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Ircsik Vilmos

Foglalkozása tolvaj
Ha a foglalkozásom fel�l érdekl�dnek, még most is zavarba jövök és elbizony-

talanodom. Mert én erre a gyakori, néha fontos, néha viszont csak a társalgás 

megkezdését, folytatását vagy éppen befejezését szolgáló kérdésre társadalmi 

presztízsem és fontosságom tudatában nem válaszolhatom magabiztosan, 

hogy mondjuk orvos, ügyvéd vagy mérnök vagyok. De még a mindennapi 

élet zavartalan m�ködéséhez szükséges mesteremberek büszke öntudatával 

asztalosnak, villanyszerel�nek, vízvezeték-szerel�nek, autószerel�nek vagy 

lakatosnak sem vallhatom magam, s�t tovább megyek: egy tanár, egy ápoló 

vagy ehhez hasonlók félszegségével sem rebeghetem el társadalmi küldeté-

semet itt a földön. Az én foglalkozásom nem szerepel semmiféle jegyzékben, 

amely a potenciális ügyfeleknek szól, ha valakinek fáj a foga, eltörött a proté-

zise, ha betört az ablak, ragad az ajtó, csöpög a vízcsap, ha nem m�ködik a 

zár, a világítás, ha nem akar indulni az autó. Ez a foglalkozás nem szerepel az 

egyetemek és f�iskolák egyre gyarapodó, szinte már átláthatatlan diplomakí-

nálatában sem, amelyben, mint valami étlapban dúskálhatnak az élet kapuja 

el�tt tanácstalanul toporgó fi atalok. Szóval, amivel én keresem a kenyeremet, 

azt semmiféle hivatalos fórumon nem jegyzik, de ez még csak hagyján! Ugyanis 

a foglalkozásomnak nemcsak a gyakorlásával, de az elnevezésével is komoly 

gondok vannak. Azt más szakmában is tapasztalni, hogy bizonyos területeken 

szépít� körülírással, köntörfalazással próbálják palástolni az adott kenyérke-

resettel szemben kimondva, kimondatlanul meglév� el�ítéleteteket vagy leki-

csinylést, lesajnálást. A  sof�röket például következetesen gépkocsivezet�nek 

hívják, a szemeteseket köztisztasági alkalmazottaknak, a kalauzt jegyvizsgáló-

nak, és így tovább. Mintha az elnevezések terjedelmével igyekeznének pótolni 

a min�séget meg a rangot. Nos, az én esetemben még cifrább a helyzet. Fog-

lalkozásom nevének kimondása sokáig olyan fenyeget�en lebegett fölöttem 

(és lebeg még most is), mint a régi öregeknél bizonyos betegségek, amelyeket 

soha nem neveztek meg a valódi nevükön, nehogy elkapják �ket, hanem ba-

bonás félelemb�l csak úgy általában nyavalyának, kórságnak, vagy a nagyobb 

nyomaték kedvéért nyavalyakórságnak emlegették.

Mikor elkezdtem mostani munkámat, amelyet immár tizenegy esztendeje 

végzek, feletteseim szintén valami hasonló megoldásra törekedtek. Az egyik 

ebben illetékes f�nökömnek úgy általában is nehezen forgott a nyelve, nagyon 

nehezen fejezte ki magát, és ennek kiküszöbölésére, a folyamatos beszéd ér-

dekében állandóan idegen szavakat használt, noha folyton összecserélte vagy 

rosszul használta �ket, a propagandát például következetesen és mély meg-

gy�z�déssel propabandának mondta. Nos, � imitátorként akart nyilvántartásba 

venni, egy másik, egy fantáziadúsabb, némi költ�i hajlamokkal, csalimadár-

ként, egy harmadik pedig áruvédelmi ellen�rként. Ám ezen a munkaterületen, 

közelebbr�l az áruházi biztonsági szolgálatban, ma már olyan mérték� a diffe-

renciálódás, hogy hivatalos besorolásomnál végül is megmaradtak az akkorra 
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már általánossá vált meghatározásnál, amin én nem is tudtam, de nem is 

akartam változtatni, bízva benne, hogy a foglalkozásom néven nevezése nélkül 

is vígan ellehetek. Éppúgy, mint azok a fent említett betegségek, amelyek még 

ma is gyakran nyavalyaként vagy kórságként lappanganak bennünk, és senki 

nem nevezi �ket szívesen a nevükön.

Ámde az életben mégiscsak adódnak helyzetek, amikor az embernek kerek 

perec felteszik a kérdést, mivel keresi a kenyerét, mi a foglalkozása? Én, aki 

hosszú ideig mindenféle fortéllyal, agyafúrtsággal próbáltam elkerülni az ilyen 

csapdákat (lám, még most sem tudom rászánni magam a színvallásra), e te-

kintetben sokáig szinte illegalitásban éltem. Nemrégen azonban a bal hüvelyk- 

és mutatóujjamat egy rosszul kiszámított kalapácsütéssel úgy telibe találtam, 

hogy orvoshoz kellett fordulnom. Ott pedig többek között azt is megkérdezték, 

akadályoz-e a sérülés a közvetlen munkavégzésben. Igen, feleltem. Erre pedig, 

az örök emberi bizalmatlanságból fakadóan, automatikusan jött a következ� 

kérdés:

– Mi a foglalkozásom?

Tudtam, hogy egyszer el fog következni ez a pillanat, az igazság pillanata. 

De hogy éppen itt, egy orvosi rendel�ben, karácsony és újév között, infl uen-

zajárvány idején, egy máshová vágyódó, álmodozó fi atal asszisztensn�, egy 

fásult, öreged� orvos és egy táppénzre kiírt, a  rendel�b�l boldogan távozni 

készül� beteg jelenlétében, bepólyált bal hüvelyk- és mutatóujjal legyek kény-

telen lerántani a leplet féltve �rzött titkomról? Nem is válaszoltam rögtön, ab-

ban reménykedve, hogy legalább kissé meghittebb körben nyilatkozhassam, 

amihez csupán a táppénzre kiírt beteg távozása kellett volna. De az csak pisz-

mogott, húzta az id�t, mintegy megérezve a pillanat jelent�ségét, amelynek ta-

núja lehet, és amelyr�l nem szabad lemaradnia. Én meg csak vártam, végül az 

asszisztensn� türelmetlenül rám ripakodott, hogy odakint tömegek várnak, én 

pedig meglett ember létemre úgy viselkedem, mint egy kisgyerek, akib�l hara-

pófogóval kell kiszedni a nevét meg az életkorát. Így hát nekiduráltam magam:

– Hivatásos áruházi tolvaj! – mondtam ki egyetlen nagy elhatározással, 

egyetlen leveg�vel, a lesz, ami lesz, az utánam az özönvíz, s�t az utánam a víz-

özön elszántságával, és a rendkívüli helyzet keltette izgalom miatt a kelleténél 

még hangosabban is.

A táppénzre kiírt infl uenzás keze megmeredt a kilincsen, az asszisztensn� 

kezében megállt a toll, és még a sokat próbált, öreged� orvos is érdekl�déssel 

pillantott rám, felriadva rövid szunyókálásából, amivel az utóbbi id�kben egyre 

inkább ki szokta tölteni a betegek közötti kis szüneteket. Az infl uenzás meg az 

orvos a kívülállók felel�tlenségével fi gyelték a fejleményeket, hiszen a kibicnek 

ugye semmi sem drága. Az asszisztensn� viszont a munkáját végezte, éppen 

ezért, hogy megállapítsa, azonos vagyok-e önmagammal és a foglalkozásom-

mal, elkérte éppen kicserélés el�tt álló régi, elrongyolódott személyi igazolvá-

nyomat, amelybe annak idején még a foglalkozást is bejegyezték. Végigmért, 

ránézett a nem valami jól sikerült fényképre, amin olyan volt az arcom, mint 

egy négyszögesített kör vagy egy kikerekített kocka, majd továbblapozott, és 

megtalálva a megfelel� oldalt, rávezette a beteglapra: hivatásos áruházi tolvaj.

A  kissé cirkalmas megnevezés valószín�leg azért terjedhetett el, mert a 

két jelz�, két keresztnév gyanánt, minden kétséget kizáróan megkülönböztet-
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te a velem egy szakmabeliek kis táborát a hasonló el�névre hallgatók, azaz 

a megközelít�leg hasonló foglalkozásúak tömegét�l, és szentesítette, illetve 

törvényesítette azt, ami egyébként szentségtelennek és törvénytelennek hang-

zik. Az emberek többségéhez hasonlóan az elnevezés kiagyalói úgy okoskod-

hattak, hogy a szentesítés és törvényesítés legbiztosabb eszköze itt is a minél 

hosszabb és a minél körmönfontabb, minél kacifántosabb, minél bonyolultabb 

megfogalmazás.

Az orvossal már minden ment, mint a karikacsapás. Leszedte mindkét 

ujjamról a rögtönzött, véres kötést, aztán fert�tlenítette és szakszer�en bekö-

tözte a sebeket.

– Kézzel végzi a munkáját? – kérdezte közben egész tapintatosan.

– Természetesen – próbáltam nagyon tömör és intelligens választ adni.

– Mindkét kezét igénybe veszi hozzá?

– Igen, mind a kett�t.

– A balt is?

– Azt is.

– Akkor egy hétre kiírom. Egyel�re.

– Hogyhogy egyel�re?

– Ezzel még nincs vége. Egy hét múlva jöjjön vissza. Amint láttam, a hü-

velykujjról le fog jönni a köröm. Az további komplikációkkal jár.

– És a mutatóujjról?

– Valószín�leg arról is. Szóval jöv� héten ugyanebben az id�ben várom.

– Köszönöm.

– De addig pihentetni kell. Nem szabad igénybe venni semmire – tette még 

hozzá, sokkal inkább egy gyóntató atya hangján, aki nem a testi gyógyuláso-

mért, hanem a lelki üdvömért aggódik, és ezzel kapcsolatban valami ígéretet 

is vár.

– Természetesen – nyugtattam meg, az ismétléssel mintegy bezárva a kört, 

vagyis hogy a témáról nincs több mondanivalóm.

Az asszisztensn� mindent rávezetett a beteglapomra, én pedig megköny-

nyebbülve és felszabadultan távoztam, mint a gyóntatószékb�l a hív� ember, 

aki hosszas vívódás után végre rá tudta szánni magát féltve �rzött b�nének tö-

redelmes megvallására. Mivel családomon és közvetlen munkáltatóimon kívül 

most már mások is tudtak titkomról, névtelenségem megtartása mellett nem 

látom további akadályát teljes nyilvánosságra hozatalának sem.

Aki most valami látványos karriert, lebilincsel� élettörténetet vár, azt ki 

kell ábrándítanom. Az én esetem sokkal inkább egyfajta szakmai önéletrajz, 

amelyben az ember minél tömörebben minél jobb színben igyekszik feltüntetni 

magát, képességeit és iparkodását. Munkám jellegéb�l adódóan az átlagosnál 

több id�m jut elmélkedésre, s�t fi lozofálgatásra, és ilyenkor gyakran fordul 

meg a fejemben, hogy az ilyen magamfajtának milyen óriási szerencsére van 

szüksége, ha boldogulni szeretne, vagy más szóval, ha meg akarja kapni az 

élett�l a leginkább neki való szerepet. Ha jól belegondolok, kisebb-nagyobb 

viszontagságok, kitér�k után nekem végül is megadatott ez a szerep, és ezért 

aztán szerencsésnek is mondhatom magam. Jó id�ben, jó helyen születtem. 

Tessék csak elképzelni mondjuk a középkort, vagy akár az egész 19. század 

el�tti történelmet! Mennyi emberben szunnyadhatott akkoriban a legkiválóbb 
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futballisták, teniszez�k, fi lmszínészek, manökenek, meg más hasonlóan ünne-

pelt, gazdag, de igazából haszontalan léh�t�k tehetsége, amivel hosszú évszá-

zadokon át semmire se mentek volna, mint ahogy én se mentem volna semmi-

re az enyémmel, ma viszont az ilyenekhez csak úgy d�l a pénz, az egész világ 

a lábuk el�tt hever, és ha ilyen sokra nem is vittem, azért én sem panaszkod-

hatom. Ebb�l az eszmefuttatásból persze logikusan következik az ellenkez�je 

is, vagyis hogy ma biztosan nagy számban élnek közöttünk lovagok, felfedez�k, 

hadvezérek, ám mi hasznuk bel�le, ha nincsenek erények, amelyeket meg kel-

lene védeni, ha az Északi-sark helyett legfeljebb csak a mélyh�t�ládák rejtel-

meinek felfedezésére lehetne expedíciót indítani, és ha a háborúkat robotokkal 

vívják. De a szerencse nemcsak id�ben, hanem térben is kiszámíthatatlan. Aki 

a trópusokon él és örökre oda van kötve, mit ér el azzal, hogy úgy különben egy 

alpesi síel� rendkívüli képességeivel rendelkezik? Semmit. És egy eszkimónak 

sincs sok esélye képességeinek kibontakoztatására déligyümölcsök nemesí-

tésével vagy ültetvények telepítésével. Az ilyen szerencsétlen fl ótások örökre 

elvesznek az emberiség számára.

Szóval ilyen d�reségek forognak a fejemben már tizenegy éve, mióta ezt a 

számomra testreszabott szakmát gyakorolhatom. Tizenegy év! Istenem, hogy 

repül az id�! Éppen tizenegy éve sz�nt meg, vagy inkább múlt ki lassan utolsó 

állami munkahelyem, az Éjszakai �rszolgálatokat Felügyel� Hivatal, ahol ugyan 

aprópénzre váltva, de mégiscsak kamatoztathattam a tárgyak ellopásának, 

elcsenésének, eltulajdonításának, megfújásának velem született képességét, 

mintegy el�tanulmányként a kés�bbi nagy feladatokra. Mivel semmi zár, lakat 

vagy retesz nem maradt csukva el�ttem, az éj leple alatt különböz� trükkökkel 

észrevétlenül be kellett hatolnom az általunk felügyelt üzemekbe, irodaházak-

ba, telephelyekre, és kisebb-nagyobb dolgokat elvinni, így téve próbára az �r-

szolgálatok hatékonyságát vagy éppen alkalmatlanságát. Sok kalandról tudnék 

mesélni, de mivel szakmai önéletrajzot ígértem, nem térek ki rájuk. Elég annyit 

említeni, hogy akkoriban az ilyen helyeket legtöbbször egy éjjeli�r és egy kutya 

vigyázta, a riasztóberendezés még ritka volt, mint a fehér holló. Az éjjeli�rökkel 

mindig könnyen boldogultam. Ezek vagy nagyothalló, nehézkesen vánszorgó 

öreg nyugdíjasok voltak, vagy költ�jelöltek, akik így keresték meg a kenyerüket, 

és az éjszakai szolgálat mellett még alkotni is tudtak, mert legtöbbször ilyenkor 

szállta meg �ket az ihlet. Ám a kutyák eszén, pontosabban éberségén nem 

mindig tudtam túljárni, és igen gyakran tépett nadrággal távoztam a tetthelyr�l. 

Különben ezt a munkámat azért nevezhetem el�tanulmánynak, mert azokban 

az id�kben a lopást nem vették komolyan, az ellene való küzdelmet csak szük-

séges rossznak tekintették, és mindenki magától értet�d� természetességgel 

vette el a neki járó részt a közösb�l. Így aztán érthet� módon medd�nek, tét 

nélkülinek, amolyan esti tagozatos tinglitanglinak éreztem a tevékenységemet, 

magamat pedig olyan kielégületlennek, mintha mindennap zokniban mostam 

volna lábat. Azokban az id�kben az emberek összehajolva, fejüket titokban 

összedugva egyre csak várták, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége.

A  vége az lett, hogy a közös világ az Éjszakai �rszolgálatokat Felügyel� 

Hivatallal együtt máról holnapra szinte észrevétlenül kimúlt, én pedig egy szép 

napon zsebemben a csekély végkielégítéssel, fejemben pedig a kutya vacsorá-

jánál is bizonytalanabb jöv�m miatti aggasztó gondolatokkal, hazafelé tartot-
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tam a buszon. Leülni soha nem szoktam az ilyen járm�veken, mert az egész 

testemet átjáró zötyköl�désük felkavarja a gyomromat, de most a zsúfoltság 

miatt különben is állnom kellett. Egyszer csak érzem ám, hogy valaki matat a 

farzsebem körül. Hátra, jobban mondva lefelé néztem, mert nagydarab, lan-

galéta fi ckó vagyok, aki meg a zsebemben kotorászott, kis, nyápic alak volt. 

El�ször a nyakát, a szánalmasan vékony nyakát pillantottam meg, és hirtelen 

egy réges-régi érzés kerített hatalmába, amit legutoljára még gyerekkoromban 

éreztem, és ami akkor mindig elfogott egy ilyen sovány nyak láttán. A szána-

lom és a szeretet leírhatatlan érzése volt ez, amit azóta az id�, az egyhangú 

és könyörtelen id� rég kiölt bel�lem. Odaszóltam a szerencsétlen fl ótásnak, 

aki most feltekintett rám, mélyen ül�, meggyötört szemmel, riadtan, mint egy 

kivert kutya. De csak annyit mondtam neki, hogy ne strapálja magát, és ha 

már ilyesmire adta a fejét, csinálja jobban. Éppen december vége felé járt, 

karácsony közelgett, kivettem egy ezrest a zsebemb�l, és odanyújtottam neki. 

Nem köszönte meg, csak összegy�rte, zsebre vágta, az ajtóhoz furakodott, jel-

zett és leszállt. Igazából csak az a gyerekkori emlék indított az adakozásra, és 

egyáltalán nem valamilyen jótékonysági roham. Meg aztán az addig gyakorolt 

foglalkozásom az ilyen zsebesekkel, s�t úgy általában a b�nnel, a b�nöz�kkel 

szemben is megért�bbé tett, az � helyzetükbe jobban bele tudtam élni magam, 

ellentétben a kukásokkal meg mindenféle más tarhálókkal, akik az ünnepek 

közeledtével sorra csengettek be hozzám, és akiknek habozás nélkül ajtót 

mutattam.

A  kis közjáték elgondolkodtatott. Most vesztettem el a munkámat, és ha 

elhagyom magam, ha nem rakom ki mind a két könyökömet, és a biztos po-

zícióm elvesztése után nem küzdöm vissza magam tudom is én, kicsodává, 

akkor én is itt fogom végezni. Felkeltem, könyökkel utat vágtam a s�r� ember-

rengetegben, az ajtóhoz érve jeleztem, és leszálltam. Egy kis ideig a megálló-

ban tébláboltam, majd elindultam a csillogó-villogó fényreklámjaival távolról 

hívogató nagyáruház felé.

A földszinten magamhoz vettem egy bevásárlókosarat, aztán egyenesen a 

ruházati osztálynak vettem az irányt. Megkerestem a kabátok hosszú, zárt sor-

falait, magabiztosan elvonultam közöttük, mint valami államf� vagy uralkodó, 

miközben leereszked� tekintettel végigmértem minden sorfal minden egyes 

tagját, míg meg nem találtam a nekem megfelel�t. Leakasztottam a vállfáról, 

és bementem vele a próbafülkébe. Éppen ilyet kerestem. Elég b� volt, hatal-

mas zsebekkel, és az árát is jól megkérték. Letéptem a gallérja alól a lopásgátló 

címkét, ami arra szolgál, hogy a pénztárnál m�ködésbe hozzon valami csipogó 

berendezést, ha az ember nem fi zetett. Ezt egy pihent agyú barátomtól, ennek 

a riasztószerkezetnek az atyjától tudtam, aki nagyot kaszált a találmányával, és 

azt hitte magáról, hogy feltalálta a spanyolviaszt.

– Na, engem nem versz át, haver, de nem ám! – gondoltam magamban. 

– Ahhoz korábban kell felkelned.

Belebújtam az új bundakabátba, az enyémet a próbafülke fogasára akasz-

tottam, és megkezdtem, pontosabban tovább folytattam beszerz�utamat. 

A  m�szaki osztályon mély zsebeimbe süllyesztettem egy villanyborotvát, egy 

marék mobiltelefont, éppen akkor kezdtek divatba jönni, és nagyon drágák 

voltak, egy zsebszámológépet, az illatszerosztályon néhány üveg méregdrága 
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parfümöt, az élelmiszerosztályon néhány doboz kaviárt. Mindezt magabiztos, 

határozott mozdulatokkal végeztem, amelyeket nem tanítanak sehol, mint 

ahogy a zongoram�vész is valami veleszületett tehetséggel repíti végig olyan 

követhetetlenül az ujjait a fekete-fehér billenty�kön és hoz ki rajtuk valamilyen 

csodás dallamot. Ebben az én fellépésemben a magabiztosság és a határo-

zottság elemi követelmény, ennek meglétében vagy hiányában t�nik a küls� 

szemlél� számára a született tolvaj is tisztességes vev�nek, a tisztességes vev� 

pedig született tolvajnak. Ezt a mobilok elemelése közben személyesen meg 

is tapasztalhattam. Egy kopott kabátos, vézna fazon, közvetlenül mellettem, 

nagyon sokáig kutatott-matatott a polcokon, valamilyen oknál fogva szemmel 

láthatóan nem tudott dönteni, közben néha a zsebéhez kapott, belenyúlt, aztán 

újra kivette a kezét, tovább folytatta a keresgélést, míg végül odalépett hozzá 

egy eladó, és megkérte, hogy kísérje el az irodába motozás végett. Szegény 

szerencsétlen csak hebegett-habogott, hogy nyugodtan motozzák meg itt, 

a  nyilvánosság el�tt, neki nincs semmi takargatnivalója, csak azért nyúlkált 

folyton a zsebébe, mert a pénzét számolgatta, és a telefonok között is csak 

azért turkált olyan sokáig, mert valami olcsóbbat szeretett volna venni. És tény-

leg úgy is volt! Az eladó s�r� bocsánatkérések közepette kénytelen-kelletlen 

futni hagyta a fazont, akinek teljesen elment a kedve a költekezést�l, hiába 

kívántak neki a s�r� bocsánatkérések mellé még további kellemes vásárlást. 

Hát így nem lehet se lopni, se vásárolni. Az ilyen embert vagy rögtön elkapják, 

vagy kipécézik maguknak, és kíméletlenül eltiporják.

Én bezzeg utam végén az új kabátomnak megfelel� eleganciával, száz-

nyolcvanöt centis magasságommal, kosaramban pedig egy habzó borotva-

krémmel és egy csomag egyszeri borotválkozásra alkalmas, olcsó zsilettpen-

gével mentem oda az egyik pénztárhoz.

– Kicsiben játszom, de rögtön fi zetek! – mondtam a már el�z�leg kiszemelt 

kislánynak, akir�l messzir�l lerítt, hogy nagyon unja a banánt, és szemmel 

láthatóan örül az ilyen üresjáratoknak. Hálásan rám is mosolygott a léleg-

zetvételnyi lazítási lehet�ségért, kortyintott egypárat az el�tte álló üdít�jéb�l, 

megigazította haját, kissé lazított a tartásán, miközben rémült pillantást vetett 

az utánam következ� házaspárra, akik két roskadásig megrakott kocsijukkal 

visszazökkentették a karácsony el�tti �rület megszokott kerékvágásába.

Szép kényelmesen egy rakodópolchoz mentem, el�halásztam zsebeimb�l 

zsákmányaimat, beleraktam �ket a kosárba, és megkérdeztem egy biztonsá-

gi �rt�l, akinek majd kiesett a szeme a fi gyelést�l, hogy bent van-e még az 

igazgató.

Még bent volt. Persze nehezen állt kötélnek, és hosszas magyarázkodás 

után is nehezen akarta felfogni, hogy mi járatban vagyok. El�ször valami rek-

lamáló vev�nek tartott, csak akkor kapott észbe, mikor a szajrét kiraktam az 

asztalára, leterítettem melléje a kabátot, és így szóltam:

– Mindezt csekély negyedóra alatt hoztam össze. Meg tudná mondani, 

mennyit ér?

Erre behívta a titkárn�jét, kért t�le valami árlistát, amit átböngészett, és 

végül kihozott egy csinos kis összeget.

– Tudja, hogy ennek a hányszorosát fújják meg naponta ilyenkor karácsony 

táján? – kérdeztem t�le.
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– Én ne tudnám? Éppen ma kaptam meg a múlt heti statisztikai összesít�t. 

De tehetetlenek vagyunk. Az eladók nem fi gyelnek oda eléggé. Azt mondják, 

nem érnek rá, meg hogy nem erre képezték ki �ket.

– Van benne némi igazság. Az ilyesmi inkább a biztonsági �rök dolga.

– Azok túl kevesen vannak, nem lehetnek mindenhol jelen, és a szerz�dé-

sük kizárólag a fegyveres támadások, a  garázdaság, az er�szak elhárítására 

vonatkozik, meg az olyanok feltartóztatására, akik nem fi zetnek a pénztárnál. 

A pitiáner tolvajokért nem vállalnak felel�sséget. Ilyesmi pedig még soha nem 

fordult el�, hogy valaki visszahozta volna a lopott holmit. Most mit tegyek 

 magával?

Erre dióhéjban elmagyaráztam neki, hogy nem megtért b�nös vagyok, 

hanem munkát keresek, és a közrem�ködésemmel talán határozottabban kéz-

ben tudná tartani a dolgot. Én mindennap prezentálnám neki a napi munkám 

eredményét, mellékelném hozzá az elkövetés id�pontját és a tetthelyet, ami-

nek birtokában jobban megfegyelmezhetné a felel�söket. Személyre szólóan. 

Az hatásosabb. Van benne némi tapasztalatom. És röviden beszámoltam neki 

szakmai múltamról. Felcsillant a szeme.

– Vagy úgy! Nem is olyan rossz ötlet. S�t, nagyon is jó! Ami pedig a bérezést 

illeti… – elakadt. Biztosan valami nevetséges összeggel akarta kiszúrni a sze-

mem. De nekem már határozott elképzelésem volt, és az asztalra mutattam:

– Induljunk ki ebb�l. Mennyit ér meg magának, hogy ezt most visszahoz-

tam?

– Mondjuk, tíz százalékot.

– Maradjunk tizenötben. Akkor holnap munkába állok. Most még le kell 

mennem a próbafülkébe a kabátomért, remélem, azt nem lopták el. Olyan 

kopott, hogy a kutyának se kell. Aztán visszajövök a részletek megbeszélésére.

– Hagyja csak! – azzal udvariasan rám segítette a lopott bundát. – Ezért már 

megdolgozott. A részleteket meg azt a tizenöt százalékot majd holnap reggel 

tisztázzuk, a munkába lépése el�tt.

Tisztáztuk is. A  két igazgatóhelyettessel kiegészített f�nökség a tizenöt 

százalékos jutalékba simán belement. Másodiknak következett a szakmai be-

sorolásom. Ez valamivel több id�t vett igénybe, mégpedig az elnevezés körüli 

hercehurca miatt, amir�l már szóltam. A munkám fi lozófi áját viszont sehogy 

sem akarták megérteni. Vagyis azt, hogy ki leszek én voltaképpen, mit fogok 

csinálni, nyilvános lesz-e a ténykedésem, és ha igen, hogyan fogják tálalni az 

alkalmazottaknak. Így aztán részletesen kifejtettem nekik, hogy az � meghosz-

szabbított kezük leszek, a létezésemr�l mindenki tudhat, de inkognitóban ma-

radok, mint valami elvont, felettes én, és személyesen nem fog ismerni senki. 

Nekik pedig többé nemcsak száraz statisztikákkal, az alkalmazottaknak pedig 

nemcsak fantomtolvajokkal lesz dolguk, hanem egy él� lelkiismerettel, akinek 

a feltámadásától mindig tartaniuk kell, az ellopott és visszaszolgáltatott árukat 

pedig kézbe vehetik, megtapogathatják, mint a tanítványok a feltámadt Krisz-

tus sebeit. Ez majd hitet ad nekik, és felébreszti bennük a munkakedvet. A hi-

tetleneket pedig félelem tölti el. Az ilyen, testet öltött félelem nagyon ösztönz� 

tud lenni az ember életében. Talán még a hitnél is ösztönz�bb.

Tátott szájjal hallgatták az érvelésemet, és végül már csak egyetlen kétség 

maradt bennük.
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– Szép, szép, de mi lesz, ha egyszer lebuktatják? – bizonytalankodott az 

igazgató.

– Akkor vége az inkognitónak – mondta az els� helyettese.

– És puccs az egésznek – toldotta hozzá az idegen szavak barátja.

– Ehhez mit szól? – kérdezte ismét az igazgató, az utolsó szó jogán.

Naiv kérdés volt, számítottam rá.

– Ezt az eshet�séget másként kell megközelíteni. T�zzenek ki jutalmat a 

lebuktatásomra, ami természetesen további ösztönzést jelent a valódi tolva-

jok megfi gyelésére is. Így két legyet ütünk egy csapásra – válaszoltam nekik. 

– Noha annak a veszélye vagy esélye, hogy engem lebuktassanak, rendkívül 

csekély, s�t a nullával egyenl�. Ha mégis bekövetkezne, akkor új helyzettel ta-

láljuk szembe magunkat, és abból az új helyzetb�l majd nekem kell levonnom 

a megfelel� következtetéseket.

Ezzel a nagyvonalúsággal sikerült meggy�znöm �ket. Aláírtam a szerz�-

dést, levettem a fogasról munkaruhámat, az elegáns bundakabátot, magamra 

öltöttem, mint valami varázsköpenyt, azzal nekiindultam, hogy próbáljam meg-

csinálni a szerencsémet.

Meg is csináltam. Mivel most már ez lett a kenyérkeres� foglalkozásom, 

ett�l kezdve nem ismertem tréfát. Szelíd lettem, mint a galamb, okos, mint a 

kígyó, és óvatos, mint az egerész� macska. Semmit nem kockáztattam, csak 

a biztosra mentem. Ehhez a biztonsághoz tartozott, hogy az eltökéltségem 

és a velem született képességeim mellett a küls� megjelenésemmel is alkal-

mazkodtam új környezetemhez. A  szakmában még kezd� lévén, nem fenye-

getett az a veszély, hogy felismerjenek. De ugye tudjuk, hogy jobb félni, mint 

megijedni. Ezért a varázsköpenyem mellé tavaszi, nyári, kora �szi álcázásul a 

kabáthoz hasonló b� dzsekit, nadrágot, inget szereztem be, hasonlóan mély, 

feneketlen zsebekkel. Az arcomat hol borotváltam, hol bajuszt növesztettem, 

hol szakállt, hol mindkett�t, a  hajamat hol sötétre, hol sz�kére festettem, 

hol kopaszra nyírattam, hol megnövesztettem, nyáron sötét napszemüveget 

hordtam, a különkiadásokért pedig bérpótlékot markoltam fel. A  legnagyobb 

biztonságot mégis az szavatolta, hogy vállalkozásom magányos vállalkozás 

volt. Nem magánvállalkozás, hanem magányos. Ha sok szakács f�z, mindegyik 

a másikra hagyatkozik, és el�bb-utóbb vagy elsózzák, vagy odaégetik az ételt. 

Hosszú garázdálkodás után éppen akkoriban bukott le egy áruházi lopásokra 

szakosodott b�nbanda, amely három n�b�l és egy férfi ból állt. A n�k felpróbá-

lás ürügyén bevitték a legdrágább ruhadarabokat a próbafülkébe, ott letették, 

majd fapofával kisétáltak, a fi ckó pedig bement utánuk és elemelte a szajrét. 

Végül aztán csak felt�nt valakinek, hogy mit keres egy férfi  a n�i osztályon, és 

vajon mit próbálgathat olyan buzgón a fülkében. Így kapták el �ket. A vesztü-

ket els�sorban a vállalkozásuk közösségi jellege okozta, ami ugye óhatatlanul 

megsokszorozza ezeknek az eleve kényes tevékenységeknek a kockázatát. Aki 

egy gyékényen árul mindenféle pitiáner alakkal, az így jár. Engem ilyen veszély 

nem fenyegetett.

Ment is minden, mint a karikacsapás. Fél év elteltével már számokkal is ki 

tudták mutatni munkám eredményét. Az áruház egyébként egy nagy, nemzet-

közi üzletlánc tagja volt, így hamarosan két kézzel kapkodtak utánam: a hazai 

helyszínek mellett egyre gyakrabban vittek külföldre dolgozni, ami a magasabb 
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kereseten kívül még külön is jól jött, hiszen ezzel szinte teljesen elhárult annak 

a veszélye, hogy felismerjenek, ami a mindenféle sztárokkal szemben nálam 

végzetes következményekkel járhatott volna.

Egy év múlva a sors, pontosabban a munkám éppen visszaszólított els� 

sikerem helyszínére. Karácsony felé járt az id�, így az illatszerosztályt szemel-

tem ki, ami ilyenkor, a  nagy ajándékozási lázban a legalkalmasabb terep a 

könnyen mozdítható, apró, de annál értékesebb parfümök, kölnik, krémek és 

mindenféle csecsebecsék elemelésére. Az ilyen helyeken mindig nagyot lehet 

kaszálni. Nekem is, meg a valódi tolvajoknak is. Simán is indult minden, mint 

mindig, míg hirtelen fel nem fi gyeltem az eladón�re. Nagyon elmerülhettem a 

munkában, hogy nem t�nt fel rögtön, els�re. Olyan kecsesen járkált a gondolák 

között, mint az �z a gyertyánok, bükkök fehér törzsei között az erd� s�r�jében. 

Le sem tudtam róla venni a tekintetemet.

– Ezt nem fogják fegyelmi bizottság elé citálni és meghurcolni – döntöttem 

el hirtelen magamban, és olyan felt�n�en széles mozdulatokkal kezdtem el-

rakni a dolgokat, mint egy amat�r. Nem lehetett nem észrevenni. Erre odajött 

hozzám, és rám szólt:

– Tegye vissza! Csak a javát akarom.

Erre valódi tolvajként kipakoltam a zsebeimet, bár az is megfordult a fejem-

ben, hogy végigjátszom a szerepemet, � pedig elvisz a f�nökség elé, ahol még 

prémiumot is kapna éberségéért. De az egész hercehurca túl bonyodalmas és 

méltatlan lett volna, így gyors elhatározással valami köszönetfélét motyogva 

eltávoztam.

Odakint s�r�n hullt a hó, a pelyhek úgy röpködtek a lámpák körül, mint 

nyáron a muslicák. Err�l, no meg az eladón� kecses �zlépteir�l, amiket a lopott 

áru helyett hoztam magammal, eszembe jutott addigi egyetlen és legnagyobb 

szerelmem. Vele is éppen ilyen szakadó hóesésben ismerkedtem meg. �  is 

kecses �zléptekkel jött a járdán a barátn�je mellett, aztán amikor mellém ért, 

odaszólt neki, de úgy, hogy én is értsem:

– Hajadonf�tt ilyen hóesésben. Ez ám a legény!

– Ez bizony! – válaszoltam neki, hiszen végül is nekem címezte.

Így ismerkedtünk meg, szakadó hóesésben, és ennek emlékére Hópely-

hecskének neveztem el, ami rá is fért, mert az anyja az Irén Margit Amália 

névre kereszteltette, nem vicc, de egyik sem tetszett neki, így végül Bucának 

szólította. Az viszont nekem nem tetszett. S�r�n eljártam hozzájuk, így tudtam 

meg az ilyen családi titkokat. Házasságra viszont nem tudtam elszánni maga-

mat az akkori kétes egzisztenciámmal, pedig nagyon szerettem. Sokat kínlód-

tunk egymással, mert � meg eltökélte magában, hogy csak a férjével fekszik 

le. Aztán úgy egy jó év múlva mégis led�ltünk a sötét szoba padlójára, � már 

a nadrágom körül matatott, én is kezdtem simogatni a kis feketerigót a puha, 

pihés fészkében, amikor váratlanul benyitott az anyja, és a keskeny ajtórésen 

át ráripakodott, de úgy, hogy én is értsek bel�le:

– Buca, azonnal gyere ki!

Az anyja egyébként nekem már kezdetben gyanús volt, amiért három 

nevet adott a lányának, amit az Amáliával még tetézett is. Azzal pedig még 

gyanúsabb lett, hogy mégis Bucának hívta, az meg, hogy így ránk nyitott, 

végképp betette a kaput. Így aztán másnap én is betettem magam mögött a 
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kiskapujukat. A dolog persze nem ment olyan könnyen. Még ott éjszakáztam, 

álmatlanul forgolódva sokáig rágódtam magamban, és a véletlenre bíztam a 

döntést. Ahogy esik, úgy puffan! Kora hajnalban felkeltem, az ajtóban ott volt 

a kulcs, azt elfordítottam, utána jött a sokkal bizonytalanabb kiskapu. Az ilyen 

kiskaput ugye a legtöbb helyen éjszakára bezárják, a  kulcsot pedig kiveszik 

bel�le, titokban reménykedtem, hogy ez is zárva lesz, de nyitva volt, így szépen 

kisétálhattam rajta, amit akkor még csak ideiglenes megoldásnak szántam, 

de végleges lett bel�le. Olyan végleges, amire nem is gondoltam volna. Az én 

Hópelyhecském úgy megharagudott rám, hogy nem akart többé látni. Nem is 

nagyon er�ltettem tovább a dolgot. � abba szeretett bele, aki sapka nélkül a 

szakadó hóeséssel dacolt, nem pedig az ajtón át kíváncsiskodó anyjával, valami 

vélt vagy valós sérelem miatt.

Ha jól emlékszem az akkori énemre, valószín�leg a kényes helyzet el�l 

szöktem el, legalábbis valami olyasmi forgott a fejemben, hogy milyen kínos 

lesz majd reggel magyarázkodni, amikor nincs is miért magyarázkodni. A mai 

eszem viszont már azt mondatja velem, hogy egyszer�en megharagudtam a 

lányára is, meg az anyjára is. A lányára azért, mert csak úgy felkelt mell�lem 

és otthagyott, mikor jóformán még nem is csináltunk semmit, az anyjára meg 

azért, mert beleavatkozott a kett�nk ügyébe.

Azóta nem hittem az érzelmek erejében, folyton eszembe jutott a különb-

ség az akkori énem és a mai eszem között, amit�l túl esetlegesnek, túl vélet-

lennek tartottam ezt az egész cirkuszt a n�kkel, az ember úgy teng-leng benne 

ide-oda, mint az artisták a leveg�ben, és még véd�háló sincs alatta, aztán 

egyszer csak a hóesésben megtetszik neki valaki. Ezért attól fogva kerültem 

�ket, nem engedtem meg magamnak, hogy bárkihez túl közel kerüljek, külö-

nösen hóesésben nem. A fájó emlékek leküzdésére egy jó módszert is sikerült 

kieszelnem: ha eszembe jutott az elvesztett Irén-Margit-Amália, ráadásul Bu-

ca és Hópelyhecske, kizárólag magázódva és egy n�ben három személyként 

beszéltem velük, ezzel igyekeztem még az emlékeimben is távol tartani �ket 

magamtól – kés�bb pedig magázódva még elküldetlen leveleket is kezdtem 

nekik fogalmazni, valahogy így: Kedves Irén-Margit-Amália! Kedves Buca! Ked-

ves Hópelyhecském!

Aztán egyszer csak, újságlapozgatás közben kedvenc rovatomhoz, a gyász-

jelentésekhez érve megtudtam, hogy az én Hópelyhecském életének huszon-

ötödik évében autóbalesetben meghalt. Persze az ilyen gyászjelentésekben 

nem szerepelnek a részletek. Ezek sz�kszavúan csak annyit közölnek, ami 

feltétlenül szükséges a beazonosításhoz. Hogy ennyi és ennyi éves korában, 

türelemmel viselt hosszú szenvedés után, vagy rövid súlyos betegségben, vagy 

váratlanul, vagy tragikus körülmények között, meg hogy gyászolják gyermekei, 

szeret� szülei, testvérei és így tovább. Mikor hogy. A balesetekr�l meg pláne 

nem derül ki, hogy ki volt a hibás, vagy ült-e még valaki más is az autóban, és 

az milyen viszonyban volt az áldozattal. Pontosan ez a jó ezekben a fekete kere-

tes történetekben, nincs bennük semmi fölösleges, amib�l pedig olyan sok van 

a világon, különösen az áruházak polcain meg a folytonos üres fecsegésekben, 

nem, ezek a lényeget mondják el, mindig garantáltan rosszul végz�dnek, nincs 

miért izgulni, csak a hogyan történt az érdekes bennük, és nem a mi történt, 

éppen ezért tetszés szerint szabadon tovább lehet gondolni �ket. Nekem pél-
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dául akkor napokig az járt a fejemben, hogy kétszer is el lehet veszíteni valamit, 

és hogy ami másodszor veszik el, az sokkal jobban tud hiányozni, mint hiány-

zott el�ször. Azóta újra visszavártam az elmúlt id�ket, és közben mindenféle 

módon a jöv�mre emlékeztem, amely most, három év után az illatszerosztá-

lyon váratlanul mintha éppen ennek a gyászjelentésnek a f�szerepl�jeként jött 

volna velem szemben, Irén-Margit-Amália és Buca nélkül. El�ször azt hittem, 

hogy még mindig az � befejezetlen történetét gondolom tovább a magam tet-

szése szerint, valami új változatban, de aztán hamarosan magamhoz tértem. 

Az, hogy a munkám végzése közben, arcom verejtékével akadtam rá valakire, 

önbizalommal töltött el: talán nem a véletlen, az esetlegesség játékszereként 

sodródtunk egymás útjába, hanem a nagyon is kiszámítható munkaid�nk ke-

retein belül, ami mégiscsak valami biztonságos kapaszkodót jelent, és ennek 

mindketten már tanújelét is adtuk: én nem használtam ki �t, � nem buktatott 

le engem. Ha lesz az egészb�l valami, ki leszünk szolgáltatva egymásnak.

A kiszámíthatóság bizonyságául már azt is tudtam róla, meddig tart a mun-

kaideje. Így megvártam a szakadó hóban. � meg ebben lehetett biztos, mert 

nem is csodálkozott rajta. Azon viszont sokkal inkább, amit elmondtam neki 

magamról. Most már volt egy közös titkunk is, ami elég, hogy az ember vala-

kihez kösse, vagy megpróbálja kötni az életét.

Tíz év telt el azóta. Ismét eljött a karácsony. A  feleségem szokás szerint 

egész nap sütött-f�zött, és a sok karácsonyi fogás mellé a kedvenc madárte-

jemet is elkészítette megismerkedésünk tizedik évfordulójára. Ez a karácsonyi 

vásárlási �rület nekem évr�l évre egyre többet hoz a konyhára, így aztán egész 

délig dolgoztam. Amikor hazaértem, és nekiláttam volna a madártejnek, két-

ségbeesetten vettük észre, hogy nincs itthon csokoládéreszelék.

Gyerekkorom óta éltem-haltam a madártejért. Amikor el�ször hallottam 

róla, valami mesés, tejel� madarat sejtettem mögötte, és csak a neve ny�gö-

zött le. Amióta pedig el�ször ehettem bel�le, nem tudok szabadulni t�le. Nem 

tudok szabadulni ízletes, s�r�, vajsárga, mazsolás masszájától, hófehéren 

lebeg�, pihekönny� habgaluskáitól, és ha csak rágondolok, összefut a nyál a 

számban. És nem tudok szabadulni a barna csokoládéreszelék kis pálcikáitól, 

amelyek látványukkal szinte megkoronázzák az édes ízeket, és amelyek kizá-

rólag az én fi nnyás ízlésem kielégítésére szolgálnak. És most tessék, itt álltunk 

megismerkedésünk tizedik évfordulóján az ünnepi madártejjel, csokoládére-

szelék nélkül!

Gyorsan fogtam hát magam, hogy leugorjak a boltba. Közben magamhoz 

vettem a bankkártyámat is, mert amint kiderült, egy fi llér készpénz se volt a 

házban, a  nagy sürgés-forgásban elfeledkeztünk róla. Itt történt meg a baj. 

A  bolt ugyanis közelebb volt, mint a bankautomata, és amint megnéztem a 

nyitvatartási id�t, a szenteste miatt pont bezárt volna, mire onnan visszaérek. 

Gondoltam egyet, úgyis a csodatév� bundám volt rajtam, gyorsan bementem, 

magamhoz vettem egy m�anyag kosarat, némi keresgélés után megtaláltam 

a csokoládéreszeléket, és zsebre vágtam három zacskóval. Úgy közlekedtem 

a polcok között, olyan fölényesen végeztem minden mozdulatot, mint amikor 

a világbajnok autóversenyz� versenyautójával véletlenül rátéved egy harmad-

rend� útra. Ez lett a vesztem. A túl széles mozdulatok, a sietés ugyanis felt�nt 

a biztonsági �rnek, aki tehetetlen dühében, amiért még mindig itt kell rosto-
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kolnia, jobban fi gyelt a kelleténél, és amikor az üres kosarat letéve éppen ki 

akartam sétálni, odalépett hozzám.

– Kérem, ürítse ki a zsebeit – mondta.

– Ugyan már! – próbáltam jobb belátásra bírni. – Nem látja, hogy sietek?

– Ürítse ki a zsebeit!

Nem volt mit tennem. Kiraktam a három zacskót, közben odajött a pénz-

táros, és ha jól hallottam, az egyik vezet�helyettes, jegyz�könyvet vettek fel, 

aztán megszégyenítve szélnek eresztettek. A munkámra gondolva persze nem 

leplezhettem le magam, nem mondhattam, hogy szakmabeli vagyok, meg 

különben is, ez egy egész más cég volt, itt engem nem ismert senki. Otthon 

mindent elmondtam a feleségemnek, olyan ideges lettem, hogy nem tudtam 

magamban tartani a történteket, meg hát csokoládéreszeléket sem hoztam. 

Így aztán abban maradtunk, hogy diót használunk helyette. Én kezdtem törni a 

 diót, a feleségem �rölte, eközben csaptam rá a kalapáccsal a bal hüvelykujjam-

ra és mutatóujjamra. Hevenyészve bekötöztük, majd megszórtuk a madártejet 

a dióval, és kanalazni kezdtem a s�r�, vajsárga, mazsolás masszát, a felszínén 

könnyedén lebeg� hófehér habgaluskákkal, rajtuk az �rölt dióval. Más azzal 

is beéri, de nekem, azzal a fi nnyás ízlésemmel a reszelék kellett, és meg is 

fi zettem érte. Az egész szenteste el volt rontva. A madártej életemben el�ször 

nem ízlett, a két ujjam kibírhatatlanul fájt. Bevettem valami fájdalomcsillapítót, 

és lefeküdtem. Ilyen karácsonyom se volt még. Az ünnepek után elmentem az 

orvoshoz, ahol a táppénzre kiírt infl uenzás és a fi atal asszisztensn� szeme lát-

tára végképp lebuktam. Most aztán várhatom, hogy leszedik a hüvelykujjamról 

a körmöt. S�t, valószín�leg még a mutatóujjamról is. Közben pedig izgulhatok, 

hogy ugyanúgy engedelmeskedik-e a kezem, mint eddig engedelmeskedett, és 

hogy mindezek után ugyanolyan biztonsággal tudom-e folytatni hallatlan ön-

bizalmat igényl�, magányos munkámat, mint végeztem eddig. Mert a magány 

önbizalom nélkül nem megy. Az önbizalom ebben a szakmában mindennél 

fontosabb. Más választásom pedig nincs. Én igazán egyedül csak ehhez értek, 

és ha jól belegondolok, igazán egyedül csak ehhez is van kedvem. Amit most 

már bátran a nevén is nevezhetek. A hivatásos áruházi tolvajláshoz.


