
Vendégségben „Zsugori úrnál” 

 

- Jó estét kívánok minden kedves Hallgatómnak! Mai adásunkban a falu által csak 

„zsugori úrnak” nevezett férfit látogatjuk meg.  

 

A ház vakolata potyog, már messziről látni, hogy az épület régen látott festéket. A 

hótakaró alól szegényes, elszáradt, gondozatlan növények emelkednek ki.  

 

Kopogásomra sovány, ápolatlan, sápadt ember nyitja ki a rozsdaette ajtót. A ház belül is 

romokban hever. A gazdával rozoga asztalnál foglalunk helyet. Vacsorára fél szelet száraz 

kenyeret és egy pohár vizet kapok.  

 

- Először meg szeretném kérdezni, mióta és miért él így? 

- Lassacskán tíz éve, mert szeretem biztonságban tudni magamat, ha esetleg valami baj 

történne.  

- Mindene megvan, amire szüksége van a mindennapokban? Nem hiányol semmit? 

- Dehogynem hiányolom! A pénzt! Abból sosincs elég. 

- Mire költ, mire nem sajnál pénzt kiadni? 

- Olyan nem létezik. A boltoknak nincs szükségük a forintjaimra, nekem meg az 

árucikkeik nem kellenek. 

 

Felmutatok a repedezett, néhol lyukas mennyezetre, s tovább kérdezem riportalanyomat. 

- Nem zavarja, hogy több helyen beázik, penészedik a fal, és a jeges szél ilyenkor 

valósággal süvít az ablakon keresztül? 

- Zavarni zavar – kezdi vendéglátóm, borzas szemöldökét felhúzva -, de rosszabb 

lenne, ha fizetni kellene érte.  Higgye el, bírja ez még egy darabig! 

 

Az állításban kételkedve teszem fel következő kérdésemet. 

 

- Ebben a házban valóban biztonságban tudja megtakarítását? 

- Az maradjon az én titkom! – szól ellentmondást nem tűrően. 

- Nem gondolt arra, hogy megváltozik, és együtt él a családjával? 

- Néhány éve háromszázhatvan fokkal változtam – mosolyodik el, először 

beszélgetésünk során.  

- Értem. Van mottója az életmódját illetően? 

- Igen. Beérem a „legtöbbel”, ami marad, tiéd lehet!   

- Rendben. Köszönöm a társalgást, viszont látásra! 

- A lámpát kapcsolja le maga után! – kiált rám „sóher” úr.  



 

 

Kedves Hallgatóim! Bízom benne, hogy egyetértenek velem. Ugye nem egészséges 

dolog így tengetni napjainkat?  

 

Őszintén remélem, hogy következő riportomat is meghallgatják. További kellemes 

estét kívánok! 
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