
CZAKÓ GÁBOR

Szent Kristóf és Tsai

Született autós

Porzott, poroszkált egyszer a hatos műúton egy férfiú Lada nevezetö Zsiguliján.
Kósza szél pödörgette a kukoricák bajuszát, amikor ping!, elszakadt a gázbovden.
Emberünk kiállott az útszélre, leintett egy kocsit, és elvitette magát a következő fa
luig. A bekötőút mellett mindjárt talált egy boltot, ahol - csodák csodája! - árultak
gázbovdent. Bevásárolt, aztán vissza a műút ra. Gondolta, hogy stoppal gyorsan visz
szajut az autójához.

Hanem integethetett! Senki nem állt meg az ő szép kezéért. Húsvétig káromkod
hatott volna a kulcsi elágazásnál, ha angyalsárga Trabantján nem kocog arra Szent
Kristóf, az útonjárók védőszentje. No ő megkönyörült rajta. Az emberből dült a pa
nasz, Szent Kristóf hallgatta, hallgatta, amíg el nem fogyott a cérnája.

- Kedves fiam, te föl szoktál venni stopposokat?
- Már miért szoktam volna?
- Talán itt van a kutya eltemetve - somolygott a szent. - Bizonyára veled egy ma-

lomban őrletnek azok, akiknek ma délután hiába integettél.
- No, de én autós vagyok!

Próba szerencse

Szent Kristóf egy alkalommal a Partiumban portyázott. A kőbánya rekedt dudája
éppen robbantáshoz hörgött, amikor meg kellett állnia egy leeresztett sorompónál. A
lejtős úton többen várakoztak, előtte éppen egy halványlila Dácia. Ennek a gazdája
elmélázhatott, nem ügyelt a fékre, a kocsi hátracsúszott és összetörte a nevezetes
angyalsárga Trabant lámpását. Miután szemrevételezték a kárt, a dáciás ember azt
ajánlotta, hogy a sorompó fölnyitása után parkoljanak le egy alkalmatos helyre az ok
mányokat kicserélendő.

Elhaladt a vonat, kinyílt a sorompó, a Dácia pedig, dzsum!, elsöpört. Szent Kristóf
erőt merített a vállán hordott kisfiú súlyából. majd rálépett a gázra ő is. A következő

falu szélén szerencsésen utol is érte a Dácíát. Megkérdezte szelíd szóval a sofört:
miért szökött meg?

Az megvonta a vállát.
- Próbálkozik az ember.

Arány

Kisasszony havának seknevu ünnepén Szent Kristóf fiatal seborvost fogadott be an
gyalsárga Trabantjába. Alkalmi utasa dagadó kebellel újságolta, hogy utoljára stop
pol, a jövő héten már a saját kocsijával fog furikázní.

- Beindult az üzlet!
- Mindenkitől elfogad borravalót? - kérdezte a szent, miközben könnyed kormány-

mozdulattal kikerülte az út szélén cserregö szarkapárt.
Az ifjú seborvos önérzetesen fölcsattant.
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- Nem borravalót, hálapénzt! De sose kérem. Még csak nem is célzok rá. És min
denkit lelkiismeretesen kezelek. Azt is, aki ezer forintot ad, és azt az anyókát is, aki
harmincat, bádogtízesekben.

- És maga zsebre tette a három bádogtízest?
- Miért ne? Adta!

Az előrelátás kamatja nem szégyen

Hol volt, hol nem volt, Dormándon innen, Tepélyen túl, egy kies megyeszékhelyen élt
és dolgozott egy kultúrmunkás. Az volt ö a javából, éppen harmincöt esztendeje, mi
óta a szakérettségit letette.

A kerek évforduló megünneplésére összehívta pályatársait városszéli borpincéjébe.
Folyt ott a bor, a lé meg az adoma.

- Tudjátok - mesélte a mi kultúrmunkásunk -, hogy nehéz idők jártak akkoriban.
A mi szakérettségis tanfolyamunk egy régi, cisztercita rendházban működött.No, volt
ott rengeteg, sok száz éves, klerikális kép, meg buta ember, aki nem gondolt a hol
napra. Ezek a hideg téli napokon a festményeket mind eltüzelték. Aztán, amikor jött
a faliújságverseny, megbuktak. Mi nyertünk. Mert mi csak a vásznakat hasogattuk ki
és dobtuk a tűzre, a kereteket megtartottuk. és a legszebbe, a legnagyobba tettük a
faliújságot!

Így volt, igaz volt, ott voltam és hallottam, a cubákot mind én kaptam.

Csoda

Az egyszeri szegény embernek annyi gyereke volt, mint a rosta lika. Külországban
járván gondolt egy merészet: vett mindegyiknek egy-egy pár tornacipöt. De bizony el
szorult a szíve, amikor a szigorú vámos ráparancsolt, hogy nyissa ki a Skodája cso
magtartóját. Mit volt mit tenni, engedelmeskedett. Édesanyja védőszentjéhez, Árpád
házi Szent Erzsébethez fohászkodott, akinek a kötényében - mint ismeretes - a sze
gényeknek szánt kenyér és kalács rózsává változott. Már fogta a cipőket borító pok
rócot, midön mellettük termett egy helybéli rendszámú gépkocsi. Vezetője kiszólt a
vámosnak.

- Áttilá! Vásárnap jövök visszá. Mit hozzák?
Az Áttilának nevezett szigorú vámos rámordult a szegény emberre.
- Csukja le, tűnjön el!
A szegényember el is tűnt, amilyen gyorsan csak tehette, s azóta minden novem

ber tizenkilencedikén fölhajt egy kupica Beherovkát Szent Erzsébet tiszteletére.

Átlagos kivétel

Anita Kármen egy leány volt, nem kettő, de valami ollé! neki is járt a kortól, amelybe
beleszületett; ha más nem, dupla keresztnév. Egyébiránt nem volt ő különc, sőt, ke
rülte a föltűnés minden formáját. Szerény iskoláit szerény eredménnyel végezte, s
utánuk közepes állást vállalt mint családpolitikai összekötő. Ott várt volna rá a nyug
díj, ám divatba jött a mobilitás: éppen az ő osztályvezetőjében lobbant föl a cukrászi
hivatástudat lángja. Anita Kármen elfogadta a fagylaltrnéröi beosztást, egyáltalán
nem a kétszeres pénz miatt, hanem. Ugyanez okból ment férjhez. Ha az összes barát
nője igen, ő miért nem? Brüsszeli Bulcsút egy diszkóban vonta magára: nyomban egy-
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másba szerettek. Olyannyira, hogy amikor az összes barát és barátnő csalta hitvesét a
ponyvaszociográfia útmutatását követve, ők csak füllentették pironkodva, hogy szin
tén. A bíróság azért - mint bárkinek, aki leszurkolja a bélyeget az igazságért - ki
mondta válásukat. Ők továbbra is együtt éltek, szerelmesen, gyermekeikért rajongva.
A rokonok és a barátok mélységes megdöbbenésére láthatási, lakáskiürítési pöröket
nem vívtak egymással. Tíz hosszú év alatt Anita Kármen egyetlen vacak tartásdíj
emelési keresetet adott be, nehogy már deviánsnak minösítsék. Utána napokig
émelygett, fájt a feje. Éppen indult volna a pszichológushoz, mondja már meg, miért
kell neki kilógnia a sorból. amikor elgázolta egy külföldi dzsip.

A kórházban az ápolónö ráripakodott:
- Majd megkapja a teáját, ha sorra kerül! Maga éppen olyan beteg itten, mint a

többi.
Anita Kármen azóta éli világát, s van olyan boldog, mint akárki más.

Ezt add össze!

Ott, ahol mindenkinek kétfelé áll a füle, élt egy asszonyka a kislányával egy takaros
mosókonyhában. A mosókonyha akkora, de akkora volt, hogy amikor a gyerme
kecske rácsos ágyikóját fölállították, a házastársi rökamét többé nem lehetett ki
nyitni. A férj - ezért, ezért nem - kitántorgott a Tonga szigetekre, az asszonyka pedig
beadta a lakásigénylését, mert a csukott rökamét magányosan is keskenylette.

Öt év telt el, vagy hat, tudjuk, hogy röpül az idő, megjött a kiutalás a kétszobás
szövetkezeti lakásra: potom ötvenegyezer-hétszáz forintot kellett lepöngetni beugró
gyanánt. Nosza, ment a zaciba karikagyűrű, fülbevaló, adott kölcsönt mama, nagyné
ni, barát, barátnő, lehetett költözni. Azóta a mi asszonykánk havonta fizet 1340 Ft la
kástörlesztést, 500 Ft közös költséget, 640 Ft fütésdíjat, 210 Ft melegvízdíjat, 50 Ft gáz
díjat, 250 Ft villanyszámlát, 1380 Ft bútorrészletet, 980 Ft személyi kölcsön-törlesz
tést. Könyvkötöi fizetése: 5500 Ft (levonások után), kap még: 750 Ft családi pótlékot.

Harmadikától harmadikáig marad a bukszájában kerek 900 forint, ha nem vesz vil
lamosbérletet, úgy él belőle, mint Marci Hevesen!

A magyar apa lelke

Élt, éldegélt egyszer egy muzsikus házaspár. Két gyermekük született: Trisztán és
Izolda, és ahogy az már lenni szokott, a gyermekecskék nőttek, nödögéltek.

Történt egyszer vendégségben, hogy az édesapa lelkesülten mesélte, hogy a kicsi
Trisztán milyen ügyesen hegedül, lepipálja a szépen szóló Fütyörit is. Hamarosan.

- Apa! - pisszegett rá a felesége.
Ő rendületlenül folytatta, hogy Trisztánka miként fogja a vonót, milyen biztos az

ujja s laza a csuklója.
-Apa!
A magyar apa tovább dicsérte a fiúcskát, akinek a játéka már az első órák óta él-

vezhető, holott, mint tudjuk, a gyakorló hegedülés ...
-Apa!
- Mit apázol folyton, amikor mesélek?
- Hányszor mondjam már, hogy Trisztánkát nem vették föl a zeneiskolába?
Holnap kigyelmetek is hallgassák meg a kis Trisztán tremolóját!
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Irigység

A szigorúság esztendeiben az Irgalmasoknak sem irgalmaztak. Így esett, hogya bete
gek civilek kezére jutottak, az apácák meg szétszéledtek a kórházakból. Egyik férjhez
ment, a másik könyvelő lett vagy kántor, némelyik csakazértis ápolónó. Éltek. gürcöl
tek amúgy magyarosan. Olyan is akadt, aki (az) ober Ennsen (túl), a gazdag Nyugaton
telepedett le, és a rend müncheni kórházában ápolta tovább a betegeket - önzetle
nül, szigorú szegénységi fogadalomban.

A szelíd ősz eljöve s a hajdani irgalmasnővérekharmincöt év után összegyűltek a
Gerbaud-ban. Tortákat ettek, pihekönnyu mazsolás kuglófot, gesztenyepürét és tej
színhabos csokoládét ittak meg ánizslikort.

Kivéve Felicitas nővért, aki csakúgy, mint otthon, a fényes Münchenben, ha kirú
gott a hámból- kekszet fogyasztott ásványvízzel.

A többiek nézték és sírtak.

Jánoska Farkaska

Bolyaiékat két szerencsétlenség sújtotta, mondhatni folyamatosan. Karácsonyi kaktu
szuk évről évre lehullajtotta bimbóit, fiacskájuk, a kicsi János Farkas olyan okosra
sikeredett, hogy nem győzték dugdosni. Környös-környül vasvillával hányták a má
kot a padlásra, ő meg ötesztendös korára olvasott, focizott, zongorázott, számolt.
Hatéves korában még kiharcolták aggódó szülei az iskolaéretlenségit. de a következő

őszön muszáj volt beíratni.
- Ne mutasd az eszed, kisfiam, nem élünk a múlt században! - könyörgött neki az

anyukája.
Jánoska Farkaskának beszélhetett! Eszessége olyan gőggel párosult, hogy rögtön az

első napon magára haragította egyenest a tanító nénit. Így számolt be szüleinek:
- A tanító néni azt mondta, hogy "most a színes képeket ősszegyüjcsükaz egérkés

dobozba". Én rögtön jelentkeztem. és kijavítottarn. hogy nem "összegyűjcsük",hanem
"összegyűjtjük".Neki már szóltam, de jobb, ha ti is tudjátok: ha még egyszer előfor

dul, hogy valamit jobban tudok nála, többet nem megyek iskolába.
Mit ragozzuk: a szó elszáll. Jánoska Farkaskán meg úgy végrehajtják az oktatási tör

vényt minden módosításával együtt, mint a pinty!
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