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Akkoriban a parkolóellenőrök mind kövérre híztak, 
mint bolhák a vértől, kivéve Szakító Józsefet, aki reg-
geltől estig mindenhová gyalog ment, és soha nem 

ült le, még a keresztrejtvényt is állva fejtette meg a Retek utca 
sarkán, vagy bármelyik hentesüzlet pultjára dőlve, ha esett az 
eső. Állatira büszke volt magára, mert azelőtt, még a szocialista 
időkben, vezető-helyettesként dolgozott egy állami vállalatnál, 
és makacsul tartotta magában a reményt, hogy egyszer megint 
valami hasonló lesz, felfigyel rá a kapitalizmus, bocsánatot kér, 
amiért ideiglenesen a társadalom leges-legaljára pottyantotta őt, 
egyszóval nem múlt el nap, hogy Szakító József ne bizonyította 
volna parkolóellenőrként is, milyen kiváló munkaerő. De hiába 
teltek-múltak az évek, az újmódi rendszer a lehető legnagyobb 
ívben leszarta őt, a leheletfinom eleganciát, amellyel a bünte-
téseket a szélvédőre helyezte, de még a végtelen állóképességet 
is, amelyre a Dunántúli Középhegységben tett szert hétvégente 
szorgosan követve a kék jelzést.

A mai napig büszke vagyok rá, hogy Szakító József lehetett 
az első tanítómesterem az utcán, megelőzve Nyikorgólábat 
és Ignácz Gyulát is, akikből a fent nevezett erények szinte 
mindegyike hiányzott, és fogadni mernék, hogy soha nem 
fejtettek meg száz százalékosan egyetlen keresztrejtvényt sem; 
pedig amikor megismertem, már enyhén vöröslött az arca a 
megalázottságtól, a nap mint nap begyűjtött szidalmaktól, 
melyeket egy entellektüel hűvös fölényével igyekezett elhá-
rítani, de legfőképpen a jelentős mennyiségű vermuttól és 
konyaktól, amit titkos útjain, az egészséges életmód híveként 
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valamelyik borozó sarkában állva fogyasztott el.
És történt, hogy a vizsgák után negyvenkettes méretű ég-

színkék kartoninget húztam magamra, szürke szövetnadrágot 
meg sötétkék dzsekit, és tudomásul vettem, hogy mindeh-
hez fekete cipőt lesz muszáj viselnem, az övemen bekapcsolt 
CB rádió, a jobb vállamon különös táska lógott, amely egy 
szűk szájon át mint fehér, betűkkel tetovált nyelvet okádta ki 
magából a büntetéseket; így indultam el Szakító József nyo-
mában a Blaha Lujza tér felé ama fantasztikus napon, hogy 
megtanuljak rendet tenni a városban, csordultig telve büsz-
keséggel és szégyennel, alázattal és mohósággal, és megint 
pontosan úgy volt minden, ahogy volt, elhaláloztam de újra 
éltem, és ha túlzott erővel tört rám akár az élőhalottak ret-
tegése, akár az igazolhatatlan túlvilági gyönyör, elég volt fél-
revonulnom és bevennem egyet a kórházban felírt rózsaszín 
tabletták közül.

Szakító Józsefet mindez aligha érdekelte. Aznap délelőtt 
egyetlen eldöntendő kérdést tehetett fel magának velem kap-
csolatban, és az így szólt: spion vagyok-e vagy sem; beavató 
mesterré váljon-e mellettem vagy inkább bizalmatlan, felszí-
nes oktatóvá, aki farizeus módon úgy tesz, mintha csupán 
az volna a mi dolgunk, hogy büntessünk, ostobán nézzünk, 
és nyakunkat nyújtogatva meneteljünk a párolgó kocsisorok 
mellett, és ez egyáltalán nem volt könnyű kérdés, tekintve, 
hogy nem is olyan régen páros lábbal rúgtak ki jó néhány 
kollégát a cégtől, akikre a korrupció bizonyíthatatlan, de 
végzetes árnyéka vetült, és lám, helyettük érkeztem én, az új 
ember, akivel kapcsolatban Szakító még azt a morbid lehető-
séget sem zárhatta ki, hogy túlságosan gerinces alkat volnék 
ehhez a munkához.

   De végül is Szakító nem volt hülye, sőt. Mint valami-
kori vezető-helyettes hozzászokhatott, hogy a jelenségeket 
kényelmes pozícióból, mondhatni kellő magasságból ítélje 
meg, akár az olcsón beszerezhető konyakok viszkozitásá-
ról, akár a Börzsöny lankáin szedett gombák ehető voltáról, 
akár a rendelkezésre álló humán erőforrás minőségéről volt 
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szó, könnyen és gyorsan döntött; ellentétben például Ignácz 
Gyulával, aki büdösen verítékezve rohangált velem le és föl a 
belvárosi utcákon, CB rádión kérdezgette a kollégákat, hogy 
szerintük megbízhat-e bennem, azután meg engem fagga-
tott, vajon megbízhat-e a kollégáiban, és aki miatt, míg sötét 
üzelmeit űzte, órákig kellett füstölődnöm egy hentesüzlet-
ben, elmélyülten tanulmányozva, hogyan sülnek pirosra a 
kolbászok; mígnem megérkezett, behúzott vállakkal, mint 
egy árnyék, jobbra-balra pislogva pénzt gyűrt a jobb zsebem-
be, veregette a vállamat, és hála istennek végre ebédelhet-
tünk.

Június volt. A várost minden irányból megrohanta a fény, 
csobogott le a szürke és sárga falakról, a merev cseréptetőkről, 
irányt váltott a villamossíneken, fröcskölt a fehér aszfaltjelekről, 
a mindenféle metál és matt motorháztetőkről, a suhanó bukó-
sisakokról, és Szakító József méltóságteljes, pirosló arca lebe-
gett előttem végig a József Körúton, hol az autók szélvédőihez 
sodródva egész közel, hol inkább a másik oldali kirakatokhoz 
ütődve, azon az első napon, és fölöttünk az ég acélvékonyan 
suhogott, mint egy csodálatos, céltalan szamurájkard.

És történt, hogy Szakító mester nem büntetett meg szinte 
senkit, hanem titokzatosan intve lépkedett tovább, ha meg 
kellett volna állnunk akkor is, de nem legendás tüdejét és ál-
lóképességét akarta fitogtatni ezzel, inkább a be nem avatko-
zó, türelmes szemlélődésre adott nekem példát, és időnként 
körbejárt egy-egy kocsit, tenyerét rátette a motorháztetőre, 
hogy megállapítsa, vajon kihűlt-e már, vagy még forró, és 
valahogy mindig arra jutott, hogy hej-haj, de forró, most 
érkezett csak, és mindjárt megy is ám tovább, és én, aki in-
nen-onnan, ezt-azt már hallottam rebesgetni erről a mun-
káról, minden döntését bólintva fogadtam el, és úgy sejtet-
tem, hogy nemsokára történni fog velünk valami tanulságos, 
hasznos és érdekes dolog.

Nem sokkal később a Blaha Lujza téren odalépett hoz-
zánk egy férfi, meglepő tisztelettel beszélt Szakítóval, sőt inkább 
örömmel, mintha gyerekkori cimborák volnának, kimondottan 
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csak egy pillanatra vonultak félre, bólogattak és hosszan szoron-
gatták egymás kezét, míg én óvatosan nézegettem körös-körül, 
mert tudtam, hogy ezt nem szabad; épp tegnap vizsgáztam eb-
ből a tárgyból, és fogadtam meg, hogy soha senkivel szóba nem 
állok, jöhet a tíz csapás, vagy maga az armageddon, tartom ma-
gam a munkaköri leíráshoz, nem beszélek, nem váltok pénzt, 
törjön ki háború, landoljanak az ufók, vagy szüljenek a nők hár-
mas ikreket a parkolóban, nekem csupán az lesz a dolgom, hogy 
rámutassak egy közeli automatára némán, de határozottan.

A kopaszodó, kövérkés, jól öltözött férfi végre elengedte 
Szakító kezét, közelebb jött és engem méregetett, Szakító 
pedig idejét látta a bemutatásnak: „új kolléga, a 711-es”, én 
pedig mosolyogtam feléjük, amennyire bírtam, de valahogy 
nem akaródzott kezet nyújtanom. „Rá is fér, hogy fix mun-
kája legyen, ahogy elnézem” – mondta a férfi, meg azt is, 
hogy „nem kell ám ennyire hivatalosnak lenni”, azután há-
tat fordított, és leendő, olajozott együttműködésünk remé-
nyében lépdelt a József körút felé. Egy pillanatra lenéztem a 
mellkasom közepén fityegő fekete műbőrjelvényre, próbál-
tam megbarátkozni új nevemmel, egyszersmind memorizál-
ni, bár nem volt valami bonyolult: „én vagyok a 711-es.” 
Szakító József pedig – valójában 657-es – megállt a szürke 
automata mellett, és a következő jól kifundált kérdést tette 
fel: „okozna neked valamiféle lelkiismereti problémát, ha el-
tennéd a pénzt, amit ebben az automatában találni fogsz?” 
Erős szívdobogásom lett, akár szerelmi vallomások idején, a 
kezem kihűlt, a torkom elszorult, de azért kinyögtem vala-
hogy: „nem, azt hiszem nem”. Szakító ekkor a pénzvisszaadó 
nyílásba helyezett kétszáz forintot, azután hátat fordított, és 
szemérmesen odébb sétált. Két ujjal kapartam ki az érméket, 
és gyorsan, feltűnés nélkül vágtam zsebre őket. Majd szétve-
tett a boldogság! Ennyi volt az egész.


