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I. Fejezet
Gyors léptekkel haladt végig a Leonard – Bernstein Strasse-n egy elegánsan öltözött, negyvenes

éveiben járó férfi. Középtermetű, rövid fekete hajában már pár ősz szál is vegyült. Utóbbit nem
bánta, lehet, hogy még egy kicsit tiszteletparancsolóbb külsőt is kölcsönzött neki. A nagy sietségben
magas homlokáról már halántékára folyt pár verejtékcsepp. Fekete öltönynadrágot és sötétkék inget
viselt, a zakóját bal kezében vitte, jobb kezében fekete bőr aktatáskát fogott. Bognár Gábornak
hívták, és vagyonos magyar üzletemberként volt ismert. Még csak május volt,  de már 30 fokot
mutatott  az  utcán  lévő  digitális  hőmérő.  Reggel  még  azon  gondolkodott,  hogy  vegye-e  fel  az
öltönyhöz tartozó mellényt is. „Még jó hogy nem így tettem! Elég volt kibírni ezt a két órát úgy, hogy
elromlott a tárgyalóterem légkondicionálója” – cikáztak fejében a gondolatok, miközben percenként
ránézett a bal csuklóján hordott arany Rolex karórájára. „Ezt az órát is utálom, csak meg kellett
mutatni, hogy kivel is van dolguk” – folytatatta az eszmefuttatást, de hiába is kalandozott el, mindig
visszatért az aktuális problémához: 3 órája maradt Budapestre érni a következő tárgyalására. A
megbeszélés a potenciális osztrák partnerekkel jól sikerült, de még gondoskodnia kellett a magyar
befektetőkről  is.  Az  igazgatótanács  nem  igazán  támogatta,  mert  elképzelése  a  megszokottnál
magasabb kockázattal járt, viszont Bognár végigvitte akaratát és eddig csak kedvező jelek kísérték
merész vállalkozását. Ha sikerül, ez lesz élete legnagyobb üzlete. Útközben kilazította nyakkendőjét,
és  meglátva  fekete  Mercedesét,  futólépésre  váltott.  Kinyitotta  a  kocsi  ajtaját  és  bedobta  az
aktatáskát az anyósülésre. Még be sem zárta az ajtót, már indította is a motort. Nem sikerült. Újra
elfordította  a  kulcsot,  de még mindig semmi.  A tízedik próbálkozásnál  feladta,  és  tudatosult  a
fejében: lerobbant a kocsija! Kivette a kulcsot, magához vette a táskáját, és dühödten becsapta a
vezető  oldali  ajtót.  Vett  három  nagy  levegőt,  majd  elkezdte  latba  vetni  a  lehetőségeit.  „A
legcélszerűbb megoldás az, hogy a bécsi pályaudvarról vonattal átmegyek a Keletibe. Már jár Railjet
a két város között, ha tényleg olyan gyors, mint amilyennek mondják, akkor ez a legjobb opcióm.
Taxival nem érdemes mennem, ebben a csúcsforgalomban lehet, hogy a belvárosban el tudnám
tölteni a hátralévő három órát. Hol van itt a legközelebbi metróállomás?”- fejezte be az elméleti
mérlegelést, és szemeivel már az „U-Bahn” táblát kutatta. Nem látott ilyet, ezért gyorsan elővette
okostelefonját. Lemerült.

-  Nincs  nálam  szerencsétlenebb…-  sziszegte  fogai  között,  és  közben  arra  gondolt,  hogy
legszívesebben a földhöz vágná a méregdrága készüléket. Az autóba is majdnem belerúgott,  az
utolsó pillanatban állította  meg lábát  a  felismerés,  hogy aznap még jelenése van,  és  lehetőleg
normális  állapotú  cipőben  kellene  bemutatkoznia.  Gyorsan  feltalálta  magát,  és  azonnal  a
legközelebbi gyalogos felé vette az irányt.  „ Ezt a munkával járó stresszt le kellene vezetnem,
múltkor  Gyuri  ajánlott  is  nekem egy  edzőtermet  a  belvárosban…”-  nem tudta  befejezni  újabb
eszmefuttatását, mert már közben odaért egy járókelőhöz.

-  Entschuldigung,  wie  könnte  ich  den  Hauptbahnhof  erreichen?-  szólalt  meg  folyékonyan
németül.

A válasz az első pozitívum volt a sok csapás után: csak be kell fordulnia a sarkon a Donau- City
Strasse-ra, és onnan már csak egyenesen a Kaisermühlen VIC metróállomásig. Futásnak eredt, és
ügyesen cikázott keresztül a tömegen, csak a megállóhoz érve lassított. Fülelni kezdett, és már meg
is hallotta a halkan sikló járművet. A várakozó embereket megcsapta a huzat, a szél felkapott néhány
eldobott  papírdarabot  a  földről,  majd  pár  másodperc  múlva  be  is  futott  a  szürke  szerelvény.
Mindenki elkezdett az ajtók felé haladni, és a leszállók elengedése után betódultak az utastérbe.
Bognár direkt nem tolakodott, mert kieszelt egy tervet. Megállt leghátul, és utolsóként szállt fel, így
a célállomásra érve ő lesz az, aki először hagyhatja el a metrókocsit. Azt sajnos már nem gondolta át,
hogy ebben a helyzetben nem a legkényelmesebb utazni 9 megállót, az állandó fel- és leszállás miatt.



Hiányzott  a  tömegközlekedési  rutinja,  nem  is  emlékezett,  mikor  metrózott  utoljára.  Mindegy,
hajlandó volt meghozni ezt az áldozatot a jövendőbeli előnyért. Közben lassult a jármű, hamarosan a
Südtiroler Platz platformja következett. Egy erősebb fékezés után megállt. Bognár a tettek mezejére
lépett: az ajtók még csak olyan szélesre nyíltak, hogy éppen át tudta magát préselni köztük, és már
rohamtempóban el is indult a mozgólépcső felé. Arcán közben elégedett mosoly jelent meg: terve
bevált, és úgy érezte, ezzel végre ő adott egy pofont a mai napnak, és nem fordítva. A felszínre érve
körbepillantott,  majd futva indult  a  Hauptbahnhof  épülete  felé.  Átszáguldott  a  bejáraton,  majd
felnézett a menetrendet megjelenítő nagy képernyőre, és az első sorban meg is pillantotta azt, amit
keresett: két perc múlva indul a Railjet Bécsből Budapestre. Megjegyezte a vágányszámot, és már
rohant is a sínek felé. Jegyet venni? Ugyan minek, felőle megbüntethetik ötször is, csak érjenek
minél hamarabb Budapestre. Az utolsó kocsi utolsó ajtajánál felpattant a vagonba, és már indult is a
vonat. Ezzel úgy érezte, megszerezte aznap a második győzelmet. Átlépett az ajtón, ezzel beérkezvén
az  utastérbe.  Megint  szerencséje  volt:  alig  utazott  pár  ember  a  kocsiban.  Ki  is  szemelt  két,
egymással szemben lévő ülést, közöttük asztallal. „Na, megvan a tökéletes helyem is! Már nincs más
dolgom,  csak  várni.”-  ezzel  az  összegző  gondolattal  a  fejében  foglalt  helyet  a  menetiránynak
megfelelően néző széken. Elővett a táskájából egy zsebkendőt,  és megtörölte vele a verejtéktől
csillogó arcát. Kidobta a lába mellett található kis szemetesbe, majd hátradőlt, vett egy nagy levegőt,
s lassan kifújta. Jobbra fordult, és nézni kezdte a robogó vonat ablakából a külvárosi tájat. Elővette
telefonját, és a táskájából a töltőjét. „Még jó, hogy ezt hoztam magammal a mellény helyett. Ó, és az
asztal  alatt  van  konnektor  is,  remek!”  Elkezdte  feltölteni  a  készüléket,  majd  kényelmesen
elhelyezkedett. Pár percig csak a vonat halk hangját lehetett hallani, tökéletes nyugalom uralkodott.
„Milyen kényelmes ez így, nem kell vezetnem, időben pedig körülbelül ugyanannyi, mint autópályán.
Sőt, a pályafelújítások miatt lehet még kevesebb is. A végén még rákapok a vonatozásra?” – tette fel
a kérdést önmagának, közben pedig kinyílt az ajtó, és néhány utas lépett be. Körbepillantottak, és
elfoglalták a szabadon maradt, szembefordított üléseket, mint ahogy azt Bognár tette. Kis idő múlva
automatikusan zárult utánuk az ajtó, ezt halk, sziszegő hang kísérte. Már csak 10 centiméter volt
hátra,  amikor  hirtelen  elkapta  egy  kéz,  és  az  ajtó  engedelmesen  visszatért  az  előző,  nyitott
állapotába.

Egy nő lépett be a kocsiba.

Bognár  érdektelenül  felpillantott,  ahogy  ezt  az  előző  utasok  esetében  is  tette.  A  nő  pedig
ugyanúgy szétnézett, mint a pár másodperccel előtte érkezők is, hely után kutatva. Megtett néhány
lépést,  majd  táskáját  az  üzletemberrel  szemben  lévő  székre  helyezte.  Választott.  Mindketten
fejbiccentéssel üdvözölték egymást, melyet egy mosoly kísért. A hölgy felakasztotta a fogasra az
eddig karján áthajtva tartott  blézerét,  közben Bognár reflexszerű mozdulattal  kicsit  feljebb ült,
felszabadítva ezzel a szemközi lábteret. Csak ezután nézte meg alaposabban új utazópartnerét. A
harmincas évei elején járt, vékony alkatú, se nem magas, se nem alacsony. Egyszínű fekete szoknyát
viselt, halványlila blúzzal és cipővel. Egyszerű, mégis elegáns nyaklánca és karkötője is ezzel a két
színnel harmonizált, egyedül a bal csuklóján hordott aranyszínű karórája ütött el szettjétől. „ Látom,
van rajtunk valami közös”- gondolta a férfi, és a felismerés közben önkéntelenül mosolyra állt a
szája. Miközben a nő leült és a táskájában matatott, az üzletember egy feltűnésmentes (legalábbis
annak szánt) pillantást vetett az arcára. Szép vonásai voltak, amit világosbarna, leheletnyit hullámos,
vállig érő divatos frizura keretezett. A keresgélés közben élénken járt kék szempárja, míg végül meg
nem találta, amit keresett: egy összehajtott újságot. Elővette, majd gondosan kihajtogatta és olvasni
kezdte egy ismert magyar napilap friss példányát. „Szóval honfitárs!” - állapította meg Bognár, és az
újság  felé  eső  oldalát  kezdte  fürkészni.  Először  a  vezércikkre  terelődött  a  figyelme,  ami  a
bevándorlásról szólt. Milyen meglepő! Felette egy ellenzéki és egy kormánypárti politikus képe volt
látható a fejlécen, majd a lap alján a „közmunka” szó tűnt ki számára. Unalmas. Már nem érdekelte a
közélet, a politizálás, egyszerűen belefáradt. Soha nem volt nagy vitapartner ezekben a témákban, és
az utóbbi  években már úgy érezte,  hogy irritáló,  amikor kollégái  erről  órákon át  veszekednek.



Bognár  visszavonult  ettől,  más  irányba  terelte  figyelmét.  Érdekli  a  művészet,  vagyonának
köszönhetően áldozni is tud eme kedvtelésének. Pár hónapja magántanárhoz járt festészetet tanulni,
de ezt titokban tartotta munkatársai előtt. Csak kinevetnék. Ezen kívül rendszeresen eljárt úszni, és
nyomon követte a futball világának eseményeit is. Észre is vett egy eldugott sort a címlap egyik
szegletében, ami arra utalt, hogy egy ismert külföldi focista visszavonulni készül. „Végre valami
érdekes! Erről még nem is hallottam. Pedig még fiatal, és most igazolt át egy világszinten elismert
csapatba. Mégis miért hagyná abba?”- fejtegette a kérdést,  majd arra jutott,  hogy ezt csakis a
cikkből tudhatja meg. Elhatározta, hogy amint végzett a hölgy az újsággal, elkéri tőle, hogy az ügy
végére járjon. Tíz perc múlva el is érkezett a lehetőség.

- Elnézést, elkérhetném az újságját? – szólalt meg Bognár, miközben ujjával az asztalra helyezett
lapokra mutatott - Le vagyok maradva mostanság a nagyvilág eseményeivel kapcsolatban – folytatja,
kiemelve a „nagyvilág eseményei” szavakat, még véletlenül sem említve a sportrovatot.

- Persze, vegye csak el - válaszolt a nő, miközben bólintott egyet - bár én nem sok érdekeset
találtam benne. Csak a szokásos politikai maszlag.

- Akkor valószínűleg gyorsan végzek vele - mondta mosolyogva a férfi, miközben magához vette
az újságot az asztalról. Elkezdte böngészni az oldalakat, gyorsan átlapozta az említett „szokásos
politikai maszlagot”. Végül eljutott a sporthírekhez, és végigfutotta szemével a várva várt cikk sorait.
A  végén  megállt  egy  pillanatra,  összeráncolta  szemöldökét,  majd  összehajtotta,  és  csalódott
ábrázattal visszarakta az asztalra a napilapot. Világossá vált számára, hogy a szerző csak kiforgatott
egy sajtótájékoztatón elhangzott mondatot, és felfújta az egészet. Ennyit erről.

- Látom magánál sem aratott nagy sikert – szólalt meg váratlanul a nő, miközben az asztalról
Bognárra emelte tekintetét – láttam a savanyú arckifejezését miután elolvasta a sportrovatot.

- Jól látta – válaszol nevetve a férfi, titkolva döbbenetét, hogy lebukott – a médiának már nem
lehet hinni!

Éppen hozzá akart még fűzni valamit előző gondolatához, amikor belépett a kocsiba a kalauz:

- Fahrkarten, bitte! – hangzott el az udvarias felszólítás.

A hölgy elővette a jegyét, jóval rövidebb keresés után, mint ahogy az az újság esetében történt. A
kalauz leellenőrizte.

- Danke schön! – szólalt meg töretlen udvariassággal, miközben visszaadta a menetjegyet. Ezután
Bognárra pillantott, de nem volt ideje megszólalni, mert átvette tőle a kezdeményezést:

- Es tut mir Leid, ich habe keine Fahrkarte, aber ich werde die Geldbusse natürlich bezahlen.

- In Ordnung.- nyugtázta röviden a kalauz, és kitöltötte a büntetésről szóló papírt. Átadta, és már
indult is tovább.

-  Mi történt? –  érdeklődött  a  szemközt ülő hölgy,  miközben az üzletember elrakta a bírság
papírját a táskája egyik zsebébe.

- Nem tudtam jegyet venni, ezért megbüntettek – hangzott el a válasz közönyösen, jelezvén, hogy
ez a bírság nem sokat számít neki.

„ Ezek szerint nem tud németül” – állapította meg közben Bognár az új információt.



- Nagyon sietnem kellett, éppen hogy elértem a vonatot! – indokolta meg ezután a történteket.

- Ezt sejtettem, azért van még mindig biztos így lefőve! – szólalt meg a hölgy nevetve.

-  Ne  is  mondja!  Lerobbant  az  autóm a  belvárosban,  metróval  jöttem a  vasútállomásra,  és
felugrottam az első Budapestre tartó vonatra. – részletezte az eseményeket Bognár, hogy elterelje a
témát kimelegedett állapotáról - oda kell érjek pontosan…

Nem fejezte be, mert közben órájára vándorolt tekintete, majd rápillantott a menetidő hátralévő
részét jelző LED kijelzőre.

- Úristen! Még így is el fogok késni. Azonnal telefonálnom kell – szólalt meg rémülten, és már
nyúlt is a készülékért. A hirtelen mozdulattal kihúzta a töltő csatlakozóját.

- Szia Gyuri, itt Gábor! Lerobbant a kocsim Bécsben, vonattal tartok a Keletibe. Tudom, tudom,
ezért hívlak. Legalább fél órát fogok késni. Fel tudod tartani addig a magyar befektetőket? Mutasd
meg nekik az új  szökőkutat  az épületben,  hívd meg őket egy kávéra,  mesélj  vicceket,  akármit
tehetsz, csak szerezz nekem egy bő fél órát. Köszönöm Gyuri, jövök neked eggyel! A bécsi tárgyalás
egyébként sikeres volt, minden tetszett nekik. Euró milliók vannak kilátásban! Még egyszer köszi,
szia!

Visszarakta a telefont az asztalra, és újra csatlakoztatta a töltőjét. Közben elgondolkodott, hogy
minek is mondta el, hogy mi történt Bécsben a tárgyaláson? Egyáltalán nem volt releváns. És miért
hangsúlyozta ki a milliókat? Gyuri pontosan tudta a befektetés részleteit. Rápillantott a szemben
utazó partnerére. Úgy látszik, imponálni akart neki.

- Szóval Gábor! – törte meg barátságos hangnemben a csendet a nő.

- Még be sem mutatkoztam! Bognár Gábor vagyok. – s közben udvariasan átnyújtotta az asztal
fölött a kezét, mintha csak egy új, potenciális ügyfelének mutatkozott volna be.

- Szarvas Alexandra, nagyon örülök! – szólalt meg a nő, miközben kezet fogtak. Egyébként ne
aggódjon, általában többet ír ki a kijelző, mint a valós menetidő.

- Nem is értem, mi tart még majd’ két óráig! Közel 200 km/óra a sebességünk.

- Igen, Ausztriában annyi. Amint átlépjük a határt, jóval lassabban kell mennünk a magyar sínek
állapota miatt. Ezért tart ennyi ideig.

- Így már mindent értek. Látom rutinos utas.

- Szoktam vonatozni, de Bécsben csak egyszer voltam ezelőtt. Most utazok másodjára ezen az
útvonalon, de már először is feltűnt ez a sebességeltérés.

- Egyébként budapesti?

- Igen.

A jól induló csevelyben most rövid szünet állt be. Bognárnak nem jutott eszébe hirtelen semmi
más, és a nő sem kérdezett semmit. Kisvártatva viszont egy füzetecskét vett elő a táskájából. A
Kunsthistorisches Museum prospektusa volt.

- Csak nem a bécsi Művészettörténeti Múzeumban járt? – szólalt meg hirtelen Bognár, megtörve
az eddigi csendet. Hangja lelkes volt, hiszen maga is a művészet nagy tisztelője. Vagy csak annak



örült, hogy folytathatják a beszélgetést?

- Igen, ott voltam. Április végén nyílt reneszánsz festményekkel egy új kiállítás.

- Kedvelem a reneszánszt, bár hozzám közelebb áll a barokk festészet.

- Nekem a kedvenc korszakom a barokk! Csak nem maga is műkedvelő?

- Nem nézné ki belőlem? Ne higgye, hogy mindent üzletember csak a pénzzel foglalkozik!

- Volt a Rembrandt kiállításon a Szépművészeti Múzeumban?

- Természetesen!

A beszélgetés megkapta a kezdőlökést. Vidám hangulatban telt el az út hátralévő része, egészen
a Budapest tábláig. Ekkor Bognár elkomorodott. Pár percig csend honolt, és mereven nézett ki az
ablakon.

- Valami gond van, Gábor?

Közben már letegeződtek.

- Nincs semmi, csak eszembe jutott, hogy még tárgyalásra kell mennem.

-  Megint  ugyanazt  a  savanyú  arckifejezést  látom,  mint  amikor  elolvastad  azt  a  kacsát  a
sporthírekben!

- Nem is tudom, melyik szomorít el jobban - próbált tréfálkozni Bognár, de hangjában érezni
lehetett a levertséget.

A  vonat  kerekei  tovább  forogtak,  és  megállíthatatlanul  közeledett  a  szerelvény  a  Keleti
pályaudvar  felé.  Az  utasok közben elkezdték visszapakolni  laptop táskáik  tartalmát,  és  levenni
bőröndjeiket. Mindenki tudta, hogy hamarosan itt a végállomás. Tudta ezt Bognár is, de másokkal
ellentétben nem örült neki. Pedig három órája még minden vágya volt befutni az állomásra. Végül
megszólalt:

- Alexandra, én nagyon jól éreztem magam útközben…

- Szólíts Szandrának! Már mondtam, hogy nem szeretem, ha a teljes keresztnevemen szólítanak -
vágott közbe a nő.

- Igazad van, nem hívlak így többet – mentegetőzött Bognár, aki úgy érezte, megzavarták a
beszédében. Hirtelen összezavarodott.

„Hol is tartottam?”

- Mit akartál mondani Gábor?

-  Csak  annyit,  hogy  nagyon  élveztem  a  vonatozást.  Ez  a  nap  tragikusan  indult,  és  nem
számítottam rá, hogy ilyen kellemesre fordul minden…


