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A Népszínház utcában, villamoson, honi vándorúton, két jól öltözött, 

roma fiatalember közvetlen közelében, már-már a társaságukban 

hallgatom, mint mesél egyikük éppen: „Te, arról beszéltünk a Dzsonival 

a múltkor, hallod… Nyitni akar egy ilyen munkaközvetítő irodát!”, indít, 

a másik meg csak azt feleli, hogy „Igen?”, és a hangja közvetíti, hogy 

hitetlenkedik egy kicsit, de látott már annyi csodát az életben, hogy ezzel 

együtt is megengedhet némi bizakodást, végül is az nem kerül semmibe, 

a másik pedig fenntartások nélküli lelkesedéssel folytathatja: „Igen, mer 

ő tud munkahelyeket, még németbe’ meg osztrákba’ is!”, jelenti ki 

diadalittasan, mintha maga adná az induló tőkét a vállalkozáshoz; 

megáll közben a villamos, és mivel pont a bejáratnál állnak, a testükön át 

próbálnak lejutni az emberek, a tamáskodó félreáll, a másik, az 

emlegetett Dzsoni haverja, a villamosnak hátat egy pillanatra sem 

fordítva lépdel le a megállóba, háttal lefelé, egyszerre mindig csak egy 

lépést, mintha nem hinné el, hogy azok az utasok tényleg még egy, meg 

még egy lépéssel tovább akarnak majd menni – úgy adja be a derekát 



nagylelkűen minden egyes alkalommal, hogy hát jól van, tessék, tessék, 

udvarias leszek, még egy lépést hátrálok, ha nektek ez kell; 

mikor aztán a villamos teste és az ő teste között két irányban, jobbra meg 

balra eláramlottak a népek, visszaszáll, és az indulás pillanatában dalra 

fakad: „Lent az erdő szélén áll sok poros szekér / Hosszú vándorúton 

elromlott a kerék…”, énekli, de csak egy részletet hallunk, itt 

abbahagyja, azt mindenesetre meg lehet állapítani, hogy tiszta hangja 

van, és gátlások nélkül ereszti ki, amikor kiereszti – őszintén, telibe –, 

mondanám is én, hogy jelentkeznie kellene valamelyik kereskedelmi 

tévé tehetségkutatójába, sőt mehetne akár fizetős közönség előtt fellépni, 

de hát ki vagyok én, nem vagyok én munkaközvetítő. 

 


