
Kéregetők
A lift megérkezik a bevásárlóközpont „mínusz kettő” szintjére. Fi-
noman, alig észrevehetően áll meg. Kilépek a parkolótérbe, és balra
indulok el. A fizetőautomata előtt megállva előkeresem a három-
negyed órája kapott parkolókártyát. Sietve dugom be a gépbe. „Fi-
zetendő összeg: 200 Forint” — jelenik meg a képernyőn.

Nem sok időt töltöttem itt. A kórházban reggel levették a vért, el-
küldték a laborba. Mivel a vérvétel és a kezelés között volt néhány órá-
nyi időm — és ezt most nem akartam az osztályon tölteni —, Ildit el-
hoztam gyógytornára, én meg beugrottam a könyvesboltba. „Fizetendő
összeg: 200 Forint” — olvasom, és ötszázassal szeretném ki egyenlíteni
tartozásomat. Ám ekkor észreveszem a pénzbeadó nyílására ragasz-
tott papirost, melyen ez áll: „Az automata hibás. Csak fémpénzt fogad
el.” Sajnos nincs nálam érme. A „Művelet megszakítása” gomb be-
nyomása után átsétálok a bejárat másik oldalán álló berendezéshez.

Furcsa érzés fog el. Ez a két automata úgy őrzi itt a lift előterét, mint
két éhes, nyitott szájú szfinx. Etetni kell őket. De nem a bejutás hoz, ha-
nem a kijutáshoz kell betömni a szájukat. El szeretném most hagyni
a rendszert. Ehhez viszont az ő engedélyük kell. Vannak olyan házőrző
kutyák, amelyek puszta látványa is elijeszti a hívatlan betolakodókat.
Olyannal is találkoztam, amelyik első pillantásra nem tűnik gorom-
bának, de az élete árán sem engedne be a kertbe. Az őrző-védő mun-
ka egy különleges válfaját képviselik azon ebek, melyektől a kertbe és
a házba való bejutás tulajdonképpen egyszerű, még a farkukat is csó-
válják, udvarolnak neked, de amikor távozni szeretnél, egyszerűen nem
engednek ki. A morgástól a harapásig terjed eszköztáruk, és némely
esetben a házigazda erőteljes kiabálása sem segít. Ezeket a — jellem-
zően kistermetű — vadállatokat a gazdik csak bokafogónak hívják, és
sokszor éppoly büszkék állataik művészetére, mintha valami cirkuszi
mutatványt teljesítettek volna hibátlanul. Ez a második bokafogó au-
tomata szerencsére működik. Persze csak úgy, mint máskor. Meg sem
lepődöm. Ugyanazt a papírpénzt többször is megkívánja. Úgy látszik,
élvezi, szereti bekapni, majd hosszabb-rövidebb ízlelgetés után egy-
szerűen ugyanott kiköpni. Próbálkozhatsz többszöri forgatással, vagy
a címletek cseréjével, morgolódva, a fogak közt megszűrt szitkozódással,
vagy később hangosan üvöltve, esetleg ököllel ütve — vérmérséklet-
től és elvesztegetett időtől függően. Sietek. Kínomban már előveszek
egy tízezrest is, de nem szívesen váltatnám fel. Dühít, hogy ez a rohadt
gép nem képes felismerni a hivatalos pénzt, és nem enged el. Talán utál-
ja Rákóczit? Talán… George Washington könnyebben menne neki? De
azzal most nem szolgálhatok.

Ekkor váratlanul, a bal vállam felől, tétova hangon megszólít
valaki:

— Elnézést… ki… tudna… segíteni egy… kétszázassal?

PÉNTEK GÁBOR
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Csak most veszem észre, hogy úgy másfél méterre tőlem egy ti-
zennyolc-húsz év körüli fiú ácsorog. Pontosabban majdnem ül. Tér-
deit kissé rogyasztva, az ülepéig érő, vastag vascsőnek támaszko-
dik. Szimpatikus arcú, ápolt bőrű, láthatóan nem szegény srác,
tiszta, divatos ruhában. Első ránézésre úgy tűnik, nincs is rászo-
rulva arra, hogy kéregessen, jobb módú családból származhat. Itt
Budán, a Rózsadomb alatt sok jólszituált egyén vásárol. Telefonját
két kezében tartva veszettül nyomogatja a gombokat. Rám se néz.
Egész lénye, magatartása valahogy azt sugallja, hogy nincs is rá-
szorulva erre a pénzre. Nagyon elfoglalt, nem tud rám figyelni, csak
úgy mellékesen szólított meg. 

„Elnézést… ki… tudna… segíteni egy… kétszázassal?” — hallom
a szelíd kérést, és még mindig az automatával küzdök. Egy újabb si-
mítás, majd fordítás a bankón, hátha most ízleni fog a gépnek a feje-
delem… De közben érzem, hogy valami nem stimmel. Valami zavar.
Nem csak a szfinxszel való küzdelem, már nem. A fiúval kapcsolat-
ban nem áll össze számomra a kép. Most a géppel már csak pótcse-
lekvésként küzdök. Nem is önmagában a kérése furcsa. Nem, a kére-
getőkhöz már hozzászoktam. Akkor hát mi zökkentett ki? Talán a
váratlanság, a kiszolgáltatottságom, a nemet mondás esetleges kelle-
metlensége? Nem hiszem. Szoktam adni máskor is kolduló embereknek.
De ez most… valahogy más. Hiányzik valami a megszokott koldulós
harmóniából. A kéregető általában minden erejével el akarja hitetni: na-
gyon rá van szorulva arra, hogy segítsd őt. Ne mást, őt. És ne máskor,
most! Most azonnal! És ez legtöbbször így is van, nem színjáték ez a
részükről. Sokkal inkább küzdelem az életben maradásért. Erről ta-
núskodik ruházatuk, a kezükben tartott táblák szövege, a kolduló alá-
zatos könyörgése, a nyomorék, deformált vagy csonka végtagok, az
elhanyagolt test, a kilátástalan tekintet. Nem mind egyszerre, elég eb-
ből egy-egy is. Elég a kolduláshoz, és elég a reménytelenséghez. És ah-
hoz is, hogy úgy érezd, a szerencsétlen valóban tehetetlen, neked kell
itt és most megkönyörülnöd rajta. Igen, ez így van általában.

Ám ez a fiú valahogy más. Ő minden erejével azt akarja elhitetni
velem, hogy ez csak egy egyszeri, kivételes alkalom, ő nincs is erre
rászorulva. És lehet, hogy így is van? Csak épp most, épp itt, a körül-
mények egybeesése következtében hiányzik neki… épp kétszáz fo-
rint? Végül is, miért ne? Én is voltam már így. Parkolni szerettem
volna valahol a belvárosban, és épp nem volt nálam fémpénz. Amúgy
a bankszámlámon volt elég, de aprópénz, az történetesen nem csör-
gött a zsebemben, és egy üzleti ebédre igyekeztem. Igen, emlékszem,
tehetetlennek és dühösnek éreztem magam. Jó lett volna akkor köl-
csönkérni valakitől, de nem tudtam. Hála Istennek, találtam egy őr-
zött parkolót, és végül elkéstem. De ez a fiú… nem, ez nem magya-
rázkodik. Nem is érzi szükségességét annak, hogy indokolja, mire is
kell neki a pénz. Nekem tetszik, hogy nem emleget semmiféle betevő
falatot, tandíjat, éhező testvéreket, elvált szülőket, vagy azt, hogy
nincs hol aludnia, nincs miből hazautaznia. Ez nem lenne túl hiteles.

449

Eleje_június:Layout 1  2012.05.14.  13:29  Page 449



Különféle tréningeken azt tanultam, hogy az emberek közötti
kommunikációban a kimondott szavaknak nem több mint kb. 7 szá-
zalékos jelentőségük van. A hangsúly, hanglejtés, hangszín ad hozzá
további 38 százalékot. De a legtöbbel, mintegy 55 százalékkal a szö-
vegösszefüggés, a szövegkörnyezet ismerete és a testbeszéd járul
hozzá a kommunikáció hatékonyságához. Tehát az, amit mondunk,
kevesebb, mint 10 százalékot számít, ám az, ahogyan azt tesszük,
több mint 90-et.

Ennek a fiúnak a lénye, kérése… valahogy… egyáltalán nem har-
monikus, és ez az, ami elbizonytalanított. Minden, amit sugallni sze-
retne, szöges ellentétben áll azzal a messziről jövő, zavarodott, re-
megő hanggal, mely végül elárulja őt. Igen, a hanghordozásából
derül ki, hogy válságban van. Szégyelli ugyan, amit tesz, de igenis
szüksége van erre a pénzre. A tekintete szintén bizonytalan. Nem is
igazán néz a szemembe, lehet, hogy a mobiltelefon nyomkodása
csak a szégyenérzetéből adódó pótcselekvés.

Még mindig nem döntöttem. De miért? Kezemben a pénztárcám-
mal, egy ötszázassal és egy tízezressel állok ott, etetem a szfinxet, és
magam elé motyogok:

— Hmmm… nem tudom… hmmm nem is tudom… — és lát-
szólag elmerülök az automata lelkivilágában.

A gép végre valódinak találja a pénzemet, vagy csak elfáradt, ki
tudja, mi hatotta meg. Kihányja a blokkot, visszanyomja a parkoló -
cédulát, majd hangos csörömpöléssel felém dob egy darab kétszá-
zast és egy százast.

A papírokat zsebre teszem, az érméket kikotrom a kis tartályból.
A százast zsebre vágom, a kétszázast nyújtom a fiú felé.

— Tessék — mondom színtelenül. Nem akarok hálát, nem szeret-
ném eltúlozni cselekedetem jelentőségét. Hisz ez csak egy kétszázas.

— Köszönöm a segítséget! — válaszol ugyanazzal a zavart te-
kintettel és remegő hanggal, majd folytatja a gombnyomogatást.

— Szívesen — mormolom elfordulás közben, és arra gondolok,
vajon mire kellhet neki, hogy juthatott idáig? Mi hajtotta ide? Talán
valamiféle függőség? Talán drogos, vagy szociológiai felmérést ké-
szít, esetleg fogadásból teszi, vagy a kandi kamerának dolgozik?
Attól tartok, inkább a legelső.

Haladok az autó felé. Jár az agyam. És most — nem szép, tudom —,
de kibújik belőlem az üzletember. Jól felépített kis üzleti stratégia ez.
Vegyük csak számba, hogy alkalmaz néhány marketing alapelvet!

A helyszín megválasztása tökéletes. Bevásárlóközpont, ahol a
budai emberek költekeznek. Ide pénz nélkül senki sem jön. És ez az
a hely, ahol az épületen belül elő is veszik azt!

A munkát végző személy megjelenése, öltözéke: megfelelő, ide
való. A vevőkör szegmentációja tökéletes. Kis túlzással a „gazdag, he-
gyen lakó”, autóval rendelkező vevőkör, aki itt vásárol, illetve ebben
a plázában használja a minőségi, de nem olcsó szolgáltatásokat. A fiú
vevőkör-meghatározása bizonyára egyedi kiválasztásos módszerrel
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tovább finomított. Feltételezem, hogy nem válogatás nélkül szólít le
akárkit. Szelekciós szempontként szóba jöhet életkor, megjelenés, ru-
házat (cipő, kabát, esetleg óra), talán különbséget tesz női és férfi cél-
személyek között (úgy hiszem, a nők adakozóbbak, főként, ha saját
gyermekükkel nagyjából egyidős kölyök kér tőlük). Esetleg a személy
adott pillanatban lévő társasági helyzete is számításba jön (egyedül
van, vagy párjával, esetleg többen, gyerekekkel, és így tovább).

Az ár meghatározása megfelelő, pontos. Lehet, hogy egyedre sza-
bott, ennyit itt könnyedén áldoznak. Kérdés, kifinomult-e annyira a
módszer, hogy azt is figyeli, mennyit ír ki az automata, és milyen
összeget kell az autósnak bedugnia a gépbe, így mennyit fog vissza-
kapni, milyen címletekben. A kétszázas a jelenlegi legnagyobb fém-
pénz. A srác pontosan meghatározza, mit kér. Nem „egy kis aprót”
vagy „kenyérre valót”, esetleg „egy kis pénzt” kunyerál. És nem is
azt mondja: „tudna adni nekem kétszáz forintot”? Ez túl hivatalosan
hangzana. Ha a „forintot” szó is szerepelne benne, valahogy hivata-
lossá és erőteljesebbé válna a kérés, a jelentősége megnőne, mely
tudat alatt nagyobb áldozatot kíván a potenciális adakozótól. A „Ki
tudna segíteni egy kétszázassal?” kérdésben az „egy” szócska is azt
jelzi, hogy ez az összeg nevetségesen kicsi, hiszen csak egy darab va-
lamicskét kér tőlem, és egyszer, nem életjáradékról van itt szó. Ez
csupán egy rövid parkolás ára, néhány deciliter ablakmosó folya-
déké, néhány gázadásnyi benziné, melyet nyilvánvalóan te is nélkü-
lözni tudsz az automatából visszakapott pénzből.

Tulajdonképpen a fiú eladási stílusát is megfelelőnek találom.
Persze több kérdés is felmerülhet. Nevezetesen az, hogy a remegő,
bizonytalan hang is csak a játék része vagy valóban őszinte. Engem,
azt hiszem, meggyőzött.

Promóció itt nincs (ha csak nem a srác megjelenésére gondolok).
Úgy érzem, ebben a típusú üzletben ez az eredményesség egyik kul-
csa. A váratlanul és őszintén érkező segélykiáltás a felkészületlen cél-
személyt azonnali döntésre ösztönzi. Erőteljesen alapoz arra a felte-
vésre, hogy az emberek eredendően jók, szeretnek segíteni. Ám ezt
manapság sok minden megakadályozhatja. Legfőképpen a gondol-
kodás, a helyzet értékelése, az okoskodás — mint tudjuk, ez „a tett
halála”. Az utcán vagy aluljáróban, ha számítok a koldusokra, elő-
re elgondolt stratégiával haladok feléjük. Már messziről kikészítem
a pénzt, hogy ne előttük kelljen a tárcát elővennem, ezzel elkerülhetem
a kellemetlen szempillantásokat, megjegyzéseket, de úgy hiszem, hogy
a rablás veszélyét is csökkenthetem. Ám ha nem akarok adni, arra is
fel tudok készülni. A kolduló felé közeledve megfogalmazom és köny-
nyedén kijelentem: „nincs nálam apró”, „már adtam a másik úrnak”,
„sajnos, most nem”, „majd legközelebb”, „nagyon sietek”. Ám ezen
kifogások döntő többsége ebben a parkolói helyzetben egyszerűen
alkalmazhatatlan. Biztos vagyok benne, hogy mindezeket ő nem gon-
dolja így át. Nem, szerintem mindaz, amit tesz, őszinte, és cseleke-
dete a helyzetéből fakad. Kérdés, hogy ki ad. Van, aki soha. Vannak,
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akik a helyzettől és a személytől függően döntenek. És olyan is akad,
aki mindig ad annak, aki kér tőle. Őszintén kell kérni.

Közben megtalálom az autót. Irányjelzőinek villogtatásával üd-
vözöl. Beteszem a táskámat a csomagtartóba, de közben nem hagy-
nak nyugton a gondolataim. Vajon mi juttathatta el idáig a srácot?
Talán nem drogos. Remélem, nem fűre adtam most neki. Hirtelen a
gyermekeim jutnak az eszembe. Andriska, aki nyáron lesz nyolc
éves, Ágika, aki most négy és fél, és a két és fél éves Marcika. Istenem,
kérlek, add, hogy helyesen tudjuk felnevelni őket! Add, hogy olyan
jó legyen a kapcsolatunk velük, hogy őszintén tudjunk majd akkor is
beszélgetni, ha a kamaszkori őrületben százszor inkább hallgatnak
majd másra, mint miránk! Add, hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe
soha, kérlek! Vagy ha bajban vannak, hozzánk forduljanak!

Kitolatok a parkolóhelyről. Kanyarodok a kijárat felé. Az út pon-
tosan a liftek és az annak bejáratát őrző két automata mellett halad
el. A srác még mindig ott van. Furcsa ülő-álló pózában támaszko-
dik, és nyomogatja a telefonját. A sorompó felnyílik. Ildit a szom-
széd utcában veszem fel. Gyógytornáról jön. A gerincét kell komo-
lyan karban tartania, mert fáj. A három kis csodálatos kölyköt fel
kell nevelnünk. Beül mellém.

— Milyen volt? — kérdezem, majd gázt adok.
— Nagyon jó. Érzem, hogy a nyújtások nagyon hasznosak, torna

után mindig sokkal jobb. Na, és te, mit csináltál?
— Nem sokat. Kevés időm volt — gondolkodom.
— Láttam, vettél egy könyvet, kaptam sms-t.
— Igen, Karinthyt akartam venni. Találtam a könyvesboltban

többet is, egyet megvettem, majd olvasgatom bent.
A fiúról majd mesélni fogok neki, ha kicsit jobban ráérünk. Most

sietünk, Ágikát időben el kell hozni az oviból. A Nagyvárad tér
után jobbra, majd balra kanyarodva befordulok a kórház utcájába.
Megállok a főbejárat előtt. Ma reggel voltunk már itt egyszer, a cuc-
caimat az ágyam mellett hagytam. Nyelek egy nagyot, és érzem,
hogy most egy kicsit, mintha… elcsuklana a hangom.

— Szia kicsim… nagyon szeretlek!
— Én is nagyon. Vigyázz magadra!
— Te is… meg a kicsikre is!
Megcsókolom. Kiszállok.
— Az utolsó! — mondja bíztatva.
— Az utolsó, ha Isten is úgy akarja!
— Úgy akarja! Holnap bejövök úgy dél körül.
— Vigyázz az úton!
Becsukom az ajtót, az Audi elindul. Ildi int, én vissza. Belépek a

Szent László Kórház főkapuján. A másik oldalon kijutok az ud-
varra. Hideg van, mindenütt hó. Jól fel vagyok öltözve. Meleg
kabát, új bakancs, kesztyű, mert zsibbad a kezem a hidegben. Újra
eszembe jut a fiú. Aztán a három gyermekem. Hinni akarom, és hi-
szem, hogy felnevelhetem őket! Végigsétálok a parkot átszelő, ol-
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dalról nyitott, zöldre festett fafolyosón. Nem sietek. Az épületen ez
áll: „6/B. Onkológia”. Ez lesz a tizenkettedik. Tizenkét menet, mint
a profiknál. Ha Isten megsegít — és én is, meg mindenki megtesz
mindent —, még sokáig élhetek, igaz? Áttétet nem találtak, azt
mondják, jó esélyem van rá. Belépek. Megcsap a jól ismert szag.
Üdvözlöm a szobatársakat, kipakolok, átöltözöm. Lefekszem az
ágyra. Közben a srác meg az otthoniak járnak az eszemben. Negy-
venkét éves vagyok. De jó lenne még sokáig élni! Felnézek a pla-
fonra, és alig hallhatóan suttogom a távolba, valahová a tetőn is
túlra: „Istenem, ki tudnál segíteni egy… másik… ötvenessel?”

Nyomor
A csordultig szennyezett 
hanyatló hidegben
lázas tavasz pulzál,
támadó bénultság fent az egekben.

A málló csend rászakad 
a saras csövekre.
Szomorú, szmogos pára
a latyak hűlt helyére száll.

Sehol semmi nesz,
a zaj a zsigereinkbe húzódik,
reng a szorongás.
Kettétört szívünk nem talál helyet.

Szegény vagy gazdag,
egyre megy,
az ember mindig éhes és gyenge.
Valahogyan

agyonráncigált álmát
senki nem őrzi,
igazán gondolni, érezni sem képes,
csak van minden és mindenki nélkül.

Miért is szenved, ha nem lehet a
lelke mások életének
és nem tölti ki mások lelke
sivár életét?

BAGI IVÁN
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