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IRODALOM 

Kukucska Ferenc : A találkozások utcája 
 

 

Gábor egyre jobban megkedvelte a néhány napja vásárolt számítógépet. Órákat hosszat töltött előtte, észre sem véve a 

délutánok múlását. Mikor munka után haza ért, már ült is a gép elé, amit egyelőre csak írógépnek használt, mert valójában 

lerobbant írógépét cserélte le a modernebb technikára. Egy Johnny Depp filmből merítette az ötletet, ahol az író elvonul valami 

magányos erdőbe a számítógépével - amit egy lapos táskában akárhová magával visz - és csak ír, nem zavarja senki. Nincs 

körülményes javítgatás, papíreldobálás, számtalan újragépelés. Ugyanis Gábor hobbiból és unalomból írt. Komoly 

meggyőződéssel, hogy a legnagyobb csattanók az ő agyából kápráztatják majd el a kritikus olvasót. Két rövid írása megjelent 

vidéki lapokban, amire volt szeretője úgy reagált egy sms-ben: Eddig is tudtam, hogy hülye vagy, de még reklámozod is? - Ez 

nem vette el Gábor kedvét, tovább írt. Szerda délután becsöngetett hozzá a szomszédból Sanyika. 

- Csókolom Gábor bácsi, anya átküldött, hogy kérdezzem meg, magánál járt-e már a postás ma? Mert anya pénzt vár apától, 

de a postás nem akarja hozni!  

- Gyere be gengszter! A postás volt ma. Tegnap este viszont a folyosó végén találtam a labdádat, hát behoztam. Így még 

játszhatsz vele. Máskor jobban vigyázz rá! Ott van a tévészekrény mellett. – Sanyika gyakran benézett Gáborhoz, ismerte a 

járást, hát beszaladt az előtéren át a nappaliba, tekintete a labdát kereste, szeme azonban megakadt az íróasztalon. 

- Gábor bácsi vett lap-topot? Jól mutat! – hümmögött felnőttesen, - de az én gépem biztos többet tud! – Wifi van benne, 

meg legalább ötszáz giga? – kérdezte félvállról. 

- Minden van, de még nem értem igazán – válaszolt mosolyogva a férfi. – Tegnap hozták be az internetet. 

- Hány évesnek tetszik lenni? Mert, hogy nem mai gyerek azt régóta látom!  

- Ötvenkettő vagyok. 

- A maga baja. Ha elfogad egy-két tanácsot ebben a… meglett korban egy zsenge profitól, kisegíthetem. Menő vagyok 

internetből, bár a nőkkel baja lehet, ha nem hallgat rám! 

- Jól hangzik. És mi az ára?  

- Egy kisebb zsák csokiban kiegyezhetünk, de azt be is hajtom! És még… Anyának erről nem szólhat, mert ha megtudja, 

nem veszi meg a napi Milka–adagomat.  

Másfél óra múlva Gábor megértette az internet csínját-bínját, és a számítógép kezelésének az alapjait. Sanyika feltelepítette 

a Skype programot és megjegyezte végül: - Gábor bácsi csak a nőket hagyja békén a Skype – on, mert galibát okoznak! - A fiú 

flegma arcot vágott. 

- Sándor, van erről a tényállásról valami rossz tapasztalatod, kemény tizenkét évesen? – Gábor mesterkélten összeráncolta 

homlokát, szigorúan a fiúra nézett. Sanyika felnevetett. 

- Akad. Húsz évesnek adtam ki magam egyszer, két hétig leveleztem egy huszonnyolc éves csajjal, az meg hozzám akart 

jönni feleségül. Anya fel is pofozott, amikor rám talált a csaj, és becsöngetett. Na, csókolom, várom a csokit. Csak nehogy 

Anya hisztizzen, mert elmaradtam ennyi ideig! – Felkapta a labdáját a fotelból, s elrohant. 

Gábor becsukta a fiú után az ajtót, leült a számítógép elé. Indította a Skype-programot, keresni kezdett az Egyesült 

Királyságban – ezen belül Skóciában – a magyarul beszélők között. Vonzotta az ország történelme, tájai - kíváncsi volt az ott 

élő magyarokra. A nőkre főként, mint itthon is.  Szeretett velük levelezni, telefonon csevegni, sms-t küldeni nekik és kapni 

tőlük. A lányok és az asszonyok gyakran írtak érdeklődő leveleket, kedvelték Gábor stílusát. Jelenleg három asszony ült 

Skóciában a számítógép előtt, akik elérhetők voltak, és magyarul beszéltek. Megnézte a fotóikat, Magdit találta a 

legszimpatikusabbnak. Írt egy üdvözlő üzenetet neki, hamarosan választ kapott. 

 

A férfi elgondolkodva sétált az utcán. A nyomda előtt lépkedett, a bejáratánál megállt. Benézett az udvarba. Dolgozók, 

összekötegelt újságokat pakoltak gépkocsira, az épületből gépek zöreje hallatszott. Sietett mindenki valamerre, csak a portás 

szalonnázott ráérősen. Tehát itt dolgozott Magdi évekkel ezelőtt! – gondolta Gábor. Pár éve kikerült Floridába, majd egy kicsit 
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közelebbre – visssza, Skóciába. Bátor nő, nem félt a világtól. Gábor a telefonjára nézett és sietve elindult. Magdi fél óra múlva 

végez a munkahelyén, aztán a vezetékesen hívja őt.  

 

- Rendben, értem, hogy június elsején megy vissza a férjed. És miután haza ért, nem is beszélhetünk, nem is írhatunk 

egymásnak? – kérdezte csendesen a férfi. Átvette bal kezébe a kagylót, megtörölte izzadt homlokát. 

- Gábor! Nagybetűvel hiányzol! De ő oltárian féltékeny, óvatosnak kell lennünk.  

- Magdi meghülyítettél, oda vagyok érted! Tudom, még nem is láttuk egymást, csak a számítógépen, de amit beszélek 

akkor is igaz! 

- Tudom, hogy igaz kedves, érzem. És ez jó. Nem tudom, mi van velem, így még nem voltam senkivel, mint veled. Csak 

olvassuk egymás távolból írt sorait, és valami kezd megváltozni. Ha dolgozom, eszemben vagy, alig várom, hogy hazaérjek, a 

gép mellé ülhessek.  

- Drága, én sem ismerek magamra. Járkálok fel-alá a lakásban, az utcán nekimegyek embereknek, nem figyelek, csak rád 

gondolok. Vén ma…na hagyjuk, mi vagyok. Találkoznunk kell, mielőtt elmegy az eszem!  

- Figyelj édes! Tudom, hogy találkoznunk kell, én is nagyon igénylem. Éppen ezért Magdi mama készült, csak semmi 

aggodalom! A tervem egyszerű, ha neked is megfelel… Szóval arra gondoltam, mielőtt hazaér a férjem a lányától, kijössz 

hozzám. Három nap szabadságot veszek ki, már beszéltem a főnökkel. – Ezek után Magdi részletesen elmagyarázta Gábornak 

az úttal kapcsolatos teendőket, aki felgyorsult pulzussal hallgatta. 

- Ja, és hívj fel majd, ha leszállsz Glassgow-ban! Ott várlak. 

Vidáman búcsúztak. Búcsújuk tovább tartott, mint a tegnapi. Most is, mint minden alkalommal, egyre hosszabbá vált.  

Magdi kikapcsolta a gépet, az ablakhoz ment. Csendes eső változtatta meg az utca színeit, kukás autó csörömpölt az aszfalton. 

Az emberek ernyőjük alatt siettek… mint otthon – gondolta Magdi. A skót főváros élte megszokott hétköznapjait. 

 

Gábor nem volt biztos benne, helyes-e amit tesz. Hasonló kalandban még nem vett részt, egyébként is eddig kerülni 

igyekezett a férjes asszonyokat. Agglegényként tisztelte a házasságot, amiben még nem volt része. Hogy ki hibájából? 

Vénségemre becsavarodtam… - korholta magát erőtlenül, de érezte, önvádja messze nem önmarcangolás. Szerencsére! Nem 

vagy elég meggyőző! – üzent belülre gáncsoskodó énjének, s már nyugodtabban várta, hogy fizethessen a pénztárnál. A szép 

arcú barna lány megszámolta a pénzt; átadta a repülőjegyet. Gáborra mosolygott, mutatóujjával lassan köröket írt az asztalra.  

- Uram, nagyon szép helyre megy. Én is aludtam abban a szállodában, az utcában több magyar lakik. Találkoztam ott egy 

ismerősömmel…- A lány szégyenlősen az ujjaira nézett.  

- Azt beszélik az ott élők, hogy a Találkozások utcája… Bocsásson meg! - 

Gábor megértően bólintott. A lánynak már sikerült a szerelem ott, ahova ő most készül.  

 

Gábor a repülőgépen sokáig gondolkodott, míg rájött honnan ismerős az előtte ülő utas. Ilyen nincs! – szorította ökölbe 

kezeit. Felnyitotta a lap – topot, bekapcsolta. Megkereste Magdi interneten küldött képeit. Az egyik Kenyában készült fotón 

Magdi és a férje együtt pózolnak egy népviseletbe öltözött fekete asszonnyal. A képen nevető férfi most békésen szunyókált a 

Gábor előtti ülésen.  

- Uram parancsol? – a stewardess mosolyogva fordult Gábor felé, finoman lefékezve a zsúrkocsit, amit maga előtt tolt. 

Gábor lehajtotta a számítógép fedelét, mert a lány rátekintett a képernyőre, utána a Gábor előtti székben alvó utasra. Gábor 

észlelte a lány szemében a felismerést. Nem mintha számítana, de jobb a véletlenek sorát szűkíteni! 

- Egy pohár chardonnay - t, ha lenne szíves. - A stewardess szája sarkában apró mosollyal átadta Gábornak a poharat, aki 

azt nem köszönte meg. Tolakodónak találta a nőt. 

- Végre egy csodás szó: chardonnay! – szólalt meg egy álmos hang. Felébredt az előbb ülő férfi. Nyújtózott, szemeit 

öklével törölgetve mohó tekintettel meredt a zsúrkocsin álló üvegekre.   

- Döntsön nekem is egyet kislány, aztán ha visszafele jön, akkor se kerüljön ki! – vigyorgott, és elvette a stewardesstől a 

felé nyújtott poharat. Gáborhoz fordult. – Díjazom az ízlését haver - a poharára nézett – chardonnay, ez igen! A kedvencem. 
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Nem baj, ha átülök magához? Mind a ketten unatkozunk – s már helyet is foglalt új ismerőse mellett. - Merre tart, ha nem 

titok? – Gábor sejtette, Londontól újra egy gépen utaznak - kár mellébeszélnie. Ivott egy hosszú kortyot a borból.  

- Glasgow – ba repülök – válaszolta kurtán és kinézett az ablakon. – Onnan vonattal megyek tovább. 

- Akárcsak én. És hova tovább? 

- Hamar megöregszik! Egyébként Edinburgh – be.    

- Remek, cimbora! Akkor együtt megyünk végig. Londonban lesz időnk, hogy dobjunk a bélnek egy kereskedelmi 

mennyiségű chardonnay-t. Bognár Jenő, szevasz! – s kezét nyújtotta, amit Gábor elfogadott. Ez a kéz öleli Magdit – gondolta, 

amit most szorongatok. A mázlista barom! Álmaiban sem kívánt Jenővel találkozni, azért rendelte a repülőjegyet mára. Így 

még maradt volna két egész napja Magdival kettesben. Most minden borul! 

- Völgyi Gábor. 

- Üzleti út, vagy rokonlátogatás? – Jenő meglazította nyakkendőjét, levette a zakóját.  

- Egyik sem igazán. Megnézem a várost, a tengert, ilyesmi. 

- Akkor még nem jártál kint. Nagyszerű! Én ott élek, ismerem a várost meg a környékét, majd megmutatok mindent. – A 

stewardess visszaért a kocsival, türelmesen megállt Jenő mellett. Jenő megdermedt egy pillanatra, majd magasra emelt orral 

Gáborra nézett. 

- Ne szólj semmit eme történelmi pillanatban barátom! Kilátástalan helyzetünk ideiglenesen rendeződni látszik. Új muníció 

érkezett. – A stewardess-hez fordult. - Csak bátran anyukám, tele a poharakat! - 

Londonban több órát kellett várni a glasgow-i gépre. Az első két üveg bor hamar elfogyott. Amíg Jenő elment az 

utánpótlásért, Gábor felhívta Magdit.   

 

Glasgow-ban zuhogott az eső. A repülőtér előtt a taxikat megrohanták az utasok. A két dülöngélő, egymásba kapaszkodó 

férfit látva a feléjük araszoló taxis fontolgatta, hogy tovább hajtson – e? Jenő elővett egy tízfontost, és lobogtatni kezdte. A 

mogorva sofőr a bankjegyre nézett, majd fintorogva fékezett. Jenő és Gábor bekászálódtak a hátsó ülésre, Jenő a vasútállomást  

jelölte meg úticélul.  

 

Edinburgh évszázados sötét – komor épületei csillogtak az esőben. A város fölé magasodó vár, a skót történelmet lehelte az 

emeletes buszon utazó, vagy az esernyők alatt siető emberekre. Megázott japán turisták kattogtatták szorgosan kameráikat, 

észre sem véve az esőt. A helyiek lelassították lépteiket és kedélyesen szemlélték a turistákat. Ilyenkor érezték igazán, hogy 

Edinburgh a legszebb város a világon.  A pályaudvarról a két friss ismerős elbotorkált a közeli taxiállomásra. Beszálltak egy 

fekete kocsiba, - alig kellett lehajolniuk az autó magassága miatt - Jenő bemondta a címet, a sofőr bólintott és indult.    

- Apukám, veszi a periszkópod, hogy ezek még a kormányt sem tudják a helyére tenni? -  Jenő részeg vigyorral figyelte a 

sofőrt a jobb oldalon, aki ránézett a visszapillantó – tükörből.  

- Te még ezt nem szoktad meg? – kérdezte Gábor akadozó nyelvvel. – Három éve itt élsz. 

- Három éve? Hát ezt meg honnan tudod, cimbora? Nem is mondtam neked! – Jenő bambán rázta a fejét.  

Gábor agya veszélyt jelzett. Pillanat alatt kijózanodott. Már csak játszotta a részeg dadogást. 

- De, mondtad Jenci pajtás, Londonban, amikor vedeltük a bort. 

- Nem én! Tudom, hogy nem! De te honnan tudtad, hogy három…? – tovább rázta értetlenül a fejét. A taxis finoman 

fékezett. Gábor kifizetette a viteldíjat, a visszajárót eltette, - utána kiszállt. A csomagtartóból a sofőr kiemelte a bőröndöket, 

addigra Jenő is melléjük botorkált, még mindig elgondolkodva. Két épülettel feljebb, piros skót szoknyában fújta egy dudás 

harsány dallamait, behúzódva az eresz alá. Fején kék sapka, rajta piros bojt. Hangszere nyitott tokja a járdán feküdt, az arra 

haladók dobtak bele némi aprópénzt. Gábor elolvasta az utca névtábláját a feje fölött. Oké. Ebben az utcában van a szállodája, 

és… ebben a házban lakik Magdi Jenővel! Megérezte, hogy Jenő követi a tekintetét. Zavarában ellépkedett a dudáshoz, 

bólintott felé, s pénzt dobott a hangszer tokba. A dudás bólintással köszönte meg. Gábor a kitolató taxit figyelve Jenőhöz ment, 

s a kezét nyújtotta felé. 

- Akkor a legjobbakat Jenőkém, itt van mindjárt a szálloda, ahol szobát foglaltam. 
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- Mit gondolsz, miért ide hozattam magunkat, és nem a hotel elé? Azért haver, hogy gyere be hozzám, nézz körül, és 

ismerkedj meg az asszonnyal. Majd utána! - áthurcolkodunk a lakosztályodba. Nincs apelláta! – próbált artikulálva beszélni 

Jenő, és megragadta Gábor egyik bőröndjét. Elindult fel a lépcsőn, vissza sem tekintve.  

 

Magdi szendvicseket készített a két férfinak. Keze remegve kente a vajat a kenyérre. Gábor szavai – pár órával előbb a 

telefonból - félelemmel töltötték el.  

Még fel tudott ugrani egy induló vonatra, így előbb hazaért, mint a férje. De hogy Jenő Gáborral a lakásukban… Nem volt 

könnyű uralkodnia magán. Természetesnek akart látszani, de érezte, nem igazán tűnik annak. Észrevette, férje a részegség 

álarca mögül valamiért titokban figyeli. Csak nem sejt valamit? Erre gondolni sem akart. Felidézte korábbi ötletét – hogy 

Gábor ne menjen szállodába, ellesznek a lakásban. Amiért másként döntött, a szomszédok kíváncsisága volt. Ha most Gábor 

nem foglal szobát a hotelban… 

- Gyere már házisárkány, éhen hal a barátom! – kopogott poharával az asztallapon röhögve Jenő. – Addig nézek egy kis 

gyorsítót a frigóban, amíg lassan ide érsz. – Kinyitotta a hűtőt, belenézett, és teátrálisan összecsapta a tenyereit. 

- Micsoda tárháza ételnek, italnak! Mint egy afrikai segélyszállítmány. Drágám meghívtad a királyi családot személyzettel 

együtt? – Gáborhoz fordult – Mit szólsz hozzá, cimbi? Hű hitvesem várt valakit, de hogy nem engem, az tuti! Mert nem tudta, 

hogy ma érkezem, meglepetésnek szántam. De ha nem engem várt, hát akkor kit? Van ötleted?  

Magdi szendvicsekkel megrakott tálcát hozott a konyhából. Hallotta férje szavait, a keze még inkább remegni kezdett. Jenő 

látta felesége idegességét, élvezte annak vergődését. Már biztos volt benne - ahogy Gáborra nézett -, ismerik egymást, és 

készültek valamire. 

- Én ebből kimaradnék! – Gábor felállt, a bőröndjeihez indult.  

- Tapodtat sem világi barátom! Most jön a nap fénypontja. A mesedélután. Olyat hallasz, hallotok! – itt a feleségére 

nézett –, amit még senkinek nem mondtam el. - Kivette Magdi kezéből a tálcát, az asztalra tette, három pohárba whyskit töltött. 

Az asztalhoz ült. 

- Mit vagytok berezelve ennyire? Koccintsunk! Az élet szép, szeretjük egymást, mindannyian remélünk még valami csodát. 

– Magdi és Gábor tétovázva felemelte a poharat. Erőtlenül koccintottak, leültek. Jenő felhajtotta az italt, újat töltött. Felállt, 

sétálni kezdett a szobában. Az utcáról behallatszott a skót duda hangja. Jenő becsukta az ablakot.  

- Ez a vén marha mindig itt fújja… Nos! Az első feleségem nagyon jó nő volt – nyelvét megforgatta a szájában. - Azért is 

vettem el. Nem mintha a második Szörnyella lenne… – vigyorgott Magdira. Tekintete lassan elkomorodott, kezeit ökölbe 

szorította. – Rájöttem, megcsal az a büdös kurva! Egy rendőrrel… Szóval elkaptam a nőt. Egészségetekre! – ivott, majd újra 

töltött. – A kurva fejével megpuhítottam a konyhában a csempét. Arra ügyeltem, hogy életben maradjon, nem akartam sokat 

ülni. De minő fájdalom! - hülye maradt a kezeléstől… A két gyerekünket az asszony bátyjáékhoz rakták, engem a sittre. Mikor 

kijöttem, megtudtam, a rendőr megint a közelemben kakaskodik. A gyerekek látogatása ürügyén – vajon van köze hozzájuk? - 

összejött a sógorom feleségével, a gyerekek nevelőanyjával. Sok mindent bevesz a gyomrom, de ettől besokalltam. Hogy hol 

és miként az mindegy, de kicsináltam a rendőrt. Azóta sem jöttek rá. Ha jól tévedek, ennek tizenegy éve. Nos, ez a szerény 

tanmese - törvény. Az én törvényem! - Gábor szemébe nézett. – Ami enyém, ahhoz másnak, kuss! – Az ajtóhoz ment, kitárta. 

- Most pedig húzzál el kispajtás, a saját kibaszott érdekedben! Nem szeretném még egyszer látni a pofádat… Söprés, 

dolgom van a feleségemmel! – Magdi zokogva rohant ki a szobából. Magára zárta a WC ajtaját.  

 

Reggel óta esett. Sötét felhők kavarogtak a város felett, a szél még próbálkozott, de kezdte elhagyni az ereje. A taxisok 

egykedvűen figyelték a lehetséges kuncsaftokat, akinél ernyőt láttak, lenézően mérték végig. Gábor elballagott a droszt mellett, 

az egyik sofőr érdeklődve nézett rá, mivel sapkában, esőkabátban - ernyő nélkül – lépkedett. Gábor balra fordult, elindult fel, a 

vár felé. Letekintett a párában csillogó városra - az otthon is ismert képre -, a siető emberekre. A világ mindenütt egyforma – 

gondolta. Eső, munka, megcsalás. A pénztárhoz ért, megváltotta a jegyét.  A tegnap esti zűr után kíváncsi lett a skótokra – mi 

mással tölthetném itt az időm? – villant át agyán. Ez tehát az edinburgh-i vár! Évtizedekig várt a pillanatra, hogy beléphessen a 

kapuján… Most, hogy megtette, pótcselekvésnek érezte, megalázó menekülésnek. Magdihoz köze nem lehet, és ha már itt 

van… Beült a vár „presszójába”, sört rendelt. Zsebében megcsörrent a telefon. Felvette. Magdi hangját hallotta. 

- Szia, mégis dolgozom, nincs sok időm. Ami tegnap történt, azért mindketten felelősek vagyunk. Az a vadállat rájött 

valahonnan. De nem akarom, hogy nélkülem… emlék nélkül menj el. Holnapra szabadságot kértem, Jenő nem tud róla… 
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- Mire gondolsz? 

- Reggel 8-ra kijössz a hotel elé, és ha tiszta a levegő, felmegyünk hozzád. 

- Jenő bekattan, ha rájön… 

- Akarsz vagy nem? 

- Reggel várlak a hotel előtt. 

 

A recepciós érdeklődve figyelte a párt. Feszültség sugárzott a mosolyukból, a nő széles mozdulatokkal gesztikulált. Túl 

szélesekkel. Valahonnan ismerősnek találta. Persze! A nagy melleire figyelt fel egyszer az utcán. A pizzafutár felesége! 

Érdekes… Akkor mi a francnak kísérgeti egy tegnap este érkezett vendég? Aki ráadásul a világ másik végéről jött… 

Gábor látta a portás kíváncsi tekintetét, de természetesnek tartotta, ez is a dolga. Felmentek Magdival a lépcsőn, beléptek a 

szobába. Lassan bezárta az ajtót, mire megfordult Magdi melltartó nélkül állt előtte. Az asszony megfogta Gábor fejét, és a 

gyönyörű mellei közé húzta. A vanília illatú igéző dombok azonnali erekciót váltottak ki a férfinál. Magdi észlelte Gábor 

hirtelen változását, lábai közé nyúlva simogatni kezdte a heréit, kigombolta a nadrágját, kezébe vette péniszét… 

 

Jenő az utca végén álló szálloda felé tartott. Utána indult el, hogy Magdi dolgozni ment. Érezte, nincs még vége a felesége 

és a mamlasz idegen közti vélt, vagy valós „kontaktusnak”. Amikor Gábor kijött a szálloda elé, és idétlenül tekintgetett jobbra-

balra, Jenő behúzódott egy fa mögé. Nem kellett sokat várnia, sietve érkezett Magdi, és rögtön eltűnt Gáborral a hotel ajtaja 

mögött. Jenő rágyújtott, elhatározta, megvárja asszonyát, meddig lesz bent Gáborral. Egyik cigarettáról a másikra gyújtott, 

véresre rágta alsó ajkát. Düh és tehetetlenség tombolt benne. Bármennyire is érezte megaláztatását, most nem törleszthet. 

Kiutasítanák az országból, az itt keresett pénzre pedig szüksége van. De a bosszúnak is eljön az ideje! 

Két és fél óra múlva látta kilépni a szállodából mosolygó feleségét. Nyoma sem volt rajta a tegnap délutáni rettegésnek. 

Magdi leintett egy taxit, és elhajtatott a Princess Street irányába. 

 

Jenő hallotta a zárnyílást kereső kulcs tétova hangját. 

- Nincs bezárva! – próbált könnyed lenni, ahogy kitárta az ajtót felesége előtt. Magdi ijedten hátralépett, lélegzete 

felgyorsult. - Itt ültél az ajtó mögött, és vártál?  

- Ahogy mondod. Itt ültem és vártalak. Miért olyan furcsa ez? Elvégre a férjed vagyok – Jenő hangja tompán szólt. Magdi 

érezte benne az ideges vibálást. 

- Mert nem szoktál… Megyek, lezuhanyzok.  

- Nehéz napod volt? Sokat dolgoztál? – Magdi elpirult. Hogy ne vegye észre Jenő, az ablakhoz lépett, kinézett az utcára. 

- Csak a szokásos. De már tényleg beállok a zuhany alá. Utána eszem valamit. Mert éhes is vagyok. 

- Hozattam pizzát. Még meleg. – Magdi meglepődött. Jenő nem szokta étellel várni, és főleg a tegnapi események után nem 

számított ilyesmire… Valamire készül, gondolta. Tíz perc múlva megfürödve, átöltözve leült az asztalhoz, ahol hatalmas 

sonkás pizza várta, mellette egy üveg bordeux-i.  Magdi tányért, evőeszközt hozott, és a fele pizzát férje elé tette. Szó nélkül 

ettek.  

- Köszönöm – mondta Magdi.  

- Tudod, – Jenő töltött a poharakba – gyakrabban lenne ilyesmire szükségünk. Máshogy is élhetnénk. Nyugodtabban. 

Akkor biztos nem fordulna elő olyan cirkusz, mint a tegnapi. Ég a képemen a bőr, hogy mekkora bunkó voltam. Nézd el 

nekem, a pia beszélt belőlem. - Óvatosan felesége poharához koccintotta a sajátját. – Egészségedre! 

Magdi a második pohár bor után kérdezte meg Jenőt. 

- Jenő! Nem vagyunk már gyerekek. Őszinte leszek. A tegnap délután óta nagyon félek tőled. Amiket a rendőrről is 

meséltél… 

- Nem kell félned drágám. Más idők voltak, érzékenyebb voltam akkoriban, vagy mit tudom én. Téged szeretlek. Meg aztán 

egy életre elég volt a börtönből.  
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- De mi volt a célod a pizzával és a borral? Nem ismertem rád.  

- Megbántam a tegnap délutánt. Elfelejteni már nem tudjuk, de legalább próbáljuk meg, lehet – e másként? Jobban. 

Legszívesebben Gábortól is bocsánatot kérnék. – Magdi hitetlenkedve csóválta meg a fejét. Halkan fűzte hozzá: 

- Életedben nem kértél még bocsánatot senkitől.  

- Szeretnék tőled is és Gábortól is. Mindkettőtöktől egyszerre. Érzem, ha ezt megteszem, nem csak a ti szemetekben, a 

sajátomban is nőnék. – Finoman megfogta Magdi kezét. – Szükségem van rá, hogy elkezdjek változni. – Jenő újra töltött 

Magdinak, de a felesége megrázta a fejét. A pohárban még imbolygó rubinvörös italt nézte.  

- És hogy gondoltad ezt a… megkövetést… egyszerre? – Jenő élénkebb lett a kérdés után, derű ült ki az arcára.  

- Hasonlóan, mint most. Vagy rendelünk valami kaját, vagy – felesége tekintetét kereste – készítesz valamit. Nekem ez a 

megoldás jobban tetszik, mivel nagyszerű háziasszony vagy. - Próbált pajkos lenni Magdival, de a feszültség csak nem akart 

elillanni közülük. Jenő krákogva folytatta. – Vennék italt, s miután ettünk, elbeszélgetnénk. Természetesen Gábort is 

elhívnánk. S itt arra gondoltam, de mondd el, ha más ötleted van! – hogy holnap reggel elmennénk a hotelhoz, ahol lakik, én a 

hallban megvárnálak, amíg felmennél hozzá. 

- Én menjek fel hozzá? – kerekedett el Magdi szeme. - A te ötleted ez a bocsánatkérés…! 

- Drágám! Lehet, hogy megsértődött. Egy nőtől másként fogadja a férfi még a rossz szót is, mint egy férfitól. Nem hogy a 

jót. Velem biztos nem állna szóba. Ezért gondoltam erre a megoldásra. – Magdi érezte, hogy baj lesz. Viszont Jenő régen 

beszélt vele ilyen hangon. A sok durvaság, amit kapott tőle az utóbbi időben – és a mostani szokatlanul megértő, kedves hang 

gyanútlanná tette. Pedig ismerte férje kiszámíthatatlanságát. Az egyik ilyen eset tavaly év vége felé történt - emlékezett vissza. 

December eleji hideg pénteki nap volt. Magdi késő délutánig dolgozott, fázósan ért haza, fáradtan ment a fürdőszobába. 

Jenő meztelenül osont utána, ott mutatta meg a holnap reggeli indulásra szóló repülőjegyeket. 

- Magdi! Holnap lesz a szülinapod. Megnézzük a feldíszített Dublint. Örülsz? – Jenő kidobta a fürdő ajtaján a 

repülőjegyeket, és a zuhany alatt magáévá tette Magdit. Pedig már egy hete nem beszéltek előtte, Jenő beteges féltékenysége 

miatt. 

Dublin-ban a Trinity College mögötti sétálóutca varázslatos karácsonyi díszbe öltözött. Az írek jókedvűen, a szokásostól is 

hangosabban örültek az ünnepek előtti készülődésnek. Magdi néma csodálattal szemlélte a mesebeli világot. Átballagtak 

Jenővel a Liffey-folyó gyalogos-hídján, benéztek néhány pub ablakán. Megcsodálták a Tűtorony magasba szökkenő 

karcsúságát, ahogy ezüst testén a fények ugra - bugrálnak. Visszafelé a James Joyce szobornál megálltak. Egy arra haladó, 

nevetgélő csoportra figyelt fel Magdi, annak is a vezetőjére, a magas őszülő szakállú férfira, aki hasonlított az egyik edinburgh-

i szomszédjukra. Jenő pillanat alatt elkomorodott. 

- Mit bámulsz azon a faszon? – förmedt Magdira.  

- Úgy néz ki, mint a szomszédunk az az író, nem? – kérdezte Magdi. 

- Azzal is lefeküdtél mi? Hát akkor erre az íróra is másszál rá! – és belevágta Magdi fejét James Joyce szobrába. Magdi 

homlokát úgy kellett összevarrni. 

 

Jenő és Magdi az utca végén lévő hotel felé tartottak. Nem fogták egymás kezét, nem beszélgettek, elmerültek 

gondolataikban. Mint két idegen, akik egymás mellé csapódtak a nyüzsgő utcán – mondhatta volna a várost szemlélő turista. 

Jenő tegnap esti közeledése - ami inkább erőszak volt! – mélységesen felháborította Magdit. Néhány pohár bor a pizza után és 

ez a gyilkos azt képzeli, mindent megtehet vele. Gábor gyengéd volt délelőtt, Jenő szabályosan megerőszakolta délután! És 

most itt kell mellette lépkednie - útban Gáborhoz. Kiszolgáltatottsága még tehetetlenebbé tette. Igyekezett rejtegetni félelmét, 

de a férjét nem tudta kijátszani.  

- Itt vagyunk drágám! – szólt Jenő, és elmélázott, feleségét a könyökénél fogva navigálta be a hotelbe, a recepcióhoz. 

Magdi félelme egyre nőtt az utcán, már pánik kerülgette, hogy felismeri a portás, és a férje előtt elszólja magát a délelőtti 

randevúról. Amikor meglátta az ismeretlen csinos fekete nőt a recepciós pult mögött a délelőtti kíváncsi portás helyén, 

megnyugodott. Jenő lopva a feleségére - majd a portásnőre pillantott. Értetlenül meredt rájuk, mivel semmiféle egymással 

szembeni felismerés nem csillant a két nő szemében. Jenő, Magdihoz hasonlóan nem tudott a portás – váltásról. Krákogva 

köszöntötte a fekete nőt, aki figyelmesen végighallgatta, majd a telefonért nyúlt. Magdi megkönnyebbült, amikor meglátta 
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Gábort a lépcsőn. Fekete bőrkabátot, sötét nadrágot, utcai cipőt viselt. Hála az égnek – gondolta. Nem kellett felmennie hozzá, 

mint egy kurvának, akit a férje áruba akar bocsátani. 

- Szevasztok – szólt Gábor Magdira nézve. 

- Szia – Magdi ujja hangosan roppant a beállt csendben, ahogy a combjához szorította a kezét. – Készülsz valahova? – 

Mivel Gábor nem válaszolt, folytatta: - Arra gondoltunk, valamit tegnap nagyon elrontottunk, és ezért elnézést kell, kérünk. 

Szeretnénk, ha eljönnél hozzánk… 

- Tegnap kirúgott a férjed, minek mennék? – válaszolta Gábor Magdi szemeinek. 

- Ne haragudj haver, piás voltam – mondta Jenő a cipőjét bámulva.  

- Nem voltál te annyira piás. Mi a lófaszt akarsz ezzel a bárgyú trükkel? Újra eljátszani a rendőrsztorit? – Gábor 

elhallgatott, mert észrevette, a recepciós figyeli őket. 

- Piás voltam és alaptalanul rágalmaztalak benneteket – mondta halkan Jenő. – Szeretném, ha megkövethetnélek, hiszen 

úgy támadtalak le, hogy szinte nem is ismertelek. Ez fontos lenne nekem. – Gábor Jenő szemeit figyelte, de azok meg sem 

rebbentek. Megcsóválta a fejét. Érezte, valami nem stimmel. Vagy szánalmasan rossz emberismerő vagyok – gondolta, és 

félreismertem ezt a pszichopata gyilkost, vagy átver, mert egy zseniális színész, aztán engem is kicsinál, mint a rendőrt. 

- Miért hinnék neked a rendőrről tálalt hőstetted után? 

- Magdi megmondja, nem szoktam nap mint nap megbocsátást kérni.  

- Ez így van – mondta lakonikusan Magdi.  

- Rendben van… ha nehezen is, hiszek neked. Előtte, azonban egy pillanat türelmet. – Gábor a recepciós pulthoz ment, 

papírt kért, írt rá, miközben összehajtogatta azt - beszélt a fekete nőhöz.  

- Indulhatunk – tért vissza a házaspárhoz. Az utcán hármuk közül senki nem akarta elkezdeni a beszélgetést. Szó nélkül 

ballagtak egymás mellett. Mint ide felé – gondolta Magdi. 

- Hogy bírja ez az öreg egész nap? – próbálta oldani Magdi a feszültséget, ahogy a skót dudáshoz értek. – Alig hagyja 

abba… 

- Hagyd drágám, ez a munkája – mondta unottan Jenő. Az öreg ember bólintott feléjük, miközben játszott tovább a 

hangszerén. Megismerte Gábort, rá mosolygott. Gábor a zsebébe nyúlt, pénzt dobott a hangszer tokba. 

 

Mikor felértek a lakásba Jenő telefonon pizzát rendelt, amit a futár fél órán belül kiszállított. Az előtte elfogyasztott üveg 

whisky jótékony hatással volt mind a hármójuk bélflórájára, a két hatalmas pizza perceken belül eltűnt az asztalról. Jenő 

Chardonnay-t bontott, töltött, majd rágyújtott. 

- Tudod haver – koccintotta pohara talpát Gábor poharáéhoz – nincs itt kint rossz élet. A skótok jó emberek. Jól élnek, 

szeretik az életet. De itt vagyunk mi magyarok. Elszeretjük a barátunk feleségét, megdugjuk a ribancot, aztán ártatlanul 

nézünk az idióta férj szemébe.  - Gábor felállt a székből. 

- Na, ebből nekem elég. Tegnap előtt ugyanezt eljátszot… - Nem tudta befejezni, az ütés a gyomrát érte. Összegörnyedt, 

erre Jenő az arcába térdelt. Mielőtt eldőlt, érezte orrában a csont reccsenését. Magdi sikított. 

- Megölöd te őrült! Hagyd békén, hívom a rendőrséget – nyúlt a telefon után. Jenő keményen mellbe csapta feleségét. 

Magdi levegőért kapkodott. A következő ütés a halántékát érte. Elvesztette az eszméletét. 

 

Gábor tért magához előbb. Iszonyúan fájt a feje, reszketett. Hideg fuvallat szaladt át a hátán és a fenekén. Emelni akarta a 

kezét, de nehéznek találta. Valami megmozdult alatta.  

- Te mit keresel itt… rajtam? – Magdi lehelt az arcába. Most jöttek rá mind a ketten, hogy egymáson fekszenek ruhátlanul. 

Nem tudnak szétválni, mert lábaik, kezeik, derekuk össze van kötözve. Gábor érezte, erekciója támad Magdi fanszőrzetétől. 

Tapsot hallottak.  

- Minő öröm zord lelkemnek, hogy újra itt vagytok velem – Jenő abbahagyta a tapsot, becsukta az ablakot. – Tudjátok 

irigyelni foglak benneteket, amíg élek. A tiétek az igazi szerelem. Az utolsó pillanatban is látjátok és érzitek majd egymást. És 
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ez a pillanat hamarosan elérkezik. De előtte elszórakozunk egy kicsit. – Gyerekcsukló vastagságú fekete kábel darabot vett elő 

a szekrény mögül és Gábor hátára vágott vele. Széles véraláfutás maradt az ütés nyomán, Gábor felnyögött.  

- Ja, és még annyit, ha valamelyikőtök is hangoskodni mer a „kezelés” alatt, betömöm a szátokat. Gyorsabb út az 

örökkévalóság felé! Hogy őszinte legyek, szeretem a nyüszítéseteket hallani miközben ápollak benneteket, sajnos a 

szomszédok nem biztos… - Újra ütött ezúttal erősebbet. Utána még erősebbet. - Most mutasd meg majom, mekkora kan vagy! 

– mondta Gábor felett. – Jó volt dugni a ribancot délelőtt? – lihegte Jenő. – Az is élvezte mi? - Látva Gábor szenvedését, 

gyorsabban kezdte csapkodni. Már izzadt, bort töltött a poharába, ivott. 

- Ha nem érek vissza a szállodába sötétedésig, hívják a rendőrséget. Itt fognak először keresni – Gábor nehezen préselte ki 

magából a mondatokat. 

- Blöffölsz majom! Nem fog téged a kutya sem keresni, sem itt sem máshol – Jenő felugrott, lesújtott Gáborra a 

kábeldarabbal. Leguggolt, megfordította az egymáson fekvő párt, most Magdi került felülre. Magdi hiába könyörgött, hogy 

hagyja békén, Jenő élvezettel verte. 

- A recepción felírtam a címeteket, mikor a portással beszéltem. Nem bíztam benned. - Gábor szavaira Jenő megállt, 

eldobta a kábeldarabot.  

- Most sokat segítettél majom. Akkor nem itt nyírlak ki benneteket. De azért gondolom, érdekel, mit terveztem hirtelen 

felindultságomban? – Jenő a szekrényről egy szamuráj kardot vett le. Óvatosan Magdi lapockájára engedte a fegyver hegyét. 

Vér buggyant Magdi bőréből.  

- Így gondoltam áttolni rajtatok ezt a nemes acélt. A lábaitoknál kezdve, egészen fel, gondosan útba ejtve… a délelőtti 

pásztorórátok egymástól bűzlő alkatrészeit. Lassan, finoman, de alaposan. Azonban felvilágosítottál cimbora, hogy ez 

mennyire helytelen, csúnya dolog lenne. Ebből is látszik, örök vesztes vagy. Nekem segítesz, hogy még precízebben nyírjalak 

ki. Ha valóban meglátogatnának a rend derék őrei, miután a terv szerint itt végeznék veletek – csuda egy felfordulás várná őket. 

Ezért jobb ötletem támadt. – Jenő kiment a konyhába, műanyag zacskókat hozott magával. Kivett a kötegből kettőt, a többit a 

földre dobta. Az egyiket Gábor fejére húzta, a nyakán körbe tekerte szigetelő szalaggal. A másik műanyag zacskóval Magdit 

fosztotta meg a levegőtől.  

- Huhu! Hallotok? Most már nem lesz felfordulás, nem mocskoljátok össze a szobát… Ezért szeretem a filmeket. Sok jó 

ötletet lehet tanulni belőlük. Aztán, ha végetek lesz, lehordalak benneteket a kocsiba, és Jenő papa elrejti bűnös 

porhüvelyeteket valahol a szellemek lakta skót éjszakában. És örökre ámen. Mint otthon a rendőrnek. - Magdi és Gábor 

remegtek a légszomjtól, mikor Jenő lyukat tépett a fejükre húzott műanyag zacskókon. Zihálva szedték a levegőt. 

- A börtönben döglesz majd meg – rázkódott Magdi teste. 

- Az csak legyen az én nyűgöm hűséges hitvesem. De miért nem becsülöd meg az értékes levegőt? – Jenő új zacskókat 

húzott a fejükre, ismét körbe tekerte szigetelő szalaggal a nyakuknál. Kinézett az ablakon.  

- Rengeteg időnk van még estig, ne aggódjatok. Nem fogtok unatkozni sem, mert felváltva jön a zacsi a fejetekre, utána a 

testápolóvá előléptetett kábel darab. Remélem, élvezitek a műsort legalább annyira, mint délelőtt egymást… - Mikor látta, 

hogy Magdi közel jár a fulladáshoz, lyukat tépett a műanyag zacskón. Gábort is így juttatta levegőhöz.  

- Ugye mondtam, hogy nem lesz egyhangú? – Lehajolt a kábel darabért. – Most pedig közkívánatra jön a testápoló… - 

Csengettek. Jenő mozdulatlanná dermedt. Az ajtó felett újra megszólalt a csengő. - Maradjatok csendben! – szűrte a fogai 

közül fenyegetően. Felemelte a szamuráj kardot, hogy Gábor is lássa, és Magdi nyakához tette a hegyét. – Mert áttolom a 

torkotokon! 

A csengő újra megszólalt. Most már hosszan, türelmetlenül. Zsivaj hallatszott a folyosóról, mint ha többen állnának az ajtó 

előtt. Előbb finoman kopogtak, majd dörömbölni kezdtek. Jenő homlokáról veríték folyt a szemébe. Az ajtóhoz ment, résnyire 

kinyitotta, amíg a biztonsági lánc engedte… 

 

Megismerték egymást. A stewardess mosolyogva megemelte a palackot, mutatta a címkéjét. Chardonnay - olvasta Gábor. 

Megrázta a fejét. Tudta, egyhamar nem fog chardonnay – t inni, hiába ez a fajta bor a kedvence. A stewardess tréfásan 

összeráncolta a homlokát, mikor Gábor két Colá-t kért. Az egyiket Magdinak adta.  

- Megfelel kedves? – kérdezte Gábor miután megcsókolta Magdi nyakát. Magdi belé karolt, kinézett a kicsiny ablakon a 

remegő szárnyra, s lassan bólintott.  
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- Mind a kettő. A csók is, a Cola is. Te nem iszol chardonnay – t, én nem fogok skype – olni. – Elgondolkodott. – Legalább 

is egy ideig. Mert minden azzal kezdődött…És ha nincs az ötfontos, be is végződik mind a kettőnknek. Ennyire nem bíztál 

Jenőben? 

- Aki egyszer megégeti magát… Éreztem, hogy készül valamire. Be akartam magunkat biztosítani. Még ha ilyen rezgőléces 

formában is. Ha nem történik semmi, azt mondtam volna: viccnek szántam! 

- Még szerencse hogy bevette a sztoridat a rendőrségről. Megölt volna bennünket a karddal mindjárt.  

Hát igen – Gábor savanyú szájízt érzett. Maga előtt látta a kezeit tördelő Magdit a hotelben, mögötte Jenőt a gyanús póker 

arcával.  

- Mit is mondtál a recepciós nőnek? – Magdi jobbra-balra ingatta a fejét.  

- Hogy ne lepődjön meg, a barátomat meg akarom tréfálni. Tehát kértem tőle egy papírlapot, amire ráírtam angolul: egy óra 

múlva csengessen be ebbe a lakásba – a ti címeteket írtam fel! – és ha ott eljátszik egy dalt, még tíz fontot kap. Meglepetés a 

barátoméknak! Igazság szerint még egy órát sem akartam maradni. Ha valami baj van, jól jön az öreg jelenléte, ha nincs, akkor 

is oda adtam volna neki a tízest. Szóval összehajtottam a cetlit, beletettem egy ötfontosba, és így együtt ismét összehajtottam a 

kettőt.  

- És bedobtad a skót dudás hangszerének a tokjába, mikor elmentünk mellette.  

- Tudtam, egész nap ott van. Többször is mondtátok. Gondoltam megnézi az összehajtott pénzt. 

- Ez mentett meg bennünket. Rázós! – Magdi beharapta az alsó ajkát. - A velünk szemben lakó öregasszony mindig 

leskelődik – mondta kis idő után. - Mikor a skót dudás becsengetett és Jenő nem akarta beengedni, kijött a szomszéd néni és 

bizonygatta, hogy mi biztos itthon vagyunk, ő tudja. Ekkor kezdtek kopogni, utána dörömbölni, hátha valami bajunk történt. 

Jenőnek ki kellett nyitnia az ajtót. Utána elég volt kiabálnunk. 

- A dudás meg hitt a szomszédodnak, hisz nem látott bennünket újra kilépni az utcára. – Gábor felidézte maga előtt, ahogy 

Jenő feltépi az ajtót és kirohan. Pillanatokkal később hallották a kocsija motorját indulni. Jenőt még keresi a rendőrség.  

- Otthon visszamegyek a nyomdába – mélázott Magdi. 

- De előbb hozzám költözöl… 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 

 


