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Prológus 
 
Apa ideges. Mert jön az adókalauz. 
– Anyuci, miért jön a lyukasztós bácsi? És miért kéri el tőlünk ő is a jegyet, ha mi már abba a 

kattogós dobozba bedugtuk és csinált rá olyan kerek lyukakat, amibe bele tudok kukucskálni és 
látom a Buksit meg a Cirmost? És miért veszünk itthonra is jegyet? Gurulós lesz a házunk? 

– Hogy mi…?  
Anya nem ért rá Pankával foglalkozni. A borsóleves és a vállalkozás iratai között 

zsonglőrködött. Elég nagy esély volt rá, hogy az ebéd fúziót fog végrehajtani egy kupac számlával 
az asztalon.  Mégis úgy érezte, helyt kell állnia. A férjének két dologra nagyon nagy szüksége lesz 
ma délben: egy gyomornyugtató ebédre és a rendbe szedett papírokra. Marja mindkét területen profi 
volt. Öt éves kislánya sose volt hajlandó megenni, amit a férjének főzött, ő maga pedig csak 
gluténmentes ételeket ehetett, így aztán mindennap háromféle ebédet kellett elkészítenie a 
családnak. Könyvelői képességei ennél egy fokkal gyengébb lábakon álltak, amióta gyesre ment, 
csak a frissen beindult családi vállalkozás irataival foglalkozott, és Panka mellett, aki huszonnégy 
órában lekötötte minden figyelmét, ennek a feladatnak a teljesítése komoly kihívásnak bizonyult. 

 
 

Szösszenet 
 

– Apu, apu – ugrott a kislány az ajtón belépő férfi nyakába. – Anyuci azt mondta, hogy kereket 
rakunk a szobám alá, és azzal megyünk a nagyiékhoz, nem villamossal, és jönni fog holnap reggel 
az adókalauz bácsi és megnézi a lyukakat. De apu, akkor adnod kell nekem egy olyan sárga jegyet 
még, hogy ki tudjam fúrni, mert ha nincs rajta lyuk, akkor az adókalauz bácsi megbüntet, és elveszi 
a szobám kerekeit, ha nem tud átkukucskálni a lyukon, és akkor hogyan megyünk a papiékhoz – 
Andris egy szót sem értett az egészből, és nem is volt energiája a rázúdított mondat-katyvasz 
dekódolásához. Fáradtan felsóhajtott és feszülten a hajába túrt. Ideges volt, mert Béla átszólt neki az 
adóügyről, hogy holnap a főnökség rá akar szabadítani egy ellenőrt. Aranyat ér ez a Bélus és a belső 
információi, jó az, ha egy ilyen helyen van az embernek egy rendes haverja. De András mégsem 
tudott megnyugodni. Mi van, ha találnak valamit a könyvelésben? Ezeknél sose lehet tudni. 
Szórakozottan simogatni kezdte Panka szöszi haját, de nem igen figyelt a kislányra, aki egyre 
kétségbeesettebben tekingetett hol gondterhelten homlokát ráncoló apjára, hol az egyik kezében 
levesestállal, másikban egy köteg számlával egyensúlyozó anyjára. Senki se segít neki? Akkor hogy 
kapja meg azokat a kerekeket? Pedig olyan még a Gyúró Tominak sincs az oviban, pedig azok 
annyira gazdagok, hogy apu szerint a bőrük alatt is pénz van. Ez persze nem is igaz, mert amikor 
megkérte a Tomit, hogy benézhessen a bőre alá, hogy lássa mennyi pénz fért oda, Tamáska 
kinyújtotta rá a nyelvét és azt mondta: „Hülye vagy!” 

A kerekek ügye veszni látszott, így aztán Panka bevetette az éles eszű kislányok leghatásosabb 
diplomáciai eszközét: elsírta magát. 

– Az adókalauz bácsi nem fogja ideadni azokat a kerekeket, ha nincs jegyünk – hüppögte Panka. 
Apa értetlenül nézett anyára. Az asszonynak ekkor esett le a tantusz, ő végre megértette, miről 
beszél a gyerek. 

– Kicsim, az nem kalauz, hanem ellenőr. Adóellenőr. Azért jön, hogy megnézze apa papírjait. 
– És a jegyünkön is megnézi a lyukakat? – a kislány kezdett kiengesztelődni. Marja zsebkendőt 

nyújtott neki, amelybe trombitálva belefújta az orrát és bizakodva nézett a felnőttekre. – Ha három 
jegyünk lenne, elguríthatnánk a ti szobátokat és a konyhát is a nagymamihoz, annyi kereket 
kapnánk érte. 

Apa nevetni kezdett. 
– Lehet róla szó, feltéve, hogy rendesen megeszed az ebédet. Elárulok egy titkot – suttogta olyan 

hangerővel, hogy még Buksi kutya is hallhatta az udvaron. – Csak az tud elvezetni olyan messzire 
egy nagy házat, aki a sok levestől elég erős lesz. 
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– Nem is lenne rossz leugrani anyuékhoz Siófokra – sóhajtotta Marja, és fáradtan leroskadt a 
székre Panka mellé. Halvány mosollyal a szája sarkában így folytatta – Kár, hogy még csak 
csütörtök van, és holnap jön ez a pacák, akit Bélus mondott a telefonban. De jó is lenne most egy 
hosszú hétvége! Apunak is szombaton lesz a hatvanadik születésnapja. Hálát adok érte, hogy még 
velünk van, szörnyű hónapokon vannak túl anyáék. A tavalyi infarktusa után nem gondoltam volna, 
hogy azt a gyertyát a szeptemberi szülinapi tortáján fogjuk majd meggyújtani, nem november 
elsején a temetőben. 

 
 
 

Epilógus 
 
A középkorú, enyhén kopaszodó adóellenőr nagyot fújtatva megállt az iroda bejárata előtt.  
Itt van az újabb áldozata, az ajtó mögött. Arcára kiülő vigyora vicsorgással is felért. Nincs 

szerencséje ennek a Kalmai Andrásnak, apró cafatokra fogja szétcincálni ezt a betéti társaságot ma 
délelőtt. Rajta fogja levezetni a felgyülemlett feszültségét. Még hogy neki büntetést kell fizetnie egy 
pitiáner kis piros karszalagos ellenőr jóvoltából, aki belekötött a villamoson! Majom!! Képtelen volt 
felfogni azzal a miniatűr agyával, hogy van érvényes bérlete, csak még nem volt ideje kicserélni a 
tárcájában a régit az újra. Dühösen széttépte a büntetőcédulát és nagy lendülettel szétszórta a járdán. 
A szél felkapta és kavarni kezdte a lába körül a papír fecniket. Egy habzó szájú véreb 
elszántságával nyúlt a kilincs után: ma itt kő kövön nem marad. Az ajtó azonban nem mozdult, az 
imént még tajtékzó adóellenőr bambán meredt a kémlelő ablak alá akasztott táblácskára: 

„CSALÁDI OKOK MIATT BIZONYTALAN IDEIG ZÁRVA!” 
Kalmaiék eközben békésen üldögéltek a Balaton partján és a kívülálló ember nyugalmával jókat 

mosolyogtak Panka legújabb élménybeszámolóján. A kislány arról mesélt, hogy az előbb látta, 
amint egy nagyhal megette a kishalat. 


