen el szépen, és ne is jöjjön vissza. 

Miles nem válaszolt. Gondolkozott. Idınként idegesen megnedvesítette a 
nyelvével a szája szélét. Aztán anélkül, hogy bármiféle külsı jelét adta volna 
az elhatározásnak, egyszerre csak beszélni kezdett. 

Elmondta, hogyan lépett vele kapcsolatba a drummonburgi börtönben a 
maffiasor küldönce. Elmondta, hogy a Ruszki néven ismert, Igor Ominsky 
nevő uzsorás üzenetét hozta idekintrıl, amely szerint ı, Eastin “rendes 
gyerek", mivel sem letartóztatásakor, sem késıbb nem köpte be sem az 



uzsorást, sem a bukmékert, így hát hálából Ominsky nem számít fel kamatot a 
börtönidejére. 

– Azt mondta, hogy amíg bent vagyok, Ominsky nem járatja az órát. 
– De most már nincs odabent, úgyhogy az óra ismét jár – emlékeztette 

Wainwright. 
– Igen, tudom – bólintott gondterhelten Miles. 
Valóban tudta, de igyekezett elfelejteni, miközben munkát keresett. Távol 

tartotta magát attól a helytıl is, ahol értesülései szerint találkozhatott volna az 
uzsorás Ominskyval és társaival. A városközponthoz közeli Hetvenhetes 
Testkultúra Klub volt ez, mint szabadulása elıtt néhány nappal közölték vele. 
Wainwright kérdezısködésére most feltárta ezt az információt. 

– Összevág – mondta Wainwright. – Nem jártam még a Hetvenhetesben, 
de már hallottam róla. Az a híre, hogy az alvilág egyik törzshelye. 

Milesszal még azt is közölték Drummonburgben, hogy jövendı kapcsolatai 
révén módjában lesz annyit keresni, hogy megélhet és megkezdheti tartozása 
törlesztését. Nem kellett hozzá nagyfokú kombinációs készség, hogy 
megértse: a “mód" – törvényen kívüli. Ez a tudat, no meg a félelem, hogy 
esetleg visszakerül a börtönbe, határozottan távol tartotta ıt a Hetvenhetestıl. 
Eleddig. 

– Tehát jól sejtettem – mondta Wainwright. – Innen egyenesen oda vezetett 
volna az útja. 

– Az istenért, Mr. Wainwright, dehogy akartam én odamenni. Sıt most se 
akarok. 

– Köztünk szólva: csinálhatná, úgy, hogy a kecske is jóllakjon, meg a 
káposzta is megmaradjon. 

– Ezt hogy érti? 
– Tudja, mit jelent az, hogy “tégla"? 
Miles Eastin meglepıdött. Aztán kijelentette: 
– Igen. 
– Akkor hát figyeljen jól. 
És Wainwright beszélni kezdett. 
Négy hónapja, besúgója, Vic felpuffadt és megcsonkított holttestét látva, 

nem gondolta volna, hogy ismét “beépít" valakit. Annyira meg volt döbbenve 
és olyan bőntudatot érzett, hogy komolyan gondolta, amit mondott, és azóta 
sem tett semmit Vic pótlására. Ez az alkalom azonban – mármint Eastin 
nyomorúságos helyzete és készen kapott kapcsolatai – túlságosan sokat ígért 
ahhoz, hogysem elszalassza. 

Mi több: a hamis Keycharge-hitelkártyák egyre nagyobb számban jelentek 
meg a piacon. Valósággal özönlöttek. És nem lehetett kideríteni, hogy milyen 
forrásból. Az elıállítók és a terjesztık felderítésére alkalmazott hagyományos 



módszerek – Wainwright tudta – csıdöt mondtak; akadályozta a nyomozást az 
is, hogy az USA törvényei szerint a hitelkártya-hamisítás nem bőncselekmény. 
Bizonyítani kell, hogy csalás történt; a csalás szándéka még nem elég. A 
bőnüldözı szerveket tehát jobban foglalkoztatták a hamisítás egyéb ágazatai, a 
hitelkártyák csak mellékesen érdekelték ıket. A bankok pedig, a Nolan 
Wainwrighthoz hasonló szakemberek nagy bosszúságára, nem tettek komoly 
erıfeszítéseket a helyzet megváltoztatására. 

A fentiek jelentıs részét a bank biztonsági fınöke hosszan kifejtette 
Eastinnek. És feltárt elıtte egy alapjában véve egyszerő tervet. Miles ellátogat 
a Hetvenhetes Testkultúra Klubba, és olyan kapcsolatokat teremt, amilyeneket 
tud. Igyekszik megkedveltetni magát, és felhasznál minden alkalmat a 
pénzszerzésre. 

– Vésse eszébe, hogy ez kétféle kockázattal is jár – figyelmeztette 
Wainwright. – Ha valami bőncselekménybe keveredik és lebukik, akkor 
letartóztatják, bíróság elé kerül, és senki nem tud magán segíteni. S még ha 
nem bukik is le, de a börtönhatóság embereinek a fülébe jut az ügy, akkor is 
visszakerül a börtönbe, mert megszegte a feltételes szabadlábra helyezés 
elıírásait. 

Ha viszont egyik peches eset sem következik be, folytatta Wainwright, 
akkor Miles terjessze ki a kapcsolatait, figyeljen mindenre, és tegyen szert 
minél több információra. Eleinte nagyon vigyázzon, hogy ne tőnjék 
kíváncsinak. 

– Csak lassan! – tanácsolta Wainwright. – Ne siessen, ne 
türelmetlenkedjék. Ejtsen el pár célzást, aztán várja meg, amíg ráharapnak. 

Csak akkor kell majd keményebben dolgoznia, mondta Wainwright, hogy 
több információhoz jusson, ha már befogadták. Akkor már elkezdhet óvatosan 
érdeklıdni a hamis hitelkártyák iránt; kimutathatja, hogy érdekli a dolog, és 
megkísérelhet közelebb kerülni a forgalmazási központjaikhoz. 

– Mindig akad valaki – vélekedett Wainwright –, aki ismer más valakit, aki 
ismer egy harmadikat, aki hallott harangozni valami készülı akcióról, így kell 
befurakodnia. 

Idırıl idıre Milesnek jelentést kell tennie. De sose közvetlenül neki, 
Wainwrightnak. 

A jelentéstétel kötelezettsége eszébe juttatta Wainwrightnak, hogy el kell 
mondania, mi történt Vickel. El is mondta, kíméletlenül; nem hagyott ki 
egyetlen részletet sem. Miközben beszélt, észrevette, hogy Miles elsápad, és 
visszaemlékezett az Eastin lakásán lejátszódott éjszakai jelenetre, a 
szembesülésre és a leleplezésre, amikor világosan kiderült, hogy a fiatalember 
ösztönösen retteg a fizikai erıszaktól. 



– Bármi történik – jelentette ki komoran Wainwright –, semmiképpen se 
szeretném, ha késıbb azt mondaná, vagy azt gondolná, hogy nem 
figyelmeztettem a veszélyekre. 

Némi szünetet tartott, gondolkodott. 
– Akkor hát néhány szót a pénzrıl. 
Ha Miles beleegyezik, hogy a bank titkos ügynökeként tevékenykedjék, 

akkor havi ötszáz dollárt juttat neki, amíg a megbízatás valamilyen módon 
véget nem ér. Az összeget közvetítı útján folyósítják majd. 

– A bank alkalmazottja lennék? – érdeklıdött Miles? 
– Szó sem lehet róla. 
Egyértelmő, nyomatékos, végleges válasz volt. Wainwright még részletezte 

is: a bank hivatalos kötelezettségvállalása a nullával egyenlı. Ha Miles Eastin 
elvállalja a felajánlott szerepet, teljességgel magára lesz utalva. Ha bajba jut, 
és bele akarja keverni a dologba az FMA-t, a bank mindent tagadni fog. 

– Amióta magát elítélték, és börtönbe került, mi még csak nem is 
hallottunk magáról – jelentette ki Wainwright. 

– Egyoldalú ügy ez – fintorgott Miles. 
– Úgy is van! De hadd emlékeztessem: maga keresett fel engem, nem pedig 

én magát. Nos, mi a válasza? Igen vagy nem? 
– Maga mit válaszolna az én helyemben? 
– Nem vagyok a maga helyében, nem is igen lehetek. De megmondom, 

hogyan látom én a dolgot. Magának nincs sok választása. 
– Ha fej, vesztek, ha írás, vesztek – villant meg a régi Miles Eastin humora 

és jó természete. – No, azt hiszem, én megütöm a vesztesek fınyereményét. 
Hadd kérdezzek még valamit. 

– Tessék. 
– Ha minden rendben megy, és sikerül megszereznem... magának... a 

kívánt bizonyítékot, utána segítségemre lesz, hogy állást kapjak az FMA-ban? 
– Nem ígérhetem. Mint már mondtam, nem én alkottam a szabályokat. 
– De van befolyása a szabályok rugalmas alkalmazására. 
Wainwright hosszan fontolgatta a válaszát. Adott esetben, gondolta, 

kedvezı megvilágításban adhatja elı Alex Vandervoortnak Eastin ügyét. Ha 
sikerül az akció, bıven megéri. 

– Meg fogom próbálni – mondta fennhangon. – De ennél többet nem 
ígérhetek. 

– Kemény ember maga – jegyezte meg Eastin. – Rendben van, elfogadom 
az ajánlatát. 

Ezután arról beszélgettek, ki legyen a közvetítı. 
– Mától fogva mi ketten nem találkozhatunk – figyelmeztette Wainwright. 

– Az veszélyes lenne. Bármelyikünket figyelhetik. Kell valaki, aki mindkét 



irányba üzeneteket közvetít, és átadja magának a pénzt. Valaki, akiben mind a 
ketten százszázalékosan megbízunk. 

– Ott van Juanita Núñez – mondta lassan, tagoltán Miles. – Feltéve, ha 
vállalja... 

Wainwright hitetlenkedve nézett rá. 
– A pénztárosnı, akit maga...? 
– Igen. İ megbocsátott nekem. – Eastin lelkesen, izgatottan folytatta: – 

Felkerestem ıt, és hála az égnek, megbocsátott! 
– Még ilyet! 
– De maga kérje meg – mondta Eastin. – Nincs rá semmi oka, hogy 

elvállalja. De azt hiszem, hogy... talán mégis megteszi. 
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Mennyire megbízható Lewis D'Orsey ösztöne, ami a Supranational 
Corporationt illeti? Mennyire megbízható maga a Supranational? Ez a kérdés 
továbbra sem hagyta nyugodni Alex Vandervoortot. 

Szombat este beszélgettek a SuNatCóról Lewisszal. Alex egész vasárnap 
töprengett. Meghányta-vetette magában a D'Orsey Newsletter ajánlatát – 
amely szerint a Supranational részvényeit el kell adni, mégpedig annyién, 
amennyit a piacon fizetni hajlandók érte –, és Lewisnak a SuNatCo 
szilárdságával kapcsolatos kételyeit. 

A téma igen jelentıs, sıt: életbe vágó fontosságú a bankra nézve. Mégis 
olyan kényes helyzet alakult ki, amelyben neki, Alexnek – tudta jól – óvatosan 
kell eljárnia. 

Elıször is a Supranational most már az FMA fontos ügyfelei közé tartozik, 
és bármelyik ügyfél joggal méltatlankodna, ha a tulajdon bankja kedvezıtlen 
híreket terjesztene róla, kivált ha ezek a hírek hamisak. Alexnek nem voltak 
illúziói: ha széles körben kezd kérdezısködni, hamar elterjed a hír, és az is, 
hogy ki kérdezısködik. 

De hát nem álhírekrıl van-e szó? Mint maga Lewis D'Orsey elismerte, nem 
bizonyíthatók. De azok voltak az olyan nagy és nevezetes vállalatok látványos 
összeomlását megelızı hírek is, mint a Penn Central, az Equity Funding, a 
Franklin National Bank, az American Bank and Trust, a U. S. National Bank 
of San Diego, és így tovább. Meg aztán ott a Lockheed, amely nem ment 
ugyan csıdbe, de csak azért nem, mert az Egyesült Államok kormányzata az 
utolsó pillanatban kisegítette. Alex világosan – és igencsak nyugtalanítóan – 
emlékezett Lewis D'Orsey megjegyzésére, amely szerint Quartermain, a 



SuNatCo elnöke, Washingtonban olyan kölcsönökért házal, amilyent a 
Lockheed kapott, csakhogy Lewis a “szubvenció" kifejezést használta, ami 
nem járt messze az igazságtól. 

Lehetséges persze, hogy a Supranational csupán átmeneti 
készpénzhiánnyal küszködik; az ilyesmi a legmegbízhatóbb, a legszilárdabb 
vállalatokkal is elıfordul. Alex remélte, hogy errıl – vagy pedig még ennél is 
jelentéktelenebb dologról – van szó. De mint az FMA egyik vezetıje, nem 
helyezkedhet várakozó álláspontra, remélve a legjobbakat! A bank pénzébıl 
ötvenmillió dollárt pumpáltak a SuNatCóba, olyan pénzalapokból, amelyek 
megırzését az FMA-ra bízták; a letéti osztály pedig tömegestül vásárolta a 
SuNatCo-részvényeket – s amikor Alex erre gondolt, végigfutott a hátán a 
hideg. 

Elhatározta: elsı dolga lesz Roscoe-t tájékoztatni. A méltányosság 
kedvéért. 

Hétfın reggel az irodahelyiségébıl elsétált a harminchatodik emeleti 
folyosón Heyward szobájához. Magával vitte a D'Orsey Newsletter legújabb 
számát. Azt a példányt, amelyet Lewistól kapott, szombat este. 

Heyward még nem volt benn. Alex barátságos biccentéssel üdvözölte a 
rangidıs titkárnıt, Mrs. Callaghant, aztán odaballagott Heyward íróasztalához, 
és rátette a folyóiratot. Már elıbb bekarikázta a Supranationalról szóló hírt, és 
hozzácsatolt egy cédulát, amelyen ez állt: 

 
Roscoe! 
Úgy gondolom, ezt el kell olvasnod! 

A. 
 
Alex visszatért a saját szobájába. 
Fél óra múlva berontott hozzá Heyward. Arca vörösben játszott. Odalökte 

Alex elé a híradót. 
– Te tetted ezt a józan észt sértı, gusztustalan elmeszüleményt az 

íróasztalomra? – kérdezte. 
– Olyan színezete van a dolognak – mutatott rá Alex saját kezőleg írt 

cédulájára. 
– Akkor légy szíves, és máskor ne küldj nekem ilyen szemetet, annak a 

beképzelt, tudatlan fráternek a tollából. 
– Ugyan már, Roscoe! Lewis D'Orsey valóban beképzelt, és írásai egy 

részét én éppoly kevéssé szeretem, mint, megjegyzésedbıl ítélve, te. De 
egyáltalán nem tudatlan fráter, és egyes nézetei legalábbis meghallgatásra 
érdemesek. 



– Lehet, hogy te így gondolod. Mások nem. Ajánlom, hogy olvasd el ezt 
itt. 

Heyward kinyitotta a kezében tartott folyóiratot, s odacsapta Alex elé, a 
D'Orsey Newsletter-re. 

Alexet meglepte Roscoe hevessége. A folyóiratra pillantott. 
– Olvastam – mondta. 
A Forbes kétoldalas cikke kíméletlen támadás volt Lewis D'Orsey ellen. 

Alex szerint az írásban túltengett a győlölet, de annál kevesebb volt benne a 
tény. A cikk egyébként megerısítette azt, amit Alex úgyis tudott: hogy a 
hivatalos, kormányhő pénzügyi sajtó igen gyakran támadja a D'Qrsey 
Newsletter-t. 

– A Wall Street Journal-ben fél évvel ezelıtt már megjelent valami 
hasonló. 

– Akkor pedig megdöbbentı – vélekedett Roscoe Heyward –, hogy nem 
látod be: D'Orseynak az égvilágon semmi képzettsége nincs a beruházási 
tanácsadásra. Bizonyos mértékig sajnálom, hogy a felesége nálunk dolgozik. 

– A hivatásukat illetıen Edwina és Lewis D'Orsey mindig hangsúlyozták 
szakmai függetlenségüket – vágott vissza Alex Vandervoort. – Ezt bizonyára 
te is nagyon jól tudod. Ami pedig a képzettségét illeti, hadd emlékeztesselek 
rá, hogy egy sereg több-diplomás szakember leégett már a gazdasági 
elırejelzéseivel. Lewis D'Orsey jóslatai ezzel szemben igen gyakran beválnak. 

– A Supranationalre ez nem vonatkozik! 
– Továbbra is úgy gondolod, hogy a SuNatCo helyzete szilárd? 
Alex nyugodt hangon kérdezte, csöppet sem ellenséges indulattal, csupán 

azért, hogy tájékozódjék. De Roscoe Heyward majd felrobbant haragjában. 
Keret nélküli szemüvege mögül haragosan meredt Alexre, s még jobban 
elvörösödött. 

– Tudom, hogy semminek sem örülnél jobban – kiáltotta –, mint ha 
megbukna a SuNatCo és vele én is! 

– Nem, nem errıl van szó... 
– Ne vágj közbe, kérlek! – Heyward arca rángatózott a dühtıl. – Elegem 

van a kicsinyes áskálódásodból, a diszkreditálási kísérleteidbıl. Ezt a szemetet 
is te terjeszted – mutatott a D'Orsey Newsletter példányára. – Azt mondom, 
hagyd abba. A Supranational mindig szilárd, egészséges cég, haladó 
módszerekkel dolgozó vállalat volt és most is az: a bevétele magas, vezetése 
jó kezekben van. És hiába irigykedel, a SuNatCót én szereztem meg 
ügyfélnek; a SuNatCo az én asztalom. És figyelmeztetlek: ne avatkozz bele! 

Ezzel Heyward sarkon fordult és kivonult a szobából. 
Alex Vandervoort néhány percig töprengett a történteken. Heyward 

dühkitörése megdöbbentette. Két és fél éve ismerte, együttmőködésük során 



nemegyszer támadt köztük nézeteltérés, s alkalomadtán az is megmutatkozott, 
hogy kölcsönösen utálják egymást. De Heyward még soha ennyire nem 
vesztette el az önuralmát, mint ma reggel. 

Alex sejtette, hogy miért. Roscoe hetvenkedése szorongást leplez. Minél 
tovább gondolkozott ezen, annál biztosabb volt benne. 

Alexet már korábban is aggasztotta a Supranational. Fölmerül a kérdés: 
vajon Heywardot is aggasztja? Ha igen, akkor mit kellene tenni? 

Tőnıdése közben eszébe jutott valami. Egy nemrégiben lefolyt beszélgetés 
egyik részlete. Alex megnyomta a mikrofon gombját, és kiszólt a 
titkárnıjének: 

– Próbálja elérni Miss Brackent, kérem. 
Negyed óra is eltelt, míg végre Margot vidám hangja hallatszott a vonal 

másik végérıl: 
– Remélem, jó hírt közölsz. Mert tárgyalásról hívtak ki miattad. 
– Bízzál bennem. Abban az áruházi perben, amelyrıl szombat este 

beszéltél, magánnyomozót vettél igénybe, ugye? 
– Igen. Vernon Jax a neve. 
– Azt hiszem, Lewis ismeri ıt. Vagy legalábbis hallott róla. 
– Igen. 
– És Lewis azt mondta, hogy ez a Jax kitőnı ember, és dolgozott már a 

tızsdetanácsnak is. 
– Igen, errıl én is hallottam. Valószínőleg azért alkalmazták, mén diplomás 

közgazdász. 
Alex hozzábiggyesztette ezt az információt a feljegyzésekhez, amelyeket 

eddig készített az ügyrıl. 
– Diszkrét ember ez a Jax? – kérdezte. – Megbízható? 
– Tökéletesen. 
– Hol találom meg? 
– Majd én elıkerítem. Mondd meg, hogy hol jelenjék meg és mikor. 
– Ma, az irodámban. De feltétlenül! 

 
 
Alex szemügyre vette a tárgyalóasztalnál vele szemben ülı, slampos, 
kopaszodó, jelentéktelen külsejő figurát. A délután derekán jártak. 

Ötven-egynéhány éves lehet, gondolta Alex. Olyan, mint egy nem túl 
jómódú kisvárosi szatócs. Kopott lábbeli. Pecsétes zakó. Mint közben 
megtudta, Jax, mielıtt önállósította magát, tagja volt a szövetségi adóhivatal 
nyomozóstábjának. 

– Úgy értesültem, hogy diplomás közgazdász – mondta Alex. 



– Igen. Esti tanfolyam – válaszolt lekicsinylı vállvonogatással Jax. – 
Hiszen tudja, hogy van... Sok a szabad idım... 

Elbizonytalanodott a hangja; a magyarázat befejezetlen maradt. 
– Hogy áll a könyveléssel? Vannak ilyen ismeretei? 
– Valami keveset értek hozzá. Éppen készülök a hites könyvvizsgálói 

vizsgára. 
– Esti tanfolyamon, gondolom. 
Alex lassan rájött, miféle egyéniséggel hozta össze a sors. 
– Bezony – mosolyodott el Jax. 
– Nos, Mr. Jax... 
– A legtöbben Vernonnak hívnak. 
– Nos, Vernon, szeretném, ha elvégezne számomra egy vizsgálatot. 

Abszolút bizalmas ügy, és a gyorsaság lényeges követelmény. Hallott már a 
Supranational Corporationrıl? 

– Természetesen. 
– Szeretném, ha kinyomozná, hogy áll pénzügyileg az a cég. De tudja... 

szóval nem jut eszembe jobb kifejezés...^ amolyan külsı szimatolásról lenne 
szó. 

Jax ismét elmosolyodott. 
– Mr. Vandervoort – mondta, ezúttal jóval határozottabb hangon –, nekem 

pontosan ez a szakmám. 
Megállapodtak a határidıben: a detektív egy hónap múlva szállítja az 

eredményt, de ha Alex kéri, küld egy közbensı jelentést is. A bank megbízói 
szerepét szigorúan titokban tartják. Törvénytelen cselekedethez nem 
folyamodhat. A magánnyomozó tiszteletdíja tizenötezer dollár plusz az 
ésszerő költségek megtérítése. A honorárium fele azonnal fizetendı, a másik 
fele a zárójelentés után. Alex elintézi, hogy a tiszteletdíjat az FMA utalja át a 
maga mőködési költségkeretébıl. Tudta, hogy idıvel igazolnia kell majd a 
kiadás jogosságát, de ezen még ráér törni a fejét. 

Jax már régen elment, amikor Margot telefonált. 
– No, adtál megbízást az emberünknek? 
– Igen. 
– Mély benyomást keltett benned a fickó, mi?! 
Alex elhatározta, hogy belemegy a játékba. 
– Nemigen. 
Margot halkan felnevetett. 
– Akkor majd fog! Meglátod. 
Alex azonban nagyon remélte, hogy nem fog. Hın áhította, hogy Lewis 

D'Orsey ösztöne ezúttal tévesnek bizonyuljon, hogy Vernon Jax ne fedezzen 



fel semmit, és hogy a Supranationalrıl szállongó híresztelések álhírek 
legyenek. 
 
 
Aznap este Alex ismét meglátogatta Celiát a szanatóriumban. Egyre inkább 
rettegett ezektıl a látogatásoktól; mindig roppant nyomott hangulatban 
távozott a feleségétıl, de azért továbbra is rendszeresen látogatta az asszonyt. 
Kötelességérzetbıl? Vagy talán bőntudatból? Nem volt benne biztos. 

Mint rendesen, most is ápolónı kísérte Celia különszobájába. Amikor az 
ápolónı elment, Alex leült, és beszélni kezdett. Semmitmondó dolgokról 
fecsegett, teljesen egyoldalúan; mondta, ami éppen eszébe jutott. Celia semmi 
jelét sem adta annak, hogy hallja, vagy hogy egyáltalán tudomása van férje 
jelenlétérıl. Egy korábbi alkalommal Alex halandzsanyelven beszélt egy 
ideig, és figyelte, változik-e Celia üres arckifejezése. Nem változott. Utána 
Alex szegyeiké, hogy ilyesmire vetemedett, és nem ismételte meg a kísérletet. 

De kialakult az a szokása, hogy miközben fecsegett Celiának, egészen 
máshol járt az esze. Most egyebek közt ezt mondta: 

– Az emberek manapság tele vannak mindenféle problémákkal, Celia: 
olyan problémákkal, amelyekre néhány évvel ezelıtt még senki se gondolt. 
Minden olyan okos dolog, amit az emberiség felfedez vagy kitalál, tucatnyi 
olyan kérdéssel vagy döntéssel állít szembe minket, amilyenekkel azelıtt nem 
kellett szembenéznünk. Vegyük például az elektromos konzervnyitót. Ha van 
az embernek – mint teszem azt, nekem, a lakásomban –, törheti a fejét, hová 
kapcsolja be, mikor használja, hogyan tartsa tisztán, mit kell csinálni, ha 
elromlik, s a többi. Ha nem lennének elektromos konzervnyitók, akkor nem 
merülnének fel ilyen problémák, és utóvégre kinek van szüksége rájuk? És ha 
már a problémáknál tartunk, jut belılük jó néhány nekem is: a 
magánéletemben is, meg a bankban is. Ma is például egy nagy problémával 
kellett megküzdenem. Bizonyos tekintetben te kedvezıbb helyzetben vagy, 
mert idebent... 

Alex nem folytatta a gondolatsort, mert rádöbbent: ha ez nem is éppen 
halandzsa, de nagy hülyeség. Idebent, ebben a tragikusan sötét féléletben 
senki, de senki sincs kedvezıbb helyzetben. 

Márpedig Celiának semmi kilátása valami másra; ez egyre világosabbá vált 
az elmúlt néhány hónap folyamán. Alig egy esztendeje még megvoltak a 
törékeny, kislányos szépség nyomai. Most már semmi sem maradt belılük. 
Egykor oly gyönyörő, szıke haja megritkult, színe megfakult. Bıre 
megszürkült s itt-ott felkapart pattanások éktelenkedtek rajta. 



Azelıtt csak alkalmanként kuporodott embrióhelyzetbe, mostanra azonban 
állandósult ez a pozíció. S jóllehet Celia tíz évvel fiatalabb volt Alexnél, 
vénasszonynak látszott, húsz évvel idısebbnek. 

Idestova öt éve került a szanatóriumba. Idıközben teljességgel 
“hospitalizálódott", s ez most már nyilván így is marad. 

Miközben nézte a feleségét és folytatta a fecsegést, Alex részvétet és 
szomorúságot érzett, de ragaszkodást és szeretetet már nem. Talán kellene 
ilyesmit is éreznie, gondolta; de képtelen volt rá. Felismerte viszont, hogy 
olyan kötelékek főzik Celiához, amelyek csak akkor bonthatók fel, ha egyikük 
meghal. 

Visszaemlékezett a beszélgetésre, amelyet, majdnem tizenegy hónappal 
ezelıtt, Ben Rosselli drámai bejelentésének másnapján folytatott dr. 
McCartneyval, a szanatórium vezetıjével. Amikor megkérdezte tıle, milyen 
hatással lehet Cellára, ha elválik tıle és újra megnısül, dr. McCartney azt 
felelte, hogy az asszony talán éppen ezzel lépné át azt a határt, amely még 
elválasztja ıt a totális elmebajtól. 

Valamivel késıbb pedig Margot kijelentette: nem veszem a telkemre – és a 
te lelkiismeretedet sem akarom ilyesmivel terhelni –, hogy feneketlen gödörbe 
taszítsam azt, ami Celia épelméjőségébıl még megmaradt. 

Ma este Alex azon tőnıdött, hogy vajon Celia épelméjőségének roncsai 
nincsenek-e máris abban a feneketlen gödörben. De még ha így volt is, Alex 
akkor is viszolygott attól, hogy elindítsa a válóper kíméletlen gépezetét. 

Nem költözött végleg Margot Brackenhez, és barátnıje se hozzá. Margot-
nak bármelyik megoldás megfelel; Alex viszont házasságra óhajtott lépni vele, 
amit persze nem tehetett meg, ha nem válik el Celiától. Az utóbbi idıben 
azonban érezte, hogy Margot türelmetlen, amiért ı képtelen dönteni. 

Milyen különös! Az FMA-ban egy pillanat alatt hozza meg a nagy 
horderejő döntéseket, de magánéletében határozatlanság gyötri! 

A kérdés lényegét Alex abban látta, hogy még most sem tudja, bőnös-e 
vagy sem. Lehet, hogy évekkel ezelıtt, nagyobb erıfeszítéssel, több szeretettel 
és nagyobb megértéssel megmenthette volna fiatal, gyönge idegzető, 
bizonytalan feleségét mindattól, ami bekövetkezett? Még mindig gyanította, 
hogy igen – ha odaadóbb férj és kevésbé odaadó bankember lett volna. 

Ezért folytatta látogatásait, ezért tette meg továbbra is azt a keveset, amit 
még meg tudott tenni. 

Amikor elérkezett a távozás ideje, Alex felállt és odament Celiához; meg 
akarta csókolni az asszony homlokát, mint mindig, amikor az asszony 
engedte. De ezen az estén Celia elhúzódott, teste még jobban összegörnyedt, 
szemében hirtelen felvillant a félelem. Alex sóhajtott, és nem kísérletezett 
tovább. 



– Jó éjt, Celia – mondta. 
Választ nem kapott. Kilépett a helyiségbıl, és otthagyta a feleségét abban a 

magányos világban, amelynek immár lakója volt. 
Másnap reggel Alex hívatta Nolan Wainwrightot. Közölte a biztonsági 

fınökkel, hogy a Vernon Jaxnek járó nyomozói tiszteletdíjat Wainwright 
osztálya fogja átutalni. Ó, Alex jóváhagyta a kiadást. Alex nem nyilatkozott 
Jax vizsgálatának jellegérıl, Wainwright pedig nem kérdezte. Egyelıre – így 
döntött Alex – jobb, ha minél kevesebben tudnak a megbízás céljáról. Nolan 
Wainwrightnak is volt közölnivalója Alex számára. Elmondta, hogy Miles 
Eastin “téglaként" fog tevékenykedni a bank számára. 

– Nem! – csattant fel Alex. – Nem akarom, hogy az az ember szerepeljen a 
bérlistánkon. 

– Nem lesz rajta a bérlistán – érvelt Wainwright. – Megmondtam neki 
világosan, hogy a bank nem veszi állományba. Kizárólag készpénzt fog kapni, 
és az összeg semmiféle kimutatásban nem fog szerepelni. 

– Szırszálhasogatás ez, Nolan – tiltakozott Alex. – Akárhogy nézzük, 
Eastin mégiscsak a mi alkalmazottunk lenne. Márpedig én ehhez nem 
járulhatok hozzá. 

– Ha nem járulsz hozzá, akkor megkötöd a kezemet, és nem hagyod, hogy 
végezzem a munkámat. 

– A munkavégzés nem azt jelenti, hogy egy elítélt tolvajt foglalkoztass. 
– Olyasmirıl még nem hallottál, hogy az egyik tolvaj segítségével el lehet 

fogni a másikat? 
– Akkor keress olyan valakit, aki nem a mi bankunktól lopott. 
Érveltek, vitatkoztak, olykor hevesen. Végül Alex, viszolyogva bár, de 

beleegyezett. 
– Tudja Eastin, hogy milyen nagy kockázatot vállal? – kérdezte azután. 
– Tudja. 
– Beszéltél neki arról a holttestrıl? 
Alex néhány hónappal azelıtt értesült Wainwrighttól Vic haláláról. 
– Igen – válaszolta Wainwright. 
– Még mindig nem tetszik az ötlet. Egy csöppet sem. 
– Még kevésbé fog tetszeni, ha a hitelkártyacsalásból származó 

veszteségeink tovább növekednek. Márpedig növekednek. 
Alex felsóhajtott. 
– Jó, rendben van. A te osztályod, jogod van úgy vezetni, ahogy akarod. 

Ezért adtam be a derekamat. De hadd hang súlyozzam: ha jó okod van azt 
hinni, hogy Eastin veszélyben forog, kötelességed azonnal kihúzni a csávából. 

– Ez a szándékom. 



Wainwright örült, hogy végül gyızött, jóllehet a vita a vártnál keményebb 
volt. Nem volt alkalmas a légkör egyéb dolgok említésére. Nem mondta el 
például, hogy reméli: Juanita Núñez hajlandó lesz elvállalni a közvetítı 
szerepét. Végül is az elvi beleegyezés megvan, gondolta; miért kellene 
mindenféle részletkérdéssel zaklatnom Alexet? 
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Juanita Núñez gyanakvás és kíváncsiság között hányódott. Gyanakodott, mert 
nem kedvelte Nolan Wainwrightot, és nem bízott benne. Viszont kíváncsi 
volt, miért akar vele találkozni a biztonsági fınök, mégpedig láthatólag 
titokban. Aggodalomra oka nincs, biztosította róla telefonon Wainwright, 
amikor felhívta a belvárosi fiókintézetben. Csak azt szeretné, mondta, ha 
bizalmasan elbeszélgetnének. 

– Arról van szó – mondta –, hogy hajlandó-e segítségére lenni valakinek. 
– Magának? 
– Nem egészen. 
– Akkor hát kinek? 
– Jobb szeretném négyszemközt közölni. 
Wainwright hangjából Juanita úgy érezte, hogy a biztonsági fınök 

igyekszik barátságosan viselkedni. De a fiatalasszony elhárította a baráti 
hangot, mert még emlékezett rá, milyen érzéketlen, durva magatartást 
tanúsított Wainwright, amikor ıt tolvajlással gyanúsították. Ezt még utólagos 
bocsánatkérése sem tudta kitörölni Juanita emlékezetébıl. Nem hiszem, hogy 
valaha is el tudnám felejteni a dolgot, gondolta. 

Akárhogy is: Nolan Wainwright az FMA magas rangú tisztviselıje, ı 
viszont alacsony rangú alkalmazott. 

– Itt vagyok a munkahelyemen – válaszolta a telefonba –, és amikor 
utoljára láttam, az alagút nem volt zárva. 

Azt hitte ugyanis, hogy vagy Wainwright jön át hozzá a központi 
toronyházból, vagy pedig megkéri, hogy ı menjen át a központba. Wainwright 
azonban meglepetéssel szolgált. 

– Jobb, ha nem a bankban találkozunk, Mrs. Núñez. Amikor 
elmagyarázom, meg fogja érteni, hogy miért. Mi lenne, ha este elmennék 
magáért, és elvinném kocsikázni? Közben beszélhetnénk. 

– Nem megy. – Juanita óvatosabb volt, mint valaha. 
– Úgy érti, hogy ma este nem megy? 
– Úgy. 



– És holnap? 
Juanita húzta az idıt, halogatta a döntést. 
– Majd értesítem. 
– Rendben van, hívjon fel holnap. Amilyen korán csak lehet. És kérem, ne 

szóljon senkinek a telefonbeszélgetésünkrıl. 
Ezzel Wainwright letette a kagylót. 
Nos, eljött a “holnap". Szeptember harmadik hetének keddi napja. A 

délelıtt derekán Juanita ráeszmélt, hogy ha rövidesen nem telefonál 
Wainwrightnak, akkor Wainwright hívja fel ıt. 

Még mindig nyugtalankodott. Néha jó orrom van, gondolta, megérzem a 
bajt, márpedig most bajt szimatolok. Megfordult a fejében, hogy tanácsot kér 
Edwina D'Orseytıl, hiszen ott ül – innen is látja – a másik oldalon, az 
emelvényre helyezett igazgatói íróasztalnál. De aztán eszébe jutott, hogy 
Wainwright figyelmeztette: ne szóljon senkinek. És már ez is szította Juanita 
kíváncsiságát. 

Ma új folyószámlákkal dolgozott. Ott volt mellette a telefon. Rámeredt, 
aztán fölvette a kagylót, és tárcsázta a biztonsági osztály telefonszámát. 

Néhány másodperc múlva már hallotta is Nolan Wainwright mély hangját. 
– Nos, rendben van a mai este? Gyızött a kíváncsiság. 
– Igen. De nem maradhatok sokáig. 
Legfeljebb fél óráig hagyhatja magára Estelát, magyarázta. 
– Fél óra elegendı – mondta Wainwright. – Nos, mikor jöjjek? És hová? 

 
 
Alkonyodott, amikor Nolan Wainwright Mustang II-je odakanyarodott a 
járdához, a Forum Eastnek az elé a bérháza elé, amelyben Juanita Núñez 
lakott. Néhány pillanat múlva megjelent a fiatalasszony; gondosan becsukta 
maga mögött a földszinti kaput. Wainwright a volán mögül átnyúlt, kinyitotta 
a túlsó ajtót, és Juanita beszállt. A férfi segített becsatolni a biztonsági övet. 

– Köszönöm, hogy eljött – mondta. 
– Fél óra – emlékeztette az asszony. – Nem több. Nem igyekezett 

barátságosan viselkedni, és máris idegesítette, hogy magára hagyta a kislányát. 
A bank biztonsági fınöke bólintott, és elkormányozta a kocsit a járdától, be 

a forgalomba. Kétsaroknyit haladtak, szótlanul. Aztán balra kanyarodtak egy 
forgalmasabb, több sávos útra, amelyet fényesen kivilágított üzletek és 
éttermek szegélyeztek. Vezetés közben Wainwright így szólt: 

– Hallom, hogy Eastin felkereste magát. 
– Honnan tudja? – csattant fel Juanita. 
– Eastin mondta. Azt is elmondta, hogy maga megbocsátott neki. 
– Ha elmondta, hát elmondta. 



– Juanita! Szólíthatom így? 
– Gondolom, igen. Az a nevem. 
Wainwright felsóhajtott. 
– Juanita, már mondtam magának, mennyire sajnálom, hogy kettınk közt 

annak idején olyan rosszul alakultak a dolgok. Nem kárhoztatom magát, ha ezt 
még mindig felrója nekem. Az asszony kissé fölengedett. 

– Bueno, de jobb lesz, ha megmondja, mit akar. 
– Szeretném tudni, hajlandó-e Eastin segítségére lenni. 
– Tehát róla van szó? 
– Igen. 
– És ugyan miért? Nem elég, hogy megbocsát ott ám neki? 
– Ha kíváncsi a véleményemre: több, mint elég. De éppen ı mondta, hogy 

maga esetleg... 
– Milyen segítségrıl lenne szó? 
– Mielıtt megmondom, arra kérem, ígérje meg: ez a ma esti beszélgetés 

kettınk között marad. 
Juanita vállat vont, 
– Nincs kinek továbbadnom. Megígérem. 
– Nos, Eastin bizonyos nyomozói munkát fog végezni. A bank számára, de 

nem hivatalosan. Ha sikerrel jár, az elısegítheti a rehabilitálását. Márpedig ı 
ezt szeretné. – Wainwright elhallgatott, mert egy lassú pótkocsis vontatót 
kellett megelıznie. Aztán így folytatta: – A munka kockázatos. De még 
kockázatosabb volna, ha Eastin közvetlenül nekem tenne jelentést. 
Olyasvalakire van tehát szükségünk, neki is, nekem is, aki továbbítja az 
üzeneteket, mindkét irányba. Röviden: közvetítıre. 

– És maga úgy döntött, hogy én legyek az? 
– Senki sem döntött el semmit. Az a kérdés, hogy maga vállalja-e. Ha igen, 

segítene Eastinnek, hogy segíthessen magán. 
– És Miles az egyetlen, akinek segítenék? 
– Nem – ismerte be Wainwright. – Nekem is segítene, a banknak is. 
– Mindjárt gondoltam. 
Elhagyták a fényesen kivilágított városnegyedet; a folyó egyik hídján 

átkeltek a túlpartra. A sőrősödı sötétségben feketén csillogott a víz. A fémes 
fényő úttestet zúgva szántották a kerekek. A híd végétıl indult az egyik 
országos fıút. Wainwright ráfordult. 

– Valami nyomozást említett – mondta Juanita. – Mondjon róla többet. 
Halkan beszélt és egykedvően. 
– Jó – bólintott Wainwright, és elmondta, hogyan fog dolgozni Eastin 

titkos ügynökként, hogyan használná fel börtönbeli kapcsolatait, miféle 
adatokat, bizonyítékokat kell keresnie. Nincs értelme, döntötte el Wainwright, 



hogy bármit elhallgassak; amit most nem mondanék el, arra Juanita késıbb 
úgyis rájönne, így aztán Vic haláláról is beszámolt, bár a legcsúnyább 
részleteket nem említette. 

– Nem azt mondom, hogy Eastinnel ugyanez fog történni – fejezte be a 
mondókáját. – Mindent megteszek, ami lehetséges, hogy ez ne fordulhasson 
elı. De azért mondom el mindezt, hogy maga is tisztán lássa, milyen 
kockázatot vállal Eastin. S ezt ı is tudja. Ha maga a segítségére lenne, 
nagyobb biztonságban erezhetné magát. 

– És az én biztonságomról ki gondoskodna? 
– A maga szempontjából úgyszólván teljesen veszélytelen a dolog. Maga 

csak Eastinnel és velem lenne kapcsolatban. Senki más nem tudna róla, és 
maga nem kompromittálódna. Ebben biztosak lehetünk. 

– Ha olyan biztos a dolgában, akkor miért kell most így találkoznunk? 
– Egyszerő óvintézkedés. Hogy senki se lásson minket együtt, és senki se 

hallgassa ki a beszélgetésünket. 
Némi szünet után Juanita megkérdezte: 
– Ez minden? Egyéb mondanivalója nincs a számomra? 
– Nincs. Ez minden, azt hiszem. 
Az országúton jártak, Wainwright egyenletesen vezetett, óránként 

negyvenöt mérföldes sebességgel. A külsı sávon haladt, sok kocsi megelızte. 
Szemben, a kettéosztott országút másik oldalán, három sávon áramlottak 
feléjük a reflektorok, egymásba mosódva. Wainwright úgy tervezte, hogy 
rövidesen rátér a kijáratra, megfordul és ugyanazon az útvonalon 
visszamennek a városba. Juanita szótlanul ült mellette, és mereven nézett 
elıre. 

Wainwright szerette volna tudni, mi jár a fejében, és milyen választ fog 
adni. Igenlı választ remélt. Mint már korábban is, kihívónak, szexuálisan 
vonzónak érezte ezt a filigrán, tündérszerő, kislányos asszonyt. Szerepet 
játszott" ebben a konoksága, de az illata is: illatos asszonyi jelenléte a zárt 
kiskocsiban. Válása óta kevés nı fordult meg Nolan Wainwright életében, és 
más körülmények között talán szerencsét próbál Juanitánál. Most azonban 
olyan fontos dolgot akart az asszonytól, hogy nem kockáztathatott a saját 
vágyai érdekében. 

Éppen meg akarta törni a csendet, amikor Juanita feléje fordult. A 
félhomályban is látható volt, hogy lángol a szeme. 

– Maga teljesen megırült! – Felemelte a hangját. – Mit gondol, hülye 
vagyok én? Bolond? Azt mondja, számomra nincs kockázat! Már hogyne 
lenne! Óriási kockázatot vállalnék! És miért!? Biztonság úr és az ı bankja 
dicsıségéért! 

– Egy pillanat... 



Juanita nem vett tudomást a közbeszólásról, dılt belıle a szó, haragja 
áradt, mint valami lávafolyam. 

– Hát olyan könnyő célpont vagyok én? Velem már mindent lehet, csak 
azért, mert magányos nı vagyok és Puerto Ricó-i? Maga fütyül rá, hogy kit 
használ fel és hogyan? Vigyen haza! Különben is, micsoda pendejada ez az 
egész? 

– Várjon, várjon! – vágott közbe Wainwright. Az asszony dühkitörése 
meglepte. – Mit jelent az, hogy pendejada? 

– Azt, hogy hülyeség! Pendejada, hogy maga feláldozná egy ember életét 
anyagiakért, azokért a rohadt hitelkártyáiért. Pendejada, hogy Miles vállalja 
ezt a veszélyt. 

– Ö jött hozzám segítséget kérni. Nem én mentem hozzá. 
– És maga ezt nevezi segítségnek? 
– Eastin fizetést fog kapni azért, amit tesz. Ezt is ı akarta. És ı javasolta 

magát közvetítınek. 
– Akkor meg mi a nyavalya ütött belé, hogy nem ı maga kér meg rá? 

Leharapták a nyelvét? Vagy talán szégyelli magát, és a maga háta mögé bújik? 
– Jól van már, jól van! – szabadkozott Wainwright. – Értem, értem. 

Hazaviszem magát. 
A közelben volt egy letérırámpa, fölkormányozta rá a kocsit, és a felüljáró 

útba ejtésével a város irányába kanyarodott vissza. 
Juanita magában füstölgött. 
Eleinte nyugodtan próbálta fontolgatni Wainwright javaslatát. Miközben 

azonban a biztonsági fınök fejtegetéseit hallgatta, úrrá lett rajta a kétkedés. 
Kérdések tolultak az agyába, és amikor választ keresett rájuk, elfutotta a 
méreg, és végül kirobbant belıle a düh. Friss győlölet és undor fogta el a 
mellette ülı férfi iránt. Visszatért és felerısödött az a kínos érzés, amely 
korábbi érintkezésükkel volt kapcsolatos. És nemcsak maga miatt haragudott; 
az is dühítette, hogy Wainwright és a bank fel akarja használni Milest. 

Ugyanakkor Milesra is haragudott. Miért nem ı maga jött el egyenesen? 
Nem eléggé férfi a talpán? Emlékezett, hogy alig három hete megcsodálta 
Miles bátorságát: volt ereje eljönni, szembenézni vele, bőnbánatot tanúsítani, 
bocsánatot kérni. De ez a mostani magatartása, az, hogy mással próbálja ıt 
meggyızet ni, inkább arra a csalárdságra emlékeztet, amellyel annak idején rá 
akarta hárítani a saját gaztettét. De aztán hirtelen irányt változtattak a 
gondolatai. Nem viselkedik-e durván és igazságtalanul? Önmagába tekintve, 
föltette a kérdést: nem járul-e hozzá pillanatnyi kiábrándultságához a csalódás, 
amiért Miles nem jött vissza? És vajon nem mélyíti el most ezt a csalódást 
valami neheztelés? Neheztelés azért, hogy Milest, akit mindennek ellenére 
kedvel, most Nolan Wainwright képviseli nála, akit viszont nem kedvel? 



Haragja általában hamar elpárolgott, és most sem tartott sokáig. 
Bizonytalanság lépett a helyébe. 

– Most mit fog csinálni? – kérdezte Wainwrighttól. 
– Akárhogyan döntök is, annyi bizonyos, hogy nem kötöm a maga orrára. 
Érdes hangnemben válaszolt, nem igyekezett már barátságosan viselkedni. 
Juanitában hirtelen fölmerült a riadt kérdés, hogy vajon nem volt-e 

feleslegesen harcias. Utóvégre simán elutasíthatta volna az ajánlatot, nem 
kellett volna sértegetnie ezt az embert. Lehetséges, hogy Wainwright módot 
talál a megtorlásra? A bankban? Nem tette kockára az állását? Az állást, 
amelynek révén eltartja Estelát! Szorongása nıttön-nıtt. Végül már úgy 
érezte, hogy csapdába esett. 

És még valami! Ha becsületes akar lenni önmagához – márpedig igyekezett 
az lenni –, akkor be kell ismernie: sajnálja, hogy döntése következtében nem 
látja többé Milest. 

Az autó lassított. Közel jártak a kanyarhoz, amely után a folyó hídja 
következik. 

Juanita maga is meglepıdött, amikor halkan, tompán megszólalt: 
– Hát jó, megteszem. 
– Mit? 
– Vállalom. Izé leszek. Hogy is mondta? 
– Közvetítı. – Wainwright oldalpillantást vetett rá. – Bizonyos benne? 
– Igen, biztos vagyok benne. 
Wainwright ismét felsóhajtott. Másodszor az est folyamán. 
– Furcsa teremtés maga – mondta. 
– Nı vagyok. 
– Igen – bólintott Wainwright, és ismét kissé barátságosabb lett –, 

észrevettem. 
A Forum Easttıl másfél saroknyira Wainwright megállította a kocsit, de 

tovább járatta a motort. Zakója belsı zsebébıl két borítékot vett elı. Az egyik 
tömött volt, a másik jóval kisebb. Az elıbbit átadta a fiatalasszonynak. 

– Pénz Eastinnek. Tartsa magánál, amíg fel nem veszi magával a 
kapcsolatot. 

Négyszázötven dollár van a borítékban, magyarázta Wainwright; ötszáz 
dollár havi illetményben állapodtak meg, ebbıl levont ötven dollárnyi 
elıleget, amelyet az elmúlt héten adott Eastinnek. 

– A hét második felében Eastin fel fog hívni engem – folytatta Wainwright. 
A maga nevét nem említjük, de tudtára fogom adni, hogy érintkezésbe kell 
lépnie magával. 

Juanita bólintott. Koncentrált, elraktározta az információt. 



– Ez után a telefonbeszélgetés után Eastinnel nem leszek többé közvetlen 
kapcsolatban. Az üzeneteket maga fogja közvetíteni mindkét irányba. Az 
lenne a legjobb, ha nem írná fel ıket, hanem fejben tartaná. Véletlenül tudom, 
hogy a maga memóriája kitőnı. 

Wainwright az utóbbi mondatot mosolyogva mondta, és Juanita egyszerre 
csak felnevetett. Hát nem furcsa? Az a kitőnı memóriája, amely egykor a 
bankkal és Nolan Wainwrighttal támadt bajainak okozója volt, most 
Wainwright bizalmának záloga! 

– Apropó – folytatta Wainwright –, szükségem lesz az otthoni 
telefonszámára. Nem találtam a telefonkönyvben. 

– Mert nincs telefonom. Túl sokba kerül. 
– Szüksége lesz telefonra. Elıfordulhat, hogy Eastinnek fel kell hívnia 

magát. Meg talán nekem is. Ha rögtön fölszerelteti a készüléket, én 
gondoskodom róla, hogy a bank megtérítse a költségeit. 

– Megpróbálom. De úgy hallom, hogy a Forum East lakóinak mostanában 
sokáig kell várniuk a telefonra. 

– Akkor hadd intézzem el én. Már holnap felhívom a telefontársaságot. És 
garantálom, hogy gyorsan fog menni. 

– Jól van. 
Wainwright felbontotta a kisebbik borítékot. 
– Amikor átadja Eastinnek a pénzt, adja át ezt is. 
Egy Keycharge-hitelkártya volt az, H. E. LYNCOLP névre. A kártya 

hátlapján az aláírás helye kitöltetlen. 
– Mondja meg Eastinnek, hogy írja alá ezt a nevet, a saját normális 

kézírásával. Mondja meg neki, hogy a név álnév, de ha megnézi a 
kezdıbetőket és a vezetéknév utolsó betőjét, látni fogja az eredményt: H-E-L-
P. 

A Keycharge-komputert úgy programozták be, közölte Juanitával 
Wainwright, hogyha ezt a kártyát Miles felmutatja, száz dollárig bármit 
vásárolhat rajta, de ugyanakkor automatikusan riadóztatja a bankot. 
Wainwright ekként értesülne, hogy Eastinnek segítségre van szüksége, és hol 
tartózkodik. 

– Akkor használhatja ezt a hitelkányát, ha valami fontos dologra bukkan és 
támogatásra van szüksége, vagy ha tudja, hogy veszedelemben forog. Attól 
függıen, hogy mi történt, én döntöm el, hogy mi a teendı. Mondja meg 
Eastinnek, vásároljon ötven dollárt meghaladó összegért, mert akkor a bolt 
egészen biztosan jóváhagyást kér a banktól. Utána pedig húzza az idıt, 
amennyire csak lehet, hogy módomban legyen intézkedni. Lehet, hogy 
Eastinnek sose lesz szüksége erre a kártyára – tette hozzá Wainwright. – De ha 
mégis, akkor úgy tud jelt adni, hogy senki ne sejtsen semmit. 



Wainwright kérésére Juanita megismételte az instrukciókat, szinte szóról 
szóra. 

– Nagyon okos nı maga! – nézett rá álmélkodva a biztonsági fınök. 
– ?De qué me vale, muerta? 
– Ez meg mit jelent? 
Juanita egy darabig tétovázott, majd lefordította a mondatot: 
– Mit érek vele holtan? 
– Sose féljen! – szólt Wainwright, és szelíden megérintette a nı 

összekulcsolt kezét. – ígérem, hogy minden simán fog menni. 
Bizakodása e pillanatban ragadósnak bizonyult. Késıbb azonban, odafönt a 

lakásán, amikor Estela már aludt, Juanita rossz elıérzete, hogy veszély 
fenyegeti, makacsul visszatért. 
 
 

7 
 
 
A Hetvenhetes Testkultúra Klub bőzlött a kazángıztıl, az áporodott 
vizeletszagtól, a testszagtól és az alkoholtól. Bizonyos idı elteltével azonban 
mindeme kipárolgások egyetlen csípıs szaggá olvadtak össze, amelyet az 
odabent tartózkodók, különös módon, elfogadhatónak éreztek, úgyhogy 
inkább az idınként beáramló friss levegıt tekintették idegenszerőnek. 

A klub egy skatulyaszerő, háromemeletes téglaépületben volt, egy lezüllött 
zsákutcában, a belváros peremén. Homlokzatát a fél évszázados kopás és 
elhanyagoltság, újabban pedig a falra karcolt rajzok éktelenítették el. Az 
épület csúcsán zászló nélküli, csonka zászlórúd meredt a magasba, senki 
emberfia nem emlékezett rá, hogy valaha is másként látta volna. A fıbejárat 
egyetlen, tömör, felirat nélküli ajtóból állt, amely egyenesen a járdára nyílt, a 
járdát pedig repedések, fölfordított kukák és kutyaürülék-halmok díszítették. 
A hallban, melynek falairól lepattogzott már a festék, egy laposra vert képő 
volt bokszolónak volt a feladata az ırködés, aki beengedte a tagokat és 
gorombán kilökte az idegeneket, ám idınként nem volt a helyén, ezért Miles 
Eastint senki sem állította meg. 

Dél felé járt az idı, a hét közepén; valahol hátul az épületben emelt hangon 
lármáztak. Miles a hangok irányába haladt, végig a nem túlságosan tiszta 
földszinti folyosón, amelynek falain ökölvívó-mérkızésekrıl készült, 
megsárgult fényképek díszelegtek. A folyosó végén ajtó nyílt egy 
félhomályban úszó söntésre, ahonnan a hangok jöttek. Miles bement. 

Eleinte alig látott a félhomályban; bizonytalanul mozgott, és egy 
mindenféle italokkal megtelt tálcát cipelı pincérbe ütközött. A pincér 



káromkodott, de sikerült egyensúlyban tartania a poharakat, és továbbrohant. 
A bárszékeken üldögélı két férfi arra fordította a fejét. 

– Ez itten privát klub, haver – szólt rá Milesra egyikük. – Ha nem vagy tag, 
akkor kifelé! 

– Megint az a lusta dög, a Pedro szúrta el –panaszolta a másik. – Szép kis 
portás! Hé, ki maga! Mit akar? 

– Jules LaRoccát keresem – mondta Miles. 
– Keresd máshol – förmedt rá az, aki elsınek szólt hozzá. – Itt nincs ilyen 

nevő mandró. 
– Na nézd csak, a Miles gyerek! – csörtetett elı a homályból egy zömök, 

pókhasú figura. LaRocca volt, aki a drummonburgi börtönben a maffiasor 
futárjaként gyakran kereste Miles és oltalmazója, Karl társaságát. Karl még 
bent volt, és a jelek arra mutattak, hogy ott is marad; Jules LaRoccát viszont 
feltételesen szabadlábra helyezték, röviddel Miles elıtt. 

– Hello, Jules – viszonozta a köszöntést Miles. 
– Gyere, ismerkedjél meg a többiekkel – ragadta meg Miles karját 

kövérkés ujjaival LaRocca. – Ez itten egy haverom – mondta a bárszékeken 
ülı két férfinak, akik erre közönyösen hátat fordítottak. 

– Ide hallgass – mondta Miles –, nem megyek. Nincs egy árva buznyákom. 
Könnyedén váltott át a börtönben tanult jassznyelvre. 
– Rá se ránts. Bedobsz pár pofa sört a kontómra. Miközben az asztalokat 

kerülgették, LaRocca megkérdezte: 
– Hol voltál mostanáig? 
– Munkát kerestem. Teljesen kivagyok, Jules. Segítségre van szükségem. A 

szabadulásom elıtt azt mondtad, tıled megkaphatom. 
– Persze, világos. 
Megálltak egy asztalnál, ahol már ült két férfi. Az egyik sovány volt, 

gyászos, himlıhelyes ábrázatú. A másiknak hosszú, szıke haja volt, 
cowboycsizmát és sötét szemüveget viselt. LaRocca odahúzott még egy 
széket. 

– Ez itten a haverom, Miles – mutatta be Eastint. 
A sötét szemüveges mordult egyet, a másik pedig így szólt: 
– Az a fej, aki annyi mindent tud a stekszrıl? 
– Az! – bólintott LaRocca, aztán elordította magát, hogy sört kér. Majd 

bíztatta a himlıhelyest, hogy kérdezzen valamit Milestól. 
– Például mit? 
– Hát a stekszrıl, te seggfej – szólt a sötét szemüveges. 
– Mondd csak, hol a francba használtak elıször dollárt? 
– Könnyő kérdés – válaszolta Miles. – Sokan azt hiszik, Amerika találta fel 

a dollárt. Pedig nem. Csehországból jött, ami akkor Németországhoz tartozott. 



Csakhogy akkor tallérnak, thaler-nak nevezték, ezt pedig az európaiak közül 
sokan nem tudták kimondani. Dollárnak ejtették, és úgy is maradt. Az egyik 
elsı utalás a dollárra a Macheth-ben olvasható: “Tízezer tallér mindnyájunk 
javára!" 

– A megmicsodában? 
– A mekmekben! – fortyant fel LaRocca. – Akarod látni a színházi mősort 

talán? Lássátok? Mindent tud ez a srác! – tette hozzá büszkén. 
– Hát nem egészen – tiltakozott Miles. – Ha mindent tudnék, akkor azt is 

tudnám, hogy kereshetnék valami dohányt. 
A pincér két korsó sört csapott le eléje az asztalra. LaRocca elıkotort egy 

kis pénzt, és odaadta a pincérnek. 
– De mielıtt magadnak keresnél – közölte Eastinnel –, fizetned kell 

Ominskynak. – Bizalmaskodva odahajolt Mileshoz, tudomást sem véve a 
másik két emberrıl. – A Ruszki tudja, hogy kijöttél a sittrıl. Már érdeklıdött 
is, hogy mit csinálsz. 

Az uzsorás említésére Milest elöntötte a veríték. Még mindig háromezer 
dollárral tartozott neki. Körülbelül ugyanannyival volt adósa a bukmékernek 
is, de az adott pillanatban igen-igen távolinak látta mindkét adósság 
visszafizetésének reményét. Ám jól tudta, hogy idejövetele, jelentkezése 
föleleveníti a régi tartozásokat, és ha nem fizet, kegyetlen megtorlás a 
következmény. 

– De hogyan fizethetnék meg akár egy centet is a tartozásomból, ha 
képtelen vagyok munkát kapni? – kérdezte LaRoccától. 

– Találkoznod kell a Ruszkival – rázta meg a fejét a potrohos. 
– Hol beszélhetek vele? 
Miles tudta, hogy Ominskynak nincs irodája, ott köti az üzleteit, ahol 

éppen alkalma nyílik rá. LaRocca a korsókra mutatott. 
– Elıbb igyad meg ezt itt, aztán elmegyünk megkeresni. 
 
 
– Próbáld az én szempontomból nézni a dolgokat – mondta a jólöltözött 

férfi, miközben nyugodtan evett tovább. Gyémántgyőrős keze fürgén mozgatta 
a kést-villát. 

– Üzletet kötöttünk közös megegyezéssel. Én megtartottam, amire 
köteleztem magam. Te viszont nem. Mondd meg, hogy mit tennél az én 
helyemben? 

– Nézd – fogta Miles könyörgésre a dolgot –, tudod jól, mi történt. Nagyon 
köszönöm, hogy közben megállítottad az órát. De most képtelen vagyok 
fizetni. Pedig szeretnék, hidd el. Adj nekem idıt, kérlek. 



Igor Ominsky megrázta elsırangúan nyírt fejét, manikőrözött kezével 
pedig végigsimította kiborotvált, rózsás képét. Hiú volt a külsejére, jól élt és 
jól öltözködött. Megengedhette magának. 

– Az idı pénz – mondta halkan. – Te máris túl sokat vettél igénybe. 
A vendéglıben, ahova LaRocca elvitte, Ominskyval szemközt ülve Miles 

úgy érezte, ı az egér, Ominsky meg a kobra. Étel nem volt elıtte, sıt még 
csak egy pohár víz sem, pedig nagy szüksége lett volna rá, a torka ugyanis 
egészen kiszáradt, és a gyomra összeszorult a félelemtıl. Ha ebben a percben 
el tudott volna menni Nolan Wainwrighthoz, hogy felmondja 
megállapodásukat, amely ilyen kiszolgáltatott helyzetbe hozta ıt, hát tüstént 
megteszi. De így csak verejtékezett és feszülten figyelt, miközben Ominsky 
falta a jóasszony módra elkészített nyelvhalat. Jules LaRocca idıközben 
tapintatosan a vendéglı söntésébe távozott. 

Miles félelmének egyszerő oka volt. Sejtette, hogy Ominsky üzleti 
tevékenysége szerteágazó, és tudta, hogy hatalma úgyszólván korlátlan. 

Miles egy alkalommal látott egy tévériportot, amelyben Ralph Salernótól, 
az amerikai bőnügyek egyik szakértıjétıl egyebek között azt kérdezték: “Ha 
önnek alvilági életmódot kellene folytatnia, a bőnözésnek melyik fajtáját 
választaná?" Salerno habozás nélkül válaszolt: “Uzsorás lennék." 

Miles börtönbeli kapcsolataiból, de elızı tapasztalataiból is tudta, hogy 
Salernónak igaza van. 

A Ruszki Ominsky-féle uzsorás voltaképpen bankár, aki elképesztıen nagy 
hasznot vág zsebre; minimális kockázattal dolgozik, kis és nagy kölcsönöket 
folyósít, és semmiféle szabály nem korlátozza a mőködését. Az ügyfelek 
keresik ıt; a fordítottja ritkán esik meg: nincs szüksége rá. Nem kell költséges 
helyiséget bérelnie, üzleteit általában autóban vagy kocsmában köti, esetleg 
ebédnél, mint most. Adminisztrációja egyszerő – rendszerint titkosírással 
vezeti –, üzletkötései jórészt készpénzre szólnak és kinyomozhatatlanok. 
Behajthatatlan követeléseinek vesztesége csekély. Adót nem fizet, se 
szövetségit, se államit, se városit vagy községit. De a kamatlábat száz 
százalékban állapítja meg, sıt gyakran még ennél is többet követel. 

Miles úgy sejtette, hogy Ominskynak állandóan legalább kétmillió dollárja 
van “az utcán". Ennek egy része az uzsorás saját pénze, a többit a szervezett 
bőnözés nagymenıi bízzák rá; Ominsky csinos hasznot csihol ki a számukra, s 
persze maga is lecsíp némi jutalékot. Ha valaki százezer dollárt fektet be az 
uzsoraüzletbe, rendes körülmények között öt év alatt másfél millióra nı a 
tıkéje, nyeresége tehát ezernégyszáz százalékos! Nincs még egy üzlet a 
világon, amely ennyit hozna a konyhára. 

S az uzsorás ügyfelei korántsem csak kisemberek. Meglepıen gyakran 
fordulnak hozzá kölcsönért nagy nevek és tekintélyes cégek, amikor már 



minden más kölcsönforrás bedugult. Megesik, hogy fizetség helyett az 
uzsorást beveszik a vállalkozásba társnak vagy tulajdonosnak. 

Az uzsorás legfıbb kiadásai a “jogai" érvényesítésével kapcsolatosak, de 
ezt igyekszik a minimumra korlátozni, hiszen az összetört végtagok, a 
kórházba került kuncsaftok aligha hoznak pénzt... A begyőjtés legjobb 
fegyvere az ügyfelek megfélemlítése. 

Ehhez persze reális alap kell; ha tehát a kölcsön vevı nem fizet, az uzsorás 
felbérelt vagányai azonnal és kegyetlenül ellátják a baját. 

Az uzsorás kockázata a másfajta bőnözıkével szemben csekélynek 
mondható. Kevés uzsorás ellen indul eljárás, még kevesebbet ítélnek el. Nincs 
bizonyíték. Az uzsorás ügyfelei befogják a szájukat, részben mén félnek, 
részben pedig mert szégyellik, hogy egyáltalán kénytelenek igénybe venni 
szolgálatait. Azok, akiket összevernek, nem tesznek feljelentést, mert tudják, 
hogy ha ehhez az eszközhöz folyamodnak, még alaposabban helybenhagyják 
ıket. Így hát Miles elszorult szívvel hallgatott, miközben Ominsky a 
nyelvhalat pusztította. 

Aztán az uzsorás váratlanul megszólalt: 
– Értesz te a könyveléshez? 
– A könyveléshez? Természetesen! Amikor a bankban dolgoztam... 
Ominsky intett, hogy hallgasson. Rideg, könyörtelen tekintettel méregette. 
– Lehet, hogy használni tudlak. Könyvelıre van szükségem a 

Hetvenhetesben. 
– A Testkultúra Klubban? – kérdezte Miles. Eddig nem tudta, hogy 

Ominsky a tulajdonosa a klubnak. Hozzátette: – Onnan jövök éppen... 
Ominsky közbevágott: 

– Csendben maradsz és figyelsz, ha én beszélek! Csak akkor beszélj, ha 
kérdezlek. LaRocca azt mondja, dolgozni akarsz. Ha én adok neked munkát, 
minden, amit keresel, hozzám kerül, a kölcsön meg a kamat törlesztése 
fejében. Más szóval: az én tulajdonomban vagy. Ezt jól vésd az eszedbe. 

– Igenis, Mr. Ominsky. 
Eastint elöntötte a megkönnyebbülés hulláma. Tehát mégis idıt nyer. 

Hogyan és mién, ez pillanatnyilag mellékes. 
– Kaját, szobát kapsz – közölte a Ruszki –, de figyelmeztetlek: kezeket el a 

kasszától! Mert ha valaha is rajtacsíplek, hát azért fogsz imádkozni, hogy bár 
megint a banktól loptál volna, ne tılem! 

Miles hátán végigfutott a hideg, nem a lopás miatt rá váró borzalmaktól, 
mert nem szándékozott lopni Ominskytól, hanem azért, mert tudta jól, mire 
lenne képes a Ruszki, ha megszimatolná, hogy Júdás furakodott a táborába. 

– Most elmész Jules-lel, ı majd elhelyez. Aztán közlik veled a továbbiakat. 
Végeztem. 



Ominsky egy intéssel útjára bocsátotta Milest, aztán biccentett 
LaRoccának, aki a söntésbıl figyelte ıket. Miles a vendéglı bejáratánál várt, 
közben Ominsky és LaRocca tanácskozott; az elıbbi utasításokat adott, az 
utóbbi bólogatott. 

Jules LaRocca rövidesen csatlakozott Miles Eastinhez. 
– Mázlista vagy, haver – mondta. – Na gyere, táguljunk innét. Nyomás! 
İk távoztak, Ominsky pedig hozzáfogott az édességhez, miközben a soron 

levı kérelmezı beosont hozzá a bokszba. 
 
 
Miles szobája a Hetvenhetes legfelsı emeletén alig volt több egy – kopott 
bútorzata – hajókabinnál. De Eastin nem bánta. Mégiscsak valamiféle kezdet 
ez; lehetıséget kap, hogy átformálja az életét és visszanyerjen valamit abból, 
amit elvesztett, jóllehet sok idı és súlyos kockázat árán. Pillanatnyilag 
megpróbált nem gondolni kettıs szerepére, inkább arra összpontosította 
figyelmét, hogy hasznossá tegye magát és befogadják. 

Kezdetnek megismerkedett a klub helyrajzával. A földszint nagy részét – 
nem számítva a söntést, amelyet már ismert – egy tornaterem és több 
kézilabdapálya foglalta el. Az elsı emeleten gızfürdık és masszázsszalonok, 
a másodikon irodahelyiségek és további szobák, melyeknek rendeltetésérıl 
csak késıbb értesült. A harmadik emelet kisebb területet foglalt el a többinél, 
itt voltak a hálófülkék, ahol a klubtagok idınként egy-egy éjszakát eltöltıitek. 
Miles egy ilyen fülkében lakott. 

Egykettıre belejött a könyvelıi munkába. Jól látta el a munkakörét, hamar 
behozta a restanciát, és a tételeket sokkal pontosabban vezette be, mint elıdje. 
A klub igazgatójának néhány javaslatot tett használhatóbb nyilvántartások 
felfektetésére, de ügyelt rá, hogy ne hangsúlyozza a maga érdemeit. 

Nathanson klubigazgató valamikor ökölvívó-menedzser volt, és csöppet 
sem kedvelte a hivatali munkát, úgyhogy hálás volt Eastinnek. Kivált akkor, 
amikor Miles némi túlórázást ajánlott fel, például hogy rendbe hozza a raktárt 
és a leltárt. Viszonzásul Nathanson megengedte, hogy szabad idejében 
használja a kézilabdapályát, így Miles további klubtagokkal ismerkedhetett 
meg. 

A klubtagok egytıl egyig férfiak voltak. Miles megítélése szerint a tagság 
nagyjából két csoportra oszlott. Az egyik csoportba tartozók valóban igénybe 
vették a sportolási, testgyakorlási lehetıségeket, beleértve a gızfürdıt és a 
masszázsszalont. Ezek az emberek egyenként jelentek meg a klubban, a jelek 
szerint nemigen ismerték egymást, s Miles úgy vélte, rendszeres fizetéső 
dolgozók vagy középvezetık, akik valóban testgyakorlás céljából látogatják a 
Hetvenhetes Klubot. Gyanította, hogy ez a csoport alkalmas fedezékül szolgál 



a másik csoport számára, amelynek tagjai nem nagyon éltek a sportolási 
lehetıségekkel, és csupán a gızfürdıt használták olykor-olykor. 

A második csoportba tartozó egyének rendszerint az ivóban vagy a 
második emeleti szobákban ültek össze. A legnagyobb számban késı este, 
amikor a testkultúra hívei nemigen használták már a klub szolgáltatásait. 
Miles rövidesen rájött, mire gondolt Nolan Wainwright, amikor arról beszélt, 
hogy a Hetvenhetes az alvilág egyik törzshelye. 

Miles Eastin nemsokára azt is megtudta, hogy az emeleti szobákban nagy 
tétekben folyik a tiltott kártya- és kockajáték. Egy hét elteltével az éjszakai 
törzsvendégek jó része már megismerte és befogadta, hiszen Jules LaRocca 
megnyugtatta ıket, hogy “rendes gyerek ez a Miles". 

Miles továbbra is igyekezett hasznossá tenni magát, és csakhamar már 
kisegítıként alkalmazták, amikor a második emeletieknek italra meg 
szendvicsre volt szükségük. Elıször a fél tucat tagbaszakadt ajtónálló egyike – 
nyilván a hazárdjátékos gengszterek testırei voltak – elvette tıle a tálcát, és ı 
vitte be. A következı este és az azután következıkön viszont már beengedték 
a játékszobákba. Miles arra is hajlandó volt, hogy a földszinten cigarettát 
vásároljon mindazoknak, akik óhajtották, a testıröket is beleértve. 

Tudta, hogy meg fogják kedvelni. 
Részben azért, mert készségesen viselkedett. Részben pedig azért, mert 

valamennyire visszatért a régi vidámsága és a jó természete, mégpedig annak 
ellenére, hogy tudta: tevékenységének színhelye bajt, sıt veszedelmet hozhat a 
fejére. A harmadik ok az volt, hogy Jules LaRocca, aki a háttérben örökké ott 
lebzselt valahol, a pártfogója lett, jóllehet ennek következtében Miles néha 
már-már kabarészínésznek érezte magát. 

Az ugyanis, amit Eastin a pénzrıl és a pénz történetérıl tudott, a jelek 
szerint lenyőgözte LaRoccát és cimboráit. Egyik kedvenc mősorszámuk a 
kormányok által hamisított bankjegyek históriája volt, amelyet Miles már a 
börtönben elmondott. A Hetvenhetesben töltött elsı néhány hét folyamán, 
LaRocca ösztökélésére, legalább egy tucatszor el kellett ismételnie. A 
hallgatói minden alkalommal mély meggyızıdéssel bólogattak, és “rohadt 
képmutatóknak" meg “koszos strigók"-nak bélyegezték a szóban forgó 
kormányzatok tagjait. 

Sztorikincsének bıvítése céljából Miles egy szép napon elment az 
épületbe, ahol a letartóztatásáig lakott, és visszaszerezte a kézikönyveit. Többi 
holmijának nagy részét már régen eladták lakbérhátraléka fejében, a 
könyveket azonban megırizte a házfelügyelı, és át is adta ıket. Milesnek 
valaha érem- és bankjegygyőjteménye is volt, ezt azonban pénzzé tette, 
amikor eladósodott. Azt remélte, hogy idıvel ismét elkezdheti a győjtést, bár 
ez most igen távoli perspektívának látszott. 



Most már módjában állt be-bepillantani a könyveibe, hiszen ott tartotta 
ıket harmadik emeleti hálófülkéjében, úgyhogy gyakran mesélt LaRoccának 
és a többieknek a furcsa pénzformákról. Elmondta, hogy a legsúlyosabb 
pénznem a csendes-óceáni Yap szigetén egészen a második világháború 
kitöréséig használatos lyukas agronit kıkorong volt. A legtöbb korong 
átmérıje nem volt több harminccentiméternél, de akadt egy három és fél 
méteres is, ezt póznán vitték, amikor a tulajdonos vásárolni akart rajta. 

– Hát az apró? – érdeklıdött nagy derültség közepette a hallgatóság egyik 
tagja. 

– Kisebb kıkorongokat adtak vissza – nyugtatta meg Eastin. 
Ennek szöges ellentéteképpen az Új-Hebridákon, a világ legkönnyebb 

pénznemeként, sokáig ritka tollakat használtak. Évszázadokig a só is 
fizetıeszköz volt, különösen Etiópiában, s a régi rómaiak is ezzel fizették a 
munkásokat, innen az angol “salary" (bér, jövedelem) szó, mely a “salt"-ból 
(só) származik. Borneóban pedig, mesélte Miles, az emberi koponya még a 
tizenkilencedik században is törvényes fizetési eszköz volt. 

Az ilyen elıadások alkalmával végezetül mindig a-hamisításra terelıdött a 
szó. 

Egy ízben egy drabális testır-sofır, aki mindig a klubhelyiségben 
ácsorgott, miközben gazdája odafönt kártyázott, félre vont a Milest. 

– Te, öcsi, úgyis folyton a hamis pénzekrıl szájalsz. Na, eztet nézd meg! 
Odanyújtott egy tiszta, ropogós húszdollárost. 
Miles átvette a bankjegyet, és megvizsgálta. Nem volt ez újdonság a 

számára. Amikor az FMA-ban dolgozott, a gyanús bankókkal mindig ıt 
keresték fel. 

A behemót vigyorgott. 
– Jó, mi?! 
– Ha ez hamis – bólogatott Miles –, akkor a legjobb, amit életemben 

láttam. 
– Akarsz venni egypárat? – kérdezte a testır, és kilenc további húszast 

húzott elı a belsı zsebébıl. – Adjál negyven dolcsit igazi pénzbe, és akkor a 
tiéd ez a kétszáz itt. 

Miles tudta: elsırangú hamis pénznek körülbelül ez a rendes árfolyama. 
Látta, hogy a többi kilenc bankjegy is éppolyan kiváló minıségő, mint az elsı. 

Már majdnem elutasította az ajánlatot, de aztán habozni kezdett. Nem volt 
ugyan szándékában hamis pénzt forgalomba hozni, de rájött, hogy itt van 
valami, amit elküldhetne Wainwrightnak. 

– Várj egy percet! – kérte, és fölment a szobájába, ahol valamivel több 
mint negyven dollárt rejtegetett. Egyrésze a Wainwrighttól kapott ötvenesbıl 
maradt, a többi a kártyaszobákban markába nyomott borravalóból származott. 



Odaadta a többnyire kis címletekbıl álló összeget a testırnek a tíz darab hamis 
húszasért. Éjszaka aztán, a szobájában, jól eldugta a hamis pénzt. 

Másnap Jules LaRocca vigyorogva szólította meg. 
– Hallom, üzletet csináltál. 
Miles éppen könyvelıi íróasztalánál ült a második emeleten. 
– Igen, egy kicsit – ismerte be. 
LaRocca közelebb tolta a pocakját, és lehalkította a hangját. 
– Akarsz beszállni valamibe? 
– Attól függ, hogy mibe – válaszolta óvatosan Miles. 
– Mondjuk egy louisville-i kirándulásba. Leszállítani valamennyit abból az 

áruból. 
Miles érezte, hogy összeszorul a gyomra. Tudta, ha igent mond és lebukik, 

nemcsak hogy visszakerül a börtönbe, hanem sokkal hosszabb idıre, mint 
elızıleg. Ha viszont nem vállal kockázatot, akkor hogyan szerez 
információkat, hogyan férkızik az itteniek bizalmába? 

– Annyi az egész – folytatta LaRocca –, hogy el kell vezetni egy autót innét 
odáig. És kapnál érte két darab százast. 

– De mi lesz, ha megállítanak? Feltételesen vagyok szabadlábon, nem lehet 
jogosítványom. 

– A jogsi nem probléma – mondta LaRocca –, ha van egy fényképed. 
– Nincs, de csináltathatok. 
– Hát akkor rajta! 
Ebédszünetben Miles elment egy belvárosi autóbuszpályaudvarra és 

automata-gyorsfényképet készíttetett. Még aznap délután átadta LaRoccának. 
Két nap múlva, miközben Miles a munkáját végezte, egy kéz a fıkönyvére 

csúsztatott egy téglalap alakú papírdarabot. Eastin meglepıdve látta, hogy 
szabályos jogosítvány, rajta az ı fényképével. 

Hátrafordult. LaRocca állt mögötte, és vigyorgott. 
– Jobb itt a kiszolgálás, mint a hatóságnál, mi?! 
– Azt akarod mondani, hogy ez hamisítvány? – hitetlenkedett Miles. 
– Miért? Látsz valami különbséget? 
– Nem. – Rámeredt a jogosítványra, amely hajszálra olyan volt, mint a 

hivatalos. – Honnan szerezted? – kérdezte. 
– Azzal te ne törıdjél. 
– De igazán kíváncsi vagyok rá, hiszen tudod, hogy mennyire érdekel az 

ilyesmi. 
LaRoccának elborult az arca. Elsı ízben történt, hogy gyanakvást árult el a 

tekintete. 
– Miért akarod tudni? 
– Csak érdekel. Hiszen mondtam. 



Miles remélte, hogy arca nem árulja el hirtelen idegessé 
– Vannak buta kérdések. Ha egy ürge túl sokat kérdez, az szöget üt az 

emberek fejibe. És akkor az ürge megjárhatja. Mégpedig nagyon. 
Miles nem szólt semmit, LaRocca pedig meredten nézett rá. De aztán, a 

jelek szerint, elmúlt a gyanakvása. 
– Holnap este lesz – tájékoztatta Eastint. – Megmondják majd, mit csinálj 

és mikor. 
Másnap kora este maga LaRocca, az örök fullajtár közölte Eastinnel az 

utasításokat. Odaadta neki egy kocsi kulcsgarnitúráját, egy városi parkolóhely 
díjnyugtáját meg a visszaútra szóló repülıjegyet. Miles menjen el egy 
gesztenyebarna Chevrolet Impaláért, mondta, vigye el a kocsit a 
parkolóhelyrıl, aztán hajtson éjszaka Louisville-be. Ha megérkezett, parkolja 
le az autót Louisville repülıterénél, hagyja a reptéri parkolójegyet meg a 
kulcsgarnitúrát az elsı ülés alatt. Távozás elıtt alaposan törölje át az autót, 
mert nem szabad ujjlenyomatokat hagynia. Aztán a kora reggeli géppel 
repüljön vissza. 

A legkínosabb perceket Eastin akkor élte át, amikor megtalálta a kocsit és 
kihajtott a városi parkolóból. Vajon nem figyeli-e rendırség a Chevroletét? 
Talán aki ezzel az autóval parkolt, gyanús, és követik. Ha igen, akkor ez a 
legalkalmasabb pillanat a hatóság beavatkozására. Miles tudta, hogy az 
akciónak szerfölött kockázatosnak kell lennie; ha nem volna az, akkor nem a 
magafajta embert szemelik ki futárnak. Bár tudni nem tudta, de sejtette, hogy 
– valószínőleg tetemes összegő – hamis pénz van a poggyásztartóban. 

De nem történt baj; ám Miles csak akkor lélegzett fel, amikor már jó 
messzire volt a parkolótól és a város határához közeledett. 

Amikor az országúton egy-két alkalommal találkozott az állami rendırség 
járırkocsijával, gyorsabban vert a szíve. De nem állították meg, és nem sokkal 
hajnal elıtt, eseménytelen utazás után, megérkezett Louisville-be. 

Csak egyvalami történt, ami nem szerepelt a tervben. Mintegy harminc 
mérföldnyire Louisville-tıl lekormányozta a kocsit az országútról, s a 
sötétben, reflektorfénynél, kinyitotta a poggyásztartót. Két súlyos bırönd volt 
benne, biztonságosan lezárva. Átfutott az agyán, hogy feltöri az egyik bırönd 
zárát, de a józan ész megálljt parancsolt: hatalmas öngólt rúgna ezzel! Bezárta 
a poggyásztartót, följegyezte a kocsi rendszámát, és folytatta útját. 

Könnyen odatalált Louisville repülıteréhez, az utasítás szerint járt el, 
azután felszállt a repülıgépre, és még délelıtt tíz óra sem volt, amikor 
megérkezett a Hetvenhetes Testkultúra Klubba. Senki sem kérdezte, hol járt. 

A nap hátralevı részében nagyon fáradt volt, hiszen az egész éjszakát ébren 
töltötte. De azért valahogyan sikerült elvégeznie a munkáját. 

Kora délután beállított LaRocca, sugárzó arccal, fogai közt vastag szivarral. 



– Tiszta meló, Milesy! Minden klappolt. Mindenki meg van elégedve. 
– Nagyon örülök. Mikor kapom meg a kétszáz dollárt? 
– Már megkaptad. Ominsky elvette. Az adósságod, ugye... Elkönyvelte a 

javadra. 
Miles felsóhajtott. Persze, gondolta, tudhattam volna. De mégiscsak 

nevetséges: ekkora veszélyt vállalni, kizárólag az uzsorás hasznára. 
– Honnan tudott róla Ominsky? – kérdezte LaRoccától. 
– Nem sok van, amirıl nem tud. 
– Azt mondtad az imént, hogy mindenki nagyon meg van elégedve velem. 

Ki az a “mindenki"? Ha elvállalok egy olyan munkát, amilyen a tegnapi volt, 
szeretem tudni, hogy kinek csinálom. 

– Mondtam már, hogy vannak dolgok, amikrıl okosabb nem tudni és nem 
kérdezısködni. 

– Igen, igazad van – bólintott Miles. 
Nyilván semmit sem fog megtudni az ügyrıl. Mosolyt erıltetett az arcára 

LaRocca kedvéért, de valójában aznapra elszállt az öröme, és nyomott 
hangulat lett úrrá rajta. Nagyon fárasztó volt az éjszakai kirándulás, és 
rádöbbent, hogy hiába vállalt óriási kockázatot, voltaképpen igen keveset 
tudott meg. 

Körülbelül negyvennyolc óra múlva, még mindig fáradtan és csüggedten, 
közölte aggályait Juanitával. 
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Amióta, körülbelül egy hónapja, Eastin a Hetvenhetes Klubban munkálkodott, 
már két ízben is találkozott Juanitával. 

Elıször néhány nappal azután, hogy Juanita elment autózni Nolan 
Wainwrighttal és beleegyezett, hogy közvetítıként tevékenykedjék. Félszeg, 
bizonytalan találkozás volt mindkettıjük számára. Wainwright ígéretéhez 
híven Juanita lakásába azonnal beszerelték a telefont; Miles azonban nem 
tudott errıl, és bejelentés nélkül érkezett, autóbusszal, este. Juanita a 
csöngetésre óvatosan résnyire nyitotta ki a lakás ajtaját, majd alapos 
szemrevételezés után kiakasztotta a biztonsági láncot s beengedte Eastint. 

– Szia – mondta Estela. A kicsike, sötét bırő gyermek – Juanita miniatőr 
kiadásban – fölnézett a kifestıkönyvébıl, és nagy, csodálkozó szemével 
végigmérte a férfit. 

– Te vagy az a sovány ember, aki a múltkor eljött. Most kövérebb vagy – 
mondta. 



– Igen – bólintott Miles. – Varázsételeket ettem. Óriási ebédeket. 
Estela vihogott, Juanita azonban mogorva képet vágott. 
– Nem tudtalak elıre értesíteni a jövetelemrıl – mentegetızött Miles. – De 

Mr. Wainwright azt mondta, hogy úgyis vársz. 
– Az a képmutató fráter. 
– Nem kedveled? 
– Győlölöm. 
– Hát én se így “képzelem el a Mikulást; de azért nem győlölöm. 

Gondolom, neki is megvan a maga dolga. 
– Hát akkor végezze el ı maga! Ne használjon fel másokat. 
– Ha ennyire utálod, miért egyeztél bele? 
– Azt hiszed, nem tettem fel magamnak ezt a kérdést? – csattant fel Juanita. 

– Maldito sea el día gne ló conocí* 
Pillanatnyi elmezavaromban egyeztem bele. Már megbántam. 
– Nincs mit megbánnod. Még mindig módodban áll kiszállni az ügybıl – 

mondta szelíden Eastin. – Én majd megmagyarázom Wainwrightnak. 
És már indult is az ajtó felé. 
– És veled akkor mi lesz? – förmedt rá Juanita. – Ki fogja átadni az 

üzeneteidet? – Kétségbeesetten rázta a fejét. – Elment az eszed, amikor 
beleegyeztél? 

– Nem. Lehetıségnek fogtam fel. Bizonyos tekintetben az egyetlen 
lehetıségnek. De ez nem ok arra, hogy te is belekeveredj. Nem gondoltam át a 
dolgot, amikor téged javasoltalak. Ne haragudj. 

– Mami – szólalt meg Estela –, miért vagy olyan mérges? 
Juanita megölelte a kislányt. 
– No te preocupes, mi cielo.**  Az életre haragszom, kicsim. Azért 

haragszom, amit az emberek egymással mővelnek. – Hirtelen Eastinhoz 
fordult: – Ülj le! Ülj már le! 

– Biztos vagy benne, hogy...? 
– Miben? Hogy le akarlak-e ültetni? Nem, még ebben se vagyok biztos. Ülj 

már le! 
Miles engedelmeskedett. 
– Tetszik nekem, hogy ilyen temperamentumos vagy, Juanita – 

mosolyodott el, s a nı egy pillanatra úgy látta, hogy Miles most megint olyan, 
mint régen a bankban. – És ezenkívül még sok minden tetszik rajtad. Ha tudni 
akarod az igazat, hát azért javasoltam Wainwrightnak ezt a megoldást, hogy 
találkozhassam veled. 

                                                
* Átkozott legyen a nap, amikor megismerkedtem vele. (spanyol) 
**  Ne törıdj vele, életem. (spanyol) 



– Hát most találkoztál – vonta meg a vállát Juanita. – És, gondolom, 
többször is találkozni fogsz. Úgyhogy tedd meg a kémjelentésedet, én meg 
továbbítom majd Wainwrightnak, aki úgy szövögeti a hálóit, akár a pók. 

– Jelentem, hogy nincs jelentenivalóm. Legalábbis egyelıre – mondta 
Miles, és beszámolt a Hetvenhetesrıl, a klub küllemérıl és szagáról. Látta, 
hogy Juanita az orrát fintorgátja. Elbeszélte a találkozását Jules LaRoccával, 
majd elmondta, milyen körülmények között vette fel könyvelınek Ruszki 
Ominsky, az uzsorás. Akkor Miles csak ennyit tudott, hiszen még csak néhány 
napja dolgozott a Testkultúra Klubban. 

– De beépültem – tette hozzá –, és Mr. Wainwright ezt akarta. 
– Bejutni néha nem is olyan nehéz – mondta Juanita. – Kijönni már 

nehezebb. Olyan ez, akár az egérfogó. 
Estela komoly arccal hallgatta a felnıtteket. 
– Eljössz máskor is? – kérdezte Milestól? 
– Nem tudom – válaszolta Eastin. 
Kérdı pillantást vetett az asszonyra, aki végigmérte ıt is, a kislányt is, 

majd felsóhajtott. 
– Igen, amorcito – mondta Estelának. – Igen, édeském. Eljön máskor is. 
Juanita bement a hálószobába, és a Wainwrighttól kapott két borítékkal tért 

vissza. Átnyújtotta ıket Eastinnek. 
– Ez a tiéd – mondta. 
A nagyobbik borítékban pénz volt, a másikban egy H. E. LYNCOLP névre 

szóló Keycharge-hitelkártya. Juanita elmagyarázta, hogy a kártya szükség 
esetén segítségkérésre használható. 

Miles zsebre tette a hitelkártyát, a pénzt azonban visszahelyezte a nagy 
borítékba, és odaadta Juanitának. 

– Ezt tartsd meg, kérlek – mondta. – Ha meglátják nálam, gyanút 
foghatnak. Költsd magadra meg Estelára. Ennyivel igazán tartozom neked. 

Juanita tétovázott. Aztán megenyhült hangon így szólt: 
– Megırzım a számodra. 
Másnap, az FMA-ban, Juanita felhívta a házi telefonon Wainwrightot és 

jelentést tett. Vigyázott, hogy se a saját nevét ne említse, se Milesét, sem 
pedig a Hetvenhetes Klubét. Wainwright végighallgatta és megköszönte, de 
nem főzött hozzá semmit. 
 
 
Másodízben másfél héttel késıbb találkozott Juanita és Miles, egy szombat 
délután. Ezúttal Miles elıre telefonált, és mind Juanita, mind Estela 
szemlátomást szívesen fogadta. Éppen bevásárolni készültek, csatlakozott hát 
hozzájuk. A piacon hármasban bóklásztak, Juanita virslit és káposztát vásárolt. 



– A vacsorához – mondta. – Velünk vacsoráznál? Miles elfogadta a 
meghívást, és hozzátette, hogy ráér késı éjszaka vagy akár másnap reggel 
visszatérni a klubba. Séta közben Estela egyszer csak így szólt Mileshoz: 

– Szeretlek. 
Ezzel Miles kezébe csúsztatta a kezecskéjét, és megmarkolta. Juanita 

elmosolyodott. 
Vacsora közben fesztelen és baráti volt a légkör. Aztán Estela lefeküdt, de 

elıbb búcsúcsókot cuppantott Miles arcára. Amikor Eastin és Juanita 
kettesben maradtak, a férfi átadta a Nolan Wainwrightnak szóló üzenetet. 
Egymás mellett ültek a rekamién. Amikor Miles végzett a mondanivalójával, 
Juanita így szólt: 

– Ha akarod, itt maradhatsz éjszakára. 
– Amikor legutóbb itt maradtam, te odabent aludtál – intett Miles a 

hálószoba felé. 
– De most itt leszek. Estela mélyen alszik. Nem fog zavarni bennünket. 
Miles magához húzta és átölelte Juanitát, s az asszony mohón hozzábújt. 

Forró, nedves, érzéki ajkai kissé szétnyíltak, s még édesebb gyönyöröket 
ígértek. Miközben magához ölelte, Miles hallotta, mint gyorsul fel az asszony 
lélegzete, s érezte, hogy filigrán, karcsú, lányos teste remeg a felgyülemlett 
szenvedélytıl. Amikor közelebb húzódtak egymáshoz, és Miles kezei 
végigsimogatták Juanita testét, a nı mélyen felsóhajtott az eljövendı eksztázis 
elıérzetében. Nagyon régen nem tette magáévá férfi, és most értésére adta 
Milesnak, hogy izgalomba jött, hogy türelmetlenül vár. Sietve kihúzták a 
rekamiét. 

Ami azonban ezután következett, katasztrofális volt. Miles kívánta Juanitát 
lelkileg és – azt hitte – testileg is. Ám amikor elérkezett a pillanat, a teste nem 
mőködött úgy, ahogyan kellett volna. Kétségbeesetten erılködött és 
összpontosított; behunyta a szemét, és erısen kívánta a dolgot, de hiába. Az, 
aminek egy fiatal férfi erıteljes, kemény tırének kellett volna lennie, petyhüdt 
volt és hasznavehetetlen. Juanita megpróbálta nyugtatgatni. 

– Ne szorongj, Miles, drágám! Légy türelmes. Hadd segítsek. Meglátod, 
menni fog. 

Újból és újból próbálkoztak. De hiába. Miles a hátára fordult. Szegyeiké 
magát, majdnem sín. Tudta, hogy impotenciája mögött börtönbeli 
homoszexualitásának emléke rejlik. Azt hitte, ez nem gátolja majd, ha nıvel 
lesz dolga. De gátolta. És kétségbeesetten vonta le a következtetést: amitıl 
félt, az immár teljes bizonyosság. Nem férfi többé. 

Végül aztán elaludtak, fáradtan, boldogtalanul, kielégítetlenül. 
Éjszaka Miles felébredt. Egy darabig nyugtalanul forgolódott, aztán fölkelt. 

Juanita meghallotta, és meggyújtotta a rekamié melletti állólámpát. 



– Mi az? – kérdezte. 
– Gondolkoztam. És képtelen voltam elaludni. 
– Min gondolkoztál? 
Ekkor Eastin elmondott mindent. Az ágyon ülve elfordította az arcát, hogy 

ne kelljen az asszony szemébe néznie. Elmesélte börtönélményeit, semmit 
sem hagyott ki: hogyan lett homoszexuális erıszak áldozata; hogyan lett Karl 
“fiúja", önvédelembıl; hogyan lett a fekete óriás cellatársa; elmondta, hogy a 
kapcsolat folytatódott, hogy kezdte élvezni a homoszexuális aktust. Beszélt a 
Karlhoz főzıdı vegyes, ambivalens érzéseirıl, akinek kedvességére, 
szelídségére még most is... szeretettel?... vagy talán szerelemmel?... emlékszik 
vissza. 

Ekkor szakította félbe Juanita: 
– Hagyd abba! Elég volt. Rosszul leszek tıle. 
– Mit gondolsz, én hogy érzem magam? 
– Nem akarom tudni. Nem tudom és nem is érdekel. Hangjából áradt az 

iszonyodás és az undor. 
Mihelyt odakint világosodott, Miles felöltözött és elment. 

 
 
És most, két hét múlva, sor került a harmadik találkozásra. Ismét szombat 
délután. Miles rájött: ilyenkor a legkönnyebb észrevétlenül elszabadulni a 
Testkultúra Klubból. Még mindig kimerült volt a csütörtök éjszakai, 
idegfeszítı louisville-i kirándulástól, és csüggedt, amiért semmi haladást sem 
tudott elérni. 

Azon is sokat törte a fejét, vajon ismét felkeresse-e Juanitát; vajon 
egyáltalán látni akarja-e ıt az asszony. Azután úgy határozott, hogy legalább 
még egy látogatásra szükség van. Amikor megjelent, Juanita tárgyilagosnak és 
gyakorlatiasnak mutatkozott; mintha túltette volna magát azon, ami kettejük 
között legutóbb történt. 

Meghallgatta Miles jelentenivalóját, aztán Eastin beszámolt a kételyeirıl. 
– Semmi fontosat nem sikerült kiderítenem. Jó, jó, kapcsolatom van Jules 

LaRoccával meg azzal az alakkal, aki eladta nekem a hamis húszdollárosokat. 
De mindkettı jelentéktelen figura. És amikor LaRoccának valami kérdést 
teszek fel – például, hogy honnan az a hamis jogosítvány –, akkor 
begombolkozik és gyanakodni kezd. A buli igazi irányítóiról meg arról, hogy 
voltaképpen mi megy végbe a klub leple alatt, éppoly-keveset tudok, mint 
amikor az egészet elkezdtem. 

– Nem tudhatsz meg mindent egy hónap alatt – nyugtatta az asszony. 
– De talán nincs is semmi megtudnivaló. Legalábbis olyasmi, amit 

Wainwright meg akar tudni. 



– Talán valóban nincs. De ez nem a te hibád. Mellesleg: lehet, hogy több 
mindenre jöttél rá, mint amennyi tudatosodott benned. Ott van az a hamis 
pénz, amit átadtál nekem; ott van annak a kocsinak a rendszáma, amellyel 
Louisville-be mentél... 

– És amely valószínőleg lopott. 
– Hát ezt már derítse ki Mr. Sherlock Holmes Wainwright. – Juanitának 

hirtelen eszébe jutott valami: – Mondd csak, hol van a repülıjegy? Az, 
amelyiket a visszaútra kaptál tılük? 

– Fölhasználtam. 
– De a másolat az utasnál marad. 
– Talán nálam van valahol... 
Miles megtapogatta a zakója zsebét. Ugyanezt az öltönyt viselte Louisville-

be menet. Megtalálta a jegyzetfüzetét, benne a repülıjegy ellenırzı 
szelvényével. 

Juanita mind a kettıt magához vette. 
– Valaki talán tud belılük következtetni valamire. Megtéríttetem neked azt 

a negyven dollárt, amit a hamis pénzre költöttél. 
– Te aztán igazán törıdsz velem. 
– Valakinek csak kell törıdnie veled. 
Megjött Estela, aki a szomszédban látogatta meg egy kis barátnıjét. 
– Szia – üdvözölte Milest. – Megint itt maradsz? 
– Ma nem – rázta meg a fejét Eastin. – Nemsokára megyek. 
– Miért kell elmenned? – kérdezte élesen Juanita. 
– Nincs különösebb oka. Csak azt gondoltam, hogy... 
– Akkor velünk vacsorázol. Estela örülni fog. 
– Nagyszerő! – kiáltott fel Estela, és Mileshoz fordult: 
– Felolvasol nekem egy mesét? – kérdezte. 
Amikor Miles bólintott, Estela odahozta a könyvet, és boldogan fészkelte 

be magát Eastin ölébe. 
Vacsora után, mielıtt Estela jó éjszakát kívánt és lefeküdt, Miles még egy 

mesét felolvasott neki. 
– Kedves ember vagy te, Miles – mondta Juanita, amikor elıjött a 

hálószobából és becsukta maga mögött az ajtót. Miközben az asszony 
lefektette kislányát, Eastin felállt és távozni készült, de Juanita intett. 

– Nem, nem, maradj csak. Akarok neked mondani valamit. 
Ugyanúgy ültek egymás mellett a rekamién, mint a múltkor. Juanita lassan 

beszélt, megválogatta a szavait. 
– Amikor legutóbb elmentél, megbántam azokat a gorombaságokat, 

amelyeket gondoltam és ki is mondtam. Az ember ne ítélkezzék túl keményen; 
márpedig én ezt tettem. Tudom, hogy szenvedtél a börtönben. Nem voltam ott 



persze, de talán el tudom képzelni, hogy milyen szörnyő volt. És honnan 
tudhatná bárki, aki nem volt ott, hogy ı mit tett volna? Ami azt a Karl nevő 
férfit illeti, akirıl beszéltél, ha ı kedves volt, amikor annyi kegyetlenséget 
kellett eltőrnöd – hát ez a legfontosabb. 

Juanita szünetet tartott, gondolkozott egy darabig, aztán így folytatta: 
– Egy nı nemigen érti meg, hogy a férfiak hogyan szerethetik egymást 

úgy, ahogy te elmondtad, és hogyan tehetnek olyan dolgokat egymással, mint 
ti ott. De azért tudom, hogy vannak nık is, akik ilyen módon szeretik egymást, 
és végsı fokon talán az ilyenfajta szeretet vagy szerelem is jobb, mint a 
semmi, vagy mint a győlölet. Úgyhogy nagyon kérlek, töröld ki az 
emlékezetedbıl azokat a sértı szavakat, amelyeket a múltkor mondtam, és 
emlékezz csak nyugodtan arra a te Karlodra, és valld be magadnak, hogy 
szeretted. 

Juanita Miles szemébe nézett. 
– Ugye, szeretted? 
– Igen – mondta Miles nagyon halkan –, szerettem. 
Juanita bólintott. 
– Jobb akkor kimondani. Lehet, hogy fogsz még szeretni más férfiakat is. 

Nem tudom. Én nem tudom megérteni, én csak azt tudom, hogy szeretni jó, 
akárhogyan kapja is az ember a szeretetet. 

– Köszönöm, Juanita – mondta Miles, és látta, hogy az asszony sír. De neki 
is folytak a könnyei. 

Sokáig szótlanul hallgatták a szombat esti forgalom meg az utcáról 
beszőrıdı emberi hangok zaját. Aztán elkezdtek beszélgetni, mint jó barátok, 
és egyre közelebb kerültek egymáshoz. Beszéltek és beszéltek, 
megfeledkeztek az idı múlásáról, meg arról is, hogy hol vannak; beszélgettek, 
késı éjszakáig, önmagukról, élményeikrıl, a leckékrıl, amelyeket 
megtanultak, egykori ábrándjaikról, mostani reményeikrıl, esetleg elérhetı 
céljaikról. Addig beszélgettek, amíg az álmosság beléjük nem fojtotta a szót. 
Egymás mellett, kéz a kézben szunnyadtak el. 

Miles ébredt elsınek. Kényelmetlenül görcsbe merevedett. a teste, de 
észlelt valamit, ami izgalommal töltötte el. 

Szelíden fölébresztette Juanitát, és a rekamiéról a szınyegre fektette, ahová 
már letette a párnákat. Gyöngéden, szeretettel levetkıztette, aztán maga is 
levetkızött. Megcsókolta, megölelte, magabiztosan ráfeküdt, erıteljesen és 
diadalmasan behatolt az asszony testébe, Juanita pedig szorította, markolta, és 
felkiáltott, örömében: 

– Szeretlek, Miles! Cariño mío*, szeretlek! 

                                                
* Kedvesem. (spanyol) 



Miles pedig meggyızıdött róla, hogy hála Juanitának, ismét férfi. 
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– Két kérdésem van – mondta Alex Vandervoort. Kevésbé határozottan 
beszélt, mint máskor, annyira elgondolkoztatta, sıt fıbe kólintotta az, amit az 
imént olvasott. – Az elsı: hogy a fenébe sikerült ennyi információt 
összeszednie? A második: hogy mennyire megbízható? 

– Ha megengedi – felelte Vernon Jax –, elıbb a második kérdésre 
válaszolok, és csak azután az elsıre. 

Alex irodájában ültek, az FMA központi toronyházában, késı délután. 
Odakint csöndes volt minden. A harminchatodik emeleten dolgozók legtöbbje 
már hazament. 

A magándetektív, akit Alex egy hónappal azelıtt bízott meg, hogy 
készítsen felmérést a Supranational Corporation helyzetérıl, csöndben olvasta 
a délutáni lapot, miközben Alex átvizsgálta a hetvenoldalas jelentést és a 
dokumentumok fénymásolataiból álló függeléket. 

Vernon Jax külseje talán még a múltkorinál is elhanyagoltabb volt. 
Kifényesedett kék öltönyét az üdvhadseregnek adományozhatta volna, de nem 
biztos, hogy az üdvhadsereg elfogadja. Zoknija a bokáján lötyögött, még a 
múltkorinál is koszosabb cipıi fölött. Koponyáján úgy ágaskodott összevissza 
az a néhány szál megmaradt haja, mim egy használt mosogatókefe. Ennek 
ellenére világos volt, hogy az elegancia hiányát bıven kárpótolja hírszerzıi 
szakértelme. 

– Ami a megbízhatóságot illeti – mondta –, ha az a kérdés, hogy a tények, 
amelyeket felsoroltam, jelenlegi formájukban felhasználhatók-e 
bizonyítékként a bíróság elıtt, a válasz: nem. Annyi azonban bizonyos, hogy 
az információim hitelesek, és a jelentés egyetlen olyan állítást sem tartalmaz, 
amelyet legalább két, sıt olykor három megbízható forrásból ne ellenıriztem 
volna. És még valami: nekem az a hírem, hogy mindig kiásom az igazságot – 
ez az én legnagyobb üzleti tıkém. Jó a hírnevem, és feltett szándékom, hogy 
az is maradjon. 

– Hogy hogyan csinálom – folytatta Jax –, vagyis hogy miképpen szedem 
össze az információkat? Azok, akiknek dolgozom, rendszerint fölteszik ezt a 
kérdést. Azt hiszem, magának is joga van magyarázatot kérni, bár nem 
mindent fogok elmondani. Vannak bizonyos “szakmai titkok", meg aztán a 
forrásaimat sem adhatom ki. Húsz esztendın át dolgoztam ^az Egyesült 
Államok pénzügyminisztériumának, jórészt a szövetségi adóhivatal 



nyomozójaként, és azóta is ápolom akkori kapcsolataimat, nemcsak ott, hanem 
máshol is. Kevesen tudják, Mr. Vandervoort, hogy a nyomozói tevékenység 
egyik módja a bizalmas információk adásvétele. Az én szakmámban sose 
tudhatja az ember, mikor lesz szüksége valakire, vagy ırá mikor lesz szüksége 
valakinek. Ma kisegítek valakit, holnap vagy holnapután pedig ı segít ki. Így 
aztán az ember tartozik is, követel is; ad is, kap is, tippeket és információkat. 
Amit tehát eladok, amikor megfizetik szolgálataimat, az nemcsak a pénzügyi 
szakértelmem, tudásom – ami, szeretném hinni, nem éppen utolsó –, hanem a 
kapcsolatrendszerem is. Hogy milyen kapcsolataim vannak? Némelyik név 
hallatára igencsak meglepıdne! 

– Mára elegem volt a meglepetésekbıl – mondta Alex, az íróasztalán fekvı 
jelentésre bökve. 

– Szóval így jutottam hozzá sok mindenhez, amit a jelentés tartalmaz – 
szögezte le Jax. – A többi: kulimunka, türelem, szimatolás. Tudni kell, mikor 
melyik kı alá ajánlatos bekukucskálni. 

– Értem. 
– Még valamit szeretnék tisztázni, Mr. Vandervoort, mondjuk, hogy 

személyes hiúságból. Észrevettem, hogy mindkét találkozásunk alkalmával 
végignézett rajtam, és láttam hogy csöppet sem tetszett, amit látott. Csakhogy 
én jobb szeretem, ha ilyen benyomásuk van rólam az embereknek, mert egy 
elhanyagolt külsejő, rosszul öltözött alakot nemigen vesznek észre vagy 
vesznek komolyan azok, akik után nyomozni próbál. Még egy elınye is van: 
akikkel beszélek, jelentéktelen figurának tekintenek, és nem vigyáznak a 
szavaikra. Ha úgy lennék öltözve, mint például maga, akkor bizony 
ügyelnének. Ez az oka az én elhanyagolt külsımnek; de hadd mondjam meg: a 
lánya esküvıjén lennék olyan elegáns, mint bárki. 

– Nem fogom elfelejteni, ha lesz valaha lányom – mondta Alex. 
Jax távozása után ismét áttanulmányozta a megdöbbentı jelentést. Súlyos 

következményekkel járhat a dolog az FMA-ra, gondolta. A Supranational 
Corporation hatalmas építménye az összeomlás elıtt áll! 

Alex emlékezett rá, hogy Lewis D'Orsey nagy veszteségekrıl beszélt, 
amelyeket nem hoztak nyilvánosságra: a leányvállalatok szabálytalan 
könyvelésérıl szóló híreszteléseket említett, és valami meg nem erısített 
washingtoni hírt, amely szerint Big George Quartermain Lockheed-jellegő 
szubvencióért házal. Vernon Jax most mindezt megerısítette – és még ennél is 
többre, sokkal többre bukkant rá. 

Most már késıre jár, ma nem tehetek semmit, döntött Alex. Este, éjszaka 
majd átgondolom, hogyan használjuk fel ezeket az információkat. 
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Jerome Patterton egyébként is pirospozsgás arca ezúttal mélyvörösben 
játszott. 

– A fenébe is, Alex – tiltakozott –, nevetséges, amit kérsz. 
– Én nem kérek – mondta fojtott dühvel a hangjában Alex Vandervoort. – 

Nyomatékosan ajánlom! 
– Kéred vagy ajánlod: mi a különbség? A lényeg: azt akarod, hogy 

önkényesen járjak el, minden ok nélkül. 
– Jó okom van rá. Sıt nem is egy. Késıbb majd elsorolom valamennyit. 

Most nincs rá idı. 
Az FMA elnökének irodájában voltak. Alex reggel óta ott várt Patterton 

megérkezésére. 
– New Yorkban már ötven perce kinyitott az értéktızsde – figyelmeztette 

Alex a-bankelnököt. – Ennyi idıt elvesztegettünk, és még többet is fogunk 
veszíteni. Mert te vagy az egyetlen, aki utasíthatja a letétosztályunkat, hogy 
adja el minden egyes Supranational-részvényünket. 

– Nem adok ilyen utasítást! – csattant fel Patterton. – Különben is: mi az 
ördög ez? Mit gondolsz, ki vagy te, hogy csak úgy berontasz ide rendelkezni? 

Alex hátrapillantott. A helyiség ajtaja nyitva volt. Odament, becsukta, 
aztán ismét odaállt az elnök elé. 

– Megmondom neked, Jerome, hogy ki vagyok. Én vagyok az, aki óva 
intettelek téged, meg az igazgató tanácsot, hogy ne másszunk bele nyakig a 
SuNatCo-kapcsolatba. Kézzel-lábbal tiltakoztam az ellen, hogy a letéti 
osztályunk tömegével vásárolja a SuNatCo-részvényeket, de hiába, senki se 
hallgatott rám. Te se! És most a Supranational rövidesen beadja a kulcsot. 

Alex az íróasztal fölé hajolt, és keményen rácsapott az öklével. Arca, 
lángoló szeme egészen közel volt Patterton arcához. 

– Hát nem érted? – kiáltott fel. – A Supranational magával ránthatja a 
bankunkat! 

Patterton mélységesen megdöbbent. Nehézkesen lerogyott az íróasztalához. 
– De hát valóban bajban van a SuNatCo? Biztos vagy benne? 
– Gondolod, hogy itt lennék, és így viselkednék, ha nem lenne biztos? Hát 

nem érted? Lehetıséget akarok adni neked, hogy valamit még megmenthess 
az óhatatlan katasztrófától! – Alex a karórájára mutatott: – Most már egy óra 
telt el az értéktızsde megnyitása óta. Vedd fel azt a kagylót, Jerome, és add ki 
az utasítást! 



A bankelnök arca idegesen rángatózott. Soha nem volt erıs kező és 
határozott ember, nemigen teremtett helyzeteket, inkább csak reagált rájuk. Az 
erıs befolyás sokszor megingatta. Mint most is Alex befolyása. 

– Az Isten szerelmére, Alex, remélem, tudod, mit csinálsz! – sóhajtott fel. 
Az íróasztalán levı két telefonkészülék egyikéhez nyúlt, tétovázott egy 
darabig, aztán fölemelte a kagylót. 

– Kapcsolja Mitchellt a letétirıl... Nem, nem. Várok... Te vagy az, Mitch? 
Itt Jerome. Jól figyelj. Adjátok el, mégpedig azonnal, az egész Supranational-
részvényállományunkat. Igen, jól hallottad: adjátok el. Az utolsó szálig. – 
Patterton egy darabig hallgatta a másikat, aztán ingerülten szólt a kagylóba: – 
Igen, igen, tudom, milyen hatást fog kiváltani a részvénypiacon, és azt is 
tudom, hogy máris esett az árfolyama. Láttam a tegnapit. Vesztünk a bolton. 
De mégis add el... Igen, tudom, hogy szabálytalan. – Patterton Alex tekintetét 
kereste, mintegy támogatásért. Reszketett a kagylót tartó keze. – Nincs most 
idı értekezletre! – pattogott a hangja. – Tedd, amit mondtam! Ne pocsékold az 
id... – Fintorogva hallgatott egy darabig. – Igen, vállalom a felelısséget – 
válaszolta. 

Patterton letette a kagylót, vizet töltött a poharába és kiitta. 
– Hallottad – fordult Alexhez. – Máris esett az árfolyam. A mi nagyarányú 

eladásunk pedig tovább nyomja lefelé. Csúnyán ráfázunk. 
– Tévedsz – helyesbített Alex –, nem mi, hanem az ügyfeleink. Akik bíztak 

bennünk. De ha tovább várunk, akkor még többet veszítenek. És még most 
sem értünk révbe. Lehet, hogy egy hét múlva a tızsdetanács érvényteleníti az 
eladási tranzakciónkat. 

– Érvényteleníti? De hát miért? 
– Esetleg úgy dönt, hogy belsı információink voltak, amelyeket jelenteni 

kellett volna, hogy leállíthassák a részvények adásvételét. 
– Miféle információkról beszélsz? 
– Hát arról, hogy a Supranational a csıd szélén áll. 
– Úristen... – kiáltott fel Patterton. Felállt az íróasztaltól és elfordult. – A 

SuNatCo! – dünnyögte. – Úristen! A SuNatCo! – Hirtelen visszafordult 
Alexhez: – Mi van a kölcsönünkkel? Az ötvenmillió dollárral! 

– Utánanéztem. Majdnem a teljes hitelösszeget felvették már. 
– Hát a kompenzációs egyenleg? 
– Lement egymillió alá. 
Csönd támadt. Patterton nagyot sóhajtott. Hirtelen nagyon nyugodt lett. 
– Azt mondtad az imént, hogy jó okaid vannak. Nyilván tudsz valamit. 

Mondd el, hogy mit. 
– Talán egyszerőbb, ha elolvasod ezt. 
Alex az elnök íróasztalára tette a Jax-jelentést. 



– Majd késıbb elolvasom – rázta meg a fejét Patterton. – Egyelıre te 
mondd el, hogy mi ez és mi van benne. 

Alex elmondta, milyen hírek szállingóztak a Supranationalrıl, mit hallott 
Lewis D'Orseytól, és hogy ezek alapján elhatározta, hogy magánnyomozóhoz 
– Vernon Jaxhez – fordul. 

– A Jax jelentésében foglaltak összességükben stimmelnek – jelentette ki 
Alex. – Tegnap este és ma reggel néhány telefonbeszélgetést folytattam, Jax 
egyes állításait ellenırizendı. Minden állítása helyesnek bizonyult. Sok 
mindenrıl egyébként bárki értesülhetett volna, ha utánanéz ennek-annak, 
csakhogy ezt senki nem tette meg, és mostanáig senki sem illesztette össze az 
információdarabokat. Ráadásul Jax bizalmas tájékoztatást is kapott, sıt 
dokumentumokra is szert tett; gondolom, ezt annak köszönheti, hogy... 

Patterton kedvetlenül közbevágott: 
– Oké, oké! Ez most nem érdekes. A lényegrıl beszélj. 
– A lényeget elmondom neked öt szóban: a Supranationalnek elfogyott a 

pénze. A legutóbbi három évben iszonyú nagy veszteségei voltak, és csak a 
tekintélye meg a hitele tartotta a felszínen. Hatalmas összegeket vett kölcsön, 
hogy kifizethesse az adósságait; azután újabb kölcsönöket vett fel ezeknek a 
kölcsönöknek a törlesztésére; és így tovább. Valódi készpénzük nem volt már 
egy fillér sem. 

– De hát évrıl évre nagy bevételeket mutatott ki a mérlegbeszámolójuk! – 
vetette ellen Patterton. – És soha nem mulasztottak el osztalékot fizetni! 

– Úgy látszik, hogy az utóbbi néhány évben már kölcsönökbıl fizették az 
osztalékot is. A többi könyvelési trükk. Mindannyian tudjuk, hogyan csinálják 
az ilyesmit. Sok igen nagy és tekintélyes vállalat folyamodik ilyen 
módszerekhez. 

A bankelnök tőnıdött egy darabig. 
– Volt idı – jelentette ki szomorúan –, amikor a mérlegbeszámoló 

könyvszakértıi jóváhagyása garantálta a feddhetetlenséget. Ez az idı elmúlt. 
– Ebben a jelentésben – mutatott Alex a kettejük között, az íróasztalon 

heverı iratra – sok példa van arra, amirıl beszéltünk. A legrosszabb a Horizon 
Telekfejlesztésé. Ez a SuNatCo egyik leányvállalata. 

– Tudom, tudom. 
– Akkor talán azt is tudod, hogy a Horizonnak nagy földbirtokai vannak 

Texasban, Arizonában, Kanadában. A legtöbb birtok igen távoli vidéken terül 
el; fejlesztésük talán egy emberöltı múlva lesz esedékes. A Horizon 
spekulánsoknak adta el ezeket a földeket, és kis készpénzösszegeket fogadott 
el elılegként; a kétértelmő írásos megállapodások a teljes ár kifizetését a 
távoli jövıre halasztották. Két ilyen megállapodásnál negyven év múlva, tehát 
valamikor a huszonegyedik században esedékes a teljes vételár, összesen 



nyolcvanmillió dollár. Lehet, hogy soha nem fogják kifizetni, de a Horizon és 
a Supranational mérlegében a nyolcvanmillió dollár bevételként szerepel. És 
ez csak két ilyen üzlet! Van több is, azok kisebb összegekre szólnak. De a 
könyvelési módszer ezeknek az esetében is ugyanolyan link. 

Rövid szünet után Alex hozzátette: 
– Mindennek hatására persze a Supranational részvényei irreálisan magas 

árfolyamot értek el. 
– Igen, és valaki vagyont keresett a dolgon – jegyezte meg fanyarul 

Patterton. – Sajnos, nem mi. Van valami fogalmunk arról, hogy mennyi 
kölcsönt vett föl összesen a SuNatCo? 

– Igen. Jaxnek sikerült betekintenie bizonyos adókimutatásokba. Látta, 
mennyi adóengedményt vontak le kamattörlesztés címén. Becslése szerint a 
rövid lejáratú eladósodásuk összege, a leányvállalatokat is beleértve, 
egymilliárd dollár. Ebbıl, a jelek szerint, ötszázmilliónyi a bankkölcsön. A 
többi fıként kilencvennapi lejáratra szóló kereskedelmi váltó, amelyeket aztán 
átütemeztek. 

Patterton is, Vandervoort is tudta, hogy ezek a kereskedelmi hitellevelek: 
kamatozó kötelezvények, amelyeknek egyetlen fedezete a kölcsönvevı 
reputációja. Az “átütemezés" pedig azt jelenti, hogy a korábbi adósságok – és 
persze; a kamatok – törlesztésére újabb kötelezvényeket bocsátanak ki. 

– De most a Supranational megközelítette a felsı határt, ami a 
kölcsönlehetıségeket illeti, legalábbis Jax szerint – mondta Alex. – Annyit 
mindenesetre magam is megállapítottam, hogy a kereskedelmi hitellevelek 
vásárlói már kezdenek óvatosak lenni. 

– Így omlott össze a Penn Central is – töprengett fennhangon Patterton. – 
Mindenki azt hitte, hogy a vasúttársaság részvényei aranyat érnek, hogy – az 
IBM és a General Motors részvényei mellett – a legbiztonságosabb Penn 
Central-részvényeket venni és tartalékolni. Aztán a Penn Central egyszerre 
csak csıdöt jelentett, és kész. Eltőnt a föld színérıl. 

– Rákerült erre a listára azóta jó néhány nagynevő cég – emlékeztette 
Vandervoort. 

Mindkettıjük fejében ugyanaz a gondolat motoszkált: vajon a 
Supranational után az FMA is rákerül a listára? Patterton pirospozsgás képe 
elsápadt. 

– És mi? Mi hogy állunk? – kérdezte aggódva Alextıl. Most nem játszotta 
meg a nagy vezetıt. Nyilvánvalóan nagyon is igényelte a fiatalabb, 
alacsonyabb rangú Vandervoort támogatását. 

– Sok függ attól, hogy meddig tud még felszínen maradni a Supranational. 
Ha még néhány hónapig kitart, akkor a mi mai részvényeladásunkra talán 
senki se figyel fel, és akkor azt sem igen fogják firtatni, nem szegtük-e meg a 



kölcsönünkkel a Szövetségi Tartalékrendszerrel kapcsolatos törvényeket. Ha 
viszont a SuNatCo összeomlása hamar következik be, akkor bizony nagy 
bajba kerülünk: a tızsdetanács azért fog nekünk esni, mert nem közöltük vele, 
amit tudtunk, a Központi Számvevıség a letétekkel való visszaélést fogja a 
szemünkre vetni, az ötvenmilliós kölcsön miatt pedig a Szövetségi Tartalék 
fog az orrunkra koppintani. Ebben az esetben – ugye, nem kell különösebben 
hangsúlyoznom? –, ötvenmillió dolláros tiszta veszteséggel kell 
szembenéznünk, és jól tudod, hogyan jelentkezik ez az ez évi 
mérlegbeszámolóban. Úgyhogy a dühös részvényesek valakinek a fejét fogják 
követelni. A tetejébe pert akaszthatnak az igazgatók nyakába. 

– Úristen! – hajtogatta Patterton. – Jóságos Úristen! Elıvette a 
zsebkendıjét, és megtörölgette az arcát és kopasz, tojásdad feje búbját. 

Alex könyörtelenül folytatta: 
– Van még valami, amirıl nem szabad megfeledkeznünk: a nyilvános 

visszhang. Ha a Supranational tönkremegy, mindenféle hivatalos vizsgálatra 
sor kerül. De a sajtó még elıtte ráveti magát a sztorira, és vizsgálódik, 
szaglászik a saját szakállára. Nem egy gazdasági riporter nagyon érti a 
szakmáját. Amikor elkezdıdik a faggatózás, nem valószínő, hogy a bankunk 
elkerüli a figyelmüket, tehát a veszteségeink nyilvánosságra kerülnek. Az 
efféle hírek pedig nyugtalanítják a betéteseket. Úgyhogy meglehet: sokan 
kiveszik majd a pénzüket. 

– Úgy érted, hogy meg fogják rohanni a bankot? Ez elképzelhetetlen! 
– Korántsem elképzelhetetlen. Hiszen már történt ilyesmi. Emlékezzél csak 

a New York-i Franklin-bankházra. Ha betéttulajdonos valaki, akkor csak az 
érdekli, biztonságban van-e a pénze. Ha úgy gondolja, hogy nem, akkor 
kiveszi, mégpedig gyorsan. 

Patterton megivott még egy pohár vizet, aztán hátrahanyatlott a székén. Ha 
lehetséges, akkor most még sápadtabb volt, mint az imént. 

– Javaslom – mondta Alex –, hogy azonnal hívd össze a pénzügypolitikai 
bizottságot, és az elkövetkezı néhány nap során tegyünk meg mindent, hogy a 
bank likviditását növeljük, így felkészülünk arra az eshetıségre, hogy nagy 
összegő készpénzt kell kifizetnünk. 

– Helyes – bólintott Patterton. 
– Ezenkívül legföljebb csak imádkozhatunk – tette hozzá Alex, és elıször 

mosolyodott el a beszélgetés folyamán: – Ehhez talán vegyük igénybe Roscoe 
segítségét. 

– Roscoe! – csapott a homlokára Patterton. – Hiszen Roscoe tanulmányozta 
a Supranational számadatait, ı ajánlotta a kölcsönt, ı biztosított bennünket, 
hogy minden a lehetı legnagyobb rendben van! 



– Roscoe nem volt egyedül – emlékeztette Pattertont Vandervoort. – Te is 
támogattad, az igazgató tanács többi tagja is. És jó sokan tanulmányozták 
azokat a számadatokat és jutottak ugyanarra a következtetésre, mint Roscoe. 

– De te nem. 
– Nem, én nyugtalankodtam. Talán gyanakodtam is. De arról fogalmam se 

volt, hogy a SuNatCo ilyen nagy bajban van. 
Patterton fölvette a telefonkagylót. 
– Szóljon Mr. Heywardnak, hogy kéretem. Várt egy darabig. Aztán: 
– Ha maga az Úristen van nála, akkor is jöjjön be! – kiabált. – Azonnal 

beszélni akarok vele! 
Lecsapta a kagylót, majd ismét megtörölgette az arcát. Halkan nyílt az ajtó, 

Heyward lépett a helyiségbe. 
– Jó reggelt, Jerome – mondta. Alexet csupán kimért biccentéssel 

köszöntötte. 
– Csukd be az ajtót – mordult rá Patterton. Heyward megdöbbent. 
– Azt mondták, sürgıs – kezdte. – Ha mégsem, akkor szeretném, ha... 
– Mondd el neki, Alex, amit a Supranationalrıl tudsz – szakította félbe 

Patterton. 
Heyward vonásai megmerevedtek. 
Alex halk és tárgyilagos hangon összefoglalta Jax jelentésének lényegét. 

Tegnap esti és ma reggeli dühe – amiért a rövidlátó ostobaság meg a kapzsiság 
a szakadék szélére sodorta a bankot – mostanra elpárolgott. Már csak 
szomorúságot érzett, szomorúságot, hogy annyi erıfeszítés kárba vész. 
Sajnálkozva gondolt rá: mennyi támogatásra érdemes terv anyagi alapjait 
csökkentették, hogy legyen elég pénz a Supranational-kölcsönre! Legalább 
Ben Rosselli nem érte meg ezt a napot, gondolta. 

Roscoe Heyward magatartása meglepte. Ellenségeskedést várt tıle, még 
tán fölényeskedést, hetvenkedést is. De nem! Heyward csendesen hallgatta, 
olykor föltett egy-egy kérdést; megjegyzést azonban nem főzött a 
beszámolóhoz. Alex gyanítani kezdte, hogy a mondókája kiegészít bizonyos 
információkat, amelyeket Heyward már maga is megkapott vagy sejtett. 

Akkor is hallgatott, amikor Alex a mondanivalója végére ért. 
Patterton, aki idıközben valamelyest visszanyerte higgadtságát, így szólt: 
– Ma délután összeül a pénzügypolitikai bizottság, hogy megbeszéljük a 

likviditás kérdését. Roscoe, te közben lépj érintkezésbe a Supranationallel, és 
tudd meg, mennyit menthetünk meg a kölcsönünkbıl. Ha egyáltalán még 
megmenthetı valami. 

– Azonnal felmondható kölcsön – mondta Heyward. – Bármikor 
lehívhatjuk. 



– Akkor hívd le most. Szóbelileg. És azonnal erısítsd meg írásban. Nincs 
sok remény, hogy a SuNatCónak van ötvenmillió dollárja; még a legszolidabb 
cég se tart ennyi pénzt a kasszában. De valamijük azért lehet. Bár nem 
táplálok vérmes reményeket. Akárhogy is: tegyük meg a szükséges lépéseket. 

– Azonnal felhívóm Quartermaint – mondta Heyward. – Elvihetem ezt a 
jelentést? 

Patterton Alexra pillantott. 
– Nincs kifogásom ellene – szólt Alex –, de azt ajánlom, ne készítsünk 

másolatot róla. És minél kevesebben tudnak errıl az egészrıl, annál jobb. 
Heyward egyetértıleg bólintott. Tőkön ült, alig várta már, hogy 

távozhasson. 
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Alex Vandervoortnak részben igaza volt, amikor feltételezte: Roscoe Heyward 
maga is kapott információt a SuNatCóról. Valóban: Heywardhoz is eljutottak 
a híresztelések, hogy a Supranational nehézségekkel küszködik, a legutóbbi 
napokban pedig arról értesült, hogy a SuNatCo egyes hitelleveleitıl 
idegenkednek a beruházók. Heyward részt vett továbbá a Supranational 
igazgató tanácsának ülésén – elsı ízben! –, és az volt az érzése, hogy a 
tanácstagok nem kapnak teljes és nyílt tájékoztatást. Mint “új fiú" azonban 
nem tett fel kérdéseket, úgy döntött, hogy erre késıbb kerít majd sort. A 
tanácsülés után, mint megállapította, esni kezdett a SuNatCo részvényeinek 
árfolyama, és éppen az elızı nap határozta el: tanácsolni fogja az FMA letéti 
osztályának, hogy – óvintézkedésként – “könnyítsen" egy kicsit a 
Supranational-részvénypakettjén. Szerencsétlenségére még nem valósította 
meg a szándékát, amikor Patterton, aznap reggel, hívatta. Mindabból azonban, 
amit Heyward hallott vagy sejtett, nem következett, hogy a helyzet olyan rossz 
és veszélyes, mint amilyennek a Vandervoorttól kapott jelentés ábrázolta. 

Amikor Alextól a jelentés lényegérıl értesült, Roscoe nem vitatkozott. 
Vészjósló, kiábrándító jelentés volt, de az ösztöne megsúgta, hogy a 
jelentésben foglaltak – mint Vandervoort mondta – “stimmelnek". 

Ezért beszélt olyan keveset Pattertonnál; tudta, hogy – legalábbis a 
dolgoknak ebben a szakaszában – nemigen van mit mondani. De az agya azért 
élénken mőködött, egyre mérlegelte az ötleteket, a lehetıségeket, azt, hogy ı 
maga hogyan mászhatna ki az ügybıl. Több sürgıs intézkedésre van szükség 
– bár elıbb ki kell egészítenie a saját ismereteit, vagyis: át kell 



tanulmányoznia Jax jelentését. Irodájába visszatérve, Heyward nagy sietve 
végzett látogatójával, aztán nekiült elolvasni a jelentést. 

Csakhamar ráeszmélt: Alex Vandervoort igen pontosan foglalta össze a 
jelentés fı mondanivalóját és a mondanivalót alátámasztó bizonyítékokat. És 
Alex még csak nem is említette Quartermain washingtoni tevékenységének 
néhány részletét: Big George azért kilincselt, hogy a kormány által garantált 
kölcsönt szerezzen a Supranational fizetıképességének fenntartásához. A 
kongresszushoz, a kereskedelmi minisztériumhoz, sıt a Fehér Házhoz is 
folyamodott a kölcsönért. Mint a jelentés megállapította, Quartermain egy 
ízben meghívta Byron Stonebridge alelnököt a Bahama-szigetekre, hogy 
megszerezze az alelnök támogatását a kölcsönhöz. Késıbb Stonebridge 
kormányzati szinten is fölvetette a lehetıséget, de a többség a kölcsön ellen 
foglalt állást. 

Most már tudom, gondolta keserően Heyward, mirıl beszélgetett olyan 
elmélyültén Big George meg az alelnök éjjel, a bahamai villa kertjében. És bár 
a washingtoni apparátus ezúttal bölcsen határozott, vagyis elutasította a 
Supranational kölcsönkérelmét, az FMA – éppen az ı sürgetése nyomán – 
buzgón folyósította azt az ötvenmillió dollárt. Big George nagymesternek 
bizonyult, olyan könnyen bírta rá erre az üzletre! Heyward még most is hallani 
vélte Quartermain szavait: Ha ti nem tudjátok vállalni, felejtsük el az egészet, 
és akkor Chase-ékhez fordulok. İsrégi trükk, de ı, Heyward, tapasztalt, 
dörzsölt bankár létére, mégis bedılt neki. 

Egy valami azonban kedvezı. Az alelnök bahamai kirándulásáról a Jax-
jelentés csak nagy vonalakban szólt; nyilvánvaló tehát, hogy kevés derült ki az 
ott történtekrıl. És – Heyward nagy megkönnyebbülésére – a jelentésben nem 
esett szó a Q-befektetésekrıl. 

Vajon Jerome Patterton emlékszik-e, tette fel magában a kérdést Heyward, 
hogy az FMA kétmilliós többletkölcsönt folyósított a Q-befektetıknek, ennek 
a Big George irányította magán-spekulánscsoportnak? Valószínőleg nem. 
Alex Vandervoort sem tud a dologról, bár hamarosan értesülni fog róla, ez 
elkerülhetetlen. Ennél sokkal fontosabb, hogy senki se tudja meg: ı, Heyward 
“prémiumot" fogadott el szolgálataiért, Q-befektetési részvények formájában! 
Bárcsak visszaküldtem volna G. G. Quartermainnek az egész paksamétát, 
ahogyan kezdetben szándékoztam! – sóhajtott fel Roscoe Heyward. Most már 
késı. De egyet még megtehet: a részvényigazolásokat kiveszi a széfjébıl és 
darabokra tépi. Ez a legbiztosabb. Szerencsére nem névre, hanem bemutatóra 
szóló igazolások. 

Heyward úgy döntött, hogy most figyelmen kívül hagyja a versengést 
Vandervoorttal, inkább arra összpontosít, hogy megússza ezt az ügyet. Nem 
voltak illúziói arról, hogy milyen hatással lehet a Supranational összeomlása a 



saját pozíciójára a bankban meg az igazgató tanácsban. Kitaszítanák – 
mindenki ıt hibáztatná. De talán még nem késı: gyors cselekvéssel és némi 
szerencsével valamiképpen megmentheti, ami menthetı. Ha visszaszerzi a 
kölcsönadott pénzt, ı lesz a nap hıse. 

Elıször is érintkezésbe kell lépni a Supranationallel. Heyward tehát 
utasította titkárnıjét, Mrs. Callaghant, hogy hívja fel G. G. Quartermaint. 

Mrs. Callaghan néhány perccel késıbb jelentette: 
– Mr. Quartermain külföldön van. Az irodájában azt mondják: nem tudni, 

hogy éppen most hol tartózkodik. Ennél többet nem hajlandók elárulni. 
Nem valami biztató kezdet. 
– Akkor keresse meg Inchbecket – mordult a telefonba Heyward. 
Stanley Inchbeckkel többször is beszélt a bahamai kirándulás óta. 
Rövidesen meghallotta Inchbeck élénk, jellegzetesen New York-i, 

orrhangú kiejtését. 
– Miben segíthetek, Roscoe? 
– Próbáltam elérni George-ot. De az embereitek nem nagyon... 
– George Costa Ricában van. 
– Szeretnék beszélni vele. Megkaphatnám az ottani telefonszámát? 
– Nem. Utasítást adott, hogy senkivel sem óhajt telefonon beszélni. 
– De ez sürgıs. 
– Akkor mondd el nekem. 
– Helyes. Fölmondjuk a kölcsönünket. Ezt most szóbelileg közlöm veled, a 

hivatalos írásbeli értesítés elmegy a ma délutáni postával. 
Csend a vonal másik végén. 
– Ezt nem gondolhatod komolyan – nyögte ki Inchbeck. 
– Nagyon is komolyan gondolom. 
– De hát miért? 
– Azt hiszem, ezt te is sejted. És úgy vélem, nem helyeselnéd, ha 

telefonban felsorolnám az okaimat. 
Inchbeck hallgatása önmagában is jelentıségteljes volt. De aztán tiltakozni 

kezdett: 
– Nevetséges és ésszerőtlen a bankotok eljárása. Éppen a múlt héten 

mondta Big George: hajlandó hozzájárulni, hogy ötven százalékkal növeljétek 
a kölcsön összegét. 

Heywardot elıször megdöbbentette az az arcátlanság, de hamar ráeszmélt, 
hogy az arcátlanság egyszer már kifizetıdött a Supranational számára. Most 
azonban nem fog. 

– Ha a kölcsönt azonnal visszafizetitek – mondta –, bizalmasan fogunk 
kezelni minden rendelkezésünkre álló információt. Errıl kezeskedem. 



A dolog lényege, gondolta Heyward, hogy Big George, Inchbeck meg 
mások, akik tisztában vannak a SuNatCo helyzetével, hajlandók-e idınyerésre 
játszani és fizetni érte. Ha igen, akkor az FMA elınyt szerezhet a többi 
hitelezıvel szemben. 

– Ötvenmillió dollár! – kiáltott fel Inchbeck. – Ekkora összeget nem 
tartunk készpénzben. 

– Részletfizetésbe is beleegyeznénk, feltéve, ha a részletek gyors ütemben 
követnék egymást – jelentette ki Heyward. 

Az igazi kérdés persze az volt, hogy honnan kerít elı a SuNatCo 
ötvenmilliót a jelenlegi helyzetében, amikor amúgy is szőkében van a 
készpénznek. Heyward azon kapta magát, hogy kiveri a veríték, mert ideges, 
mert úrrá lett rajta a feszültség, de reménykedik is. 

– Beszélni fogok Big George-dzsal – mondta Inchbeck. 
– De nem fog tetszeni neki a dolog. 
– Ha beszélsz vele, mondd meg neki, hogy meg akarom tárgyalni a Q-

befektetésekre nyújtott kölcsönünk ügyét is 
– mondta Heyward. 
Nem volt biztos benne, de miközben letette a kagylót, úgy hallotta, hogy 

Inchbeck felnyögött. 
Hivatali szobájának csendjében Roscoe Heyward hátradılt a párnázott 

forgószékében, hogy felengedjen egy kicsit a felgyülemlett feszültsége. Az 
elmúlt óra eseményei döbbenetes megrázkódtatásként érték. Utóhatásként 
csüggedtnek és nagyon magányosnak, érezte magát. Bárcsak el tudnék 
szabadulni mindettıl, gondolta. És tudta, kinek a társasága lenne ehhez a 
legkellemesebb: Avrilé. De legutóbbi együttlétük óta – pedig annak már több 
mint egy hónapja – nincs híre róla. Azelıtt mindig a nı telefonált. Sose 
Heyward. 

Gondolt egyet, és elıvette privát kis címjegyzékét, amelyet mindig 
magánál hordott; megkereste benne a telefonszámot, amelyet – emlékezett rá 
– annak idején gondosan fölírt. Avril New York-i számát. A közvetlen városi 
telefonon feltárcsázta. 

Hamarosan Avril lágy, kellemes hangját hallotta: 
– Halló! 
Nagyot dobbant Roscoe szíve. 
– Hogy vagy, Rossie? – kérdezte a nı, amikor megmondta a nevét. 
– Régen láttuk egymást, édesem. Már nem tudtam, mi lehet veled. 
Heyward tétovázást vélt kihallani Avril hangjából. 
– De hát Rossie drágám, már nem vagy rajta a listán. 
– Miféle listán? 
Ismét az a bizonytalanság Avril hangjában. 



– Ezt talán nem lenne szabad megmondanom. 
– De, kérlek, mondd csak meg! Kettınk között marad. 
– Hát ez egy szigorúan bizalmas lista. A Supranational adja ki azokról, 

akik a vállalat költségére szórakoztathatok. 
Heyward hirtelen úgy érezte, összeszorul körülötte a hurok. 
– És kik kapják ezt a listát? – kérdezte. 
– Nem tudom. Csak annyit tudok, hogy mi, lányok, megkapjuk. Hogy ki 

más kapja meg, arról fogalmam sincs. 
Heyward néhány pillanatig nem szólt, csak lázasan gondolkozott. A 

történteken úgysem lehet változtatni. Talán örülnie is kellene, hogy már nincs 
rajta azon a listán; tőnıdni kezdett – és beléhasított a féltékenység –, hogy 
akkor ki van rajta. Mindenesetre remélte, hogy a régi listákat gondosan 
megsemmisítették. 

– Azt jelenti ez – kérdezte azután –, hogy most már nem jöhetsz ide és nem 
találkozhatsz velem? 

– Nem egészen. De ha odautaznék, neked kellene fizetned, Rossie. 
– Mennyibe kerülne a dolog? – kérdezte Heyward, és keresztülfutott az 

agyán a gondolat: “Tényleg én beszélek így?" , 
– Hát a repülıjegy New Yorkból és vissza – válaszolta tárgyilagosan Avril 

–, aztán a szálloda. És nekem kétszáz dollár. 
Heyward visszaemlékezett: egyszer már törte a fejét, hogy vajon a 

Supranational mennyit fizetett ıhelyette. Hát most legalább tudja. Elvette a 
fülétıl a telefonkagylót, erısen küszködött önmagával. A józan esze 
küszködött a sóvárgásával. A lelkiismerete azzal a tudattal, hogy milyen jó 
együtt lenni Avrillel. Az összeg is nagyobb volt, mint amit megengedhetett 
magának. De nagyon vágyott Avrilre. Nagyon. 

Visszahúzta a füléhez a kagylót. 
– Mikor tudnál jönni? – kérdezte. 
– A jövı hét keddjén. 
– Elıbb nem? 
– Attól tartok, nem, édesem. 
Heyward tudta, hogy bolond, hogy mostantól keddig sorban áll olyan 

férfiak mögött, akiknek a Supranational, ilyen vagy olyan okból, nagyobb 
fontosságot tulajdonít, mint ıneki. De képtelen volt ellenállni, és kijelentette. 

– Rendben van. Akkor hát kedden. Megállapodtak, hogy Avril a Columbia 
Hiltonban száll meg, és onnan majd felhívja. Heyward elıre örült az együtt 
töltendı óráknak. 

Aztán eszébe jutott, hogy hátravan még valami: meg kell semmisítenie a 
Q-befektetések részvényigazolásait. 



A harminchatodik emeletrıl gyorsliften ment le a földszinti hallba, s onnan 
az alagúton át a belvárosi fiókintézetbe. Csak néhány percig tartott, amíg a 
széfjéhez ért, és kivette a négy igazolást. Mindegyik ötszáz részvényre szólt. 
Magával vitte a papírokat a hivatali szobájába. Bedobom az egészet a 
hulladékgépbe, gondolta. 

Irodájába érve, töprenkedni kezdett. Amikor legutóbb utánanézett, 
összesen húszezer dollárt értek ezek a részvények. Nem sieti el a dolgot? 
Utóvégre szükség esetén egy pillanat alatt megsemmisítheti ıket. 

Végül döntött: az igazolásokat bezárta abba a fiókba, ahol a magánjellegő 
iratait tartotta. 
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A nagy lehetıség akkor érkezett el, amikor a legkevésbé várta. 

Két nappal elıbb a csalódott, csüggedt Miles még meg volt gyızıdve róla, 
hogy rabszolgaságának a Hetvenhetes Klubban egyéb eredménye nem lesz, 
mint hogy még mélyebben belebonyolódik a bőnözés szövevényébe; 
iszonytatóan lebegett fölötte az újabb börtönbüntetés fenyegetı árnya. Juanita 
elıtt sem titkolta levertségét, s jóllehet a szeretkezés átmenetileg feloldotta a 
hangulatát, nyomott kedélyállapota alapjában véve nem változott. 

Juanitát szombaton kereste fel. Hétfın, késı este, a Hetvenhetesben Nate 
Nathanson, a klub igazgatója hívatta. Eastin éppen a szokásos kisegítı 
szolgálatát látta el: italt, szendvicset vitt fel a második emeletre a kocka- és 
kártyajátékosoknak. 

Amikor belépett az igazgató irodájába, már két ember tartózkodott 
Nathansonnál. Az egyik Ruszki Ominsky volt, az uzsorás, a másik egy 
tagbaszakadt, durva arcú férfi, akit Miles már többször látott a klubban, és akit 
Tony Bear (Medve) Marino néven emlegettek. Marino hatalmas és súlyos 
testő, laza mozgású ember volt, és valami vadság áradt a küllemébıl. 
Nyilvánvalóan nagy tekintélynek örvendett; a többiek gazsuláltak neki. 
Mindig Cadillac-luxusautón érkezett a Hetvenhetesbe, s nemcsak sofırje 
kísérte, hanem egy másik ember is, szemlátomást testır mind a kettı. 
Nathanson idegesnek látszott. 

– Ide hallgass, Miles – szólt –, elmondtam Mr. Marinónak meg Mr. 
Ominskynak, milyen hasznossá tetted magad itten. Szeretnék, ha tennél egy 
szívességet a... 

Ominsky közbevágott: 
– Várjál odakint – vakkantotta oda Nathansonnak. 



– Igenis, uram – hajolt meg a klubigazgató, és távozott. 
– Odakinn egy kocsiban van egy öreg szivar – fordult Mileshoz Ominsky. 

– Vedd igénybe Mr. Marino embereinek a segítségét. Hozzátok be az öreget, 
de úgy, hogy ne lássa senki. Vigyétek valamelyik, a tiéddel szomszédos 
szobába, és legyen gondod rá, hogy ott maradjon. Csak annyit hagyd magára, 
amennyire feltétlenül szükséges, és ha lejössz a szobádból, zárd rá az ajtót. 
Téged teszlek felelıssé azért, hogy az öreg ki ne jusson innét. 

– Erıszakkal tartsam itt? – kérdezte aggódva Miles. 
– Nem lesz szükséged erıszakra – mondta Ominsky. 
– Az öreg tudja, mi az ábra – szólt közbe Marino. – Nem lesz vele baj. – 

Feltőnıen vékony hangon beszélt. – Vésd eszedbe, hogy fontos nekünk az 
öreg, úgyhogy bánjál vele rendesen. De ne hagyd piához jutni. Könyörögni 
fog érte, de egy korty nem sok, annyit se adjál neki. Megértetted? 

– Azt hiszem, igen – válaszolta Miles. – Azt akarja mondani, hogy 
eszméletlen most az öreg? 

– Holtrészeg – felelte Marino helyett Ominsky. – Egy álló hétig piált. A te 
dolgod, hogy ügyelj rá, és kiszárítsad. Amíg itt van – három-négy nap az 
egész –, a többi dolgod várhat. Ha jól csinálod, újabb jó pontot kapsz. 

– Megteszem, ami tılem telik – bólintott Miles. – Van neve annak az 
öregembernek? Valahogy kell szólítanom, nem? 

Ominsky és Marino összenéztek. 
– Danny a neve. A többi ne érdekeljen – mondta az elıbbi. 
Néhány perccel késıbb a Hetvenhetes elıtt Marino sofırtestıre undorodva 

köpött a járdára. 
– Jesszusom! Ez a vén szaros olyan büdös, mint egy budi! – zúgolódott! 
A sofır, a másik testır és Miles Eastin megnézték a járdánál parkoló 

Dodge hátsó ülésén mozdulatlanul heverı alakot. A kocsinak a járda felé esı 
hátsó ajtaja nyitva volt. 

– Majd kimosdatom – mondta Miles. Arca összerándult, amikor megérezte 
a hányadék orrfacsaró bőzét. – De ahhoz elıbb be kell vinnünk a házba. 

– Igen, a fene egye meg, essünk túl rajta! – sürgette a másik testır. 
Benyúltak az öregén, és kiemelték. A gyengén világított utcán terhükbıl 

csak a kusza, ısz hajzat, a tésztaszínő, borostás, beesett arc, a két csukott szem 
meg a fogatlan íny, a lefittyedt száj volt valamennyire kivehetı. Az 
eszméletlen öregember pecsétes, rongyos ruhát viselt. 

– Nem hulla ez már? – tőnıdött fennhangon a másik testır, amikor 
kihúzták az autóból. 

Ebben a pillanatban, valószínőleg a mozgatás hatására, a nyitott szájból 
sugárban ömlött a hányadék Milesra. A sofır-testır, aki kimaradt az áldásból, 
felröhögött. 



– Nem hulla ez. Még nem. – Majd, amikor Miles öklendezni kezdett: – 
Inkább téged hányjon le, mint engem, öcsi. 

Becipelték az ernyedt testet a klubba, majd – az egyik hátsó lépcsın – föl a 
harmadik emeletre. Miles elıkerítette a kulcsot, és kinyitott egy ajtót. Az 
övéhez hasonló fülkében csak egy ágy, egy fiókos szekrény, két szék, egy 
mosdó és egy-két polc volt. A fal faborítása harminc centivel a plafon alatt 
megszőnt. Miles bekukkantott a helyiségbe, aztán odaszólt a másik kettınek: 

– Várjatok. 
Lerohant a földszintre, és felhozott egy gumiszınyeget a tornaterembıl. 

Leterítette a fülkében álló ágyra, aztán rálökték az öregembert. 
– Na, most már a tied, Milesy – mondta a sofır-testır. – Gyerünk innét, 

mert mindjárt elrókázom magam. 
Miles, leküzdve undorát, levetkıztette az öreget, és megmosdatta, majd 

szivaccsal ledörgölte a gumiszınyegen heverı, még mindig élettelen testet. 
Ezután, némi emelgetés és tologatás árán kihúzta alóla a gumiszınyeget, és 
ágyba dugta a most már tisztább és kevésbé rossz illatú figurát. Az öregember 
nyöszörgıit, és egyszer a gyomra is összerándult, ezúttal azonban csak egy kis 
nyál buggyant ki a száján. Miles letörölte, és amikor lepedıvel és pokróccal 
betakarta, az öreg mintha könnyebben lélegzett volna. 

Miközben vetkeztette, csak a padlóra dobta a ruháit. Most összeszedte a 
ruhadarabokat, és két mőanyag zsákba rakta ıket, hogy másnap kitisztítsák és 
kivasalják. Kiürítette a zsebeket. Az egyik zakózsebben mőfogsort talált. A 
többi zsebbıl féső, vastag szemüveg, arany töltıtoll- és ceruzagarnitúra meg 
egy kulcscsomó került elı, az egyik belsı zsebbıl pedig három Keycharge-
hitelkártya meg egy bankókkal tömött levéltárca. 

Miles leöblítette a mőfogsort, és vízzel telitöltött pohárba tette, az ágy 
mellé. A szemüveget is az öregember keze ügyébe helyezte. Aztán 
megvizsgálta a hitelkártyákat és a levéltárcát. 

A hitelkártyákat Fred W. Riordan, R. K. Bennett és Alfred Shaw részére 
állították ki. A kártyák hátlapjára az aláírást – a különbözı nevek ellenére – 
szemlátomást ugyanaz a kéz biggyesztette oda. Miles forgatta a kártyákat, 
megnézte a kezdet és a lejárat dátumait, s látta, hogy a kártyák érvényesek. És 
– amennyire meg tudta ítélni – valódiak. 

Figyelmét most a levéltárcának szentelte. A tárca mőanyag ablakában 
autóvezetıi jogosítvány. Az ablak megsárgult, nem volt kellıképpen átlátszó, 
így Miles kivette belıle a jogosítványt. Látta, hogy a jogosítvány alatt van egy 
második, meg egy harmadik is. A nevek azonosak a hitelkártyákon 
láthatókkal, de az arcképek mind a három jogosítványon egyformák. 
Alaposabban is megnézte ıket: legfeljebb különbözı idıpontokban készültek, 
de kétségtelenül az ágyon fekvı öregembert ábrázolták. 



Miles kivette a levéltárcából a pénzt, hogy megszámolja. Majd megkéri 
Nate Nathansont, hogy a hitelkártyákat és a pénzt rakja be a klub széfjébe, de 
ehhez tudnia kell, mennyit ad át neki. Váratlanul nagy volt az összeg: 
ötszáztizenkét dollár. Mintegy a fele új húszdollárosokban. A húszasok láttára 
Miles meghökkent. Minden egyes húszdollárost alaposan szemügyre vett, 
ujjaival végigtapogatta a papír anyagát. Aztán az ágyban fekvı öregemberre 
pillantott, aki a jelek szerint mélyen aludt. Miles kilopózott a szobából, és 
átment a harmadik emeleti folyosó másik oldalára, a saját szobájába. 
Hamarosan zsebben hordozható nagyítóval tért vissza, és azzal vizsgálta meg 
a húszdolláros bankókat. Sejtése helyesnek bizonyult. Hamis bankjegyek 
voltak, jóllehet éppoly kiváló minıségőek, mint azok, amelyeket egy hete 
vásárolt itt, a Hetvenhetesben. 

A pénz – legalábbis a fele – tehát hamis, gondolta. Akkor nyilván hamis a 
három jogosítvány is. Valószínőleg ugyanabból a forrásból származnak, mint 
az ı hamis jogosítványa, amelyet múlt héten Jules LaRoccától kapott. Nem 
arra mutat-e ez, hogy a hitelkártyák is hamisak? Lehet, hogy végül mégis a 
hamis Keycharge-hitelkártyák forrásának a közelébe kerültem! – gondolta 
Miles; annak a forrásnak a közelébe, amelyet Nolan Wainwright mindenáron 
fel akar deríteni. Miles izgatottsága fokozódott. Idegességében hevesen 
dobogott a szíve. 

Föl kellett jegyeznie az új információkat. Egy papírtörülközıre felírta a 
hitelkányák és a jogosítványok adatait; közben idınként az ágy felé pillantott, 
hogy nem mozgolódik-e az öregember. 

Ezután eloltotta a villanyt, rázárta az öregre az ajtót, s levitte a földszintre a 
levéltárcát meg a hitelkártyákat. 

Éjjel nyugtalanul aludt, nyitott ajtónál, abban a tudatban, hogy felelıs az 
átellenben levı fülke lakójáért. Eltöprengett az öregember szerepén és 
személyazonosságán is. Vajon kicsoda ez a Danny? Milyen kapcsolat van 
Danny és Ominsky meg Tony Marino között? Miért hozták ide ezt az 
aggastyánt? Tony azt mondta: fontos nekünk az öreg. Miért? 

Amikor Miles fölébredt, odakint már világos volt. Órájára nézett, 
háromnegyed hét. Fölkelt, sebtiben megmosakodott, megborotválkozott, aztán 
felöltözött. A szemben levı szobából egy hang sem hallatszott. Miles átment, 
kulccsal halkan kinyitotta az ajtót, s benézett. Danny az éjszaka pozitúrát 
változtatott, de még mindig aludt és enyhén horkolt. Eastin fölszedte a koszos 
ruházatot tartalmazó mőanyag zsákokat, bezárta az ajtót és lement a 
földszintre. 

Húsz perc múlva tálcán hozta az öregember reggelijét: jó erıs kávét, 
pirítóst, rántottat. 

– Danny! – rázta meg az öregember vállát. – Ébredjen már, Danny! 



Semmi válasz. Miles újra próbálkozott. Végre óvatosan felpislantott az 
öreg, alaposan megnézte magának Milest, majd sürgısen becsukta a szemét. 

– Menj a francba! – motyogta Danny. – Nem akarok én még a pokolba 
kerülni. 

– Nem az ördög vagyok – nyugtatta Miles. – Hanem jó barát. Tony Marino 
és Ruszki Ominsky mondta, hogy vigyázzak magára. 

Ismét kinyílt a két csipás szem. 
– Szóval megtaláltak azok az elfajzottak, mi?! Hát persze. Meg szoktak 

találni. Jesszuskám! – Az öreg arca ráncokba győrıdött a fájdalomtól. – Hogy 
fáj az én szegény kobakom! 

– Hoztam magának egy kis kávét. Próbáljuk ki, hátha segít 
Miles átölelte az öreg vállát, és ülı helyzetbe segítette. 
Odavitte neki a kávét. Danny kortyolt egyet, majd elfintorította az arcát. 
– Ide süss, fiacskám! – Egyszerre csak roppant ébernek látszott. – 

Kutyaharapást szırivel! Adok neked egy kis pénzt... 
Körülnézett. 
– Jó helyen van a pénze – nyugtatta meg Eastin. – A klub széfjében. Az 

éjszaka levittem. 
– Akkor ez itt a Hetvenhetes? – Az. 
– Egyszer már behoztak ide. Nahát akkor, fiacskám, te is tudod, hogy van 

nekem pénzem. Ugorj le a söntésbe, és hozzál... 
– Nem hozok semmit – vágott közbe erélyesen Miles. – Se magának, se 

magamnak. 
– Pedig megérné. – Ravaszul csillogott az öregember szeme. – Mondjuk 

kapsz negyven dolcsit és cserébe hozol egy fél litert... Na, mit szólsz hozzá? 
– Sajnálom, Danny, de szigorú utasítást kaptam – csóválta meg a fejét 

Miles, és a következı lépését fontolgatta. Aztán rászánta magát: 
– Mellesleg szólva, ha a maga húszasaival fizetnék, a végén még 

letartóztatnának. 
Akárha revolvert sütött volna el! Az öreg hirtelen kiegyenesedett, arca 

csupa riadalom és gyanakvás. 
– Ki a fene mondta neked, hogy...? Nyöszörgött, fintorgott, és fájó fejéhez 

szorította a kezét. 
– Valakinek csak meg kellett számolnia azt a pénzt – mondta Eastin. – Hát 

én megszámoltam. 
– Azok jó húszasok – mondta elhaló hangon Danny. 
– Bizony jók – bólintott Miles. – Ritkán láttam ilyen jó húszasokat. Mintha 

csak az Egyesült Államok Központi Bankjegynyomdájából kerültek volna ki. 
Danny felhúzta a szemöldökét. Viaskodott benne az érdeklıdés meg a 

gyanú. 



– Honnét tudsz te ennyi mindent? – érdeklıdött. 
– Mielıtt sittre kerültem, egy bankban dolgoztam – hangzott a válasz. 
Csend támadt. Aztán az öregúr megkérdezte: 
– Mért kerültél sittre? 
– Sikkasztás miatt. Feltételesen vagyok szabadlábon. 
– No, akkor tiszta vagy, azt hiszem – mormolta érezhetıen 

megkönnyebbülve az öregember. – Különben nem dolgoznál Tony Marinónak 
meg a Ruszkinak. 

– Persze hogy tiszta vagyok – mondta Miles. – De most magát kell rendbe 
hozni. Megyünk a gızfürdıbe. 

– Nem gız kell nekem, hanem egy korty ital. Csak egyetlenegy, fiacskám! 
– könyörgött Danny. – Esküszöm, hogy csak egyetlenegy. Csak nem fogod 
megtagadni egy öregembertıl ezt a szívességet! 

– Elıbb izzadja, ki magából azt, amit már megivott. Utána meg 
szopogathatja az ujját. 

– Szívtelen egy fickó vagy! – nyöszörgött az öreg. – Szívtelen egy fickó! 
Nagyjából arról volt szó, mintha egy kisgyerekre kellene vigyáznia. Nem 

törıdve tiltakozásával, fürdıköpenyt adott rá, és lekísérte a földszintre. Ott 
meztelenre vetkıztette, átsegítette a gız különbözı fokozatain, törülközıvel 
ledörzsölte, végül masszırpadra fektette, és alaposan meggyúrta, 
megdögönyözte. Korán volt még; a gızfürdıben és a tornateremben senki sem 
tartózkodott, még a klub személyzetének is csak egy-két tagja érkezett meg. 
Amikor Miles felkísérte az öregembert, senkivel sem találkoztak. 

Miles tiszta ágynemőt húzott, s a most már lecsillapodott és készséges 
Danny bebújt a takaró alá. Szinte azonnal elaludt, de – a tegnap éjszakával 
ellentétben – nyugodtnak, sıt angyalian nyugodtnak látszott. Eastin alig 
ismerte az öreget, de furcsa módon máris megkedvelte. Miközben Danny 
aludt, Miles törülközıt tett a feje alá és óvatosan megborotválta. 

Késı délelıtt Miles a szobájában, olvasás közben elszunnyadt. 
Fülsértı hang ébresztette fel. Jules LaRoccáé. 
– Hé, Milesy! Mozgás, öcsi! 
Eastin felriadt, s meglátta az ajtóban a jól ismén hordóhasú figurát. Miles a 

Danny-féle fülke kulcsáért nyúlt, s elégedetten állapította meg magában, hogy 
ott van, ahol hagyta. 

– Elhoztam a holmiját a vén szeszkazánnak – közölte LaRocca. 
Vulkánfíber koffert tartott a kezében. – Ominsky azt mondta, adjam át neked. 

LaRocca, a mindenes hírnök... 
– Oké. 
Miles nyújtózkodott, aztán felkelt, a mosdóhoz lépett, és hideg vizet 

fröcskölt az arcára. Majd, sarkában LaRoccával, kinyitotta a szemben levı 



ajtót. Amikor beléptek, Danny óvatosan felült az ágyban. Még mindig sápadt 
és megviselt volt az arca, de jobban nézett ki, mint megérkezése óta bármikor. 
Azóta beillesztette mőfogsorát és fölvette a szemüvegét is. 

– Te haszontalan, vén csavargó! – szólt hozzá LaRocca. – Mindig csak bajt 
hozol az embernek. 

Danny kiegyenesedett ültében, és undorral tekintett vádlójára. 
– Egy frászt vagyok én haszontalan – csattant fel. – Ezt jól tudod te is meg 

a többiek is. Ami pedig a tütüt illeti, hát mindenkinek megvan a maga 
gyengéje. – A kofferre bökött. – Ha a ruháimat hoztad, csináld, amiéit küldtek: 
akaszd föl ıket. 

LaRocca nem jött ki a sodrából. 
– No nézd csak – vigyorgott –, úgy látszik, magához tért a vén szarzsák. 

Milesy alighanem jó munkát végzett. 
– Jules – szólalt meg Eastin –, itt maradnál, amíg én odalent szerzek egy 

kvarclámpát? Azt hiszem, jót tenne Dannynek. 
– Hát persze. 
– De elıbb hadd váltok veled néhány szót. – Intett a fejével, és LaRocca 

követte a folyosóra. 
Odakint Miles halkan megkérdezte: 
– Mi ez az egész, Jules? Ki ez? 
– Á, csak egy öreg szivar. Idınként megszökik, és leissza magát a sárga 

földig. Akkor aztán elı kell keríteni, és ki kell szárítani a vén 
kocsmatölteléket. 

– De hát miért? És honnan szökik meg? 
LaRocca meghökkent, és éppen olyan gyanakodva tekintett Milesra, mint 

egy héttel azelıtt. 
– Már megint kérdezısködsz, fiacskám. Mit mondott neked Ominsky meg 

Tony Marino? 
– Semmit. Csak azt, hogy az öreget Dannynek hívják. 
– Nohát. Ha többet akarnak mondani, akkor majd megmondják. De én nem 

mondok semmit. 
Amikor LaRocca távozott, Miles bekapcsolta a fülkében a kvarclámpát, és 

Dannyt eléje ültette. A nap hátralevı részében az öreg csendben heverészett – 
ébren Vagy szunyókálva. Kora este Miles odalentrıl vacsorát hozott neki, és 
Danny jórészt elfogyasztotta. Ez volt az elsı teljes étkezése, amióta 
huszonnégy órával elıbb behozták a klubba. 

Másnap – szerdán – reggel Miles megismételte a gızfürdı- és 
kvarclámpakezelést, késıbb pedig leült sakkozni Dannyvel. Az öreg gyorsan 
kapcsolt, okosan játszott, és egyenértékő partnernek bizonyult. Most már 



barátságosan és fesztelenül viselkedett, látszott, hogy jólesik neki Miles 
figyelmessége és kedveli a fiatalember társaságát. 

A második együtt töltött délutánon az öregember beszélgetni kívánt. 
– Tegnap azt mondta az a LaRocca nevő féreg, hogy te sok mindent tudsz a 

pénzrıl. 
– Mindenkinek ezt mondja. 
Miles mesélt a hobbijáról, és hogy milyen nagy érdeklıdést keltett vele a 

börtönben. Danny feltett néhány kérdést, aztán bejelentette: 
– Ha nem veszed rossz néven: szeretném visszakapni a pénzemet. 
– Jó, fölhozom. De akkor megint magára kell zárnom az ajtót. 
– Ma a pia miatt, akkor nyugodtan felejtsd el. Egy darabig most nem 

kívánom. Jót tesz egy ilyen szünet. Lehet, hogy most hónapokig nem iszom. 
– Örömmel hallom – mondta Miles, de azért csak rázárta az ajtót. 
Amikor Danny visszakapta a pénzét, két külön halomba rakta ıket. Az 

egyikbe az új húszas bankókat, a másikba a különféle címlető, többségükben 
piszkos bankjegyeket. Ebbıl a második rakásból kivett három tízdollárost, és 
átadta Eastinnek. 

– Ezt az apró figyelmességekért kapod – mondta –, amiért ügyeltél a 
mőfogsoromra, meg amiéit megborotváltál. Meg a kvarclámpa, tudod. Hálás 
vagyok neked mindenért. 

– Ide figyeljen, ezért nem kell fizetnie. 
– Fogadd csak el, fiam. Apropó: ez valódi pénz. Most pedig árulj el nekem 

valamit. 
– Ha módomban áll… 
– Hogy jöttél rá, hogy a húszdollárosok... saját termés? 
– Eleinte nem jöttem rá. De aztán nagyítóval felfedeztem, hogy Andrew 

Jackson arcképén elmosódott néhány vonal. 
Danny bölcsen bólogatott. 
– Igen. Ez a különbség a kormány acélmetszetes eljárása meg a fotóofszet-

eljárás között. Bár egy elit ofszetszakember nagyon-nagyon megközelítheti a 
valódit. 

– Ebben az esetben ez sikerült neki – mondta Miles. – A bankjegyek többi 
része szinte tökéletes. 

Halvány mosoly futott át az öregember arcán. 
– Hát a papír? – érdeklıdött. 
– Annak jól beugrottam. Rendszerint már tapintásra érezni, melyik pénz 

hamis. De ezek itt... tökéletesek. 
– Igen – mondta halkan Danny –, huszonnégy font fajsúlyú részvénynyomó 

papír. Százszázalékos gyapotrongyból. Az emberek azt hiszik, lehetetlen 
beszerezni a megfelelı papírt. Nem igaz. Utánjárás kérdése az egész. 



– Ha ennyire érdekel a dolog – mondta Miles –, odaát, a szobámban, van 
néhány szakkönyvem a pénzrıl. Az egyik különösen érdekes. Az Egyesült 
Államok titkosszolgálatának a kiadványa. 

– A Know Your Money-ra* gondolsz? – kérdezte az öreg, és kuncogott, 
amikor meglátta Miles meglepett képét. – Az a pénzhamisítók kézikönyve. 
Elısorolja, mi mindent kell megvizsgálni ahhoz, hogy az ember felfedezze a 
hamis pénzt. Elısorolja az összes hibát, amit a hamisítók el szoktak követni. 
Még fényképeket is közöl! 

– Igen, tudom – bólintott Miles. Danny nevetve folytatta: 
– És a kormányzat ezt mind elárulja! Az ember egyszerően ír 

Washingtonba, és postán megküldik. Volt egy egészen kitőnı pénzhamisító, 
Miké Landress, aki maga is írt könyvet. Azt mondja benne, hogy a Know Your 
Money nélkül a hamisító egy lépést se tegyen. 

– De Landress lebukott! – mutatott rá Miles. 
– Mert hülyékkel dolgozott együtt. És nem volt szervezete. 
– Úgy látszik, sokat tudsz a témáról. 
– Egy keveset. 
Ezzel Danny elıvett egy valódi bankjegyet, aztán egy hamisat, és 

összehasonlította a kettıt. Tetszett neki, amit látott. 
– Tudod-e, fiacskám – érdeklıdött –, hogy az USA pénze a világ 

legkönnyebben másolható és nyomtatható pénzneme? Úgy tervezték meg 
annak idején, hogy a múlt századi vésnökök az akkori szerszámaikkal még 
nem tudták reprodukálni. De ma már vannak többszínnyomó 
litográfiagépeink, ott van a nagy feloldóképességő fotóofszet, úgyhogy jó 
felszereléssel, türelemmel a képzett, ügyes profi olyan pénzt tud elıállítani, 
hogy szakértı legyen a talpán, aki rájön, hogy hamis, 

– Igen, már hallottam róla – mondta Miles. – De milyen mértékben folyik 
ez? 

– Elmesélem – válaszolta Danny. Szemlátomást élvezte, hogy kedvenc 
témájáról társaloghat. – Senki se tudja pontosan, mennyi hamis pénzt 
nyomnak évente, és mennyi kerül úgy forgalomba, hogy nem jönnek rá. De 
hogy rengeteg ilyen pénz van, az biztos. A kormány szerint legalább 
harmincmillió dollár, és ennek tíz százaléka kerül forgalomba. De ezek a 
kormány adatai, és a hivatalos adatokkal kapcsolatban csak annyi biztos, hogy 
vágy túlságosan alacsonyak a számok vagy túlságosan magasak attól függıen, 
hogy az urak éppen mit óhajtanak bizonyítani velük. Ebben az esetben persze 
alacsonyan akarják tartani a számokat. Az én becslésem szerint évente 
hétszázmillió, de lehet, hogy majdnem egymilliárd hamis dollárt nyomnak. 

                                                
* Ismerd meg a pénzedet. (angol) 



– Hát ez bizony lehetséges – mondta Miles, mert emlékezett rá, mennyi 
hamis bankjegyre bukkantak annak idején a bankban, és elgondolta, még 
mennyi lehet, ami elkerülte a figyelmüket. 

– Tudod-e, mi a legnehezebben reprodukálható? – kérdezte Danny. 
– Nem. 
– Az American Express úticsekkje. És tudod, miért? 
Miles csak a fejét rázta. 
– Mert ciánkékkel nyomják – amit szinte lehetetlen ofszetlemezre 

fényképezni. Aki egy kicsit is ért hozzá, nem pazarolja ilyesmire az idejét, 
úgyhogy az Amex-csekk biztonságosabb fizetıeszköz, mint az amerikai pénz. 

– A hírek szerint – jegyezte meg Eastin – nemsokára új amerikai 
bankjegyek kerülnek forgalomba, minden címlet más színben. Mint 
Kanadában például. 

– Ez nem pusztán hír, hanem tény – jelentette ki Danny. – Rengeteg ilyen 
színes pénzt ki is nyomtak már, és a Kincstárban tárolják. Nehezebb lesz 
hamisítani, mint bármilyen eddigi pénzt. – Az öregember huncutul 
elmosolyodott: – De a régi még egy darabig a placcon lesz. Legalább addig, 
ameddig én. 

Miles egy ideig nem szólt, eltőnıdött a hallottakon. 
– Kérdéseket tettél fel nekem, Danny – szólalt meg nagy sokára –, és én 

feleltem. Most én kérdeznék valamit. 
– Nem biztos, hogy felelek, de kérdezz csak. 
– Kicsoda-micsoda vagy te? 
Az öregember eltöprengett; hüvelykujjával az állat vakargatta, közben 

méregette Milest. Arcára volt írva, mire gondol: az ıszinteség kényszere 
küzdött benne az elıvigyázatossággal, a büszkeség a diszkrécióval. Aztán 
hirtelen elszánta magát. 

– Hetvenhárom éves vagyok – jelentette ki – és kiváló szakember. 
Nyomdász voltam világéletemben. Még ma is az ország legjobb nyomdásza 
vagyok. A nyomdászat nem pusztán szakma, hanem mővészet. – Az ágyra 
kiterített hamis húszdollárosokra bökött: – Ez mind az én mővem. Én 
készítettem a lemezeket. Én nyomtam ıket. 

– Hát a vezetıi jogosítványok meg a hitelkártyák? – érdeklıdött Eastin. 
– A pénznyomtatáshoz képest az olyan könnyő, mint az ágyba vizelés – 

jelentette ki Danny. – De igen... mindet én csináltam. 
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Mileson lázas türelmetlenség vett erıt: alig várta a pillanatot, hogy Juanita 
révén közölhesse Nolan Wainwrighttal, amit megtudott. Kétségbe ejtette 
azonban, hogy semmiképpen sem volt módja eltávozni a Hetvenhetesbıl, a 
klub telefonján közölni ezt a létfontosságú információt pedig túlságosan 
kockázatosnak látszott. 

Csütörtök reggel – egy nappal ıszinte kitárulkozása után – Danny a jelek 
szerint teljesen kiheverte alkoholmámorát. Szemlátomást örült Miles 
társaságának, és folytatták a sakkjátszmáikat, valamint a beszélgetéseiket is, 
bár Danny most óvatosabban viselkedett, mint elızı nap. 

Nem tisztázódott, hogy vajon Danny siettetni tudja-e a távozását, ha 
óhajtja. De ha netán tudta volna is, ennek semmi jelét sem adta, és – 
legalábbis pillanatnyilag – elégedettnek látszott a harmadik emeleti fülkébe 
való internálásával. 

Szerdán és csütörtökön Miles bıvebb tájékoztatást próbált szerezni az 
öregúr hamisítói tevékenységérıl, és még célozgatott is a kulcskérdésre, hogy 
tudniillik hol van a fıhadiszállása. Danny azonban ügyesen megkerülte a 
válaszadást, és Eastinnek azt súgta az ösztöne, hogy az öreg már bánja, hogy 
elızıleg olyan nyíltan beszélt. Emlékezve Wainwright tanácsára – hogy 
legyen türelmes, ne siessen –, elhatározta, hogy nem erılteti a dolgot. 

Örömteli izgalmát egy másik mozzanat is tompította. Mindaz, amire rájött, 
azzal a következménnyel járhat, hogy Dannyt letartóztatják és bebörtönzik. 
Márpedig Miles továbbra is kedvelte az öreget, és sajnálta elkerülhetetlen 
sorsáért. De aztán azt mondta magában, hogy ez az egyetlen lehetıség a saját 
rehabilitálására. 

Ominskyt, az uzsorást és Tony Bear Marinót szoros kapcsolat főzi 
Dannyhez, de nem világos, hogy pontosan miképpen. Miles nem bánta, mi 
történik Ruszki Ominskyval vagy Marinóval; bár végigfutott a hátán- a hideg 
a gondolatra, hogy elıbb-utóbb feltétlenül értesülnek az ı áruló szerepérıl. 

Csütörtökön, késı délután ismét megjelent LaRocca. 
– Üzenet Tonytól – közölte Dannyvel. – Holnap reggel érted küld egy 

járgányt. 
Danny bólintott. 
– És hová viszik? – kérdezte Miles. 
Danny is, LaRocca is átható pillantást vetett rá, és egyikük sem válaszolt. 

Bár ne tettem volna fel a kérdést, gondolta Miles. 
Éjjel elhatározta, hogy némi kockázatot vállal, és telefonál Juanitának. 

Valamivel éjfél elıtt rázárta az ajtót Dannyre, aztán lement a földszintre, 
bedobta a tízcentest a klub nyilvános készülékébe, és föltárcsázta Juanita 
számát. Már az elsı csöngetés nyomán felhangzott a vonal másik végén a 
behízelgı nıi hang. 



– Halló. 
Falra szerelt készülék volt az ivó elıterében, és Miles suttogva beszélt, 

hogy a klubban meg ne hallják. 
– Tudod, hogy ki vagyok. Neveket ne mondj. 
– Jó. 
– Mondd meg közös barátunknak, hogy fontos dologra jöttem rá. Igazán 

nagyon fontos. A lényege annak, amit meg akart tudni. Többet most nem 
mondhatok, de holnap este fölmegyek hozzád. 

– Jó 
Miles letette a kagylót. Egyidejőleg a klub alagsorában elrejtett magnó, 

amely önmőködıen bekapcsolt, mihelyt valaki fölvette a nyilvános telefon 
kagylóját, kikapcsolt. 
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Roscoe Heyward agyán idınként úgy villant át a Genezis néhány sora, akár 
valami, a tudatküszöb alá be-behatoló hirdetésszöveg. A kert minden fájáról 
bátran egyél. De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely 
napon ejéndel arról, bizony meghalsz.* 

Heywardot az utóbbi napokban gyötörte a kérdés, hogy Avrillel folytatott 
bőnös viszonya, amely azon az emlékezetes holdfényes éjszakán kezdıdött 
Bahama szigetén, nem vált-e számára a “gonosz tudás fájá"-vá, amelyrıl 
keserő gyümölcsöket kell szakítania. És hogy mindaz, ami most ellene fordult 
– a Supranational hirtelen és riasztó meggyengülése, mely halomra döntheti a 
bankkal kapcsolatos ambícióit –, nem Isten büntetése-e? 

És viszont: ha eltökélten és azonnal megszakít minden kapcsolatot Avrillel 
és kitörli emlékezetébıl a nıt – vajon megbocsát-e neki Isten? Vajon jutalmul 
megerısíti-e az Úr a Supranationalt és ezzel visszaállítja-e az İ szolgájának, 
Roscoe-nak jó szerencséjét? Fölidézte magában Nehémiás próféta sorait: Te 
bőnbocsánatnak Istene vagy, könyörülı és irgalmas, hosszútőrı és 
nagykegyelmességő…* Heyward úgy vélte, Isten mindezt megteheti. 

Csak az a baj, hogy errıl nem lehet megbizonyosodni. 
Ezenkívül a szakítás ellen szólt az a tény, hogy a múlt héten megbeszélték: 

Avril kedden a városba érkezik. És Heywardot annyi gond gyötörte, hogy 
vágyva vágyott Avril társaságára. 

                                                
* Mózes I. könyve 2,9 
* Nehémiás könyve 9,17 



Hétfın egész nap és kedd reggel még habozott. Tudta, az irodájából 
telefonálhatna New Yorkba, hogy lemondja Avril látogatását. Kedden késı 
délelıtt azonban – a repülıgép-menetrend ismeretében – ráeszmélt, hogy már 
úgyis késı, és megkönnyebbült, amiért nem kell döntenie. 

Avril késı délután hívta fel a közvetlen titkos vonalon. 
– Hogy vagy, Rossie? Itt vagyok a szállodában. A négyszázharminckettes 

lakosztályban. A pezsgıt behőtöttem, én viszont forrón vágyom rád. 
Bárcsak javasoltam volna, hogy egyszerő szobát vegyen ki, ne lakosztályt, 

hiszen ezúttal én fizetek, gondolta Heyward. És a pezsgı – ez is micsoda 
esztelen költekezés! Vajon nagyon udvariatlan lennék, ha megkérném, küldje 
vissza? Azt hiszem, igen. 

– Nemsokára ott leszek nálad, édesem – mondta a telefonba. 
Valamit azonban mégis megspórolt, mert a bank kocsiján vitette magát a 

Columbia Hiltonhoz. 
– Ne várjon meg – utasította a gépkocsivezetıt. 
Alighogy belépett a négyszázharminckettesbe, Avril tüstént-át ölelte, és telt 

ajkai mohón csókolták a száját. Heyward szorosan hozzátapadt, s teste azonnal 
reagált, azzal az izgalommal, melyet már jól ismert és amelyre annyira 
sóvárgott. Nadrágja szövetén keresztül érezte Avril hosszú, karcsú combját és 
lábszárát, amint izgatóan, vibrálva, sokat ígérıén simult hozzá, míg végül 
egész lénye testének egyetlen pontjában összpontosult. Egy perc múlva Avril 
kibontakozott az ölelésbıl, megsimogatta az arcát, és elhúzódott tıle. 

– Essünk túl a dolog üzleti részén, Rossie – mondta. – Ezzel elvetjük a 
gondját, és lazíthatunk. 

Heyward megütközött a hirtelen gyakorlatiasságon. Vajon mindig így van 
ez? – tőnıdött. Elıbb a pénzt, és csak aztán a beteljesülés? De hát van benne 
logika. Ha csak utána kéri, az ügyfél, étvágya kielégíttetvén, esetleg 
vonakodik fizetni. 

– Rendben van – mondta. Kétszáz dollárt helyezett egy borítékba, s 
átnyújtotta Avrilnek. A nı kivette a pénzt és számolni kezdte, Heyward pedig 
megkérdezte: 

– Nem bízol bennem? 
– Hadd kérdezzek most én valamit. Tegyük fel, hogy pénzt viszek a 

bankotokba és befizetem. Nem számolná meg valaki? 
– Dehogynem. 
– Nohát, Rossie, az embereknek éppen annyi joguk van ügyelni a saját 

érdekeikre, mint a bankoknak. – Befejezte a számolást, és aztán, nagy 
nyomatékkal kijelentette: – Ez az én kétszáz dollárom. De hátravan még a 
repülıjegy meg a taxiköltség, összesen százhúsz. A lakosztály nyolcvanöt, a 



pezsgı a borravalóval együtt huszonöt. Kerekítsük fel további kétszázötvenre, 
és akkor minden benne van. 

Heywardot fıbe kólintotta az összeg. 
– Ez nagy pénz! – jegyezte meg. 
– Én pedig nagy nı vagyok. Egyébként ennyit költött a Supranational is, 

amikor ık fizettek, és akkor a jelek szerint nem törıdtél vele. A kiváló 
minıségnek mindig megkérik az árát. 

Tárgyilagosság, semmi lelkizés – ez áradt a nı hangjából, és Heyward 
rádöbbent, hogy most egy másik Avrillel beszél, dörzsöltebb és keményebb 
Avrillel, nem azzal az odaadó, tetszeni vágyó teremtéssel, aki egy perccel 
elıbb volt. Kelletlenül vett elı a tárcájából kétszázötven dollárt, és átnyújtotta 
neki. 

A nı tárcája egyik belsı rekeszébe süllyesztette a teljes összeget. 
– Így ni! Ezzel az üzleti részt elintéztük. Jöhet a szerelem. 
Odalépett Heywardhoz, és hevesen csókolgatni kezdte, fürge ujjaival 

könnyedén simogatta a férfi haját. Roscoe vágya, amely közben kissé lankadt, 
újra feléledt. 

– Rossie, édes – suttogta Avril –, amikor bejöttél a szobába, láttam rajtad, 
hogy kimerült vagy és gondterhelt. 

– Igen, kellemetlenségeim voltak a bankban. 
– Akkor lazítunk. Elıször kapsz egy kis pezsgıt, aztán megkaphatsz engem 

is. 
Avril kivette a jéggel telt vödörbıl az üveget, ügyesen kinyitotta, és 

teletöltött két poharat. Együtt kortyolták a pezsgıt, Heyward ezúttal szóba se 
hozta az antialkoholizmusát. Avril rövidesen levetkıztette, és maga is 
levetkızött. 

Az ágyban állandóan suttogott Roscoe fülébe, becézte, biztatta. 
– Ó, Rossie! Milyen erıs vagy, milyen nagy! Micsoda férfi vagy! Lassan, 

drágaságom, lassan! A paradicsomban érzem magam. Bárcsak örökké tartana! 
Nemcsak ahhoz értett, hogy testileg felizgassa Heywardot, hanem azt is 

elérte, hogy Roscoe annyira férfinak érezte magát, mint soha azelıtt. A 
Beatrice-szel való felületes közösülései alkalmával még csak nem is álmodott 
ilyen túláradó jó érzésrıl, ilyen minden tekintetben tökéletes beteljesülésrıl! 

– Már majdnem, Rossie! Most már... amikor te akarod! Igen, drágám! 
Igen, igen, most, kérlek, kérlek, kérlek! 

Lehet, hogy ennek egy része színészkedés, gondolta Roscoe. De nem 
fontos. Csak az a határtalanul dús, érzéki öröm a fontos, amit – hála Avrilnek 
– fölfedezett önmaga számára. 

Túljutottak a csúcson. Ismét marad egy gyönyörő emlék, gondolta Roscoe 
Heyward. Kellemes-lankadtan feküdtek, miközben odakint sötétségbe váltott 



az esti szürkület, és kigyúltak a nagyvárosi fények. Avril kelt fel elsınek. A 
hálószobából átlibbent a nappaliba, telitöltött poharakkal tért vissza, és együtt 
kortyolgatva a pezsgıt, az ágyban üldögélve beszélgettek. 

Idı múltán Avril így szólt: 
– Szeretnék tıled tanácsot kérni, Rossie. 
– Milyen ügyben? 
Vajon miféle nıi titkot akar megosztani velem? – gondolta Heyward. 
– Mit gondolsz – kérdezte Avril –, eladjam a Supranational-részvényeimet? 
– Sok van? – kérdezte döbbenten Heyward. 
– Ötszáz. Tudom, hogy neked ez nem sok. De az én megtakarított 

vagyonkámnak körülbelül a harmada. 
Roscoe gyors fejszámolást végzett: Avril “megtakarított vagyonkája" 

körülbelül hétszer annyi, mint az övé. 
– Mit hallottál a SuNatCóról, Avril? Miért kérdezed? 
– Elıször is erısen csökkentették a reprezentációt, és azt hallottam, 

kifutottak a kápéból, nem fizetik ki a számlákat. A lányok egyikének-
másikának azt tanácsolták, hogy adják el a részvényeiket. Én azért nem adtam 
túl az enyéimen, mert jóval kevesebbet kínáltak értük, mint amennyiért vettem 
ıket. 

– Quartermaint nem kérdezted meg? 
– Egyikünk se találkozott vele az utóbbi idıben. Holdsugár pedig... 

Emlékszel Holdsugárra, ugye? 
– Igen. 
Heywardnak eszébe jutott, hogy Big George annak idején felajánlotta: 

felküldi a szobájába a gyönyörő kis japán nıt. Vajon milyen lett volna vele? – 
tőnıdött. 

– Holdsugár azt mondja, hogy Georgie elutazott Costa Ricába, lehet, hogy 
ott is marad. És azt is mondta, hogy Georgie az elutazása elıtt a saját 
SuNatCo-részvényeibıl eladott egy jó csomót. 

Miért nem kértem tájékoztatást Avriltıl már hetekkel ezelıtt? – gondolta 
Roscoe. 

– A te helyedben – válaszolta – már holnap túladnék azokon a 
részvényeken. Akár veszteséggel is. 

– Nehéz dolog pénzt keresni – sóhajtott fel Avril –, de még nehezebb 
megtartani. 

– Egy pénzügyi alapigazság hangzott el most az ajkadról, drágaságom – 
mondta Heyward. 

Csend támadt. 
– Kedves emberként foglak megtartani az emlékezetemben, Rossie – 

szólalt meg Avril némi szünet után. 



– Köszönöm. Én sem felejtelek el, az biztos. Avril a férfi felé nyújtotta a 
karját. 

– Próbáljuk meg még egyszer? 
Roscoe behunyta a szemét élvezetében, miközben a nı simogatta. Szakértı 

módon, mint mindig. Hallgatólag megegyeztünk benne, gondolta Roscoe, 
hogy most találkoztunk utoljára. Az egyik ok gyakorlati: nem engedheti meg 
magának többé. A másik ok: Heyward érezte, hogy jelentıs eseményekre fog 
sor kerülni, rövidesen nagy változások következnek be, válság fenyeget. És ki 
tudja, hogy mi lesz azután? 

Közvetlenül a szeretkezés elıtt eszébe jutott, hogy aggódott Isten büntetése 
miatt. Nos, Isten – Jézus Krisztus atyja, azé a Krisztusé, aki megértést 
tanúsított az emberi gyengeségek iránt, aki nem vetette meg a bőnösök 
társaságát, és a latrokkal együtt halt meg a keresztfán – talán meg fogja érteni. 
Meg fogja érteni és meg is fogja bocsátani az igazságot, azt, hogy Roscoe 
Heyward legboldogabb pillanatait egy kurva társaságában élvezte. 

A szállodából kilépve, Heyward vásárolt egy esti újságot. Kéthasábos 
szalagcím vonta magára a figyelmét a címlapon: 
 

NYUGTALANSÁG A SUPRANATIONALNÉL! 
MENNYIRE FIZETİKÉPES A VILÁGOT 

BEHÁLÓZÓ ÓRIÁSTRÖSZT? 
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Soha senki nem tudta meg, mi idézte elı a Supranational végsı összeomlását. 
Lehet, hogy volt konkrét oka, lehet, hogy nem. Az is lehet, hogy számos ok 
fölhalmozódott összsúlya borította föl végül az egyensúlyt. 

Mint minden nagy részvénytársaság pénzügyi bukásakor, a gyöngeség 
egyes – elszigetelt – jelei már hetekkel, hónapokkal elıbb mutatkoztak. De 
csak a Lewis D'Orsey-féle, rendkívül elırelátó megfigyelık vették észre a 
tüneteket, és figyelmeztették rájuk a kiváltságos keveseket. 

A bennfentesek – közöttük Big George Quartermain, aki, mint késıbb 
kitudódott, a legtöbb részvényét egy megbízottja révén rekordárfolyamon adta 
el – persze jobb értesülésekkel rendelkeztek, mint bárki más, és idejekorán 
kiszálltak. Mások, akik bizalmas jó barátaiktól vagy ismerıseiktıl kapták a 
tippet, szép csöndben visszavonták a tétjeiket. 

Voltak azután olyanok, akik mint az FMA nevében eljáró Alex 
Vandervoort, bizalmas információkat szereztek, és gyorsan túladtak SuNatCo-



részvényállományukon abban a reményben, hogy a késıbbi zőrzavarban senki 
sem fogja firtatni eljárásukat. Más intézmények – a bankok, beruházási 
társaságok, kölcsönös letéti alapok –, látva a részvények árfolyamcsökkenését 
és a beavatottak reagálását, hamar fölmérték a helyzetet és követték a példát. 

A beavatottak, a belsı emberek részvényügyleteit papíron tiltják a 
szövetségi törvények. A gyakorlatban ezeket a törvényeket naponta 
megszegik, és nagyrészt nem lehet érvényt szerezni nekik. Alkalomadtán, egy-
egy kirívó esetben, afféle szépségtapaszként, eljárás indul, amely valami 
jelentéktelen büntetés kiszabásával ér véget. De még ez is ritkaságszámba 
megy. 

Az egyének, a kisrészvényesek, a reménykedı, bizakodó, naiv 
nagyközönség – szokás szerint legutoljára tudja meg, hogy baj van. 

Az elsı nyilvános utalás a SuNatCo nehézségeire az Associated Press 
hírügynökség jelentése volt, amelyet a délutáni lapok közöltek. Ezt a 
szenzációs cikket látta Roscoe Heyward, amikor kilépett a Columbia Hilton 
szállodából. Másnap reggelre aztán néhány további részletet is összegyőjtött a 
sajtó, úgyhogy hosszabb tudósítások láttak napvilágot a reggeli lapokban, 
köztük a Wall Street Journal-ben is. De a tudósítások még ekkor sem voltak 
elég alaposak, és sok ember sehogyan sem akarta elhinni, hogy egy olyan 
megnyugtatóan hatalmas vállalat, mint a Supranational Corporation, komoly 
bajokkal küszködhet. 

Nemsokára azonban megrendült a bizalmuk. 
Délelıtt tízkor, amikor a New York-i értéktızsdén megnyílt a piac, a 

Supranational részvényeinek forgalmát felfüggesztették. Mégpedig azzal az 
indoklással, hogy “egyensúlyhiány állt be a rendelésekben". Ez azt jelentette, 
hogy a részvényeket forgalmazó tızsdei szakértıt oly mértékben elárasztották 
eladási utasításokkal, hogy a részvények rendezett piacát nem lehetett 
fenntartani. 

Tizenegy órakor indult meg a forgalom a SuNatCo-részvényekben, amikor 
távírón egy nagy vételi megrendelés érkezett ötvenkétezer részvényre. 
Addigra azonban a részvények árfolyama – az egy hónappal korábban jegyzett 
48 1/2 szemben – 19-re zuhant. A délutáni zárásig pedig 10-re. 

A New York-i értéktızsde másnap valószínőleg újra szüneteltette volna a 
Supranational-részvények forgalmazását, az éjszaka folyamán azonban 
megvonták tıle a döntés jogát. Az országos részvénytızsdetanács ugyanis 
bejelentette, hogy vizsgálatot indít a Supranational ügyében, és a vizsgálat 
befejezéséig a SuNatCo-részvények forgalmazása felfüggesztendı. 

Izgalmas két hét következett a SuNatCo fennmaradt részvényesei és 
hitelezıi számára. (Befektetéseik és hiteleik teljes összege túllépte az 



ötmilliárd dollárt.) A szorongva várakozók között voltak az FMA 
megdöbbent, ideges vezetı tisztviselıi és igazgató tanácsának tagjai is. 
 
 
Alex Vandervoort és Jerome Patterton azt remélte, hogy a Supranational “még 
néhány hónapig kitart". Nos, nem így történt, ezért fennállt a lehetıség, hogy 
illetékesek érvénytelenítik a SuNatCo-részvényekkel történt legutolsó 
tranzakciókat, közöttük azt a nagyarányú részvényeladást, amelyet az FMA 
letéti osztálya hajtott végre. Ez kétféleképpen történhetett volna meg: vagy a 
tızsdetanács intézkedésére egy panaszbejelentés nyomán, vagy úgy, hogy a 
részvények megvásárlói pert indítanak arra való hivatkozással, hogy az FMA 
ismerte a Supranational valóságos helyzetét, de a részvények-eladásakor nem 
közölte senkivel. Ha ez bekövetkezik, akkor a bank által kezelt letétek 
tulajdonosai még nagyobb veszteséget szenvednek, mint amilyent már amúgy 
is el kell viselniük, a bankot pedig szinte bizonyosan felelısségre vonják, 
amiért visszaélt a közönség bizalmával. 

Egy további eshetıséggel is számolni kellett – s ez még az említettnél is 
valószínőbbnek látszott. Az FMA-nak azt az ötvenmillió dollár összegő 
kölcsönét, amelyet a SuNatCónak nyújtott, “le kell írnia", vagyis teljes 
egészében elvész. Ez azt jelentené, hogy az FMA, történetében elıször, 
jelentıs veszteséggel kénytelen zárni az évet. Ami valószínőleg azzal járna, 
hogy a következı évben nem fizetne osztalékot a részvényeseiknek. 
Történetében szintén elıször. 

A bank vezetıin erıt vett a csüggedés és a bizonytalanság. 
Vandervoort elıre megmondta: mihelyt kitudódik a Supranational ügye, a 

sajtó nagy szaglászásba kezd, és az FMA-t is belekeverik. Ebben is igaza lett. 
Az újságírók, akiket az utóbbi években igencsak serkentett a Washington 

Post Watergate-riporterhıseinek, Bernsteinnek és Woodwardnak a példája, 
alaposan rászálltak a témára. Néhány nap alatt kiépítették a maguk 
kapcsolatait a Supranationalen belül és kívül, és hamarosan napvilágot láttak a 
Quartermain bővészmutatványairól meg a konglomerátum kétes könyvelési 
módszereirıl szóló riportok. Nyilvánosságra kerültek a SuNatCo 
eladósodásával összefüggı döbbenetes számok, továbbá más pénzügyi adatok, 
így az FMA ötvenmilliós kölcsöne is. 

Amikor a Dow Jones tızsdei telexe elsıként utalt az FMA és a 
Supranational kapcsolatára, Dick French, a bank propagandafınöke 
csúcsértekezlet sürgıs összehívását követelte. Kérését teljesítették. A 
tanácskozáson Jerome Patterton, Roscoe Heyward és Alex Vandervoort volt 
jelen, meg persze maga a nagydarab French, szája szögletében az 
elmaradhatatlan – és meggyújtatlan – szivarral. 



Komor társaság volt. Patterton – már napok óta – mogorván nézett maga 
elé; Heyward fáradtnak és szórakozottnak tőnt, látszott rajta az ideges 
feszültség; Alexet pedig egyre jobban feszítette a fojtott düh, amiért egy olyan 
katasztrófának lett részese, amelyet elıre megjövendölt, s amelynek nem 
kellett volna bekövetkeznie. 

– Egy órán, de lehet, hogy még rövidebb idın belül – kezdte a 
propagandafınök – meg fognak rohanni a SuNatCo-ügyleteink részleteiért. 
Tudni szeretném, mi a hivatalos állásfoglalásunk, és milyen válaszokat adjak. 

– Kötelesek vagyunk bármiféle választ adni? – kérdezte Patterton. 
– Nem – felelte French. – De harakirit se köteles elkövetni senki. 
– Miért ne lehetne csak annyit elismerni – vetette fel Roscoe Heyward –, 

hogy a Supranational adósunk, és kész? 
– Azért, mert nem hülyékkel állunk szemben – vágott vissza French. – A 

kérdezısködık egyik-másika tapasztalt pénzügyi szakember lesz, aki jól 
ismeri a bankokkal kapcsolatos törvényeket. Már a második kérdésük az 
lenne: “Hogy lehet, hogy az önök bankja a betétesek pénzébıl ekkora összeget 
kötött le egyetlen adósnak?" 

– Nem egyetlen adósról van szó – csattant fel Heyward. – A kölcsönt 
megosztottuk a Supranational és öt leányvállalata között. 

– Amikor majd ezt mesélem, megpróbálok úgy tenni, mintha el is hinném, 
amit mondok – sóhajtott fel French. Kivette szájából a szivart, letette és 
jegyzettömböt húzott maga elé. – No jó – mondta –, lássuk a részleteket. A 
végén úgyis minden kiderül, de sokkal rosszabb pofája lesz a dolognak, ha 
olyan fájdalmassá tesszük, mint a foghúzás. 

– Mielıtt továbbmennénk – szólt közbe Heyward –, hadd emlékeztesselek, 
hogy nem mi vagyunk az egyetlen bank, amelynek a Supranational tartozik. 
Ott van a First National City Bank, a Bank of America meg a Chase 
Manhattan. 

– De ezek mind konzorciumok élén állnak – mutatott rá Alex. – Így a 
veszteségeket megosztják más bankokkal. Tudomásunk szerint a mi bankunk 
viseli a legnagyobb egyedi terhet. 

Vandervoort nem látta értelmét hozzátenni, hogy ı idejében figyelmeztetett 
minden érdekeltet, beleértve az igazgató tanács tagjait, hogy a kockázat ilyen 
összpontosítása veszélyes az FMA-ra nézve, és alighanem törvénybe ütközik. 
De azért tovább gyötörték a keserő gondolatok. 

Nyilatkozatot szerkesztettek, amelyben elismerték, hogy az FMA 
pénzügyileg mélyen belebonyolódott a Supranational dolgaiba, s hogy némi 
aggodalommal tekintenek a fejlemények elé. A kommünikében kifejezték 
reményüket, hogy a válsággal küszködı konglomerátum még megmenthetı, 
esetleg új vezetéssel, amelyet az FMA szorgalmazni fog; a veszteségeket így 



minimális szintre lehetne szorítani. Halvány reménység volt, s ezt mindenki 
tudta. 

Dick Frenchet felhatalmazták, hogy szükség esetén kissé cifrázhatja a 
nyilatkozatot, és megállapodtak, hogy továbbra is ı lesz a bank egyetlen 
szóvivıje. 

– A sajtó képviselıi mindegyikıtökkel egyénileg is érintkezésbe óhajtanak 
majd lépni – figyelmeztette a többieket French. – Ha nem akarjátok, hogy 
különbözı változatokban terjedjen el a történet, akkor utasítsátok hozzám az 
érdeklıdıket, és figyelmeztessétek erre a beosztottaitokat is. 

Alex Vandervoort még aznap áttanulmányozta a szükségintézkedési 
terveket, amelyeket a bank jó elıre kidolgoztatott, hogy bizonyos 
körülmények között azonnal életbe lehessen ıket léptetni. 

 
 
– Van valami határozottan vámpírszerő abban az érdeklıdésben, ami egy 

nehézségekkel küszködı bank iránt megnyilvánul – jelentette ki Edwina 
D'Orsey. 

Az Alex Vandervoort irodájának tárgyalóasztalára kiterített újságokat 
lapozgatta az FMA központi toronyházában. Csütörtök volt; Dick French 
elızı nap adta le a sajtónak a kommünikét. 

A helyi Times-Register a következı szalagcímet adta elsı oldalas 
tudósításának: 

 
A SUNATCO BUKÁSA SÚLYOS VESZTESÉGGEL 

FENYEGETI VÁROSUNK EGYIK BANKJÁT 
 
A New York Times valamivel tartózkodóbban tájékoztatta olvasóit: 
 

A KÖLCSÖNPROBLÉMÁK ELLENÉRE 
SZILÁRDNAK TARTJÁK AZ FMA-T 

 
A szerda esti és a csütörtök reggeli tévéhíradók is foglalkoztak az FMA 

Supranational-kölcsönével. 
Valamennyi tudósításban szerepelt a Szövetségi Tartalék sürgıs 

közleménye, amely fizetıképesnek minısítette az FMA-t, és kijelentette, hogy 
a betéttulajdonosoknak semmi okuk a riadalomra. De azért az FMA rákerült a 
Szövetségi Tartalék “problematikus eseteinek" listájára, és csütörtök reggel a 
vizsgáló bizottságuk szép csendben beköltözött a bankba – nyilvánvalóan az 
USA többi pénzügyi szabályozó szervének elıırseként. 



Tom Straughan, a bank gazdasági szakértıje válaszolt Edwina 
megjegyzésére: 

– Nem vámpírság az, ha szenzációt kelt, hogy egy bank bajba került. Azt 
hiszem, inkább a félelemhez van köze. A betét- és folyószámla-tulajdonosok 
félnek, hogy a bank csıdbe megy, és elvész a pénzük. És jelentkezik egy ennél 
átfogóbb jellegő félelem is: ha az egyik bank csıdbe megy, más bankok is 
megkaphatják a betegséget, és akkor az egész bankrendszer szétesik. 

– Én viszont ennek a nagy sajtóvisszhangnak a hatásától félek – mondta 
Edwina. 

– Én is aggódom miatta – bólintott Alex Vandervoort. – Éppen ezért fogjuk 
éberen figyelni a hatást. 

Értekezleten hangzott el mindez: Alex hívta össze délre, a. stratégia 
meghatározása végett. A résztvevık között ott voltak a bankfiókok 
igazgatásáért felelıs vezetı emberek is, hiszen mindenki tudta, hogy a 
közönség bizalmának esetleges csökkenését elsısorban az FMA fiókintézetei 
éreznék meg. Valamivel korábban Tom Straughan jelentette, hogy szerdán 
késı délután és csütörtök reggel a kivétek összege a szokottnál magasabb volt, 
a betéteké viszont alacsonyabb, bár még korai lenne következtetéseket 
levonni. Megnyugtató volt, hogy nem mutatkozik semmiféle pánik jele a bank 
ügyfeleinek sorában, bár az FMA mind a nyolcvannégy fiókvezetıje utasítást 
kapott, hogy azonnal jelentsen minden pániktünetet. Minden bank a saját 
hírnevébıl és a mások bizalmából él. Kényes növények ezek – a balszerencse 
és a rossz sajtó könnyen elhervasztja ıket. 

A mostani értekezlet egyik célja: elérni, hogy mindenki megértse a hirtelen 
válság esetében meghozandó intézkedéseket, és a kapcsolatok jól mőködjenek. 
A jelek szerint jól mőködtek. 

– Ez minden egyelıre – zárta le a tanácskozást Alex. – Holnap ugyanebben 
az idıpontban találkozunk. 

De nem találkoztak. 
Másnap, pénteken délelıtt negyed tizenegykor az FMA tylersville-i 

fiókjának vezetıje – Tylersville húsz mérföldnyire északra van az állam 
székhelyétıl – felhívta a központot. Azonnal Alexhez kapcsolták. 

Mihelyt a fiókigazgató megnevezte magát – Fergus W. Gatwicknek-hívták 
–, Alex kurtán megkérdezte tıle: 

– Mi a baj? 
– Megrohantak bennünket, uram. A bankban csak úgy nyüzsögnek az 

emberek: több mint száz rendszeres ügyfelünk van itt; sorban állnak a 
betétkönyveikkel meg a csekkfüzeteikkel, és mögöttük egyre tódulnak be az 
emberek. Minden pénzüket kiveszik, megszüntetik a folyószámláikat, 
visszakövetelik az utolsó centjüket is. 



A fiókvezetı hangja az olyan ember riadalmáról árulkodott, aki 
mindenáron nyugalmat akar színlelni. 

Alex hátán végigfutott a hideg. “Megrohanták a bankot" – minden 
bankember lidérces álma ez, és Alex meg az FMA többi vezetı embere a 
legutóbbi napokban éppen ettıl rettegett legjobban. Mert az ilyesmi pánikot 
jelent: a bizalom teljes elvesztését. És ami a legrosszabb: ha híre megy, hogy 
egy bankfiókot megrohantak, futótőzként átterjedhet a dolog az FMA egész 
fiókhálózatára – elolthatatlan futótőzként, amely katasztrófát okoz. Nincs az a 
bank – akármilyen hatalmas, akármilyen szilárd –, amelynek akkora a 
likviditása, hogy egyszerre vissza tudná fizetni betéttulajdonosai többségének 
a készpénzkövetelését. Ha tehát a bank megrohanása tartóssá válik, a 
készpénztartalékok kimerülnek, és az FMA kénytelen lenne bezárni, talán 
véglegesen. 

Megtörtént ez már sok bankkal. És ha a rossz vezetéshez balszerencse 
járul, minden bankkal megtörténhet. 

Alex tudta jól: a legelsı és legfontosabb, hogy azokat, akik vissza akarják 
kapni a pénzüket, meg kell nyugtatni, hogy vissza fogják kapni. A második 
pedig: lokalizálni a forrongást. 

– Fergus! Maga és az emberei dolgozzanak úgy, mintha semmi rendkívüli 
sem történt volna. Szó nélkül fizessék ki azt az összeget, amit az emberek 
kérnek. És ne vágjanak aggodalmas képet. Viselkedjenek jókedvően. 

– Nem lesz könnyő, uram. De megpróbáljuk. 
– Nem elég megpróbálni. Ennél többre van szükség. Jelenleg egész 

bankunk a maguk vállán nyugszik. 
– Énem uram. 
– Segítséget küldünk, amilyen gyorsan csak tudunk. Hogy állnak 

készpénzzel? 
– Körülbelül százötvenezer dollárunk van a páncélteremben. Amilyen 

iramban mennek itt a dolgok, egy órára talán elég lesz, sokkal többre nemigen. 
– Kapnak készpénzt – nyugtatta meg Alex a fiókvezetıt. – Közben szedjék 

elı a kápét a páncélterembıl és rakják föl a pénztárpultokra, íróasztalokra, 
hogy mindenki láthassa. Aztán járkáljanak az ügyfelek között. Beszélgessenek 
velük. Nyugtassák meg ıket, hogy a bankunknak kutya baja, akármit olvastak 
is róla. Mondja meg nekik, hogy mindenki meg fogja kapni a pénzét. 

Alex letette a kagylót, és egy másik készüléken azonnal felhívta 
Straughant. 

– Tom – mondta –, Tylersville-ben kitört a balhé. A fióknak segítségre és 
készpénzre van szüksége. Mégpedig gyorsan. Léptesd életbe az 1. számú 
szükségintézkedési tervet. 
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Tylersville, akárcsak sok-sok ember, akkoriban éppen azon erılködött, hogy 
“megtalálja önmagát". Újdonsült kertváros volt, a nyüzsgı kereskedıváros és 
a falu keveréke, olyan helység, melyet egyre inkább meghódít a közeli 
nagyváros, de azért megırzi annyira az eredeti jellegét, hogy legalább egy 
darabig ellenálljon az urbánus egyformaságnak. 

Lakossága is keverék volt, a régi és az új keveréke: egyrészt konzervatív, 
meggyökerezett gazdálkodó- és helyi üzletember-famíliák, másrészt újonnan 
beköltözött ingázók; ez utóbbiak közül sokat kiábrándított az otthagyott 
nagyváros erkölcsi értékeinek hanyatlása, és igyekeztek a maguk és gyarapodó 
családjuk javára magukba szívni a vidék békésebb erkölcseit – lehetıleg 
mielıtt még eltőnnek. Mindennek eredményeképpen valószínőtlen szövetség 
jött létre az igazi és a leendı vidékiek között, akik gyanakodva szemlélték a 
nagytıke és a nagyváros manipulációit, tehát a bankokéit is. 

A tylersville-i bankfiók megrohanásában egészen sajátos, egyedülálló 
szerepet játszott egy pletykás postás. Csütörtökön levél- és csomagkézbesítés 
közben a rémhírt is átnyújtotta a lakóknak: 

– Hallotta, hogy az FMA csıdbe megy? Azt mondják, ha valakinek pénze 
van abban a bankban és holnapig nem veszi ki, soha többé nem lát belıle egy 
árva centet sem. 

Fenntartás nélkül csak néhányan hittek a postásnak. De a hír terjedt, terjedt, 
ráadásul szították a hangulatot az újságok meg a tévé esti híradójának 
tudósításai is. A farmereken, a kereskedıkön és az újdonsült tylersville-ieken 
egyik napról a másikra annyira úrrá lett a szorongás, hogy péntek reggelre már 
kialakult a közvélemény: 

“Miért kockáztassunk? Vegyük ki a pénzünket most rögtön." 
A kisvárosnak éppúgy megvan a maga tamtamdobos hírközlési rendszere, 

mint az ıserdınek. Hamar elterjedt, hogyan döntött X. vagy Y., és már 
délelıtt egyre több tylersville-i tartott az FMA fiókintézete felé. Így szövıdik 
apró szálakból a hatalmas gobelin is. 

Az FMA központi székházában voltak, akik eddig hírét se hallották 
Tylersville-nek. Most aztán megtanulták a nevét. És egyre többször hallották, 
amikor Vandervoort 1. számú szükségintézkedési terve szerint mozgásba 
jöttek az események. 

Tom Straughan utasítására elıször a bank számítógépétıl kértek tanácsot. 
Egy programozó bebillentyőzte: “Mennyi a tylersville-i bankfiók 
takarékbetétjeinek és látra szóló betétjeinek teljes összege?" A választ 



nyomban megkapták, s ez a válasz a legfrissebb adatokat tartalmazta, mivel a 
fiók kapcsolatban állt a központi számítógéppel. 

 
TAKARÉKBETÉTEK  26 170 627 dollár 54 cent 
LÁTRA SZÓLÓ LETÉTEK 15 042 767 dollár 18 cent 

Összesen:  41 213 394 dollár 72 cent 
 
Ezután a következı utasítást kapta a számítógép: “Levonandó a szunnyadó 

folyószámlák és a kommunális letétek összege." (Joggal feltételezhetı, hogy 
ezekhez még a bank megrohanása esetén sem nyúlnak.)" 

A számítógép a következı választ adta: 
 

SZUNNYADÓ ÉS KOMMUNÁLIS 21 430 964 dollár 61 cent 
MARAD 19 782 430 dollár 11 cent 

 
Tylersville körzetében tehát körülbelül húszmillió dollárt követelhetnek 

vissza – vagy fognak visszakövetelni – a betétesek. 
Straughan egyik beosztottja már riasztotta a központi készpénz-

páncéltermet, az FMA-toronyház e föld alatti erıdítményét. Most a 
páncélterem felügyelıje a következı rendelkezést kapta: 

– Húszmillió dollárt a tylersville-i fióknak. Sürgıs. Nagyobb összeg volt a 
feltehetıleg szükségesnél, de Alex 

Vandervoort csoportja az elızetes tervek kidolgozásakor úgy döntött, hogy 
az egyik cél: az erıfitogtatás, a zászló felvonása. Alex így fejezte ki: 

– Tőzoltáskor az embernek legyen több vize, mint amennyire szükség van. 
Az eseményekre felkészülve a központi készpénzpáncélterem készletét az 

elmúlt negyvennyolc óra alatt feltöltötték: különleges tartalékot hívtak le a 
Szövetségi Tartaléktól, amelyet tájékoztattak az FMA szükségintézkedési 
tervérıl, s amely ezt jóváhagyta. 

Papír- és fémpénzben szinte krızusi kincset raktak föl, átszámolva, 
címkékkel ellátott zsákokba zárva, a páncélozott szállítóautókra, miközben a 
rámpán fegyveres ırök egész sora vigyázott. Hat páncélautó vett részt az 
akcióban, többet rádión rendeltek oda szolgálatból; mindegyik külön indult el 
útjára, rendıri. kísérettel; az óvintézkedésre a szállított készpénzösszeg 
szokatlan nagysága miatt volt szükség. Valójában csak három autóban volt 
pénz. A többi háromra álcázásként volt szükség. Ez is különleges 
óvintézkedés volt – esetleges rablási kísérletek ellen. 

A fiókvezetı telefonhívásától számított húsz percen belül az elsı 
páncélozott teherautó készen állt a fıhadiszállás elhagyására, és rövidesen utat 
vágott magának a belvárosi forgalomban, Tylersville felé. 



Elızıleg már elindult egy magánautó és egy nagy hivatali kocsi; 
Tylersville-be küldött banktisztviselık voltak az utasai. 

Edwina D'Orsey ment legelöl. Az elindított segélyakciót neki kellett 
vezetnie. 

Edwina tüstént otthagyta íróasztalát a belvárosi fiókintézetben; csak addig 
idızött, amíg tájékoztatta az illetékes igazgatóhelyettest, és maga mellé vett 
három tisztviselıt: Cliff Castlemant, a kölcsönszakértıt és két pénztárost. Ez 
utóbbiak egyike Juanita Núñez volt. 

Egyidejûleg utasították másik két városi bankfiók néhány tisztviselõjét, 
hogy menjenek Tylersville-be, és ott jelentkezzenek Edwinánál. 
Hozzátartozott az átfogó stratégiához, hogy egyetlen fiók személyzetét se 
vegyék túlságosan igénybe, hátha máshol is megrohan a közönség egy-egy 
fiókintézet»t. Erre az esetre további rendkívüli intézkedéseket dolgoztak ki, de 
azért jól tudták, hogy két-három bankfióknál többet nem képesek egyszerre 
megsegíteni. 

Az Edwina vezette négyes gyors léptekkel haladt át a belvárosi fiókot az 
FMA-központtal összekötı alagúton. A fıépület elıcsarnokából liften mentek 
le a bank föld alatti garázsába. Ott már készenlétben állt a bank egyik 
személyautója. Cliff Castleman foglalta el a sofırülést. 

Éppen beszálltak, amikor Nolan Wainwright száguldott el mellettük a saját 
Mustangjával. A bank biztonsági fınökét tájékoztatták a tylersville-i akcióról, 
és személyesen akart felügyelni a húszmillió dollárnyi készpénz védelmére. 
Nem messze a Mustang mögött furgon haladt, fél tucat fegyveres ırt szállított. 
Idıközben riasztották a tylersville-i és az állami rendırséget is. 

Alex Vandervoort és Tom Straughan ott maradtak a központi 
toronyházban. Straughan irodája, mely a valutaforgalmi központ közelében 
volt, parancsnoki posztnak számított. A harminchatodik emeleten Alex szoros 
kapcsolatot tartott a fiókintézetek egész hálózatával, hogy azonnal értesüljön 
róla, ha netán máshol is kitör a pánik. 

Alex közben mindenrıl tájékoztatta Pattertont, és a bank elnöke – Alexszel 
együtt – feszülten várakozott: mindketten azon a kimondatlan kérdésen 
töprengtek, hogy vajon megállítható-e a tylersville-i invázió, s vajon az FMA 
megússza-e a napot egyéb rohamok nélkül. 
 
 
Fergus W. Gatwick, az FMA tylersville-i fiókjának vezetıje azt remélte, hogy 
a nyugdíjba vonulásig hátralevı néhány éve izgalom- és eseménymentesen 
fog elmúlni. Hatvan felé járó, pufók és pirospozsgás arcú, almaszerően 
gömbölyded emberke volt, kék szemő, ısz hajú, barátságos, a Rotary Klub 
tagja. Fiatalságában még becsvágy főtötte, de már réges-régen megszabadult 



tıle, és bölcsen úgy döntött, hogy csupán afféle mellékszereplı lesz; nem 
úttörı, csak mások követıje. Egy kis bankfiók vezetése eszményien megfelelt 
képességeinek – és korlátainak. 

Igen jól érezte magát Tylersville-ben, ahol szolgálati idejét eleddig csupán 
egyetlenegy válság zavarta meg. Néhány éve egy asszony, aki valami képzelt 
sérelem miatt neheztelt a bankra, széfet bérelt. A széfbe valami újságpapírba 
csomagolt tárgyat helyezett, aztán elutazott Európába, de címét nem hagyta 
meg. Néhány nap múlva orrfacsaró bőz árasztotta el a bank helyiségeit. 
Elıször a szennyvízlevezetı csatornákra gyanakodtak, de a vizsgálat nem 
hozott eredményt. Közben nıttön-nıtt-a bőz. Az ügyfelek panaszkodtak, a 
bank egész személyzetét hányinger gyötörte. Végül a gyanú a széfekre 
terelıdött, mivel ott volt a legáthatóbb a bőz. Vajon melyik az a széf? – ez volt 
a kérdés. 

Fergus W. Gatwickre hárult a kötelesség, hogy sorba szimatolja a széfeket, 
és végül megállapodott annál, amelybıl a legerısebben áradt a bőz. Ezután 
négy napig tartó törvényes eljárás következett, míg a bíróság végre 
engedélyezte a banknak a széf feltörését. A széfben egy hatalmas tengeri süllı 
maradványait találták. Gatwick néha még mostanában is érezni vélte azt a 
rettenetes szagot, ha véletlenül eszébe jutott az eset. 

Jól tudta azonban, hogy ez a mai ügy sokkalta komolyabb, mint a széfbe 
zárt hallal kapcsolatos bonyodalom. Megnézte az óráját. Egy óra és tíz perc 
telt el azóta, hogy telefonált a központnak. Négy pénztáros folyósította szünet 
nélkül a pénzösszegeket a közönségnek, de a bankban csak egyre nıtt a 
tömeg; jöttek, jöttek az újonnan érkezık, segítség viszont még mindig nem 
jött. 

– Mr. Gatwick! – szólt az egyik pénztárosnı. 
– Tessék! 
Gatwick kilépett a fiókvezetı számára ráccsal elkerített térségbıl, ahol 

dolgozni szokott, és odament az asszonyhoz. A pénztárpult túloldalán, velük 
szemben, a várakozók sorának elején egy baromfitenyésztı állt, a bank 
rendszeres ügyfele, akit Gatwick jól ismert. 

– Jó reggelt, Steve – köszöntötte derősen. 
Hővös biccentést kapott válaszul. A pénztárosnı szótlanul megmutatta neki 

a két folyószámlára kiállított csekkeket, amelyeket a baromfitenyésztı 
benyújtott. Összesen huszonháromezer dollárt tettek ki. 

– Mindkettı rendben van – mondta Gatwick, és szignálta ıket. 
– Nincs már elég pénzünk, hogy kifizessük – jegyezte meg halkan a 

pénztárosnı, de a megjegyzést a pult másik oldalán is meghallották. , 
Gatwicknek persze ezt tudnia kellett volna. A nyitás óta egyre csak vitték a 

készpénzt, nagy tételekben. A pénztárosnı megjegyzése igen szerencsétlen 



volt. A várakozók sorában haragos morgás tört ki, ahogy az emberek 
továbbadták a pénztárosnı megállapítását. 

– Hallják?! Azt mondják, nincs pénzük! 
– A Krisztusát! – csapott öklével a pultra a baromfitenyésztı, s dühösen 

elırehajolt. –Jobb lesz, ha kifizeti ezt a két csekket, Gatwick, vagy szétverem 
ezt a rohadt bankot! 

– Erre nincs semmi szükség, Steve. Nem kell sem fenyegetızni, sem 
kiabálni. – Fergus W. Gatwick fölemelte a hangját, hogy túlharsogja a hirtelen 
támadt zőrzavart. – Hölgyeim és uraim – mondta –, átmeneti 
készpénzhiányunk van a rendkívüli kivétek miatt, de megnyugtathatom 
önöket, hogy nagy összegő pénz van úton és rövidesen itt lesz. 

A mondat utolsó szavait elnyomta a mérges tiltakozás zaja. 
– Hogy lehet az, hogy egy banknak elfogy a pénze? 
– Gyerünk, ide a dohánnyal! 
– Elég a süket dumából! Hol a kápé? 
– Nem megyünk el innét, amíg meg nem kapjuk, amivel a bank tartozik 

nekünk! 
Gatwick feltartotta a kezét. 
– Még egyszer megnyugtatom önöket... – kezdte. 
– Nem érdekel a maga mellébeszélése – jelentette ki egy jól öltözött 

asszony. Gatwick felismerte: a kertváros új lakói közé tartozott. – A pénzemet 
akarom visszakapni, mégpedig azonnal. 

– Teljesen igaza van! – helyeselt mögötte egy férfi. – Mindnyájan így 
vagyunk vele. 

Mások is elırenyomakodtak és kiabáltak. Arcvonásaik dührıl és 
riadalomról árulkodtak. Valaki egy cigarettacsomagot vágott Gatwick képébe. 
A fiókvezetı hirtelen rádöbbent, hogy az átlagpolgárok egy csoportja, akik 
közül sokat jól ismer, ellenséges csıcselékké alakult át. A pénz az oka, persze, 
a pénz, amely furcsa dolgokat mővel az emberekkel: kapzsivá teszi, olykor 
pedig lealjasítja ıket. Valódi félelem is volt bennük, hiszen némelyek úgy 
látták, fennáll a lehetıség, hogy minden vagyonuk, és vele a biztonságuk, 
veszendıbe megy. Elırevetette árnyékát a néhány perce még elképzelhetetlen 
erıszak. Hosszú évek óta Gatwick elıször érzett fizikai félelmet. 

– Kérem szépen! – könyörgött. – Kérem, hallgassanak ram! 
Hangját azonban elfojtotta az egyre fokozódó tumultus. 
De egyszerre csak váratlanul elült a lárma. Odakint, az utcán történt 

valami, és a sorban hátul állók ágaskodtak, hogy jobban lássák, micsoda. 
Nagy lendülettel kitárult a bejárati ajtó, és egy egész menet vonult be a 
bankba. 



A menet élén Edwina D'Orsey haladt, mögötte Cliff Castleman és két fiatal 
pénztárosnı, egyikük az aprócska Juanita Núñez. Mögöttük jött a súlyos 
pénzeszsákokat cipelı biztonsági ırök falanxa, akiket fegyveres ırség vett 
körül. Aztán egy fél tucat tisztviselı masírozott be, különféle bankfiókokból. 
Nolan Wainwright éber, körültekintı parancsnokként zárta a menetet. 

Edwina nyugodtan, jól érthetıen beszélt a zsúfolt, de már elcsendesedett. 
teremben: 

– Jó reggelt, Mr. Gatwick. Sajnálom, hogy megkéstünk, de nagy volt a 
forgalom. Úgy tudom, húszmillió dollárra lehet szüksége. Egyharmadát 
elhoztuk. A többi is úton van. 

Edwina rövid beszéde alatt Cliff Castleman, Juanita, az ırök és a többiek a 
fiókvezetı számára elkerített térségen át a pénztárak mögé vonultak. Az 
újonnan érkezett mentesítı csapat egyik tagja tüstént kezelésbe vette a friss 
készpénzállományt. Hamar jegyzékbe vették a ropogós bankjegyek egész 
hatalmas készletét, majd elosztották a pénztárosok között. 

A tömeg Edwina köré csoportosult. 
– Igaz ez? – kérdezte valaki. – Elég pénzük van, hogy mindnyájan 

megkapjuk, amivel tartoznak nekünk? 
– Persze hogy igaz! – mondta Edwina; átnézett a fejek fölött és a tömeghez 

intézte szavait: – Mrs. D'Orsey vagyok, az FMA alelnöke. Akármilyen álhírt 
hallottak is önök, a mi bankunk megbízható, fizetıképes, és nincs olyan 
problémája, amit ne tudnánk megoldani. Bıséges készpénztartalékokkal 
rendelkezünk, úgyhogy bármelyik betétesünknek tudunk fizetni, Tylersville-
ben vagy akárhol. 

Az a jól öltözött asszony, aki egyszer már szónokolt, "most újra 
megszólalt: 

– Lehet, hogy ez igaz. De lehet, hogy csak azért mondja, mert reméli, hogy 
elhisszük. Akárhogy is: én bizony kiveszem a pénzem. 

– Jogában áll – mondta Edwina. 
Fergus W. Gatwick csak figyelt, és örült, hogy már nem ı áll az érdeklıdés 

középpontjában. Erezte, hogy a néhány perce uralkodó vészterhes hangulat 
megenyhült; a sorban állók közül néhányan még mosolyogtak is, amikor egyre 
több készpénzt láttak az íróasztalokon. De akár javult a hangulat, akár nem – a 
várakozók céltudatossága nem módosult. Miközben gyors ütemben 
folytatódott a betétek visszafizetése, világossá vált, hogy a bank ellen intézett 
roham nem áll meg. 

Idıközben a bank ırszemélyzete és a rendıri kíséret kivonult a 
páncélautókhoz, majd újabb megrakott vitorlavászon zsákokkal a hátán 
visszamasírozott a bankhelyiségbe. 



Aki végigélte ezt a napot Tylersville-ben, sohasem fogja elfelejteni azt a 
mérhetetlen mennyiségő pénzt, ami végül közszemlére került. Ennyi pénzt 
egyszerre eddig még az FMA dolgozói sem láttak. Az Alex Vandervoort 
tervei szerint a bank elleni rohamot leszerelni hivatott húszmillió dollár nagy 
része ott volt a nyílt színen, mindenki láthatta. A pénztárosi pultok mögött 
minden íróasztalt megtisztítottak az aktáktól, a bank többi helyiségébıl 
pótasztalokat hoztak be, és halomba rakták rajtuk a pénzt. 

Mint Nolan Wainwright késıbb kijelentette: az egész akció “a bankrablók 
álma és a biztonsági fınökök lidércnyomása" volt. Szerencsére azonban, ha a 
bankrablók egyáltalán megtudták, hogy mi történik, túl késın értesültek róla. 

Edwina csöndesen, hozzáértıén s Gatwick iránt a legnagyobb 
udvariasságot tanúsítva felügyelt mindenre. 

S ı utasította Cliff Castlemant, hogy igyekezzék felhasználni az alkalmat 
kölcsönügyletek létrehozására. 

Valamivel déli tizenkettı elıtt, amikor még mindig nagy tömeg tolongott a 
bankban, és odakint egyre hosszabbodott a sor, Castleman kerített egy széket 
és fölállt rá. 

– Hölgyeim és uraim! – kezdte a szónoklatát. – Hadd mutatkozzam be: a 
bank egyik hitelügyi elıadója vagyok, ami nem jelent sokat, csak éppen 
annyit, hogy felhatalmazásom van olyan kölcsönök jóváhagyására, 
amelyeknek összege meghaladja az ebben a fiókban általában nyújtott 
kölcsönök összegét, így hát ha van önök között, aki azzal a gondolattal 
foglalkozik, hogy kölcsönért folyamodik és gyors választ akar kapni, kérem, 
forduljon hozzám itt és most. Megértéssel viseltetem az emberek gondjai iránt, 
és igyekszem segíteni azokon, akik valamilyen problémával viaskodnak. Mr. 
Gatwick, aki most más ügyekkel van elfoglalva, megengedte, hogy 
használjam az íróasztalát, úgyhogy aki beszélni óhajt velem, ott talál. 
Remélem, hogy sokan fognak felkeresni egy kis beszélgetésre. Egy férfi – a 
lábán gipszkötés – megszólalt: 

– Mihelyt megkaptam a pénzem, bemegyek magához. Ha ez a bank 
tönkremegy, csak jó, ha kölcsönt veszek fel tıle. Legalább sose kell 
visszafizetnem! 

– Tönkremenésrıl szó sincs, uram – jelentette ki Cliff Castleman. – Mi 
történt a lábával? – érdeklıdött. 

– Elestem a sötétben. 
– A beszédébıl azt veszem ki, hogy még mindig a sötétben tapogatózik. Ez 

a bank egészségesebb, mint akár maga, akár én. Sıt, mi több: ha maga 
kölcsönt vesz fel tılünk, akkor vagy visszafizeti szépen, vagy eltörjük a másik 
lábát is. 



Többen elnevették magukat. Castleman lekászálódott a székrıl, és 
hamarosan néhány ügyfél járult a fiókvezetıi íróasztalhoz, kölcsönügylet 
megtárgyalására. De közben folytatódott a betétek kiváltása. A pánikhangulat 
enyhült, de a jelek szerint sem az erıfitogtatás, sem a megnyugtató 
kijelentések, sem a lélektani fogások nem tudták megállítani a tylersville-i 
bankfiók elleni rohamot. 

Kora délután a csüggedt FMA-tisztviselık úgy érezték, hogy már csak az a 
kérdés: mennyi idı múlva terjed tovább a járvány? 
 
 
Alex Vandervoort, aki közben többször beszélt telefonon Edwinával, délután 
maga is elindult Tylersville-be. Még inkább aggódott, mint délelıtt, amikor 
azt remélte, hogy a roham hamar megfékezhetı. Mert ha a roham folytatódik, 
akkor a hét végén tovább terjed a pánik a betétesek között, és hétfın biztosan 
más fiókokat is megrohamoznak. 

Pillanatnyilag, bár egyes fiókokban meglehetısen nagy összegeket vettek 
ki, a tylersville-ihez hasonló helyzet sehol sem állt elı. De ez a viszonylag 
szerencsés állapot nem tarthat sokáig. 

Alexet limuzin vitte Tylersville-be, mégpedig Margot Bracken 
társaságában. Margot délelıtt a vártnál korábban végzett a bíróságon, és 
bement a bankba, hogy Alexszel ebédeljen. Ebéd után, Alex javaslatára, ott 
maradt, és megérzett valamit a feszültségbıl, amely addigra már szétáradt a 
toronyház harminchatodik emeletén. 

A kocsiban Alex hátradılt, élvezte a lazítás – tudva tudta – rövid idıszakát. 
– Nehéz éved volt – jegyezte meg Margot. 
– Annyira meglátszik rajtam? – kérdezte Alex. Margot gyöngéden 

végigsimította a férfi homlokát a mutatóujjával. 
– Itt kissé megszaporodtak a ráncok. És a halántékod erısebben ıszül – 

mondta. 
– Hát öregebb is lettem – fintorodott el Alex. 
– Annyival azért nem. 
– Ez az ár, amit a feszültségekért fizetnünk kell. Te is megfizeted ám, 

Bracken! 
– Igen – bólintott Margot. – Lényeges persze kiválasztani a valóban fontos 

munkát, és felmérni, vajon megéri-e a lázas tevékenységet, hogy feláldozzunk 
valamit önmagunkból. 

– Egy bankot megmenteni: megér némi erıfeszítést – jegyezte meg Alex 
csípısen. – Ha nem mentjük meg, akkor egy sereg olyan ember szenved kárt, 
aki nem érdemli meg. 

– És aki megérdemelné? 



– Az ilyen mentési munka mindenkire kiterjed. A megtorlással ráérünk. 
Tíz mérföldet már megtettek, félúton voltak Tylersville felé. 
– Tényleg olyan rosszul állnak a dolgok, Alex? 
– Ha hétfın nem tudjuk megállítani a rohamot – hangzott a válasz –, be 

kell zárnunk. Utána talán összeállna egy bankkonzorcium, hogy kihúzzon 
minket a csávából, aminek persze megkérné az árát. Azután összeszednék, 
ami megmaradt, és gondolom, idıvel minden betéttulajdonos megkapná a 
pénzét. De az FMA-nak vége lenne. 

– Az a leghihetetlenebb, hogy ilyen hirtelen történt az egész. 
– Ez is mutatja, hogy rengeteg ember, nem tudja, amit tudnia kellene. A 

bank- és pénzrendszer, a nagy adósságok és a nagy kölcsönök olyanok, mint 
egy kényes gépezet. Ha az ember ügyetlenül kezeli, ha valamelyik alkatrésze 
kapzsiság, politikai okok vagy egyszerően ostobaság miatt kibillen az 
egyensúlyából, akkor a többi is veszélybe kerül. És ha a szisztéma – vagy akár 
egyetlen bank – veszedelemben forog, s ez kiszivárog, mint rendesen, akkor a 
többit végképp elintézi a csökkenı közbizalom. Ezt látjuk most. 

– Abból, amit elmondtál és más dolgokból, amelyekrıl hallottam, arra 
következtetek, hogy a FMA-val történteknek a kapzsiság az oka. 

– Igen – mondta keserően Alex –, meg az, hogy az igazgató tanácsban 
nagyon magas a hülyék arányszáma. 

Nyíltabban beszélt, mint rendesen, és egészen megkönnyebbült tıle. Egy 
ideig egy szót sem szóltak. 

– Istenem, mennyire hiányzik nekem! – kiáltott fel azután Alex. 
– Kicsoda? 
– Ben Rosselli. 
Margot megszorította Alex kezét. 
– Ben maga is éppen úgy vezette volna a mentési munkát, mint te. Nem 

gondolod? 
– Lehetséges. Csakhogy nem válik be e módszer – sóhajtott fel Alex. – 

Ezért szeretném, ha Ben itt lenne közöttünk. 
A sofır kinyitotta a választóablakot, és hátraszólt. 
– Mindjárt Tylersville-ben vagyunk, uram. 
– Sok szerencsét, Alex – mondta Margot. 
Több saroknyi távolságból látták a bankfiók elıtt kígyózó sort. És egyre 

újabb sorban állók érkeztek. Amikor Alexék limuzinja megállt a bank elıtt, az 
úttest másik oldalán csikorogva fékezett egy furgon, több férfi és egy nı 
ugrott ki belıle. A kocsi oldalán a WTLC tévétársaság nevének hatalmas 
betői. 

– Úristen! – dörmögte Alex. – Még csak ez hiányzott. 



Odabent a bankban Margot kíváncsian nézegetett körül, Alex pedig néhány 
szót váltott Edwinával és Fergus W. Gatwickkel. Mindkettıtıl azt hallotta, 
hogy többet aligha tehetnek. Alex azt gondolta magában, hogy hiábavaló volt 
az egész kirándulás – de azért mégis úgy érezte, el kellett jönnie. Ártani nem 
árthat, sıt talán használ valamit, ha elcseveg néhány várakozóval. Elsétált a 
sorok mellett, miközben halkan bemutatkozott. 

Legalább kétszázan álltak sorban; Tylersville lakosságának 
keresztmetszete: idısek, fiatalok, középkorúak; néhányan jómódúak, mások 
szemlátomást szegényebbek, nık kisgyerekekkel, férfiak munkaruhában, 
mások kiöltözve, mintha színházba készültek volna. A többség barátságos 
volt; néhányan közönyösen vagy ellenségesen viselkedtek. Majdnem 
mindenkin az idegesség jelei mutatkoztak. Akik megkapták a pénzüket, 
látható megkönnyebbüléssel távoztak. Alexet megszólította a bankból kifelé 
jövet egy idısebb asszony, aki nem sejtette, hogy Alex a bank tisztviselıje. 

– Túl vagyok rajta, hála az égnek! Életemben nem féltem ennyire, mint ma 
egész nap. Ez a megtakarított pénzem. Az egész vagyonom! 

Ezzel meglobogtatott egy tucat ötvendollárost. Mások is távoztak, ki sokkal 
több, ki jóval kevesebb pénzzel. 

Alexnek minden beszélgetés alapján ugyanez a benyomása támadt: akár 
szilárdnak tartják az emberek az FMA-t, akár nem, senki sem akar 
kockáztatni, senki sem akarja olyan bankban hagyni a pénzét, amely esetleg 
összeomlik. A nyilvánosságra került hírek, amelyek összekapcsolták az FMA-
t a Supranationallel, megtették a magukét. Mindenki tudta, hogy az FMA 
valószínőleg egy csomó pénzt veszít, hiszen ezt maga a bank is beismerte. És 
az a néhány ember, akinek Alex a szövetségi letétbiztosítást emlegette, nem 
bízott ebben az intézményben sem. Mint némelyek kifejtették: ez a biztosítás 
korlátozott, nagyobb baj esetére elégtelenek a szervezet anyagi alapjai. 

Mint Alexnek észlelnie kellett, volt itt valami más is, valami, aminek 
mélyebbre nyúltak a gyökerei: az emberek már nem hitték el, amit mondtak 
nekik, mert túlságosan megszokták, hogy becsapják, hazugságokkal traktálják 
ıket. Hazudott nekik a közelmúltban az ország elnöke, hazudtak egyéb 
kormánytisztviselık, politikusok, üzletemberek, iparbárók, hazudtak a 
munkáltatók, a szakszervezetek. Hazudtak a hirdetések. Becsapták ıket 
pénzügyi mőveletekkel, kötvényekkel, részvényekkel, vállalati jelentésekkel 
és “hiteles" mérlegbeszámolókkal. Hazudtak idınként – elfogult tudósítással 
vagy elhallgatással – a hírközlı eszközök. Bizony végtelen a lista! Becsapás 
becsapást, csalás csalást követett, míg aztán a hazugság – vagy enyhébben 
szólva: a torzítás, a teljes igazság hiánya – életforma lett. 



Miért hitt volna bárki Alex nyugtatgató szavainak, amelyek szerint az FMA 
nem holmi süllyedı hajó, és a pénz – ha nem veszik ki a bankból – 
biztonságban van? 

Késı délutánra Alex beletörıdött a dologba: történjék, aminek történnie 
kell. Egyének és intézmények egyaránt eljuthatnak odáig, mondta magában, 
hogy kénytelenek elfogadni az elkerülhetetlent. Majdnem fél hat volt, már 
szürkült az októberi ég alja. Ekkortájt ment oda hozzá Nolan Wainwright, 
hogy közölje: a várakozó tömegen ismét úrrá lett a szorongás. 

– Most meg attól tartanak, hogy mivel hatkor zárunk, a hátralevı fél órában 
már nem kerül sor mindenkire. 

Alex habozott. Egyszerő lenne a munkarend szerint bezárni a tylersville-i 
bankfiókot: törvényes lenne, senki se tehetne ellenvetést. Még élvezte is a 
haragból és kudarcból fogant indulatát, merı dacból szívesen vágta volna óda 
a várakozóknak: “Nem bíztatok bennem, hat most csak rettegjelek egészen 
hétfı reggelig, és egyen meg benneteket a fene!" De tétovázott, mert nehezen 
tudott úrrá lenni a jó természetén, meg azért is, mert eszébe jutott Margot 
megjegyzése Ben Rossellirıl. Margot azt mondta, hogy “Ben maga is éppen 
úgy vezette volna a mentési munkát", mint ı, Alex. Vajon hogy döntött volna 
Ben a zárás dolgában? Tudta a választ. 

– Mindjárt bejelentést teszek – közölte Wainwrighttal. Aztán néhány 
utasítással látta el Edwinát. 

A bank bejáratához lépett, hogy az odabent várakozók és az utcán sorban 
állók egyaránt hallhassák. Látta, hogy célba veszik a tévékamerák. Az elsı 
tévécsapathoz egy másik állomás stábja is csatlakozott, és egy órával ezelıtt 
Alex mindkét állomásnak nyilatkozott. A stábok ott maradtak; egyik emberük 
elárulta, hogy különleges anyagot győjtenek a szokásos hétvégi krónikához, 
hiszen “nem mindennap rohannak meg egy bankot". 

– Hölgyeim és uraim! – kezdte Alex érces, csengı hangon. – Arról 
tájékoztattak, hogy néhányukat aggasztja a ma esti záróra. Nos, nem kell 
aggódniuk. Bankunk igazgatósága nevében szavamat adom, hogy ma este itt, 
Tylersville-ben addig tartunk nyitva, amíg mindannyiukra sor nem kerül. 

Elégedett moraj hallatszott, sıt némi taps is. 
– Valamit azonban nagy nyomatékkal ajánlok figyelmükbe. – A moraj 

elcsendesedett, az emberek újra felfigyeltek. – Azt tanácsolom, hogy a hét 
végén ne tartsanak otthon nagy összegeket. Nem lenne biztonságos. Több 
szempontból sem. Nyomatékosan ajánlom tehát, hogy válasszanak egy másik 
bankot, és ott helyezzék el a tılünk kivett pénzt. Segítségükre leszünk ebben; 
kolléganım, Mrs. D'Orsey éppen most kéri meg telefonon a környékbeli 
bankokat, hogy a szokottnál hosszabb ideig tartsanak nyitva, és így az önök 
rendelkezésére álljanak. 



Ismét felhangzott a helyeslés moraja. 
Nolan Wainwright újra Alexhez lépett, és valamit súgott a fülébe. 
– Most tájékoztat a kollégám – szólt fennhangon Alex –, hogy két bank 

már helyt adott a kérésünknek. Más bankokkal most próbáljuk fölvenni a 
kapcsolatot. Az utcán várakozók sorából megszólalt egy férfihang: 

– Tudna ajánlani egy jó bankot? 
– Igen – felelte Alex. – Én az FMA-t választanám. Ezt a bankot ismerem a 

legjobban, benne bízom leginkább; hosszú, tisztes múltra tekinthet vissza. Azt 
szeretném, ha önök is mindnyájan így éreznének. 

Elsı ízben árult el érzelmeket a hangja. A tömegbıl néhányan 
elmosolyodtak vagy kelletlenül nevetgélték, de a legtöbben komoly arccal 
néztek Vandervoortra. 

– Igen, valaha magam is így gondolkoztam – szólalt meg valaki Alex 
mögött. Vandervoort odafordult. Idıs férfi volt, valószínőleg közelebb a 
nyolcvanhoz, mint a hetvenhez, töpörödött, görnyedt, ısz hajú öregember. 
Botra támaszkodott, de a tekintete tiszta volt és átható, a hangja erıs. Mellette 
hasonló korú asszony állt. Mindketten rendesen voltak öltözve, bár kopottas és 
divatjamúlt ruhákban. Az asszony bevásárlószatyrot tartott a kezében, benne 
bankjegyek. Éppen a bankpénztártól jöttek. 

– A feleségemnek meg nekem több mint harminc évig volt folyószámlánk 
az FMA-nál – mondta az öregember. – Valahogy rossz érzés most 
megszüntetni. 

– Akkor hát miért csinálják? – kérdezte Alex. 
– Nem hagyhattuk figyelmen kívül a híreszteléseket. Olyan erısen zörög a 

haraszt, hogy valami szélnek csak kell lennie. 
– Igen, valamelyes igazság van is a híresztelésekben, ezt a bank maga is 

beismerte – állapította meg Vandervoort. – Kölcsönt adtunk a 
Supranationalnek, ezért a bankunkat valószínőleg veszteség fogja érni. De az 
FMA kibírja. El fogja tudni viselni a csapást. 

– Ha fiatalabb lennék és még dolgoznék – rázta a fejét az öregember –, 
talán kockáztatnék annak alapján, amit mondott. Ami itt van – és a szatyorra 
bökött –, bizony az egész vagyonunk és halálunkig ki kell tartania. Ez se sok, 
hiszen a dollár ma feleannyit sem ér, mint amikor megdolgoztunk érte. 

– Ez biztos – bólintott Alex. – Az infláció mindig a magukfajta tisztességes 
embereket sújtja leginkább. De hát ezen sajnos az sem segít, ha egy másik 
bankba viszi a pénzét. 

– Hadd kérdezzek magától valamit, fiatalember. Ha maga lenne az én 
helyemben, és ez itt a maga pénze lenne, nem ugyanazt csinálná-e, amit én? 

Alex látta, hogy többen köréjük győltek és figyelnek a beszélgetésre. 
Megpillantotta Margot-t, ott állt a közelben. Közvetlenül Margot mögött 



mőködtek a tévékamerák. Valaki – mikrofonnal a kezében – odahajolt 
hozzájuk. 

– De, azt hiszem, igen – ismerte be Alex. Az öregúr arca meglepetést 
tükrözött. 

– Maga becsületes ember – mondta. – Az elıbb hallottam, hogy azt 
tanácsolta, forduljunk egy másik bankhoz. Méltányolom ezt is. Azt hiszem, el 
is megyünk, és betesszük a pénzünket. 

– Várjanak – szólt Alex. – Van kocsijuk? 
– Nincs. De itt lakunk egy ugrásra. Gyalog megyünk. 
– A pénzzel? Nem! Hiszen elrabolhatnák közben. Megkérek valakit, vigye 

el magukat egy másik bankba. – Alex odahívta Nolan Wainwrightot, és 
elmagyarázta neki a problémát. – İ a biztonsági fınökünk – mondta az idıs 
házaspárnak. 

– Semmi probléma! Nagyon szívesen elfuvarozom magukat – mondta 
Wainwright. 

Az öregúr nem mozdult. Egyikükrıl a másikra nézett. 
– Valóban megtennék ezt értünk? – csodálkozott. – Mikor éppen most 

vettük ki a pénzünket a maguk bankjából?! És jóformán a szemükbe vágtuk, 
hogy nem bízunk többé magukban?! 

– Mondjuk, hogy ez is a szolgáltatásaink közé tartozik – válaszolt Alex. – 
Mellesleg szólva: ha harminc évig a bankunk ügyfelei voltak, illı, hogy 
barátokként váljunk el. 

Az idıs úr tétovázni látszott. 
– Talán nem is kell elválnunk – mondta azután. – Hadd tegyek fel még egy 

kérdést. Mint férfi a férfinak. 
Közben egy pillanatra sem vette le Alexrıl tiszta, átható, becsületes 

tekintetét. 
– Tessék, kérdezzen. 
– Egyszer már igazat mondott nekem, fiatalember. Feleljen hát ıszintén 

erre a kérdésemre is. Vésse jól az eszébe, amit arról mondtam, hogy öregek 
vagyunk, és hogy mit jelent nekünk a megtakarított pénzünk. Biztonságban 
van a pénzünk maguknál? Teljes biztonságban? 

Alex jó néhány másodpercig fontolgatta magában a kérdést és minden 
vonatkozását. Tudta, hogy nemcsak az idıs házaspár figyeli feszülten, hanem 
sokan mások is. Még mindig mőködtek a mindenütt jelenlévı tévékamerák. 
Alex elkapta Margot pillantását: ı is feszülten figyelt, arcára, különös 
kifejezés ült ki. Az emberekre gondolt, akikre itt és másutt oly nagy hatással 
lesz ez a pillanat. Azokra, akik bíznak benne: Jerome Pattertonra, Tom 
Straughanra, az igazgató tanácsra, Edwinára, a többiekre; eszébe jutott, mi 
minden történhet, ha az FMA tönkremegy – milyen széles; körő, pusztító 



hatása lenne nemcsak Tylersville-ben, hanem messze a helység határain túl is. 
És mégis: kétségei támadtak. De leküzdötte ıket, és magabiztosan válaszolt: 

– A szavamat adom rá. Ez a bank teljesen megbízható. 
– Na, Freda! – fordult a feleségéhez az idıs férfi. – Úgy látszik, hiábavaló 

ez az egész felhajtás! Tegyük szépen vissza azt az átkozott pénzt. 
 
 
A következı hetek vizsgálódásai és elemzı vitái során csupán egyetlen tényt 
nem vitatott senki. A tylersville-i bankfiók elleni roham ténylegesen abban a 
pillanatban ért véget, t amikor az öregúr és a felesége visszamentek a 
fiókintézetbe, elıvették a pénzüket a. bevásárlószatyorból, és újra elhelyezték 
a bankban: Sokan, akik arra vártak, hogy kivonhassák a betétjüket, és tanúi 
voltak az öregúr és a bank egyik vezetıje közötti beszélgetésnek, vagy 
kerülték egymás tekintetét, vagy pedig szégyenlısen vigyorogva elfordultak. 
Az odabent és odakint várakozók között sebesen elterjedt a hír, és a tömeg 
csakhamar, szétoszlott – éppoly rejtélyes gyorsasággal, mint ahogyan 
kialakult. Mint valaki késıbb megjegyezte: csordaösztön, csak éppen 
ellentétes elıjellel. Mihelyt a néhány fennmaradó ügyfél dolgát elintézték, a 
fiók bezárt, mégpedig mindössze tíz perccel a rendes pénteki zárási idıpont 
után. Az FMA néhány embere, Tylersville-ben is, a központban is, aggódott 
egy darabig a hétfı miatt. Vajon visszajön-e a tömeg, vajon újra kezdıdik-e a 
roham? Nem kezdıdött újra. 

Sem Tylersville-ben, sem másutt. Az okot a legtöbb helyzetelemzı az idıs 
házaspár és a jó megjelenéső, határozott fellépéső bankalelnök között 
lejátszódott – és a hétvégi tévéhíradókban sugárzott – ıszinte, becsületes, 
megindító jelenetben jelölte meg. A megvágott és megszerkesztett film olyan 
sikert aratott, hogy néhány adó többször is megismételte. A bensıséges és 
hatásos cinéma vérité példája volt – amelyet a tévé olyan jól tud csinálni, s 
mégis ritkán csinál. Sok nézıt könnyekig meghatott a jelenet. 

A hét végén Alex Vandervoort is megnézte, de nem főzött megjegyzést 
hozzá. Mégpedig azért nem, mert egyedül ı tudta, mi játszódott le benne 
abban a létfontosságú, döntı pillanatban, amikor nekiszögezték a kérdést: 
Biztonságban van a pénzünk maguknál? Teljes biztonságban? És azért sem, 
mert tudta, milyen akadályokkal és bajokkal kell még megküzdenie az FMA-
nak. 

Margot is alig beszélt a közjátékról péntek este, és nem említette vasárnap 
sem, amikor ott maradt Alex lakásán. Valami nagyon fontosat akart kérdezni, 
de bölcsen úgy döntött, hogy kivárja az alkalmas idıpontot. 

Az FMA vezetıi közül Roscoe Heyward is látta a filmet, bár nem az 
egészet. Amikor vasárnap este hazaért az egyházközségi tanács ülésérıl, 



bekapcsolta a készüléket, de egy bizonyos ponton – dühösen az irigységtıl – 
kikapcsolta. Megvannak neki a maga súlyos gondjai; még az hiányzik, hogy 
Vandervoort sikerét idézzék az emlékezetébe! A bank megrohanásán kívül a 
jövı héten valószínőleg több olyan ügy is felszínre kerül, amely felettébb 
idegesítette Heywardot. 

A péntek esti tylersville-i eseményeknek volt még egy utójátéka. Mégpedig 
Juanita Núñezzel kapcsolatban. 

Juanita látta a bankfiókba érkezı Margot-t. Egy ideje fontolgatta, ne kérje-e 
ki Margot tanácsát. Most eldöntötte, hogy beszél vele. Mégpedig úgy, hogy 
Nolan Wainwright lehetıleg ne lássa ıket együtt. Juanitának megvolt az oka 
erre az óvatosságra. 

Alkalom nem sokkal a roham vége után adódott. Wainwright a bankfiókkal 
kapcsolatos hétvégi biztonsági intézkedések ellenırzésével foglalkozott; a 
személyzet – az egész napi feszültség után – fellélegzett. Juanita otthagyta a 
pénztárat, ahol a bankfiók egyik pénztárosának segített, és bement az igazgató 
számára elkerített részbe. Margot egyedül üldögélt ott, Vandervoort ugyanis 
még nem hagyhatta el. a fiókintézetet. 

– Miss Bracken – szólt Juanita halkan –, egyszer azt mondta nekem, ha 
valami problémám van, forduljak magához. 

– Igen, Juanita. Miért? Van valami problémája? 
A kis arcot ráncokba győrte az aggodalom. 
– Igen, azt hiszem, van. 
– És miféle problémáról van szó? 
– Ha nem haragszik, jobb szeretném, ha valahol máshol beszélnénk róla. 
Juanita közben Wainwrightot figyelte. A biztonsági fınök a bank másik 

végében állt, a páncélterem közelében. Mintha éppen befejezett volna egy 
beszélgetést. 

– Akkor keressen fel az irodámban – javasolta Margot. – Mikor alkalmas 
magának? 

Megállapodtak a hétfı estében. 
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A próbapad fölötti polcon már hat napja hevert a szalagtekercs, amelyet 
Varázsló Vong a Hetvenhetes – Klubból hozott. 

Varázsló Vong többször is ránézett a magnószalagra; sehogy sem akarózott 
letörölnie róla a szöveget, de egyelıre ahhoz se volt valami nagy kedve, hogy 



továbbítsa az információt. Bármiféle telefonbeszélgetést veszélyes rögzíteni 
manapság. S még veszélyesebb visszajátszani valakinek. 

Varázsló Vong jól tudta, hogy Marinót igencsak érdekelné a magnószalag 
szövege, és sokat fizetne érte. Sok mindent lehet mondani Tony Marinóra, 
csak azt nem, hogy nem fizeti meg bıkezően az ember szolgálatait. Hiszen 
Vong éppen ezért dolgozott neki idıszakonként. 

Marino hivatásos bőnözı. Vong ezt is tudta. İ maga viszont nem volt az. 
A Varázsló (akinek Wayne volt a keresztneve, csak éppen senki sem 

szólította így) fiatal, értelmes, második nemzedékbeli kínai amerikai volt, 
vagyis a szülei vándoroltak be az USA-ba. Az audioelektronika szakértıjeként 
az elektronikus lehallgatás felderítésére specializálta magát. Szakterületének 
valóságos zsenijeként vívta ki magának a “Varázsló" nevet. 

Vong ügyfelek egész soránál ellenırizte, hogy irodájukban vagy lakásukon 
nem helyezett-e el valaki lehallgatókészüléket, telefonbeszélgetéseiket nem 
hallgatják-e le, magánéletüket nem zavarja-e valami titokban elhelyezett, 
elektronikus masina. Meglepıen gyakran fedezett fel ügyfeleinél ilyen 
készülékeket, s az illetık igen hálásnak bizonyultak. Hiába biztosították 
ugyanis hivatalos körök, legújabban pedig maga az USA elnöke a 
nagyközönséget az ellenkezıjérıl, a törvénytelen lehallgatás továbbra is 
terjedt és virágzott az Egyesült Államokban. 

Sok iparvállalat vezetıje vette igénybe Vong szolgálatait. De igénybe vette 
ıket jó néhány bankár, lapkiadó, elnökjelölt, hírneves ügyvéd, egy-két 
külföldi állam nagykövetsége, néhány szenátor, három kormányzó, sıt a 
Legfelsı Bíróság egyik bírája is. De szerepeltek más hatalmasságok is Vong 
ügyfeleinek listáján: egy maffiacsalád feje, a tanácsadói s a valamivel 
alacsonyabb szintő bandavezérek, közöttük például Tony Marino. 

Alvilági ügyfeleinek Varázsló Vong kereken megmondta: nem akar részt 
venni üzelmeikben, törvénytelen tevékenységükben, kitőnıen megél ı a 
törvény keretein belül. Nem látott viszont okot rá, hogy megtagadja tılük 
szolgálatait, hiszen a lehallgatás majdnem minden esetben illegális, és még a 
bőnözıknek is joguk van hozzá, hogy törvényes eszközökkel védelmezzék 
magukat. Ezt az alapszabályt mindkét részrıl betartották és a kapcsolat 
kifogástalan volt. 

Ennek ellenére a szervezett bőnözés világához tartozó ügyfelei idınként 
értésére adták a Varázslónak, hogy a munkája során szerzett, használható 
információkat megbecsülnék és jól megfizetnék. Vong pedig alkalmanként 
valóban közölt velük egyet-mást jó pénzért; vagyis rajta is úrrá lett az egyik 
legegyszerőbb és legısibb kísértés: a kapzsiság. 

Most is ez kísértette. 



Mintegy másfél hete Varázsló Vong a megszokott ellenırzést végezte 
Marino kedvelt tartózkodási helyein és telefonjain. Marino törzshelyei között 
volt a Hetvenhetes Testkultúra Klub is. Az ellenırzés során Vong – aki 
különben mindent rendben levınek talált – azzal szórakozott, hogy rövid idıre 
lehallgatókészüléket kapcsolt a klub egyik telefonvonalára. Csinált néha 
ilyesmit; önmaga elıtt azzal igazolta eljárását, hogy tartozik vele saját 
magának és ügyfeleinek, hiszen ezzel karbantartja a szaktudását. A klub 
földszintjén elhelyezett telefonautomatát választotta ki e célra. Negyvennyolc 
órára magnókészüléket kapcsolt a telefonvonal áramkörére; magát a 
készüléket a Hetvenhetes alagsorában helyezte el. Olyan készülék volt, amely 
önmőködıen be- és kikapcsolt, valahányszor használták a telefont. 

Törvénytelen volt az eljárás, de Vong úgy okoskodott magában, hogy nem 
számít, hiszen úgyis csak ı hallgatja majd a visszajátszást. Amikor azonban 
visszajátszotta a szalagot, az egyik beszélgetés különösen felkeltette az 
érdeklıdését. 

Most, szombat délután, hanglaboratóriumának magányában, Vong ismét 
levette a tekercset a próbapad fölötti polcról, rátette a magnóra, és újra 
meghallgatta azt a bizonyos részt. 

Leesik a pénzdarab, tárcsáznak egy számot. A tárcsázás zörejét is 
rögzítette a magnó. Kimegy a csöngetés. Egyetlenegy. 

Nıi hang (behízelgı, némi idegenszerő kiejtéssel): Halló. 
Férfihang (suttogva): Tudod, hogy ki vagyok. Neveket ne mondj. 
Nıi hang: Jó. 
Férfihang (még mindig suttogva): Mondd meg közös barátunknak, hogy 

fontos dologra jöttem rá. Igazán nagyon fontos. A lényege annak, amit meg 
akart tudni. Többet most nem mondhatok, de holnap este fölmegyek hozzád. 

Nıi hang: Jó. 
Kattanás. A Hetvenhetesbıl telefonáló férfi letette a kagylót. 
Varázsló Vong nem tudta, miért gondolja, hogy Tony Marinót érdekelné ez 

a szalag. De a megérzései már nemegyszer kifizetıdınek bizonyultak. 
Döntött. Megnézte a noteszában a számot, fölvette a telefonkagylót és 
tárcsázott. 

Kiderült, hogy Marino csak hétfın késı délután ér rá fogadni ıt. Vong 
tehát akkorra beszélte meg a találkozót, s mivel most már elkötelezte magát, 
hozzálátott, hogy még több információt sajtoljon ki az anyagból. 

Visszapörgette és figyelmesen többször is visszajátszotta. 
 
 
– Szent Kleofás! – kiáltott fel Marino, és amúgy is vaskos, durva vonásai 

vad vicsorításba torzultak. A külsejéhez egyáltalán nem illı kappanhangján a 



szokottnál is élesebben vakkantott Vongra. – Egy hete nálad van ez a rohadt 
szalag, te meg csak ülsz a seggeden, és csak most tolod ide a pofádat? 

– Én mőszaki ember vagyok, Mr. Marino – védekezett Varázsló Vong. – 
Amit hallok, annak nagy része nem tartozik rám. De egy idı után azt 
gondoltam, hogy ez. itt... más. 

Vong bizonyos mértékben megkönnyebbült: legalább azt nem vetik a 
szemére, hogy lehallgatta a Hetvenhetes egyik vonalát. 

– Legközelebb gyorsabban gondolkodj! – mordult rá Marino. 
Egy teherautó-garázsban találkoztak hétfın délután, ahol Marino irodát 

tartott fönn. Közöttük az íróasztalon a hordozható magnó; Vong éppen akkor 
kapcsolta ki. Idejövetele elıtt kazettára vette az eredeti szalag lényeges részét, 
a többit pedig letörölte. 

Marino ingujjra vetkızött a fülledt, főtött irodahelyiségben. Félelmetes 
fizikumú ember benyomását keltette, mint egyébként mindig. Díj birkózói 
váll, vastag csukló, dagadó bicepsz. Szinte nem fért el a széken, amelyen ült, 
és nem a hájtól; kemény izomból állt a nagy test túlnyomó része. Varázsló 
Vong megpróbálta leküzdeni félelmét Marino testi erejétıl és könyörtelen 
hírétıl. De – akár a szoba hımérséklete miatt, akár egyéb okból – mégis 
kiverte a veríték. 

– Nem pocsékoltam az idıt, Mr. Marino – mentegetızött. – Kipuhatoltam 
egyéb dolgokat is, amelyekrıl azt gondoltam, érdekelhetik magát. 

– Például? 
– Meg tudom mondani, milyen számot hívott a beszélı. Tudja, ha 

stopperórával mérem a tárcsa forgását, amelyet rögzít a szalag, és 
összehasonlítom a... 

– Hagyd a sódert! – rivallt rá Marino. – Ki vele, mi az a szám? 
– Tessék – mondta Vong, és egy cédulát csúsztatott az íróasztalon Marino 

elé. 
– Lenyomoztad? Kinek a száma? 
– Meg kell mondanom, csöppet sem könnyő kinyomozni egy ilyen számot. 

Különösen mivel ez a szám titkos. Szerencsére vannak összeköttetéseim a 
telefontársaságnál, és... 

Marinót elöntötte a düh. Tenyerével az íróasztalra csapott. Akkorát dörrent, 
akár a puskalövés. 

– Ne játssz velem, te vakarcs! Ha tudsz valamit, ki vele! 
– Azt akarom mondani – erısködött Vong, és még jobban izzadt –, hogy az 

ilyesmi pénzbe kerül. Fizetnem kellett az emberemnek a telefontársaságnál. 
– Jóval kevesebbet fizettél, mint amennyit ki fogsz préselni belılem – 

röffent rá Marino. – Ki vele! 



A Varázsló kissé megkönnyebbült: tudta, hogy megértette magát, és 
Marino meg fogja fizetni az árat, amit kér, hiszen mind a ketten tisztában 
vannak vele, hogy adódhat még alkalom... 

– Egy bizonyos Mrs. J. Núñezé a telefon. A Forum Eastben lakik. Itt a ház- 
és az ajtószám. 

Vong újabb cédulát csúsztatott Marino elé. Marino fölvette, rápillantott, 
majd letette. 

– Van még valami, ami érdekelheti magát – folytatta Vong. – A 
nyilvántartás szerint az állomást egy hónapja szerelték fel, sürgıs munkaként. 
Rendes körülmények között a Forum East lakói csak hosszú várakozás után 
jutnak telefonhoz, ráadásul Mrs. Núñez még csak nem is szerepelt a 
várakozók jegyzékén. És egyszerre csak a lista élére került. 

Marino egyre vadabbul vicsorított, részben türelmetlenségében, részben a 
hallottak miatt érzett dühében. Varázsló Vong sietve folytatta a mondókáját. 

– Az történt, hogy valaki protekciót vett igénybe. Mégpedig, mint a 
kapcsolatom közölte, a telefontársaságnál ırzött feljegyzés szerint egy 
bizonyos Nolan Wainwright, aki egy banknak, az FMA-nak a biztonsági 
fınöke. Azt mondta, hogy a telefonra a banknak sürgıs üzleti okokból van 
szüksége. Az állomás számláját is a bank fizeti. 

Amióta Vong ott ült nála, Marino most döbbent meg elsı ízben. Arca egy 
pillanatra elárulta meglepıdését, de aztán rögtön kifejezéstelenre váltott a 
tekintete. Agya lázasan mőködött: az imént hallottakat összekapcsolta 
bizonyos, már ismert tényekkel. A Wainwright névbıl indult ki. Tudta, hogy 
fél évvel azelıtt spiclit próbáltak beépíteni a szervezetükbe, egy Vic nevő 
férget, aki – miközben összezúzták a heréit – kinyögte a Wainwright nevet. 
Marino hírbıl ismerte a bank fıhekusát. 

Újabb beépítési kísérlet? Ha igen, akkor nagyjából sejtette, hogy mire 
irányul az akció, noha sok más dolog is zajlott a Hetvenhetesben, ami 
korántsem tartozott a nyilvánosságra. Marino nem pazarolt idıt a töprengésre. 
A hívó fél nem azonosítható, hiszen csak suttogott. De a másik hangról – a 
nıérıl – már tudják, hogy kié. Így hát amire még szükség van, ki lehet szedni 
belıle. Az eszébe se jutott, hogy a nı nem fog köpni; ha makacsnak bizonyul, 
hát megvannak a megfelelı módszerek. 

Marino gyorsan kifizette Vongot, elküldte, aztán egy darabig gondolkozott. 
Rendszerint nem sietett a döntéssel, hagyta, hogy órákon át érlelıdjenek a 
gondolatai. Most azonban már elvesztett egy teljes hetet. 

Még aznap behívott két gorillát. Megadta nekik a címet. 
– Hozzátok be azt a Núñez nevő csajt – utasította ıket. 
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– Ha kiderül, hogy ez igaz, személyesen fogom seggbe rúgni Nolan 
Wainwrightot, de úgy, ahogy még senki se rúgta seggbe – közölte Margot-val 
Alex. 

– Hát persze hogy igaz! – csattant fel Margot. – Miért találna ki Mrs. 
Núñez ilyesmit? Ilyet nem is tudna kitalálni-! 

– Igazad van – ismerte be Alex. – Ilyesmit, azt hiszem, valóban nem tudna 
kitalálni. 

– Mondok még valamit, Alex. Többet akarok én, mint hogy a fejére üss 
annak a te Wainwright kollégádnak, vagy hogy seggbe rúgd. Sokkal többet. 

Alex lakásán voltak. Margot fél órával ezelıtt állított be, közvetlenül a 
Juanitával folytatott hétfı esti beszélgetése után. Megdöbbentette és 
fölháborította, amit Juanita elmondott. A fiatalasszony izgatottan számolt be 
Margot-nak az egy hónapja kötött megállapodásról, amelynek értelmében 
összekötı szerepet vállalt Wainwright és Eastin között. Az utóbbi napokban 
azonban tudatára ébredt, hogy micsoda kockázatot vállalt, és azóta egyre 
jobban fél. Nemcsak önmagát félti, hanem Estelát is. Margot többször 
elismételtette Juanitával beszámolóját, rákérdezett a részletekre, a beszélgetés 
után pedig nyomban Alexhez ment. 

– Arról tudtam, hogy Eastint beépítette – közölte Vandervoort. Gondterhelt 
volt az arca, mint újabban gyakorta. Fel-alá járkált a nappaliban, kezében 
whiskyvel töltött pohár, de még meg se kóstolta az italt. – Nolan elmondta, 
hogy mi a terve. Eleinte elleneztem, de aztán beleegyeztem, mert 
meggyızınek találtam az érvelését. De esküszöm neked, hogy Mrs. Núñez 
szerepérıl Nolan egy árva szót sem szólt. 

– Elhiszem, Alex. Valószínûleg azért nem szólt, mert tudta, hogy 
megtiltanád. 

– Edwina tudott a dologról? 
– Nyilván nem. 
Akkor hát Wainwright ebben is szabálytalanul járt el, gondolta keserően 

Alex. Hogyan lehetett ilyen megfontolatlan, sıt: ostoba? Részben nyilván az 
az oka ennek, gondolta, hogy a Wainwright-féle osztály- vagy részlegvezetık 
csak a maguk korlátozott céljait látják. A fától nem látják az erdıt. 

Alex megtorpant. 
– Azt mondtad az imént – fordult Margot-hoz –, hogy sokkal többet akarsz, 

mint... Mit jelent ez? 



– Elıször is azt akarom, hogy ügyfelem és gyermeke azonnal biztonságba 
kerüljenek. Vagyis: helyezzék el ıket valahol, ahol nem forognak 
veszedelemben. Ha ez megtörtént, akkor tárgyalhatunk a kártérítésrıl. 

– Az ügyfeled? 
– Igen. Tájékoztattam Juanitát, hogy jogi segítségre van szüksége. Erre 

felkén, hogy képviseljem az érdekeit. 
Alex elvigyorodott, és kortyolt egyet a whiskybıl. 
– Akkor hát ellenfelek vagyunk, Bracken. 
– Ebben az értelemben igen. De – és Margot hangja ellágyult –, tudod, 

ugye, hogy nem fogom felhasználni a magánbeszélgetéseinket? 
– Igen, tudom. Ezért meg is mondom neked, hogy mindent megteszünk 

Mrs. Núñez érdekében. Mégpedig azonnal. Már holnap. Ha ez azt jelenti, 
hogy egy idõre el kell költöztetni õt a városból, hogy biztonságban legyen, 
akkor is hozzájárulok. Ami pedig a kártérítést illeti, kötelezõ erejû 
nyilatkozatot nem teszek, de ha majd megismerem az egész történetet, és az 
egyezik a tieddel meg Mrs. Núñezével, akkor lehet róla szó. 

Azt nem tette hozzá, hogy másnap reggel elsı dolga lesz behívni Nolan 
Wainwrightot és utasítani: állítsa le az egész titkos akciót. Ezzel – a Margot-
nak tett ígéretéhez híven – Mrs. Núñez biztonságát is garantálná. Eastint pedig 
azonnal ki kell fizetni. Bár ragaszkodtam volna az eredeti álláspontomhoz! – 
gondolta, és tiltottam volna meg ezt az egészet; minden ösztönömmel 
tiltakoztam ellene, de sajnos, engedtem Wainwright rábeszélésének; rosszul 
tettem. Mindenképpen túl nagy volt a kockázat. Szerencsére még nem-késı 
helyrehozni a hibát: sem Eastinnek, sem Mrs. Núñeznek nem történt baja. 

– Szeretem benned, hogy méltányosan gondolkozol, Alex – pillantott rá 
Margot. – Szóval elismered, hogy a banknak kötelezettségei vannak Juanitával 
szemben. 

– Jézusom! – hörpintette ki Alex a whiskyjét. – Mostanában annyi 
mindenkivel szemben van kötelezettségünk! Eggyel több vagy kevesebb, 
ugyan mit számít?! 
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Egyetlenegy darabka hiányzik csupán ennek az idegfeszítı mozaikjátéknak a 
befejezéséhez. Egyetlenegy szerencsés fordulat, és megvan a válasz az utolsó 
kérdésre is: hol a hamisítók központja? 

Amikor Nolan Wainwright megtervezte a második titkos hadmőveletét, 
nem várt tıle világrengetı sikert. Miles Eastint vaktában bedobott embernek 



tekintette, akitıl csak kisebb jelentıségő információkat győjthet, de az is 
hónapokba telhet. Erre Eastin egyik nagy felfedezést teszi a másik után – és 
milyen hamar! Wainwright eltőnıdött, vajon Eastin tisztában van-e vele, hogy 
milyen rendkívüli sikert ért el. 

Kedden délelıtt, az FMA központi toronyházában, egyszerően berendezett 
irodahelyiségének magányában Wainwright ismét sorra vette az eddig elért 
eredményeket. 

Elsı jelentésében Eastin közölte, hogy “beépült" a Hetvenhetes Testkultúra 
Klubba. A késıbbi fejlemények megmutatták, hogy ez magában véve is jelentıs 
lépés volt. Beigazolódott, hogy a Hetvenhetes: bőnözık tanyája, s köztük van 
Ominsky, az uzsorás, továbbá Tony Marino. 

Eastinnek sikerült bejutnia azokba a helyiségekbe, ahol illegális 
hazárdjáték folyik; ily módon elmélyítette kapcsolatait. 

Nem sokkal ezután Eastin tíz hamis húszdollárost vásárolt. Wainwright is, 
mások is megvizsgálták ezeket a bankjegyeket: kiderült, hogy éppoly kiváló 
hamisítványok, mint azok a bankók, amelyek az utóbbi néhány hónap alatt 
forgalomba kerültek abban a körzetben; kétségtelenül ugyanabból a forrásból 
származnak. Eastin jelentette, kitıl kapta ıket. Az illetıt azóta figyelik. 

Eastin következı jelentése három fontos mozzanatot tartalmazott: a hamis 
jogosítvány, annak a Chevrolet Impalának a rendszáma, amelyet elvitt 
Louisville-be, nyilván hamispénzrakománnyal a poggyásztartóban, végül 
pedig a visszaúthoz kapott repülıjegy ellenırzı szelvénye. Az utóbbi bizonyult 
a leghasznosabbnak. Kiderült ugyanis, hogy több más repülıjeggyel együtt 
Eastinét is hamis Keycharge-hitelkártyával vásárolták. A bank biztonsági 
fınöke úgy érezte, igen közel került a célhoz, vagyis annak az összeesküvésnek 
a leleplezéséhez, amely – csalárd módon – hatalmas összegekkel károsítja 
meg a Keycharge-hitelkártyarendszert. A hamis autóvezetıi jogosítvány 
bizonyítja, hogy egy szakemberekbıl álló, hatékony szervezetrıl van szó, 
amelyhez most már egy további nyom is elvezethet: Jules LaRocca, a volt 
fegyenc. Mint a nyomozás kiderítette, az Impala lopott kocsi volt. Néhány 
nappal Eastin kirándulása után megtalálták Louisville-ben. Valaki egyszerően 
otthagyta az utcán. 

Végül, s ez a legfontosabb, Eastin kiderítette, ki a hamisító: Danny. 
Emellett rengeteg információt közölt, s most már kétségtelen a hamis 
Keycharge-hitelkártyák forrása. 

Minél több információhoz jutott Wainwright Eastin révén, annál inkább 
növekedett a kötelezettsége, hogy tudását megossza az illetékesekkel. Egy 
héttel ezelıtt megbeszélésre hívta meg a bankba az FBI és a titkosszolgálat 
képviselıit. A titkosszolgálatot azért kellett értesíteni, mén pénzhamisításról is 
szó volt, és az USA pénzrendszerének oltalmazásáért az alkotmány 



értelmében a titkosszolgálat felelıs. A FBI ugyanazokat az embereket küldte 
el a tanácskozásra – Innest és Dalrymple-t –, akik majdnem egy évvel 
korábban nyomoztak már az FMA-nál ama bizonyos hatezer dollár eltőnése 
ügyében. A titkosszolgálat embereivel, Jordannal és Quimbyvel viszont 
Wainwright addig még nem találkozott. 

Innes és Dalrymple el volt ragadtatva Wainwright tájékoztatójától, a 
titkosszolgálat emberei jóval kevésbé. Felpanaszolták, hogy Wainwright nem 
akkor szólt nekik, amikor Eastintıl az elsı hamis bankjegyet megkapta, és azt 
is zokon vették, hogy Wainwright nem értesítette ıket elıre Eastin louisville-i 
útjáról. 

– Ha figyelmeztet bennünket, lecsaptunk volna a szállítmányra – dohogott 
Jordan. A mogorva tekintető, savanyú képő, ösztövér férfinak állandóan 
korgott a gyomra. – Így viszont ez a maga Eastin nevő embere valószínőleg 
bőncselekményt követett el, maga pedig bőnrészes. Wainwright megırizte a 
türelmét. 

– Már megmagyaráztam, hogy Eastinnek nem állt módjában bárkit is 
értesíteni, még engem sem. Kockáztatott, mégpedig tudatosan. Szerintem az 
adott körülmények között helyesen járt el. Ami pedig az úgynevezett 
bőncselekményt illeti, azt sem tudjuk biztosan, hogy volt-e hamis pénz abban 
a kocsiban. 

– De bizony hogy volt – zsörtölıdött Jordan. – Azóta is forgalomban van 
Louisville-ben. Csak azt nem tudtuk eddig, hogyan került oda. 

– Hát most tudják – szólt közbe Innes, az FBI embere. – És hála Nolannek, 
sokkal elıbbre tartunk, mint eddig. 

– Ha lecsapnak a szállítmányra – tette hozzá Wainwright –, persze 
megkaparintanak egy csomó hamis bankjegyet. De ez lett volna körülbelül 
minden, és akkor Eastinnek többé már nem vehettük volna hasznát. 

Wainwright azért bizonyos szempontból megértette a titkosszolgálatiak 
álláspontját. Ezek az emberek túl vannak terhelve, agyon vannak gyötörve; 
túlságosan kevesen vannak, ezzel szemben az elmúlt évek során elképesztı 
mértékben növekedett a hamis bankjegyek forgalma. Hétfejő sárkánnyal 
harcolnak. Alighogy rábukkannak a hamis pénz egyik forrására, máris 
bugyogni kezd egy másik; és jó néhány forrás teljességgel felderítetlen marad. 
A nagyközönséggel propaganda céljából elhitetik, hogy a pénzhamisítók 
mindig lebuknak, hogy ez a bőncselekmény nem kifizetıdı. Wainwright 
viszont tudta, hogy valójában nagyon is kifizetıdı. 

Bár az értekezlet résztvevıi között elemié voltak súrlódások, a bőnüldözı 
szenek képviselıinek bevonása nagy haszonnal járt: igénybe lehetett venni a 
nyilvántartásaikat. Az Eastin által megnevezett egyéneket azonosították, és 
elıkészítették az iratokat a sorozatos letartóztatások idejére. A Danny nevő 



pénzhamisítóról kiderült, hogy nem más, mint a hetvenhárom esztendıs 
Daniel Kerrigan, akirıl Innes megjegyezte: 

– Kerrigant valamikor régen háromszor tartóztatták le, és kétszer ítélték el 
hamisításért, de már tizenöt esztendeje nem hallottunk felıle. Vagy jó útra 
tért, vagy szerencséje van, vagy pedig nagyon ügyesen dolgozik. 

Wainwright megismételte Dannynek azt a megjegyzését, amelyrıl Eastin 
közvetítésével értesült, hogy tudniillik az öregember kitőnı szervezet 
keretében tevékenykedik. 

– Meglehet – mondta Innes. 
Elsı megbeszélésüket követıen Wainwright és a négy detektív szinte 

állandó kapcsolatban állt, és a bank biztonsági fınöke megígérte: mihelyt 
újabb jelentést kap Eastintıl, azonnal tájékoztatja ıket. Abban mindnyájan 
egyetértettek, hogy már csak egyetlen kulcsfontosságú láncszem hiányzik: azt 
kell még megtudniuk, hol van a hamisítók fıhadiszállása. Ez ideig halvány 
fogalma sincs róla egyiküknek sem. De nagyon remélték, hogy újabb nyomra 
lelnek, és mihelyt ez megtörténik, az FBI és a titkosszolgálat lecsap. 

Miközben Nolan Wainwright ezeken tőnıdött, váratlanul megszólalt a 
telefon. Az egyik titkárnı közölte, hogy Mr. Vandervoort mielıbb beszélni 
óhajt vele. 

Wainwright nem akart hinni a fülének. Ott ült Alex Vandervoorttal 
szemben, Alex íróasztalánál. 

– Nem gondolhatod komolyan! – tiltakozott. 
– De, nagyon komolyan gondolom – mondta Alex. – És nehezemre esik 

elhinni, hogy képes voltál Mrs. Núñezt így felhasználni. Valamennyi õrült 
ötleted közül ez a... 

– İrült, vagy nem õrült, bevált. 
– Veszélybe sodortad azt az asszonyt, senkinek a tanácsát se kérted ki. 

Most aztán kötelesek vagyunk a gondjainkba venni; még be is perelhet 
bennünket. 

– Abból indultam ki – magyarázta Wainwright –, hogy minél kevesebben 
tudják, mit csinál, annál nagyobb biztonságban lesz. 

– Ugyan, Nolan! így akarod utólag igazolni az eljárásodat! Valójában azt 
gondoltad, hogy ha én vagy Edwina D'Orsey megtudjuk, nem egyezünk bele. 
Eastin megbízatásáról én tudtam, mert elmondtad nekem. Nem gondolod, 
hogy az asszonnyal kapcsolatban pontosan úgy tudtam volna hallgatni? 

Wainwright az állat vakargatta. 
– Igen, azt hiszem, ebben van valami – ismerte be. 
– De mennyire, hogy van! 
– De azért, Alex, ez még nem elégséges ok az egész akció leállítására. A 

Keycharge-kártyákkal történt visszaélések nyomozása során. most kerültünk 



elıször a nagy siker küszöbére. Jó, elismerem, Mrs. Núñez felhasználása 
tekintetében cserbenhagyott az ítélõképességem. De Eastinnel kapcsolatban 
nem tévedtem, és ezt az elért eredmények is bizonyítják. 

Alex tagadólag rázta a fejét, méghozzá igen határozottan. 
– Nézd, Nolan – mondta –, egyszer már rávettél az eredeti álláspontom 

módosítására. Most nem fogsz. A mi hivatásunk a bankszakma, nem pedig 
bőnözık lebuktatása. Segítségért fordulunk a bőnüldözı szervekhez, és a 
lehetı legszorosabban együttmőködünk velük. De ezentúl nem indítunk 
semmiféle aktív, támadó jellegő, saját bőnüldözı programot! Ezért hát kérlek, 
vess véget az Eastin-akciónak, lehetıleg még ma. 

– Nézd csak, Alex... 
– Nézem, nézem és egy csöppet se tetszik, amit látok. Nem tőröm, hogy az 

FMA emberéleteket sodorjon veszélybe. Ez utasítás, Nolan, úgyhogy ne 
pocsékoljuk az idıt további vitákkal. 

Miközben Wainwright kedvetlenül, csüggedten meredt maga elé, Alex 
folytatta: 

– Továbbá: ma délután üljünk össze Edwina D'Orseyval, és beszéljük meg, 
mit tegyünk Mrs. Núñez érdekében. 

Máris elkezdhetsz gondolkodni ezen. Szükségesnek bizonyulhat, hogy... 
Ebben a pillanatban megjelent az ajtóban az egyik titkárnı. 
– Késıbb! – szólt ingerülten Alex. A nı azonban nem tágított. 
– Mr. Vandervoort – rázta meg a fejét –, Miss Bracken van a telefonnál. 

Azt mondja, nagyon-nagyon sürgıs, és hogy maga is azt akarná, hogy 
szakítsuk félbe, bármivel van is elfoglalva. 

Alex sóhajtva emelte fel a kagylót. 
– Mi van, Bracken? 
– Alex – szólt Margot –, Juanita Núñezrıl van szó. 
– Mi van vele? 
– Eltőnt. 
– Várj egy pillanatra. – Alex rákapcsolta a készüléket egy 

hangosanbeszélıre, hogy Wainwright is hallja. – Folytasd. 
– Rettenetesen félek. Amikor tegnap este elbúcsúztam Juanitától, tudtam, 

hogy még az este beszélni fogok veled, ezért megállapodtunk, hogy ma 
délelıtt felhívom ıt a munkahelyén. Mélységesen aggódott tegnap, és 
reméltem, hogy egy kicsit megnyugtathatom. 

– És? 
– Nem ment be dolgozni, Alex. 
Margot hangjából feszültség áradt. 
– Hát talán... – kezdte Vandervoort. 



– Kérlek. Alex, figyelj. Most a Forum Eastbıl beszélek. Idejöttem, amikor 
megtudtam, hogy Juanita nincs a bankban, és a lakástelefonját sem veszi fel. 
Azóta már beszéltem a ház néhány lakójával. Ketten is azt mondják, hogy 
Juanita ma reggel a szokott idıpontban távozott a lakásáról, kislányával, 
Estelával együtt. Juanita, útban a bankba, mindig elviszi a kislányt az 
óvodába. Megtudakoltam az óvoda címét, és odatelefonáltam. Estela nincs ott. 
Sem ıt, sem az édesanyját nem látták ma reggel. 

Csend támadt. 
– Ott vagy, Alex? – kérdezte Margot. 
– Igen, itt vagyok. 
– Azután ismét felhívtam a bankot. Ezúttal Edwinával beszéltem. 

Személyesen utánanézett. Juanita nemcsak hogy nem jelent meg, de még csak 
nem is telefonált. Márpedig az ilyesmi nem jellemzı rá. Hát ezért félek. 
Meggyızıdésem, hogy valami baj történt. Valami nagy baj. 

– Van valami elképzelésed? 
– Van. Ugyanaz, mint neked. 
– Várj egy pillanatra. Itt van nálam Nolan. Wainwright eddig 

elıregörnyedve hallgatta a beszélgetést. 
Most fölegyenesedett, és halkan kijelentette: 
– Mrs. Núñezt elrabolták. Nem kétséges. 
– Kicsoda rabolta el? 
– Valaki a Hetvenhetes Klubból. Valószínőleg már Eastinre is rástartoltak. 
– Azt hiszed, odavitték az asszonyt a klubba? 
– Nem. Azt biztos nem csinálják. Máshová vitték. 
– Van valami fogalmad, hogy hová? 
– Nincs. 
– És aki elrabolta az asszonyt, elrabolta a gyereket is? 
– Attól tartok, igen. – Wainwright tekintete aggódást tükrözött. – Sajnálom, 

Alex. 
– Te vittél bele minket ebbe a slamasztikába – mordult rá Alex. – Most 

neked is kell kihúzni belıle Juanitát és a kislányát, az istenit! 
Wainwright koncentrált. 
– Elıször is – mondta elgondolkozva –, ha van rá mód, figyelmeztetni kell 

Eastint. Ha érintkezésbe tudunk lépni vele és ki tudjuk hozni onnét, ı tudhat 
valamit, ami a fiatalasszony nyomára vezethet. 

Wainwright kis fekete noteszt vett elı, kinyitotta, és már nyúlt is egy másik 
telefonkagylóén. 
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Olyan villámgyorsan történt az egész, és olyan váratlanul, hogy kiabálni se 
volt ideje, a kocsiajtók becsapódtak, és a nagy, fekete limuzin már el is indult. 
Ösztöneiben Juanita ekkor már tudta, hogy késı, de azért sikoltozni kezdett: 

– Segítség! Segítség! 
Ám ekkor vadul arcába csapott egy ököl, és nyomban ezután betapasztotta 

a száját egy kesztyős kéz. Juanita, aki hallotta, hogy mellette Estela rémülten 
sikoltozik, tovább küszködött, de másodszor is lesújtott az ököl; látása 
elhomályosult, és a hangok egyszerre nagyon távoliak lettek. 

A nap – tiszta, friss, november eleji reggel – úgy kezdıdött, akár a többi. 
Juanita és Estela idejében fölkelt; megreggeliztek, aztán hordozható, fekete-
fehér tévékészülékükön megnézték a NBC híradóját. Utána gyorsan 
szedelızködtek, hogy – mint rendesen – fél nyolckor elindulhassanak. 
Juanitának így is éppen csak annyi ideje volt, hogy elkísérje Estelát az 
óvodába, aztán elcsípje a belvárosba induló buszt, hogy beérjen a bankba. 
Juanita szerette a reggeleket, Estelával lenni mindig örömteli kezdete volt a 
napnak. 

Amikor kiléptek a ház kapuján, Estela szökdécselve elıreszaladt. 
– Nézd, mami – kiáltott vissza –, egyetlenegy vonalra se fogok rálépni! 
Juanita elmosolyodott. Gyakran játszották ezt a kislányával: nem volt 

szabad érinteni a cipıjükkel a járdán látható vonalakat, repedéseket. 
Körülbelül ebben a pillanatban vette észre a sötét ablakú fekete luxusautót, 

amely ott parkolt a ház elıtt. A járda felıli hátsó ajtaja nyitva volt. Juanita 
nem tulajdonított semmi jelentıséget a dolognak, és csak akkor figyelt fel, 
amikor Estela odaért a kocsihoz, és odabentrıl megszólította valaki. Estela 
még közelebb lépett. Ekkor kinyúlt egy kéz, és behúzta a kislányt az autóba. 
Juanita rögtön odarohant. Abban a pillanatban hátulról alaposan megtaszította 
valaki, akit addig nem látott, úgyhogy megbotlott és elırebukott, be az autóba. 
Esés közben fölhorzsolta a lábát. Fájt. Mielıtt magához tért volna, már 
berántották, és Estelával együtt lenyomták a kocsi padlójára. Becsapódott 
mögötte az ajtó, az egyik elülsı ajtó is, és a kocsi elindult. 

Amikor valamelyest kitisztult a feje és magához tért, férfihangot hallott. 
– Mi a fészkes fenének rángattad be ezt a rohadt kölyköt?! 
– Muszáj volt – hangzott a válasz. – Ha nem hozzuk el, kiveri a huppot, és 

akkor valami ürge a nyakunkra küldi a zsarukat, így viszont tiszta, gyors meló, 
semmi probléma. 

Juanita megmozdult. Mintha forró kések döftek volna a fejébe, ahol 
megütötték. Nyöszörgött. 



– Ide hallgass, te ringyó! – szólalt meg egy harmadik férfihang. – Ha 
balhézol, hát kapsz még egy frászt. És nehogy azt hidd, hogy valaki meglát 
odakintrıl. Ebbe a kocsiba nem lehet belátni. 

Juanita mozdulatlanul feküdt, igyekezett leküzdeni magában a rettegést; 
megpróbált gondolkozni. Három férfi volt a kocsiban; kettı mögötte-fölötte a 
hátsó ülésen, egy elöl. A megjegyzés, hogy a kocsiból ki lehet látni, de be 
nem, megerısítette elsı futó benyomását: nagy kocsi, sötét ablakokkal. Igaza 
van annak az alaknak: nem használ semmit, ha megpróbálja felhívni a külvilág 
figyelmét. Vajon hová viszik ıket? És vajon miért? Juanitának semmi kétsége 
sem volt, hogy a válasz a második kérdésre összefügg a Miles-féle 
megállapodással. Amitıl félt, bekövetkezett. Tudta, hogy rettentı veszélyben 
forog. De hát, Szőzanyám, Estelát miért hozzák? Egymáshoz szorultak a kocsi 
padlóján, Estelát csak úgy rázta a kétségbeesett zokogás. Juanita mozdult, 
simogatni és vigasztalni próbálta a kislányt. 

– Nyugodj meg, amorcito! Viselkedj bátran, kicsikém! 
– Kuss! – vakkantotta az egyik férfi. 
Egy másik hang – valószínőleg a kocsit vezetı férfié, gondolta Juanita – 

ekként vélekedett: 
– Jó lesz betömni a szájukat és bekötni a szemüket. Juanita élénk mozgást 

észlelt, aztán hallotta, amint valaki eltép valami szövetfélét. 
– Ne, ne, kérem! – könyörgött kétségbeesetten. – Nem csinálok... 
Nem mondhatta tovább. Széles ragtapaszt nyomtak a szájára, egy pillanat 

múlva pedig valami sötét szövetdarabbal fedték be a szemét; érezte, hogy igen 
erısen kötik meg hátul. Aztán a két kezét ragadták meg és kötözték össze a 
háta mögött. Belehasított a csuklójába a kötél. Orrlyukát megtöltötte a kocsi 
padlójának pora; nem látott semmit és teljes mozdulatlanságra volt 
kárhoztatva; fulladozott a ragtapasz alatt, görcsösen fújta az orrát, hogy 
kitisztuljon és levegıt kaphasson. A férfiak mozdulataiból megérezte, hogy 
Estelával ugyanígy bánnak. Juanitán úrrá lett a kétségbeesés. A harag és a 
reményvesztettség könnyei tolultak a szemébe. Verjen meg az Isten, 
Wainwright! Verjen meg az Isten, Miles! Most hol vagytok? Miért is egyezett 
bele...? Miért is tette ezt lehetıvé... Ó, miért? Miért? Szőzanyám, könyörgök, 
segíts! És ha engem nem is, mentsd meg legalább Estelát! 

Az idı múlt, a fájdalom és a tehetetlenség érzése nıttön-nıtt, s Juanita 
gondolatai elkalandoztak. Erezte, hogy a kocsi lassan halad, meg-megáll, majd 
hirtelen elindul, a forgalom sőrőjében van tehát. Aztán hosszabb, sima, 
gyorsabban megtett útszakasz következett, majd ismét lassítás, kanyargás, 
fordulás erre-arra. Akárhová vezetett is az út, végtelennek tőnt. Talán egy óra 
múlva – lehet, hogy jóval több volt? vagy jóval kevesebb? – Juanita érezte, 
hogy a vezetı teljes erıvel fékez. Egy pillanatra felerısödött a motor zaja; 



mintha zárt térbe ért volna az autó. Azután leállt a motor. Elektromos készülék 
zúgása hallatszott, majd valami dübörgés – mintha egy súlyos ajtó csukódott 
volna automatikusan. Puff – a dübörgés véget ért. Egyidejőleg kattanva 
kinyíltak a kocsiajtók, forgópántok csikorogtak. Juanitát gorombán talpra 
állították, és lökdösték, tuszkolták elıre. Botladozott; ismét beütötte valamibe 
a lábát, éles fájdalmat érzett, és majdnem elesett, de elkapták. Az egyik 
nemrég hallott hang ráparancsolt: 

– Gyerünk már, a fene essen beléd! 
Juanita szemérıl nem vették le a kötést, ügyetlenül, nehézkesen mozgott. 

Aggódott Esteláért. Hallotta a saját – és mások – lépteinek zaját a betonon. 
Egyszerre csak kicsúszott a lába alól a talaj, megbotlott; azonnal megragadták 
a karját kétoldalt, aztán félig letámogatták, félig letaszigálták valami lépcsın. 
Leértek; majd tovább mentek. Aztán hirtelen hátralökték; elvesztette 
egyensúlyát, lábai elırelendültek, de egy kemény szék megállította az esésben. 
Az iménti hang utasított valakit: 

– Vedd le a kötést meg a ragtapaszt. 
Idegen kéz mozdulata, majd újabb hasító fájdalom, ahogy durván letépték a 

tapaszt a szájáról. Lazult a kötés, pislogni kezdett; a sötétséget ugyanis éles 
fény váltotta fel, amely egyenesen a szemébe sütött. 

Levegı után kapkodott: 
– !Por Diós!* Hol van a... Valaki ököllel az arcába csapott. 
– Ne pofázz! – szólt rá a kocsiban hallott hangok egyike. – Eleget fogsz 

dumálni, amikor majd kérdezünk. 
 
 
Voltak dolgok, amelyeket Tony Marino határozottan kedvelt. Az egyik az 
“erotikus" szex; ez Marino fogalmai szerint azt jelentette, hogy a nık olyasmit 
csinálnak vele, ami benne fölényérzetet kelt, ıket viszont megalázza. A másik 
a kakasviadal – minél véresebb, annál jobb. Kedvelte továbbá az általa 
elrendelt verésekrıl és kivégzésekrıl szóló részletes és szemléltetı 
beszámolókat, jóllehet arra nagyon vigyázott, hogy ezeket ne tudják 
rábizonyítani. És volt még egy – valamivel ártalmatlanabb – hóbortja: az 
egyirányú üveg. 

Annyira szerette az egyirányú üveget, más néven tükörablakot, hogy sok 
helyen fölszereltette, példának okáért az autóiban, az irodahelyiségeiben, a 
törzshelyein, köztük a Hetvenhetes Klubban és a világtól elszigetelt, jól ırzött 
otthonában. Az ilyen üveg lehetıvé tette a számára, hogy mindent lásson, amit 
látni akar, de ı maga látatlan maradjon. Házában a hölgyvendégeknek 

                                                
* Az Isten szerelmére! (spanyol) 



fenntartott fürdıszoba és vécé egyik egész fala ilyen egyirányú üvegbıl 
készült. A fürdıszobából nézve csinos tükör látszott csupán, a “tükör" 
túloldalán azonban Marino ült egy kicsi, zárt helyiségben, élvezettel szívta a 
szivarját, és élvezettel szemlélte az öntudatlanul föltárt, bizalmas természető 
látványokat. 

Marino annyira rabja lett ennek a mániájának, hogy még a hamisító 
központban is fölszereltetett néhány ilyen egyirányú üveget, és bár 
elıvigyázatosságból csak ritkán ment oda, a berendezés idınként hasznosnak 
bizonyult. Például ezúttal is. 

Az üveget egy falrészbe építették be. Képernyınek is beillett. Jól látta azt a 
Núñez nevû nõt, ott ült vele szemben egy székhez kötözve. Arcán ütések 
nyoma, vérnyomok. Csapzott, zilált. Mellette egy másik székhez kötözve a 
kislánya. A gyerek arca krétafehér. Néhány perce, amikor értesült, hogy a 
kislányt is behozták, dührohamot kapott, no nem mintha szerette volna a 
gyerekeket, hanem mert bajt szimatolt. Egy felnıtt szükség esetén úgyszólván 
kockázatmentesen likvidálható; de egy gyereket megölni – ez már egészen 
más. Elıször is az emberei finnyáskodnának, aztán meg nagy indulatokat 
korbácsolna fel a dolog, és veszedelmet hozna a nyakukra, ha a hír kiszivárog. 
Marino magában már döntött is; döntése összefüggött azzal a körülménnyel, 
hogy a foglyok szemét az autóban elıvigyázatosságból bekötötték. Az is 
megnyugtatta, hogy ıt magát nem látják. 

Szivarra gyújtott és figyelt. 
Az egyik testıre, Angelo, akire az emberrablás megszervezését és 

végrehajtását bízta, az asszony fölé hajolt. Angelo valamikor ökölvívónak 
indult. A szorítóban nem csinált igazi karriert, de ereje, felépítése akár a 
rinocéroszé. Ez a vastag, elıreálló ajkú férfi nagyon kegyetlen volt és élvezte, 
amit csinált. 

– Na, te filléres cafka, beszélj már! – rivallt Juanitára. Az asszony, aki 
minden erejét megfeszítette, hogy láthassa Estelát, most Angelo felé fordította 
az arcát. 

– Mirıl? 
– Hogy híják azt a pacákot, aki telefonált neked a Hetvenhetesbıl? 
Juanita szeme felvillant, egyszerre megértette, mirıl van szó. Marino 

észrevette a villanást, és tudta: csak idı kérdése, hogy megkapják a kívánt 
információt. Méghozzá igen rövid idı kérdése. 

– Te rohadt állat! – kiáltott fel Juanita, és leköpte a férfit. – !Canalla! 
Szemét alak! Nem tudok semmiféle Hetvenhetesrıl. 

Angelo ütött. Keményen. Juanitának eleredt az orra vére, és a szája 
szögletébıl is szivárgott a vér. Feje lekókadt. Angelo megragadta a haját, és 
felrántotta a fejét, miközben megismételte a kérdést: 



– Ki az a hapsi, aki telefonált neked a Hetvenhetesbıl? Juanita ajka 
földagadt. Nehezen, rekedten válaszolt: 

– Amíg el nem eresztitek a kislányomat, nem mondok semmit, maricón!* 
Bátor lotyó, ismerte el magában Marino. Ha más típusú nı szívesen 

elszórakoznék vele magam is, persze más módszerekkel törném meg, 
gondolta. De túlságosan cingár az én ízlésemnek, csípıje semmi, a segge a fél 
tenyeremben elfér, a didije pedig akár a mogyoró. 

Angelo hátrahúzta a karját, aztán gyomorszájon ütötte Juanitát. Az asszony 
fulladozva kapkodott levegı után, és – amennyire a kötelékei engedték – 
kétrét görnyedt. Mellette Estela, aki mindent látott, mindent hallott, 
szívettépıen zokogott. Sírásának hangja ingerelte Tony Marinót. Túl soká tart 
ez az egész! Odaintette egy másik testırét, Lout, és súgott neki valamit. 
Lounak láthatólag nem volt ínyére, amit hallott, de azért bólintott. Marino 
odaadta neki az égı szivarját. 
 
 
Miközben Lou kilépett a válaszfal mögül és fojtott hangon mondott valamit 
Angelónak, Tony Marino körülnézett. Az alagsorban voltak. Minden ajtó 
zárva. Semmi nem hallatszhat ki innen, és ha mégis, az se számít. Egy ötven 
éve épült ház alagsorában tartózkodtak, a város egyik csöndes 
lakónegyedében. A házat kert vette körül, úgy ırizték, akár valami erıdöt. A 
Marino irányította szindikátus nyolc hónapja vásárolta meg az épületet és 
költöztette oda a hamisító központot. Elıvigyázatosságból nemsokára eladják 
majd a házat, és máshová költöznek, már ki is választották az új helyet. 
Ugyanolyan feltőnésmentes, ártatlannak látszó hely lesz, mint ez. Ez a mi 
hosszú és sikeres pályafutásunk egyik titka, gondolta néha elégedetten: 
gyakran költözünk, és mindig csöndes, tisztes környékre, ezenkívül pedig 
minimálisra korlátozzuk a központból kiinduló és oda irányuló forgalmat. Két 
elınye van ennek az óvatosságnak: az egyik az, hogy alig néhányan tudják, 
hol a központ; a másik pedig az, hogy mivel nincs sok mozgás, a szomszédok 
nem fognak gyanút. Alapos óvintézkedéseket dolgoztak ki a költözködések 
lebonyolítására. Az egyik az volt, hogy a gépi felszerelés minden egyes 
darabját gondosan megtervezett, bútorküllemő faburkolatba illesztették, így 
aztán az arra járók azt hihették, közönséges köznapi hurcolkodásról van szó. 
Szabályszerő bútorszállító teherautót is beszereztek a szervezet egyik – 
külsıleg – törvényes vállalatától. Végszükség esetére pedig különlegesen 
gyors teherautók álltak készenlétben. 

                                                
* Hímringyó. (spanyol) 



Az álbútorok trükkjét Danny Kerrigan eszelte ki. Jó néhány ilyen 
leleménye volt még az öregnek amellett, hogy egészen kiváló hamisítónak 
bizonyult, amióta, vagy tizenkét évvel ezelıtt, bevonta ıt a szervezetbe. Tony 
Marino nem sokkal azelıtt hallott a kitőnı nyomdászról, meg arról, hogy 
alkoholista lett és kocsmatöltelékké züllött. Tony elrendelte, hogy az 
öregembert karolják fel, józanítsák ki és állítsák munkába. Az ötlet látványos 
eredményeket hozott. 

Tony arra a meggyızıdésre jutott, hogy egyszerően semmi nincs, amit 
Danny ne tudna sikeresen kinyomtatni – legyen az pénz, postabélyeg, 
részvénytanúsítvány, csekk, jogosítvány, társadalombiztosítási kánya, akármi. 
A több ezer hamis hitelkártya gyártásának ötlete is Dannytıl származott. 
Vesztegetéssel meg egy körültekintıen kitervelt rajtaütés eredményeképpen 
sikerült hozzájutni olyan üres mőanyag ívekhez – évekre elegendı 
mennyiségben –, amelyekbıl a Keycharge-kártyák készültek. Eddig rettentı 
sokat kerestek az ügyön. 

Egyetlenegy bökkenı volt az öregúrral: idınként még mindig a pohár 
fenekére nézett, akkor aztán hetekig nem lehetett hasznát venni. És ha 
felöntött a garatra, fennállt a veszély, hogy fecsegni fog, ezért zár alatt kellett 
tartani. De egy kis ravaszságért ı sem ment a szomszédba, és néha sikerült 
megszöknie – legutóbb is ezt történt. Újabban egyébiránt ritkultak az efféle 
kilengések, leginkább azért, mert Danny boldogan rakosgatta félre a 
haszonból ráesı részt egy svájci bankszámlára; és arról álmodozott, hogy egy-
két év múlva Európába utazik, magához veszi a zsákmányt, és nyugalomba 
vonul. Marino azonban tudta, hogy a vén piásnak ez az ábrándja sose fog 
teljesülni. Az öregembert az utolsó pillanatokig ki akarta használni. Egyébként 
is túl sokat tudott ahhoz, hogy eleresszék. 

Igen, Danny Kerrigan fontos ember, szıtte tovább a gondolatait Tony 
Marino, de a szervezet az, amely védelmezi ıt, és a legtöbbet hozza ki abból, 
amit csinál. Megfelelı terjesztési rendszer nélkül az öreg csak az lenne, ami az 
ilyenfajta alakok nagy többsége: piti kis bőnözı vagy éppen nulla. Ezért aztán 
Marinót elsısorban a szervezetet fenyegetı veszély aggasztotta. Lehet, hogy 
valami kém, valami besúgó furakodott be a szervezetbe? Ha igen – honnan? 
És vajon mit és mennyit tudott meg az illetı? 

Marino figyelnie ismét az egyirányú üveg túloldalán végbemenı 
eseményekre irányult. Angelo kezében ott volt az égı szivar. Vastag ajka 
vigyorba torzult. Lábával úgy tologatta a székeket, hogy Mrs. Núñez meg a 
gyerek szembekerült egymással. Angelo jól megszívta a szivart, úgyhogy 
izzón piroslott a vége. Hanyag mozdulattal odaállt a mellé a szék mellé, 
amelyhez a kislányt kötözték. 



Estela föltekintett, szemlátomást reszketett; szemében rémület fészkelt. 
Angelo sietség nélkül kezébe vette a gyerek kis kezét – a jobbját –, 
megemelte, megnézte a tenyerét, majd megfordította. Aztán, még mindig igen 
lassan, kivette a szájából az égı szivart és úgy préselte a kislány keze fejéhez, 
mintha hamutartóba nyomná. Estela az iszonyú fájdalom átható sikolyát 
hallatta. Vele szemben az ırjöngve zokogó Juanita összefüggéstelenül 
kiáltozott és kétségbeesetten küszködött a kötelékeivel. 

A szivar nem aludt ki. Angelo ismét megszívta, úgyhogy újra piroslott a 
vége. Aztán, az iménti könnyed mozdulattal, megemelte Estela bal kezét. 

– Ne! Ne! Megmondom! 
Angelo várt, a szivart készenlétben tartotta. 
– Akit maguk keresnek... – lihegte Juanita – az... Miles Eastin. 
– Kinek dolgozik? 
Juanita elhaló hangon suttogta: 
– A First Mercantile American Banknek. 
Angelo a padlóra dobta a szivart, és eltaposta a sarkával. Kérdı pillantást 

vetett Marino felé, aztán átment az üvegfal másik oldalára. 
Tony Marino arcvonásai megfeszültek. 
– Kapjátok el – szólt halkan. – Kapjátok el azt a spiclit. És hozzátok ide. 
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– Miles! – szólt Nate Nathanson szokatlanul zsémbesen. 
– Mondd meg annak az ismerısödnek, aki folyton telefonál, hogy ez a klub 

nem a személyzet, hanem a tagok kedvéért van. 
– Miféle ismerısöm? – kérdezte Eastin, aki a délelıtt jó részét házon kívül 

töltötte, különféle megbízatásokat teljesített a klub számára. 
– Honnan a fészkes fenébıl tudnám? – kérdezte Nathanson. – Ugyanaz a 

pali telefonált négyszer egymás után. Téged keresett. Üzenetet nem hagyott. A 
nevét se mondta meg. Na, hol az a betétkönyv? – türelmetlenkedett a 
klubigazgató. 

Miles átadta a könyvecskét. Egyik mai megbízatása az volt, hogy pénzt 
helyezzen el a bankban. 

– Éppen most érkezett egy konzervszállítmány – közölte Nathanson. – Ott 
vannak a ládák a raktárban. Egyeztesd a számlákkal. 

Ezzel egy kulcsot és néhány papírlapot nyújtott át Milesnak. 
– Meglesz, Nate. És elnézést azokért a telefonhívásokért. 



De az igazgató már hátat is fordított, és indult fölfelé, második emeleti 
irodájába. Miles egy kicsit megsajnálta, mért tudta, hogy Marino meg Ruszki 
Ominsky, a klub tulajdonosa, nemrégiben alaposan rászálltak Nathansonra, és 
a szemére vetették, hogy nem jól vezeti a klubot. 

Útban a raktárhelyiség felé – a földszinten volt, a hátsó traktusban – - 
Miles törte a fejét, hogy vajon ki telefonálhatott, méghozzá ilyen makacsul. 
Korábbi életébıl mindössze három ember tudott arról, hogy itt lakik: a 
nevelıtisztje, Juanita és Nolan Wainwright. A tiszt? Nagyon valószínőtlen. 
Amikor Miles legutóbb megtette a kötelezı havi jelentését, a tiszt bajszoknak 
és közönyösnek látszott, nyilván csak az érdekelte, hogy ne csináljon neki 
bajt. Följegyezte, hogy Miles hol dolgozik, és kész. Akkor hát Juanita? Nem. 
Ennél okosabb. Különben is: Nathanson “pali"-ról beszélt. Marad tehát 
Wainwright. 

De hát Wainwright se hívná föl... Vagy talán mégis? Nem vállalná-e a 
kockázatot, ha valami igazán sürgıs ügyrıl van szó... hu figyelmeztetni akarná 
valamire? 

De mire? Hogy veszedelemben forog? Hogy leleplezték mint kémet, vagy 
leleplezhetik? Eastinen hirtelen jeges félelem vett erıt. Szíve vadul dobogott. 
Beléhasított a tudat: az utóbbi idıben úrrá lett rajta a sebezhetetlenség érzése; 
természetesnek vette, hogy biztonságban van. De valójában sose volt ı itt 
biztonságban; itt csak veszély leselkedik rá, és most még nagyobb mértékben, 
mint eleinte, hiszen most már sokat tud. Túl sokat. 

Nem hagyta nyugodni a gondolat, s a raktárhelyiséghez közeledve már 
reszketett a keze. Némi erıfeszítésbe került, hogy a zárba illessze a kulcsot. 
Lehet, hogy a semmitıl reszket? Hogy nyúlszívően ijedezik valami árnyéktól? 
Talán. De valami elıérzet azt súgta, hogy nem errıl van szó. Tehát: mitévı 
legyen? Bárki telefonált, nyilván újból megpróbálja. De okos dolog-e 
megvárni? Miles elhatározta: akár kockázatos, akár nem, ı bizony fölhívja 
Wainwrightot. 

Kinyitotta a raktárajtót, s már azon volt, hogy bezárja, mert oda akart 
menni a nyilvános telefonhoz, ahhoz, ahonnan Juanitát hívta vagy másfél hete. 
E pillanatban mozgást hallott a klub bejárati hallja felıl, az épületen elölrıl 
hátra végigfutó földszinti folyosó túlsó végébıl. Több férfi lépett be az 
utcáról. S mintha siettek volna. Anélkül, hogy tudta volna, miért, irányt 
változtatott, s beosont a raktárhelyiségbe, hogy ne legyen szem elıtt. 
Hangzavart hallott, majd valaki jó hangosan föltette a kérdést: 

– Hol az a rohadt Eastin? 
– Odafönt, az irodában, azt hiszem – válaszolt Jules LaRocca. – Miért, mi... 
– Marino látni akarja... 



Halkultak a hangok, ahogy az emberek fölsiettek a lépcsın. De Miles 
éppen eleget hallott. Tudta, hogy amitıl félt, bekövetkezett. Talán egy perc 
sem telik belé, és Nate Nathanson közli Angelóval meg a többivel, hogy hol 
találják. És akkor idejönnek érte. 

Erezte, hogy egész testében reszket. De erınek erejével összeszedte a 
gondolatait. A bejárati hallon át távozzék? Lehetetlenség. Még ha nem 
találkozik is az odafentrıl visszatérıkkel, valószínőleg ırt hagytak odakinn. 
És a hátsó kijárat? Ritkán használják, és lakatlan épület áll mellette. Utána egy 
üres telek, aztán a magasvasút hídja. A síneken túl szők, gyanús utcák 
szövevénye. Megpróbálhat ide-oda kanyarogni ezekben az utcákban, bár 
nagyon kicsi az esély, hogy így kijátssza üldözıit. Mert többen fogják üldözni, 
egyesek kocsin vagy kocsikon. Neki pedig nincs kocsija. Agyán átvillant a 
gondolat: Ez az egyetlen lehetıséged! Ne vesztegesd az idıt! Indulj máris! 
Becsapta a raktárajtót és zsebébe csúsztatta a kulcsot; lehet, hogy az üldözıi 
értékes perceket veszítenek majd azzal, hogy betörik az ajtót, mert azt hiszik, 
hogy odabenn van. 

Aztán futni kezdett. 
Túljutott a hátsó kiskapun, bár elıbb még bajlódnia kellett a retesszel... 

Aztán megállt és bezárta a kaput; nincs értelme, hogy azonnal lássák, merre 
menekült... Végigrohant az elhagyatott épület melletti sikátoron... Valamikor 
gyár volt itt, a sikátorban sok volt a hulladék, az ócska láda, az üres 
konzervdoboz; a ledılt rakodórámpa mellett egy teherautó rozsdás váza. 
Valóságos akadályverseny itt végigfutni. A patkányok eszeveszetten 
menekültek elıle... Keresztül az üres telken, tégladarabokon, szemétben 
bukdácsolva. Kikerülte egy kutya tetemét... Megbotlott, elesett, megrándult a 
bokája, fájt. De azért csak rohant tovább... Eddig nem hallott lépteket. Aztán, 
amikor a magasvasút hídjához ért, és már az orra elıtt volt a szők utcák 
viszonylagos biztonsága, hallott a, hogy futó léptek közeledtek, és valaki 
elkiáltja magát. 

– Ott az a disznó! 
Miles gyorsított. Az utcák, a járdák szilárdabb talaján futott tovább. Az 

elsı saroknál balra fordult, majd jobbra, aztán – szinte azonnal – ismét balra. 
Még mindig hallotta maga mögött a lábdobogást. Nem ismerte ki magát 
ezekben az utcákban, de a tájékozódási ösztöne azt súgta, hogy a 
városközpont felé tart. Bárcsak odaérne! Ott el tudna vegyülni a déli forgalom 
tömegében, lenne egy kis ideje gondolkozni, felhívhatná Wainwrightot, 
segítséget kérhetne. Közben teljes erejébıl rohant; jól futott, és 
fegyelmezetten lélegzett. Kissé fájt ugyan a bokája, de nem túlságosan. Jó 
kondícióban volt, a Hetvenhetes Klub kézilabdapályáján töltött sok-sok óra 
nem bizonyult haszontalannak... A futó léptek zaja lemaradt mögötte, de azért 



nem táplált illúziókat. Igaz, hogy autón nem lehet megtenni azt az utat, 
amelyen ı jött – nem lehet végigkocsikázni a hulladék torlaszolta sikátoron, az 
üres telken –, de kerülı úton beérhetik. A vasúti sínek miatt néhány háztömböt 
meg kell kerülnie a kocsinak, ez némi késedelmet okoz. De nem sokat. 
Valószínőleg már most is ül valaki egy kocsiban, aki igyekszik túljárni az 
eszén és megpróbál eléje kerülni. Ismét befordult balra, majd jobbra, abban a 
reményben – ezt remélte különben kezdettıl fogva –, hogy talál valami 
közlekedési eszközt. Autóbuszt talán. Vagy, ami még jobb, taxit. De nem jött 
se busz, se taxi... Miért van az, hogy mikor az embernek a legnagyobb 
szüksége van taxira, nem mutatkozik egyetlenegy se?... És ugyanez a helyzet a 
zsarukkal. Bárcsak élénkebb volna a forgalom ezeken az utcákon! Feltőnést 
kelt, hogy- rohan. De még nem engedheti meg magának, hogy lassítson. Az a 
néhány ember, aki mellett elfutott, kíváncsian bámult rá, de hát errefelé az 
emberek megszokták, hogy csak a saját dolgaikkal törıdjenek. 

Futás közben a környék jellege kezdett megváltozni. Már nem volt annyira 
gettószerő. A jólét jelei mutatkoztak. Néhány nagyobb üzlet mellett futott el. 
Ott, elöl, már nagyobbak a házak. És ott a városközpont sziluettje. De mielıtt 
odaér, két nagy útkeresztezıdésen kell áthaladnia. Az elsı már idelátszik: 
széles, forgalmas utca, középen fasor osztja ketté. Aztán még valamit látott: a 
fasor túloldalán egy lassan haladó, hosszú, fekete Cadillacet, sötét 
ablaküvegekkel. Marino kocsija. Amikor áthaladt annak az utcának a 
keresztezıdésén, amelyen Miles jött, egy pillanatra mintha megállt volna. 
Milesnak nem volt ideje elrejtızni. Vajon meglátták? Vajon csak azért tőnt el 
a kocsi, hogy a másik sávon visszajöjjön? Vagy talán szerencséje volt. és 
észrevétlen maradt? Milest ismét megrohanta a félelem. Izzadt és borzongott 
egyszerre, de ment tovább. Nem tehetett mást. A házfalak közelében maradt, 
annyira lassítva az iramot, amennyire csak merte. Másfél perc múlva, amikor 
már alig negyven-ötven méternyire volt az útkeresztezıdéstıl, befordult a 
sarkon a Cadillac. Ugyanaz a kocsi. 

Miles tudta, hogy cserbenhagyta a szerencséje. Akárkik ülnek a kocsiban – 
az egyik utas valószínőleg Angelo –, egészen biztosan meglátják, valószínőleg 
máris meglátták. Vajon nyer-e valamit, ha ellenáll? Nem lenne-e egyszerőbb 
feladni a küzdelmet, hagyni, hogy elhurcolják, hagyni megtörténni, aminek 
úgyis meg kell történnie? Nem! Ismerte annyira a Marino-féléket a börtönbıl 
és a börtönt követı idıkbıl, hogy tudja, mi történik azzal, aki kihívja a 
bosszújukat. A fekete kocsi lassított. Szóval meglátták. Iszonyat! 

Miles néhány pillanattal elıbb észrevett egy üzletet, most éppen odaért. 
Lassított, balra fordult, betaszította az üvegajtót és bement. Csak odabent jött 
rá, hogy sportszerbolt. Sápadt, nyurga, vele egykorú eladó lépett eléje. 

– Jó napot, uram. Mivel szolgálhatok? 



– Háááát... – Eastin kibökte, ami éppen eszébe jutott: – Mutasson néhány 
tekegolyót, legyen szíves. 

– Készséggel. Milyen árban és súlyban óhajtja? 
– A legjobb minıségőt kérem. Olyan... mondjuk, tizenhat font körülit. 
– És milyen színben? 
– Nem fontos. 
Miles közben figyelte a bolt bejárata elıtt húzódó járda szakaszt. Több 

gyalogos is elhaladt az üzlet elıtt. Egyetlenegy sem állt meg, hogy benézzen. 
– Lenne szíves elırejönni? Megmutatom, mink van. 
Sífelszerelés-állványok, lıfegyvereket tartalmazó üvegtárlók mellett 

követte az eladót. Amikor visszanézett, egy férfi sziluettjét pillantotta meg: 
kinn állt és bekémlelt az utcai kirakatüvegen. Majd egy másik alak 
csatlakozott hozzá. Ott álltak egymás mellett, nem mozdultak az üzlet elıl. 
Miles töprengett, vajon elmenekülhet-e a hátsó kijáraton. De alighogy 
fölvetıdött benne az ötlet, már el is vetette. Üldözıi nem fogják kétszer 
elkövetni ugyanazt a hibát. Azóta már biztosan fölfedezték a hátsó kijáratot – 
ha van –, és persze ırzik is. 

– Ez itt egy kitőnı golyó. Negyvenkét dollárba kerül – mondta az eladó. 
– Megveszem. 
– Szükségem lesz a kezének a méreteire, hogy... 
– Nem lényeges.' 
Megpróbálja-e felhívni Wainwrightot innen? De biztos volt benne, ha csak 

a közelébe ér a telefonkészüléknek, azok tüstént bejönnek. 
Az eladó zavartnak látszott. 
– Nem óhajtja, hogy kifúrjuk a...? – kezdte. 
– Mondtam, hogy nem lényeges. 
– Ahogy óhajtja, uram. Nem kíván táskát a golyónak? És kiváló 

tekecipıink is vannak. 
– Igen, igen – bólintott rá Miles. – Oké. 
Ezzel is kap némi haladékot, valamivel késıbb kell kimennie az utcára. 

Jóformán öntudatlanul nézegette az eléje rakott táskákat, találomra 
kiválasztott egyet, aztán leült, cipıt próbálni. Amikor a láblejére csúsztatta az 
egyiket, eszébe jutott valami. A Keycharge-kártya, amelyet Wainwright 
küldött annak idején, Juanita közvetílésével... a H. E. Lyncolp névre szóló 
hitelkártya... H. E. LyncolP... Vagyis: H-E-L-P! Segítség! 

Rábökött a tekegolyóra, a táskára és a kiválasztott pár cipıre. 
– Mennyi ez összesen? 
Az eladó fölnézett a számlablokkról. 
– Nyolcvanhat dollár kilencvenöt cent, plusz az adó. 



– Ide hallgasson – mondta Eastin. – Szeretném ezt a Keycharge-kártyám 
terhére megvásárolni. 

Kivette a levéltárcáját, és odanyújtotta az eladónak a LYNCOLP névre 
szóló hitelkártyát. Igyekezett fékezni a keze remegését. 

– Oké, csakhogy... 
– Igen, tudom, ellenıriztetnie kell. Tessék csak. Telefonáljon. 
Az eladó átvette a kártyát, s a számlával együtt bevitte egy üvegfallal 

elkerített irodafülkébe. Néhány perc múlva visszatért. 
– Sikerült beszélnie velük? – kérdezte szorongva Miles. 
– Persze. Minden rendben van, Mr. Lyncolp. 
Vajon mi történik most az FMA-toronyház Keycharge-központjában? – 

töprengett Miles. Segítenek-e rajta? Segíthet ırajta bármi? 
Ekkor eszébe jutott a Juanitától kapott második instrukció: ha felhasználtad 

a kártyát, piszmogj, húzd az idıt, ameddig csak lehet. Hogy Wainwrightnak 
legyen ideje intézkedni. 

– Itt írja alá, Mr. Lyncolp, kérem. 
Az eladó közben kiállított egy Keycharge-őrlapot Miles számlájának 

összegérıl. Miles a pult fölé hajolt, és odabiggyesztette az aláírást. 
Amikor fölegyenesedett, érezte, hogy egy kéz érinti meg a vállát egészen 

könnyedén. S megszólalt egy hang is, egészen halkan: 
– Milesy. 
Hátrafordult. 
– Ne csinálj balhét – folytatta Jules LaRocca. – Úgyse használ. Sıt, ha 

balhézol, még jobban fog fájni, amit kapsz. 
LaRocca mögött Angelo és Lou álldogált egykedvő képpel, meg egy 

negyedik férfi – szintén gorillatípus –, akit Miles még nem látott. A négy 
ember körülfogta, megragadták; hátracsavarták a karját. 

– Nyomás, te szarházi! – parancsolt rá Angelo halkan. 
Miles arra gondolt, hogy kiabálni kéne. De ugyan ki segítene rajta? Ez a 

begyulladt eladó, aki a száját is eltátotta, úgy bámult, nyilván nem. A hajsza 
véget ért. Egyre jobban szorítják a karját. Erezte, hogy tolják, taszigálják a 
bejárat felé. Tehetetlen volt. 

A teljesen megzavarodott eladó utánuk szaladt. 
– Mr. Lyncolp! Itt felejtette a tekegolyóját. LaRocca rászólt: 
– Tartsd meg, szépfiú. Ennek a pacáknak itt rövidesen már a saját golyóira 

sem lesz szüksége. 
A fekete Cadillac ott állt néhány méternyire a bolt bejáratától. Angelóék 

durván belökték foglyukat, aztán elhajtottak. 
 
 



A Keycharge-ellenırzı központban a csúcs felé közeledett a napi forgalom. A 
félig elsötétített, elıadóterem-szerő helyiségben a szokott létszámú, 
ötvenfınyí mőszak teljesített szolgálatot. Mindegyik kezelı egy írógép-
billentyőzet mögött ült, amely fölött tévéképernyı-szerő katódsugárcsı állt. 

A fiatal kezelını szemében, akihez a hívás befutott, a H. E. LYNCOLP-
hitelkártyára vonatkozó információkérés csupán egyike volt annak a néhány 
ezernek, amellyel egy-egy munkanapon természetszerőleg dolga akadt. 
Mindegyik ilyen kérés teljességgel személytelen. Sem ez a kezelı, sem a 
kolléganıi nem tudták, honnan jönnek a kapott kérdések, még azt se, hogy 
melyik városból vagy melyik államból. A hitel, amely felıl érdeklıdnek, 
esetleg egy New York-i háziasszony főszerszámlájának kiegyenlítésére 
szolgál, de lehet, hogy egy Kansas állambeli farmer ruhavásárlására; az is 
elıfordulhat, hogy egy gazdag chicagói özvegyasszony vesz rajta fölösleges 
ékszereket, vagy egy clevelandi alkoholista szerzi be a segítségével az italt, 
amely aztán megöli. A kezelıvel sosem közölnek részleteket. Ha utólag 
szükségesnek mutatkozik, egy-egy vásárlás adatai kinyomozhatok, 
rekonstruálhatók. De ez ritkaságszámba megy. Hogy miért? Mert senkit sem 
érdekel! A pénz az érdekes, a gazdát cserélı pénz; csak az a fontos, van-e 
fedezet arra a hitelre vagy nincs! 

A hívás azzal kezdıdött, hogy a kezelını konzolján fény villant fel. A 
kezelını megérintett egy kapcsológombot, majd beszólt a fejhallgatóval 
összeszerelt mikrofonba: 

– Kérem a kereskedıi számot. 
A hívó – a Miles Eastint kiszolgáló sportszerbolti eladó – megadta a 

kódszámot. A kezelını bebillentyőzte a számot, amely egyidejőleg megjelent 
a képernyın is. 

– Hitelkártya száma? Lejáratának dátuma? – érdeklıdött tovább a 
kezelını. 

Újabb válaszok. További adatok a képernyın. 
– A vásárlás összege? 
– Kilencven dollár negyvenhárom cent. 
Ezt is beüti. Megjelenik a képernyın. A kezelını újabb kapcsológombot 

nyom meg, amely mőködésbe hoz egy több emelettel lejjebb mőködı 
számítógépet. 

A számítógép egy ezred másodperc alatt megemésztette az információt, 
kikereste a megfelelı adatsort és máris villantotta a választ: 

JÓVÁHAGYVA. 
KIFIZ. ENGEDÉLY SZ.: 7416984. 
SÜRGİS... VESZÉLYHELYZET... KERESKEDİ NEM, ISMÉTLEM: 

NEM RIASZTANDÓ... ÉRTESÍTSE FELÜGYELİJÉT... 



VESZÉLYHELYZETRE VONATKOZÓ TIZENHETES UTASÍTÁST 
AZONNAL HAJTSA VÉGRE... 

– A vásárlás rendben – mondta a kezelını a hívónak. – A kifizetési 
engedély száma... 

A szokottnál lassabban beszélt. Még mielıtt elkezdte a mondókáját, jelzést 
villantott az emelvényen elhelyezett egyik felügyelıi fülkébe. A fülkében egy 
másik fiatal nı, a szolgálatban levı hat felügyelı egyike, a saját képernyıjérıl 
már le is olvasta a kezelı képernyıjén az imént megjelent szavakat. Nyúlt a 
kartotékért, kikereste a veszélyhelyzetre vonatkozó 17-es számú utasítást. 

Az elsı kezelını szándékosan eltévesztette a kifizetési engedély számát, és 
újra kezdte. Veszélyhelyzetre vonatkozó jelzést nem kaptak gyakran, de ha 
ilyesmi elıfordult, a kezelı tudta, milyen szabványeljárást kell alkalmaznia. 
Elıször is: lassítani! A múltban már elfogtak gyilkosokat, megmentették egy 
emberrablás áldozatát, fényt derítettek eltőnésükre, visszaszereztek ellopott 
mőkincseket, egy fiút haldokló édesanyja betegágyához irányítottak – mivel a 
számítógépbe be volt programozva, hogy egy bizonyos hitelkártyát esetleg 
használni fognak. Ilyenkor, miközben mások elvégzik, amit kell, a kezelı 
néhány másodpercnyi idıhúzása is nagy segítséget jelenthet. 

A felügyelını máris elkezdte végrehajtani a 17-es utasítást, amely szerint 
N. Wainwright, a biztonsági fınök azonnal értesítendı telefonon arról, hogy a 
H. E. LYNCOLP névre kiállított különleges Keycharge-hitelkártyát itt és itt 
bemutatták. A felügyelını a saját mőszertáblájáról egy gombnyomással már 
le is hívta a számítógépbıl a szükséges további információt: 
 

PETE SPORTSZERBOLT 
 
utca, házszám. Közben a felügyelını tárcsázta Wainwright számát. 
Wainwright maga vette fel a kagylót. Rendkívüli módon érdekelte a dolog. 
Röviden válaszolt a felügyelınıtıl kapott tájékoztatásra, és a fiatal nı érezte 
hangjában a feszültséget, miközben Wainwright gyorsan fölírta magának az 
adatokat. 

Ezzel a Keycharge-kezelı, a felügyelını és a számítógép számára a rövid 
veszélyhelyzet véget ért. 

Nolan Wainwright számára azonban nem. 
Az Alex Vandervoorttal másfél órával ezelıtt lezajlott viharos beszélgetés 

óta – amikor megtudta, hogy Juanita Núñez és kislánya eltőnt –, a bank 
biztonsági fõnöke lázasan és szüntelenül telefonált, olykor egyidejûleg két 
készüléken. Négyszer is megpróbálta elérni Miles Eastint a Hetvenhetes 
Testkultúra Klubban, hogy figyelmeztesse a veszélyre. Értekezett az FBI-jal 
és a titkosszolgálattal. A konzultáció eredményeképpen az FBI már nyomozott 



a Núñez-féle emberrablási ügyben, és riasztotta a város és az állam 
rendõrségét, közölve velük Mrs. Núñez és kislánya személyleírását. 
Megállapodtak, hogy az FBI egyik megfigyelõosztaga szemmel tartja a 
Hetvenhetest – mihelyt a megfelelõ számú ügynök felszabadul, valószínûleg 
még aznap délutántól. 

Ez idı szerint többet egyelıre nem tesznek a Hetvenhetessel kapcsolatban. 
Mint Innes, az FBI különleges ügynöke megjegyezte: 

– Ha berontunk és kérdéseket teszünk fel, eláruljuk, hogy szagot kaptunk, 
de házkutatási parancsot nem tudunk kieszközölni. Különben is, az embered, 
Eastin szerint az leginkább csak találkozóhely, és törvénytelenséget nemigen 
követnek el. Eltekintve némi hazárdjátéktól. 

Innes egyetértett Wainwright következtetésével: Juanita Núñezt és 
kislányát elrablóik semmi esetre sem a Hetvenhetesbe vitték. 

A titkosszolgálatnak nem állt annyi eszköz a rendelkezésére, mint az FBI-
nak, de azért igyekezett felderíteni a rejtekhelyet: érintkezésbe lépett 
besúgóival, és megkísérelte összeszedni azokat a hírfoszlányokat, amelyek 
esetleg olyan nyomot szolgáltatnak, amelyen a különféle nyomozószervek 
elindulhatnak. Pillanatnyilag – s ez egészen rendkívüli volt – félretették a 
testületek közötti rivalizálást. 

Amikor Wainwrightot riasztották a H. E. LYNCOLP-hitelkártya ügyében, 
rögvest tárcsázta az FBI-t. Innes és Dalrymple éppen házon kívül van, 
közölték, de rádió útján érintkezésbe léphetnek velük. Wainwright lediktálta a 
sürgıs üzenetet, és várt. Hamar megjött a válasz: a két különleges ügynök a 
belvárosban tartózkodik, nem messze a megadott címtıl. Már úton is vannak 
feléje. Hajlandó-e Wainwright ott találkozni velük? 

Wainwright megkönnyebbült: végre cselekedhet. Lesietett a kocsijához. 
Amikor Wainwright megérkezett Pete sportszerboltjához, Innes a 

járókelıket kérdezgette, Dalrymple pedig odabent, az üzletben, az utolsó 
simításokat végezte a jegyzıkönyvön, amelyet az eladó kihallgatásáról vett 
fel. Innes egy idıre abbahagyta a faggatózást, és a bank biztonsági fınöke 
mellé szegıdött. 

– Hőlt helyük – jelentette ki csüggedten. – Mire ideértünk, már réges-régen 
lezajlott az egész. 

Elmondta azt a keveset, amit megtudtak. 
– Személyleírások? – érdeklıdött Wainwright. Az ügynök a fejét rázta. 
– Az eladó, aki Eastint kiszolgálta, úgy kétségbeesett, hogy azt se tudja, 

három ember ment-e be, vagy négy. Azt mondja, olyan gyorsan zajlott le az 
egész, hogy senkirıl se tud személyleírást adni, s a fickók egyikét se ismerné 
fel. Senki sem emlékszik semmiféle kocsira. Se eladó, se járókelı. 

Wainwright arca lelkifurdalásról árulkodott. 



– Mi a következı lépés? – kérdezte. 
– Valamikor magad is zsaru voltál – mondta Innes. – Úgyhogy tudod, hogy 

van az ilyesmi a valóságban. Várunk, és reméljük, hogy majd csak adódik 
valami. 
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Juanita lábdobogást hallott és férfihangokat. Milest Tehát elfogták, és most 
hozzák, gondolta. Ideiglenesen elvesztette az idıérzékét. Fogalma se volt, 
mennyi idı telt el, amióta kiszakadt belıle Miles Eastin neve, amióta elárulta 
ıt, hogy véget vessen Estela iszonyatos megkínzatásának. Röviddel azután 
ismét leragasztották a száját, és még erısebben odakötözték a székhez. Majd 
magukra hagyták ıket. 

Tudta, hogy elaludt – helyesebben elvesztette öntudatát, hiszen a kötelékei 
semmiféle valódi pihenést nem tettek lehetıvé. Amikor az újabb zaj 
fölriasztotta, összekötözött tagjai fájdalmasan tiltakoztak, úgyhogy kiáltani 
akart volna, de hát be volt kötözve a szája. Erıt vett magán: nem esik pánikba, 
nem küszködik a kötelékeivel – tudta, hogy nem használ sem ez, sem az, sıt 
csak rontana a helyzetén. 

Estelát látta. Székeiket, amelyekhez odakötözték ıket, úgy hagyták, 
egymással szemben. A kislány aludt, a szeme csukva, a fejecskéje lekókadt; a 
zajok, amelyek Juanitát felébresztették, ıt nem zavarták. Estela szája is le volt 
ragasztva. Juanita nagyon remélte, hogy a kimerültség minél tovább 
megkíméli kislányát a valóságtól. 

Estela jobb kezén ott piroslott a szivar okozta csúnya égési seb. Röviddel 
azután, hogy a férfiak elhagyták a helyiséget, egyikük – az, amelyiket Lounak 
neveztek a többiek – kis idıre visszajött, valami kenıcsöt tartalmazó tubussal. 
Kipréselt belıle valamennyit Estela sebére, s közben gyors pillantást vetett 
Juanitára, mintegy jelezvén, hogy ennél többet nem tehet. Aztán kiment ı is. 

Estela összerázkódott, amikor a kenıcs a bırét érte, aztán vinnyogott egy 
kicsit, de nemsokára könyörületes álom jött a szemére. 

Juanita a háta mögül hallotta a hangokat. Valószínőleg egy szomszédos 
helyiségbıl. Talán a két szoba közti ajtó is nyitva van. Egy pillanatra hallotta 
Miles tiltakozását, aztán tompa puffanás, nyögés, csend. 

Talán egy perc múlva ismét Miles hangja hallatszott, ezúttal jobban 
kivehetıen: 

– Neee! Jaj, Istenem! Neee! Nagyon kérem! Én mindent... 



Aztán kalapácsütések zaját hallotta. Fémmel ütöttek fémet. Miles nem 
mondott már semmit, csak áthatóan, ırjöngve üvöltött. Juanita még sose 
hallott ilyen iszonyatos, szőnni nem akaró hangot. 

Ha Miles meg tudja ölni magát a kocsiban, szívesen megtette volna. 
Amikor Wainwrighttal megállapodott, kezdettıl fogva tudta – és azóta is ez 
volt minden aggodalmának gyökere –, hogy egyszerően csak meghalni nagyon 
könnyő ahhoz képest, ami egy leleplezett besúgóra vár. De amitıl félt, 
semmiség volt ahhoz a hihetetlen, iszonyú, irgalmatlan kínzáshoz mérten, 
amivel most meggyötörték. 

Kegyetlenül szorosan összekötözték a lábszárait és a combjait. Karját 
durva felülető asztalhoz szorították. Kezeit és csuklóit az asztalhoz szegezték... 
ácsszegekkel... erıs kalapácsütésekkel... Egy szeg a bal csuklójába, kettı a 
keze fejébe, a csukló és az ujjak közé... A néhány végsı kalapácsütés csontot 
tör... Egy szeg a jobb kézbe, és már készenlétben a másik, hogy átszaggasson, 
fölhasítson húst és izmot... Nincs olyan fájdalom, nem lehet olyan fájdalom, 
ami ennél... jaj, édes Istenem, segíts!... ami ennél nagyobb volna. Miles 
vonaglott, üvöltött, kérlelt, könyörgött, megint üvöltött. De a testét tartó kezek 
szorítása erısödött. És – pillanatnyi szünet után – újra lecsapott a kalapács. 

– Nem ordít még elég hangosan – mondta Marino a kalapácsot kezelı 
Angelónak. – Ha ezzel kész vagy, szegezd oda egy-két ujját is a stricinek. 

Marino a szivarját szívta, miközben nézte és hallgatta Eastint. Ezúttal nem 
vette a fáradságot, hogy elrejtızzék. Eastinnek sose lesz lehetısége, hogy 
felismerje és azonosítsa ıt, mivel Eastin rövidesen meghal. Elıbb azonban 
emlékeztetni kell ıt és másokat, akik majd értesülnek az innen kiszivárgó 
hírekrıl, hogy a spiclinek sosincs könnyő halála. 

– Ez már jobb – bólintott. Miles ugyanis még hangosabban üvöltött 
kínjában, amikor egy újabb szeg áthatolt bal kezének középsı ujján, két ízület 
között, s odaszegezte az ujjat az asztallaphoz. A csont jól hallhatóan összetört. 
Ami-kor azonban Angelo arra készült, hogy a jobb kéz középsı új javai is így 
járjon el, Marino ráparancsolt: 

– Várj! Eastinhez fordult. 
– Ne lármázz, a fene essen beléd! Beszélj! 
Miles üvöltése gyötrelmes zokogásba csapott át, csak úgy rázkódott a teste. 

A kezek, amelyek az imént szorították. elengedték. Nem volt már szükség 
rájuk. 

– Oké – szólt oda Angelónak Marino. – Nem beszél, úgyhogy folytasd. 
– Ne! Ne! Beszélek! Beszélni fogok! Beszélni fogok! 
Miles nagy erıfeszítéssel visszafojtotta a zokogást. Csak heves, reszelıs 

zihálása hallatszott. 



Marino intett Angelónak, hogy hagyja. A többiek az asztal köré 
tömörültek. Ott volt Lou, Bunyós Clancy, egy gorilla azok közül, akik 
elhozták Milest a sportszerboltból egy órája; LaRocca, aki most gondterhelten 
meredt maga elé, mert attól tartott, szemére hányják, hogy pártfogolta Eastint; 
és ott volt – feszengve és idegesen – a vén nyomdász, Danny Kerrigan is. 
Rendes körülmények között az ı birodalma volt ez a nyomda és 
vésnökmőhely. Ilyen alkalmakkor nem szívesen tartózkodott itt, de Marino 
érte küldetett. 

– Szóval egész idı alatt annak a rohadt banknak a spiclije voltál? – rivallt 
Eastinre Marino. 

– Igen – lihegte Eastin. 
– Az FMA-é? 
– Igen. 
– Kinek súgtál be? 
– Wainwrightnak. 
– Mire jöttél rá? Mit mondtál el neki? 
– A klubról beszéltem... a hazárdjátékról... meg hogy ki járt ott. 
– Engem is említettél? 
– Igen. 
– Te nyomorult! – ordította Marino, és öklével Miles arcába csapott. 
Miles teste megcsúszott az ütés erejétıl, de a mozdulat tovább szaggatta a 

kezét, úgyhogy kétségbeesetten ráncigálta vissza magát az elıbbi gyötrelmes, 
görnyedt pozitúrába. Csend támadt, amelyet csak Miles fájdalmas zokogása és 
nyöszörgése tört meg. Marino pöfékelt néhányat, aztán folytatta a faggatást. 

– Mire jöttél még rá, te rohadék? 
– Semmire... semmire! Miles egész testében rázkódott. 
– Hazudsz – mondta Marino, és Danny Kerriganhez fordult: – Add ide azt 

a folyadékot, amit a maratáshoz szoktál használni. 
A vén nyomdász az egész kihallgatás alatt győlölködı pillantásokkal 

méregette Milest. Most biccentett: 
– Máris, Mr. Marino. 
Egy polchoz lépett és egy mőanyag fedelő, négyliteres edényt emelt le róla. 

SALÉTROMSAV, csak maratáshoz használandó – ez a felirat állt a 
ráragasztott cédulán. Danny levette a fedelet, aztán nagy óvatosan 
negyedliternyit öntött a folyadékból egy üvegpohárba. Igen vigyázott, hogy 
egyetlen csepp se löttyenjen ki a pohárból; odavitte az asztalhoz, ahol Marino 
állt Miles mellett. Letette a poharat, s egy kis vésnökecsetet helyezett melléje. 

Marino a kezébe vette az ecsetet, és a salétromsavba mártotta, aztán hanyag 
mozdulattal végighúzta Miles arcának egyik felén. Egy-két másodpercig, 
mialatt a sav a felhámba hatolt, nem történt semmi. Azután Miles felordított az 



egészen másfajta kíntól ahogy a maró érzés szétterjedt és egyre mélyebbre 
hatolt. A többiek megbővölten figyeltek, miközben a sav felperzselte a bırt, és 
rózsaszínrıl barnára festette. 

Marino ismét a folyadékba mártotta az ecsetet. 
– Még egyszer kérdezlek, te rohadék. Ha nem kapok választ, bemázolom a 

pofád másik oldalát is. Mi másra jöttél rá és mit köptél el? 
Milesnak olyan vad rémület ült a szemében, mint valami sarokba szorított 

állatnak. 
– A hamis pénz... – bökte ki. 
– Mi van vele? 
– Vásároltam belıle... eljuttattam a bankhoz… elvittem azt a kocsit... a 

pénzzel Louisville-be. 
– És? 
– A hitelkártyák... a jogosítványok... 
– Tudod, hogy ki csinálta ıket? Ki nyomta a hamis pénzt? 
Miles intett a fejével. 
– Danny – nyögte. 
– Ezt meg ki mondta? 
– İ... maga... 
– És erre te beköpted a bankhekusnak? Úgyhogy most tudja mindezt? 
– Igen? 
Marino vadul Danny felé lendítette az öklét. 
– Te hülye, iszákos szarzsák! Te se vagy különb nála! A vénember 

reszketett. 
– Nem voltam én részeg, Mr. Marino. Csak hát azt hittem, hogy ez itt... 
– Kuss! 
Úgy látszott, Marino tüstént megüti az öreget, de aztán meggondolta 

magát, és ismét Milesszal kezdett foglalkozni. 
– Mit tudnak még? 
– Semmi mást. 
– Tudják, hogy hol a nyomda? Hogy hol vagyunk? 
– Nem. 
Marino ismét a savba mártotta az ecsetet, majd kihúzta. Miles figyelte 

Marino minden mozdulatát. Az eddigi tapasztalatok megsúgták neki, milyen 
választ várnak tıle. 

– Tudják! Tudják! – kiabálta. 
– Ezt is elmondtad annak a bankbéli trógernek? 
– El! – hazudta kétségbeesetten Miles. 
– Hogy jöttél rá? 
Marino készenlétbe helyezte az ecsetet. 



Miles tudta: választ kell adnia. Akármilyen választ, ami kielégíti Marinót. 
Danny felé fordította a fejét. 

– İ mondta – nyögte. 
– Hazudsz! Te koszos, rothadt, hazug fráter! – ordított Danny. Az öreg arca 

rángatózott, száját hol kitátotta, hol becsukta, állkapcsa remegett az indulattól. 
Marinóhoz fordulva, könyörgésre fogta a dolgot: 

– Hazudik, Mr. Marino! Esküszöm, hogy hazudik! Ez nem igaz! 
De amit Marino szemében látott, attól csak még jobban kétségbeesett. 

Rátámadt hát Milesra. 
– Mondd meg neki az igazat, te pokolfajzat! Mondd meg neki! 
Szinte ırjöngött, mén tudta, miféle büntetés vár rá. Körülnézett, fegyvert 

keresve. Pillantása a savval teli pohárra esett. Fölragadta, és Eastin arcába 
löttyintette a tartalmát. 

Miles ismét fölordított, aztán hirtelen elhallgatott. Miközben a sav illata 
elvegyült a megperzselt hús émelyítı szagával, Eastin eszméletét vesztve 
elırebukott – rá az asztalra, amelyhez vérzı, összemarcangolt kezeit 
szegezték. 

Juanita ugyan nem fogta föl teljesen, mi történik Milesszal, de a férfi 
könyörgése, kiáltozása s végül az, hogy teljességgel elhalt a hangja, nagy 
szenvedést okozott neki. Azon tőnıdött, immár szenvtelenül, mivel érzelmei 
már oly mértékben eltompultak, hogy nem hevültek fel semmitıl – vajon 
meghalt-e Miles? Eltöprengett, mikor osztozik Estela meg ı Eastin sorsában. 
Mert elkerülhetetlennek látszott, hogy ık is meghalnak. 

Egyvalamiért azonban hálás volt. Estelát még a nagy ordítozás sem 
ébresztette fel. Bárcsak aludna tovább, akkor legalább megkímélné a sors a 
véget megelızı, Isten tudja, miféle borzalmaktól. Juanita a Szőzanyához 
imádkozott – hosszú évek óta elıször. Kérte, adjon könnyő halált Estelának. 

Egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a szomszéd szobában nagy a sürgés-
forgás. Mintha bútorokat tologatnának, fiókokat nyitogatnának-
csukogatnának, nehéz tartályokat mozgatnának. Egyszer mintha valami 
fémtárgy csapódott volna a cementpadlóhoz. Ezt káromkodás követte. 

Azután, nagy meglepetésére, megjelent az a férfi, akit – most már tudta – 
Lounak hívtak, és elkezdte kioldani a kötelékeit. Azt hitte, elviszik valahová, 
mert valami más módját agyalták ki az elpusztításának. Amikor Lou végzett, 
otthagyta ıt, és Esteláról is levette a kötelékeket. 

– Fölállni! – utasította mindkettıjükét. 
Estela felriadt, és még azon álomittasan teljesítette a parancsot. Halkan 

sírni kezdett; hangját elfojtotta a szájára ragasztott tapasz. Juanita oda szeretett 
volna menni hozzá, de képtelen volt megmozdulni; a széknek támaszkodott, 



miközben görcsbe szorult lábaiban lassan – és fájdalmasan – megindult a 
vérkeringés. 

– Ide hallgasson! – szólt Juanitához Lou. – Szerencséje van. A kölykinek 
köszönheti. A fınök elengedi magukat. Bekötik a szemüket, aztán kocsin 
elviszik jó messzire, és eleresztik. Maga nem tudja, hol volt, úgyhogy nem tud 
idehozni senkit. De ha mégis fecseg, ha akárkinek – érti, akárkinek! – köp, hát 
mi megtaláljuk, akárhol van, és megöljük a gyerekit. Megértette? 

Juanita nem akart hinni a fülének. Bólintott. 
– Na, akkor nyomás! – mutatott egy ajtóra Lou. Egyelıre nyilván nem 

akarja bekötni a szemüket, gondolta Juanita. Néhány pillanattal elıbb még 
tompult volt az agya, de most úgy érezte, ismét birtokában van szokott éles 
felfogásának. 

Félúton fölfelé egy beton lépcsısoron áfáinak támaszkodott, és hányinger 
fogta el. A külsı helyiségben, amelyen az imént áthaladtak, megpillantotta 
ugyanis Milest – vagy ami még maradt belıle –; a teste valami asztalra 
borulva, a keze véres massza, arca, haja, fejbıre megégve a 
felismerhetetlenségig. Lou sietve odébbtaszigálta Juanitát és Estelát, de ahhoz 
nem haladtak elég gyorsan, hogy az asszony fel ne fogja a komor valóságot, 
így azt is megtudta, hogy Miles él, de bizonyos, hogy halálán van. Eastin 
megmozdult és felnyögött. 

– Nyomás! – sürgette ıket Lou. 
És mentek tovább, fölfelé a lépcsın. 
Juanita másra se tudott gondolni, csak a rettenetes látványt nyújtó Milesra. 

Vajon hogyan tudna segíteni rajta? Itt, természetesen, sehogyan sem. És ha ıt 
meg a kislányát szabadon bocsátják, akkor vajon módjában lesz-e segítséget 
hozni? Nemigen. Hiszen azt se tudja, hol vannak, és aligha lesz képes 
kideríteni. De azért valamit csak kell tennie! Valamit, amivel enyhítheti – 
legalábbis bizonyos mértékben – a szörnyő bőntudatot. Elárulta Milest. 
Akármi indította is rá, megnevezte Eastint, mire ezek elkapták és idehurcolták. 
Az imént láthatta a következményeket. 

Eszébe villant valami ötletcsíra, amit egyelıre nem gondolt végig. De aztán 
koncentrált, és kidolgozta a tervet; egyelıre minden mást kitörölt az agyából, 
még Estelát is. Talán nem lesz jó semmire, de valamicske esélyt mégiscsak 
jelent. A siker a megfigyelıképességétıl és emlékezıtehetségétıl függ. Az is 
lényeges, hogy csak az autóban kössék be a szemét, elıbb ne. 

A lépcsı végén jobbra fordultak, és egy garázsba értek. Betonpanel; 
köznapi, két autóra méretezett garázs, lakóépület vagy üzlet tartozéka. Juanita 
felidézte magában az ideérkezésükkor hallott zajokat, és úgy sejtette, hogy 
idefelé is erre jöttek. Egyetlen autó állt a garázsban, nem az a nagy kocsi, 



amely reggel hozta ıket, hanem egy sötétzöld Ford. Szerette volna megnézni a 
rendszámát, de ahol állt, onnan nem láthatta. 

Gyorsan körbepillantott, és valami... valami feltőnt neki. A garázs egyik 
falához támasztva fiókos szekrény állt: sötét, politúrozott fából készült, de 
ilyen fiókos szekrényt még sose látott. Mintha függılegesen kettéfőrészelték 
volna; a két fele külön állt, a belseje szemlátomást üres volt. A fiókos 
szekrény mellett ebédlıi pohárszékféle; ugyanilyen furcsa módon kettészelve, 
s egyik felét a garázs egy másik ajtaján cipelte kifelé két férfi; az egyiket 
elrejtette az ajtó szárnya, a másik háttal állt Juanitának. Lou kinyitotta a Ford 
hátsó ajtaját. 

– Befelé! – rendelkezett. Kezében két sötét szövetdarab. Szemkötınek. 
Juanita szállt be elsınek. Közben szándékosan megbotlott és elırebukott; 

megkapaszkodott az elülsı ülés hátában. Elérte, amit akart: leolvasta a 
sofırülés elıtti óráról a mérföldszámot. Egy pillanat alatt rögzítette magában: 
25 714,8. Behunyta a szemét, és az emlékezetére bízta a számokat, remélve, 
hogy megjegyzi ıket. 

Utána Estela szállt be az autóba. Aztán Lou. A férfi bekötötte a két fogoly 
szemét, majd elhelyezkedett a hátsó ülésen. Meglökte Juanita vállát. 

– Le a padlóra! Mind a ketten. Ne csináljatok zőrt, akkor nem lesz 
bántódástok. 

Juanita a kocsi padlóján kuporgott, maga alá húzva a lábait. Igyekezett a 
menetirányba fordulni. Hallotta, hogy még valaki beszáll a kocsiba, 
elhelyezkedik a sofırülésen, és beindítja a motort. Nagy dübörgéssel megnyílt 
a garázsajtó. Aztán elindultak. 

Ettıl a pillanattól kezdve Juanita olyan erısen összpontosított, ahogyan 
még sosem, azzal a szándékkal, hogy emlékezetébe vési az út idıtartamát és 
irányát – ha tudja. Elkezdte számolni a másodperceket, úgy ahogy egy 
fényképész ismerısétıl tanulta valamikor. Ezer és EGY; ezer és KETTİ; ezer 
és HÁROM; ezer és NÉGY... Érezte, hogy a kocsi hátramenet után fordul; 
aztán nyolc másodpercig egyenesen halad elıre. Majd lassít, szinte megáll. 
Valami kocsikijáró talán? Valószínő. Ilyen hosszú volna? A kocsi lassan újra 
elindul, biztosan kihajt az utcára... Balra fordul. Most gyorsít és egyenesen 
elıre halad. Juanita újra elkezdte a számolást. Tíz másodperc. Lassít. Jobbra 
kanyarodik... Ezer és EGY, ezer és KETTİ, ezer és HÁROM... Balra fordul... 
Felgyorsít... Hosszabb egyenes... Ezer és NEGYVENKILENC; ezer és 
ÖTVEN... Semmi jel, hogy lassítana... De igen, most lassú. Négy 
másodpercnyi szünet, aztán egyenesen elıre. Talán közlekedési lámpa volt... 
Ezer és NYOLC... 

Édes Istenem! Segíts, hogy emlékezzem mindenre! Miles kedvéért! 



Semmi másra nem szabad gondolnia. A kocsi minden moccanását figyelnie 
kell. Számolnia kell a másodperceket – és remélni, imádkozni, hogy az a 
kitőnı memória, amely segített észben tartani a mindenkori pénzkészletet a 
bankban... amely annak idején megmentette Miles intrikájától... most 
megmenti Milest. 

... Ezer és HÚSZ; ezerhúsz dollár. Nem! Nem!... Boldogságai Szőz! Ne 
hagyd, hogy elterelıdjenek a gondolataim... 

Hosszú, egyenes szakasz, sima út, nagy sebesség... 
Juanita érezte, hogy lendül egyet a teste... Balra kanyarodik az út; hosszú, 

enyhe kanyar... Megállunk. Állunk. Hatvannyolc másodperc... Jobbra 
fordulunk. Kezdd újra a számlálást! Ezer és EGY, ezer és KETTİ... 

És tovább, a végtelenségig. 
Ahogy múlt az idı, Juanita úgy látta, egyre csökken a rekonstruálás 

lehetısége. 
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– Itt Gladstone ırmester, a városi rendırség hírközpontjából – jelentette 
telefonon egy színtelen orrhang. – Parancsom van, hogy azonnal értesítsem 
magukat, ha megtaláljuk Juanita Núñezt vagy a gyerekét, Estela Núñezt. 

Innes, az FBI különleges ügynöke fölegyenesedett a széken, és ösztönösen 
közelebb húzta magához a telefonkészüléket. 

– Mi van, ırmester? – kérdezte. 
– Most jött a rádiójelentés. A neveknek és a személyleírásoknak megfelelı 

nıt és leánygyermeket találtak, A Cheviot és a Shawnee Lake Road 
keresztezıdése körül kóboroltak. Védıırizetbe vették és most szállítják ıket a 
12-es körzet ırszobájára. 

Innes befogta tenyerével a kagylót, és halkan odaszólt Nolan 
Wainwrightnak, aki az íróasztal másik oldalán ült. Az FBI központjában 
voltak. 

– A városi rendırség – mondta Innes. – Megtalálták Mrs. Núñezt és a 
gyerekét. 

Wainwright keményen megmarkolta az íróasztal szélét. 
– Kérdezd meg, milyen állapotban vannak. 
– Rendben van az asszony meg a gyerek, ırmester? – érdeklıdött Innes. 
– Csak annyit tudok, fınök, amennyit elmondtam – hangzott a válasz. – 

További anyagért hívja fel a 12-est. 



Innes feljegyezte a 12-es körzet telefonszámát, majd tárcsázta. Fazackerly 
hadnagyhoz kapcsolták. 

– Igen, megkaptuk a hírt – mondta kurtán a hadnagy. – Tartsa a vonalat. 
Épp most jön a kiegészítı telefonjelentés. 

Innes várt. 
– A, fiúk szerint az asszonyt egy kicsit megverték – szólt kisvártatva 

Fazackerly. – Arcán zúzódások, egy helyütt fel is hasadt. A gyerek egyik 
kezén csúnya égési seb. Embereink elsısegélyben részesítették ıket. Egyéb 
sérülésrıl nem kaptunk jelentést. 

Innes közölte a hírt Wainwrighttal. Wainwright eltakarta az arcát a kezével, 
mintha imádkozna. Fazackerly folytatta: 

– Van itt valami furcsaság. 
– Micsoda? – kérdezte Innes. 
– A kocsiban ülı rendırök szerint a nı nem hajlandó beszélni. Papírt, 

ceruzát kért. Megkapta. Azóta is firkái eszeveszetten. Valami olyasmit 
mondott, hogy mindent le kell írnia, ami megmaradt az emlékezetében. 

– Úristen! – suttogta Innes. Hirtelen visszaemlékezett az FMA-nál 
fölfedezett készpénzhiány esetére és arra, hogy Juanita Núñeznek micsoda 
memóriája van. 

– Ide figyeljen! – mondta Fazackerlynek. – Tartsák magukat ahhoz, amit 
most mondani fogok, késıbb mindent megmagyarázok és máris indulunk 
magukhoz. De szóljon rádión tüstént a kocsinak. Mondja meg az embereinek, 
hogy ne szóljanak az asszonyhoz, ne zavarják, és mindenben segítsenek neki. 
Viselkedjenek ugyanígy az ırszobán. Járjanak a kedvében. Ha írni akar, írjon. 
Bánjanak vele úgy, mint valami különleges személlyel. 

Innes szünetet tartott, aztán hozzátette. 
– Mert az. 
 
Rövid hátramenet. Garázsból. 
Elıre. 8 másodperc. Majdnem megáll. (Kocsikijáró?!) 
Balra fordul. 10 mp. Közepes sebesség. 
Jobbra fordul. 3 mp. 
Balra fordul. 55 mp. Sima út, nagy sebesség. 
Megáll. 4 mp. (Közlekedési lámpa?) 
Egyenesen tovább. 10 mp. Közepes sebesség. 
Jobbra fordul. Hepehupás út (rövid), majd sima. 18 mp. 
Lassít. Megáll. Azonnal indul. Jobbra kanyar. 
Megáll – indul. 25 mp. 
Balra fordul. Egyenes, sima. 47 mp. 
Lassan. Jobbra fordul... 



 
Juanita összefoglalója hét kézírásos oldalt tett ki. 

 
 
Egy óra hosszat megfeszítetten dolgoztak a feljegyzés alapján a körzeti 
kapitányság egyik udvari szobájában, nagymérető térképek segítségével. De 
nem jutottak egyértelmő eredményre. 

Juanita feljegyzése mindnyájukat elképesztette: Wainwrightot, Innest és 
Dalrymple-t, Jordant és Quimbyt (ez utóbbi, akárcsak Jordan, a titkosszolgálat 
embere volt és sürgıs telefonhívásra csatlakozott a – csapathoz). Hihetetlenül 
részletes feljegyzés volt, és – Juanita szerint – tökéletesen pontos. 
Elmagyarázta, hogy sose biztos benne, fel tudja-e majd idézni, amit az agya 
elraktározott – egészen addig a pillanatig, amíg sor nem kerül rá. Ám amikor 
össze tudja szedni a gondolatait, bizonyossággal meg tudja mondani, hogy 
helyesen emlékszik-e. Most – meggyızıdése – helyesen emlékszik. 

A feljegyzés adatain kívül volt még egy adatuk a nyomozóknak. Az útmérı 
mérföldmutatója. 

Juanitát és Estelát néhány pillanattal az elıtt szabadították meg a 
szemkötıktıl és a szájukat lezáró szigetelıszalagtól, hogy egy elhagyatott 
elıvárosi utcán kitették ıket a kocsiból. Szándékolt ügyetlensége 
eredményeképpen Juanitának ismét sikerült leolvasnia a mérföldmérıt: 25 
738,5. Vagyis 23 egész 7 tized mérföldet tettek meg. 

De vajon következetesen tartotta-e magát valamiféle irányhoz a sofır, vagy 
pedig többször is visszafordult, hogy utasai hosszabbnak véljék a megtett utat 
és összezavarodjanak? Ezt még Juanita feljegyzésének a birtokában se tudta 
megmondani senki. A nyomozók mindent megtettek: kínos alapossággal 
követték a térképen a kocsi útját visszafelé, találgatták, hogy errıl vagy 
amarról jött-e eddig vagy addig, itt vagy ott fordult-e be, ennyit meg ennyit 
haladt-e ezen vagy azon az úton. Mindenki tudta, milyen pontatlanok a 
becslések, hiszen a sebességet csak találgatni lehetett, és a bekötött szemő 
asszony érzékcsalódásnak is áldozatul eshetett, ezért esetleg hibát hibára 
halmoznak, aminek következtében egész fáradozásuk puszta idıpocsékolás. 
De azért volt rá némi esély, hogy követni tudják a kocsi útját addig a helyig – 
legalábbis megközelítıleg –, ahol Juanitát ırizték. És, érdekes módon, a 
különbözı kombinációk mind egy irányba mutattak. 

Jordan, a titkosszolgálat embere, fölmérte a különféle lehetıségeket. Az 
egyik várostérképen sorra vonalakat húzott, jelezve a legvalószínőbb 
útirányokat, amelyeket a Juanitát és Estelát szállító kocsi befuthatott. Aztán a 
kiindulópontok köré kört rajzolt. 

– Ezen belül van – mondta, s az ujjával is odabökött. – Itt valahol. 



Csend támadt, és Wainwright hallotta Jordan gyomrának korgását, mint 
mindannyiszor, valahányszor csak találkoztak. Vajon hogyan teljesíti ez az 
ember azokat a megbízásokat, tőnıdött Wainwright, amikor észrevétlennek és 
némának kell maradnia? Vagy talán nem bíznak rá ilyen feladatokat, éppen az 
indiszkrét gyomra miatt? 

– Ez a terület legalább öt négyzetmérföldnyi – hangsúlyozta Dalrymple. 
– Akkor fésüljük át – javasolta Jordan. – Csoportokban, kocsival. A mi 

cégünktıl meg a tiétektıl. És segítséget kérünk a városi rendırségtıl is. 
Fazackerly hadnagy, aki csatlakozott hozzájuk, megkérdezte: 
– És vajon mit fognak keresni, uraim? 
– Az igazat megvallva, akármi legyek, ha tudom – ismerte be Jordan. 

 
 
Juanita az FBI egyik kocsijában ült, Innes és Wainwright társaságában. 
Wainwright vezetett, Innes pedig két rádiókészülékkel is dolgozott: az FBI-tól 
kapott öt hordozható masina egyikével (amelynek révén közvetlen kapcsolatot 
létesíthetett a többi autóval) meg egy szabályos adóvevıvel, mely az FBI 
központjával kötötte össze. 

Elızıleg, a városi rendırség hadnagyának irányításával, fölosztották 
egymás közt a területet, amelyet most öt kocsi szelt keresztül-kasul: két FBI-, 
egy titkosszolgálati és két városi rendırségi kocsi. A stábot is felaprózták. 
Jordan és Dalrymple egy-egy városi rendırnyomozóval társult, s a részletekrıl 
menet közben tájékoztatták az új fiúkat. Megállapodtak, hogy szükség esetén a 
városi rendırség további ırjáratokat mozgósít. 

Valamirıl mindannyian meg voltak gyızıdve: Juanitát a pénzhamisító 
központban tartották fogva. A leírásból, amelyet a fiatalasszony adott, meg 
néhány részletbıl, amit észlelt, ezt úgyszólván biztosra vették, így aztán a 
különleges egységek mind ugyanazt az utasítást kapták: figyeljenek és 
jelentsenek bármiféle tevékenységet, amely a szervezett bőnözésnek a 
pénzhamisításra szakosodott központjával lehet kapcsolatos. Valamennyi 
illetékes elismerte, hogy ez bizony homályos utasítás, de egyikük sem volt 
képes határozottabb formulával elıállni. 

Juanita az egyik FBI-kocsi hátsó ülésén ült. 
Majdnem két óra telt el azóta, hogy ıt meg Estelát hirtelen kitették a 

kocsiból, “hátra arc!"-ot vezényeltek nekik, és a sötétzöld Ford csikorogva 
elrobogott. Juanita azóta – eltekintve az elsısegélytıl – mindenfajta kezelést 
elutasított, pedig arcán csúnya zúzódások, vágások éktelenkedtek, és a lábán is 
sebeket hagyott a kötél. Tudta, hogy nem nyújt valami szép látványt, hogy 
ruházata szakadt és piszkos, de azt is tudta, hogyha idejében akarnak érkezni 
Miles megmentésére, akkor minden másnak várnia kell, még az Estelával való 



törıdésnek is, akit kórházba vittek, égési sebének kezelése és általános 
kivizsgálás végett. S miközben Juanita azt tette, amit tennie kellett, Margot 
Bracken – aki röviddel Wainwright és az FBI-ügynökök után érkezett az 
ırszobára – a kórházban vigasztalta Estelát. 

A délután derekán jártak. 
Korábban, amikor papírra vetette utazásának mozzanatait, megtisztította 

ugyan az agyát, mint ahogyan egy túlterhelt üzenetközvetítı központot 
tehermentesítenek, de ki is merült. Nem sokkal késıbb azonban már 
válaszolgatott az FBI és a titkosszolgálat ügynökeinek végtelen 
kérdezısködésére. A nyomozók a legapróbb részletekre is kíváncsiak voltak, 
hátha valami mozzanat, amelyre eddig nem figyeltek fel, közelebb hozza ıket 
ahhoz, amit leginkább meg akartak tudni: egy meghatározott helyhez, a 
hamisító központ címéhez. De semmi ilyesmi nem bukkant fel. 

Most azonban nem az efféle részletek jártak a Wainwright és Innes mögött 
ülı Juanita eszében, hanem Miles – ahogy legutóbb látta ıt. A kép – vádlóan 
és fájdalmasan – bevésıdött az emlékezetébe. Nem hiszem, hogy valaha is el 
tudom felejteni, gondolta. Lidércesen nyomasztotta a kérdés: ha felfedezik is a 
hamisító központot, nem érkeznek-e késın, hogy megmentsék Milest? Nincs-e 
késın máris? 
 
 
A zóna, amelyet Jordan bekarikázott a térképen, a város keleti széle közelében 
terült el, s vegyes jellegő övezet volt. Részben ipari-kereskedelmi negyed; 
néhány gyár, raktárépület, meg egy elég nagy kiterjedéső könnyőipari szelet. 
Ez utóbbi kecsegtetett a legjobb kilátásokkal, ennek szentelték tehát a 
legnagyobb figyelmet az ırjáratok. Volt arra néhány bevásárlóközpont is. A 
többi: lakónegyed az építmények széles skálájával – a skatulyaszerő családi 
házaktól a jókora villákig. 

Az ide-oda cikázó nyomozók, akik a hordozható rádiókészülék 
segítségével gyakran érintkeztek egymással, a területen folyó tevékenységet 
köznapinak, megszokottnak látták. Még néhány rendkívülinek tetszı esemény 
sem lépte túl a mindennapi kereteket. Az egyik üzletutcában egy férfi 
biztonsági övet vásárolt szobafestéshez, fölbukott benne és kitörte a lábát. 
Nem messze onnan egy beragadt gázpedálú autó beszaladt egy színház üres 
elıcsarnokába. 

– Azt hitte talán a pacák, hogy autós mozi – jegyezte meg Innes, de senki 
se nevetett. 

Az ipari negyedben a tőzoltók kisebb gyári tőzhöz vonultak ki, és hamar 
eloltották. A gyár gumimatracokat állított elı, a városi rendırség egyik 
nyomozója a biztonság kedvéért meg is tekintette ıket. Az egyik 



magánpalotában jótékonysági teadélután kezdıdött. Egy másik elıtt költöztetı 
teherautóra rakták fel a bútort. Odébb, a családi házak közt egy szerelıcsapat 
valami megrepedt vízvezetéket javítgatott. A járdán két szomszéd ököllel 
intézte el nézeteltérését. Jordan kiszállt a kocsiból, és szétválasztotta a 
verekedıket. 

És így tovább. 
Egy óra hosszát furikáztak ide-oda, de semmivel sem tartottak elıbbre, 

mint amikor elkezdték. 
– Valami furcsa érzésem van – szólalt meg Wainwright. 
– Amikor a rendırségnél dolgoztam, olyankor fogott el néha, amikor 

figyelmen kívül hagytam valamit... 
Innes egy oldalpillantást vetett rá. 
– Igen, tudom, mit akarsz mondani. Úgy érzed, ott van valami az orrod 

elıtt, csak éppen nem látod. 
– Juanita – fordult hátra Wainwright –, van-e valami... akármilyen apróság, 

amit esetleg nem említett nekünk? 
– Mindent elmondtam – válaszolt igen határozottan az asszony. 
– Akkor vegyünk ismét sorra mindent. Egy idı múlva Wainwright azt 

mondta: 
– Amikor Eastin abbahagyta az ordítást, és maguk még mindig megkötözve 

ültek a széken, azt mondja – nagy zajt hallott. 
– No una conmoción* – javította ki Juanita. – Zajt és mozgolódást. 

Hallottam, hogy emberek járkálnak ide-oda, tologatnak ezt-azt, fiókokat 
nyitogatnak-csukogatnak. Ilyesmit. 

– Talán kerestek valamit – vetette fel Innes. – De vajon mit? 
– Amikor kifelé mentek, nem támadt valami sejtése, hogy miért a 

sürgölıdés? – érdeklıdött Wainwright. 
– Por última vez, yo no se**  – rázta meg a fejét Juanita. 
– Mint már mondtam, annyira megdöbbentett Miles látványa, hogy semmi 

mást nem láttam. – Az asszony egy darabig tétovázott. – Azazhogy: azok az 
emberek a garázsban cipelték azokat a fura bútorokat. 

– Igen – bólintott Innes –, ezt már elmondta nekünk. Különösnek különös, 
de nem jutott eszünkbe semmiféle magyarázat. 

– Egy pillanat! – szólalt meg Wainwright. – Talán mégis van rá 
magyarázat. 

Innes és Juanita Wainwrightra pillantott, aki a homlokát ráncolta. Látszott 
rajta, hogy összpontosít, átgondol valamit. – Az a mozgolódás, amit Juanita 

                                                
* Nem, hanem valami sürgést-forgást. (spanyol) 
**  Utoljára mondom: nem tudom. (spanyol) 



hallott... mi van, ha nem kerestek valamit, hanem csomagoltak, költözködésre 
készültek? 

– Meglehet – ismerte el Innes. – De mit költöztethettek el onnét? Gépeket, 
készleteket, anyagot, nem pedig bútort. 

– Kivéve, ha a bútor csak álcázás – jegyezte meg Wainwright. – Üreges 
bútor... 

Egymásra bámultak. A megoldás egyszerre jutott eszükbe. 
– Úristen! – ordított fel Innes. – A bútorszállító kocsi! Wainwright már 

fordította is vissza az autót, erélyesen, éles és gyors kanyarban. Innes fölkapta 
a hordozható rádiót. 

– Akció vezetı valamennyi különleges egységhez! – mondta izgatottan. – 
Irány az Earlham Avenue keleti végének közelében álló nagy, szürke épület. 
Keressék a bútorszállító kocsit. Feltartóztatni és ırizetbe venni a benne ülıket. 
A városi rendırség egységei azonnal riasszák a közelben levı valamennyi 
kocsijukat. Kódszám 10–13. 

Ez a kódszám azt jelentette: maximális sebesség, fényvillogtatás, 
szirénázás. Innes bekapcsolta a saját szirénájukat, Wainwright pedig alaposan 
rátaposott a gázpedálra. 

– A Krisztusát! – sziszegte Innes, és majdnem elsírta magát. – Kétszer is 
elhaladtunk a mellett a bútorszállító mellett. És másodszorra már majdnem 
készen voltak a rakodással. 

 
 
– Amikor kiérsz a városból, tarts egyenesen a nyugati partvidéknek – 

utasította Marino a vontató sofırjét. – Csak nyugodtan, semmi sietség; mintha 
normál fuvart szállítanál; pihenj meg valahol minden éjjel. De azért tartsd 
fönn az érintkezést. Tudod, kit kell hívni. És ha útközben nem kapsz újabb 
utasítást, L. A.-ban majd megkapod. 

– Oké; Mr. Marino – bólintott a sofır. Megbízható ember volt, ismerte a 
dörgést, és azt is tudta, hogy fejedelmi prémiumot fog kapni a személyes 
kockázatvállalásért. Máskor is csinálta már, amikor Marino útnak indította a 
hamisítófelszerelést az ország útjain, hogy biztonságban legyen. Bejárta vele 
az országot, akár valami mozgó játékkaszinóval. 

– Nahát akkor – mondta a sofır –, minden fönn van a kocsin, ugye? Ideje 
elindulnom. Viszlát, Mr. Marino. 

Marino biccentett. Megkönnyebbült. Szokatlanul ideges volt a csomagolás 
és a rakodás folyamán; ez az idegesség tartotta a helyszínen, úgy érezte, 
ellenıriznie kell mindent és sürgetnie kell az embereket, jóllehet tudta, nem 
okos dolog ott maradni. Rendes körülmények között biztonságos távolban 
tartózkodott az akciók arcvonalától, hiszen így nem lehetett volna 



rábizonyítani, hogy köze van a dologhoz, ha netán valami félresikerül. Az 
efféle kockázatok – és szükség esetén a következmények – vállalásáért 
megfizette az embereit. Ezzel a hamisítási bulival, amely nagyon kicsiben 
indult, akkora halom pénzt lehetett csinálni, hogy Marino szemében, aki 
eleinte csak igen kevéssé érdeklıdött az ügy iránt, már szinte a lista élére 
került. A jó szervezés eredményeképpen, meg azért is, mert mindig minden 
óvintézkedést megtettek. 

Tony Marino igazából maga sem hitte, hogy erre a mostani lépésre szükség 
van. Bizonyos volt benne, hogy Eastin hazudott, amikor azt mondta: Danny 
Kerrigantıl megtudta a címet és továbbadta az információt. Marino ebben 
Kerrigannek hitt, bár a vén szeszkazán valóban túl sokat beszélt, úgyhogy 
nemsokára néhány kellemetlen meglepetés fogja érni, ami majd kigyógyítja a 
kóros fecsegésbıl. De ha Eastin valóban tudta volna, amirıl azt állította, hogy 
tudja, és továbbadta volna az információt, a zsaruk, no meg a bank hekusai 
már régen itt hemzsegnének a házban! Marinót nem lepte meg ez a hazugság. 
Tudta jól, hogyan lépnek be a megkínzott emberek a kétségbeesés egymást 
követı kapuin, hazugságról igazságra váltanak, aztán megint hazugságra, ha 
azt gondolják, hogy a kínzóik azt akarják hallani. Mindig érdekes játék túljárni 
az eszükön. Marino élvezte az effajta játékokat. 

Ennek ellenére, gondolta, okos dolog az azonnali költözködés, mégpedig a 
maffiatulajdonban levı szállítóvállalattal, a sürgıs veszélyhelyzetekre kötött 
megállapodás felhasználásával. Ha kétségeid vannak: költözködj! És most, 
hogy mindent fölraktak a kocsira, ideje megszabadulni annak az Eastin nevő 
spiclinek a maradványaitól. A szemét... Ezzel a részlettel majd Angelo 
foglalkozik. De most már – határozta el Tony Marino – legfıbb ideje, hogy ı 
maga is olajra lépjen. Kuncogott jókedvében. Okosan csinálta. 

Ekkor hallotta meg a halk, majd egyre erısödı, az épülethez többfelıl 
közeledı szirénázást, és egy-két perc múlva rádöbbent, hogy ezúttal 
egyáltalán nem volt okos. 

 
 
– Nyomd a gázpedált, Harry! – szólt a fiatal mentıs a mentıautó 

sofırjének. – Ennek nincs ráérı ideje. 
– Ahogy elnéztem a fickót – jegyezte meg a sofır, miközben mereven 

elıreszegezett tekintettel és sikoltozó szirénával kanyargott a korai 
csúcsforgalomban –, szóval ahogy én elnéztem, jót tennénk a szegény 
ördöggel, ha most megállnánk és bemennénk valahova egy pofa sörre. 

– Fogd be a szád, Harry – figyelmeztette a sofırt a mentıs, akinek a 
képesítése nem egészen ért fel egy ápolóéval, és Juanitára pillantott. Az 
asszony egy lecsapható ülésen foglalt helyet, és kicsavarta a derekát, hogy 



lássa a mentıs mögött Milest. Arca csupa feszültség volt, ajka mozgott. – 
Elnézést, hölgyem. Azt hiszem, megfeledkeztünk róla, hogy maga is itt van. 
Ez a munka egy kicsit érzéketlenné teszi az embert. 

Idıbe telt, míg Juanita fölfogta a szavak értelmét. 
– Hogy van? – kérdezte. 
– Súlyos az állapota. Nincs értelme, hogy áltassam magát. 
A fiatal mentıs negyed gránumnyi morfiumot fecskendezett a páciens bıre 

alá. Megmérte Eastin vérnyomását, és vizet loccsantott az arcába. Miles félig 
eszméleténél volt és morfium ide vagy oda – nyöszörgıit a fájdalomtól. 
Közben a mentıs folytatta: – Sokkos állapotban van. Ez is megölheti, ha az 
égési sebek nem végeznek vele. Azért öntöm le az arcát vízzel, hogy lemossa 
a savat. Bár már késı. A szeme pedig... hát, nem akarok... Mondja, 
tulajdonképpen mi a fene történt ott? 

Juanita csak a fejét rázta; sem idıt, sem erıfeszítést nem akart pazarolni a 
beszélgetésre. Kinyújtotta a kezét, hogy megérintse Milest, akár csak a 
takarón át is. Szeme megtelt könnyel. Kért, könyörgött, pedig nem is volt 
biztos benne, hogy Miles hallja: 

– Bocsáss meg! Jaj, bocsáss meg nekem! 
– A férje? – kérdezte a mentıs. Vattával rögzített sínbe tette Miles kezeit. 
– Nem. 
– A barátja? 
– Igen. 
Egyre bıségesebben folytak Juanita könnyei. Barátja-e még Milesnak? 

Muszáj volt elárulnia ıt? Azt szerette volna, ha Miles itt és most megbocsát 
neki, ahogyan ı is megbocsátott Milesnak – de régi históriának tőnik most, 
pedig nem az. Tudta, hogy hiába. 

– Fogja ezt – szólt hozzá a mentıs. Maszkot helyezett Miles arcára, és 
hordozható oxigénpalackot nyomott Juanita kezébe. Az asszony sziszegı 
hangot hallott, amikor az oxigén megindult – és úgy szorította a palackot, 
mintha a szorítással közölhetne valamit, amit azóta közölni akart, hogy 
rátaláltak az eszméletlen, vérzı, összeégett és még mindig az asztalhoz 
szegezett férfira. 

Juanita és Nolan Wainwright követték a szövetségi nyomozókat és a városi 
rendıröket a nagy, szürke házba. Wainwright maga mögé utasította az 
asszonyt, amíg meg nem bizonyosodott, hogy nem lesz lövöldözés. Nem volt. 
Még csak ellenállás sem. A gengszterek nyilván idejekorán ráeszméltek, hogy 
bekerítette ıket a túlerı. 

Wainwright volt az – és Juanita még sosem látta ilyen feszültnek a férfi 
vonásait –, aki óvatosan és olyan kíméletesen, ahogy csak bírta, eltávolította a 
szegeket és kiszabadította Miles összemarcangolt kezeit. Dalrymple tartotta 



Eastint, miközben jöttek ki a szegek, egyik a másik után. Az FBI-ügynök 
hamuszürke arccal figyelt és halkan átkozódott. Juanita csak félig-meddig 
látta, hogy az épületben talált alakokat a rendırök felsorakoztatják és 
megbilincselik, de nem törıdött velük. Amikor megérkezett a mentıautó, a 
Miles számára hozott hordágy közelében maradt. Ment a hordágy után, és 
beszállt a mentıkocsiba. Senki se próbálta visszatartani. 

Juanita most imádkozni kezdett. Könnyen jöttek ajkára a szavak, a messzi 
múltból emlékezett rájuk... Acordaos, oh piadosísima Virgen Maria...* sosem 
esett meg, hogy azt, ki a Te oltalmadat kereste, a Te segítségedért könyörgött, 
vagy a Te közbenjárásodat kéne, meg ne segítetted volna. E bizalomtól 
áthatva menekülök Tehozzád... 

A mentıs mondott valamit, ami akkor nem hatolt a tudatáig, de most 
valahogyan az emlékezetébe idézıdött. Miles szeme. Megégett – az arca többi 
részével együtt. 

– Meg fog vakulni? – kérdezte remegı hangon. 
– Erre a kérdésre csak a szakorvosok fognak tudni válaszolni. Mindjárt 

megérkezünk a baleseti ügyeletre, s ott a lehetı legjobb kezelésben fog 
részesülni. Itt én már sokat nem tehetek. 

Én sem, gondolta Juanita. Legfeljebb annyit, hogy Miles mellett maradok, 
szeretettel és odaadással, ameddig csak akarja és ameddig szüksége lesz rám. 

!Oh Virgen Madre de las vírgines!**  ... Hozzád járulok, itt állok Elıtted, 
bőntudattal és bánattal teli. Ó, Anyja a Megtestesült Igének, ne vesd meg az én 
könyörgésemet, de hallgass meg és felelj nékem. Ámen. 

Oszlopsoros épületek mellett suhant el az autó. 
– Már majdnem megérkeztünk – szólt a mentıs, és megtapintotta Miles 

pulzusát. – Még él... 
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Két hete vizsgálta már hivatalosan a tızsdei felügyelı bizottság a 
Supranational útvesztıszerő pénzügyeit. Roscoe Heyward egész idı alatt 
csodáért imádkozott, hogy hárítsa el a totális katasztrófát. Heyward is részt 
vett a SuNatCo hitelezıinek tanácskozásain, amelyeknek az volt a célja, hogy 
lehetıség szerint üzemben tartsák a multinacionális óriást. De ez lehetetlennek 
bizonyult. Minél mélyebbre ástak a vizsgálat résztvevıi, annál súlyosabbnak 

                                                
* Add meg nékünk, ó, könyörületes Szőz Mária. (spanyol) 
**  Ó, Szőzanya, szüzeknek Anyja! (spanyol) 



látták a pénzügyi helyzetet. Sıt, valószínőnek tőnt, hogy végül – csalás 
vádjával – büntetıjogi felelısségre vonják majd a Supranational néhány 
vezetıjét, köztük G. G. Quartermaint, feltéve, ha Big George-ot sikerül valaha 
is hazacsábítani Costa Rica-i rejtekébıl, ami pillanatnyilag kétségesnek 
látszott. Így aztán, november elején, a csıdtörvény 77-ik cikkelye alapján, a 
Supranational Corporation annak rendje és módja szerint csıdöt jelentett. 
Jóllehet úgyszólván mindenki várta az eseményt és tartott tıle, hatását 
világszerte azonnal megérezték. Valószínőnek látszott, hogy több nagy 
hitelezı, társvállalat és sok-sok magánember fog a SuNatCóval együtt a 
süllyesztıbe kerülni. Nyitott kérdés maradt, hogy vajon az FMA is köztük 
lesz-e, vagy pedig sikerül túlélnie hatalmas veszteségét. 

Heyward karrierje azonban már nem is volt nyitott kérdés, és ezt ı maga is 
tudta. Az FMA-nál gyakorlatilag befellegzett a pályafutásának, hiszen ilyen 
csapás sosem érte még a bankot százesztendıs fennállása óta – és a 
szerencsétlenséget ı idézte elı. Már csak az volt a kérdés, vajon ıt, személy 
szerint, jogilag felelısségre vonják-e a Szövetségi Tartalékrendszerrel, a 
pénzügyi ellenırzéssel és a tızsdével kapcsolatos rendeletek értelmében. 
Voltak, akik úgy vélték, hogy feltétlenül. Elızı nap azt tanácsolta neki a 
tızsdetanács egyik ismerıs tisztviselıje: 

– Fogadj el baráti tanácsot, Roscoe: gondoskodj ügyvéd-rıl. 
Alig kezdıdött el a bankban a munkanap, amikor Heyward az irodájában 

megpillantotta a Wall Street Journal elsı oldalán a hírt, hogy a Supranational 
csıdöt jelentett. Reszketni kezdett a keze. Titkárnıje, Mrs. Callaghan 
megzavarta a cikk olvasásában. 

– Mr. Heyward, Mr. Austin van itt. 
Harold Austin meg se várta, hogy hívják. Berontott. A korosodó playboy 

most egyszerően túlöltözött öregembernek látszott. Nyúzott, komor, sápadt 
volt az arca; a szeme alatti táskák az öregedésrıl és álmatlan éjszakákról 
árulkodtak. 

Nem pazarolt idıt holmi formaságokra, hanem rögtön megkérdezte: 
– Tudsz valamit Quartermainrıl? Heyward a Journal-re bökött. 
– Csak amit olvastam. 
Heyward az elmúlt két hét alatt többször is megpróbált telefonon 

érintkezésbe lépni Costa Ricában Big George-dzsal, de sikertelenül. A 
SuNatCo elnöke nem volt elérhetı. Kiszivárgott hírek szerint feudális 
pompában él, testırgorillák egész ármádiája veszi körül, és esze ágában sincs, 
hogy valaha is visszatérjen az Egyesült Államokba. Köztudott volt, hogy 
Costa Rica nem teljesítené az USA esetleges kiadatási kérelmét; ezt más 
csalók és szökevények esete többször is bebizonyította. 



– Mehetek a víz alá – mondta Harold képviselı úr, majdnem sírva. – A 
családi vagyon jelentıs részét befektettem a SuNatCo részvényeibe, és a 
tetejébe adósságokba vertem magam, hogy Q-befektetési részvényeket 
vegyek. 

– Mi van a Q-befektetésekkel? 
Heyward már korábban megkísérelte, hogy információt szerezzen 

Quartermain magántársaságának jogi helyzetérıl, amely kétmillió dollárral 
tartozott az FMA-nak, az ötvenmilliós SuNatCo-adósságon kívül. 

– Azt akarod mondani, hogy még nem hallottad? – csodálkozott Austin. 
– Ha hallottam volna, miért kérdezném?! – csattant fel Heyward. 
– Tegnap este mondta el nekem Inchbeck. Az a rohadt Quartermain. a Q-

befektetések összes értékeit – a tıke nagy részét, a SuNatCo-leányvállalatok 
részvényeit – pénzzé tette, amikor a csoport részvényárfolyamai a csúcson 
voltak. Az úszómedencéjét megtölthette a készpénzzel, amit kapott értük. 

Beleértve az FMA kétmillióját is, gondolta Heyward. 
– És mi lett a pénzzel? – kérdezte. 
– Az a strici mindent átutaltatott a tengerentúli fedıcégei számlájára, majd 

kivonta belılük a pénzét, úgyhogy a Q-befektetésekbıl a fedıcégeknél csak a 
részvények maradtak – értéktelen papirosok. 

Heyward utálkozására Austin elpityeredett-. 
– Az igazi pénz... az én pénzem... Costa Ricában van... meg a Bahama-

szigeteken, meg Svájcban... Segítened kell, Roscoe, hogy visszakapjam... 
Máskülönben kész vagyok... tönkrementem! 

– Semmiképpen sem tudok a segítségedre lenni, Harold – mondta 
kíméletlenül Heyward. Éppen eléggé aggódott a Q-befektetésekben való saját 
részvétele miatt, hogy Austinért izgassa magát. 

– De ha hallasz valamit... ha van valami remény... 
– Jó. Akkor majd szólok. 
Heyward a lehetı leghamarabb igyekezett kitessékelni Austint. Ám 

alighogy Harold kitette a lábát, Mrs. Callaghan jelentkezett a házi telefonon: 
– Egy riporter keresi a Newsday-tıl, Mr. Heyward. Endicott a neve. A 

Supranational-ügyben. Azt mondja, fontos, hogy személyesen magával 
beszéljen. 

– Mondja meg neki, hogy nincs mondanivalóm a számára, hívja a 
sajtóosztályt. 

Heyward emlékezett Dick French figyelmeztetésére: A sajtó képviselıi 
mindegyikıtökkel egyénileg is érintkezésbe óhajtanak majd lépni... Utasítsátok 
hozzám az érdeklıdıket. 

Legalább ennek a terhét levették a vállamról, gondolta Heyward. 
Néhány pillanat múlva azonban ismét hallotta Dora Callaghan hangját: 



– Sajnálom, Mr. Heyward, de... 
– Mi az már megint? 
– Mr. Endicott nem tágít. Arra kért, mondjam meg magának, óhajtja-e, 

hogy Avril Deveraux kisasszonyról a sajtóosztállyal tárgyaljon, vagy pedig 
mégis jobb szeretne maga beszélni vele? 

Heyward felkapta a másik kagylót. 
– Mi ez az egész? – vakkantotta. 
– Jó reggelt, uram – szólalt meg egy nyugodt hang. – Bocsánatot kérek a 

zavaráséit. Bruce Endicott vagyok, a Newsday munkatársa. 
– Maga azt mondta a titkárnımnek, hogy... 
– Azt mondtam neki, uram, hogy vannak bizonyos kérdések, amelyekre ön 

bizonyára szívesebben válaszol, mintsem hogy Dick Frenchtıl kelljen 
megtudnom a meztelen igazságot. 

Nem hangsúlyozta egy árnyalatnyit a “meztelen" szót? Nem biztos, 
gondolta Heyward, és azt mondta a telefonba: 

– Rendkívüli módon el vagyok foglalva. Csak néhány percem van a maga 
számára. 

– Köszönöm, Mr. Heyward. Olyan rövidre fogom a dolgot, amennyire csak 
tudom. Lapunk kutatást folytatott a Supranational Corporation ügyében. Mint 
ön is tudja, a közönséget ez nagyon érdekli, úgyhogy nagy riportot közlünk a 
SuNatCóról a holnapi számban. Egyebek között tudomásunkra jutott, hogy az 
ön bankja nagy összegő kölcsönt folyósított a SuNatCónak. Dick Frenchcsel 
beszélgettem errıl. 

– Akkor hát megvan minden szükséges információja. 
– Nem egészen, uram. Más forrásból arról értesültünk, hogy ön 

személyesen tárgyalta le a Supranational-kölcsönt, és fölmerült a kérdés, hogy 
mikor került elıször szóba a dolog. Úgy értem: mikor folyamodott elıször a 
SuNatCo azért a pénzért? Emlékszik-e véletlenül? 

– Attól tartok, hogy nem. Sok nagy összegő kölcsönnel foglalkozom. 
– Ötvenmillió dolláros kölcsön biztosan nincs olyan sok. 
– Azt hiszem, már válaszoltam a kérdésére. 
– Talán tudok segíteni önnek, uram. Lehetséges, hogy márciusban történt, 

egy bahamai kiránduláson? Azon a kiránduláson, amelyen ön Mr. 
Quartermainnel, Stonebridge alelnökkel és néhány más személlyel együtt vett 
részt? 

– Igen, lehetséges – felelte némi habozás után Heyward. 
– Határozottan kijelentheti, hogy akkor került szóba? – kérdezte a riporter. 

A hangja alázatos volt, de Heyward világosan látta, hogy kitérı válaszokkal 
nem fogja tudni leszerelni. 

– Igen. Most már emlékszem. Igen. 



– Köszönöm, uram. Azt hiszem, ön Mr. Quartermain magánrepülıgépén 
utazott arra a kirándulásra. Egy 707-es lökhajtásos gépen? 

– Igen. 
– Néhány fiatal hölgykísérı társaságában. 
– Nem nevezném ıket kísérıknek. Homályosan olyasmire, emlékszem, 

hogy több légikisasszony volt a gépen. 
– Köztük Miss Avril Deveraux? Találkozott ön vele akkor, illetve a 

Bahama-szigeteken töltött néhány nap folyamán? 
– Lehetséges. A név ismerıs. 
– Elnézést, Mr. Heyward, amiért így teszem fel a kérdést: felajánlották 

önnek Deveraux kisasszonyt... szexuális értelemben... viszonzásul a 
Supranationalnek nyújtandó kölcsön támogatásáért? 

– Természetesen nem! 
Heyward most már izzadt, verejtékezett, a kagylót tartó keze reszketett. 

Azon töprengett, hogy vajon valójában mennyit tud ez a behízelgı hangú 
inkvizítor. Persze, gondolta, megszakíthatnám a beszélgetést, talán meg is 
kellene szakítanom, de akkor tovább törhetném a fejem, és nem tudnám meg, 
hogy... 

– Mondja csak, uram – folytatta Endicott –, a bahamai kirándulás 
következményeképpen ön jó barátságba került Deveraux kisasszonnyal? 

– Gondolom, valóban barátságnak mondhatjuk. A kisasszony kellemes, 
bájos nı. 

– Szóval emlékszik rá? 
Besétáltam a csapdába, gondolta Heyward. 
– Igen, emlékszem rá – ismerte be. 
– Köszönöm, uram. Csak mellesleg: találkozott ön Miss Deveraux-val 

késıbb is? 
A kérdés valóban amúgy mellékesen hangzott el. De: Endicott tudta. 

Heyward megpróbált úrrá lenni a hangja remegésén. 
– Válaszoltam mindazokra a kérdésekre – erısködött –, amelyekre 

válaszolni szándékoztam. Mint már mondtam, rendkívüli módon el vagyok 
foglalva. 

– Ahogy gondolja, uram. De úgy vélem, meg kell mondanom önnek, hogy 
beszéltünk Miss Deveraux-val, és a kisasszony igen készségesen 
együttmőködött velünk. 

Igen készségesen együttmőködött? Igen, Avril bizonyára készséges volt. 
Kivált ha a lap jól megfizette. Márpedig feltételezem, hogy megfizette, 
gondolta Heyward, de nem haragudott rá: Avril olyan, amilyen – és senki se 
foszthatja meg a tıle kapott édes órák emlékétıl. 

A riporter folytatta: 



– Elmondta nekünk önnel való találkozásainak részleteit, és kezünkben van 
a Columbia Hilton Hotel néhány számlája... az ön számlái, amelyeket a 
Supranational fizetett ki. Nem kívánja módosítani, uram, a kijelentését, hogy 
mindennek semmi köze sincs ahhoz a kölcsönhöz, amelyet az FMA a 
Supranationalnek folyósított? 

Heyward hallgatott. Ugyan mit mondhatna? A fene egye meg az újságokat, 
meg az újságírókat, az átkozott mániájukat, hogy beledugják az orrukat az 
ember magánügyeibe, hogy örökké vájkálnak, turkálnak bennük! Nyilvánvaló, 
hogy a SuNatCótól rávettek valakit, hogy beszéljen, s hogy az illetı elcsente 
vagy lemásolta az iratokat. Eszébe jutott, hogy Avril említett valami “listát", 
azoknak az embereknek a bizalmasan kezelt jegyzékét, akik a Supranational 
költségére “szórakoztathatok". Egy darabig az ı neve is rajta volt. A Newsday 
valószínőleg ezt is tudja. A sors iróniája persze, hogy Avril a legcsekélyebb 
mértékben sem befolyásolta ıt a SuNatCo-kölcsönnel kapcsolatos döntésében. 
Hol volt még Avril, amikor ı már régen elhatározta, hogy kiverekszi azt a 
kölcsönt! De ugyan ki hiszi el neki? 

– Csak még egyet, uram – folytatta Endicott, aki közben nyilván rájött, 
hogy nem fog választ kapni utolsó kérdésére. – Volna szíves tájékoztatni egy 
Q-befektetések nevezető vállalkozásról? Hogy kíméljem az idejét, hadd 
mondjam meg, hogy sikerült megszereznünk néhány irat másolatát, és eszerint 
ön kétezer részvény birtokosa. Igaz ez? 

– Nincs hozzáfőznivalóm. 
– Mr. Heyward, nem megvesztegetésül kapta ön ezeket a részvényeket, 

amiéit kijárta, a Bankjánál a Supranational kölcsönt, és amiért elintézte, hogy 
a Q-befektetések további kétmillió dollár kölcsönt kapjon? 

Roscoe Heyward lassan, szó nélkül letette a kagylót. 
Benne lesz a holnapi újságban. Ezt mondta a telefonáló. Ki fogják 

nyomtatni az egészet, hiszen nyilvánvalóan a kezükben van a bizonyíték. És 
amit egy újság megír, azt átveszi valamennyi tömegtájékoztatási eszköz. 
Semmi kétsége – nem volt afelıl, hogy mi fog történni. Egyetlen újságcikk, 
egyetlen riport szégyent jelent és gyalázatot, teljes és abszolút 
megszégyenülést. Nemcsak a bankban, hanem a baráti és a családi körben is. 
Meg az egyházközségben. És másutt. Vége a presztízsének, a befolyásának, a 
büszkeségének. Heyward most döbbent rá elıször, milyen sérülékeny álarc 
mindez. S ami még rosszabb: holtbiztos, hogy büntetıeljárás következik, 
amiért kenıpénzt fogadott el; aztán valószínőleg egyéb vádak, majd a börtön. 

Heyward néha eltőnıdött, vajon hogy érezhették magukat Nixon egykor 
oly gıgös csatlósai, letaszítva magas posztjukról, amikor vád alá helyezték 
ıket, ujjlenyomatokat vettek róluk, s olyan esküdtek ítélkeztek fölöttük, akiket 



nemrégen még mélyen lenéztek volna. Most már tudta. Vagy rövidesen meg 
fogja tudni. 

Eszébe jutott egy idézet a Genezisbıl: Nagyobb az én büntetésem, hogysem 
elhordozhatnám.* 

íróasztalán megszólalt az egyik telefon. Nem vett róla tudomást. Itt már 
nincs mit tenni. Vége. 

Úgy állt fel az íróasztala mellıl és úgy távozott az irodájából, hogy szinte 
maga se tudott róla. Elhaladt Mrs. Callaghan mellett, aki furcsálló pillantást 
vetett rá, és kérdezett tıle valamit, de Heyward fel se fogta a kérdés értelmét, 
és akkor se válaszolt volna, ha netán felfogja. Végigment a harminchatodik 
emeleti folyosón, elballagott a tanácsterem – nemrégen még becsvágyainak 
küzdıtere – elıtt. Többen is megszólították. Nem vett tudomást róluk. Nem 
messze a tanácsteremtıl volt egy ritkán használt kis ajtó. Heyward kinyitotta. 
Lépcsı volt mögötte. Elindult fölfelé, egyik lépcsısort a másik után mászta 
meg, nem sietett, de nem is állt meg útközben. 

Egyszer, nem sokkal az FMA központi toronyházának megépítése után 
Ben Rosselli felhozta ide vezetı beosztottait. Heyward is köztük volt. Egy 
másik kis ajtón mentek ki... Igen, itt van. Heyward kinyitotta, és kilépett a 
keskeny erkélyre. Majdnem a csúcsán volt az épületnek, magasan a város 
felett. 

Fenyegetı erıvel csapott az arcába a hideg novemberi szél. Heyward 
szembefordult vele, és valahogy megnyugtatónak találta; mintha beburkolta, 
bebugyolálta volna. Emlékezett rá, hogy amikor elızıleg itt járt, Ben Rosselli 
kinyújtotta a karját a város felé, és így szólt: 

– Uraim, ez itt valamikor az ígéret földje volt az én nagyapám számára. 
Amit most látnak, az a mi számunkra az. Véssék eszükbe, amit. ı sose felejtett 
el: ahhoz, hogy a szó valódi értelmében hasznunkra legyen, nemcsak elvenni 
kell tıle – adni is kell neki. 

Mintha nagyon régen lett volna, erkölcsökben is, idıben is. Heyward 
lenézett. Látta a kis épületeket, a kanyargó, mindenütt felbukkanó folyót, a 
forgalmat, a Rosselli téren hangyákként nyüzsgı embereket. Mindnek a 
hangját tompán és egymással elegyítve röpítette föl hozzá a szél. 

Heyward átvetette az egyik lábát a derékmagasságú korláton, amely az 
erkélyt a keskeny, nyílt peremtıl elválasztotta. Aztán a másik lábát is 
átvetette. Eddig a pillanatig nem érzett félelmet, de most egész testében 
reszketni kezdett, és két keze görcsösen markolta háta mögött a korlátot. 

Valahonnan izgatott hangokat hallott, s lábak dobogását a lépcsın. Valaki 
elkiáltotta magát: 

                                                
* Mózes I. könyve 4,13 



– Roscoe! 
Heyward utolsó elıtti gondolata Sámuel elsı könyvének egy sora volt: 

Eredj el, és az Úr legyen veled.* A legutolsó gondolata pedig Avrilnek szólt: 
Óh, asszonyok között a legszebb...**  Kelj fel, én mátkám, én szépem és 
jöszte...***  

Azután, miközben a háta mögötti ajtón egymás után tódultak be az 
emberek, Roscoe Heyward behunyta a szemét és lépett egyet elıre, ki, a 
semmibe. 
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Van néhány olyan nap az ember életében, gondolta Alex Vandervoort, amely 
– amíg csak él – élesen és gyötrelmesen bevésıdik az emlékezetébe. Ilyen nap 
volt, alig több mint egy esztendeje – amikor Ben Rosselli bejelentette közeli 
halálát. Egy másik ilyen nap lesz ez a mai. 

Esteledett. Odahaza a lakásán Alex, még mindig megrendültén a 
történtektıl, bizonytalan, csüggedt lelkiállapotban várta Margot-t. Nemsokára 
megjön, gondolta, és újabb adag szódás whiskyt töltött magának, aztán egy 
fahasábot dobott a pislákoló kandallótőzre. 

Délelıtt elsıként nyitotta ki Roscoe nyomában a toronyerkélyhez vezetı 
ajtót. Lélekszakadva rohant fel a lépcsın, miután meghallotta, hogy Heyward 
aggasztó lelkiállapotban van, és gyors kérdezısködés eredményeképpen 
kikövetkeztette, hogy hová mehetett. İ kiáltott Roscoe után, ahogy az ajtón 
kirontott az erkélyre, de elkésett. 

A levegıben egy pillanatra lebegni látszó, majd egy vérfagyasztó, de hamar 
elhaló ordítással eltőnı Heyward iszonyú látvány volt. Alex remegni kezdett, s 
néhány pillanatig képtelen volt megszólalni. A rögtön utána benyomuló Tom 
Straughan vette kézbe a dolgokat, s adta ki a rendelkezést, hogy mindenki 
távozzék. Alex is engedelmeskedett. 

Késıbb – esı után köpönyeg – a toronyerkélyhez vezetı ajtót kulcsra 
zárták. 

Mire visszaért a harminchatodik emeletre, összeszedte magát, és jelentést 
tett Jerome Pattertonnak. A nap hátralevı része események, döntések, 
részletek zőrzavaros halmaza volt, melyek olyan gyorsan követték egymást és 

                                                
* Sámuel I. könyve 17,37 
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úgy egymásba olvadtak, hogy végül mindez Heyward sírfelirata lett, mely 
azonban még most sem volt végérvényes; maradt teendı másnapra is. Ami a 
mai napot illeti, értesítették és vigasztalgatták Heyward feleségét és fiát; 
válaszoltak a rendırök kérdéseire, legalábbis részben; intézkedtek a temetésrıl 
(mivel a holttest felismerhetetlen, a koporsót le kell zárni, mihelyt a halottkém 
beleegyezik); Dick French közleményt fogalmazott a sajtó számára, a 
szöveget Alex jóváhagyta; foglalkoztak még más kérdésekkel is, de 
némelyiknek eldöntését késıbbre halasztották. 

Néhány más kérdésre is választ kapott, amikor késı délután Dick French 
azt tanácsolta, válaszoljon egy Endicott nevő Newsday-riporter 
telefonhívására. Hangjából ítélve, az újságíró fel volt dúlva. Elmondta, hogy 
néhány perce olvasta az Associated Press telexjelentését Roscoe Heyward 
öngyilkosságáról, majd beszámolt Alexnek a Heywarddal reggel folytatott 
telefonbeszélgetésérıl. 

– Ha tudtam volna... – mondta végül sután. 
Alex nem tett kísérletet az újságíró hangulatának javítására. Mestersége 

erkölcsi problémáit neki magának kell tisztáznia. Azt azonban megkérdezte: 
– Továbbra is közölni szándékoznak a riportot? 
– Igen, uram. Csak új bevezetést ír hozzá a rovatvezetı. Ettıl eltekintve 

úgy jön le holnap, ahogy terveztük. 
– Akkor miért hívott fel? 
– Hát... gondolom, azért, mert meg akartam mondani... valakinek... hogy le 

vagyok sújtva. 
– Aha – mondta Alex. – Én is. 
Most, este, Alex újra átgondolta a beszélgetést, és megsajnálta Roscoe-t 

élete utolsó perceinek lelki gyötrelméért. 
Máskülönben: semmi kétség, hogy a holnap megjelenı Newsday-cikk 

súlyosan árt majd a banknak. Tetézi a bajokat. Alexnek sikerült ugyan 
megállítania a tylersville-i bankfiók elleni rohamot, és újabb látványos 
rohamra máshol nem került sor, de az FMA iránti közbizalom csökkent, és a 
betétállomány összezsugorodott. Az elmúlt tíz nap alatt majdnem 
negyvenmillió dollárt vettek ki, és a befolyó pénzmennyiség jóval elmaradt a 
megszokott szinttıl. Az FMA részvényeinek árfolyama aggasztóan esett a 
New York-i tızsdén. 

Az FMA ebben persze nem állt egyedül. Amióta kiderült, hogy a 
Supranational fizetésképtelen, a pangás járványszerően terjedt a beruházók és 
általában az üzletemberek körében, beleértve a bankárokat is; a részvények 
árfolyama, nagy általánosságban, erısen csökkent; a nemzetközi piacon újabb 
kétségek támadtak a dollár értéke felıl; és némelyek szerint ez volt az utolsó, 
de világos figyelmeztetı és a gazdasági világválság hatalmas vihara elıtt. 



Úgy látszik, gondolta Alex, egy óriás bukása nyomán sokan ráeszméltek: 
más, egykor sebezhetetlennek vélt óriások is összeomolhatnak. És sem az 
egyének, sem a részvénytársaságok, sem a kormányzatok nem vonhatják ki 
magukat a végtelenségig a könyvelés legegyszerőbb szabálya alól: amivel az 
ember tartozik, azt egy szép napon meg kell fizetnie. 

Lewis D'Orsey, aki már két álló évtizede hirdette ezt a tant, körülbelül 
ugyanezt ismételte meg híradójának legújabb számában. Alex aznap reggel 
kapta meg postán, de csak belepillantott, aztán zsebre tette, hogy majd este 
alaposan elolvassa. Most elıvette. 

 
Ne higgyünk annak a sekélyes és felfújt mítosznak – írta Lewis 

D'Orsey –, amely szerint a vállalati, a nemzeti vagy a nemzetközi 
pénzügyek bonyolult és megfoghatatlan dolgok. 

Mindez egyszerő háztartási gazdálkodás, csak nagyobb 
méretekben. 

Az állítólagos bonyolultság, homályosság és zavarosság képzelt 
útvesztı. A valóságban nem létezik. Csak szavazatokra vadászó 
politikusok (vagyis minden politikus), manipulátorok, meg a 
Keynes-féle tanoktól megfertızött “közgazdászok" találták ki. 
Vajákosi halandzsájukkal ezek az urak csak leplezni akarják, amit 
csinálnak és csináltak. 

Ezek a fontoskodók leginkább attól félnek, hogy a józan ész 
tiszta és becsületes világánál vizsgáljuk meg a tevékenységüket. 

Mert ezek az emberek – és köztük is legfıképpen a politikusok 
– egyrészt az adósságoknak egész hegyóriásait halmozták fel, 
amelyeket nemhogy ık vagy mi, hanem még az ükunokáink sem 
fognak tudni visszafizetni. Másrészt úgy nyomták a bankjegyeket, 
akár a vécépapírt, és ezzel a bankjegy ár adattal lerontották a mi jó 
pénzünket – különösen azt a tisztességes, aranyfedezető dollárt, 
amellyel az amerikaiak hajdanában rendelkeztek. 

Ismételjük: mindez egyszerően háztartási gazdálkodás. Az 
emberiség történetének kiemelkedıen legszakszerőtlenebb és a 
legtisztességtelenebb háztartási gazdálkodása. 

Ez és csakis ez az infláció alapvetı oka. 
 
És így tovább. Lewis jobb szerette a szószaporítást a szófukarságnál. 
És – szokása szerint – megoldást kínált a beteg pénzügyek 

meggyógyítására: 
 



Akár egy pohár víz a tikkadt, szomjúságtól halódó vándornak – 
a megoldás kézenfekvı és elérhetı. Mindig is az volt, mindig is az 
lesz. Az arany! 

Az arany, mint – ismét, újra! – a világ pénzrendszereinek alapja. 
Az arany: a pénzügyi integritás legrégibb és egyetlen bástyája. 

Az arany: a pénzügyi fegyelem egyetlen és megromolhatatlan 
forrása.' 

Az arany, amelyet a politikusok nem nyomhatnak, nem 
állíthatnak elı, nem hamisíthatnak, nem ronthatnak le. 

Az arany, mivel korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, 
megteremti a maga reálisan tartós értékét. 

Az arany, éppen állandó értékének következtében, amikor a 
pénz alapjául szolgál, megoltalmazza az emberek becsületesen 
megtakarított vagyonkáját attól, hogy közhivatalba jutott 
gazemberek, sarlatánok, mőkedvelık és álmodozók fosztogassák. 

Az arany évszázadokon át bebizonyította, hogy nélküle, mint 
pénzügyi alap nélkül, elkerülhetetlen az infláció, amelyet anarchia 
követ; segítségével viszont fékezhetı és orvosolható az infláció, 
helyreállítható a stabilitás. 

Az aranyat Isten, a maga bölcsességében, talán azért teremtette, 
hogy gátat vessen az ember túlkapásainak. 

Az amerikaiak büszkén emlegették egykor, hogy dollárjuk – 
aranyat ér. 

Az aranyhoz Amerikának hamarosan és tisztességgel vissza kell 
térnie mint valutaalaphoz. Az alternatíva ugyanis – ez napról napra 
világosabb – pénzügyi és nemzeti széthullás. Szerencsére a 
szkepticizmussal és az aranyellenes fanatikusokkal dacolva, már 
most mutatkoznak jelei, hogy a kormányzatban érlelıdnek a 
nézetek, visszatér a józan ész. 

 
 
Alex letette a D'Orsey Newsletter-t. Mint sokan a bankszakmában és más 
üzletágakban, azelıtt ı is gyakran gúnyolta a nagyhangú aranypártiakat, 
Lewis D'Orseyt, Harry Schultzot, James Dinest, Crane képviselıt, Extert, 
Browne-t, Picket, Richard Russellt és másokat. De újabban már föl-föltette 
magában a kérdést, hogy nincs-e végeredményben igazuk ezeknek az 
embereknek a maguk egyszerősítı nézeteivel. Nemcsak az aranyban hisznek, 
hanem a laissez-faire-ben is, a piac szabad, korlátozatlan szabályozó 
funkciójában, a piacéban, amely bukni hagyja az eredménytelen vállalatokat 
és sikerhez juttatja a jól mőködıket. Az érem másik oldala: a keynesi elmélet 



követıi győlölik az aranyat, hisznek abban, hogy manipulálhatják a gazdasági 
életet, hisznek a szubvenciókban és a szabályozókban, és mindezt “finom 
hangolás"-nak nevezik. Lehetséges, hogy a Keynes-hívık az eretnekek? – 
vetıdött fel Alexben a kérdés. És D'Orsey, Schultz és társaik az igazi 
próféták? Más korokban is elıfordult, hogy a próféták magukra maradtak és 
gúny tárgyai lettek, de némelyikük mégis megérte jóslatai beteljesülését. Egy 
valamiben Alex Vandervoort teljességgel egyetértett Lewis D'Orseyval és a 
többiekkel: abban, hogy nehéz idık következnek. Ami az FMA-t illeti, már el 
is érkeztek. 

Kulcs fordult a zárban. Nyílt a lakásajtó, megjött Margot. Levetette 
teveszır kábát ját, és egy székre dobta. 

– Úristen, Alex! – mondta. – Folyton csak Roscoe jár az eszemben. Hogy 
tehetett ilyet? Miért? 

Egyenesen a bárszekrényhez ment, italt kevert magának. 
– Úgy látszik, voltak rá okai – válaszolta elgondolkozva a férfi. – Sejtjük is 

már, hogy mik, de ha nem haragszol... még nincs kedvem beszélni errıl. 
– Megértelek – bólintott Margot, és Alexhez lépett. A férfi szorosan 

magához ölelte, megcsókolták egymást. 
Kis idı múlva Vandervoort megszólalt. 
– Mondj valamit Eastinrıl, Juanitáról meg a kislányáról. Tegnap óta 

Margot irányította a hármukkal kapcsolatos intézkedéseket. Most leült 
Alexszel szemben, és kortyolt egyet az italból. 

– Sok ez az egész, így egyszerre... 
– Igen, úgy látszik, csıstül jön minden – mondta Alex, és azon 

morfondírozott, hogy vajon történik-e még valami a nap folyamán. 
– Kezdem Milesszal. Túl van az életveszélyen. És a legjobb hír: csodával 

határos módon nem fog megvakulni. Az orvosok szerint egy pillanattal az 
elıtt, hogy az arcába ömlött a sav, behunyhatta a szemét, és a szemhéjak 
megmentették a szeme világát. Persze iszonyatosan megégtek, akár az egész 
arca, úgyhogy még jó ideig fognak dolgozni rajta a plasztikai sebészek. 

– Mi van a kezével? 
Margot noteszt vett elı a táskájából, és felnyitotta. 
– A kórház érintkezésbe lépett egy kaliforniai sebésszel. Dr. Jack 

Tuppernek hívják, Oaklandben lakik. Az a híre, hogy egyike az ország legjobb 
specialistáinak, ami a kezek sebészeti helyreállítását illeti. Telefonon 
konzultáltak vele. Elvállalta, hogy iderepül, és a jövı hét közepén elvégzi a 
mőtétet. Gondolom, a bank kifizeti. 

– Igen – bólintott Alex. – Kifizeti. 
– Beszéltem Innesszel – folytatta Margot. – Azt mondja, ha Miles Eastin 

tanúskodik a bírósági tárgyaláson, akkor az FBI gondoskodik a biztonságáról 



meg arról, hogy más néven éljen tovább az ország valamelyik más vidékén. – 
Margot becsukta a noteszt. – Mondd csak, beszéltél ma Nolannel? – kérdezte. 

Alex a fejét rázta. Nem volt rá alkalmam. 
– Fel fog hívni. Szeretné, ha érvényesítenéd a befolyásodat, és segítenél 

Milesnak állást szerezni. Azt mondja, ha kell, addig veri az íróasztalodat, amíg 
meg nem teszed. 

– Fölösleges vernie az íróasztalomat. Az egyik alvállalatunknak vannak 
takarékfiókjai Texasban meg Kaliforniában. Majd csak akad hely 
valamelyikben Eastin számára. 

– Akkor talán felveszik Juanitát is. Azt mondja, akárhová megy Eastin, ı 
vele megy. És Estela is. 

Alex felsóhajtott. Örült, hogy egy dolog legalább szerencsésen alakult. 
– Mit mondott Tim McCartney a kislányról? – kérdezte. 
Alex ötlete volt, hogy elküldje Estela Núñezt dr. McCartneyhoz, a 

szanatórium pszichiáteréhez. Vajon okozott-e lelki sérülést a kislánynak – és 
ha igen, mifélét? – az elraboltatása és a megkínzatása? 

De a szanatórium gondolata azonnal Celiát juttatta eszébe. 
– Mondok én neked valamit – válaszolt Margot. – Örülhetnénk, ha mi 

olyan józan és kiegyensúlyozott emberek lennénk, mint a kis Estela. Azt 
mondja dr. McCartney, hogy megbeszélte vele az egészet. Az eredmény: 
Estela nem fogja eltemetni az élményt a tudatalattijában, hanem világosan fog 
emlékezni rá, mint egy rossz álomra, de nem többre. 

Alex érezte, hogy könny szökik a szemébe. 
– Hát ennek nagyon örülök – mondta. – Igazán örülök. 
– Mozgalmas nap volt! – Margot nyújtózott egyet, és lerúgta a cipıjét. – 

Egyebek között beszéltem a bankotok jogügyi osztályával a Juanitának 
folyósítandó kártérítésrıl. Azt hiszem, meg tudunk egyezni anélkül, hogy 
bíróság elé vigyelek benneteket. 

– Köszönöm, Bracken – mondta Alex. Elvette Margot poharát, és 
újratöltötte. A sajátját szintén. Közben megszólalt a telefon. Margot 
feltápászkodott, és fölvette a kagylót. 

– Leonard Kingswood. Téged keres. 
Alex a telefonhoz lépett és átvette a kagylót. 
– Tessék, Len. 
– Tudom, hogy pihenésre van szükséged ez után a nehéz nap után – 

mondta a Northam Steel elnök-vezérigazgatója –, és engem is fölzaklatott 
Roscoe tragédiája. De amit mondani akarok, nem várhat. 

– Mondd csak! – biztatta fintorogva Alex. 



– Az igazgatóság felbolydult. Ma délután óta két telefonértekezletet 
tartottunk, közben is összevissza telefonálgattunk. Holnap délre összehívják az 
FMA igazgató tanácsának teljes ülését. 

– És? 
– A napirend elsı pontja: elfogadjuk Jerome lemondását. Néhányan ezt 

követelték, és Jerome beleegyezett. Azt hiszem, nagy kı esett le a szívérıl. 
Igen, Patterton bizonyára föllélegzett, gondolta Alex. Nyilván semmi kedve 

ehhez a hirtelen rázúduló problématömeghez meg a most szükséges kritikus 
döntésekhez. 

– Aztán pedig – folytatta Kingswood a maga nyers ıszinteségével – téged 
választanak meg elnöknek, Alex. Azonnali hatállyal. 

Vandervoort közben a vallanak támasztotta a telefonkagylót, és pipára 
gyújtott. Pöfékelt néhányat, gondolkodott, aztán kijelentette: 

– Nem vagyok biztos benne, Len, hogy a mostani helyzetben kell-e nekem 
ez az állás. 

– Volt egy olyan érzésünk, hogy esetleg ezt fogod mondani, és éppen ezért 
kértek meg engem, hogy szóljak neked. Vedd úgy; Alex, hogy térden állva 
könyörgök. A magam és az igazgató tanács többi tagja nevében... 

Kingswood elhallgatott, és Alex érezte, hogy küszködik. A könyörgés 
mindig nehezére esik a Leonard L. Kingswood formátumú embereknek. 
Kisvártatva azonban Kingswood tovább erısködött. 

– Mindannyian tudjuk, hogy óva intettél minket a Supranationallel 
kapcsolatban, de azt hittük, mi vagyunk az okosabbak. Nos, kiderült az 
ellenkezıje. Figyelmen kívül hagytuk a tanácsaidat, és most valóra vált a 
jóslatod, így tehát arra kérünk, Alex... tudom, hogy megkésve... húzz ki 
minket a csávából. Azt is mondhatnám, hogy az igazgató tanács nem egy tagja 
aggódik a személyes felelıssége miatt. Mindnyájan emlékszünk, hogy te erre 
is figyelmeztettél bennünket. 

– Hadd gondolkozzam egy percig, Len. 
– Hogyne, persze. 
Alex arra gondolt, hogy most valami személyes elégtételt kellene éreznie, 

valami fölényfélét esetleg, amiért – lám! – igaza lett, és mindenkinek a 
szemébe vághatná, hogy: ugye, megmondtam! Hogy tudatában kellene lennie 
a hatalmának, hiszen – nem kétséges – nem egy ütıkártyát tart a kezében. 

De semmi ilyesmit nem érzett. Csak nagy szomorúságot a hiábavaló 
tékozlás miatt, hiszen hosszú ideig a legjobb, amit elérhet – feltéve, persze, ha 
sikeresen mőködik –, hogy a bankot ugyanolyan helyzetbe lendíti vissza, 
amilyenben Ben Rosselli hagyta. 

De megéri-e? Voltaképpen mirıl van szó? Indokolt-e a rendkívüli 
erıfeszítés, a mélységes személyes odaadás és áldozatvállalás, a feszültség? 



És miért? Hogy megmentsen a csıdtıl egy bankot, vagyis egy pénzáruházat, 
egy pénzcsináló gépezetet. Vajon nem sokkal fontosabb-e ennél az a munka, 
amelyet Margot végez a szegények és a hátrányos helyzetőek javára? Nem 
sokkal jelentısebb hozzájárulás-e az övé a kor problémáinak megoldásához? 
De azért mégsem egészen ilyen egyszerő a dolog, hiszen a bankokra szükség 
van, és a maguk módján éppoly nélkülözhetetlenek, akár az élelem. 
Pénzrendszer nélkül nincs civilizáció. Márpedig a pénzrendszert a bankok 
tartják mőködésben, bármennyire tökéletlenek is. 

Ezek ugyan elvont meggondolások, de van egy gyakorlati szempont is. Ha 
ebben a késıi stádiumban elfogadja is az FMA elnök-vezérigazgatói posztját, 
semmi biztosítéka nincs a sikerre. Sıt megeshet, hogy éppen az FMA 
felszámolása felett fog dicstelenül elnökölni, ha ugyan nem olvasztja magába 
egy másik bank. S ha ez következik be, a bankvilág nem felejti el, és a 
reputációjának is vége lesz. Viszont ha valaki egyáltalán megmentheti az 
FMA-t, hát ı az. Nemcsak a képességei vannak meg hozzá, hanem azok a 
belsı ismeretei is, amelyeket egy külsı embernek nem lenne ideje 
megszerezni. És ami még ennél is fontosabb: gondok ide, bajok oda, még 
most is hisz benne, hogy meg tudna birkózni a feladattal. 

– Ha elfogadnám a megbízatást, Len – mondta a telefonba –, szabad kezet 
követelnék bizonyos változtatásokhoz. Beleértve az igazgató tanács 
összetételét is. 

– Szabad kezet kapsz – válaszolta Kingswood. – Én személyesen 
garantálom. 

– Alex megszívta a pipáját, aztán letette. 
– Hadd aludjam rá egyet – mondta. – Holnap reggel közlöm veled a 

döntésemet. 
Letette a kagylót, és felvette a poharát & bárszekrényrıl. Közben Margot 

már a kezébe vette a magáét. Az asszony incselkedve nézett rá. 
– Miért nem fogadtad el? – kérdezte. – Mikor mind a ketten tudjuk, hogy 

úgyis igent fogsz mondani. 
– Szóval kitaláltad, mirıl van szó? 
– Természetesen. 
– Miért vagy olyan biztos benne, hogy elfogadom? 
– Mert érdekes feladatot kapnál, és az ilyen kísértésnek te képtelen vagy 

ellenállni. És mert a bankszakma az életed. Mellette minden egyéb a háttérbe 
szorul. 

– Nem vagyok benne biztos – mondta lassan, megfontoltan Alex –, hogy 
örülnék, ha ez igaz lenne. 



Pedig igaz volt, gondolta, legalábbis amikor Celiával éltem együtt. És 
vajon most? Most is igaz? Valószínőleg igen, mint Margot állítja. És az is 
valószínő, hogy senki se tud változtatni a maga alaptermészetén. 

– Valamit már régen meg szerettem volna kérdezni tıled – mondta Margot. 
– Miért ne most kérdezném meg? 

– Rajta! – bólintott Alex. 
– Akkor este, Tylersville-ben, amikor megrohanták a bankot, és az az idıs 

házaspár, tudod, egy életen át megspórolt pénzével a szatyorban, föltette 
neked a kérdést, hogy vajon teljes biztonságban van-e a pénzük az FMA-nál... 
Te azt felelted, hogy igen. Mondd csak, tényleg bizonyos voltál benne? 

– Már több ízben föltettem magamban ezt a kérdést. Rögtön utána, meg 
azóta is. Ha egészen ıszinte akarok lenni, hát azt hiszem, nem voltam. 

– De akkor éppen a bankot kellett megmenteni. Igaz? És ez volt az elsı. Ez 
fontosabb volt, mint az az idıs házaspár, fontosabb, mint a többi sorban álló, 
fontosabb volt még a tisztességnél is. Mert mi volt a legeslegfontosabb? Hogy 
a dolgok normális mederben folyjanak. – Egyszerre felforrósodott Margot 
hangja: – Ezért fogsz továbbra is azon lenni, hogy megmentsd a bankot, Alex, 
neked ez mindennél fontosabb, így volt ez Celiával, és így lenne velünk is, ha 
választanod kellene. 

Alex nem szólt semmit. Ugyan mit mondhatnék, ugyan mit mondhatna 
bárki, gondolta, ha a leplezetlen igazságot vágják a szemébe? 

– Úgyhogy végeredményben – folytatta Margot – nincs olyan nagy 
különbség, közted és Roscoe között. Vagy akár közted és Lewis közt. – 
Undorral vette kezébe a D'Orsey Newsletter-t: – Üzleti stabilitás, jó pénz, 
arany, magas részvényárfolyamok. Ezek az elsırendő dolgok. Az emberek, 
fıként a jelentéktelen kisemberek, csak messze, messze ezután következnek. 
Hát itt van kettınk között a nagy szakadék, Alex. És ezt nem hidalja át semmi. 

Alex látta, hogy Margot sír. Megszólalt az elıszobában egy csengı. 
– Az isten verje meg! – káromkodott Alex. – Folyton félbeszakítanak 

minket. 
A házi telefonhoz lépett, amely a lakást a földszinti portásfülkével kötötte 

össze. 
– Igen! Mi az? 
– Egy hölgy keresi, Mr. Vandervoort. Mrs. Callaghan. 
– Nem ismerek semmiféle... – Elakadt a szava. Lehet, hogy Heyward 

titkárnıje? – Kérdezze meg, hogy a bankban dolgozik-e. 
Szünet. 
– Igen, uram. A bankban dolgozik. 
– Rendben van. Küldje föl. 



Alex tájékoztatta Margot-t. Mindketten kíváncsian vártak. Amikor 
hallották, hogy odakint megáll a lift, Alex kiment az elıszobába és kinyitotta 
az ajtót. 

– Kerüljön beljebb, Mrs. Callaghan. 
Dora Callaghan hatvan felé járó, jó külsejő, jól ápolt asszony volt. Alex 

tudta, hogy sok éve dolgozik az FMA-ban, és legalább tíz esztendıt Roscoe 
Heyward mellett töltött. Rendes körülmények között kiegyensúlyozott volt és 
magabiztos, most azonban kimerültnek és idegesnek látszott. 

Prémszegélyő szarvasbır kabátot viselt. Kezében aktatáska. A bank 
aktatáskája, állapította meg magában Alex. 

– Sajnálom, Mr. Vandervoort, hogy így magára török... 
– Biztos vagyok benne, hogy megvan rá az oka. – Alex bemutatta Margot-

t, aztán megkérdezte: 
– Jólesne egy korty ital, nem? 
– Meghiszem azt – válaszolta Dora Callaghan. Margot elkészítette a 

martinit, Alex pedig lesegítette a vendégrıl a kabátot. Mindhárman a kandalló 
közelébe telepedtek. 

– Miss Bracken társaságában teljesen nyíltan beszélhet – mondta Alex. 
– Köszönöm. – Dora Callaghan kortyolt egyet a martiniból, aztán letette a 

poharat. – Mr. Vandervoort – mondta –, ma délután átnéztem Mr. Heyward 
íróasztalát. Gondoltam, tisztázni kell egyet-mást, némely iratot talán el kell 
juttatni valakihez. – Elfulladt a hangja, alig tudta folytatni. – Elnézést – 
suttogta. 

– Semmi baj... – nyugtatta szelíden Alex. – Nem sürgıs. 
Amikor Mrs. Callaghan némileg összeszedte magát, folytatta: 
– Volt néhány kulcsra zárt fiók. Mr. Heywardnak is, nekem is voltak 

kulcsaink, a magaméit azonban ritkán használtam. De ma igénybe vettem 
ıket. 

Ismét csend támadt. Vártak. 
– Nos, az egyik fiókban... Mr. Vandervoort, hallottam, hogy holnap reggel 

vizsgálat kezdıdik. És azt gondoltam... jobb lesz, ha megmutatom, amit 
találtam, mert maga bizonyára jobban tudja, hogy mi a teendı. 

Mrs. Callaghan kinyitotta a bırbıl készült aktatáskát, és két nagy borítékot 
vett elı. Átadta ıket Alexnek. Vandervoort látta, hogy valaki felvágta ıket. 
Kíváncsian húzta elı a borítékból, ami benne volt. 

Az egyik boríték négy tulajdonigazolást tartalmazott, egyenként ötszáz Q-
befektetési részvényrıl, G. G. Quartermain aláírásával. Bemutatóra szóló 
igazolások voltak, de nem kétséges, hogy Heywardéi, gondolta Alex. Eszébe 
jutott, mire célozgatott délután a Newsday riportere. Ez bizony alátámasztja az 
állítását. Nyomozás esetén persze további bizonyítékokra lenne szükség, de 



bizonyosnak látszik, hogy Heywardot, a bank magas rangú tisztviselıjét, 
akiben mindenki megbízott, megvesztegették. Ha élne, a leleplezést követıen 
büntetıeljárást indítanának ellene. 

Alex egyre rosszkedvőbb lett. Sose szerette Heywardot. Ellenfelek voltak, 
szinte attól a perctıl kezdve, hogy Alex az FMA-hoz került. De soha egy 
percig sem kételkedett Roscoe feddhetetlenségében. Egészen a mai napig. Ez 
bizony azt mutatja, gondolta, hogy bármennyire hisszük is, hogy jól ismerjük 
ezt vagy azt az embertársunkat, igazából mégsem ismerjük. 

Nagyon szerette volna, ha mindez nem történik meg; kiszedte a másik 
boríték tartalmát is. Kinagyított fényképek voltak, egy úszómedence partján 
négy meztelen nı, két meztelen férfi és Roscoe Heyward, felöltözve. Alex 
rögtön gyanította, hogy a képek nyilván emlékek arról a kirándulásról, 
amelyet Heyward a Bahama-szigeteken tett Big George Quartermain 
társaságában, és amellyel oly szívesen kérkedett. Tizenkét darab, számolta 
meg a fényképeket, és kiteregette ıket a kávézóasztalkára. Margot és Mrs. 
Callaghan csak nézett. Vandervoort elkapta Dora Callaghan pillantását. Az 
asszony elvörösödött. Elpirult?! Alex eddig azt hitte, hogy az ilyesmi már 
végképp kiment a divatból. 

Alexnek voltaképpen nevetni lett volna kedve, amikor végignézte a fotókat. 
Mindegyik szereplı – nincs rá más szó – nevetséges volt. Az egyik képen 
Roscoe elbővölten meredt a meztelen nıkre; egy másikon az egyik nı éppen 
megcsókolta, miközben Roscoe keze a nı melléhez ért. Harold Austin teste 
petyhüdt, hímvesszeje kókadt, mosolya bárgyú. A másik férfi szemben áll a 
nıkkel, csak a fenekét mutatja a kamerának. Ami a nıket illeti, nos, gondolta 
Alex, vannak, akik csinosnak találnák ıket. İ mindenesetre bármikor Margot-
t választaná, még ruhástul is. 

Mégse nevette el magát, tekintettel Dora Callaghanre, aki kiitta a martiniját 
és felállt. 

– Jobb, ha megyek, Mr. Vandervoort – mondta. 
– Helyesen tette, hogy elhozta nekem ezeket – mondta Alex. – Nagyra 

értékelem, amit tett, és személyesen fogok rájuk vigyázni... 
– Kikísérem – szólalt meg Margot. Vette Mrs. Callaghan kabátját, és az 

asszonnyal együtt kiment a felvonóhoz. 
Amikor visszajött, Alex az ablaknál állt, és a város fényeit bámulta. 
– Kedves asszony – jegyezte meg Margot. – És lojális. 
– Igen – bólintott Alex, és elhatározta, hogy bármilyen változások 

történjenek is másnap és a következı idıszakban, gondja lesz rá, hogy Mrs. 
Callaghan méltányos elbánásban részesüljön. Másokra is gondolni kell majd, 
persze. Tom Straughant azonnal elı kell léptetni ügyvezetı alelnökké, az ı 
eddigi helyére. Orville Young pedig Heyward posztjára kerülhet. Edwina 



D'Orsey a letéti osztály vezetıjeként avanzsálhat alelnökké; Alex már 
régebben foglalkozott a gondolattal, hogy Edwinával tölteti be ezt a pozíciót, 
és az asszony rövidesen még magasabbra hághat a ranglétrán. Addig is tüstént 
ki kell nevezni az igazgató tanács tagjává. 

Alex rádöbbent: máris adottnak veszi, hogy elfogadja a bank elnöki 
posztját. Nos, Margot éppen ezt mondta az imént. Nyilvánvalóan igaza volt. 

Hátat fordított az ablaknak meg a kinti sötétségnek. Margot a 
kávézóasztalka mellett állt, nézte a fényképeket. Egyszerre csak kuncogni 
kezdett. Erre aztán Alex is engedett iménti hajlandóságának, és elnevette 
magát. 

– Istenem! – kiáltott fel Margot. – Olyan szomorúan mulatságos! 
Aztán abbahagyták a nevetést, Alex az asztal fölé hajolt, összeszedte a 

fényképeket, és visszatette ıket a borítékba. Kísértésbe esett, hogy tőzre vesse 
az egész paksamétát, de tudta, hogy nem szabad. Bizonyítékokat semmisítene 
meg, amelyekre talán még szükség lehet. De elhatározta, hogy ha van rá mód, 
elrejti a fotókat a kíváncsiak elıl. Roscoe kedvéért. 

– Szomorúan mulatságos – ismételte Margot. – Az egész, nem? 
– De igen – válaszolta Alex, s e pillanatban tudta, hogy szüksége van 

Margot-ra és mindig is szüksége lesz rá. 
Kezébe vette Margot kezét, és eszébe jutott, hogy mirıl beszéltek, mielıtt 

Mrs. Callaghan beállított. 
– Sose törıdj a köztünk levı szakadékokkal – mondta nagy nyomatékkal. – 

Van egy csomó hidunk is! Te meg én jót teszünk egymásnak. Maradjunk 
együtt, Margot, költözzünk össze, most rögtön. 

– Valószínőleg nem fog beválni. Nem lesz tartós. Minden ellene szól. 
– Akkor be fogjuk bizonyítani, hogy ez csak a látszat. 
– Persze, egy dolog mellettünk szól – csillant meg huncutul Margot szeme. 

– A legtöbb emberpár, aki megfogadja, hogy “holtomiglan-holtodiglan", meg 
hogy “ásó-kapa", egy éven belül megindítja a válópert. Mi ketten viszont, ha 
úgy vágunk neki, hogy nem várunk vagy remélünk sokat, talán jobban fogjuk 
csinálni, mint a többiek. 

Alex átölelte és így szólt: 
– A bankárok és az ügyvédnık néha túl sokat beszélnek. 
 


