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A szerződésA szerződésA szerződésA szerződés    
 

A megbeszélt időpont előtt negyed órával érkeztek az épület elé.  
Rövid tanácskozás után beléptek a kapun. 
A portás, amikor megtudta, hova mennek, egyensapkájához emelte a kezét, 

tisztelgett és továbbengedte őket. 
Öten voltak.  
Vilmos pezsgősüvegekkel teli táskát cipelt. A súly miatt sűrűn kellett kezet 

váltania.  
Péter utána kullogott. Az ő szatyrában gondosan papírba csomagolt poharak 

lapultak.  
A kis csapatot Emil vezette végig az épület harmadik emeleti, szűk folyosóján. 

Milán és Hugó a csoport közepén lépkedtek. Egymást licitálva olvasták le az aj-
tók feletti számokat.  

— Ez csak a tizenegyes. Mit is mondtál, hányas számú szoba? — szólt oda az 
elöl haladó Emilnek. 

— Tizenkilences. 
— Szerencsés szám. Összeadod a kilencet az eggyel, az egyenlő tízzel, az 

egyet a nullával, az egy. Bingó! Nyerő szám! — mondta hangosan Milán. 
A helyiségben, ahová beléptek, hosszú asztal állt. Körülötte karosszékek. 
— Ez a tanácsterem — hajolt meg az üres székek előtt Hugó. — De hol van-

nak a házigazdák? 
Alighogy kimondta, az ajtónyílásban magas, szikár termetű férfi jelent meg. 

Néhány másodperc múlva még heten követték. 
Emil mosolyogva fordult a szikár férfi felé.  
— Köszönöm, hogy eljött, miniszter úr.  
Hozzálépett és kezet fogott vele.  
— Ha egyszer megígértem, csak természetes — viszonozta Emil erős kézszorítását 

a férfi. 
Emil miniszternek szólította, bár hónapokkal azelőtt megvált tárcájától. Más 

megbízatást kapott a kormányban. De úgy látszott, ha rangját nem is, tekintélyét 
megőrizte, mert az utána érkezők magas beosztású hivatalnoknak kijáró, mély 
tisztelettel köszöntötték. 

A privatizációs hivatal elnöke az asztalfőre ült. Előtte udvariasan megkérdezte 
az exminisztert, nem volna-e szíves ott helyet foglalni. Amire azt a válasz kapta, 
hogy „nem”. 

Több szó nem hangzott el. A teremben lévők némán kerestek maguknak ülő-
helyet. Emil és társai az asztal jobb oldalán telepedtek le, míg a privatizációs bi-
zottság tagjai velük szemben. 
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Az arcokon feszültség ült. Ha akkor valaki belép a helyiségbe, és szemügyre 
veszi a jelenlévőket, azt gondolhatta volna, hogy ott életbevágóan komoly, tragi-
kus esemény van kibontakozóban.  

Pedig csak gyári részvények eladásáról volt szó. 
A bizottság elnöke minden bevezető nélkül rátért a tárgyra. A magával hozott 

szerződés tizenkét példányát szétosztotta, egyet pedig megtartott magának. 
— Igazgatónőm — nézett az asztal bal oldalán ülő, szőke hajú, negyven év 

körüli hölgyre — részletesen beszámolt a mostani összejövetelt megelőző talál-
kozókon elhangzottakról.  

Az utolsó szónál az elnök az exminiszterre nézett, mintha jóváhagyását kérné. 
— Ami a részvények összértékét illeti — folytatta —, a bizottság úgy döntött, 

hogy azt megemeli százezer dollárral. Ezt a változást természetesen a szerződés 
külön paragrafusa tartalmazza.  

A bejelentés nyomán vibrálni kezdett a levegő. 
 — Nem értem! — tiltakozott Emil. — Tegnap még egymillió négyszázezer-

ről beszéltünk. 
— Az tegnap volt — jegyezte meg szárazon az elnök, és tollával babrált.  
Emil összenézett a társaival, mint aki tőlük várja a választ, vagy a megoldást.  
Vilmos, aki a legtestesebb, legmagasabb volt közülük, és a miniszter urat is az ő ösz-

szeköttetései révén ismerték meg, közelebb hajolt és azt súgta a fülébe: „Ne vitatkozz 
velük. Az a százezer ide vagy oda nem számít, úgyis részletben kell kifizetnünk.” 

— Miniszter úr! — emelte meg Emil kissé a hangját. — Azt hittem, tegnap az 
adásvételi szerződés minden pontjában megegyeztünk. 

A hivatalnok bólintott, majd felállt, odasétált az elnökhöz, mondott neki vala-
mit, olyan halkan, hogy a szavak útközben elvesztették erejüket. A suttogás tar-
tott még néhány másodpercig, majd az elnök felemelkedett székéről, s a volt ma-
gas rangú hivatalnokkal együtt kiment a teremből. 

Emil és társai idegesen néztek egymásra. Nem tudták mire vélni a fordulatot. 
Az asztal bal oldalán ülők tekintetéből azonban nyugalom sugárzott. Merev arc-
cal ültek egymás mellett, s mint a díszőrséget álló katonáknak, még a szempillá-
juk sem rezdült. 

Egyszer csak nyílt az ajtó. Az elnök jelent meg. Emilre nézett és intett, hogy 
fáradjon utána. 

A férfi halk léptekkel távozott, s követte az elnököt az irodájába. 
— Fiam — szólt a volt miniszter —, csűrtük, csavartuk, de megoldást nem 

találtunk. Lévén tizenharmadika, ez az utolsó nap, amikor a szerződést még alá-
írhatjátok. Tizennegyedikén már nem. Azt tanácsolom, mivel részletfizetésre vá-
sároltok részvényeket, ne akadékoskodjatok azért a plusz százezerért. Írd alá a 
szerződést és kész. 

— De hiszen egy csődbe ment gyár részvényeiért kell fizetnem. Nem elég, ha 
ennyi pénzt kidobok az ablakon, még tegyek hozzá százezret? — nézett rájuk 
felháborodva Emil. 
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— Persze, persze, csődbe ment vállalat, de akkor minek akarjátok megvásá-
rolni? — vágott vissza az elnök. 

— Látok benne fantáziát, lehetőséget. 
— Szóval potenciált! 
— Igen, azt. De ehhez újabb pénz kell, befektetés, új gépek, újabb emberek, 

munka, nagyon sok munka és áldozatvállalás. Álmatlan éjszakák, lemondás, 
gond, fizikai és szellemi energia, fantázia, törődés! Nem utolsósorban szerencse. 
Istenem, és mennyi minden még! 

— A ti dolgotok, ebbe nem lesz beleszólásom. Nos, aláírod vagy sem a szer-
ződést? — szegezte a kérdést Emilnek a volt miniszter. 

— Még akkor is, ha az nem méltányos? 
— Akkor is. 
A három férfi egymás után lépett a terembe. A tárgyalóban megtört a jég. 

Harsogó érvek csattantak fel. Azt vitatták, ha Emil aláírja a szerződést, kirúgja-e 
a gyár jelenlegi igazgatóját. 

— Csendet kérek! — ült vissza a helyére a privatizációs bizottság elnöke. — 
Hajlandó aláírni az ön előtt fekvő adásvételi szerződést, vagy rekesszem be az 
ülést? — nézett az asztal jobb oldalán ülőkre. 

Emil kivette zsebéből az erre az alkalomra vásárolt aranyhegyű tollát, lecsa-
varta kupakját, s az előtte lévő nyomtatott oldalakat akkurátusan lapozva, mint 
aki még egyszer meg akar győződni, hogy egyetlen apró részlet sem kerülte el a 
figyelmét, az utolsó oldalhoz ért. A toll megremegett kezében, de a következő 
pillanatban határozott vonásokkal aláírta a dokumentumot. Majd sorban mind a 
tizenkét példányt. 

Ezt követően mindenki igyekezett a szerződést ellátni a kézjegyével, kivéve a 
volt minisztert és Emil társait.  

Ismételten kínos csend ült a teremre. 
Miután végeztek, a bizottság tagjai felálltak az asztaltól és szó nélkül ki akartak 

menni a teremből. Emil az utolsó pillanatban kapott észbe. 
— Uraim, kedves uraim, hová sietnek? Kérem, jöjjenek vissza, ünnepeljük 

meg ezt a rendkívüli pillanatot — és társaihoz fordult, hogy vegyék elő a pezsgőt 
és a poharakat. 

Már egy órája tartott a vidámság, amikor a nagy hangzavar közepette az elnök 
újra csendet kért. 

— Most már árulja el nekünk, kedves Emil, kirúgja-e a gyár mostani igazgatóját? 
Acélhoz ütött acélként csengett az asztal körül ülők fülében a kérdés. Minden 

szem az igazgatóra szegeződött. A második széken ült a szemközti oldalon. 
 — Miért tartaná meg, ha már ennyi pénzt fizetett a gyárért? — szólt a bizott-

ság egyik tagja, s elröhögte magát. 
— Nem gyárat vett, hanem részvényeket — javította ki kollégáját a szőke hölgy. 
— Milyen könnyen játszanak önök egy ember sorsával! — kiáltott fel Emil, 

olyan erővel és elszántsággal, mintha a saját sorsáról lett volna szó.  


