
Meglátogattam Zsugori uramat 

(Interjú) 

Ma meglátogattam Zsugori uramat, hogy közelebbről is megismerkedjem ezzel az igen mo-

gorvának és fukarnak tartott emberrel. 

Amikor az utcája felé haladtam alig hittem el, hogy jó helyen járok. Egy sivár terület közepén 

pillantottam meg a kunyhóját. Mikor beléptem köszöntött, de vissza is ült egy régi ládára. A 

háza fakó és koszos volt, egy-egy sarokban pókok serege tanyázott. Mindenhol papírok hever-

tek, telis-tele írva számokkal. 

Leültem egy kevésbé rozoga székre, s még meg sem szólaltam, rögtön elkért tőlem egy öt-

ezrest. Kérdőn néztem rá, majd lassan magyarázni kezdte, hogy beléptem a kapuján, a területére 

léptem, aztán a házába, leültem egy székre, és levegőt is veszek a házában. Megkérdezte, hány 

kérdést teszek fel neki, majd mondtam, hogy hetet. Így elkért hosszú számolás után hétezer 

forintot. Tehát így kezdtem az interjút vele. 

- Mennyire szereti a természetet?- tettem fel az első kérdést. 

- Gyakran nézem az ablakomon keresztül. Így ülve bentről is csodaszépnek találom. 

- Milyen volt a gyerekkora? 

- Már nem emlékszem rá. De mindig mindenem megvolt. 

- Most miért nem egy palotában lakik akkor? 

- Ez egy plusz kérdés?- kérdezte, mire bólintottam, és odaadtam az ezrest.-Amúgy azért, 

mert akkor kevesebb pénzem lenne, hisz nem tudnám bérbe adni. 

- Értem. Nem unalmas itt egyedül, látogatók nélkül? 

- Néha kicsit. De akkor, ha sokan megfordulnak itt, nagyobb az esélye, hogy kirabolnak. 

- Most nem fél attól?- és már nyújtottam is az ezrest. 

- De. 

- És sok ruhája van, amit nem hord? 

- Nem. A szekrényem üres. Amit nem hordtam, azt eladtam. 

- Min szokott gondolkodni egész nap? 

- Hogy mennyi pénzem lehet. És mikor fizetnek a bérlők. Naponta megbecsülöm, hogy 

mennyi vagyonom lehet, majd meg is számolom. 

- Milyen gyakran jár vásárolni? 

- Havonta egyszer veszek egy kis kenyeret. De azt az egyik bérlőm hozza. Kér egy kis 

kávét?- kérdezte. 

- Igen, köszönöm – az úr nehézkesen felállt, majd folyton a ládát figyelte az egy méterre 

mellette álló konyhából. Gyorsan elkészült vele. Odaadta, majd kért két ezrest érte. 

- Mennyi ideje él itt? 

- Nem tudom, harminc éve biztos. 

- Az hosszú idő. 

- Tudom - mondta kissé szomorúan, de egyhangúan. 

Sajnáltam, hiszen egyedül van itt. 

- Van még kérdés? – kérdezte. 

- Nincs, köszönöm – néztem a pénztárcámba, mivel féltem, hogy valamiért még fizetnem 

kell, így inkább egy plusz kérdést kihagytam – Készíthetek egy fotót önről?- tettem fel 

mégis a kérdést. 

- Igen, talán… - gondolkozott – húszezerért igen. 

Vonakodva kifizettem, majd elkészítettem a fotót. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.google.com/search?q=A+f%C3%B6sv%C3%A9ny+festm%C3%A9ny 

 

Még egyszer fizetnem kellett tízezret, hogy időt szánt rám, és még ötezret, amiért koptat-

tam azt az utat kifelé, amerre befelé mentem. 

Hazafelé elgondolkodtam, hogy milyen rossz lehet neki ott egyedül. Nem értettem pontosan, 

miért lett ennyire fukar, de ha meg is kérdezem, nem jutottam volna ki azon a rozoga kapun. 

Szerintem többet kellene barátkoznia ahelyett, hogy a pénzét gyűjtögeti, amit nem is élvez. 

Kellene tennie valamit, úgy talán kedvesebbé válna, és kevésbé lenne zsugori. 

Ilyen drága emberrel - összesen ötvenegyezer forintot hagytam nála - még nem volt szeren-

csém interjút készíteni. 
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