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Debreceni mokány 

2018. december 31., Debrecen külterületén 

Az este folyamán nem először fura zajt hall, kinéz hát az udvarra, hogy 

lássa, mit művelnek a macskák odakinn; a kapu a sarkon túl, a ház ajtaja 

pedig az utcától elforduló udvarra néz, így nem tudja áttekinteni a 

helyzetet egészen, azt viszont érzékeli, hogy mozgás nincs, 

és már éppen betenné az ajtót maga után, hogy visszatérjen a nappaliba a 

gyerekekhez, amikor egy villanás és lövéshez hasonlatos dörrenés 

nyomán az egyik cicát látja nyílként előszáguldani a kapuhoz vezető 

bejáró felől, egyenest a nyitott szertár irányában, ahol vészesen sok 

szerszám, gyermekjáték és egyéb alkalmatosság van elraktározva 

egymás hegyén-hátán, túl sok a biztonságos landoláshoz, 

nem csoda, hogy rögtön ez után hatalmas csörömpölés, ég- és 

földindulás következik, amint különféle, a gravitáció hatásának kitett 

tárgyak stabilabb állapotot keresnek maguknak, és ijesztő robajjal új 

elrendeződést vesznek fel; 

Tamás nem várja meg, míg a Tetris minden eleme a neki optimális 

pozícióba kerül, és megszűnik zajt kelteni, már a bejáró és a kapu felé 

halad erőteljes léptekkel, ahol befordulva két férfit talál, ahogy sejtette, a 

petárdát ezek dobták, és kifejezetten szegény cicára utaztak vele, 



mert ez szerzett nekik örömet, no meg a provokáció lehetősége, hogy 

valakit előcsalhatnak a házból, és kötekedhetnek; láthatták, hogy ég 

odabenn a villany, így sajnos nem lehetett arra számítani, hogy végül 

maguktól odébbállnak, az ilyenek kitartóak, oda kell menni 

konfrontálódni velük, de csakis hidegvérrel, nyugodtan; 

„Na mi van, itt a ház ura? Te figyeljél, lelőjelek a gecibe?”, kezdi máris az 

egyik, az alacsonyabbik, és Tamás gyorsan felméri, hogy egyszerű 

riasztópisztolyt tart a kezében, azt dugja befelé a kapu rácsán, így 

eljátszhatná a mártír apukát is akár (vagyis ezeknek a szemében egy 

lúzert), aki a riasztópisztoly ellenére (pontosabban annak ellenére, hogy 

a riasztópisztolyt komoly fegyvernek nézi) odamegy a kapuhoz heroikus 

ellenállást kifejteni, családot a testével védelmezni stb., 

elterelhetné így a suhanc figyelmét, és egy másodperc alatt beránthatná a 

karját a kapu rácsán, hogy kitörje a csuklóját, könyökét; 

Tamás a Honvédség és két kör afganisztáni szolgálat után hat évet 

dolgozott a Backwater Security alkalmazottjaként (katonai megoldások 

magánfelhasználók számára a világ körül, huszonnégy órán belül 

bárhol), bőven ki van képezve az ilyesmire, de inkább csak annyit mond: 

„Szíves tájékoztatásul kérdeném, hogy rögtön a terrorelhárításnál 

jelezzem-e a problémát, mivel fegyveres bűnözőről van szó, vagy elég 

lesz, ha a rendőrséget értesítem. Kontakt van mindkét helyen”; 

a másik mogorván néz rá vissza, látszik, próbálja összerakni, mit is 

hallott pontosan, áldozata miért nyugodt, ha egyszer mostanra ki kellett 

volna borulnia; 

„Faszod a bűnöző, bazdmeg!”, nyögi ki aztán őhelyette a társa, a 

magasabbik, és amilyen lassan a nyelve forog, egyértelművé teszi, hogy 

nagyon részeg; 

Tamás most már magabiztosan kezeli a helyzetet, ennek megfelelően 

fűzi tovább a szót: „Ha valaki nem bűnöző, akkor nem érdemes kétséget 

ébreszteni. Azt a riasztópisztolyt simán igazinak nézheti valaki”, mutat 

rá, mire a másik először még tiltakozna, hogy „Faszod riaszt…”, de 



aztán rájön, hogy ez értelmetlen, mi több, hogy a ház ura ezek szerint 

kompetens az efféle kérdésekben, 

visszahúzza inkább a kezét, és, továbbra is a fegyvert tartva, de 

céltalanul hadonászik csak, „Apám megvehetné a szaros kis házatokat, 

mint a ropit, bazdmeg” stb., stb., stb., még öt percig stb., de közben már 

dülöngélnek a társával együtt tovább, végig az utcán, remélhetőleg az 

éjszakai busz megállója felé, hogy a belvárosba eljussanak, és Szilveszter 

estéjének alkalmából elnyelje őket valami hasonló aljanépnek szóló 

mulatság, még mielőtt következik a végső visszaszámlálás. 

 

Mean While in Debrecen 

24 December 2018 

There is a strange noise outside, not for the first time this evening, so he 

goes out into the backyard to see what the cats are up to. The gateway is 

around the corner, on the other side of the house, and he doesn’t have a 

comprehensive view of the situation. But there’s no movement – it 

seems. 

He’s about to get back to the kids inside and close the door behind him, 

when there is a flash of light and a bang, or more like when something 

goes pop, and he sees one of the cats shooting like an arrow across the 

open space outside, straight towards the shed where a dangerous 

amount of tools, children’s toys and other appliances await, one on top 

of the other, too many for comfort – or a safe landing. 

No wonder, this is followed by the loud noise of the cat crashing into 

piles of something in the dark, starting an avalanche as objects, now 

exposed to the full strength of gravity, are seeking a more stable 

condition and rearrange themselves. 

Tamás doesn’t wait until all the pieces of the Tetris end up in their final 

position, ceasing to make noise. He is already on his way around the 

house, towards the gateway, to find there two men outside the gate. 

As he suspected. They threw the firecracker, and they threw it right at 

the poor cat. 



It pleases them, that they have done this, and it’s clear that they’re here 

to provoke. To get somebody to come out of the house, to challenge. 

They must have seen that the lights are on inside. No use expecting that 

they would just move on. Scum like these are persistent. You have to 

confront them, although once you do this, you had better keep your 

calm. 

“Look who’s here! The lord of the house! Hello, loser, do I shoot you in 

the fucking face?”, one of them addresses him, the one who’s smaller. 

Tamás quickly concludes that he is holding a gas pistol in his hand. He is 

pushing it in through the bars of the gate, pointing it at him. 

He might play the part now of a father ready to embrace martyrdom, the 

part of a loser in the eyes of these people – a father looking to protect his 

family, putting up heroic resistance, putting his body in harm’s way if 

that’s what it takes, in spite of the gun which he is supposed to take for a 

real actual gun in the face. 

He could divert their attention and get close enough to grab this son of a 

bitch by the arm, and then break his arm at the wrist or the elbow 

maybe. 

It’s not a matter of training. He has it. After his time in the Hungarian 

Defence Forces and two tours of duty in Wardak province, Afghanistan, 

he worked six years for Backwater Security (military solutions for 

private clients around the globe, in twenty-four hours). 

But instead, he just says: “May I kindly inquire if I should inform the 

Counter-Terrorism Centre or the police rather? Given that we are dealing 

with an armed criminal here, it could as well be the Counter-Terrorism 

Centre. I have contacts with both, so it’s your choice.” 

The other looks back at him like he’s just bitten into lemon. His small 

brain is working at maximum capacity to process what he heard, and to 

figure out why this loser doesn’t seem to embrace total defeat just yet. 

“We’re no criminals, you ffffuck”, declares his mate, the taller one, and, 

judging by his slurred speech, he must be very drunk. 



Tamás is now more confident that he can handle the situation. He 

responds: “If someone’s not a criminal, then one ought to avoid creating 

that impression. Anyone could take that gas pistol for a real weapon.” 

The man with the gun is about to protest, “It’s not a gas fucking p---”, he 

starts out, but then realises how much this is in vain, or, what’s more 

than that, that the lord of the house is kinda competent in these matters. 

So he pulls his hand back, still holding onto the gun, waving it about, 

now aimless. “My dad could buy this shitty house like a bag of salty 

sticks, you know?”, he says, almost offended, and then gets into a rant 

using all kinds of adjectives and expletives, etc., etc., and then some 

more, etc. 

But they are on their way now, staggering along the street, hopefully to 

get on the bus at the nearby stop, to end up in some place downtown 

where the scum of the earth can have fun, and chew each other’s face off, 

come New Year’s Eve and the final countdown. 

 


