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1. FEJEZET 

Minden kezdet Wolf karjaiba vezet

Sosem gondoltam volna, hogy ennyire más az a fájdalom, ami-

kor az ember háttal a dohányzóasztalán landol, mint az, ha csak 

simán gyomron vágják, amolyan férfimunka-szinten. Na, nem 

azért nem tudom, milyen érzés ez, mert puhapöcs vagyok, meg 

minden, hanem csak simán nincsen meg a történet. Nehogy azt 

mondd, hogy te tudod, milyen ez. Nem hiszem, hogy mindennap 

háttal cigánykerekezel az asztalodra, ami ripityára törik alattad. 

Szóval lássuk be, ez nem az én műfajom, meg a tiéd sem. Én már 

sok verekedésben vettem részt, igaz, csak külső szemlélőként. Szó-

val a megvilágosodást szinte közvetlenül az után éltem át, hogy 

ajtót nyitottam két váratlan vendégnek, megteremtve az össze-

hasonlítás újabb lehetőségét. Az ajtón kopogtatók szigorú arcú 

kérdezőgépek voltak. Olyasfélék, akiknek látszatra Isten is csak 

egy másodosztályú haver volt, semmi több. Nem gondolkodtak, 

ösztönből cselekedtek. És mint ahogy ez lenni szokott, párban 

jártak ezek is, mint a pofonok. Hiszen, mind tudjuk, egy pofon 

nem pofon. Az ilyen párosokban mindig van egy kisebb, az Agy, 

az ő döntéseit sorra végrehajtó ősbunkó a másik, aki tudja, ho-

gyan kell a páciensekből kiszedni a választ az Agy kérdésére. Sem 
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időm, sem erőm nem volt teával, kávéval vagy valami háromhe-

tes, szobalevegőn bevizesedett sós pálcikával kínálni őket. Csakis 

jó kívánsággal tudtam kedveskedni, amivel melegebb éghajlatra 

igyekeztem őket küldeni ezen a hűvös nyári estén, de kizárólag 

azért, nehogy megfázzanak. Persze nem azért, mert jót akartam 

volna, hanem mert így kell. Így illik. Valószínűleg az előbb emlí-

tett vendégvárás elhanyagolásának köszönhetem, hogy az egyi-

kük, természetesen a Szekrényhátú ősbunkó, kezelésbe vett. És 

azonnal megkezdte a kérdések módszeres előkészítését. Afféle 

puhításként gondoskodott arról, hogy az öklében lévő feszültség 

kézrátétellel átvándoroljon a gyomromba. Ez valami indiai misz-

tikum lehetett, vagy mit tudom én, mi. 

– Hol vagy, te rohadék?! – faggatott a Szekrényhátú, és egészen 

közel hajolt az arcomhoz. Olyan rémisztően szögletes volt az arca, 

mint amilyennek a gondolkodása tűnt. Előreugró homlokán nem 

barázdák, hanem valóságos lövészárkok voltak, és szinte teljesen 

biztos voltam abban, hogy ezekbe a mélységekbe belebámulva so-

kan lelték már halálukat. Ezek a külső védjegyek távolról is kivá-

lóan jelezték a közeledését, és ha jól láttad az árkokat a homlokán, 

tudhattad, csupán hajszálnyira vagy attól, hogy saját temetőd ár-

kát is megpillantsd. Szemében izgalom tükröződött, és láthatólag 

mindent beleadott, hogy az Agy kedvére tegyen, és megmutassa: 

ő az igazi kérdezőember, és így vagy úgy, de válaszokat fog kapni.

– Nem tudom, mit kerestek! Egyébként is, kik vagytok? – nyög-

tem, miközben próbáltam szabadulni. Éreztem, hogy az előbb be-

kínált gyomros után a belsőm elrendeződése merőben más formát 

vett fel, mint amilyen eddig volt.
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– Hol van a steksz? – szólt az Agy, amire a Szekrényhátú té-

továzás nélkül megragadott. Egészen közel húzott magához, és 

fináléként elhelyezett egy pofont az Agy kérdésének a végére. Af-

féle ösztönzésnek szánta. De rábaszott, mert az én burám nem 

az olyasféle vasöklökhöz szokott, mint az övé, így csak egy elhaló 

sóhaj csúszott ki a számon, amiben benne volt mindenki Istene, 

Krisztus, na meg Mária is, és természetesen a biztonság kedvéért 

Allah is. Az Agy megismételte a kérdést, de nem jött a végén újabb 

ütés. A Szekrényhátú a karjaiban tartott, és várt. Úgy lógtam a 

fogásában, akár egy rongybaba.

– Nem tartok itthon túl sok készpénzt. Ami van, azt a széfben 

találjátok a hálószobában, a komód mögött – magyaráztam szinte 

önkívületi állapotban, mire a Szekrényhátú elengedett, én meg a 

lábai elé omlottam, vissza oda, ahonnét az imént vakart fel. Ekkor 

eszembe jutott, hogy ezt már milyen sokan megcsinálták velem az 

életem folyamán. Felvakarnak, használnak, majd elhajítanának, 

mint egy pár ócska, koszos, lyukas zoknit, pedig ha másra nem is, 

arra még jó lennék, hogy feltöröljék velem a port.

– Te, Wolf! Figyeld már! Ez a kis kancsó valami pitiáner, klep-

to mán pöcsnek gondol minket! – szólalt meg az Agy. Mire a Szek-

rényhátú újból fölém tornyosult.

– Nem hiszem, látom – szuszogtam, és igyekeztem feltápász-

kodni a földről, hiszen ismertem a jó öreg kocsmamondást: Minél 

közelebb a földhöz, annál közelebb a sírhoz. Ezért is lehet látni 

sok részeget, ahogy alkoholmámorban mindenbe belekapaszkod-

nak, és igyekeznek talpon maradni, nehogy túl közel kerüljenek 

a földhöz. Nem tudtam, kik ezek, és azt sem tudtam, mit akar-
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nak. Sőt, még a nevüket sem tudtam. Vagy várj! De! Az egyiket 

Wolfnak hívták, méghozzá azt a tagot, aki belepróbálta az öklét 

a gyomromba.

– Azt hiszed, hogy nekünk a te szaros kis üveggyöngyeid kel-

lenek? Néhány Mátyás és helló? Ne bomolj már itt, öregem! Te 

ennél sokkal értelmesebb kölyöknek tűnsz! – guggolt mellém az 

Agy, majd felnézett a Szekrényhátúra.

– Azt hiszem, ráférne a barátunkra egy kis memóriafrissítő. 

Ja vas lat, Wolf?

– Szerintem egy sima keringésjavító masszázs is megteszi – gon-

dolkodott a Szekrényhátú, majd azzal a lendülettel ismét felrán-

tott a padlóról. Úgy tűnt, ezt nagyon élvezi. Minden szaktudását 

beleadta a következő másodpercekbe, hogy javítson a keringése-

men, és olyan kérdésekre adjam meg a választ, amelyeket valójá-

ban nem is ismertem. 

Szekrényhátú Wolf mentségére szolgáljon, hogy talán nem is 

sejtette, mekkora fájdalommal jár a szokásos vasárnap estémbe 

történő beavatkozása. A harmadik gyomros, majd egy férfias po-

fon után ez a megállapításom hatályát vesztette, mert időközben 

lehetőség nyílt átgondolni az előbbi meggondolatlan kijelentése-

met. Mostanra átéreztem öklei érintésének minden szenvedélyes 

mozzanatát, és arra jutottam, azért valamit mégiscsak megsejt-

hetett a testemben okozott károkkal kapcsolatosan. Talán azért 

nem villantotta meg premier plánban a fogait, mert tudta, hogy 

ez túlzott kegyetlenségnek számít, és nem illendő élvezni a má-

sik szenvedését, legalábbis ennyire látványosan nem. Igyekezett 

leplezni fokozódó izgalmát. Biztos nem először csinálta ezt a be-
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lépőt, és az is bizonyossá vált számomra, hogy a munkája minden 

pillanatát élvezi. Nem bírta türtőztetni magát, hiszen éledező, 

konszolidált mosoly ült a szája szélén. Szóval az ajtóból felmosott 

velem, majd végigpofozott a lakáson, még jó, hogy csak hatvanöt 

négyzetméter volt ez a lyuk. Aztán a legutolsó pofonját követő-

en egészen a dohányzóasztalomig repültem, és felvonyítottam a 

kristályokra szétrobbant asztallapom szilánkjaiban fetrengve. 

De ezt már jól tudod.

– Még jó, hogy feltalálták a biztonsági üveget, amely megfelelő 

kémiai eljárás után nem szilánkosodik, mikor széttörik – szólalt 

meg újból az Agy tudományoskodva.

– Biztos sok panasszal éltek a sértettek hasonló esetekben a 

sérüléseik megszerzését követően – nyögtem fel, és az futott át 

az agyamon, hogy a tag megtette, amit már nekem is rég meg 

kellett volna csinálnom: ripityára törte a dohányzóasztalomat. 

Nem kár érte. Ez a szar sosem passzolt igazán a lakáshoz. Ezt is 

a volt barátnőm erőltette rám, akárcsak a bútoraim nagy részét. 

Azt mondta, hogy a lakás minden szeglete kifejezi, a tulajdonosa 

hogyan valósítja meg önmagát és ad hangot az egyéniségének. Így 

hát ő a lakásom berendezésével fejezte ki önmagunkat, így min-

denünk megvolt, ami egy mai sikeres embernek kellhet a boldog 

és teljes élethez. Volt egyéniségünk, IKEA-nappalink, -konyhánk 

és -fürdőnk is, trendi cuccok, na meg olyan értelmetlen, divato-

san szögletes tányérjaink, amit egy olyan elcseszett figura tervez-

hetett, aki még nem látott igazából tányért, és valószínűleg egy 

kondás fiaként egy sertéstelepen cseperedett fel, ahol vályúból 

lapátolta be a lecsót. Hiszen a dizájnos vályújából mindent lehet 
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csinálni, csak a legfontosabbat nem. Kienni és kiszürcsölni azt a 

tetves levest. De hát mindegy is, mivel Sziszkó, azaz Szilvia, a volt 

barátnőm nem sűrűn főzött, ezért nem is kellett sokat használ-

nunk azokat az ocsmányságokat. Sziszkó nem ért rá arra, hogy 

csak úgy főzzön, hiszen kereste az útját, igaz, már lassan tíz éve, 

de a lényeg, hogy dolgozott rajta. Szóval ezek fényében nem ért rá 

olyan dolgokra, hogy az önkifejező tányérjainkba legalább önkife-

jező instant levest merjen. De boldogok voltunk, és egyéniségek, 

mert mindenünk megvolt, amiből legalább húszmilliót gyártottak 

Európában. Sziszkó megtalálta mellettem az útját, rájött, mihez 

ért a legjobban. A pénzköltéshez. Románcunk hamar véget ért, 

mikor a huszonkilencedik születésnapomra meglepett egy pár új 

csöccsel, persze ezt is én fizettem, és mivel meglepetésnek szánta, 

azt hazudta, Szekszárdra megy egy kicsit az anyjához. Így csak 

utólag értesültem az új egyéniségkifejező lépéséről. Nem sokkal 

később a románcunk megkopni látszott, mivel rá kellett ébred nem, 

hogy Sziszkó nem csak a mi kapcsolatunkban fejezi ki önmagát, és 

azokat a csöcsöket igazából nem is nekem csináltatta. Így megál-

lapodtunk, hogy gyorsan elhagyja a lakást, de nagyvonalúságom-

nak köszönhetően megtarthatja a melleit, igaz, a bal csöcsére és 

jobb bimbójára opciós használati és bérleti jogot tartok fent, akkor 

is, hogy az új lovagja igényt tart rájuk. Végtére is én fizettem ki 

őket. Ennyiben maradtunk. Amúgy cseszett nagy vesztes leszek, 

míg élek, hiszen Sziszkó sosem tartotta nagyra, hogy naphosszat 

körmölgetem a forgatókönyveimet és a könyveimet, többek közt 

A hatlövetűt. Végtére megszületett, siker lett, és megtanultam az 

írói szakma első számú szabályát: a profinak előleg kell, nem ih-
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let. Az országos sikeremnek köszönhetően Sziszkó rájött, velem 

jobban ki tudja fejezni önmagát, mint bárki mással, és nemcsak 

az új csöcsei, hanem selymes bőrű barna testének minden porci-

kája az enyém. Éppen tegnap adtam véglegesen a tudtára, hogy 

túl sokat futott, sok van az órájában, úgyhogy lépjünk túl az egész 

kapcsolaton.

Sajgott a hátam, és csak lassan tudtam mozogni az üvegkristá-

lyokban fekve. Én mindig is azt hittem, hogy a becsapódás után az 

ember szépen, csöndben kimúlik. De rá kellett jönnöm, hogy ez 

az egész igazából nem is fáj. Ez az érzés más, mint a fájdalom szó 

emberi elmében leképezett jelentése. Csupán az elején volt nehéz 

levegőt vennem, na meg a fülem is megsínylette az éles, robbanó 

üveghangot. Az állandósult rossz érzést követően meg már úgyis 

minden mindegy, és feladja a páciens, hiszen tudjuk: előbb vagy 

utóbb mindenki meghal. Felesleges a küzdelem, és lássuk be, az 

olyan emberek, mint én, tehát azok, akikért két ilyen bontókala-

pács-öklű senkiházi jön, jellemzően korán halnak. Legalábbis én 

valahogy így írtam le a könyvemben, de be kell látnom: rohadt 

nagyot tévedtem.

– Na! Jobb már? Beindultak azok a fogaskerekek? – szólt az Agy. 

Igazából nem válaszoltam, csak nyöszörögtem. Nem értettem, mit 

akarnak ezek, ha nem kell a pénzem.

– Utoljára kérdezem, hol van a steksz? – faggatózott az Agy ré-

misztő higgadtsággal, és nagyon úgy festett, ezt a steksz szót kü-

lönösen szereti. Közelebb hajolt. Fogkőtől áporodott szájszaga volt.

– Én meg utoljára mondom, nem tudom, milyen stekszről be-

széltek – válaszoltam, miközben azon töprengtem, hogy vajon 
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Sziszkó kedvenc dohányzóasztalán kívül eltört-e még más is. Eset-

leg a gerincem?!

– Wolf! – szólt határozottan az Agy, mire a Szekrényhátú a ka-

bátja belső zsebéből elhúzott egy ismerős könyvet.

– Ugorjuk át az első kérdést! Azt tudod, hogy én ki vagyok? – 

faggatott az Agy, miközben a kezében lobogtatta A hatlövetűmet.

– Az ember, aki farkast kiáltott?

– El kell ismernem, helyén van a tököd, kedves Gyulai Emánuel – 

az Agy leolvasta a borítóról a nevemet, és mellém dobta a regényt.

– Ahogy érzem, szerintem már nincs, felcsúszott a gyomromba 

– nyögtem, és lassan felültem a szilánkokban.

– Segítek! – magaslott fölém az Agy. – Én vagyok az az alak a 

tizedik fejezetből. Ha esetleg nem emlékeznél arra, hogy ki, ak-

kor elárulom: Béki Konrád vagyok, az a figura, akit te Pongónak 

hívtál a könyvedben. Tudod, az a mindig okos pöcsfej. Elárulom 

azt is, ez a Pongó gyerek nekem nagyon nem szimpatikus, de ezt 

még meg tudom bocsátani. Betudom írói szabadságnak, vagy hogy 

a tökömbe is hívják ezt – szólt, miközben afféle nevelő célzattal 

megpaskolta a fejem búbját, és picit odébb rúgta a szilánkokból a 

regényemet. – De ő – a Szekrényhátú Wolfra mutatott –, ő kurvára 

nem örül, hogy egy dilettáns gyúrós fasznak ábrázoltad.

– Okos gyereknek tűnsz te, Emánuel! Remélem, kezd összeáll-

ni a kép, és ennyi segítség után újra megkérdezhetem: Hol van a 

steksz?

– Ha a könyvemben szereplő pénzt keresitek, jobb, ha tudjátok, 

mielőtt eldurvul a szitu: ez fikció, bassza meg! Nincs semmiféle 

pénz! – magyaráztam. 
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Az Agy, akiről már tudtam, hogy valójában Konrád volt, hal-

kan faggatott.

– Szerinted az is fikció lesz, ha Wolf felhúz a tágítójára? Eláru-

lom, az előbbi nyöszörgésedet hallva azt mondta, hogy nagyon 

cuki a hangod. Olyan igazi madame-os. Köztünk legyen szólva, 

neki ennyi is elég, hogy beinduljon. Az a sok tesztoszteronos szar-

ság, amit szed, érdekes dolgokat művel az emberrel. Úgyhogy 

köhögd ki a választ iszonyat gyorsan, mert garantálom, hogy a 

randitok után megtanítalak egy új nyelvre, a holtak nyelvére!
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