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1.
Felrobban egy bomba

A budai villa kertjében ezer hangon csicseregtek a ma-
darak.

Jó dolguk volt, mert rengeteg fa állt ott, kisebb-nagyobb
csoportokban, és az ágak sűrű lombokat tartottak. A ma-
darak éjjel itt aludtak, és nem kellett tartaniok ragadozók-
tól vagy kígyóktól. A lombok fészkeket is rejtettek, fatörzsi
odúk szabályos kerek nyílásain röppentek hol be, hol ki az
apró madarak. A tollas sereglet nemegyszer nagyobb csa-
patokba verődött, és szállt a tisztások fölött. Az utca zaja
csak ritkán szűrődött át, millió falevél fogta vissza a hegyol-
dalon felkapaszkodó autóbusz zaját. A busznak éppen a lej-
tős telek alján volt egy megállója, onnan mindig nagy gázzal
indultak a sofőrök. Télen nagyobb volt a zaj, a hideg levegő
is vitte, meg a lombok is ritkultak – de akkor meg a bezárt
ablakokon törtek meg az idáig eljutó, már amúgy is elgyen-
gült zajok.

De most tavasz volt, sőt nyár eleje. A madarak valóságos
eufóriában éltek, párt kerestek és találtak, fészkek készül-
tek a tojások alá, dalok röppentek fel minden pillanatban.
A nap sütött, az árnyékok rövidültek. A délelőtt éppen most
ment át a déli órákba, de még nem szólaltak meg a haran-
gok. Tizenegy óra múlott.

A fák között szabálytalanul növő fű majdnem észrevét-
lenül váltott át a házhoz közeli, gondozott pázsitba. He-
tente kétszer jött a kertész, és mindig nyírta, csinosítgat-
ta. Szabályos távolságra egymástól tuják sorakoztak, amott
távolabb meg karcsú ciprusok szökkentek a magasba. Ké-
kes színük elütött a kert általános zöldjétől, ahol a zöldek
vagy húsz árnyalatát gyűjtötte egymás mellé a gondos tu-
lajdonos.
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Az úszómedence már nagyon közel volt a házhoz, szin-
te annak folytatása lett. Aki megállt a medence kert felöli
oldalán, látta a villát is, legalább annak egyik oldalát. A te-
rep enyhén lejtett az utca felé. De az utca messze volt, a lej-
tést pedig ügyes kertépítők combig érő támfalakkal, szer-
pentinként kanyargó és szelídre vett sétáló utakkal igyekez-
tek elrejteni. A feladatot sikerrel oldották meg.

A medence és a kert egy avatott szemlélőnek elárulta,
hogy gyermekek nem élnek a házban. A medence fölé nem
nyúlt trambulin, a pázsiton nem álltak hinták, a sarokban
nem volt homokozó, és labdák, más játékok sem hevertek
sehol.

A villa hátsó traktusa dél felé nézett, így és innen kapta
a medence a legtöbb napot. A ház erre egy széles terasz-
ban folytatódott, ahol egy nagyobb asztal állt székekkel, és
az egész fölé magasodó narancssárga napernyővel. Ez volt
talán az egyetlen rikító, nem idevaló, sőt éppen ezért mond-
hatni frivol szín a ház és kert együttes látványában. A szem-
lélő bizonyára éppen olyan fehér ernyőt várt volna, amilyen
fehér párnák hevertek a székeken. Nem olcsó műanyag bú-
torok voltak ezek, egzotikus ázsiai fából készültek, bírták
az esőt is. Az asztalon fehér terítő, néhány tárgy. Szalvéta-
tartó, cukortartó, sótartó. Hamutartó nincs, itt senki sem
dohányzik, már régóta.

A teraszról széles, és még szélesebbre széthúzható csu-
paüveg ajtó vezet. Ami voltaképpen nem is ajtó, hanem
valóságos fal, a padlótól a mennyezetig ér. Ha valaki oda-
bent ül, legyen nyár vagy tél, az üvegen át látja az örökzöl-
deket, és úgy érezheti, hogy maga is része a kertnek. Ilyen-
kor, nyár elején ez olyan természetesnek tűnik, hiszen a fé-
lig elhúzott üvegfal-részleten is dől befelé a friss levegő és
a madárkórus hangja.

A villa háromszintes. A rózsadombi felső utcáról van
bejárás. Kicsit lejtős úton gurulhat le a tulajdonos a
garázsokig. Van belőlük három, és mellettük még egy fe-
detlen kocsiállás, a vendégeknek, ha itt-alvó vendég jönne.
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Akire egy vendégszoba is vár a harmadik szinten, a tetőtér-
ben, saját kis fürdőszobával. A bejárati kapu és a garázsok
ajtaja is távirányítóval nyitható.

A ház gazdái a második emeleten élnek. Van ott több
hálószoba is – egy ideje nem minden éjjel alszanak együtt.
Megesik, hogy éjszaka egyikük nincs is itthon. De a falak
hallgatnak. Erről is. A berendezés pazar. Pazarló. Süppedő
szőnyegek, festmények a falakon, valamelyik bizonyára fal-
ba épített páncélszekrényt is rejt. Stílbútorok a szalonban,
amit manapság inkább nappalinak hívnak. Ebben a házban
is.

Az első szinten van az amerikai konyha, gépesített, egy
légtérben a nappalival. Kisebb kamrányi dupla hűtő, egy
szakasz katonának elégséges élelemmel. Mindenfelé diszk-
rét fények. Amint sötétedni kezd, előbb a házban gyul-
ladnak ki az automata kislámpák, ezek keveset fogyasz-
tanak – de ha sokat fogyasztanának, akkor is beépítették
volna őket. Mindenfelé – a folyosókon, lépcsőfordulókban,
homályosabb zugokban – ott vannak, és világítanak. Ettől a
ház kívülről nézve hangulatos benyomást kelt, őszi vagy té-
li szürkületkor különösen. Egyfajta meleg, sárgás fény töl-
ti meg belülről, amely a földszinti ablakokon át kicsordul a
földre, olykor hóra is.

Másodjára a házat kívülről megvilágító lámpák telnek
meg élettel. Egy részük az épület négy külső falán található,
lefelé világítanak. Minden falra több fényháromszöget vetí-
tenek, testetlen kis piramisokat. Nagyon szép látványt nyújt
ilyenkor a ház, bármelyik évszakban. A kívülről szemlélő
nem tudhatja, vajon itthon vannak-e a háziak, de tagadha-
tatlanul szép a látvány.

Egy ilyen házat sem nappal, sem éjjel nem hagynak őri-
zetlenül. Van személyzet is. Egy nyugdíjas nő és egy férfi.
Külön lakásuk van a házban, elszeparálva. A nő főz és ta-
karít, a férfi hol a kertésznek segít, hol a bevásárlást vég-
zi, vagy a kocsikat mossa, az udvart és az úszómedencét
tartja rendben. Olykor a nehezebb tavaszi, őszi takarítási
munkáknál segít a feleségének.
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Szombaton egy órakor a villatulajdonos házaspár együtt
étkezik. Általában ez az egyetlen ebéd, amit együtt költenek
el. A ház asszonya még reggel tudatta a szakácsnővel, hogy
ma is ilyen nap lesz, tehát ebéd tizenhárom órakor a tera-
szon, ketten lesznek. És mivel ezt mondta, hát így is lesz.
Bár a ház igazi ura a férfi, de ő szinte soha nincs otthon,
míg az asszony nem dolgozik, ezért soha nem lehet tudni,
mikor megy és jön, mikor lesz otthon és mikor távol.

Szombat délelőtt van, tizenegy óra múlott. A konyha felől
remek illatok terjengenek. A ház készül a gazdák érkezésé-
re. A kertben a madarak őrülten csivitelnek.

Vanda óvatosan fékezett. A hófehér Lexus ebben a pilla-
natban a fékezési energiát visszatáplálta, és amikor a kö-
vetkező másodpercekben sem adott gázt, hát észrevétlenül
átváltott elektromos meghajtásra. A villanymotor még csön-
desebb volt, mint a benzines. Mindez persze nem is hatolt
el Vanda tudatába. Az esze máshol járt. És a teste sem tu-
dott még szabadulni attól, amit az imént átélt.

…Péter még harminc sem volt, Vanda néha nagy túlzással
azt mondogatta magának, hogy „a fiam lehetne”. De nem
volt az, és ez sokat javított a helyzeten. Különben is, Van-
da negyven múlott ebben az évben, és a klasszikus vicchez
hasonlóan elhatározta, hogy most a következő nyolc-tíz év-
ben annyi is maradt. „A nő életében a legnehezebb időszak
a negyven és a negyvenegy közti évtized”, hallotta valahol.
Ott ezt talán humornak szánták, de neki rémes valóság volt.
Mert mi egy nő negyven után? Amilyen hajó a Titanic volt.
Innen már csak lefelé van út, mondogatta magának ezt is.

Mert Vanda sok mindent mondogatott önmagának. Haj-
naltól késő estig beszélő viszonyban volt magával. Jósolt,
fogadkozott, figyelmeztetett, de éppenséggel nem szokott
mosolyogni magának, nevetni meg pláne nem.

Péterrel hetente egyszer találkozott. Szombat délelőtt
pontban tízkor. Sajnos a fiú máskor nem ért rá. Vanda so-
hasem kérdezte, miért, félt a választól. Ha csak családja
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lett volna, azt könnyebb elviselni, elvégre neki is van fér-
je. De Péter meglehetősen homályos alak, a telefonszámát
Vanda egy könnyelmű barátnőjétől kapta, akinek valaha vi-
szonya volt vele. Vanda nem akart belegondolni, hogy mi
az igazság. Félt, hogy éppen az lehet, amire oly görcsösen
igyekezett nem gondolni. Hogy ez a Péter egy profi dzsi-
goló, aki abból él, hogy minden nap két-három nőnek ad
némi-nemű nemi örömöt. Nem akart tudni a többiekről, ha
vannak egyáltalán. Sok jel mutatott arra, hogy vannak. Pé-
ter lakása eléggé különös volt – mintha lakott volna ott nő
is, meg nem is. A fürdőszobában női holmik is voltak, de
Vanda sohasem látott ott senkit. Lehet: a krémek, illatsze-
rek, női fürdőköpenyek, papucsok és fürdősók az ügyfelek
rendelkezésére álltak?

Péter szerető volt, és masszőr, és pszichiáter, és életvi-
teli tanácsadó. Amikor Vanda szombat délelőtt tíz előtt pár
perccel becsöngetett odalent, a társasház kapuja azonnal
berregni kezdett. Péter nyilván pontos menetrenddel dol-
gozott, de ennek semmi nyoma nem volt. Ahányszor Vanda
beállított és vizslatva körülnézett a lakásban, nem találta
nyomát annak, hogy más nő járt volna ott az elmúlt szom-
bat óta. Ugyanakkor érezte, nagyon is érezte, hogy nincs
egyedül. Ahogyan a nagyvadak a maguk territóriumán
napok múlva is érzékelik egy-egy vetélytárs átvonulását,
felbukkanását, úgy szimatolt Vanda is – nemegyszer szó sze-
rint szimatolt, nem érez-e idegen parfümöt, vagy más illa-
tot? De nem tapasztalt ilyesmit. Úgy sejtette, szombaton-
ként ő az első, és ha vannak is mások, akik Péter kifogy-
hatatlan potenciájára vágynak, csak ő utána következnek.
Legalábbis szombaton.

Vanda ebben az évben fekete hajat viselt. Kleopátra-
frizurája – hitte – afféle védjegy, éppen azért, mert
manapság mások már nem hordanak ilyent. Hízásra
hajlamos volt, folyton a mérlegen állt, diétázott, és
kilátástalannak tűnő harcot vívott a kilókkal. Bőre
szoláriumbarna, smink nélkül nem nagyon mutatkozott
mások előtt. Naponta többször vizsgálgatta a tükör előtt a
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szeme körüli ráncokat, és néha depressziós lett attól, amit
ő úgy nevezett: „Negyvenes átok”. A negyvenedik születés-
nap akár a temetése is lehetett volna, csodálkozott is, hogy
az ünneplők nem talpig feketében jöttek őt felköszönteni.

Lelki bánat okán olykor kissé túlzásba vitte a sminkelést.
De ez nem szombaton történt. Mert szombaton a „szere-
tőjéhez” megy, szokta mondani bizalmas barátnőinek, hol-
ott gyanúja szerint Péter semmiképpen sem volt a szerető-
je, a szó klasszikus értelmében. Csak egy férfi, akivel min-
den héten ugyanazon a napon dugtak egy jót. Vandának
legalább ennyire szüksége volt, hiszen a férjével…

– A férjem elhanyagol – mondta Péternek. Már a sze-
retkezés után voltak. Vanda teljesen meztelenül feküdt az
ágyon. Péter az előző órában megtett mindent, amit egy
szeretőtől elvárhatnak. Különféle pozíciókban szeretkez-
tek, Vanda kétszer is eljutott a csúcsra. Itt végre nem kellett
megjátszania magát, ahogyan néha otthon. Főleg régebben,
amikor még…

– Régebben még rendszeresen szeretkeztünk, aztán egy-
re ritkábban. Ő is csak negyven múlott, hát nem kéne még
leállnia, igaz, Péter?

– Igaz, kedvesem – Péter mindig ilyen személytelen mó-
don szólította Vandát, aki tudata mélyén gyanította, hogy
így tesz másokkal is, és éppen azért praktikus neki ez a
módszer, mert így nem kell megjegyeznie és minden pilla-
natban eszében tartania, kivel is van éppen? „Kedvesem,
szépségem, drágám, kicsim”, és volt még a készletben. „Pé-
ter, mint a becéző szavak szótára”, gondolta egyszer Vanda,
és akkor nagyon büszke volt magára, hogy ilyesmi eszébe
jutott. Nagyjából tisztában volt a saját szellemi képessége-
ivel. Most már így utólag csodálkozott, hogy húsz évvel ez-
előtt majdnem három évet – no, igazából két év és egy sze-
meszter volt – tanult a komoly egyetemi falak között, gyógy-
szerész lett volna, ha lett volna. Aztán gyorsan férjhez ment
a feltörekvő hivatalnokhoz, akinek mindenki nagy jövőt jó-
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solt. Még maga Vanda is. Feleség lett, nem gyógyszerész,
otthon ült és nem járt munkába. Most meg itt van. Mezte-
lenül egy idegen pasas lakásában.

– De mostanában már rám sem néz. Vagy egy éve,
legalább. Biztosan van valakije, nem gondolod, Péter?

– De én is azt hiszem, drágám.
– Egy másik nő… vele megy az ágyba, nem velem!
– Ez már csak így van – Péter csinos volt, szép testű.

Azelőtt versenyszerűen sportolt, karbantartásképpen talán
még most is. Szoláriumbarna mindenhol. Szó szerint min-
denhol. Sajátos karriert csinált Budán. A sok unatkozó, gaz-
dag, és olykor nem is csúnya úrinő között találta meg a
számítását. Masszőrként indult a pályája, és hivatalosan a
mai napig is az maradt. Adózott is a bevétele után, mi több,
masszőrvizsgája is volt!

Amikor befejezte a sportolást, és hirtelen a semmiben
találta magát, úgy érezte, neki nem kell elmennie edzőnek
egy vidéki csapathoz, és ezzel örökre ilyesféle életre ítél-
ni önmagát. Először ara gondolt, körülnéz Budán, feleségül
vesz egy nagyon gazdag, nálánál jóval idősebb asszonyt.
Aztán rájött, hogy egy mellett biztosan unatkozna, és a
végén megcsalná, akkor kitörne a balhé, magyarázhatná,
hogy az ő szexuális potenciája több nőre van hitelesítve,
méghozzá naponta… Látott egy filmet a tévében, ott ugyan
olasz volt a fiatalember, aki ebből élt, de Péternek semmi
kétsége sem volt afelől, hogy a módszer meghonosítható
itthon is. Már csak megfelelő formát és helyet kellett hozzá
keresni. A forma a „gyógymasszázs” lett, a hely meg ez.
Eleinte csak bérelte ezt a szép, napfényes, tágas lakást,
egy társaság egyik emeletének negyedrészét. Két év múlva
annyi pénze volt már, hogy meg is vehette. Igaz egyik ügy-
fele is adott kölcsön tíz milliót, amit azóta részletekben és
természetben ad vissza: ledolgozza.

Péter élete sínen volt. Ha most abba kéne hagynia a
„masszírozást”, akkor is lenne mit a tejbe aprítania élete vé-
géig, szokta mondogatni valakinek. Annak az egyetlen nő-
nek, akit a párjának tartott, és aki tudta, miből él. A nő is,
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Péter is számolták már az éveket, amikor ennek vége lesz.
Akkor aztán mindketten eladják drága budai lakásaikat, és
alighanem vesznek helyettük egy közöset, de azt valahol
Mallorcán, kilátással a tengerre, persze. És többé semmi
sem érdekli majd őket.

– Mi az, hogy „ez már csak így van”? – Vanda majdnem
annyira élvezte ezeket a beszélgetéseket utána, mint a sze-
xet előtte. Pétert nagyon okos embernek tartotta, és a sze-
xen kívül igényt tartott arra is, hogy utána megbeszéljék a
problémáit. Márpedig Vandának mindig voltak problémái.
Ő maga a probléma, gondolta Péter, de bölcsen hallgatott
róla. Erre rendezkedett be, sőt, néha pszichológiai szak-
könyveket is bújt. Tudta, ezt is elvárják tőle néhányan,
és nekik sem akart csalódást okozni. Egy héten keresett
annyit, mint más egy hónapban, és három héten át a bejövő
pénzeket csak sorban felrakta a bankszámlájára. Meg ara-
nyat is vett, és zafírokat, olykor pedig eurót, amit egy bécsi
bankban tartott. Pétert nem érhette kellemetlen meglepe-
tés.

– Csak azt jeleztem ezzel, kedvesem, hogy a férjek már
csak ilyenek. Csak azt furcsállom, hogy ezt éppen te mon-
dod, most és itt – hogy világos legyen a mondandója,
rámutatott a nőre. Az ágyra, a meztelenségére, a tettére
akarta felhívni a figyelmet. És Vanda most meg is értette:

– Ez már csak az én reakcióm! A férjem egy éve elhanya-
gol.

– Te meg másfél éve jársz ide – jegyezte meg Péter, de
rögtön mosolygott is, nehogy megharagudjon ez a jól fizető
ügyfél. Akinek több tízezret megér ez a szombat délelőtti
másfél-két óra. Hát most magához ölelte a nőt, bőrük kelle-
mesen érintkezett, most már nem keltve újabb vágyakat.

– No jó, igazad van. De azt nem tudom, hogy Zoltán vi-
szonya mikor kezdődött azzal a…

– Ismered?
Vanda arcán átfutott egy undorfintor. És ebben benne

volt minden. Közelebb húzódott a férfihoz. A lakásban kel-
lemes volt a hőmérséklet, meztelenül sem fáztak. Volt vala-
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mi Péterben, ami arra késztette Vandát, hogy elmondja neki
a legtitkosabb gondolatait is. Péter ezen nem csodálkozott.
Így volt mindegyik ügyfelével. Még azokkal is, akik kap-
csolatuk első stádiumában még tényleg csak masszázsra
jártak hozzá. A hölgyek idővel átmennek a „szexmasszázs”
stádiumba, és onnan már nyílegyenes út vezet a hálószoba
nagy vörös ágyához. Persze, közben a tarifák is emelked-
nek. Péternek soha nem volt szüksége reklámra, nem kellett
hirdetnie a lapokban vagy a kerületi tévében. A nők a legbi-
zalmasabb barátnőiknek adták csak meg a telefonszámát.
Most is minden héten voltak újabb jelentkezők, és Péternek
néha eszébe jutott, hogy keresnie kell egy fiatalembert, aki
legalább olyan nagy legény agáton, mint ő. Úgy megkétsze-
rezhetné az ügyfelek számát, viszont a bevételt nem, hiszen
annak a fiúnak járna legalább a plusz bevétel kétharmada.
De akkor nem kéne elutasítania az új jelentkezőket.

– Látásból, de az is elég. Harminc körül van, és már
osztályvezető, nagyon törekvő és okos, mondják a férjem
munkatársai. Tényleg ügyes egy nő, mindig jól helyezkedik,
elvált, azt hiszem. És amikor ráhajtott Zoltánra, a férjem
megváltozott.

– Ez érthető. Ilyenek a férfiak, drágám – és Péter most
megölelte az asszonyt, aki még nem sejtette, hogy ez már a
búcsúzás előkészítése. Péter ugyanis félszemmel az órát is
nézte. Tizenkettőkor jön a következő ügyfél, vagy ahogyan
olykor magában nevezte: páciens. És most negyed tizenket-
tő múlott.

De Vandát nem volt könnyű lerázni:
– A fenébe, miért kellett ennek megtörténni? És éppen

velem? – úgy kesergett, mint a rákos betegek szoktak, ami-
kor megtudják a helyzetet. Péter még egyszer megszorítot-
ta őt, pár szóval vigasztalta. Aztán elengedte és felkelt az
ágyról. Ez eléggé egyértelmű jelzés volt, de Vanda még úgy
tett, mintha nem értené:

– Ha a ribanc tovább merészkedik, majd kitalálunk va-
lamit a barátnőimmel. Akár még el is tehetjük láb alól!
– sziszegte dühösen. És akkor, látva Péter feléje forduló,
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csodálkozó arcát, megértette: ezt nem kellett volna monda-
nia. De nem volt annyira okos, sőt ravasz, hogy most egy
fél mondattal elterelje a figyelmet erről az elszólásról. Hát
még inkább belelovallta magát:

– Igen, azt hiszem, a többiek kitalálhatnának valamit…
De talán nem is lesz rá szükség. Eltakarodik a ribanc
magától is. És különben is, nem kell nekem félnem egy
ilyentől!

Péter rámosolygott:
– Igazad van, kicsim. Nem kell megijedni a nehézségek-

től. Biztosan megoldódik ez is.
Ezt olyan hangsúllyal mondta, hogy Vanda majdnem el-

olvadt. Igen, erre volt szüksége. Mármint azon kívül, amit
előtte kapott a férfitól. Ennek most egy hétre elégnek kell
lennie, úgy a testnek, mint a léleknek. Vanda mindig előbb
gondolta és mondta a testet, és csak utána a lelket. Ő már
csak ilyen volt…

…Vanda gázt adott és a fehér Lexus felgyorsult. Már az
utcájukban járt, felfelé haladt. Egy másik autó jött szembe,
a parkoló kocsik miatt alig volt annyi hely, hogy elkerüljék
egymást. De aztán ezen is túl volt. Tizenkettő alig múlott
pár perccel, amikor Vanda már haza is ért.
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Közjáték 1.
(Két hónappal később)

Rumba Viktor kicsit úgy érezte magát, mint a
közmondásos „gúzsbakötve táncolók”. Szeretett volna na-
gyobb mozgásteret, de erre semmilyen lehetőséget nem ka-
pott. Nem kapott, mert nem kért. És nem kért, mert nem
kérhetett. Életében először, titokban, a saját szakállára nyo-
mozott.

A Nemzeti Nyomozó Iroda századosának megkötötték a
kezét a szabályok, a főnökök, és nem kis mértékben éppen
saját jólneveltsége. Meg az indokolt óvatossága. Azt még el
tudta érni, hogy a kerületi kapitányságtól baráti alapon kap-
jon egy másolatot a Borszéki-dossziéból. Két estét töltött
a dosszié fölött, aztán elkezdett jegyzetelni. Beleírta mind-
azt, amit tudott a Klánról. Nem volt ez sok. Semmiképpen
sem elég ahhoz, hogy ő, vagy más, akár a rendőrség vádat
emeljen gyilkosságért.

Pedig a halott megvolt, tudta Rumba. Látta a róla készült
fotókat is. Az ilyen képeket nem szokta leközölni a sajtó.
Még akkor sem, ha egyáltalán hozzájutnak. A halott em-
ber itt olyan rettenetes állapotban van, úgy néz ki, hogy
a szemlélőt a hideg is kirázza. Rumba mindig nagyra be-
csülte a boncorvosokat, különösen a törvényszéki boncoló-
kat. Valami különös érzés fogta el, ha a proszektúrára kel-
lett mennie. A szagok nem bántották, hiszen elvileg úgy is
csak a fertőtlenítő szereket érezhette. De az ottani speciális
hangulat, a „halál és a halottak helye” sokkal inkább ha-
tott rá. Egyáltalán nem sújtotta le, hogy köröskörül – ha
nem is láthatóan –halottak hevernek, és ha olykor be kel-
lett mennie, hogy maga is megszemléljen, vagy azonosít-
son egy halottat, nem lepte meg semmi. Már elérkezett oda,
hogy tudja: a halott, az a hatvan-hetven-nyolcvan kiló hús
és csont, ami ott hever egy nagy tepsiben vagy a hidegfé-
mes boncasztalon, nem az igazi ember. Nem az, akit ismer-
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tek, szerettek, gyűlöltek, aki új életet akart kezdeni, és va-
lahogy rosszul végezte, különben nem ebben az intézmény-
ben őriznék szánalmas maradványait. Az ember, az igazi én-
je, a minősége, az, ami emberré teszi – valahol másutt van
már akkor. Rumba csak harmincnyolc éves volt, de nemegy-
szer gondolt a halálra. Igaz – sohasem a sajátjára.

Most hát ült este otthon a lakásában, és ezt a dossziét
forgatta. Táplálkozott emlékeiből is. Egy pillanatig sem volt
számára kétséges, hogy valami vagy valaki – netán valakik?
– összekapcsolják azt a múltkori ügyet ezzel a mostanival.

Ha nem más, hát a kedves feleség, Vanda személye.

Borszéki Zoltán a negyvenegyedik évében járt.
Nem volt szép ember – igaz, csúnya sem. Nagyon is

átlagos volt a külseje. Olyan, amin a nők szeme ritkán
akad meg, csak átsiklik rajta a tekintetük. Nem volt ma-
gas és nem volt kisportolt. Egy átlagos kelet-európai férfi
benyomását keltette. Ami azt jelenti, hogy bár igyekezett
törődni magával, ez nem nagyon sikerült neki, és nem is volt
teljesen egészséges. A világnak ebben a felében, ha előbb
nem, hát negyvenen túl minden nőnek és minden férfinak
van valamilyen nyavalyája – és még örülhet, ha csak egy.

Zoltán keveset mozgott, majdnem elhízott. Rövid nya-
ka és talán kissé aránytalanul nagyobb feje volt. Igyeke-
zett egyenesen járni, de a combjai is vastagok voltak, ki-
csit szét kellett raknia a lábait minden lépésnél. A legjobb
öltönyöket hordta, de azok nem mindig álltak rajta úgy,
ahogyan kell. Ennek ellenére volt benne valami megnye-
rő, az arcán általában optimizmus ült. Nem lehet véletlen,
hogy a főpolgármesteri hivatal mindig őt tolta a kamerák
elé, ha valami kellemetlen dolgot kellett megmagyarázni a
médiának, és persze a budapestieknek. „Majd a Borszéki
elmagyarázza”, intettek a főosztályvezetők. Végül is, éppen
a média-kapcsolatai és módszerei miatt maga Borszéki is
azt vette észre, hogy egyszer csak egész beosztott gárdája
alakult, és valami „kommunikációs osztály vezetője” vagy
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igazgatója címet kapott. Ennek már vagy két éve, és azó-
ta rájött, hogy minden pillanatban készen kell állnia. Hi-
szen korrupciós vagy egyéb ügyek nap mint nap történnek,
igaziak és hamisak. Az igaziak tekintélyes része sohasem
derül ki, csak suttognak róluk. A többi kiderül, és olyan-
kor Borszéki Zoltán áll ki a kamerák elé, derűsen néz az
újságírókra, és meggyőzően rebegi a mikrofonokba, hogy
„ez csak egy politikai támadás lehet, nem egyéb”. Az álhí-
rek főleg az ellentétes pártok lapjaiban születnek, az első
betűtől az utolsóig úgy találják ki őket, csak éppen vala-
milyen létező, valóságos személyhez, eseményhez vagy fo-
lyamathoz kapcsolják. Ha valahol a polgármesteri hivatal
érintett egy építkezésben, egy telek-eladásban, fejlesztés-
ben vagy bármiben, akkor ahhoz már akkor hozzákapcsolja
a média a korrupciót, amikor még a terveket sem készítet-
ték el, nemhogy egy kapavágás történt volna.

De Zoltán mindig a helyén van. Megesett, hogy éjfélkor
hívták fel, és hajnali egykor már ott kellett állnia az éjsza-
kai reflektoros tévékamerák előtt a vasúti összekötő hídnál,
vagy hajnalban úton volt Budáról Pestre, amikor a kocsi-
ban keresték a mobilján, és olyasmikről faggatták, mint leg-
újabb eseményekről, amikről akkor hallott először. De ott
volt a Hivatalban délelőtt és délután. Azon kívül majd’ min-
den este el kellett járnia fogadásokra, tanácskozásokra, ér-
tekezletekre, napközben hol villásreggeliken bukkant fel
kifogástalan öltönyei egyikében, hol meg munkaebédeken
sürgött-forgott. És jól érezte magát ebben a forgatagban,
amelynek közepén – hitte sokszor – ő maga áll. Minden
ember azt hiszi, van a végtelen Univerzumban egy állandó
pont, amely körül forog a világ – és ez ő maga.

Most pedig hazaért a villájába, amely rózsadombi vi-
szonylatban ugyan nem volt valami nagy dobás, de azért
százmilliónál többet ért. A házat még a szülei hagyták rá,
akik a pártállami időkben nem akárkik voltak. A házat per-
sze úgy kapták, nem vették, és mire elszállt az a röpke öt-
ven év, már senki sem kérdőjelezte meg a Borszéki-család
tulajdonjogát.
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Zoltán tehát úgy ült most le a teraszon a narancsszínű
napernyő alá, mint aki itthon van. És nagyon is így érez-
te magát. Mellesleg nem csak ebben a házban, de Budán,
sőt egész Budapesten is. Igaz, Észak-Budán soha nem járt
a Szarvas-hegynél messzebb, ezért nem is hallott olyan eg-
zotikus helyekről, mint Rozáliasor vagy Erdőföldek. És nem
csavargott még Észak-Pesten sem, legalábbis nem jutott
el a Bogarasig, vagy a Száraz-kút-dűlőbe, és nem tudta,
mi az a Sikátor. Keleten Ferihegy volt az ő kis világának
a legtávolabbi pontja, délen pedig nem jutott el a Belső-
majorig vagy Péterimajorig – a legmesszebb, ahol megfor-
dult, a Holmierdő volt csak. Ugyanúgy nyugaton a Kama-
raerdő széle volt egyben Borszéki Zoltán Budapest-határa
is – számára onnan a következő állomás már csak Bécs le-
hetett, ahová sokat járt. Nappal is, éjszaka is. Mindig vol-
tak apróbb szerelmi ügyei, és nemegyszer megesett: itthon
beadta Vandának, hogy hivatalos ügyben Bécsbe kell utaz-
nia, és felhatalmazása van arra, hogy ha sokáig elhúzódik
a tárgyalás, ott alhat Bécsben, a polgármesteri hivatal fize-
ti a bécsi szállodát is. Ez még olykor igaz is volt, azzal az
apró plusszal, hogy ilyenkor sohasem egyedül aludt a bécsi
szállodaszobában.

Pontban tizenhárom órakor megjelent Vanda is.
– Szia!
– Szia!
Legtöbbször ennyi volt az érintkezés köztük egy-egy

huszonnégy óra alatt. Ha összefutottak kora reggel, el-
hangzott ez a dupla „szia!”. Bár korán reggel aligha
találkozhattak, hiszen amikor Zoltán elment dolgozni, Van-
da még javában aludt, és jóval később is.

Este meg vagy Vanda is elment valahová, vagy Zoltán
is későn jött haza. Mostanában egyre később. Már külön
hálószobája volt az emeleten, és Vanda néha félálomban
hallotta, hogy most ment be a fürdőszobába. Olykor az
óra foszforeszkáló számlapjára pillantott, innen tudta: éj-
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fél jól elmúlt, olykor éjjel kettő is. Ha másnap, vagy két
nappal később rákérdezett, Zoltán mindig igen udvariasan
tájékoztatta, miszerint egy fogadáson volt.

Hogy hihetőbbé tegye ezeket a dolgokat, számos
fogadásra el is hívta asszonyát. Már csak azért is, mert
tényleg voltak ilyenek, legalább heti egy vagy kettő. Ilyen-
kor is csak ritkán érkeztek együtt, a legtöbbször Zoltán
már ott volt, hivatalból, hisz haza sem ment munka után.
Vanda meg a jelzett időpontot alig húsz-harminc perccel
meghaladva érkezett, ha kellett egymás mellé álltak, fő-
leg a fotózások alkalmával. Voltak már olyan városházi
fogadáson is, ahol egymással egyetlen szót sem váltottak,
mégis nagyon rutinosan intézték a dogokat. Ha kellett, be-
szélgettek másokkal, pózoltak közös fényképezéshez, ették,
amit kell és itták, amit kell.

– Jól vagy? – kérdezte a férfi. Nem unottan, és érdekte-
lenül, ahogyan máskor szokta. Már ha szokta egyáltalán.
Most volt valami egyéb is a hangjában. De Vanda erre nem
figyelt. Készült a kérdésre, ami bizonyosan el fog hangza-
ni, mert elhangzott minden szombaton egy órakor, a „heti
ebéd” alkalmával. És most sem tévedett, mert a kérdés íme,
megérkezett:

– Mit csináltál délelőtt?
Vanda most nagyon vigyázott, hogy a hangja éppen olyan

unott legyen, mint ahogyan a férje szokta kérdezni a „jól
vagy?”-ot.

– Juli barátnőmmel mentünk el az ócskapiacra. Ő talált
ezt-azt, én viszont semmit.

Vanda minden szombatra más programot talált ki, amit
Zoltán el is hitt. Ezen az egy területen Vanda agya vágott,
és logikus, az évszakhoz is igazodó, szombati napon való-
színű ál-programokat gondolt ki és adott be a férjének. Pé-
tert és a szombat délelőtti szexet semmiképpen nem akarta
elveszíteni.

– Juli az a…
– Őszes hajú, vékony.
– Járt itt egyszer, ugye?
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– Igen, kétszer.
A párbeszédnek nem volt semmi értelme, sem alapja, de

ezt csak Vanda tudta. Juli nevű barátnőjének sok értékes
tulajdonsága volt, ám egy olyan is, ami eléggé negatív lehe-
tett: ugyanis Juli nem létezett. Soha nem is volt. Vandának
nem volt Juli nevű barátnője, de minden második-harma-
dik alkalommal, ha Zoltán rákérdezett a délelőtti program-
ra, Vanda azonnal Julihoz menekült. Juli annyira valós sze-
mély lett, hogy nemcsak Zoltán hitt benne feltétlenül, de
olykor-olykor már maga Vanda is. Zoltán megesküdött vol-
na, hogy egyszer-egyszer látta is ezt a Julit, sőt hogy Vanda
bemutatta őket egymásnak.

Julinak léteznie kellett Vanda számára, ugyanis könnyen
lebukhat, ha három-négy tényleg meglévő barátnője közül
említ valakit – akivel esetleg Zoltán találkozott ugyanakkor
valahol a Belvárosban. Akkor kész, lebukás, gyanakvás, ve-
szekedés… Még talán zsebpénzmegvonás is! Mert hát Van-
da minden hónapban több százezer forintot kapott a férjé-
től a kiadásaira. És ez sok éve így működött, az asszony
pedig nem látott ebben semmi rendkívülit. A nem dolgozó
barátnői is kaptak a férjüktől. Hiszen ha nem dolgoznak,
nem is lehet önálló keresetük, pénzük sem. No, ugye!

Zoltánon látszott, hogy valami emészti. De nem mert
szólni a leves alatt. Valami fékezte. Amikor a szakácsnő be-
hozta a második fogást, és elment, Zoltán már majdnem
rákezdte. De aztán egy pillantást vetett a tányérján barnálló
hússzeletre és meggondolta magát. Nem, ezt az ebédet nem
lehet ilyesmivel tönkretenni. Ha eljut odáig, hogy elmondja,
amit akar, minimum, hogy befejeződik az ebédelés. Sőt, az
is lehet – kapott a halasztást lehetővé tévő ürügyön –, hogy
elkezdenek repkedni a tányérok. Vanda kiszámíthatatlan,
ha feldühödik. És ettől biztosan éktelen haragra gerjed. Hát
nem jobb, ha akkor már csak kávéscsészék vannak az asz-
talon, vagy azok sem?

A madarak éktelenül daloltak, a nap sütött, a fák és a
pázsit zöldek voltak, az úszómedence vize kék, akár az ég-
bolt. Tökéletes hangulat – amit most majd el lehet ronta-



20

ni. Zoltán fejében megfordult, hogy vár ezzel egy napot,
de ha belegondolt, hogy holnap meg vasárnap lesz, és ak-
kor azt kell elrontani… Jobb ezen mielőbb túlesni, mondta
ki magában. Mindenesetre már tényleg csak kávéscsészék
voltak az asztalon. A súlyos cukortartót a férfi óvatosan ma-
ga elé húzta. A szája mozdult, de még mindig elég nagy volt
benne a félelem. Nem Vandától félt, mert tőle sohasem ijedt
meg, hanem attól a reakciótól, amit majd kivált a mondan-
dója. Ha úgy lesz, ahogyan sejti, akkor Vanda nem is Vanda
lesz már, hanem egy dühöngő hétfejű sárkány.

Megszólalt, de a szája még mást mondott, nem azt, amit
akart:

– A tegnap esti fogadásról egyenesen hazajöttél?
– Ühüm – felelte Vanda, ami nem volt igaz, mert

Orsolyával és Gerdával, akik szintén a fogadáson voltak, el-
mentek a Zserbóba egy kicsit pletykálni. És az, hogy Zoltán
ezt megkérdezte, bizonyította, hogy ő viszont nem jött haza
még sokáig. Hisz ha előbb állít haza, mint a felesége, most
nem kérdezne ilyent. De Vanda, ha későn este érkezett ha-
za, mindig megnézte a garázsban, ott van-e már Zoltán Au-
dija. „Ahol az Audi, ott Zoltán”, szokta mondogatni ilyenkor,
elégedetten. Mert szerette tudni, meddig ér a szabadsága.
És akkor volt szabad a fehér Lexus meg ő, ha nem kódor-
gott vagy várakozott a közelben az Audi és Zoltán.

Végre Zoltán elszánta magát. Az esze már a kávé kitöl-
tése óta azon járt, milyen szavakat használjon. Egyáltalán,
mi legyen az első mondat? Annak bizony „ütősnek” kell
lennie, olyannak, ami rögtön beviszi Vanda fejébe a fontos
információt. Márpedig Vanda fejébe nem könnyű bevinni
bármit is, ezt már régóta tudta. Néha eltöprengett azon,
hogy miért is vette feleségül ezt a nőt? És nem tudott rá
más magyarázatot, mint ami tényleg történt: a szex volt az
oka. Huszonévesen Vanda nagyon jó nő volt, mindenki iri-
gyelte Zoltánt már az egyetemen is. Hát elvette, és elein-
te nem is volt semmi baj. Csak később derült ki, hogy Van-
da nem szeret dolgozni, és ami még rosszabb: nem is akar.
Ha pedig nem akar, hát nem dolgozik, de el kell őt tartani.
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Aztán kiderült, hogy meddő, gyereket sohasem fog szülni.
De nagyon csinos volt, és ha butácska is, de tudott viselked-
ni társaságban. Zoltán még most is érzi olykor, ha bevonul
vele valahová, hogy a férfiak mind a feleségét nézik, aztán
őt, és alighanem irigykednek egy kicsit. Persze, azok az ide-
gen pasasok nem tudhatják, hogy Vanda valójában milyen,
de ezt nem is akarják megtudni, nem ez a szándékuk, ha-
nem hogy Vandát egyszer vagy maximum kétszer ágyba vi-
gyék. Zoltán sohasem lehetett benne biztos, hogy valakik-
nek ez már sikerült-e vagy sem: talán tudat alatt ez indo-
kolta az utolsó kérdését is a tegnapi estéről. Pedig a lelke
mélyén már nem érdekelte a válasz. Sőt, semmilyen kér-
dés és semmilyen válasz nem érdekelte. Legfeljebb az az
egyetlen téma, amit most készült feldobni. Hátradőlt a szé-
ken, egy percig mereven nézett maga elé, jól megnézte a
damaszt asztalterítőt – érdekes, ezt eddig észre sem vette,
pedig úgy rémlik, minden szombaton egy órakor ezen az
abroszon kapja az ebédet…

Zoltán fölvetette a fejét, és egyenesen Vanda szemébe
nézett. Meglepte a felesége rászegeződő tekintete, mint-
ha Vanda érezte volna, hogy ő megszólal. Nem tudatos em-
beri érzés volt ez, inkább afféle állati ösztön. Ahogyan a
forráshoz inni járó őz sem csak azért szagol bele a levegő-
be, hogy a vadász szagát érezze – ha mégis, akkor elrohan,
és inkább egy napig nem iszik. Az ösztöne most csak annyit
súgott Vanda-őzikének, a negyvenéves Bambinak, hogy ott
az asztal másik végén valami készül. Hát kíváncsian várt.

Zoltán kinyitotta a száját, aztán becsukta. Még mie-
lőtt aranyhalra kezdett volna emlékeztetni – akinek most
egyáltalán nem állt szándékában mások kívánságait teljesí-
teni – végre megszólalt:

– Vanda, nekem van valakim, ezért el fogunk válni.



22

A levegő megfagyott. Vanda úgy is érezte: az egész teste
jégbe fagyott. És bár lát mindent maga körül, sőt, a fejét
is tudja forgatni, mozgatni, mégis, mintha jeges zselében
ülne. Olyan hideg is lett hirtelen. Jeges hideg.

Csak meredten nézte Zoltánt, az ismerős arc mögött zöld
volt a háttér, persze, a fák. Vanda szeretett volna valamit
mondani, de mintha hirtelen lebénult volna. Valami gyűlt
beléje, gyűlt csak egyre inkább, érdekes módon az agya
még nem tudta feldolgozni a hírt, de a zsigerei máris ké-
szen voltak a reakcióra. És amikor végre az agyába is el-
ért a megértés, hát kitört belőle minden. Elröppent az őt
körülzáró jég, és a bénultság is. Vanda olyan lett, mint egy
tűzokádó vulkán!

Ordított. Ahogy a torkán kifért. Mélyről jöttek belőle a
szavak. Eleinte, igaz, nem is szavak voltak ezek, csak vala-
mi artikulálatlan üvöltés. Erdei vadak szólnak így, azok is
csak holdfényes éjszakán, vagy tomboló téli viharban, ami-
kor őket is magával ragadja a félelemből táplálkozó harag.
Amikor szelek süvítenek, még a föld is megmozdulni látszik,
emberderéknyi fák törnek ketté, és jókora köveket görget
le a szél a hegyek ormáról.

Vanda egyetlen perc alatt ősemberré lett. Ősasszonnyá,
akinek párját egy másik nőstény vinné magával. A hím meg
hagyja magát elráncigálni onnan, sőt, talán még örül is en-
nek? Miközben ordított, és nem válogatott a szavakban, vé-
gig Zoltán arcát nézte. Nem szerette volna, ha Zoltán feláll
és elmegy. De ettől még nem fékezte magát. Végig látni
akarta azokat a hideg szürke szemeket, amelyek ott a kerek
arc közepén, a barna haj alól rámeredtek. Már régebben is
tudta, hogy amikor Zoltán így néz, akkor nem fog elmozdul-
ni, mert valamilyen válaszra vár. Nem megy el innen addig,
míg Vanda igent vagy nemet mond. Érthetően.

Hát Zoltánnak erre most várnia kellett. A férfi döbben-
ten ült. Sok mindenre számított, de erre a szóvulkánra
aligha. A trágár szavak valóságos lavinája zúdult rá, gép-
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puskalövedékek sebességével jöttek szemből a négy és
ötbetűs szavak. Kivétel nélkül mindegyik megérkezett, amit
nyomtatásban még soha nem látott. Egyetlen egy sem ma-
radt el. A jelzők kétfelé oszlottak. Az egyik felét természe-
tesen ő kapta, a másikat az a „valakije”, aki „van neki”. Az
emberi és állati világból vett szavakat megkapta az a nő is,
akinek Vanda csak a nevét tudta, és néhány fogadáson már
látta. Akkor éppen az tűnt fel neki, hogy soha nem jön a kö-
zelükbe, de ha szétváltak és külön-külön mentek társalogni,
ahogyan azt az ilyen fogadásokon tenni kell, egy idő után
mindig megjelent a nő Zoltán mellett.

De hát most nem ez számított! Hanem az, hogy Vanda
vesztes nőstény lett. Csak zsigereiben sejtette, mennyit ha-
bozhatott és vívódhatott Zoltán, mire eljutott odáig, hogy
eléje állt ezzel a mondattal.

Annál nagyobb volt benne a harag. Vajon mennyit ér-
het neki az a nő, ha ezt is megkockáztatta, ha vállalja a
válással járó nagy veszteségeket és tömérdek idegeskedést
is? Vandában belül valósággal forrtak az indulatok, az arca
kipirult, a szeme villogott. Megrázta párszor a fejét, még
majdhogynem némán is, jelezve, hogy szerinte ez nem le-
het, nem igaz – a frizuráját sem sajnálta már. Még ült a szé-
ken, de már tüzes katlan volt az is. És ő maga is mindinkább
instabillá vált. Dülöngélt a széken, aztán felállt. Még nem
mozdult az asztal mögül.

Zoltán előbb úgy érezte, lefagy, mint egy számítógép.
Nem tudott mozdulni. Vanda reagálása megdöbbentette, a
székéhez szögezte. Csak ült mozdulatlanul. Eleinte egy ab-
szurd színházban érezte magát. Amíg Vanda is szemben
ült bele. Amikor az asszony felállt, már sejtette, hogy nem
ússza meg ennyivel.

– Te rohadt állat! Tudtam! Már vagy egy éve tudtam!
Az üvöltés végre elhalt, de csak azért, mert Vanda majd-

nem elvesztette a hangját. Onnantól kezdve erős, színpadi-
as suttogással folytatta. Zoltán csak a szeme sarkából érzé-
kelte, hogy a szakácsnő megjelent a teraszajtóban, de rög-
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tön el is menekült. Az ajtó persze félig szét volt tolva, tehát
amit most itt Vanda üvöltözött eddig, az mind „kiment az
éterbe”, talán még a szomszédok is hallották.

És az asszonyból tovább ömlöttek a rettenetes kifejezé-
sek. Olyanok is, amelyeket Zoltán sem hallott soha, és nem
is álmodta volna, hogy Vanda ezeket ismeri. A felesége ott
állt vele szemben, és Zoltán most azt kérdezte magától el-
hidegült belsejében: „Ez a nő tényleg a feleségem volt? Sőt,
még most is az..?” Az egyetlen kapaszkodót, reményt a még
szó adta.

Vanda nem kapott fel semmit az asztalról. Talán valahol
a lelke mélyén ezt túl kicsinyes dolognak tartotta? Vagy
annyiszor hallott már ilyenről másoknál, hogy nem akar-
ta a férjére pazarolni a csészéket, tányérokat, de még az
evőeszközöket sem? A gyűlölet, amit az ismeretlen nő iránt
érzett, most kiteljesedett a Zoltán iránt érzett gyűlölettel.
Ahol hárman vannak, ott neki nem lesz jó, fogta fel, hiszen
azok ketten összetartanak, ellene.

Ekkor zuhant rá a félelem is. Nem fokozatosan nőtt fel
benne, hanem egyszer csak ott volt, mint egy hatalmas da-
ganat, ott belül hirtelen nőtt, egyre több helyet foglalt el, és
ugyanakkor az agyában is megjelent. Még nem merte vé-
giggondolni, de e nélkül is tudta a végeredményt: ha bekö-
vetkezik ez a válás, akkor neki vége! Hát megmarkolta az
asztal szélét, hogy el ne essen. Az érintés erőt adott, mintha
a talpa is biztosabban tapadt volna a terasz kőpadlójához:

– Nem válok el! Érted? Nem válok! És te is gondold meg
ezerszer, mit teszel. Fogd fel, hogy engem nem lehet elhagy-
ni!

Volt valami az asszony hangjában, amitől a hideg szaladt
végig Zoltán hátán. Ugyanakkor amit látott, az külön is el-
rémisztette. Vanda addigra teljesen kifordult önmagából.
A haja kócosan lógott a szemébe, az arca eltorzult, a háta
meggörbült. Nehezen lélegzett, a hangját csak egy-egy pil-
lanatra nyerte vissza. Valami olyasmit kiabált rekedten,



25

hogy Zoltán ezt nagyon meg fogja bánni, de most még itt
az alkalom, hogy visszavonja. Mindkét kezével az asztalra
támaszkodott, és fölötte hajolt közelebb a férjéhez:

– Ne merd megtenni! Én nem fogok nyomorogni..! Csak
azért, hogy te élhesd a világodat a macáddal!

A tekintetük egymásba mélyedt. Zoltán tudta: Vanda is-
meri őt, tudja, hogy ha nem is szól egy szót sem, de ilyen
mozdulatlan az arca és hideg a tekintete, akkor már dön-
tött, vitának nincs helye. Ha a Városházán a beosztottak
nem mondhatnak ellent és teszik a dolgukat úgy, ahogyan
ő megmondta nekik – akkor itthon is ő az úr!

De ez csak egy villanás volt a fejében. Az ijedtség már
befészkelte magát a gondolatai közé. A férfi nyugtalan lett.
Lehet, hogy hidegnek hitt szürke szeme elárulta ezt, mert
Vanda valami kis elégedettséggel, halkan sziszegte:

– Látom, felfogtad. Nem akarok erről többet hallani. Azt
csinálsz, amit akarsz, azzal a nővel, vagy egy másikkal, vagy
tíz másikkal! De nem válhatsz el, érted? Ha mégis meg
akarod tenni, beledöglesz, Zoltán! – és ekkor gondolt csak
a barátnőire. Fruzsinára, Orsolyára, Gerdára. És persze
Dorinára. Ahogy így nézte a férfit, ajkai most még inkább el-
torzultak, gonosz kifejezés jelent meg az arcán. Zoltán még
sohasem látta ilyennek. És amit hallott, tovább növelte a
nyugtalanságát:

– Ha válni akarsz, nem éred meg a válóperes tárgyalást.
Ha kedves az életed, velem maradsz, te gazember!

„Ha gazembernek tartasz, miért küzdesz értem?” – kér-
dezte volna Zoltán, de a felesége ekkor sarkon fordult, és
berohant a házba. Zoltán sejtette, most egy hatalmas sírás
következik. Tulajdonképpen milyen jó a nőknek! Tudnak
sírni. A férfiak mindent magukba fojtanak, ráadásul a leg-
többjük elmondani sem tudja a fájdalmát, nemhogy kisírni
mások vállán, vagy csak úgy szólóban. Ült hát még egy ide-
ig, csak nézett maga elé. Döbbent ürességet érzett ott belül.

De az elhatározása nem ingott meg.
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