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Póker

Szabadságom első napja tűrhetően hideg téli nap volt, 
még csak nem is szürke, sötétedésig erőtlen sárga fény 
verődött ide-oda a házfalak között. 2012. december 

29-e, szombat. Késő délelőtt ébredtem, kávét főztem, majd 
komplett fürdéssel, hajmosással és borotválkozással igyekez-
tem magam elviselhető állapotba hozni. előző este a lehe-
tőségeimhez képest óriás összeget vesztettem pókeren, tehát 
bőven volt mit lemosni magamról.

tizennégy évig dolgoztam a cégnél, amely most egycsapásra 
megszűnt, ahová többé nem muszáj bemennem, amelyik 
csöppet sem ünnepélyesen, egy németországi havi fixnek 
megfelelő végkielégítéssel bocsátott utamra. Az úgynevezett 
szabadság ilyen egyszerűen és feltartóztathatatlanul lépett 
be az életembe, amit egyfelől csöppet sem bánok, másfelől 
viszont a finanszírozhatóság hónaljszagú kérdéseit hozta ma-
gával, vagy inkább találta itt; mert ha elképzelem a szabad-
ságot, amint jön-megy, tartóztatják vagy nem, gyűlölik vagy 
imádkoznak érte, elfogadják vagy kiátkozzák, könnyű lép-
tekkel tűnik fel és el, ha úgy tartja kedve: nem hiszem, hogy 
szívesen cígölne magával bármit is.

ezt gondoltam a szabadságról első nap, amikor nem kellett 
dolgozni mennem, és merő élvezetből egy Theano Kapareli 
nevű görög lánnyal azonosítottam magamban; pontosab-
ban úgy véltem, ha volna arca, teste, haja és melle és lába a 
szabadságnak, valószínűleg úgy nézne ki, mint Theo. nem 
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tudom, miért. sok csinos, vonzó, mindenféle nőt ismer-
tem életemben, ismerek most is, akikről ugyanez sohasem 
jutna eszembe. ott van mindjárt Cintia, rendkívül meg-
győző dekoltázsával, és európa legszebben formált ajkai-
val, az Universum pókerterem osztója, aki általában alvadt 
vérszínre festi a körmeit, és pompás, hercegnői tartással 
képes ülni tíz, negyven, kétszáz férfi karéjában is, még ha 
ezek leginkább csak lapjaik és zsetonjaik iránt érdeklődnek; 
jobb szeme sarkában meglehetősen nagy, szív alakú folt sö-
tétlik: nem ütésnyom, hanem anyajegy. Vagy ott van orsi, a 
felszolgáló lány, akinek kreatív gondolkodású főnökei fehér 
angyalszárnyakat kötöztek a hátára az ünnepekre való tekin-
tettel, amúgy fekete pólóban és nadrágban jár az asztalok kö-
zött, „hozhatok valamit?” – kérdezi újra meg újra bűbájos 
macskahangon, s teszi el az aprót begyakorolt mosollyal, ami 
legtöbbször úgy üres, ahogy van. Vagy felhozhatnám nikit, 
a sportos, gazdag, szőke nőt, aki nemrég egy szóváltás során 
barátját félresöpörve tűsarkú cipőben rúgta mellbe a táma-
dót, „nem szeretem, ha bántják a pasimat” felkiáltással ült 
vissza kártyázni, és arra a kérdésre, hogy miért is nem ütött 
inkább, aládúcolva kebleit, királynői hangsúllyal válaszolt: 
„nemrég csináltattam meg a csöcseimet, illik vigyáznom rá-
juk”. magáról a rúgásról pedig egy karatemester, aki szemta-
núja volt az esetnek, így nyilatkozott: „öregem, a világ leg-
szebb egyenes rúgása volt, ilyen tökéleteset talán ha leonidas 
király rúgott a Háromszázban”.

A Háromszáz az egyik legócskább történelmi film, amit va-
laha láttam, fontos tanulsággal szolgált számomra: férfi olyan 
izmos nem lehet, annyi virtuális perzsát megölni nem tud, 
olyan mennyiségű vér a talpa alatt nem képes folyni, hogy én 
a szabadsággal (vagy bármi jóval) egy pillanatra is azonosít-
sam. Ahhoz fitos orr kell, és káprázatos csípő.  átszellemült, 
de semmiképp sem elgyötört arc. és sűrű, sűrű, hosszú haj.

négy évvel vagyok fiatalabb, mint anyám azon a sem-
milyen Karácsonyon, amikor meghalt, és adódik a kérdés: 
mikor léphetne be a szabadság az életembe, ha nem most? 
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Arra, hogy pókerezek, képes vagyok úgy tekinteni, mint-
ha törvényen kívüli lovas volnék a vadnyugaton, mondjuk 
Blondie, a hosszú, aki valójában művész. tudok is egy kicsit 
szájharmonikázni. Csak nem szabad sokat beszélnem erről, 
egyrészt kabalából, másrészt, hogy elkerüljem a kishitűek fel-
háborodását, irigységét, vagy aggódó rohamait. Azt hiszem, 
meg fogom hódítani a világot. Azt hiszem, városokat és tá-
jakat fogok bejárni, és mindezt még meg is írom, különben 
mi értelme volna. s hogy mindez könnyebben elképzelhe-
tő legyen, az elmúlt négy napban nemcsak visszanyertem 
a hetvenezer forintomat, hanem egy keveset még hozzá is 
számolhatok. most kezdődik a tánc. Új cipőt fogok venni. 
Kifizetem az albérletemet.

Alacsony tétű asztalokon kell játszanom, hogy ne az élete-
met tegyem kockára minden partiban, mert az roppant fá-
rasztó. Kihűl a tenyerem tőle és izzad, és túl könnyen hajlik 
káromkodásra a szám. Bár a legtöbb játékos, aki épp job-
ban áll, mint a többiek, szereti dúdolgatni a tökös pókerli-
tániát: „ha kicsi a tét, a kedvem sötét”, és emel és emel, és 
megint csak emel, kevesen vannak köztük, akik a másnapi 
ebédjüket, vagy jövő havi megélhetésüket láthatják veszen-
dőbe menni, ha rosszra fordulnak a dolgok. Bár akad ilyen is 
nyilván. engem például mindjárt első este, amikor átutalták 
a végkielégítésemet, a nagyfiúk asztalához vonzott duzza-
dó acéltököm, vagy bátortalan, mohó kíváncsiságom; ki-ki 
képzelje el, ahogy neki tetszik. sőt, ha jobban belegondolok, 
még csak nem is a nagyfiúk asztala volt, hanem a gyenge kö-
zepeseké. Az ilyen átüléseknél azonban számolni kell a tény-
nyel: mindennek az értéke hirtelen megváltozik: zsetonoké,  
játéktudásé, a zsebben őrzött tartalékoké, a testi-lelki erőn-
lété, de még az alsógatyád és az utcai cipőd értéke is megvál-
tozik, sőt, eljöhet a pillanat, amikor az is számítani fog, hogy 
szerettek-e gyerekkorodban vagy nem. legalábbis érezheted 
így. Amikor a túlértékelt pillanat tüzes lándzsadöféssé válik. 
Aznap este egy meglehetősen fiatal, duzzadt-csókos ajkú, 
hosszú hajú, villogó tekintetű francia fiú nyerte el a pén-
zemet. elnézve magabiztos mozdulatait, figyelve trükkjeit, 
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és hallgatva, hogyan beszél a barátaival, esküt tettem volna 
rá, hogy mindenki szerette őt gyerekkorában, és hogy ma is 
a nők kedvence lehet. De egy pókerasztalnál az ilyen eskük 
általában elhamarkodottak. ma is látom magam előtt finom 
művészkezeit, amint babrál a sárga-fekete, vagy kék-piros 
zsetonokkal. Vékony, lányos ujjait. és hogy mennyire pisz-
kos volt mind a tíz körme.

nem irigylem, és nem is haragszom rá azóta, inkább saj-
nálom, hogy nem mutatkoztunk be egymásnak. A piszkos 
körmök réme pedig bárkit utolérhet, aki órákon át kapirgál-
ja fel a lapokat az asztalról, az összeizzadt, agyontapogatott 
vászonborítás miatt. Így hát első és legfontosabb tanácsom 
minden leendő játékos számára: manikűröztessen rendszere-
sen, és amikor csak lehet, mossa (meg a) kezeit. Amúgy mi 
akkor ott angolul kommunikáltunk, de sikerült különösebb 
erőfeszítés vagy szándék nélkül azt a benyomást keltenem, 
mintha érteném, amit a barátjának franciául mond. miket 
mondhatott, te jó ég! Gyanakodva méregetett egy darabig, 
majd megkérdezte: „do you speak french, don't you?”. Vála-
szul csak hümmögtem: „sometimes”. Kedvetlenül bólintott, 
és nemsokára felállt az asztaltól. ez volt a legsikeresebb blöf-
föm aznap. Különös elégtétel.

 

Roham

2013. január 11-én este tíz órakor a hatodik szom-
szédom lakásában feküdtem egy padlóra terített 
matracon, míg ő telefonon konzultált a mentősök-

kel, mit tehetne most értem. Azt tanácsolták neki, hagyja 
nyitva az ajtót, és engedjen hozzám friss levegőt. A puha, 
virágmintás matracot gyereknek terítették le játszani a szü-
lők, vagy ők maguk készülődtek már lefekvéshez, nem tud-
hatom. életemben először, magam számára is váratlanul 
kéredzkedtem be hozzájuk. szabi nyitott ajtót. elmondtam 
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neki, hogy szívrohamom van, értesítettem a mentőket, és 
azt hiszem, most le kell feküdnöm valahol. „természetes” 
– engedett be maga mellett, azután megjelent a felesége, 
együtt vezettek át a szűk konyhán a nagyszobáig, ahol las-
san kinyújtóztam a matracon. szerettem volna telefonálni 
egy-két ismerősnek még, de nem jutott erő. szívem iszony-
tató tempóban vert. mellkasom abnormálisan magasra 
emelkedett, és túl mélyre süllyedt, mint valami elhagyott 
csónak a Balatonon. eltátottam a számat, fogaim között 
nyersen áradt be és ki a levegő, két kezemet tenyérrel fölfelé 
ejtettem magam mellé. „Így történik tehát, ilyen kurva egy-
szerűen” – gondoltam magamban, és a közeledő mentősök, 
az aggodalmasan nyüzsgő szomszédok, valamint a kíváncsi 
utókor számára csupán egyetlen tőmondatot bírtam kipré-
selni magamból: „siessenek!” ismeretlenül mély, regénybe 
illően száraz volt a hangom.

szabi, a hatodik szomszédom nem mindennapi férfi. Ket-
tős életet él: nappal vállalkozó, éjszaka  bluesharmonikás. 
Csaknem egyidős velem, de remélem, egy tízessel többnek 
látszik. Pajesza ősz. Arcbőre cserzett, mint a Cooper-regények 
indiánjaié, vagy mint általában a szabadban dolgozó építési 
vállalkozóké; apró, élénk szemei fölött lennon-szemüveget 
hord. Vad bulikon, a másik életében bőrsapka egészíti ki 
szerelését, varázsolja stílszerű, de ideiglenes frontemberré, 
aki bármikor kitáncolhat a színpadról. Anno, amikor még 
dolgozni jártam, reggelente gyakran láttam őt: barna kön-
tösben, vékony lábait keresztbe téve gubbasztani a függőfo-
lyosón, kávét inni, cigarettázni. Aztán tavaly nyáron egyszer 
csak bemutatkozott, meghívott feketére az ajtajuk elé, és ter-
mészetesen mindjárt egy szuper koncertre is. mindkét meg-
hívásnak eleget tettem.

miután sikerült kihívnom magamhoz a mentőket, és 
egyre nehezebben lélegezve, fújtatva fölvánszorogtam a 
lépcsőn, két okból is remek ötletnek tűnt, hogy bekopog-
tassak szabiékhoz. 1. nem hittem, hogy kibírom egyedül, 
míg megérkezik a segítség. 2. Ha mégis időben jönnének, 
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könyörgöm, ne az albérletemben találjanak rám. ott évekig 
egy nagyon lusta, rossz kisfiú garázdálkodott.

Kiterülve a tarka matracon, nem maradt más lehetőség, 
mint átadni magam a rohamnak, és tátott szájjal várakozni, 
vajon kirobban-e a szívem a mellkasomból vagy sem. „öt-tíz 
perc” – mondta szabi. „Csukd be a szemed!” – tette még 
hozzá, de én erre képtelen voltam. „lemegyek a kapuhoz” 
– mondta a felesége, és eltűnt. ekkor, a roham tetőpontján 
a lehető legfurcsább hangot hallottam meg, ami ilyen hely-
zetben elképzelhető. oly édesded gyerekkacajt és boldog gü-
gyögést, amilyet legfeljebb ha popsikenőcs-reklámokból is-
merek. mielőtt leült volna a jobb oldalamhoz, szabi kivette a 
járókából másfél éves kisfiát, kezdte lovagoltatni a térdén, és 
a gyerek majdnem kiugrott a bőréből, annyira felvillanyozta, 
olyan jó kedvre hangolta, amit maga körül látott. „Így meg-
halni, bassza meg – gondoltam minden harag nélkül –, tök 
bizarr!”

szabi kisfia sajnos egészen ritka kórban: korai öregedés-
ben szenved. számtalanszor találkoztunk, mikor napozni, 
levegőzni hozták a függőfolyosóra, de soha nem lassítottam, 
hogy játsszak vele, vagy gügyögjek neki egy kicsit, ahogy ez 
más gyerekeknél szokás. ránézni sem mertem, nemhogy a 
szemébe. Amikor pedig szabival ismerősök lettünk, kerül-
tem a témát, nem kérdeztem rá, mi van a gyerekével; és úgy 
véltem, ez valamiféle természetes udvariasság a részemről. 
most ő, a levegőnek nézett kisfiú nevetgélt fölöttem csengő 
hangon, mutogatott rám, mintha különlegesen ügyes és te-
hetséges bohóc jött volna mulattatni a családot.

A mentősök piros kabátban, ék alakban, hárman jöttek be 
az ajtón. szabi addig is folyamatosan tudósított róla, hogy 
közelednek. „már hallani a szirénát. már látni a villogó fé-
nyeket” – adta hírül a megfelelő pillanatokban, de ezen felül 
is igyekezett kapcsolatban tartani a valósággal. „még nem 
is említettem, hogy másodikán koncertünk lesz” – mondta 
például, azután megbökte a mellkasomat: „oda majd eljössz, 
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csak jó mélyeket lélegezz, ahogy üzenték, hallod?” eddigre 
egy fokkal csillapult a testemben a vihar, és kezdtem hinni, 
hogy legalább az intenzív osztályig eljuthatok élve. De szabi 
rossz jelnek tekintette, hogy nem az északitól a déli sarkig 
szívom-fújom a levegőt, és újra megbökött. Kénytelen vol-
tam valami figyelmeztetést öklendeni: „ne érj hozzám! ne 
beszélj! nagyon rossz.”

léptek hallatszottak. „no, nézzük, mi történt magával?” – 
szólalt meg egy friss hang a magasból. A mentőorvos feltűnően 
csinos, fiatal nő volt, gesztenyebarna hajában lágy hullámokkal.  
„Hiperventillálok” – nyögtem ki elhalóan, majdnem szaksze-
rűen, és ezzel mindjárt két dolgot árultam el magamról: hogy 
nincs infarktusom, és hogy túl sokat nézem a Dr. House-t. Asz-
szisztense csalódottan szegte le a fejét. A harmadik, pocakos, 
ősz férfi, aki nem lehetett más, mint a sofőr, sóhajtva leült a 
konyhában. „no, ha ilyen pontosan tudja, akkor ránk itt már 
nincs is szükség.” Azt hittem, azon nyomban sarkon fordul-
nak, és hátrahagynak szép nyugodtan hiperventillálni. De nem 
tették. mindenféléket kérdeztek a múltamról, betegségeimről, 
mostani tüneteimről.  „előfordult ez korábban is?” „nem, ilyen 
még nem volt.” tappancsokat tettek rám, eKG-ét készítettek, 
amit igazán szépnek és megnyugtatónak találtak. ezután már 
fel tudtam ülni. „és milyen volt az, ami már volt?” „maximum, 
hogy úgy éreztem, megbolondulok.”  megmérték a vérnyomá-
somat: 135/90, nem nyújtott okot aggodalomra. A közvetlen 
életveszély, ha volt is, tovatűnt. „na most már tápászkodjon 
föl valahogy” – utasított a doktornő, azután szabihoz lépett, és 
együttérzéssel faggatta a kisfiúról. „Korai öregedés, nagyon rit-
ka” – bólogatott, és megsimogatta a gyerek fejét, valamit sutto-
gott is neki, amitől a kacska kezű, vágott szemű, aszimmetrikus 
koponyájú fiú ide-oda vetette magát az apja ölében, és megint 
csak nevetett. „Hm, igen, gyógyító kis emberke”– mondta még 
a doktornő, azután a papírmunkát is végre letudva sietett vissza 
a ház előtt villogó kocsihoz.

A térdemre támaszkodva álltam, sápadtan, mint akit ke-
gyetlenül gyomron vágott az örökkévalóság. „elszívunk 
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odakint egy cigit?” – fordultam szabihoz, és ő azonnal igent 
mondott.

Korábban feltettek a mentősök egy kérdést, amelyre nem 
adhattam egyenes választ. ez önmagában elszomorító. Azt 
gondolom, silány bohózattá teszi az életet, szánalmas, je-
lentéktelen aktussá a halált, ha a fontos pillanatokban nem 
tudunk őszinték lenni. A kérdés így hangzott: „Feldühítette 
magát valamivel?” „De még mennyire!” – kellett volna mon-
danom. „Három napig vesztettem pókeren.”

A biztonság kedvéért hozzátehettem volna, hogy kerestem 
már a neten tinédzser-szexet, hogy a doktornőről készült 
home videót sem rúgnám ki az ágyamból; hogy az apámat 
vagy meg kellett volna vernem, vagy mindörökre megbo-
csátani neki, de én csak gyáva módon távol tartottam ma-
gamtól, és nem beszéltem vele; hogy adódott rá alkalom, de 
sajnos képtelen voltam bosszút állni a tetovált karú férfin, 
aki megrontott gyerekkoromban; és hogy egy pszichiáter ke-
rekperec közölte velem: nem tudok szeretni; amit azóta is os-
tobaságnak tartok, de cáfolnom sincs mivel. ez igen, ez már 
hasonlított volna arra a fajta őszinteségre és kurázsira, amely 
csakis az üdvösségre lehet tekintettel, de a körülményekre 
soha. tőlem viszont csak ennyire tellett: „elvesztettem az ál-
lásomat”.


