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Rosszul fizetett
szakmák
Író létére egészen jól kártyázik, uram. Ne értsen félre, egyáltalán nem
becsülöm le az írókat, kézügyesség tekintetében azonban mi festők

sokkal jobbak vagyunk, ez a szakmánkkal jár, az ecsetforgatás na
gyobb csuklómozgást igényel, mint az irogatás, hencegés nélkül mon
dom, hogy legújabb képem, a Karácsony című egészen jól sikerült, hat
színárnyalatot és három ecsetet használtam hozzá, az íráshoz viszont
elég egy ceruza, vagy golyóstoll, ezért is csodálkozom, hogy a kártya
lapokat gyorsabban pörgeti, mint én, pedig magam is tapasztalt kár
tyás vagyok, és az ilyen zordon téli napokon igen sokszor gyakorolom
a lapkeverést, ezt a szokásomat még gyermekkoromból hoztam, ak
koriban átkártyáztuk a teleket, mert szerencsére még nem volt tévé,
video meg ilyesmi, magunk által kitalált dolgokkal múlattuk az időn

ket, betlehemes játékokkal, meg ferblizéssel, huszonegyezéssel és he
tesezéssel, alaposan bejáródtam, télen krajcáros alapon is megkeres
tem a nyári fagylaltra valót, nálamnál csak Novakov Sándor volt jobb,
szerencsére hamar elköltözött az utcánkból, én maradtam a legjobb,
maga azonban mindkettőnknél jobban játszik, ami egy prózaírónál
eléggé szokatlan. Meggyőzően blöfföl. Nyilván a szakmájával jár. Mit
mond? Ez a prózaírókra nem jellemző, legfeljebb a költőkre? Értem.
Az utóbbi időkben bizonyára ezért nem kedvelem a verseket. Melles
leg a szépprózát sem igazából. Kártyázni viszont kétségtelenül tud.
Még az a szerencsém, hogy üresben játszunk, mivel egyikünknek
sincs pénze, az írókat és a festőket nem fizetik meg, ha lenne pénzem,
mostanára simán kifosztott volna.

De nem azért jöttem Magához, hogy üresben kártyázzunk, miköz
ben odakint fehéren esik a hó, bár ez a meleg szobából nézve szép
látvány, a Karácsony című képemre is ráfestettem, nem kimondottan
eredeti megoldás, de hiába csóválja a fejét, uram, kit érdekelne egy
író véleménye.

Szóval megint baj van. Ezúttal kivételesen nem velem, hanem No
vakov Sándorral. A bajt viszont én okoztam. A történetet szokásom
hoz híven kissé távolról kezdem, de ígérem, hogy rövidre fogom.
Novakov Sándor gyermekkori barátom, abból az időből, amikor
még Szegi Sanyinak hívták, az anyja ugyanis Szegi-lány volt, bal
kézről szedte föl a fiát, a magyar nők már születésünk előtt elősze

retettel bújtak össze idegennyelvű és idegennevű férfiakkal, ezzel
sikeresen elterjesztették jó hírünket a nagyvilágban, aminek meg
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is lett a siralmas eredménye, de most nem akarok politizálni, beve
zetőként csak annyit mondanék, hogy Szegi Sanyi apátlanul is szé
pen növekedett, nagyon szeretett kártyázni, a hosszú téli estéken
időnként engem is megvert, úgyhogy nem bánkódtam túlzottan,
amikor elköltözött a környékünkről. Előbb azonban történt néhány
fontos dolog az életében. Felbukkant ismét az apja, névszerint Rado
je Novakov, totálisan gyűrötten és toprongyosan. nevét adta a föl
cseperedett gyereknek, beköltözött a Szegi-házba, ahol kivasalódott
és hangosan férfiaskodott, amíg Bazsalik Géza egy kocsmai vita
után ki nem verte a metszőfogait, de ez nem tartozik szorosan a tör
ténethez. Az viszont igen, hogy egy késő tavaszi reggelen tűz lob
bant fel az utcánkban. Kigyulladt Tóth Lajosék háza, ma sem tudni,
mi okozta a tüzet, a lángok azonban magasra csaptak, kijöttek a tűz

oltók, ekkor vettem észre, hogy vegyes nemzetiségű falurnban min
den tűzoltó magyar, de ennek a ténynek nem tulajdonítottam külö
nösebb jelentőséget, sokadmagarnrnal együtt gyönyörködtem a tűz

ben, és megcsodáltam Isaszegi János tűzoltó parancsokot, aki pilla
natok alatt felmászott a tetőre, felült a ház gerincére mint egy kan
veréb, megpödörte bajuszát és pattogó parancsokat osztogatott, mi
közben lángok nyaldosták a talpát. A tüzet gyorsan eloltották, a
háznak csak a baloldali teteje égett le, és a tűzfal roggyant meg egy
kicsit, a tűz azonban nem terjedt tovább, Szegi Sanyi, azaz Novakov
Sándor pedig csöndesen azt mormolta:

- Egyszer én is tűzoltó parancsnok leszek.
Ezután tűnt el az utcánkból, amit a már korábban említett okok

miatt egyáltalán nem fájlaltam.
Ennyit a múltról, ezután, ígérern, már csak a jelenről beszélek.

Szaladtak az évek, tizenöt vagy húsz, kicsit kanyargósan Budapestre
keveredtem, mert nem akartam tüzet szítani ott, ahol egyszer sikeres
tűzoltást láttam, és Novakov Sándorral egy belvárosi népművészeti
bolt kirakata előtt futottam össze véletlenül, ő is a cifra kulacsokat
és vállkendőket nézegette nagy tetszéssel és persze vásárlási szán
dék nélkül. Keményen megszorongattuk egymás kezét, meséltünk
magunkról, Novakov Sándor elmondta, hogy ő már régebben felci
helődött a Délvidékről. mert bűzlött neki a balkáni testvériség, eljött
Budapestre, ma már tűzoltó parancsnok az egyik laktanyában, tehát
beteljesült gyermekkori álma, boldog is lehetne emiatt, csakhogy
nincs elég pénze, mert a tűzoltókat gyatrán fizetik. Én ugyanis eldi
csekedtem, hogy teljesült gyermekkori álmom, festő lettem, pénzem
viszont nekem sincs, mert a festőket is gyatrán fizetik. Vigasztalás
ként felernlegettünk még néhány szegényes szakmát, közöttük a
rendőrökét és az írókét, a boltba nem mentünk be, nem vásároltunk
kulacsot és vállkendőt. viszont kicseréltük lakcírnünket és telefon
számunkat, és biztos voltam benne, hogy legfeljebb tíz év múlva ta
lálkozunk ismét véletlenül egy díszes kirakat előtt.

A hideg idők beálltával azonban Novakov Sándor rámtelefo
nált, meghívott egy kártyapartira a laktanyaba. hogy felidézzük
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hóeséses gyermekkori em1ékeinket. Elmentem a tűzoltókhoz, ott
elég nagy volt a nyüzsgés, de a parancsnoki irodában minden ké
szen állt a zavartalan kártyázáshoz, és Novakov Sándor úgy pödör
gette a bajuszát, mint annakidején Isaszegi János az égő ház gerín
cén. A gyermekkonmkat idéztük fől, de azért komolyabb játékot ját
szottunk, mint akkoriban, preferánszoztunk, amihez harmadik kár
tyás is kellett, a parancsnok Kuttor Ervin tizedest hívta meg, ő kike
félt egyenruhában ült az asztalhoz, és két leosztás után már tudtam,
hogy ő lesz a balek, hajtottam is rá, mivel pénzre volt szükségem. A
tizedes ultin nevelkedett, a preferánsz viszont ennél bonyolultabb.
Százról indultunk, én szépen araszoltam lefelé, úgy saccoltam, hogy
a tizedesnek legalább fél havi fizetését elviszem, és Novakov Sándor
is nyerésre állt, odakint meg esett a hó, tapasztalt kártyások erre azt
mondanák, hogy minden ment a maga útján, csakhogy bejőtt egy ri
asztás. Novakov Sándor mellett megcsörrent a telefon, ő belehallga
tott, azután lecsapta a kagylót és vörös ingerültséggel azt mondta:

- Egyre elátkozottabb ez a hideg világ! Lakatos Pali megint fel
mászott a turulmadárhoz.

- Szedjük le - pattant fel Kuttor Ervin tizedes, aki teljességgel
vesztésre állt.

Én viszont teljességgel nyerésre álltam, el akartam jutni a végel
számolásig.

- Kártyázni jöttern ide - mondtam Novakov-féle ingerültséggel
-, és nem érdekelnek holmiféle Lakatos Palik.

Novakov Sándor kedvetlenül magyarázkodott:
- Le kell szednünk a turulmadár mellől, Van néhány ilyen

visszajáró elkeseredett emberünk, akik a Dunába akarnak ugrani, ha
nagyon elunják magukat, felmásznak a Szabadság hídra a tumlma
dárhoz, leginkább a budai oldalon, nem egészen értem, hogy miért
kedvelik jobban ezt az oldalt, meg aztán olyan mindegy, minket per
sze riasztanak, felmegyünk és lecsalogatjuk őket. Lakatos Pali a szelí
debb öngyilkosok közé tartozik, igaz, hogy már negyedszer vagy
ötödször kapaszkodik fel a hídra, de őt viszonylag könnyű lecsalogat
ni, legutóbb csupán egy adag töltőtt pulykamel1et kért kijevi módra,
fölvittük neki, jóízűen elfogyasztotta a pulykát, nem ugrott a vízbe,
engedelmesen lejött velünk, egyik napilapban öt és fél sorban megdi
csértek bennünket, a mentők bevitték a pszichiátriára, ahol megállapí
tották, hogy tökéletesen épelméjű, ami természetesen igaz, csakhogy
most megint felkapaszkodott a hídra, fogalmam sincs, hogy mit akar
enni, de beszerezzük neki, és gyorsan lehozzuk.

- Miért nem javasoljátok neki, hogy ígéretéhez híven ugorjon a
Dunába?' - kérdeztem reménytelenül a kártyalapokat kevergetve.

- A harmadik öngyilkosságánál ezt javasoltam neki, de megfe
nyegetett, hogy legalább tizennyolc helyen bepanaszol fajgyűlölő be
szédem miatt, a Helsinki Bizottságnál, az Ombudsmannál, az Om
budsnőnél, mindenféle emberi jogokat védő és kisebbségi szerveze
teknél, merthogy Lakatos Pali amolyan szolárium-barna, és ismeri
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a jogait, én meg majd megnézhetem magam. Igaza van. Menjünk és
szedjük le a magasból hatodszor is.

A tűzoltók megmozdultak, én is velük tartottam. Egy kicsi és egy
hatalmas emelődarus kosaras autóval szirénáztunk el a Szabadság
híd budai hídfőjéhez. Novakov Sándor parancsnok és Kuttor Ervin
tizedes a rácsos kosárba szállt és felemelkedett a turulmadárhoz. Én
lent toporogtam a hídon, fáztam, a meleg nyári napokra próbáltam
gondolni, felidéztem egy kellemes művész-telepet a Duna egyik fes
tői szigetén, ahol csodálatos tíz napot töltöttem el tájfestéssel, még a
közeli kisváros polgármestere is meglátogatott bennünket, a sziget
az ő önkormányzati hatáskörébe tartozik, elmondta, hogy kedveli a
festőket és a festményeket, hozott két üveg szilvapálinkát, ezt meg
ittuk a fűzfák alatt, és mi is megkedveltük a kedélyes polgármestert.
Bőbeszédű, dicsekvésre hajló ember, egyebek között eldicsekedte,
hogy irányítása alatt radikálisan csökkent a bűnözés a városban, fő

leg az őszi bűnözés. Bizonyos kétes elemek ugyanis a magyar bün
tetőjog alapos áttanulmányozása után rákaptak az apróbb őszi kihá
gásokra, lopásra, garázdaságra, melyek következtében a téli hóna
pokra meleg cellákba csukták őket és a koszt is biztosítva volt. A ke
délyes polgármester véget vetett ennek az áldatlan gyakorlatnak.
Parancsba adta, hogy a kétes elemeket a bűntény elkövetése után
huszonnégy óráig tartsák őrizetben, ezalatt a huszonnégy óra alatt
legalább kétszer verjék meg a bajkeverő fiúkat és lányokat, vagy
akár háromszor is, persze lehetőleg külsérelmi nyomok nélkül, az
után hajítsák ki valamennyit a hideg kisvárosi utcára, ahol nem osz
tanak ingyen levest, főzeléket, húst és esetleg gyümölcsöt. A rendő

rök vették az utasítást, tudják, hogy hová kell ütni, ahol nem mutat
hatók ki külsérelmi nyomok, oda ütöttek, ahová kell, és egy év alatt
negyven százalékkal csökkent a bűnözés aránya. A módszer európai
mércékhez viszonyítva talán embertelen, a polgármestert azonban
harmadszor is megválasztották, mert a választók többsége örült,
hogy ősszel nem rabolják ki a házaikat, és gyerekeiknek nyílt utcán
nem rángatják le a tornacipőjüket.

ilyen nyári emlékeket idézgettem föl, miközben Novakov Sándor
és Kuttor Ervin leereszkedett a kosárral.

- Túróscsuszát kér sok pörccel - mondta Novakov Sándor, és
megfogta a karomat. - Ha megetetiük, nem ugrik a vízbe. Gyere
velünk, gyorsan beszerezzük a túróscsuszát, esetleg még a kártya
partit is folytathaljuk

Beültünk a kisebb tűzoltó kocsiba és elrobogtunk a Váci utcába,
annak egy legcsiszoltabb bisztrójába. Túrós csuszát kértünk sok
pörccel, és még örülhettünk, hogy ilyen olcsón elintézzük a dolgot. A
bárpult mögött álló csokornyakkendős csapos azt mondta, hogy túrós
csusza nincs, ők csak amerikai gyorsételeket árulnak.

Ekkor már nagyon dühös voltam, megfogtam a csokomyakkendőt,

csavartam egyet rajta, a főpincér arca sötétlila lett, én meg a kártyaparti
reményében azt mondtam:
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- Pörköljél gyorsan szalonnát, főzzél tésztát, keríts elő túrót, az ameri
kai gyorskonyha számomra ízetlen.

TIZ perc múlva kaptunk egy nagy tányér túráscsuszát, vijjogtunk
vissza a Szabadság lúd budai oldalára. Novakov Sándor tűzoltó parancs
nok és Kuttor Ervin tizedes megint a kosárba ugrott, emelkedtek fölfelé,
a hidra pedig megérkezett egy mentőautó is. Novakov Sándorék sokáig
fennmaradtak, feltételezem, hogy Kuttor Ervin tizedes húzta az időt, nem
akarta végigcsinálni a számára már elveszett kártyapartit.

Végül mégis lejöttek az öngyilkos Lakatos Palival. Elégedettek vol
tak, Novakov Sándor fáradtan kijelentette:

- Lakatos Pali jó étvággyal elfogyasztotta az ételt, immár nem akar
öngyilkos lenni, vihetik a szanatóriumba.

Lakatos Palit hordágyra fektették, két markos férfiú bevitte a mentő

autóba, majd visszafordultak, én viszont a kártyázást illetően remény
vesztetten besurrantam, és beültem egy ápolónő mellé, aki Lakatos Pa
lit figyelte, és nem értette, hogy én hogyan kerültem a kocsiba. Az ápo
lónőt Rózsikának hívják, később érzelmes viszonyba kerültem vele, de
erről nem beszélek, mivel nem akarom eltéríteni az esemény fonalát, és
utálom az intimitások kiteregetését, még akkor is, amikor aktokat má
zolok és pucér nőket tanulmányozok, ez kizárólag az én ügyem és a
tárlatlátogatóké, akik megnézik a festrnényeimet. Sajnos elég kevesen
vannak.

Tehát ültünk ott Rózsikával, rajta fehér köpeny volt, a köpeny alatt
megfelelő puha fehérnemű, én szürke ballonkabátban dideregtem. át
fáztam a szeles hídon. Néztük egymást, érzéseim szerint gyorsan meg
tetszettünk egymásnak, közben persze figyeltük Lakatos Palit is, aki a
hordágyon feküdt, de nem sokáig, csakhamar felállt, szétterpesztette lá
bait, nyújtózkodott, és elégedetten annyit mondott:

- Régen ettem ilyen finom túróscsuszát.
Teljes erőből ágyékon rúgtam. Úgy összegombolyodott. mint egy réti

csiga a rossz idők beálltával, és úgy üvöltött, mint egy nyakon szúrt
disznó, a nyomatékosság kedvéért még kétszer a lábai közé talpaltam.
Ekkor már a csinos ápolónő is ijedten felsikoltott.

Egyik kezemmel befogtam a leányka száját, a másikkal megsimogat
tam a haját.

- Nyugodjon meg, kedvesem, a maga érdekében tevékenykedem
- mondtam csillapítóan. - Ezentúl kevesebb elfoglaltsága lesz öngyil-
kossági ügyekben. Megmondaná a nevét?

Levettem kezemet a szájáról, és ő félájultan megmondta a nevét:
- Rózsikal
- Gyönyörű név - mondtam. - Magyarországon ritkaság mos-

tanában. Az Yvettek, Zsanettek, Ingridek és Pamelák között, Meddig
dolgozik ma este?

- TlZig - rebegte halálrémülten.
- Nagyszerű - mondtam. - A kártyaparti már úgyis fuccsba

ment. Találkozhatnánk fél tizenegykor a turulmadár alatt. Teljesen
civilben és nagy-nagy békességben.
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Bólogatott, és a szemein láttam, hogy közveszélyes őrültnek

tart, akinek mindenre igent kell mondani. Ezt bizonyára tanítják a
nővéri iskolákban.

A megnyugtató beszéd után a nagyon meggörbült és hangosan
vonyító Lakatos Palihoz fordultam, keményen ráförmedtem, hogy
fogja be a száját. Elhallgatott, azaz nem üvöltött tovább, csak
nyöszörgött.

Lehajoltam hozzá és a fülébe duruzsoltam:
- Jól figyelj rám, édes fiam. Ha még egyszer felmászol a hídra,

én megyek el érted, és nem leszek olyan kíméletes hozzád, mint
most. Felfogtad?

- Felfogtam - suttogta és igen őszintén hangzott a válasza.
- Ezentúl kevesebb munkája lesz - mondtam a csinos ápoló-

nőnek. - És én most kiszállnék a kocsiból.
A riadozó lány jelzett a sofőrnek. a mentőautó megállt, én kiug

rottam a hideg éjszakába, ismét vacogtam és az ígéretes kártya
partit sajnáltam, amit már talán sohasem fogunk lejátszani.

És tudja mi a legérdekesebb az egészben? Rózsika eljött fél ti
zenegykor a turulmadár alá. Rövid töprengés után rájött, hogy
nem vagyok őrült, kapcsolatunk azóta egészen szorosra fűződött,

de amint már említettem, erről nem akarok beszélni, más miatt
jöttem magához.

Lakatos Pali orvosi látleletet készíttetett az altestéről, megállapí
tást nyert, hogy bizonyos helyeken sötétkék sőt fekete foltok je
lentek meg, melyek impotenciát előidéző tünetek is lehetnek. La
katos Pali engem nem ismer, így hát Szegi Sanyi barátomat fenye
gette meg, hogy durva inzultálásért panaszt tesz ellene legalább
tizennyolc emberjogi és kisebbségvédelmi szervezetnél, Ombuds
manoknál és ombudsnőknél. Ingerültségemben bajba kevertem
Szegi Sanyit, nem tudom, hogy hogyan segítsek rajta.

Micsoda? Ö is tegyen panaszt családi nevére hivatkozva a ki
sebbségi szervezeteknél és az ombudsnőknél? Dehát Szegi Sanyi
mindig utáita a Novakov nevet... Várjon, gondolkozom egy ki
csit ... Tényleg elpanaszolhatná, hogy őt kisebbségi származása
miatt zaklatják a megátalkodott öngyilkos jelöltek. Ez a helyes el
járás. Természetesen javasolni fogom neki, hogy a karácsonyi éjfé
li mise után két héttel, a görög keleti istentiszteletre is menjen el
több tanú társaságában és Novakov néven.

Sokadszor megállapítom, hogy ön író létére is egészen értelmes
ember. És milyen jó tud kártyázni! Festőként is büszke vagyok
barátságunkra. Őszintén sajnálom, hogy írásait éppen olyan gyat
rán fizetik meg, mint az én képeimet.
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