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Man Overboard! 
Ember a Vízben! 

– regény – 
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Az Öreg 

Gyula dermedten állt, nem igazán tudta a dolgot hova tenni. Csak 
nézte a hasából kiálló kést, és nem értette, most mi van? Persze a 
dologhoz hozzátartozik, hogy az üveg whisky nagyobb részét ő 
itta meg a kísérő sörökkel együtt, úgyhogy kellően részeg volt, és 
tényleg nem is igazán érzett semmit. Lassan, nagyon lassan jutott 
el a tudatáig, hogy a srác leszúrta. 
– Baszd meg! Le-leszúrtál, te leszúrtál, Jézusom, leszúrtál! – haj-
togatta. 
Kussolj már! – mondta Krisztián – Anyádat! Azt mondd meg, hol 
az a rohadt lóvé. Egész este itattalak, órák óta fosod a szót, alku-
dozol velem, aztán meg itt állunk, és sehol a pénz? Mit képzelsz, 
meddig tűröm ezt? Mi ez, egy kibaszott átverés? Idehívsz, azt 
mondod, most ideadod a pénzt, piálunk, nyomod, hogy mennyi 
jár neked, mert így, meg mert úgy, és hogy itt van nálad a pénz a 
kocsiban. Aztán kijövünk a kocsmából, kinyitjuk az autót, és se-
hol semmi! Te nyafogsz, hogy leszúrtalak, hát baszd meg! 
Gyula sok szempontból tipikus volt. Alacsony, kövér, hatvanas 
évei elején járó cigányember, széles, sötét arc, mákos haj, szemei 
körül feketéllő karikák. Öltözéke sem volt semmi, bár a raj romák 
sokan még így öltözködnek. Hosszú kabátja szinte a földet súrol-
ta, hátha a kabát miatt magasabbnak látszik. Öltöny, nyakkendő, 
rikító, rózsaszín ing, ami mind az eleganciát lenne hivatott szol-
gálni, de a kopottasság és a színösszeállítás miatt az összkép in-
kább borzalmas. 
– Jesszus, drága istenkém, ez most már fáj! – sápítozott az öreg. 
Megfogta a kés nyelét, de nyomban el is engedte. – Jaj nekem, 
meg fogok itten halni! 
Most Krisztiánon volt a meglepődés sora. Most kezdte felfogni, 
mit is tett. A whisky az ő fejében is dolgozott, bár jóval keveseb-
bet ivott, mint az öreg és nem is keverte sörrel. Gyula már akkor 
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spicces volt, mikor találkoztak. Három vagy négy órája dumálnak 
vele a pénzről. Hülye patthelyzet. 
A táska kódjai Krisztián zsebében, az aktatáska viszont az öregnél 
kellene, hogy legyen, de nincs itt. A számok nélkül nem tudná 
kinyitni az öreg, és különben se lopná el az egészet, annyira nem 
lehet szemét. 
Most kezdte felfogni, hogy hasba szúrta első felindultságában, 
aztán azt vette észre, hogy megint nem nagyon érdekli. Inkább az 
a 15-20 millió, aminek egy bizonyos kurva táskában kellene lenni 
ebben a bizonyos kurva kocsiban itt mögöttük. 
– Idefigyelj, Gyula! – ordított rá. – Most megfogom a kést, és 
addig csavarom a hasadba, amíg ki nem nyögöd, mi folyik itt! 
– Nem tudom, – sírt az öreg – ha megölsz, se tudom hova lett a 
pénz. Itt kellene lenni a kocsiban, ide tettem, nem hazudok, nem 
tudom, nem tudom! 
Krisztián odalépett, és megfogta a kés markolatát. Érezte, hogy 
meleg, nedves, ragacsos folyadék csorog a kezére. Nem érdekelte 
semmi, mindent eltervezett, hónapok óta álmodott róla, hogy egy 
kicsit gazdag lesz. Sose volt pénze, ha volt is, mindjárt elment 
adósságokra, mintha nem is lett volna, hiába dolgozott, mint az 
állat, hagyta, hogy szétrúgják a seggét, lenézzék és leugassák. 
Havi százezerért napi 8-10 órát, hogy a pénz a hónap közepéig 
legyen elég, aztán meg a csóriság és a tűrés egy kis lóvéért, ami-
ből ki kellett húzni a hónap másik felét. Nem, ez nem mehet így, 
és most itt valami bűzlik, és ő megtudja, hogy mi. Beljebb nyom-
ta a kést az öreg kövér hasába. Szinte hallotta, ahogy belesercent 
a zsír és a szövetek, ahogy egy kicsit feljebb húzta, mert az öreg 
lassan, de kezdett összecsuklani. – Nem érdekel, ha itt döglesz is 
meg, de megmondod hol a pénz! 
De az csak azt hajtogatta, hogy nem tudja, és jajveszékelt. Krisz-
tián is ivott és cigizett, de az öreg szájszaga mégis meglepte. Ilyen 
förtelmes, áporodott bűzt ritkán érez az ember. A rothadó fogak, 
az erjedő ételmaradék, a pia és a szivar valami gyomorforgató 
keveréket alkotott. És erre még ott volt a kezére folyó vér, aminek 
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egy része már megtapadt. Kezdett rosszul lenni. De mi baja lehet, 
ha az öreg meghal itt, az isten háta mögötti külvárosban, viszont 
akkor végképp nem tudja meg, hol a lóvé, az öreg az egyetlen 
kapocs. Kezdett kitisztulni a sokk után, és újra gondolkodni tu-
dott. 
Elengedte a kést, abban a pillanatban az öreg összecsuklott. 
Krisztián nekidőlt a kocsinak, és a kezébe temette az arcát. Most 
mi legyen? Teltek a másodpercek. 
Aztán valahogy áthatolt a tudatán egy sziréna hangja, de ez hoz-
zátartozik egy nagyváros zajához. A fékcsikorgás is…, de az már 
nem, hogy egy erős lökéstől ő is a földre esik. Arcra bukott, a 
szája telement a parkoló salakjával. 
Iszonyú fájdalom a vállában, érezte, hogy hátratekerik a kezét, és 
meg akarják bilincselni. Nagy nehezen erőt vett magán, és elkez-
dett tiltakozni. 
– Hagyjanak békén! – kiabálta. 
Felállították, sok sötét arc meredt rá. A homályban is kivette az 
egyenruhákat. A pánik rossz tanácsadó, és ő is rosszul döntött, 
megrúgta az egyik egyenruhást, és futásnak eredt. Azaz csak eredt 
volna, mert az első lépés után fájdalmat érzett a tarkóján és el-
esett. Mielőtt elájult volna, átfutott az agyán, hogy most igazán 
nagy bajban van. 
Hogyan fogja ezt kimagyarázni? Ez itt nem az ő kis faluja, ahol 
mindenki ismeri a családját. Nem is Budapest, ahol talán a főnö-
kének vagy a bankjuk nevétől megenyhülhet a rend őre. Nem is 
Magyarország, sőt ez nem is Európa, ez itt Isztambul. 
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Bevezető 

– Arra gondoltam írok egy könyvet. Talán hülye ötlet, de sokan 
mondták, hogy írjak az utazásaimról. –  
Életem során 98 országban jártam. Van ahol csak egyszer töltöt-
tem pár órát, és van, ahol harmincszor is megfordultam. Az átlag-
ember föl sem tudna sorolni 98 országot, én pedig írni akarok 
róluk, de ez olyan snassz… 
Inkább írok valami mást, bonyolultabbat, lehet, be se jön, csak 
úgy lesz. Az is lehet, hogy botránykönyv lesz, mert megsértek 
valakiket. Viszont az is biztos, hogy csak az igazat írom le. Elő-
fordulhat, hogy ez a bevezető se jó, de azért csak olvassák tovább. 
Kicsit megbonyolítok egy több szálon futó történetet, úgy látom 
az egészet magam előtt, mint egy filmet. 
Na és, hogy a végén milyen lesz, azt én sem, és a kedves Olvasó 
sem tudja…, csak ha végigolvassa. Lehet, hogy kicsit bonyolult, 
de egyszerűt meg minek írjak, az élet is bonyolult. Ez egy regény 
lenne napjaink minden kínjával, bajával. Lennének benne jó és 
rossz emberek, persze élő emberekről mintázva, a pénzért való 
harc, kedvesség és szemétség, bánat és öröm, de több közhelyet 
nem is említenék, szóval sok minden. 
Még annyit, hogy van benne egy kis káromkodás és egy kis szex. 
Nem baj, ugye? 
A képmutatásból már ennyi idős koromra nagyon elegem van. A 
szinte mindenki által agyonajnározott amerikai filmekben is ren-
geteg a káromkodás, de nekem nincs is ezzel semmi bajom. 
A szex? Na, attól viszont kivagyok, amikor egy szépen bemelegí-
tett, elővezetett szexjelenetnek nincs vége. Vége? Folytatása 
sincs, csak egy kis paplan alatti bujkálást látsz, és szinte ennyi. 
Na, nálam nincs bujkálás…, de hát ez nem is film, csak egy 
könyv! 
Kinek is ajánlom a könyvet? Először is ajánlom azoknak, akik 
szerettek volna elmenni egy „fantasztikus” hajóútra, és sosem volt 


