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A gyáros kincse (részlet)

A kebabosnál a hullámlemez plafonig ért a feszültség. Mindenki szere-
tett ide járni kebabért. Nemcsak azért, mert Az Örményhez címzett keba-
bos volt az egyetlen, amelyiknek lengyel volt a tulaja, lengyel a személyze-
te, lengyel húst adtak, és lengyel szószokat – vagy a piros csípőset, vagy a 
fehér fokhagymásat. Nemcsak azért, mert ez volt a környéken az egyetlen 
„b-vel” írt, vagyis normális kebab. Beszélték, hogy a többi, külföldi keba-
bos idegen tulajdonosai mind hozzátettek a szószhoz még valamit. Azt is 
suttogták itt-ott, hogy a hitetlenek elleni, szervezett hadjárat részeként a 
főnök spermája is belekerült, azért, hogy a legmakacsabb keresztényeket 
is a dzsihád hithű szolgájává változtassa. Hát ezt mondogatták maguk kö-
zött az emberek, és inkább az Örményhez jártak enni. „Eszel egy keba-
bot – behívsz egy arabot.” – valami ilyesmit fújtak fel a falakra a kiskorú 
graffitisek, bár a kampány nem érintette a fent említett helyet. Ez volt 
az egyetlen olyan kebabos is, ami előtt le lehetett ülni a friss levegőn. A 
bódé körül néhány műanyag szék állt, felettük pedig napernyő helyett egy 
bádogból készült tákolmány függött, összekötve a kebabos bódét a vásári 
pavilonnal, amelyben cipőbolt, zöldséges, fodrász, manikűrös (olcsó mű-
körmök), zálogház és A Rondához címzett, népszerű éjjel-nappali italbolt 
voltak. Az Örmény ennek megfelelő emberi erőforrásokkal büszkélked-
hetett, illetve inkább egy emberi erőforrással – úgy tűnt, hogy a nappali 
személyzet kiválasztásában egy teljes stábnyi HR-es segített, de a második 
műszakra már nem volt zseton. Éjjelente egy öreges kinézetű, teljesen 
jellegtelen, szomorú nő dolgozott, akiről senki nem tudott semmit azon 
kívül, hogy borzasztó lassan tette a dolgát, de tényleg őrült lassan, mi-
közben a vastag rácsok mögött rejtőzködött, és kerülte a kapcsolatot a 
vásárlókkal. Egyszer nem volt kedve új adag húst húzni a nyársra, csak 
apró darabokat szelt le, amiket egyenesen a mikróból osztogatott, ami 
nyilvánvalóan nem nyűgözte le a finnyás tömeget. Nem, az éjszakai vén-
ség nem szolgált a hely előnyére. Ami előnyére vált, az a nappali lány volt. 
Edziának hívták. A modern kereskedelem alapvetéseinek megfelelően 
teljes mellszélességgel fordult a vendégekhez. Szó szerint. Gyakran ott-
hagyta az ócska bódét, és csatlakozott az állati tetemeken kérődzőkhöz. 
Ilyenkor elszívott egy cigit, és beszélgetni kezdett. Témát adott az éhezők-
nek, mintha húst dobna a keselyűrajnak, a készségesebbek pedig elkapták 
ezt a témát, fogaikkal tépkedték és a fejük fölé hajigálták. A kerület alfája 
és rómeója volt – ahogy egyik udvarlója mondta neki. Ilyenből pedig sok 
volt. Ennek ellenére magányra panaszkodott, és szívesen nézte szipogva a 
Szex és New Yorkot vagy a lengyel röplabdások meccseit – szerette volna, 
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ha egyszer valami csodás, magas, kidolgozott testű és időnként roman-
tikus srác elvinné egy meccsre, sállal és vicces kalappal szerelné föl, és 
nemzetiszínűre festené az arcát. Arról álmodozott, hogy a srác vesz neki 
trombitát, hogy együtt fogják énekelni A széles sztyeppén-t vagy azt, hogy 
„küzdünk már oly régen, és oly fáradt a láb, menni kell tovább”, és együtt 
fognak örülni a huszárok sikereinek. Magánya valószínűleg abból szár-
mazott, hogy kitűnően megérezte az érte versengők szándékait, márpedig 
azok nagyon is távol álltak az elvárásaitól. Pedig még volt is egy szebb 
és jól neveltebb, más, mint ez az egész melós csőcselék. Tagja volt egy 
bandának, méghozzá zenével foglalkozónak – billentyűs volt. Elmondta 
Edziának, hogy legjobban a „cha-cha” feliratú gombot szereti elindítani, 
hogy az hihetetlen energiát ad neki a színpadon. De mit is számított ez, 
ha két óra beszélgetés után a kedvenc filmekről és a kedvenc könyvekről 
elkezdett erősködni, hogy autózzanak ki a tavacskához, márpedig a lány 
pontosan tudta, mit is jelent az autózás a tavacskához, és az első randin 
egyáltalán nem volt hozzá kedve. 

Edzia szerette a titkokat, szerette a paranormális, természetfölötti je-
lenségeket. Szerette a pletykákat, szerette a beszélgetést, ezért nagy je-
lentőséget tulajdonított a srác személyiségének – a filmekből tudta, hogy 
érdemes olyat találni, akivel el lehet dumálni és szuperül eltölteni az időt. 
A várakozás egyre csak nyúlt, így hát arra jutott, hogy ilyen ideál nem 
létezik. Pedig létezett, csak épp idáig nem adatott meg Edziának, hogy 
erről meggyőződhessen. Néhány méterrel arrébb ült, és éppen akkor mé-
lyesztette bele fogait az Edzia szeletelte bárányhúsba, a legjobban ugyanis 
a báránykebabot kedvelte.

Kowaliknak nagy, vastag fekete keretes szemüvege volt. Ez volt az egyet-
len megkülönböztető jegye ennek az árnyékembernek. Ez is csak azért 
volt különleges, mert a munkásnegyedben senkinek nem volt ilyen vastag 
szemüvege ilyen széles kerettel. Egyértelmű volt, hogy egy ilyen szemüveg 
tulajdonosa nem tud senkinek leverni egyet, emellett nyilván nem érdekli a 
boksz, a foci, vagy épp az autók, nem nyakal be nyolc dobozos sört napon-
ta, és egészen biztosan nem emel meg kanapét, rak össze szekrényt, javít 
kábeltévét vagy legalább mosógépet. Egy senki volt, épp csak egy árnyék, 
engedelmesen rásimulva a tégla- vagy betonfalakra. Járt-kelt, és senki, de 
tényleg senki sem figyelt fel rá. Szeretett olvasni, ami nem könnyítette meg 
kapcsolatát a környezetével. Nem érezte az idők szavát. David Bowie-t hall-
gatott olyankor, amikor már senki nem hallgatott David Bowie-t. Imádta 
Major Tomot, és arról álmodozott, hogy megfejti a titkát. Hogy megtudja, 
hova repült el akkor, amikor elbúcsúzott a világtól és a feleségétől, akit 
szeretett. Ez volt az életcélja, ami nem volt könnyű, tekintve, hogy min-
den hozzáférhető információ szerint Major Tom kitalált alak volt. Kowalik 
azonban nem vette ezt tudomásul, erősen azonosult a hatvanas évek rock- 
eposzának hősével, sőt, nemegyszer gondolta úgy, hogy ő maga Major Tom.
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Kowaliknak egyébként nem volt baja az emberárny léttel. Az iskola- 
pszichológus már gyerekkorában megállapította, hogy nehézségei vannak 
a környezetéhez való alkalmazkodásban és idomulásban, ami a jövőben 
megnehezíti majd a társadalomban történő normális működését. És va-
lóban így lett – ezt pedig csak tovább súlyosbította, hogy belekóstolt a 
könnyűdrogokba, amikre aztán gyorsan rá is kapott. Amikor elveszítette 
az érdeklődését – főleg a könnyűdrogok használatának köszönhetően – 
tanulmányai iránt, órákat töltött a rendszámtáblák számolásával. Néhány 
ismerősével megosztotta, hogy a legtöbbjük A-ra, V-re vagy U-ra végző-
dik. Ő maga az E-nek drukkolt, de az annak ellenére is mindig kikapott, 
hogy néha csalt a javára. Az ismerősökből így aztán még kevesebb ma-
radt. Amikor bevezették azokat az átkozottul unalmas, fehér rendszám-
táblákat, átállt a villamoson utazók számolására. A megállóhelyek pár-
harca, igazi örökrangadó: hol száll föl több ember – a Partizantów, vagy 
a Leśników megállóban? Kowalik volt az egyetlen, aki tudta a választ az 
ilyen kérdésekre. Ha valamelyik tévés vetélkedőben lett volna Villamos-
megállók kategória, már rég meggazdagodott volna.

De természetesen nem volt gazdag. Még akkor szeretett bele Edziába, 
amikor az a hentesnél dolgozott. A lány akkor még kerekebb arcú volt, 
nem járt még fitneszre – erre az időszakra gyakran gondolt vissza elérzé-
kenyülve. Elragadta a robusztus, falusias lányok vonzereje, akik hatalmas 
tenyerükkel gyúrják a tésztát, nehéz vödröket hordanak a komposztra, 
fát hasogatnak, és esténként gyengéden ölelnek telt keblükre. Gyönyörű 
arca volt, csodaszép mosolya, és Kowalikot egyáltalán nem zavarta, hogy 
amikor hirtelen nevetésben tört ki, látszott a hiány a fogsorában, talán a 
hetes, esetleg a hatos fog környékén. Még ma is megszédül, ha eszébe jut 
az eset, amikor Edzia darált sertéslapockát adott ki neki. Az előírásoknak 
nem megfelelően, helytelenül, kesztyű nélkül. Kowalik megpillantott egy 
fehér índarabkát, ahogy épp lehullik a köröm alól a maradék hús mellé. 
„Bocsánat!” – vette észre a lány, hogy észrevették – „Kesztyűt kellett vol-
na vennem!” – elvörösödött, az ÁNTSZ-es ellenőrök ilyen helyzetekben 
könyörtelenek, márpedig neki Kowalik tipikus ÁNTSZ-ellenőrnek tűnt, 
hiszen vastag szemüveget viselt, széles, fekete kerettel. És ekkor Kowalik 
eljutott a bátorság és merészség legmagasabb csúcsaira, mivelhogy néhány 
perccel azelőtt vett magához egy nagyobb adag könnyűdrogot. A mai na-
pig emlékszik erre a pillanatra. Vakmerően megragadta Edzia kezét, és 
lágyan, amilyen lágyan csak tudta, ezt suttogta: „Kérem, hagyja, ezt az 
índarabkát elviszem emlékbe!”. A lány szemében ezzel megszűnt tipikus 
ÁNTSZ-ellenőrnek lenni, és tipikus perverz őrült lett, aki gyerekeknek 
mutogatja magát a parkban, esetleg szexuálisan bántalmazza a környék-
beli füzeket és nyárfákat. Kowalik rájött, hogy túllőtt a célon, ezért aztán 
a szeretett lánnyal való minden találkozás, ahogy a klasszikus románcok 
olyan szépen mondják, heves szívdobogást okozott nála. Szükségtelenül 
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– Edzia elfelejtette az ÁNTSZ-es srácot, elfelejtette a perverzet, és nem 
sokkal később már újra senki, árnyékember volt a számára.

– Ti mit beszéltek, még nem hallottátok? – Edzia felugrott a faemel-
vényre, és belekezdett a kebabevők csoportjának szórakoztatásába, akik 
e pillanatban alig hárman voltak. Köztük volt Kowalik is, aki bátortalanul 
emelte fel tekintetét a bárányhús fölött. Végigsimította, bár sajnos csak 
tekintetével, Edziát. A lány megváltozott a hentesnél töltött idők óta. A 
haját gesztenyebarnára festette, kissé lefogyott az átkozott fitnesz miatt, 
és szép, divatos cipői voltak. És kékre festett körmei – a fehér inacska 
képe szinte már a történelem homályába veszett. – Nem hallották? Beru-
házás lesz! Eladják a régi gyár területét? A bódékat is? Hát hogyne, még 
szép, hogy igen! És mi lesz a bódékkal? A piaccal? Utcára velük, kihají-
tanak mindenkit, elvileg ez a beruházó terve. És mit építenek? Azt hal-
lottam, hogy egy óriási dinoszauruszpark fog épülni. Csak az az érdekes, 
hogy minek sietnek ennyire. Gondoljanak, amit akarnak, de nekem ez az 
egész bűzlik! – tette hozzá. Noha ilyen szavak egy olyan személy szájá-
ból, aki hivatásszerűen hússzeleteléssel foglalkozik, gyanúsan hangzanak, 
mégis minden hallgatója azonnal felfogta a kijelentés értelmét. 

– De egy dologról elfeledkeztek. Sztajn lelkéről. Voltak már olyanok, 
akik megpróbálták megvenni a telket, de utána gyorsan menekülőre fog-
ták a dolgot! – Edzia a kerület valóságos hangszekrénye volt. Eltárolt 
minden információt, amit a kebabos műszakok alatt hallott, és nem ke-
veset hallott. Később aztán továbbadta ezeket, megfelelően feldolgozva, 
sokszorosan felerősítve. – Egyébként Sztajn lelke már támadott! Nem 
hallottátok? Nem hallottatok arról a munkásról? – adta át magát az izga-
tottságnak. Kowalik ismerte Edziát, az érdeklődését, a vonzalmait. Örült 
tehát a botránynak. Tudta, ez az ő esélye, hogy megüsse a főnyereményt. 
Kowalik, az árnyékember, az igazat megvallva már gyerekkorától fog-
va detektív szeretett volna lenni, megoldhatatlan rejtélyeket kibogozni, 
dedukciós módszerrel ráakadni a legkifinomultabb bűntények nyomára. 
Egyelőre két esélyt már elvesztegetett. Az első a Ruch trafikosbódéjának 
kirablása volt, alig egy évvel ezelőtt. Ettől volt hangos az egész kerület, 
a kitárgyalás pedig leghangosabban a kebabos felől hallatszott. Mielőtt 
azonban megvehette volna a noteszt és a tollat, és megjelenhetett volna 
a bűntett helyszínén, már mindennek vége volt – világossá vált, hogy alá-
ásták a bódét, így hát a nyomozók, kivételes ösztöntől vezérelve, végig-
mentek a kiásott alagúton, és egy bizonyos Rusinek pincéjében találták 
magukat, aki épp a lapátra támaszkodva üldögélt és a lopott cigit szívta. 
A második kísérlet szintén sikertelen volt – Kowalik újra kifutott az idő-
ből. A Jubiler ékszerbolt kirablása látszólag tökéletes volt. Profi stukker 
a kabát alól, szakszerű harisnya a fejen, kifinomult stratégia az akcióra: 
összekapkodni, amit lehet, és elmenekülni. Veszteség: néhány száz złoty-
ra tehető. Mielőtt azonban Edzia elkezdhetett volna elidőzni a bűntett 
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lényeges részeinél, elkapták a tettest. A nyomozóknak felkeltette a figyel-
mét két részlet, amik aztán elvezették őket a megoldáshoz, és minden 
könnyen összeállt, mint a hétéveseknek szóló kirakós. Az első részlet: a 
harisnyán csak egyetlen szemnek vágtak nyílást. A második részlet – a 
bűnöző, az ékszerbolt dolgozói szerint, dadogott és nem tudta kimondani 
az „r”-t. A kerületben lakó, félszemű, dadogó és raccsoló személyek listá-
ja egyvalakire szűkült, akit ráadásul már kétszer elítéltek: a félvak Süket 
Zdzisiekre. A rendőrség ismét gyorsabb volt Kowaliknál. Most azonban 
újabb esélyt kap a kegyes sorstól!

– Na és akkor mi is történt azzal a munkással? – kérdezte az egyik ké-
rődző, talán udvariasságból. Edziát ez a tudatlanság teljesen megdöbben-
tette, sőt, felháborította. Nagy felindulásában visszahőkölt a fából ácsolt 
dobogón.

– Maga nem hallotta? Pedig az újságban is benne volt: eltűnt egy mun-
kás! Nyom nélkül felszívódott! Azt írták, hogy vodkázott, aztán hogy ki-
ment egy kicsit, és nem jött vissza, nem volt meg! A soványka hallgatóság 
irányába pillantott, a kínai kellel teli pofák nem azt mutatták, hogy vala-
ki állást akarna foglalni a témában. – De az emberek tudják ám… Akár 
hiszik, akár nem, de szerintem az öreg Sztajn még holta után is őrzi az 
aranyat. 

Kowalik belevágta fogát a félig fokhagymás, félig csípősbe. A fehér-pi-
rosba, a lengyelbe. Becsukta szemét, és a keleties aroma befolyása alatt, 
amit a Selgros diszkontáruház 2,30 zlotyra leárazott akciós fűszerei hívtak 
életre, álmodozni kezdett. Tudta, hogy egy senki. Érezte, hogy a mun-
ka, kilátások, megfelelő öltözet, jogosítvány és pénz hiánya nem lesz szö-
vetségese abban a szerelmi pókerben, ami élete nőjéért ment. Edziáért. 
Sztajn kincse – valódi kincs, ami ott rejlik valahol a régi gyár pincéiben, 
gyökeresen változtathatna ezen a helyzeten. 

Beleharapott az erősen fűszerezett, húsos rétegbe, és képzeletében 
már látta magát, a kerület sovány senkijét, amint kinyitja az arannyal teli 
ládát. Tudta, hogy akkor boldoggá tehetné azt az egyet, akit boldoggá sze-
retne tenni – Edziára gondolt. Úgy döntött, hogy elviszi valahova mesz-
szire, kihozza ebből a szomorú kerületből, lehetőleg valami meleg ország-
ba, a tengernél. Ott vesz majd neki egy helyiséget, ahol árulhat kebapot. 
Igazi, p-vel írt kebapot, nem a kamu b-set. Hallotta ezt a beszélgetést 
– az Örmény gúnyolódott vele, makacskodva, hogy ez hülyeség, hogy a 
kebab az kebab, és nem kebap. Edzia szomorú volt, egy darabig megszé-
gyenítőnek érezte, hogy bével írt kebabosnál kell dolgoznia, de most, ha 
megvolna a kincs, tűnődött Kowalik, biztosíthatná a lány számára egy pé-
vel írt kebapos vezetésének kényelmét és örömét. A következő szolidabb 
húsdarab segítségével tovább forgott álmodozásának filmje, kibomlott a 
cselekmény. Kowalik szorosan fogta a pénzesládát, és továbbfurakodott a 
fal mentén. A könnyűdrogokra gondolt. A megtalált ládikának köszönhe-
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tően jobb könnyűdrogokat vehetne magához, több könnyűdrogot vehetne 
magához. Másrészt az Edziával való kötelék az felelősség, gondolta, és a 
könnyűdrogok sajátos akadályát képezhetnék a családi területen való kö-
zös működésnek. Szeretett volna Edziával kis Kowalikokat, szeretett vol-
na kis Edziákat. Lehet, hogy Edzia köpne a kompromisszum gondolatára 
a házasságban, lehet, hogy nem fogadná el a hobbiját, lehet, hogy meg- 
győzné arról, hogy a gyerekek boldogsága a könnyűdrogok korlátozásától 
függ majd, márpedig ő szerette a könnyűdrogokat, ezért elszomorodott, 
miközben egy húsdarabon kérődzött pitával és salátával. Úgy érezte, hogy 
csapdába került, hogy az egyik öröm, az egyik boldogság mellett döntve 
teljesen le kell majd mondania a másikról. Vajon képes egyáltalán ilyen 
kockázatot vállalni? Talán igen, talán nem, gondolta rágás közben. Arra 
jutott, hogy tehetne úgy is, mintha nem élne könnyűdrogokkal, és időről 
időre elrejtőzhetne Edzia elől a garázsban. Edzia a kebaposban dolgozna, 
ő meg közben csak időnként, természetesen, a legritkább alkalmakkor, 
piros betűs ünnepeken élne, nyilvánvalóan ésszerű mennyiségben, köny-
nyűdroggal. 

Kowalik kinyitotta a szemét. Hirtelen fölbukkant az öreges kinézetű, 
teljesen jellegtelen nő. Eljött a váltás ideje – Edzia kecses mozdulattal le-
ugrott a pultról, és átadta váltótársának azokat az érzékeny információkat, 
amik a felvágott saláta mennyiségére és a hagyma fogyására vonatkoztak, 
ez utóbbit ki kell pótolni „valami vacakkal, például hot-doghoz való pirí-
tott hagymával”. Távirati rövidséggel elmesélte még a műszakot, azután 
felkapta magára a kapucnis piros kabátot, és elbúcsúzott a vevőktől. 

– Edzia kisasszony, maga csak így egyedül, éjjel? Nem fél? – szólította 
még meg egy törzsvendég, az az öreg, aki a saláta helyett az árából mindig 
dupla adag húst kér. 

– Egyedül, egyedül, ha volna, aki hazakísérjen, hát hazakísérne… – a 
válaszban volt logika. Edzia magára öltötte a dacos, elszánt lány álarcát, 
szemében – ha valaki alaposan megnézte volna – hatalmas szomorúság ült. 

Kowalik ekkor felállhatott volna, javasolhatott volna egy sétát, ez ide-
ális kifogás lett volna a megismerkedésre, az összebarátkozásra, hogy 
létezni kezdjen a számára. Tehát hatalmas pánikba esett – sietősen kifo-
gást keresve a tétlenségre. „Még nincs nálam az a kincs…” – találta ki,  
„…ezenkívül nem vettem magamhoz megfelelő adag könnyűdrogot!” – 
emlékeztette magát, és elnevette magát az orra alatt, érezve, hogy meg-
találta a meggyőző igazolást. Edzia egyedül indult el a telepi éjszakában. 
„Valamikor megszólítom, csak várok egy jobb alkalomra!” – gondolta, és 
elégedetten tért vissza kedvencéhez, a kebab legvégéhez, a pillanathoz, 
amikor az alján már csak a húsmaradék volt, és a sok szósz, ami a tetejéről 
lefolyt. „Egyszer még megszólítom…”

Zöldy Áron fordítása
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Adam Miklasz (1981) prózaíró, dramaturg, újságíró. Első regénye, a Pol-
ska szkoła boksu (Lengyel boxiskola) a rendszerváltás utáni nagy-britan-
niai lengyel emigráció sorsát követi nyomon. Következő regénye, az Os-
tatni Mecz (Az utolsó meccs) Krakkó ipari negyedében, Nowa Hutában 
játszódik, ahol az író felnőtt, és amelyhez továbbra is ezer szállal kötődik. 
Élénken érdeklődik Közép-Európa és a Balkán kultúrája és történelme 
iránt, a régió futballtörténetének kutatója. Szereti a kocsmákat, a sport-
fogadásokat és a női basszusgitárosokat.

Adam Miklasz: Skarb fabrykanta, in: Bękarty Wołgi. Klechdy miejskie 
(antológia), szerk.: Michał Sowiński, Bartłomiej Woźniak, Korporacja 
Ha!art, 2014


