
Beíratkozás
(Nem nálunk tijrtént)

-Á, nem kell. Itt az olva.\"(Jjegy-igénylõ lapja. Gratu-
lálok.

-Hurrá. é~ mo.\"t mi a teend()?
-Ha kitöltötte, kopog;on be azon az ajtón. A kollé-

gám, aki mege.\"küdött a gyermekei életére, hogy senkinek
.\"em fog kiadni olva.\"ójegyet, majd tájékoztatja.

Komlósi József

Megjelent az OSZK
2003. évi Mercuriusa

-Jó napot kívánok. Olva.rójeg.yet .rzeretnék.
-Ho/!,yne. Fogla~jon helyet. Tehát kérn ék .rzemélyi

igazolványt, jogo.rítványt, születési anyakönyvi kivona-
tot, útlevelet, e/!,y hu.rzonijtezer é.r egy tizenötezer Ft-os
illetékbél.yeget, három (Jráncíl nem ré/!,ebbi AIDS-te.rztet,
ve.rzettsé/!, é.r .rzopornyica elleni oltá.ri bizonyítványt, vala-
mint a különle/!,e.r okiratkérõ ûrlapot kitijltve két példány-
ban. Ez utóbbit úgy szereVleti be, hogy elrepül Kuala-
Lumpurba, aztán a Svon/!,ana utca hét alatt...

-Tes.rék.
T 'k ? M . h 'k ?J es.re. 1 az, ogy te.r.re .

-Tessék, itt van. Fogja. Ki i.r van töltve. Malájul é.r

magyarul. ,..É k' . 1?-.r ma/uo
-Természetesen.
-Nem felejtette el kézi technikával rákopírozni az

ujjlenyomatát?
-Dehogyis. Ott van mind a húsz. A lábujjakat külön

bejelöltem, hogy ne legyen gond megkülönböztetni.
-Szük.rég volna továbbá 6x9-es é.r 9x6-os fényképek-

re, melyek nyomon kijvetik az ön egyed fejlõdését c.recse-
mõkorától napjainkig legalább félévenként.

-Milyet parancsol? Színeset? Fekete-fehéret?
Vegye.ret. Ér persze háromdimenzióst.

-É'voilá!
-Most megfogtam. Ez hami.rítvány. Mikor maga c.re-

c.remõ volt, még nem i.r létezett háromdimenzió.r fotó-
technika. Ez eg.y ann.yira új eljárás, hogy még most sincs.

-De én szcímítottam rá, hogy kérni fogja, úgyhogy
gyor.ran kidolgoztam a mód.rzert két szoptatás közt az
újszülöttosztál.yon eg.y lázlap hátára. Úgyhogy ezek a
vilá/!, egyetlen eredeti 3D-.r fotói. Parancsoljon.

-Ez nem igaz. Létezik egyáltalán olyan papír, ami
nincs magánál?

Hát... Az eredeti c.raládi bárói oklevelünket elvit-
ték a tatárok még 1242 vé/!,én. Rögtön be is adtuk a
pótlási kérelmet, de mé/!, nem értesítettek. Nagy baj?

-Jajjj, de sajnálom. Hát pont ez a papír nélkülözhe-
tetlen lenne.

-Csak vicceltem. Itt van.
-A francba. A francba!!! Hogy lehet, hogy bármit

kérek. mindent el(jad? Egy mobil irattárral közlekedik
netán?

-Neg.yvenkét éve ké.rzültjk erre a pillanatra. Bejö-
vök... Leültjk... É.r nem lehet zavarba hoZ/li, akármit kér.
Gyõztem. Kérem azt az olva.r(Jjeg.y-igénylõ ûrlapot.

Dehát... izé... elfogyott...
-Na ne vicceljen. Ott van az a kétméteres stósz a bal

kisujjától három centi re, a tetején egy lap, .rorszáma No.
0000001. Mondja, miért nem aka/ja ideadni?

-Fogadtam a kollé/!,ámmal egy fagyiba, hogy nyug-
dijig senkinek ki nem adok egy okmányt sem, akárhogy
ügye.rkedik is az illetõ. Mé/!, három nap van hátra. Van
magának szíve?

-Hogyne. Még papírom is van róla. A«jam?
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