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1.

A MAGYAROK – nyolc tagbaszakadt férfi – este kilenc körül léptek be a
vendéglőbe. Mindegyikük kifogástalan szabású öltönyt és kézzel varrott olasz
cipőt viselt, frizurájukért fejenként száz złotyt fizethettek. Michał, a főpincér
megpróbálta közölni velük, hogy nincs üres asztal, hacsak nem foglaltak
egyet korábban, ők viszont egyenesen az egyik nagy asztalhoz mentek, és
leültek. Egyikük fogta az asztalterítőn díszelgő Foglalt kártyát, és mogorván
vigyorogva, erőteljes csuklómozdulattal a vendéglő másik végébe hajította,
de úgy, hogy néhány vendég be kellett húzza a nyakát.

Max, a tulaj korábban védelmi egyezséget kötött ugyan a Wesoły Ptakkal, de
ahelyett, hogy kihívta volna őket vagy a rendőrséget – valószínűleg mindkét
megoldás vérfürdőt eredményezett volna –, felkapott egy noteszt és a
vendéglőt átszelve odament, hogy felvegye a magyarok rendelését. Eme
magabiztos megnyilvánulás ellenére néhány vendég veszett integetéssel
jelezte, hogy fizetni szeretne.

A magyarok szinte azonnal hangoskodni kezdtek, kiabálva-röhögve beszéltek
Maxszel, miközben ő megpróbálta leírni, amit rendelnek, többször is
meggondolták magukat, ezért Max mindannyiszor kezdhette elölről az
egészet. Végül visszament az asztaltól a bárpulthoz, ahol Gosia álldogált a
félelemtől dermedten.

̶  Hat üveg Zubrówka lesz, a ház számlájára – morogta nyugodtan a lánynak, 
miközben a konyha felé menet elhaladt mellette. – És minél gyorsabban, ha 
lehet.

̶  Valami szörnyűség készül itt, Max – mondta Rudi, aki egész idő alatt a 



konyhaajtóban állt, és érdeklődve figyelte az eseményeket.

̶  Készítsd el – nyomta a kezébe a rendelést Max. – De gyorsan!

Tíz órára a magyarok már mind meglazították a nyakkendőt, levették a zakót,
énekeltek, ordítoztak egymással és érthetetlen vicceken röhögtek. Az
ötfogásos rendelésből hárommal már végeztek is. Már csak ők voltak a
vendéglőben. Mivel a legtöbb étel már elkészült, Rudi hazaküldte a
konyhásokat.

Egyszer csak az egyik hatalmas termetű magyar – arcának színe olyan volt,
mint a cékláé – kiabálni kezdett a többiekkel. Felállt, és enyhén dülöngélve
ordított honfitársaira, mire ők kedélyes ordítozással próbálták rávenni, hogy
üljön vissza a helyére. Arcáról patakokban csorgott a verejték. Megfordult,
megragadta a szomszédos asztal mellett álló egyik szék támláját, könnyedén
megforgatta a levegőben, és a helyiség másik végébe hajította. A szék
nekicsapódott a falnak, összetört egy gyertyatartót és szétzúzott egy tükröt.

Egy pillanatra csend támadt. A magyar homlokát ráncolva nézte a tapétán
tátongó horpadást. Aztán leült, egyik barátja pedig töltött neki egy italt, és a
hátára csapott. Max felszolgálta a következő fogást.

Már elég későre járt, a magyarok pedig egyre részegebbek lettek, és egyre
jobban siránkoztak. Átkarolták egymás vállát, és énekelni kezdtek. Ahogy
közeledett az éjfél, úgy lettek egyre szomorúbbak a dalok.

Rudi már végzett a főzéssel; rendet rakott a konyhában, és ki is takarította. A
konyhaajtóban állva hallgatta az éneklést. A magyaroknak jó hangjuk volt.
Rudi nem értette ugyan a szavakat, a dallamok viszont szívfájdítóan
magányosak voltak.

Egyikük észrevette őt, és türelmetlenül intett neki, hogy menjen oda. Erre a



többi is kíváncsian feléje fordult, és ők is integetni kezdtek.

̶  Eredj! – szólt Max a bárpult mellől.

̶  Viccelsz?

̶  Nem. Menj, nézd meg, mit akarnak.

̶  És ha meg akarnak verni?

̶  Gyorsan megunják majd.

̶  Kösz, Max. – Rudi elindult a terem másik végébe.

A magyarok asztala úgy nézett ki, mintha valaki egy ötfogásos vacsorát ejtett
volna rá a mennyezet magasságából. Körülötte összetört poharak és tányérok
szilánkjai recsegtek az ember talpa alatt, a szőnyeg pedig ragadt a
mártásoktól és a beletaposott ételmaradványoktól.

̶  Te szakács? – kérdezte az egyik rettenetes lengyeltudással, amikor Rudi 
közelebb ért.

̶  Igen – válaszolta lábujjhegyen egyensúlyozva, készen arra, hogy szükség 
esetén gyorsan távozhasson.

A lengyelül megszólaló magyar úgy nézett ki, mint egy fél marha, amelyet
belevarrtak egy Armani Revival-öltönybe. Sápadt és verejtékes volt az arca, a
vállán pedig pisztolytáskát hordott, amiből egy hatalmas pisztoly markolata
kandikált ki. Kolbász nagyságú mutatóujját begörbítette. Rudi olyan közel
hajolt hozzá, hogy arcukat csupán néhány centiméter választotta el
egymástól.

̶  Tisztelet! – üvöltötte a magyar. Húsos-fűszeres-alkoholos-szivarfüstös szag 
áradt a szájából, amitől Rudi hátrahőkölt. – Bárhová megyünk, ez a kibaszott 



város, nem tisztelet!

Rudi úgy érezte, erre a megnyilvánulásra választ várnak, ezért azt mondta:

̶  Ó…

̶  Nem tisztelet – ingatta szomorúan a fejét a magyar. Aztán hirtelen felderült 
az arca: – Itt, Max vendéglő, itt tisztelnek!

̶  Mi mindig tiszteljük a vendégeinket – morogta Max, aki közben 
észrevétlenül csatlakozott Rudihoz.

̶  Így van, baszd meg! – emelte fel hangját a magyar. – Így van, baszd meg! 
Max vendéglő több tisztelet.

̶  És a vacsora ízlett? – érdeklődött Max mosolyogva.

̶  Jó kurva étel – mondta a magyar, az asztaltársaság pedig bólogatva 
helyeselt. Emberünk Rudira nézett: – Jó kurva szakács – böfögte. – Lengyel 
kaja kibaszott disznóknak, de jó kurva szakács.

̶  Köszönöm – mosolygott Rudi.

A magyar tekintete hirtelen kitisztult.

̶  Rendben – mondta. – Mi mentünk.

Gyorsan mondott néhány szót, mire a többiek felálltak annak az egynek a
kivételével, aki elhajította a széket. Ő az asztalterítőre borulva szelíden
hortyogott. Két barátja a vállánál és könyökénél fogva megragadta, és
felemelte. Ételmaradványok tapadtak az arcára.

̶  Étel jó – mondta a lengyelül beszélő Rudinak. Leemelte zakóját a szék 
támlájáról, és belebújt. Elővett egy névjegykártyát a mellzsebből, és hüvelyk- 
és mutatóujja közé fogva átnyújtotta. – Kell munka, hívjál.



̶  Köszönöm – ismételte meg Rudi. Átvette a kártyát.

̶  Rendben.

A magyar mindkét kezét arcához szorította, majd egy föl-le mozdulattal
megdörzsölte a fejét. Ettől varázslatos módon egyrészt helyreállt a frizurája,
másrészt mintha kijózanodott volna.

̶  Mi mentünk. – Maxre nézett. – Okos kurva lengyel.

Zakójának egyik belső zsebébe nyúlt, és előbányászott onnan egy tégla
nagyságú és alakú pénztárcát.

̶  Mit kell?

̶  A vendégeink voltak – mondta Max. – Ajándék.

Rudi a főnökére nézett, és azon tűnődött, mi játszódhat le abban a kopasz
fejben.

A magyar végignézett az éttermen.

̶  Mi törünk sokat.

Max hanyagul vállat vont.

̶  Rendben – húzott elő a pénztárcából egy centiméternyi vastagságú 
złotyköteget a magyar. – Te elveszed – nyújtotta át.

Max mosolygott, enyhén meghajolt, és elvette a pénzt. A magyarok a kijárat
felé indultak. Még egyszer rekedten énekelni kezdtek, még egy bárszék repült
a terem túlsó végébe, aztán egy hideg fuvallat az ajtó irányából, és már ott
sem voltak. Rudi hallotta, amint Max bezárja utánuk az ajtókat.

̶  Na, ez aztán érdekes este volt – mondta Max lefelé jövet a lépcsőn.



Rudi felkapott egy felborított bárszéket, a helyére tette, és a bárpulthoz ült.
Ekkor vette észre, hogy fehér szakácsegyenruhája teljesen átizzadt.

̶  Azt hiszem, újra kellene tárgyalnod azt a megállapodást a Wesoły Ptakkal – 
mondta.

Max a bárpult mögé ment. Lehajolt, és kutatni kezdett a polcokon.

̶  Ha a Wesoły Ptak beállított volna ide ma este, a személyzet fele a 
hullaházban kötött volna ki – egyenesedett fel végül. Egy fél üveg Starka és 
két pohár volt a kezében.

Rudi egy szivarkás bádogdobozt és egy öngyújtót vett elő a zsebéből.
Rágyújtott, és szemügyre vette az éttermet. Tárgyilagosan szemlélve a
dolgokat az okozott kár valójában jelentéktelen volt. A takarítóknak persze
lesz dolga, de egy-két korábbi esküvői fogadás után nagyobb felfordulás
maradt.

Max teletöltötte a két poharat vodkával, és az egyiket köszöntésképpen
felemelte.

̶  Jó kurva étel – mondta.

Rudi rápillantott. Aztán felvette a másik poharat, viszonozta a köszöntést, és
egyetlen hajtásra kiitta. Aztán mindketten elnevették magukat.

̶  Mi lesz, ha visszajönnek? – kérdezte Rudi.

Max azonban egyre csak nevetett.

̶  Jó kurva étel – ismételte a fejét rázva, és újratöltötte a poharakat.

 


