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(kisregény)

I.

„Minden hónapra jut egy ilyen idióta… (nem sértésből)”

Délelőtt tizenegy volt, amikor a férfi késsel a mellkasában becsöngetett hozzánk. Azért 
emlékszem ilyen pontosan, mert a csengő épp annak az idegesítő, tizenegy órás sorozatnak a 
kezdésébe harsogott bele, amiben egy kutya ment meg csapdába esett embereket. A 
lakótársam, Aaron odavolt ezért a szarért, én meg nem láttam értelmét vitatkozni rajta. 
Úgyhogy közösen néztük a kutyás sorozatot. Mindennap – kivéve hétvégén, amikor nem 
adták. 

– Kinyitom – pattantam felmondtam akkor Aaron mellőlnek, hálásan, amiért otthagyhatom 
a tévétműsort. 

És így történt, hogy egy szál pizsamában, az égett, reggeli pirítósomon nyámmogva, 
szirénákból és kutyaugatásból farigcsált dallamok háttérzajától kísérve – egyszóval rettentő 
lehangoló körülmények között – örökre megváltozott az életem. 

Persze, első pillantásra nem látszott jóféle változásnak, talán másodikra sem, ám végül… 
de erről majd később. Egyelőre csak kinyitottam egy bejárati ajtót – a túloldalán azzal a 
bizonyos férfival.

Az első reakcióm az volt, hogy leejtettem a pirítósomat. A második egy jó nagy adag 
káromkodás. AÉs a harmadik pedigez:

– Mi. A. Bánat.
A férfi velem ellentétben nem tűnt zaklatottnak. Mintha egyáltalán nem zavarta volna, 

hogy egy méretes kés áll ki a testéből,t döftek belé, hogy az inge teljesen átázott a vértől, vagy 
úgy általánosságban az a tény, hogy abban a pillanatban nagyon, de nagyon halottnak kellett 
volna lennie. Ha valaminek, hát leginkább unottnak látszott. A körmével a beléállított kés 
markolatát piszkálgatta.

Szükségét éreztem tehát megismételni: 
– Mi. A. Bánat.
Ekkor végre megszólalt: 
– Aaron itthon van?
Nem hittem, hogy ezek után történhet olyan, ami még meglepszámítok valamire, de 

nyilván mégis, mert ez a kérdés – ha lehetséges volt – még az eddigieknél is készületlenebbül 
ért. Mielőtt azonban kinyöghettem volna még egy „mi a bánatot”-ot, Aaron bukkant fel 
mögöttem.

– Kerülj beljebb, pajtás! – vetette oda az ajtónkban ácsorgó idegennek, azzal már ment is 
vissza befelé.

Aaron mindenkit „pajtásnak” nevezett, még a mogorva postásunkat is, akit az egész utca 
rühellt, szóval ez még nem jelentette, hogy a késes fickóval tényleg barátok lettek volna. Nem 
mintha megnyugtatott volna, ha azok. Nincs az a referencia, ami egy halottnak-kéne-lennie-
mégsem-az alakot kicsit is elfogadhatóbbá tudott volna tenni.

Valószínűleg még jó darabig bénultan ácsorogtam volna azaz ajtóban ácsorogtam volna, ha 
a késes férfi nem dönt úgy, hogy ő bizony tényleg bejön, mert így viszont kénytelen voltam 
félreugrani az útjából. A cipőtalpa alatt ott ropogott a reggelim maradványa. 

– Teát, kávét valaki? – kiáltotta a konyhából Aaron.
Én becsuktam az ajtót. Erre a pillanatra is jól emlékszem, mert ez akkor fontos 

dilemmának tűnt döntésnek tetszett: kirohanni az utcára és segítségért kiabálni, vagy 
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magamra zárni a benti őrületet. Most már nem vagyok benne biztos, hogy ha az előbbit 
választom, nem kanyarodott volna mindenképp – előbb vagy utóbb – ugyaneabbea az irányba 
az életem… De megint előreszaladtam.

Aaron tehát konyhatündért játszott. A késes férfi a kanapénkon ült, és ezúttal a pengekés 
ejtette sebét vizslatta. Én igyekeztem nem idegösszeroppanást kapni ott nyomban.

– Teát vagy kávét? – kérdezte újra bukkant fel Aaron a konyhából, ezúttal már a frissen 
elmosott teáskannánkat lóbálva a kezében.

A késes fickó ujjai megindultak a testén tátongó lyuk felésérülése felé.
– Ami azt illeti, egy jó erős kávé most jól esne – mondtam szinte kétségbeesetten, és 

lerogytam a kanapétól legtávolabb eső fotelbe.
Aaron mintha nem érzékelte volna feldúlt lelkiállapotomat – vagy simán csak arra jutott, 

hogy úgy döntött, nem hajlandó tudomást venni róla –, mert széles mosolyra rándult húzódott 
a szája.

– Pompás. Te, pajtás? 
A férfimegszólított zavarodottan pillantott fel. 
– Ööö… nem ismerem a szabályokat, de nekem lehet ilyet? Mármint kávét inni?
– Nagyobb kárt már úgyse csinálhat, nem igaz? – kedélyeskedett Aaron, majd megint 

eltűnt a konyhában. 
– Hát, igaz – bólintott a fickó, bár válaszát az immár odakint a kávéfőzésselvízforralóval 

babráló foglalatoskodó Aaron se nem láthatta, se nem hallhatta.
Egy ideig a kinti csörömpölést hallgattuk. Aaron megengedte a vizet. Elzárta a vizet. Majd 

három csésze koppant a konyhapultonElővett három csészét.
– Szóval – sóhajtottam végül – honnan ismeri Aaront?
A késes férfi rám bámult. Sokáig bámult. Aztán megvonta a vállát. 
– Nem ismerem.
– Á.
A víz odakint bugyogva forrt fel.
– Na, és hogy történt az öhm… – ügyetlenül a kés felé integettem – … eset?
Újabb vállrándítás. Ezt ezúttal egy bűntudatos mosoly is kísérte, afféle, amit az ember 

akkor használ, ha véletlenül elejti az aprót a pénztárnál, vagy a buszon rá kell szólni, hogy 
adja át a helyét a terhes nőnek. A lényeg, hogy nem ilyen helyzetekre találták ki, mint ez a 
mondat:

– Arra már nem emlékszem.
Aaron a konyhában a hűtőt nyitogatta. Kinyit. Becsuk. Mint később kiderült, tejet keresett 

– hiába.
– Na, és – próbálkoztam újból – a nevét tudja?
A jutalmam ezúttal egy lesajnáló pillantás volt. 
– Már hogyne tudnám a nevemet! Steve.
– Steve…?
– Steve.
– Remek – toppant be ekkor Aaron −, látom, összeismerkedtetek. – A bögréket egy tálcán 

hozta be (nem tudtam, hogy van tálcánk), és óvatosannagy műgonddal a fotelem meg a 
kanapé közöttié, az asztalra rakta. Cukrot és édesítőt is tett a kávék mellé (azt se tudtam, hogy 
van édesítőnk). 

– A tej elfogyott – fűzte hozzá magyarázatként, mintha bármelyikünk is panaszkodott 
volna miatta, aztán leült Steve mellé a kanapé végébemásik végére.

Ekkor gondoltam arra – furcsa egyébként, hogy milyen élesen megmaradt minden gondolat 
a fejemben arról a napról –, hogy ha ez az egész a „Nevess csak!” műsornak a része, most 
kellene Aaronnak hát… elnevetnie magát, és bejelentenie, hogy átvert.

De senki nem nevette el magát, és nem volt semmiféle bejelentés se.
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Helyette Aaron azt kérdezte Steve-től: 
− Közvetlenül hozzám küldött?
– Ki? Lucifer?
Igen… Később kiderült, hogy jól értettem: Steve tényleg „Lucifer”-t mondott.
De legalább nem egyedül lepődtem meg a néven, velem szemben Aaron is felhúzta a 

szemöldökét. 
– Te tényleg így hívod? Hah. Én csak Frednek szólítom. Persze, nem szemtől szembe. Azt 

nem hinném, hogy díjazná.
– Gyakran találkozol vele?
– Relatív – válaszolta Aaron, és kortyolt egyet a kávéjából. – Legutóbb úgy hatvan éve 

jártam nála. Az gyakorinak számít?
– Ó, Jézusom!
 Nem hittem, hogy ezt hangosan is kimondtam, de nyilván igen, mert Aaron felém fordult. 
– Jól vagy, Doyle?
– Jól? – A hangom ezen a ponton egész biztosan hisztérikusan csengett. – Hm. – Úgy két 

oktávval a normális hangmagasságom felett. – Az is relatív. – Vagy hárommal. – Szart se 
értek.

– Ja – nyugtázta Aaron, és megint beleivott a kávéjába. – Nem hittem volna, hogy erre a 
beszélgetésre egyszer sort fogunk keríteni, de mit lehet mit tenni? – A kérdés költői volt. 
Aaron majdnem annyira imádta a költői kérdéseket, mint a „pajtásozást”. – Mit akarsz tudni?

Jóval később értettem csak meg a megfogalmazás jelentőségét. Merthogy ebben a 
pillanatban Aaron választást kínált nekem: nem volt muszáj mindent tudnom. Kihagyhatta 
volna a magyarázatából a Ppoklot, a lélekvásárt, a majdnem tökéletes amnéziát, az életkorát, 
bármelyik gyomorforgató részletet, ha én nem vágom rá teljesen meggondolatlanul:

– Mindent.

***

A „minden” a következőket takarta:
Aaron Quick, másfél éveig hű lakótársam és munkatársam a Spritz nevű pubban – itt 

dolgoztam éjszakánként −, valójában négyszáznegyvenhét éves volt. Négyszáztizenöt, ha a 
halála előtti éveket nem számítjuk. Mert igen, Aaron javarészt halott volt. (Ő használta ezt a 
kifejezést, nem én néztem meg túl sokszorat A herceg menyasszonyát.) Négyszáznegyvenhét 
évvel ezelőtt egy puska ütött lyukat a gyomrábahasába, szabta át a beleit, és juttatta a 
Purgatóriumba, Lucifer – vagy ahogyan Aaron nevezte, Fred – elé. Aaron alkut kötött vele. 
Cserébe azért, hogy ne kelljen a Pokolban tengődnie és visszajöhessen ide a Földre, halálon 
túli életét annak kell szentelnie, hogy minél több lelket juttasson a Pokolba. Ott aztán ezek a 
lelkek eldönthetik, hogy maradnak, vagy beleegyeznek egy Aaronéhez hasonló alkuba, és az 
egész spirál kezdődik elölről.

Aaron a feladatát többnyire azzal látta el, hogy kétes eredetű tanácsokat osztogatott a 
Spritzben – vagy más bárban, kocsmában, countryklubban, ahol az évek alatt megfordult – és 
sok olyan emberrel ágyba bújt, akik ezt másnap nagy eséllyel megbánhatták. Ezen kívül ő 
igazította elvezette körbe a környéken elhunyt és alkut kötött javarészt halottakat is.

Aaron majdnem halhatatlan volt és majdnem nem emlékezett semmire a halála előtti 
életéből, kivéve a keresztnevét, és majdnem halhatatlan volt. Meghalhatott azon a módon, 
ahogy egykor – de csak pontosan azon a módon (a helyszínnek, a körülményeknek, Aaron 
esetében még a golyó fajtájának is stimmelnie kellett). És nem emlékezett semmire, a 
keresztnevét kivéve.

***
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Az utcán felvinnyogott egy autó riasztója. A tévében már rég véget ért a kutyás sorozat, és 
épp egy talkshow vendégei üvöltöztek egymással.

Aaron elhallgatott. 
– Hát, ennyi lenne – fejezte be Aaron a beszámolót..
Ennyi.
Felemeltemvettem az undorító-langyosra hűlt kávémat, és kivettem a cukortartóból két 

szem kockacukrot – amikor beledobtam őket a bögrébe, nem olvadtak el.
– Kicsoda Steve? – kérdeztem végül.
– Ezt biztos Steve is szeretné tudni. – Steve várakozóan feljebb tornászta magát ültében. – 

Nem fogja. – Steve visszacsúszott az eredeti testhelyzetébe, Aaron meg folytatta: – Épp az 
előbb magyaráztam el. Steve mostantól, vagyis nem pont mostantól, úgy néhány órája, éppen 
olyan javarészt halott, mint én. Rendbe szedjük… Ezt, mondjuk, néhányan már azelőtt 
megteszik, mielőtt idejönnének hozzám, de vannak, akik szétloccsant fejjel, keresztbe 
metszett torokkal, vagy épp késsel a mellkasukban caplatnak keresztül a városon. Minden 
hónapra jut egy ilyen idióta… Nem sértésből, Steve. Szerzünk neki hamis iratokat, munkát, 
egy lakást, és útjára bocsátjuk.

Nem tudtam nem észrevenni a többes számot Aaron utolsó mondataiban. 
– Mi csináljuk ezeket?
– Persze. Velünk tartasz, nem?
Mérlegeltem a lehetőségeimet. És arra jutottam, hogy valahol Aaron magyarázatának a 

felénél kifogytam belőlük. Ezen a ponton már nem volt kiszállás. Lehetetlennek tűnt ugyanis, 
hogy csak úgy hátat fordítsak az aznap délelőtt történteknek, hogy hagyjam kettesben elmenni 
Aaront és Steve-et, én pedig nekiálljak összetakarítani a pirítósomat a folyosón és lekaparni a 
kávéfoltokat az asztalról, hogy este ugyanúgy bemenjek dolgozni, aludni, meg kivegyek egy 
szobát valamelyik panzióban.

Szóval bólintottam.
Aaron rám vigyorgott. Steve… Steve már megint a sebét babrálta.
– Öhm… azt a rendbe szedést, amit említettél – mondtam –, kezdhetnénk a kés 

kihúzásával?
– Ó. – Így Aaron. – Persze. – Azzal egyetlen magabiztos mozdulattal kirántotta a kést 

Steve mellkasából.
Hármunk közül egyedül én üvöltöttem fel.

***

A jelenet igazán szórakoztató és humoros, az első bekezdésekben már felkelti a figyelmet, 
utána a késleltetett feloldással tovább fokozza a feszültséget. A fordulat is meglepő volt, és 
szerencsés, hogy nem raktad későbbre az urban fantasy vonal behozását, mert ez egy jól 
működő horog, és így az olvasó is tudja, hogy a továbbiakban milyen történetre számíthat.

Még itt a főszereplőt nem igazán ismerjük meg, és ebben a részben nem is lenne érdemes 
sokkal többet elárulni róla, de néhány információt vele kapcsolatban előbbre hoznék, például, 
hogy azért ülnek délelőtt otthon, mert esténként egy bárban dolgoznak, és főként a nevét, mert 
az csak a harmadik oldalon derül ki. 

A részlet sokkal inkább szól Aaronról, mint a főszereplőről, Doyle legföljebb csak 
szemlélője az új helyzetnek, de nem reagál rá, ami abból a szempontból érthető, hogy még 
nem igazán tudja, mi történik körülötte. Viszont ha ez a felállás a továbbiakban is megmarad, 
az azt üzeni az olvasónak, hogy a főszereplő önmagában nem egy érdekes, aktív karakter, ő 
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csak sodródik az eseményekkel. Ha viszont Aaronék már nem lesznek mellette, magában a 
főszereplőt már laposnak tarthatják.

Amit még egy kicsit hiányoltam, hogy a szereplők kedélyesen elkávézgatnak, mintha egy 
Luciferrel kötött alku mindennapi esemény lenne, de nincsenek igazából megalapozva a tétek, 
például Aaronnal mi történne, ha nem végezné el a feladatát, és legfőképpen pedig Doyle-nak 
mi oka van, hogy bármiben is segítsen nekik. Ha ő azt állítja, hogy nincs más lehetősége, a 
lakótársával kell tartania, akkor meg is kell teremteni azt a szituációt, ami rákényszeríti erre.

Furcsa volt, hogy a végén Doyle mindenféle húzódozás nélkül velük tart. Egyrészt ha 
valakinek előadnak egy ilyen történetet, vagy azt hiszi, csak meg akarják tréfálni, vagy pedig 
teljesen őrültnek gondolná őket. Másrészt, ha teljesen el is fogadja, amit mondtak neki, akkor 
is lényegében beismerte a lakótársa, hogy ők a Sátánt szolgálják, ezek után pedig legtöbben 
inkább menekülnének a közelükből. 

A fő probléma a részlettel a karakterek reakcióinak hitelessége. Még a jelenet elején 
értettem, hogy amikor megjelenik az ajtaja előtt a ledöfött férfi, a főszereplő sokkban van, és 
egyszerűen csak beengedi. Utána viszont már nehezen hihető, hogy percekig csak üldögélnek 
a nappaliban, és fel se vetül benne, hogy kihívja a mentőket vagy a rendőrséget. 

Annak érdekében, hogy az ehhez hasonló abszurd szituációk működjenek, meg kell tartani 
némi valószerűséget, mert ha a szereplők a józan ésszel ellentétesen cselekednek, akkor a 
jelenet éppen hogy kevésbé lesz humoros, mert nem lesz reális. 

Az ilyen típusú történetek arra építenek, hogy az olvasó számára szórakoztató végignézni, 
hogy egy hozzá hasonló hétköznapi ember belekerül egy ilyen hihetetlen helyzetbe, ezért 
fontos, hogy bármilyen őrült szituációba is csöppen a főszereplő, hitelesen viselkedjen, ahogy 
mi, hétköznapi emberek is viselkednénk.

Ebben az esetben még humorosabb is lehet a jelenet, ha a főszereplő nem csak végig kábán 
bámulja a férfit, hanem megpróbál segíteni neki, ki akarja hívni a mentőket, de a halálosan 
nyugodt lakótársa minden ilyen próbálkozását leinti, ezzel növelve az ő értetlenségét.

A végére elég sok kérdés merült fel a karakterekkel és a háttérvilággal kapcsolatban. 
Például hogy lehet, hogy Aaron ilyen könnyedén elmondja a Luciferrel kötött alkuját, és ha 
ezt nem is próbálja nagyon titkolni, akkor eddig Doyle miért nem sejtett semmit abból, hogy a 
barátjával valami gond van? Ha sok időt töltenek együtt, akkor miért nem tűnt fel neki, hogy 
folyton furcsa, amnéziás alakok társaságában van? És legfőképpen: ezek a javarészt halottak 
hogyan tudnak késsel a mellkasukban és szétlőtt fejjel barangolni a városban? Egy perc után 
rájuk hívnák a mentőket vagy a rendőrséget.

Az sem tűnik túl célszerűnek, hogy Lucifer úgy próbál több lelket szerezni, hogy egy 
követője bárokban rossz tanácsokat ad a félrészeg vendégeknek.

Persze lehetséges, hogy ezekre a kérdésekre később megadod a választ, csak jelzem, hogy 
ez a része a történetnek bennem kételyeket ébresztett.

Összességében az én érdeklődésemet felkeltette a kezdés. Nagyon jól építetted fel az első 
bekezdést, volt benne rejtély, és már megvillantottad azt a fajta nagyon szórakoztató, morbid 
humort, ami az egész szöveget jellemezte. Ötletes volt a fordulat is Luciferrel és az alkuval, 
erre a megoldásra nem számítottam, amikor elkezdtem olvasni a szöveget. Bár még nagyon a 
történet elején vagyunk, egyelőre nem áll össze a javarészt halottak eredete és tevékenysége, 
de ha a háttérvilágot és a karaktereket jól kidolgozod, akkor ebből a történetből egy igazán 
eredeti és szórakoztató urban fantasy lehet.

Kozma Réka


