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A keresztúri vámpír címet vi-
selő kötet három ciklusból áll, 
ezek címei önmagukban beszé-
desek: Esküszöm, megtörtént; 
Ez nem velünk történik; Azt 
hiszem, meg fog történni. Kis 
túlzással azt lehet mondani, 
ebben a fajta szerkezetben aki 
mesél, az kedélyesen üldögél 
egy meghitt kocsma asztalánál, 
előtte egy pohár jóféle borral, 
hálás hallgatósággal. 

Kertész mindjárt az első no-
vellával könyökig rántja olva-
sóját a sűrűjébe, a Sírrabló egy 
olyan gótikus felhangú történet, 
kemény csattanóval, amelynek 
elolvasásakor az olvasó azt sem 

tudja, sírjon-e vagy röhögjön. 
Hogy a sor jól folytatódjon, a 
Rozsdás patkó novella csak fo-
kozza az előző hatását, a vad-
nyugaton játszódó történetben, 
mondhatni, az élet és a halál 
párbaja zajlik, melyben (hm…) 
a fény győzedelmeskedik. Az ezt 
követő, groteszk humorú Máli 
néni újratemetve írás a kötet 
egyik csúcspontja, bemutat va-
lamiféle közép-európai valósá-
got, melyet voltaképpen csak 
azok értenek és értékelnek, akik 
itt élnek. Apokaliptikus, a bruta-
litás és a morbiditás határait sú-
roló világba vezet az Egy ellopott 
mondat novella, mely egy kihalt 

faluban játszódik. Következik a 
Kilencszer kilenc, a kötet talán 
legjobb írása, melyben a szerző 
az önmagunk másként való ke-
zelésének gondolatával játszik el, 
mintegy kívülről tekint önmagá-

ra, valamiféle mágikus szürrea-
lizmus keretében.

Kiemelést érdemel a címadó 
A keresztúri vámpír novella is, 
amelynek főszereplője vámpír-
nak hiszi magát, csak éppen ezt 
senki nem veszi komolyan. Precí-
zen van felépítve a Hiénák, amely 
egyfajta beszólás is a virtuális 
társkeresés világában legyes-
kedő egyéneknek. A felkelő nap 
háza az ópiumszívók Londonjába 
vezeti olvasóját, ahol megkesere-
dett, életunt lord keres kielégülést. 
Az emberiség mindenek felett már 
a jövőben történik, ahol földön-
kívüliek támadják meg bolygón-
kat – ebben a miliőben mutat rá 
a szerző a kegyetlenség és a vallás 
összefüggéseire. A kötetzáró Üd-
vöz légy, digitális Krisztus! már 
a mesterséges intelligencia és az 
újrateremtés gondolatával fog-
lalkozik.

Kertész Dávid sokoldalú, fel-
készült szerző, olvasottsága az 
egyik legnagyobb (és legszebb) 
erénye. Írásainak ereje abból 
származik, hogy nem a saját 
köldökét nézi, mint a mai iro-
dalomban oly sokan, hanem 
szórakoztatni, meghökkenteni, 
sőt teremteni akar. Pattogó, 
lecsupaszított mondatainak, 
egyelőre a saját hangjukat ke-
reső világainak hangulataiból 
ki lehet következtetni, hogy a 
jövőben lesz még dolgunk ez-
zel a szerzővel. Érzésem szerint 
valahol a jelenlegi és a klasszi-
kus világ peremén fogja megta-
lálni azt a hangot, amely csakis 
rá lesz jellemző.

Kertész Dávid: A keresztúri 
vámpír. Előretolt Helyőrség Író-
akadémia, Budapest, 2020
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A hiéna dögevő. Tudniillik az 
oroszlánok, párducok, meg a 
franc tudja, milyen nagymacs-
kák nem esznek meg mindent a 
zsákmányból. Ilyenkor jönnek a 
hiénák, megeszik a zebra seggét, 
az elefánt ormányát, meg azt, 
ami még marad.

Közülünk sem lehet minden-
ki alfa. Abból kell gazdálkodni, 
ami számunkra megmarad. Mi 
vagyunk az internet dögevői. 
Pontosabban én. Pár hónapja 
határoztam el, hogy én leszek a 
hiénák falkavezére. 

Első lépés: telepítettem a Tin-
dert. Soha nem bíztam a netes 
társkeresőkben, most sem az volt 
a célom, hogy becsajozzak. Nem, 
uram, a célom a bosszú volt.

Második lépés: megkerestem a 
legátlagosabb, mégis jóképű férfi -
modellt, akit a Google képkereső-
je feldobott. Persze nem az első 
oldalról, igyekeztem minél kevés-
bé átlátszó lenni. Leszedtem az 
összes képet a srácról, meg még 
egyet-kettőt más modellekről, 
akik hasonlítottak rá. A képekből 
pedig összeállítottam egy profi  
– de látszólag természetesen 
amatőr – Tinder-profi lt.

Eddig győzelem. A bemutat-
kozó szövegem és az érdeklődési 
köröm természetesen pusztán 
olyan dolgokból állt, amiket egy 
belvárosi alfahím elmondana 
magáról. Sport, autók, egy-két 
videójáték – persze a címük mel-
lett emojik, hogy lássák, nem 
veszem komolyan az ilyesmit –, 
aztán belevágtam.

Harmadik lépés, első fázis. 
Minden csajt, akit ismerősnek 
ajánlott az oldal, azonnal beje-
löltem. Persze nem írtam sen-
kinek, az a fazon, akinek ilyen 
a profi lja, nem kezdeményez, 
csak várja, hogy a legyek rá-
zsongjanak. Vissza is jelöltek, 
Mr. Átlagospasasanetről von-
zóbb volt, mint terveztem. Az 

első üzenet még aznap délután 
jött. Szép arcú, húszas kiscsaj, 
aki csak nyaktól felfelé tett fel 
fotókat, ebből tudtam, hogy da-
gadt. Sebaj, kezdésnek megfelel. 
A harmadik üzenetben már bele 
is ment a randiba. Délelőtt várt 
a Kicsi Írnél – Mr. Átlagospa-
sasanetről este nem ér rá, kon-
dizni jár –, fél órával előtte ott 
voltam. Öt percet várt, amikor 
először rám írt, merre vagyok – 
a szomszéd asztalnál, persze ezt 
nem tudhatta –, azonnal vála-
szoltam: dugóban, pocsék a for-
galom, de igyekszem, ahogy tu-
dok, ne haragudjon... bla... bla... 
Rendeljen bármit, hamarosan 
ott vagyok, és kárpótolom. Nem 
hittem a fülemnek, amikor a 
lány berendelt egy pohár visz-
kit a két latte mellé. Lehajtotta, 
újabb üzenet Mr. Átlagospasa-
sanetrőlnek: merre jársz már? 
Két perc, most fordultam be, 
csak nincs parkolóhely a kör-
nyéken. Széparcúhúszashusi 
újabb viszkit rendel, a latték 
kezdenek kihűlni. Pia lehajt, 
újabb üzenet, de arra már nem 
válaszoltam, kifi zettem a kávét, 
és indultam, távozóban még 
megálltam a lány asztalánál:

– Szia, vársz valakit?
– Nem téged – válaszolta.
Hát jó, te akartad.
Széparcúhúszashusira még 

visszatérek, gondoltam, de ideje 
tovább szűkíteni a gendersza-
kadékot. Lám, szép bizonyíték, 
mégsem csak a nők rázhatnak le 
minket.

Másnap a munkahelyemről 
válaszoltam a következőnek. 
Egyedülálló anyuka. Este a 
McDonald’snál. Aznap vég-
telenített Starcraft-maratont 
tartottam. A nő folyamatosan 
üzengetett, az elején még visz-
szaírtam, kértem, hogy rendel-
jen nekem valamit, mindjárt ott 
vagyok. Aztán kikapcsoltam a 

Messengert, bezavart a játékba. 
Másnap néztem vissza az üze-
neteit: fi zessek ki neki egy Big 
Macet és a bébisintért. Még mit 
nem! Le is tiltottam.

Újabb üzenet – vidéki lány, de 
felutazna hozzám. Oké, megad-
tam a Meki címét. Másnap rám 
írt, hogy jó poén, elnézést kér-
tem, mondtam, hogy elírtam, 
közben újabb chatelés Széparcú-
húszashusival, elnézést kértem, 
simán ment minden, megbeszél-
tünk egy újabb randit, nem volt 
hajlandó kimozdulni, de nincse-
nek otthon a szülei, nézzek be 
hozzá. Oksa, megadtam a címét 
Vidékilánynak, az utcáról végig-
néztem, milyen is, amikor szar 
kerül a palacsintába.

Eljött az ideje az igazi nagy 
dobásnak. Csináltam egy újabb 
profi lt, ezúttal kicsit átlátszóbb, 
sokkal jóképűbb, és kevesebb 
kép. Ennek ellenére bejött. Tíz 
csaj, köztük Egyedülállóanyuka 
– akit kíváncsiságból jelöltem 
be másodszor is, szegény gye-
rek közben legózhat egyedül –, 
egy este, egy helyszín, egy asz-
tal. Közben odamentem anyám-
mal vacsorázni. Már csak azért 
is, mert jó fi ú vagyok, no meg 
szerettem volna élesben látni 
az egészet, és ki gyanakodna a 
jófi úra, aki vacsorázni viszi az 
anyját. Sorban érkeznek, egyre 
dühösebbek. Megmutatják egy-
másnak az üzeneteimet, szinte 
felrobbannak. Egyedülállóanyu-
ka fut be utoljára. Ráírok, hal-
lom a sikoltást:

– A szemét képes volt rám írni!
– Mit mond a köcsög?
Kis híján elájul, amikor el-

olvassa az üzenetet: Jövök egy 
Big Mackel. Kezdtem úgy érez-
ni magam, mint egy képregény 
főgonosza. Megállíthatatlan 
voltam. Legyőzhetetlen. A társ-
kereső oldalak réme. Mr. Átla-
gospasasanetrőlnek hamarosan 

OkCupid-, Facebook- és Instag-
ram-profi lja is volt. Még egy me-
leg társkeresőre is regisztráltam, 
szívjanak a buzik is. Ez utóbbi-
hoz az egyik kollégám Face book-
profi lját használtam fel, nyitva 
hagyta az irodában, és sosem 
kedveltem. Egyik este, amikor 
különösen felhúzott, megbe-
széltem a nevében egy randit az 
irodánk elé. Azóta mindenki azt 
hiszi a cégnél, hogy homokos.

A legnagyobb élmény mégis 
az igazi ribancok szívatása volt. 
Azoké, akik elhitték, hogy egy 

vagány alfahím, egy valódi cső-
dör várja őket, aztán ott marad-
tak egy kifi zetetlen számlával 
vagy mozijeggyel.

A mai nap is egy ilyet néztem 
ki. Bombacsaj, igazi tíz-per-tíz, 
de a vártnál sokkal könnyeb-
ben bedőlt, ő adta meg a címet, 
szóval ezzel nem tudtam mit 
kezdeni, de eszembe jutott egy 
sokkal jobb megoldás: fogtam 
a csaj képeit, és felmentem vele 
a melegtárskeresőre, mint tra-
vi mutatkoztam be, aki szereti, 
ha a külseje ellenére férfi ként 
viselkednek vele, mert egy iga-
zi bika az ágyban. A jelölések 
közül kikerestem azt a buzit, 

aki a leginkább hasonlított Mr. 
Átlagospasasanetrőlre, és meg-
beszéltem vele a randit a csaj 
által megadott címre és helyre. 
Szerencsémre a hely szabadtéri 
volt, így a szemközti kocsmából 
végignézhettem az egészet.

Az utolsó szabad asztalhoz 
ültem, rendeltem egy sört, és 
vártam. Az én buzim meg is ér-
kezett, fél órával a megbeszélt 
időpont előtt, semmi gond, re-
méljük, kitartó lesz.

– Bocs, leülhetek? 
A lány, aki az asztalomhoz lé-

pett, az átlagos nő fogalmának 
megtestesítője volt. Alacsony, 
szőke, szemüveges, cuki mosoly-
lyal és malacarccal.

– Persze – válaszoltam, zavart 
egy picit.

– Akarsz valami vicceset hal-
lani? – kérdezte.

– Jah, igen, miért ne.
– A szemközti kocsmába mind-

járt belép egy pasas, aki még nem 
tudja, de most lesz randija egy ho-
mokos sráccal.

Majdnem félrenyeltem a 
sörömet.

– Bombacsaj, igazi tíz-per-tíz? 
– kérdeztem.

– Mr. Átlagospasasanetről?

Apokaliptikus világképek, sci-fi -elemek, gótikus hangu-
latú írások, groteszk humor keveredik a huszonhét éves 
kárpátaljai Kertész Dávid első kötetében. A szerző meré-
szen nyúl elcsépeltnek tűnő témákhoz, legnagyobb érde-
me az, hogy sikerül ezeket teljesen új köntösbe bújtatnia.
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