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SZÁVAI ATTILA

Az előrelépés

Jakab író. Ám, mint a legtöbb író, csak az írásból ő sem tud megélni. 
Tett néhány kísérletet arra, hogy csak az irodalmi munkáiból befolyó 
honoráriumokból tartja fent magát, de a harmadik elmaradt lakbér, a 
harmadik heti folyamatos esti berúgás után úgy határozott: ideje valami 
rendes munka után néznie. Tulajdonképpen vérig volt sértve, az egész 
írótársadalom nevében is, hogy nem lehet megélni az irodalomból. Szépen 
terpeszkedő irodalmi karrierre vágyott, sok utazásra, egy jól karbantartott 
családra és egészségre, továbbá pénzügyi biztonságra, amibe belefér egy 
egészséges lakás- vagy autóhitel. Ezekre gyakran gondolt, meg persze arra, 
hogy mindezeket a sajtóban és saját könyveiben megjelenő szövegeiből 
fi nanszírozná. A szövegekben természetesen magvas gondolatok szolgálnák 
az emberiség nemesebb céljait.

Idővel kénytelen volt irodai munkát vállalni egy nemzetközi nagyvállaltnál, 
és munka után (néha munka helyett) foglalkozni az irodalommal. Teltek-
múltak az évek, mint egy dél-kazah mondában, mikor véletlenül beleolvasott 
egy női magazin horoszkópjába. A közeli jövőben váratlan munka tűnik 
fel, ami hosszú távú, és amit élvezni fog, olvasta. Normális esetben nem 
vette volna komolyan a sorokat, de most valahogy rá tudott hangolódni a 
jövendölésre. Aztán a színes újságot az irodai monitorja melletti irattároló 
legalsó polcára tette, amit néhány hét alatt vastagon maga alá temetett 
több tucat munkájához kötődő irat. 

Alig egy hónap telt el, mikor egy különös véletlen folytán a céges 
levelezőrendszerben egy idegen címről érkezett levelet nyitott meg. A HR-es 
kolléganője továbbította neki, hogy annak egyik ismerőse horoszkópkészítőt 
keres egy női magazinhoz. Úgy értve, hogy kell neki egy jó tollú valaki, aki 
arra az átmeneti időre írná a lapnak a horoszkópokat, amíg nem találnak igazi 
szakembert. Fizetnek is valamennyit. Egy rövid megbeszélés következett a 

100/másod/percesek Örkény



23

100/másod/percesek Örkény

lap főszerkesztőjével, majd Jakab munkához látott.
Hamar megszokta a sablonokat, ezeket ötletszerűen használta. Olyanokat, 

hogy délután esély nyílik megismerkedni valakivel. Vagy, hogy a karriered a 
következő héten toporogni látszik majd, de ne aggódj, az univerzum érted 
dolgozik. Jakab az első hetekben különös lelkesedéssel írt a háztartás (főzés, 
takarítás) és a közlekedés témaköreiben. A heti bolygóállás kiváló táptalaj 
egy jelentős brokkolikrémleveshez és az azt követő ablakpucoláshoz, írta. 
Persze, ha csak jelzésértékkel is, de átcsúszott olykor a negatív tartományba. 
Pénzügyi problémák a hét első felében, olvasták a Kosok. Esély van egy 
könnyű, de makacs betegségre a hét közepén, így a Nyilasok. Az olvasói 
imádták Jakab stílusát. Főleg, ha olyanokat írt, hogy mindenkinek van valami 
célja, és hogy van, aki a jó úton jár, jó irányba, míg van, aki a jó iránytartás 
ellenére az útszéli árokban halad a cél felé, gazban, hulladékban, kutya- és 
macskatetemek között. Később Jakab rajongói (mert ilyenek is voltak már) 
olvadoztak a gyönyörűségtől.

Sikerén felbuzdulva Jakab később már olyanokat is beleszőtt 
horoszkópjaiba, hogy ma délután óvakodj a vadkacsáktól és a kereskedelmi 
televíziós csatornák éjszakai híradóitól. Vagy, hogy ha ma kukásautót 
látsz, lépj ki elé, és ha az hármat dudál, a közeli jövőben nagy szerencse 
fog érni.  Ennél a pontnál behívatta a női magazin főszerkesztője, hogy 
Jakab próbálja meg visszafogni magát, a főszerk. nem szeretné, ha bármely 
olvasója is megsérülne (pedig a főszerk. valahol mélyen magában kissé 
lenézte, sőt megvetette saját olvasóit). Jakab innentől csak a szokásos, 
előzetesen jóváhagyott szövegpaneleket használta, semmi magánakció. 
Sőt, annyira felkeltette érdeklődését a téma, hogy beiratkozott egy 
igazi horoszkópkészítő tanfolyamra. Azt végül hamar megunta. Néhány 
hét múlva az ötletszerű horoszkópírással is felhagyott, elege lett az 
állandó hazudozásból, vetítésből. Viszont, mint olvasó, néha ránézett pár 
horoszkópra. Kíváncsiságból. Csak hogy tudja, hol tart az utódja, milyen 
séma szerint dobálja egymásra a sablontémákat.

Egyszer aztán úgy döntött, oké, erre a napra feladja az ellenállást, átadja 
magát horoszkópjának. Elolvasta az aznapi szöveget. Meg is lepődött, 
mennyire sajátos az, hogy ha ma átszaladsz egy csilingelő villamos előtt, akkor 
nagy előrelépésre számíthatsz úgy a magánéletedben, mint a karrieredben. 
Gondolta, kipróbálja a dolgot. A közeledő villamost nézve átgondolta a 
kedvező változásokat, felesége még forróbb szerelmét, főnöke még forróbb 
fi zetésemelési ajánlatát. A villamos elgázolta Jakabot. Nem ért át időben. 
Súlyos, csonkolásos sérüléseket szerzett. Még három napig élt a kórházban. 
Közben derült ki, hogy az ominózus horoszkópot ő maga írta évekkel 
ezelőtt. De mivel senki sem vállalta a horoszkópírást a női magazinnál, hát 
az elkezdte ismételni a három évvel ezelőtti horoszkópokat.


