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Amália végigkísérte a Faustus kisöccse keletkezését, látni akarta az újabb fejeze-
teket, minden nap megkérdezte a szlovákiai magyar írót, tudott-e haladni. He-
tente háromszor feljött a szlovákiai magyar író garzonjába, és mindig arra kér-
te őt, legyenek körülöttük könyvek, amikor szeretkeznek. A könyvekben úgy-
is annyi romlottság van, mondta Amália, és a szlovákiai magyar író alig akarta 

elhinni, hogy Amália ilyen romlottan tudja kimondani azt a szót, hogy romlottság. Amália 
elmesélte a szlovákiai magyar írónak, hogy a férje alighanem szeretőket tart, amit a szlová-
kiai magyar író nem akart megérteni, mert Amáliát felfoghatatlanul szépnek látta. Amália 
hozzátette, nincs a kezében bizonyíték, de így is biztosra veszi. Érzi rajta, a szaga változott 
meg. Már nem érdekli a férje, mondta, és hozzátette, hogy ezt jólesik kimondania. A szlo-
vákiai magyar író csak nézte a száját, amikor ezeket a hihetetlen kijelentéseket tette. A szlo-
vákiai magyar író beszélt neki az írásról, hogy merre halad, miközben őt magát is minden 
nap újabb és újabb meglepetések érték. Mégis mindig kiderül, hogy ez volt az egyetlen he-
lyes irány, mondta a szlovákiai magyar író.

Amália egyszer csak felvetette, mi lenne, ha összeköltöznének. A szlovákiai magyar író 
meghökkent. Amália azt mondta, elválik a férjétől. A szlovákiai magyar író megkérdezte, 
biztos-e ebben a döntésében, mire Amália azt felelte, a lehető legbiztosabb. Lesz néhány 
kínos kör, mondta, de most már csak azt látja maga előtt, hogy ők hárman együtt vannak. 
A szlovákiai magyar író azt mondta, hát akkor ő is elválik végre. Neki egy kicsit könnyebb 
dolga lesz, de biztos ez is sok papírmunkával fog járni. Amália mosolyogva bólintott, és azt 
mondta, akkor holnap nekiáll lakást keresni.

A szlovákiai magyar író kivette az összes szabadnapját, és rohamtempóban dolgozott a Faustus 
kisöccse befejezésén. Attól tartott, ha elhagyja megszokott kis garzonját, képtelen lesz to-
vább írni. Nem gondolkodott, nem állt le, úgy rótta a sorokat, mint akinek pisztolyt tar-
tanak a fejéhez. Délelőtt írt, délután gyors javításokat végzett, majd estig tovább írt, gyak-
ran – ha Amália nem jött – éjszakába nyúlóan. Miután elkészült, már másnap rohant a ki-
adóhoz, amelyet jó előre kinézett magának. A kiadót egy aprócska, vézna férfi vezette, aki 
beszéd közben állandóan a szája szélét nyalogatta, és a szlovákiai magyar író meg volt róla 
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győződve, hogy a számítógépe tele van meztelen kislányok és kisfiúk fényképeivel. Egy ap-
rócska kiadót vezetett, ő volt egyszemélyben a kiadó, a szerkesztő, a terjesztő, és mindent 
kiadott, amire állami támogatást tudott szerezni, hogy aztán kreatív könyveléssel az állami 
támogatás nem elhanyagolható részét a kiadó és saját maga gyarapítására fordítsa. Az álla-
mi támogatások kiharcolásában komoly gyakorlatra tett szert, ismert mindenkit, akit kel-
lett, és a szlovákiai magyar író arról is meg volt győződve, hogy a hazai kulturális élet min-
den számottevő szereplőjéről súlyos kompromittáló anyagok vannak a fiókjában. A szlová-
kiai magyar író kéziratát elsőre elfogadta, és külön meg is örült, amikor a szlovákiai magyar 
író azt mondta, egyáltalán nem biztos benne, hogy ki kellene adni. Azok a legszarabb kéz-
iratok, mondta a kiadó, egyre hevesebben nyalogatva a szája szélét, amiket a szerzőjük min-
den áron és azonnal könyv formájában akar látni. Azért csak olvassa el, mielőtt bármit lépne, 
intette óva a szlovákiai magyar író. Még soha nem írtam regényt, és abban sem vagyok biz-
tos, hogy ez regény. Meg egyébként is, annyi mindent összeírtak az utóbbi évtizedekben, és 
én a töredékét sem olvastam el, lehet, hogy minden régen meghaladott ebben a kéziratban. 
Nem mintha annyira követném a kortárs áramlatokat. A kortárs áramlatok senkit nem ér-
dekelnek, mondta a kiadó, esetleg a diáklányok idomaira vadászó egyetemi előadókat. Ők 
akarnak valakinek tűnni azzal, hogy megalkotnak egy-egy újabb elméletet. Aztán úgyis ki-
derül, hogy olyan angolszász szerzőket plagizáltak, akiket itt nem ismer senki. De ez nem 
a mi dolgunk, mondta a kiadó, a mi dolgunk, hogy elbíráljuk ezt a kéziratot, és meglenget-
te a vaskos paksamétát. Bízhat bennem, hamarosan jelentkezni fogok, és jó előérzetem van.

Mindjárt másnap Amália azzal jött, megtörtént : elhagyta a férjét. Jobban viselte, mint 
várta, közölte. És már ki is nézte az új albérletet hármójuknak, a napokban költözhetnek. 
A belvárosban van, és nagyon jó áron vehetik ki.

A következő héten a szlovákiai magyar író nagy zöldséges ládákba pakolva szállította át 
a könyvtárát az új lakásba, és már talált is vevőt a kis garzonra. Nem sokáig maradtak az al-
bérletben, mire a válóper véget ért, a garzon árából vásároltak egy kisebb háromszobás la-
kást az egyik nyugati lakótelepen, egy csendes utcácskában, és mire beköltöztek, a kiadó 
hosszas keresgélés után megtalálta a szlovákiai magyar írót, és azzal a jó hírrel szolgált, hogy 
a Faustus kisöccse még abban a hónapban megjelenik.

Amália szórakoztatónak találta a Faustus kisöccsét, amin a szlovákiai magyar író meghök-
kent. Az első két rész pörgős, vélekedett Amália, és tetszett neki az iróniája is, de a harma-
dik részt túlontúl keserűnek tartotta. Szóval mégsem annyira szórakoztató, nyugtázta a szlo-
vákiai magyar író, aki még mindig nem tudott mit gondolni a könyvről. A kiadói fülszö-
veg azt állította, ez a barátság, a becsület és a hübrisz regénye, amit a szlovákiai magyar író 
nem nagyon értett. Elhatározta, a biztonság kedvéért újraolvassa a könyvet, hátha valami 
végzetes hiba történt a kiadóban vagy a nyomdában.

A Faustus kisöccse első része a két főszereplő, az író és legjobb barátja, a kritikus indulásá-
nak története volt. Ez stimmelt. Mindketten fiatalon kerültek az irodalmi közegbe, az író – 
csak így szerepelt a könyvben, tulajdonnév nélkül, ahogy a kritikus is – igazi társasági ember 
volt, káprázatos társalgó, elegáns és humoros, pár perc alatt bárkit lefegyverzett a modorá-
val. A kritikus a tökéletes ellentéte, introvertált könyvmoly, aki legalább annyira volt a cso-
dálója az írónak, mint a barátja. A második rész a célba érésükről szólt – igen, ez is stim-
melt. Az írónak már a legelső regénye komoly sikert hozott, kritikait és olvasóit egyaránt, 
ezen felbuzdulva pedig, a kiadója hathatós támogatásával, ontani kezdte magából a regé-
nyeket, amelyek vezették a sikerlistákat, de a szakma is az író lábai előtt hevert, a legelitebb 
irodalmi lapok sorra közölték a méltató kritikákat a köteteiről. A kritikus közben egyetemi 
tanszéket kapott, rettegett bírálóvá lépett elő, aki bármelyik szerzőt képes felemelni vagy 
a mélybe taszítani. Nagy dilemma elé került viszont, amikor néhány író ismerőse felvetette, 
neki kellene megírnia az első nagy összefoglaló tanulmányt régi barátjáról, az íróról. A kri-
tikus érezte, hogy ez csapda, de jelezték neki azt is – az író elkeseredett ellenségei –, ha nem 
írja meg, a saját hitelét teszi kockára. A kritikus végül belement : többször is újra végigrágta 
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régi barátja minden könyvét, és nekilátott a munkának. A tanulmányt azonban csak jóval 
később, a harmadik fejezetben sikerült befejeznie, s mielőtt erre sor került volna, az író vá-
ratlanul, szívelégtelenségben meghalt. Kultusza még inkább megizmosodott, annyira, hogy 
szobrot is készültek állítani neki. A kritikus ekkor beszélt először ismerőseinek a tanulmány-
ról, amely végül nem is tanulmány lett, hanem egy alaposan alátámasztott nagy leleple-
ző dokumentumkötet az íróról. Megírta benne véleményét az író munkáinak silányságáról, 
felszínességéről, ürességéről, és megírta az író morális bukásának történetét is. A kritikus 
mindennek utánajárt, és végül egy kisstílű pojáca portréját rajzolta meg, amelyben benne 
volt a gyengébbekkel, a nőkkel, a gyerekekkel szembeni, brutalitásig fajuló fölényeskedése, 
egészen a szexuális zaklatásig, pénzügyi visszaélések történetei, cáfolhatatlan bizonyítékok-
kal alátámasztva, és persze az író titkosszolgálati karrierje. A kritikus elvitathatatlan próza-
írói tehetségét is fel-felvillantva, ám elsősorban kimerítő dokumentációs igénnyel írta meg, 
amikor az író olyan nők és férfiak bizalmával és barátságával élt vissza, akik legbensőbb tit-
kaikat tárták fel neki – beszélgetéseket vett magnószalagra, barátnője szexuális titkait tár-
ta népes hallgatóság elé, hogy egy képzeletbeli össznépi orgia tárgyává tegye, saját tizenéves 
unokahúgát azzal hitegette, hogy halálosan szerelmes belé, és hónapokig visszaélt a kislány 
zavarával. A kritikus kikérte az író aktáit az illetékes hivataloktól is, ott volt minden, az írót 
húszévesen szervezték be, épp akkor nősült először, az első irodalmi sikerek küszöbén állt, 
buzgón jelentett az elejétől a legvégéig, a legutolsó napokig, és még a tartótisztjeit is mani-
pulálta. Nem mindent írt meg, csak azt, ami neki magának is jól jött, ezt a kritikus azok-
ból az aktákból tudta meg, amelyeket mások írtak az íróról, akit természetesen szintén fi-
gyeltek, és természetesen őt, a kritikust is figyelték, róla viszont az író nem jelentett, csak 
a szükségszerű minimumot. A kritikus – aki úgy dolgozott, mint egy gép, és nem volt haj-
landó belegondolni, hogy ki az a személy, akit kutat – begyűjtötte a szükséges vallomáso-
kat is, már csak egyetlen hiányzott – az íróé. Ez már nem készülhetett el, és a kritikus, akit 
teljesen felemésztett ez a munka, és maga sem értette, miért írta meg, el akarta pusztítani 
a kéziratot. Az azonban – soha nem derült rá fény, hogyan – kiszivárgott : egyszerre buktat-
va meg a kritikust, akit azonnal hazugnak, árulónak, patkánynak kiáltott ki a közvélemény 
egy nagyon hangos és vehemens része, és az írót, akinek a kultusza komoly csorbát szen-
vedett, és többé nem maradhatott ugyanaz a makulátlan nemzeti hős. Faustus kisöccse – ez 
volt a munkacíme a kritikus dokumentumkötetének, és ez lett az író gúnyos ragadványne-
ve a halála után. A kritikus – erről szólt a harmadik, a záró rész – megnyomorodva halt meg 
nem sokkal később : nem bírta elviselni a rá nehezedő nyomást. Legalábbis valami ilyesmi-
vel ért véget a könyv, a haldokló kritikus nyomorúságával és kételyeivel. A végén már maga 
sem tudta, hogy amit leírt, annak lehetett-e bármiféle köze a valósághoz.

Minden stimmelt. Ugyanaz jelent meg nyomtatásban, amit a szlovákiai magyar író meg-
írt, de ettől mégsem tudott teljesen megnyugodni.

Egy fiatal, tapasztalatlan grafikus készítette a Faustus kisöccse borítótervét, a kiadó azt mond-
ta, ugyan még nincs kiforrott formanyelve, de az ötletei vagányak, a kivitelezésükben pedig 
lendületes. Amália le akarta beszélni a szlovákiai magyar írót erről a borítóról, azt mondta, 
ha ezt meglátja egy könyvesbolti eladó, biztosan nem arra a polcra fogja feltenni a könyvet, 
amelyikre való. Miért, melyikre való, kérdezte bambán a szlovákiai magyar író. Ha ezt meg-
látják, bökött a borítótervre Amália, akkor Stephen King mellé fogják tenni, de nem tu-
dom, a Stephen King-rajongók elégedettek lesznek-e, ha elolvassák. Ezt ne vedd sértésnek, 
tette hozzá Amália. A szlovákiai magyar író értetlenül pillantott rá. Nem hallgatott Amáli-
ára, elfogadta a tervet, a kiadó elégedett volt, alighanem ez a fiú dolgozott neki a legolcsób-
ban. A szlovákiai magyar író sokat nézegette a borítót, az első napokban undort érzett, túl 
sok volt rajta a bordó, a narancs, túl sok volt a villódzás, minden nyersebb volt, mint kel-
lett volna. A kép egyik szélén egy író papírok fölé görnyedve ült az asztala mögött, és a ve-
le szemben álló monstrumra szegeződött a tekintete. A patás ördög legalább kétszer akko-
ra volt, mint az író, kimeredt a kígyónyelve, minden lángolt körülötte, karmait az író felé 
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meresztette. Éles szigonyban végződő farka hosszan tekergett felfelé, és a szlovákiai magyar 
írónak végül beugrott, mire emlékezteti ez a kép, ez a szigonyos farkú sátán. Arra a levia-
tánra emlékeztette, amelyikről tizenötévesen írt, ennek a bestiának a farka ugyanúgy me-
redt az ég felé, ahogy a mérges fullánkú víziszörnyé, a szlovákiai magyar író most felismer-
te, és rájött, a leviatán most visszatért, ez az ő leviatánja, hiába hitte, hogy már nem lesz ve-
le dolga, most újra itt van, és nem fog leszállni róla.

Két hónappal a Faustus kisöccse megjelenése után a szlovákiai magyar író színházba ment 
Amáliával. A szlovákiai magyar író próbálta lebeszélni Amáliát, de ő hajthatatlan maradt, 
egy lengyel sztártársulat vendégszerepelt a városban valami magyar darabbal, ilyen kombi-
náció nem adódik minden nap, ujjongott Amália, és a szlovákiai magyar író megadta ma-
gát. Amália kisfiát egy barátnőre bízták, így a darab után sem kellett hazasietniük, beültek 
egy pohár borra az egyik vendéglőbe, közel az írószövetség székházához, melynek irodáját 
már raktárként használták, amióta semmiféle szervezőtevékenységre nem volt pénz. A szlo-
vá kiai magyar író elsőre kiszúrta a félhomályos sarkokban ücsörgő ismerősöket, akik nem 
néztek felé, ahogy jó ideig a pincér sem, és miután odaintették és rendeltek, megint ma-
gukra maradtak. Amália elkomorodott, azt ismételgette a szlovákiai magyar írónak, hogy 
menjenek, mire a szlovákiai magyar író csak dörmögött. Meghozták a bort, egy palack riz-
linget, de a két poharat vissza kellett küldeniük, mert mocskosak voltak, és a szlovákiai ma-
gyar író hangosan káromkodott, a kilencvenes évek végén vagyunk, bassza meg, mond-
ta, a főváros közepén, és Amália csak feszengett és megint arra kérte, menjenek. Maradtak.

Az íróismerős egyszer csak ott termett mellettük, mutogatni kezdett a  szlovákiai ma-
gyar íróra, összefüggéstelen mondatokat mondott, hatvanas éveiben járó, puffadt arcú, vi-
zenyős szemű, bő öltönyt viselő férfi volt, a rászáradt verejtéktől sárga gallérú inge felső há-
rom gombja kigombolva, és a hosszú, véget érni nem akaró gesztikulálás egyik pillanatá-
ban megragadta a szlovákiai magyar író előtt álló borospalackot, és egyszerűen hozzávágta 
a szlovákiai magyar író fejéhez. Felbolydult a vendéglő, Amália felsikoltott, az idős írót töb-
ben a vállánál fogva visszahúzták, a szlovákiai magyar író levágódott a földre, és dőlt a vér 
a fejéből. Amália jeget kerített valahonnan, rongyba bugyolálva szorította a szlovákiai ma-
gyar író fejéhez, felsegítette, majd kitámolyogtak a hangosan morajló vendéglőből. Nem 
szóltak hozzájuk, csak távolról nézték őket, és hőzöngtek, mindenki artikulálatlanul hőzön-
gött, nyikorogtak a székek és kopogtak a magas sarkú cipők.

A szlovákiai magyar író fejsebe hamar begyógyult, de ez csak az első csapás volt. A pus-
mogás a következő napokban felerősödött, a szlovákiai magyar író megkapta az első fenye-
gető levelet, és Amália azzal jött haza felháborodva, hogy egy ficsúr leárulózta őt az egyete-
mi folyosón. Őt, egy senkiházi szarrágó gyerek, csak úgy. A Faustus, mondta a szlo vá kiai ma-
gyar író, és Amália nem értette. Valami kitört a Faustus miatt, próbálta magyarázni a szlo-
vákiai magyar író, de ennél többet ekkor még ő sem tudott mondani.   
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