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Zeke László

Döbrögi újra száguld!1

Mottó:
„– A mesében minden: mese.

– De azért igaz is – felelte a Kisfiú. 
– Játsszuk azt, hogy amit mesélsz, az: igaz.

– Jó – helyeselt az öreg néger –, játsszuk azt. 
Akkor hallgasd meg, hogy mi történt igazán ebben a mesében.”2

Ez a könyv a felnõttben lakozó gyermeknek szól, 
s mint ilyet ajánlom boldognak, boldogtalannak, 

különösképp’ pedig azoknak, 
akikrõl tudom, hogy tudják, 

hogy gyermeknek lenni nagyszerû, 
s akik szívük legmélyén azok is maradtak.

1

1 Lehetséges címvariációk még: Igen? / Éjféli románc / Két sportszelet / Sensatio a Champs
Eliséese-n / Mi maga, Kóboj? / Z vitamin / Egy waltzer az ántivilágból / Szóljon a Jazz!
(Rockin’ in rhythm)

2 Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi. Bp.: TV Minerva, 1985. Liba anyó mestersége. 78. oldal.
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EZ A KÖNYV

……………………………………………3

TULAJDONA

3 Saját, vagy a kedvezményezett nevét kell a mû ezen pontján feltüntetni.
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Zeke László

Döbrögi újra száguld!

avagy

ZIMMEZUM Szolgáltató 
Kereskedelmi és Szolgáltató 

Részvénytársaság

avagy

Nyuszi füle lekonyul, 
dorombol a kiscica

(donquijotteria mega regény)

A mûvet a szerzõ grafikái ékesítik.

TILOS: Ezt a könyvet huzamosabb idõre kölcsönadni, eltulajdonítani; célra-
vezetõ viszont részben vagy egészben felolvasni belõle, illetve pompás aján-
dékként átnyújtani másoknak.

EGYÉB INTELMEK: A jelen regény a lehetõ legnagyobb slungonként olva-
sandó, legkevesebb kunsztonként; aki ilyen idõmennyiségeket nem tud e mû
olvasására szánni, az jobban teszi, ha bele sem kezd! A kedves olvasó szíves-
kedjék várni, amíg kellõ idõt tud szánni az elmélyülésre, minden egyéb eset-
ben magára vessen.
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Szeretettel ajánlom e mûvet fiaimnak:

Lackónak és Bálintnak.

4
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T
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SElsõ Kunszt:

BEVEZETÕ EGY 
KALANDOS TÖRTÉNET

GONDOLAT-
DZSUNGELÉBE

„Az embert mindig is áhítattal töltötte el a fizikai valóság 
finomsága, fenségessége és szövevényes szervezõdése.”4

4 Paul Davies: Isten gondolatai. Bp.: Kulturtrade Kiadó, 1995. 191. oldal.
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0.� Édesanyám zseniális meglátásainak egyike pattantotta ki kobakomból e
mû szellemi gázrobbanásának szikráját. Nevezetesen az a paradoxon, mely
mindõnk egyedfejlõdésének sajátosan, emberien torz jellegzetessége, s melyre
csak egy igazán profi, nagymenõ óvónéni képes felfigyelni. Addig még a gyer-
mekpszichológia klasszikusai is elkecmeregtek valahogy gondolataikban, hogy a
gyermek nem egy lekicsinyített felnõtt, de azt már nem vették észre hogy a fel-
nõttek viszont igenis felnagyított gyermekek, óriássá pöffeszkedett óvodások.

Így esett, hogy jelen írásom céltáblájaként azt az indulatszaggatta küzdõteret
választottam, hol ezt a jelenséget könnyedén lefülelhetjük, s amin legfõképp
hatalomvágyó polgártársaink szilid-szaladgálnak, s mit a leleményes köznép
egyszerûen csak üzleti és politikai életnek titulál. Olyasféle honpolgárok indu-
latai fûtik e mû cselekmény-gõzmozdonyának kazánját, kik rászolgáltak Fran-
cis Bacon (1561–1626) a hírneves angol filozófus jelzõire: „Vannak akik hazájuk
határain belül saját hatalmukat óhajtják gyarapítani: ez a közönséges hitvány fajzat.”
Látván az itt folyó csetepaté bajnokait és nyomorultul elbukott veszteseit gya-
korta félelemmel vegyes csodálat érzete kerít bennünket hatalmába, olyannyira,
hogy még kikacagni is elmulasztjuk a harc közben elõtûnõ és az egyébként ar-
ra módfelett érdemes dolgokat. Szándékaim és persze tehetségem szerint azon
leszek, hogy ezúttal ez ne maradhasson el; kellõ gondoskodással vezetem majd
Önöket, kedves olvasóim, létezésünk gondolati síkjának azon pontjaira, ahon-
nan a legmegfelelõbb látószög mutatkozik megpillantani a ZIMMEZUM Rt. és
a TUTÁLIBE Rt. – a gazdasági és politikai érvényesülés olthatatlan vágya fûtöt-
te – ádáz küzdelme mögött rejlõ igazi mozgatókat.

Az persze módfelett csúnya – sõt, mi több, egyenesen kockázatos manõver –
lenne tõlem (nem az „út és látási viszonyoknak megfelelõen” írnék), ha vitriol-
ba mártott pennával kezemben csupán gonoszkodva gúnyolódnék, s egyben
beérném avval a sekélyes élvezettel, hogy rosszmájúan együtt kuncogjak olva-
sóimmal. A tollforgatók korlátlan és egyetemleges felelõssége arra késztet,
hogy megfelelõ perspektívát mutassak; máskülönben az esztétikai, dramaturgiai
érvek is azt támasztják alá, hogy megfelelõ emelkedettséggel hangsúlyozva
éreztetnem kell Önökkel: egy darázscsípte tölgygubacs néha iszonyúan fontos
tud lenni, s szolgálhatja az emberiség azon nemes célját, hogy hatalmát a világ-
egyetem egésze fölé kiterjessze.

Mindez egyben kiváló alkalom egy egészen másfajta kalandra is: Rajta hát,
kedves Olvasóim, bátran lapozzunk mindnyájan szakavatott terapeutaként sa-
ját, regresszióban feltárulkozó pszichénk, gyermeki önmagunk sokszínû képes-
könyvébe!

Másfelõl megközelítve ugyanezt a problémát azon is eltöprenghetünk, hogy
miként lesz abból a rengeteg aranyos kis csecsemõbõl – igen nagy százalékban
– felnõtt fejjel szerfelett mocsok ember. (Olyasféle eszement, lepcsesszájú, bü-
rokrata ribanc, „hibbantság démonának tébolyult ringyaja”, mint akivel épp
ma délelõtt is meggyûlt a bajom egy hivatalban.) Eltöprenghetünk, hiszen az
sohasem árthat, végleges és egyértelmû eredményre azonban bajosan jutha-
tunk; hogy rögvest – szerét ejtve egy slampos, de ideillõ önreklámnak – elébe
vágva az eseményeknek Döbrögit idézzem regényembõl: „Hát szóval, ami itt

6
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van, ami itten ebben a városban uralkodik!?”. Döbrögi után pedig szeretve tisz-
telt tanáromat, Pólay Elemér professzor urat idézem az egyetemrõl: „Ha vala-
mit nem értesz, írj róla egy könyvet és megérted.” Én most megcselekszem ezt,
persze anélkül, hogy pimaszul kijelenteném: van orvosság az emberek elmoc-
sokosodásának kórja ellen, egyben bizton állítom: egy kis móka-kacagás vagy
éppenséggel sírás, szóval egy kis lelki tisztítótûz soha nem árt, miként a vízben
oldódó vitaminok. Teljes odaadással kérem továbbá a tisztelt olvasókat, hogy e
mesévé képzett valóság olvasásakor vegyék figyelembe: napjainkban a valóság
„mese-arányai” valamelyest eltolódtak, a gonosz, a sárkány, a vasorrú bába, a
farkas túlzott szerepet játszik benne...

Ráadásul, ha egy fantázia-teremtette világ csomópontjai közt kódorgunk és
jószándékkal gyûjtögetjük egy szakadt égi gyöngysor csillagait – mindezt per-
sze túlságba vitt ábrándozástól ment’ –, még az is megeshet, ami csak a mesék-
ben szokott: aki rosszalkodik, az menten szörnyethal.

7
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Második Kunszt:

ÁLOMBA MERÜLVE

„A négyelni való, megvert háromszor. – Az Isten
Így bánik, s bánjon valamennyi kegyetlen urakkal.”5

8

5 Fazekas Mihály: Lúdas Matyi, 88/89. sorok.

dobrogi.qxd  2005. 11. 15.  17:17  Page 8



1.� A minap találkoztam a debreceni Nagyerdõ bölcsen pusmorgó hatalmas
tölgyfái között sétálgatván – épp ott, ahol egy hajdanvolt barátnõ „törzspad-
ján” immáron csak egy madárszar éktelenkedett – a szerteföldön ismert mes-
terrel: Fazekas Mihály bátyámurammal.

– Üdvözlöm, ecsémuram! Mi járatban erre? – kezdte kackiás bajsza mögötti
ravaszkás mosollyal.

– Bizony csak egy kis sétát ejtek itt, „a legvitézebb magyar huszár” Simonyi
József óbester6 tölgyesében, hadd szellõzzék az ész kabak fejemben!

– Jól teszed, ecsém; ha végeztél kanyarodj be hozzánk. Vitéz Mihály komám-
mal borozgatunk, pipázgatunk kicsinyég.

Távozáskor száraz, meleg markát megszorítva eszembe jutott: egyesek szen-
tül meg vannak gyõzõdve arról, hogy Fazekas Mihály 1828. február 23-án „szá-
razbetegségben” meghalt.

Nem tudom honnan veszik!

2.� Nem tudom azt sem, hogy Önök hogyan állnak esti testedzés dolgában,
az viszont bizonyos, hogy jómagam valahányszor futásra adtam szerencsétlen
fejemet, mindannyiszor borzalmas kínokat kellett kiálljak. A megelõzõ alkalom
rettenetes emlékei ugyanis rendre arra késztettek, hogy egyre fokozzam az ira-
mot, ezenközben persze – kínok elõl próbálván menteni nyomorult irhámat –
szinte önkívületbe torkolló keserves kínba rohantam. (Ráadásul egyesek sze-
rint: „a futásnak csak akkor van értelme, ha kergetnek”.)

Eképpen fokozottan át tudtam érezni annak a tizennégy lovas fogdmegnek
verejtékpatakos, lángtüdejû rohanását, kik utamat keresztezték a békés esti
bandukolásban. Ugyan mi késztethet egy ilyen csapatot efféle iszkolásra? Mi
fán terem az ok, mi ílyképp hajszolja õket?

Hát ‘afán, mit költõi képzeletnek hívnak, a materiális valóságban pedig, akit
Döbrögi ispánuramnak nevezhetnénk.

– A négyelni való, megvert harmadszor – kezdte szuszogva az épphogy el-
agyabugyált helybéli hatalmasság. – De tudja meg a világ, s azért csak róvja fel
a kapufélfájára, hogy el ne felejtse: Háromszor veri ezt Lúdas Matyin Döbrögi
vissza!

Ekkor, egy kicsit visszagondolva, mintha tényleg felrémlett volna elõttem va-
laki, aki még Fazekas Mihállyal való találkozásom elõtt (a bevezetõ alatt) elsu-
hant mellettem. Olyan magamfajta suhanc féle... Szegény fiú, ha jól áll össze a
fejemben a dolog, most összesen kilencszer ötven botütés vár rá! (Legalábbis
Döbrögi szándéka szerint!)

Hazafelé tartva elhaladtam a Csokonai és cimborái által rendezett vigadalom
helyszíne mellett is. Szívesen rákérdeztem volna a mestertõl erre a zavaros
ügyre, de túlságosan álmosnak éreztem magam. Gondoltam, majd másnap. Pedig
jó kis buli lehetett; hangos nevetés törte meg a szürkületi erdõ csendjét, a sárgás,

9

6 Simonyi József óbester az 1816–1822 között Debrecenben állomásozó Hessen-Homburg
ezred parancsnokak huszárjaival a Nagyerdõre vezetõ „homoksivatagon” át kettõs akác-
fasort telepíttetett, és az erdõn is végeztetett némi rendezést.
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meleg fényû lámpa is beleimbolygott a kacagásba. Fazekas Mihály hangja egy
kicsit túlharsogta a többit, hosszan hallottam még magam mögött, majd kilép-
vén az erdõbõl az aszfaltra a villamos csilingelés és zörömbölés zaja mögött
tûnt el szelíden és kedvesen a mester nevetése a semmibe.

3.�Manapság gyakorta kerülnek a Nagy Szellemek igen kellemetlen helyzetbe.
Nemcsak a Nagy Manitou, akire elsõként asszociálunk hallva, hogy „Nagy
Szellem”, és aki épp e pillanatban velem szemben ült a villamoson, de minden
egyéb örökkévalóra vonatkozik ugyanez. Szegény Manitou, tegnapelõtt elütöt-
te egy kamion! Nem gyõzött eleget szitkozódni; mondókájához éppen smak-
kolt egy másik hallatlan eset. Alighogy befejezte panaszos elbeszélését, siste-
regve kinyílt a villamos ajtaja, majd csaknem rögtön becsapódott odacsípve
William Shakespeare fél mellét, arcát és bal térdét.

A villamosvezetõ (ez a hányaveti imposztor) nem vette észre minden idõk
legsztárabb drámaköltõ géniuszát! Hallatlan!

Kérem szépen, figyeljünk jobban oda! A Nagy Szellemek állandó jelenléte
kétségtelen tény, hogy észrevegyük õket, az már nem rájuk tartozik, az szem
kérdése.

4.� B. Viz Elek nem igazán volt tudatában annak, hogy mit tesz. Jóideje –
tudatának borgõzlepte sötét mélyén – tulajdonképpen a haza vezetõ út képe
próbált nagy keservesen összeállni, a pityókás gondolatfoszlányok azonban se-
hogyan sem akartak egymásba akadni. 

Támpontként a lakótelep fényeire kívánt támaszkodni. Balszerencséjére
azonban a csalafinta sors gúnyt ûzött tompa érzékeibõl: amire hagyatkozva ve-
zetni hagyta magát, bizony jócskán kívül esett a város határán. A ZIMMEZUM
Rt. olajkútjainak fényei pislákoltak elkeserítõen távol mindenféle lakóteleptõl,
nem hogy Elek lakásától.

– Még ez a valami! – fakadt ki a szerencsétlen buszsofõr, kissé kijózanodva,
miközben négykézlábra ereszkedve tapogatta az aszfaltot (valamiféle támpont
után kétségbeesve kutakodván). Eredményre csak kb. fél óra múlva jutott,
mikoron a koromsötétbe hajló félhomályban belekoppant szegény feje a hely-
ségnévjelzõ táblába. Erre valamicskét oszlani látszott a másik koromsötétbe
hajló félhomály – a fejében. Feltápászkodva elolvasta, amit látott: DEBRECEN;
és mindez keresztbe áthúzva egy vastag piros csíkkal. A biztonság kedvéért át-
támolygott az úttest másik oldalára, hátha ott többet megtud a világ dolgairól.
A másik táblán már nem volt áthúzva a DEBRECEN felirat, biztos ami biztos
alapon azonban megnézte a tábla másik oldalát is. Bár ne tette volna!

KÖZBEVETÉS: Három és fél éves barátom, Holecz Péter javaslatára a közke-
letû Debrecen kifejezés helyett a mesebeli hangzású Debrebenc városnevet al-
kalmazom ezentúl.

10
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5.� – Hol a buszom? – a kijózanodás folyamatában mindig ez a gondolat
volt az elsõ épkézláb. – Még ez a valami! – vonta le a tanulságot, majd hango-
san böffent egyet és elindult visszafelé.

Még ezen a szokatlanul meleg februári estén is cudarul fázott a dereka, hi-
szen húzentrógerének hátsó patentje a földön csúszás-mászás közben kikap-
csolódott. Nyakába akasztott kulcsának zsinege belegabalyodott a kabátujjakon
belül elvezetett gumi kesztyûtartó zsinegekbe és kellemetlenül szorította az át-
lagosnál amúgy is jóval nagyobb ádámcsutkáját. A baloldali kétujjas bunda-
kesztyû felcsúszott egészen a könyökéig; elõször nem tudta mi nyugtalanítja,
majd megtapogatván bal karját kitapintotta a domborulatot, amit rögvest daga-
natnak vélt: hirtelen megijedt, azt hitte halálos kór ütötte fel benne a fejét.
Ezirányú félelme egy pillanatra szinte az önkívületig elhatalmasodott rajta (mi-
kor egyszerre csak egy mentõautó szirénázva elviharzott mellette – azt hitte érte
jött), majd a félelem úgy oszlott semmivé, ahogy reászállt, a részegek érzelem-
változásainak okszerûtlen hirtelenségével.

Az egész embert leginkább gombostû- (nem, inkább szõrõs biliárdgolyó-)
szerû feje és langaléta tagjai különböztették meg embertársaitól. Mindezen kül-
sõségek koszorújában képzeljük el, hogyan fest a lelke mélyén lejátszódó azon
bonyolult folyamat, melynek eredményeképp önazonosságának tudata lassan
visszatükrözõdni látszott vizenyõs tekintetében; a szakértõ szem akár azt is
észrevehette volna, hogy regényhõsünk énképe és énideálja ezekben a kritikus
pillanatokban mélypontszerûen távol állt egymástól, inkább a rettegett énhez
közelített.

Az öntudatra ébredés nagyszerû pillanata egybeesett azzal a mozdulattal,
ahogy rámarkolt zsebében kedvenc aranyhörcsög kabalájára.

6.� Elek piciny pörge bajsza óvatos deresedésbe kezdett, majd minden
újabb forró lehelet hatására a finom dérréteg megolvadt és apró jégcsapokat
formált a hetykeség eme kifejezõ szõr-attribútumán (a szokatlan meleg ellenére
mégiscsak február volt). A buszsofõr csendes morgolódásba kezdett a diszkré-
ten csilingelõ bajuszjégcsapok között.

11

– olvashatta kikerekedett szemekkel a sajátosan 
magyar életérzés irkafirka lenyomatát.
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„Egy igazi férfi nem kámpicsorodik el soha – különösen ha buszsofõr. Kiáll-
tam én már egyebet is. Fáradtan hazavánszorogtam a munkából, és még ennek
ellenére is, télen (!) lementem fagyizni. Hiába, nem is bízhatnak egy ekkora jár-
mûvet akárkire, csak arra, aki ura tud lenni; arra, aki fõszereplõ és parancsnok,
általános csodálat tárgya... Soy capitan!... Ez azonban nem jelenti azt, hogy
buszsofõrnek lenni olcsó játék hülye gyerekeknek, sõt, deviszont jó dolog, s
közben lehet még dicsekedni is.”

Az önmagába öntözött bizalom lendületet adott egyre koordináltabb léptei-
nek. Szüksége is volt bizalomra – bár magabiztos belsõ monológja nem errõl
árulkodott (én azért elárulhatom: a hörcsög kabala majd’ szétmorzsolódott az
izzadt és görcsbe rándult marokban). Nem is csodálom. A város teljesen elnép-
telenedett, a fények kialudtak, a hangok lecsengtek.

Aki nem igazán „érzõ lélek”, szentimentális, romantikus beállítottságú, az
nehezen tud tájékozódni egy elalvó városban. Fogalma sincs arról a csodáról,
mi az öntudatlan álomba merülés perceiben körbesuhan a pörgõ Földön.

7.� Hogy miért kellett szegény Eleknek oly szánalmasan botladoznia a ki-
hunyt fényû város egyébiránt ismerõs utcáin, s hogy miért kellett szitoktûzdelte
ténfergés formájában igen komoly árat fizetnie a kijózanodásért a csillagfényes
éjszakában? Erre a következõ � halovány sugára derít fényt.

8.� Ellentétben avval az általánosan elterjedt vélekedéssel, mely szerint „aki
hülye, leginkább azért hülye, mert nem tudja, hogy hülye, így saját hülyeségé-
rõl még ha akarna sem tudna tudomást szerezni, ezért vígan éli világát”, le kell
szögeznünk: igenis megvannak a szellemi létezés silányságának a való életben
tapasztalható direkt negatív kihatásai. Félre hát az irigységgel, mit a papa-
vette-Mercedesben pöffeszkedõ, gusztusos punáták övezte suhanc (a sur-
moázia tagja, azaz: surmoá) – ellentmondásos korszakunk (feudálkommunista-
surmókapitalizmus) gyakorta elõbukkanó típusfigurája – kelt bennünk, ha
mégoly nehéz is!

B. Viz Elek sem tudta, hogy éjjel – a félglóbusznyi sötét álom-dunna alatt –
álommanók bontják le a várost; ízrõl ízre szedik szét a zajongó, zsezsgõ forga-
tagot; még a csikorgó, zakatoló gépek, a hatalmas hegyek, szigetek, kontinen-
sek, égitestek is érzõ, lélegzõ diribdarabra hullva kelnek életre milliónyi szelí-
den szendergõ agyvelõben.

Piciny manók, koboldok suhannak nesztelenül dimenziók, gondolatok által
körülhatárolt terek között; gátakat nem ismerõ fürgeséggel osonnak a világ
összes zugába, a legparányibb kvarkoktól a nagy egész, táguló világegyetemig
mégpedig a legnagyobb fizikában létezõ sebességnél is sebesebben: a gondolat
szárnyán.

Ripsz-ropsz összepakolják Debrebencet is, ahogy az Altatóban7 olvashatjuk:

12

7 Szerzõ: Zs. Nagy Lajos.
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„A ricsajt zsákba rakják,
Az utcát összehajtják,
S míg csillagfény szitál
Csöndeskén citeráznak.”

9.� S hogy miért?
„Hogy álmotokban szépen
Táncoljatok a réten.
Táncoljatok szépen
Álmotokban a réten.”

B. Viz Elek persze fel nem foghatta az ilyesmit. Az utcákat hajtogató manó-
kat közútkarbantartóknak nézte.

„Miért pont most, az éjszaka kellõs közepén szarakodik itt ez a sok melós!?”

10.� Jómagam idõközben álomba szenderültem. Levetkõzve önnön fizikai
létemet, kényelmesen befészkeltem magam az álmok mesevilágába.

A regény legvégéig fel sem ébredtem, a regényben említett egyéb ébredések
pusztán álombéliek.

11.� Vendégeim még nem érkeztek meg. Pedig elég pontosan elmagyaráz-
tam nekik, hogy hova jöjjenek.

Még néhány perc türelmetlenkedés után egyszer csak meghallottam, amit
vártam: három koppanás a tölgyfa bejárati ajtómon. Csaknem biztosra véve a
választ, elõre mosolyogva kérdeztem:

– Ki kopog?8

– Péter és Vilmos – mondták egyszerre barátaim.
– Szervusztok, kerüljetek beljebb! Nehezen találtatok ide?
– Oh, ne is kérdezd, Lackó barátom! – kezdte Péter.
– Mondd – vágott szavába Vilmos –, kiféle, miféle ember lakik ott a szemközti

házban?
– Egy B. Viz Elek nevezetû buszsofõr. De miért kérditek?
– Képzeld, tévedésbõl hozzá kopogtunk be és mondhatom alaposan megle-

põdtünk, mikor várva a kérdést, hogy „ki kopog?” egy morcos hang azt kér-
dezte... – Péter helyett Vilmos szedte össze magát, és suttogva befejezte a mondatot:

– Azt kérdezte, hogy „ki a kénköves, redvás fészkes fene az?!”

13

8 A regényben szereplõ Péter, Vilmos és Ildikó valóságbeli megfelelõje: Levente Péter,
Gryllus Vilmos és Döbrentey Ildikó. A Ki kopog?, illetve az Égbõlpottyant mesék alkotói ge-
neráció formáló értéket alkottak az író nemzedéke számára (Péter pedig, mint a Zsebtévé
sztárja: Móka Miki külön fogalommá, élõ legendává alakult, aki – mikor e regény íródott
– már a Zsebtévé nemzedékének fiait neveli). E három nagyszerû ember azonban nem-
csak ezért került „hús-vér” figuraként a regénybe, hanem azért is, mert a regény pozitív
cselekményszála az általuk alkotott Sapkamanó történet legszebb, legköltõibb tizenöt
percébõl nõtte ki magát. 
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12.� – Gyertek, menjünk! – szólt Péter miután összeszedelõzködtünk és Vil-
mossal elindultunk a kijárat felé. 

Irány a Mezítlábi Rét!

13.� Döbrögi nagyot nyújtózva ropogtatta meg gerincének mozgástól elszo-
kott csigolyáit. Évszázadokon át nem csinált semmit, csak a régi történet szerint
hagyta magát rászedni és megveretni. Ráadásul az utóbbi évtizedekben még
ezen a téren is megfeledkeztek róla – manapság a nem álmodók kietlen világá-
ban nincsenek igazán divatban az efféle históriák. 

– Na, most végre elégtételt vehetek a régvolt (tán sose volt) sérelmek miatt!
Hál’ Istennek valakinek eszébe jutott, hogy a pórul járt mesehõsöknek is szük-
ségük lehet egy kis kikapcsolódásra.

– Igazán nem tesz semmit! – válaszoltam Döbröginek látván, hogy a hála leo-
nardói tört fénye csillog szemében.

– De egészen biztos, hogy jó lesz ez így?
– Bízd csak ide, öreg harcos, csak semmi aggodalmaskodás, majd egyeztetem

a dolgot Fazekas mesterrel.
– Akkor minden OK. Most csak azt mondd meg, hogy ezt követõen mitévõ

legyek!
– Ne foglalkozz semmivel, csak engedd el magad!
– Legalább azt mondd meg, merre vagyok most.
– Debrebencben.
– Akkor jó. Már egészen meg voltam ijedve, azt hittem nagyobb hülyeséget

ötölsz majd ki. Debrebencet elég jól ismerem, Fazekas mester is ténykedett ott,
sokat mesélt róla. Fõleg a Füvészkönyvérõl, meg a botanikus kertjérõl; tudod,
ami ott van a Mezítlábi Rét tõszomszédságában.

– Persze, hogy tudom.
És a kis köpcös Döbrögi elindult élete elsõ igazán szabad útjára, méghozzá

oly módon, hogy maga sem tudta hova fog kilyukadni egészen pontosan. A
szabadság elsõ káprázatos pillanatai után nyomban felmerültek az elsõ nehéz-
ségek is.

– Hát szóval, ami itt van, ami itten ebben a városban uralkodik!? – fakadt ki
címszereplõnkbõl keservesen, ugyanakkor ámuldozva. (A „szóval” hosszú ó-ját
hajdúsági akcentussal kicsit au-nak ejtette, a t-ket pedig elég erõs dentális t-
ként. Csak azért idézem ilyen pontosan, mert e módon kívánok belõle szálló-
igét faragni!)

14.� Fazekas Mihályt nem tudtam közvetlenül elérni; egy nagyszabású holly-
woodi partin múlatta magát, majd a buli fáradalmait több hétig pihente Flori-
dában. Kikapcsolódni kívánván nem hagyta meg sehol a telefonszámát. Ugyan
megpróbáltam elérni a Bugattiba beépített rádiótelefonján keresztül, de nem
vette fel. (Csak miheztartás végett: Bugatti EB 112, hatezer köbcenti, 12 szelep,
460 lóerõ, 4,7 másodperces gyorsulás!)

Hiába: aki sztár, az sztár!
Sebaj, azért én bízom benne, hogy nem lesz semmi probléma...

14
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15.� Persze nem mindenki álmodik szépeket. Ez az áldásos belsõ késztetés
hajtotta móka nem jellemzõ B. Viz Elekre sem. Õ csak akkor álmodik, ha alszik.

Történetünk nevezetes éjjelén – ami a részeg csámborgás miatt is igen rövid-
re sikeredett – Eleknek szörnyû álma volt. Álombeli vágya szerint moziba ment
volna; már a jegyet is megváltotta az „Apacsok” címû filmre. Az utolsó pillanat-
ban azonban rettenetes akadály gördült elébe: egy katasztrófaszerû gyorsasággal
és elánnal rátörõ hascsikarási roham kerekedett felül elgyöngülõ testén, és végül
maga alá gyûrve a szerencsétlen buszsofõrt a nadrág is megtelt nem kívánt tarta-
lommal. Az átélt fizikai megpróbáltatások után a másik kín: a dilemma a megvett
jegyek és az elõadás megtekintése, valamint a váratlan „vis maior” körül. Ideje
nem volt tisztálkodni és átöltözni, a filmet viszont módfelett szerette volna meg-
tekinteni, ráadásul a jegyért már jóval korábban leperkálta azt a rengeteg lóvét a
pénztáros nyanyának. Végül is azonmód elment a moziba. Besurrant a nézõtér-
re, majd amikor már éppen kezdte volna magát elengedni, hirtelen felgyulladt a
villany és megszólalt a hangosbemondó: „B. Viz Elek, álljon fel!” minden szem
reá szegezõdött, majd az arcok undorodó fintorokba csavarodtak.

Elek pedig menten szörnyethalt...
Majd felébredt.

16.� Ilyen éjszaka és ébredés után nem csoda, ha valaki morcosan ül a busz
volánjához, még ha az illetõ történetesen egy professzionális buszsofõr is, ak-
kor sem. Egy Elek féle személyiség-torzult ember esetében egy ilyen helyzet – a
konzekvenciák tekintetében – még többet von maga után, nevezetesen a bosz-
szúvágyat. Már a második megálló után ráakadt áldozatára!

A ZIMMEZUM Rt. tulajdonában lévõ vállalati busz kapitányaként elég jól is-
merte az utazóközönséget, köztük Mikorka Kálmánt is. Mikorkáék legkisebb fia
ambiciózus fiatalemberként került a cég védõszárnyai alá. Minden üzleti vona-
lon megnyilvánuló tehetsége sem pótolhatta azonban a bölcsességet és a ta-
pasztalatot, amit bizony csak az idõ érlelhet meg mindõnkben. Eme tapasztala-
tok híján õ sem tudhatta, hogy milyen hatalmas úr a céges busz sofõrje.
Oktondiságában arra vetemedett, hogy reggelijét rendre a busz fedélzetén el-
költve morzsát merjen maga mögött hagyni. Ráadásul az Elektõl kölcsön ka-
pott zöld, mûanyag homokozóvödröt sem adta vissza határidõre.

Ezen szomorú – bár felemelõen sorsfordító – reggelen még egy icipicit el is
késett a megállóból. Gondolatai szárnyán éppen eljutott a bölcs megfontolásig:
„Eleinte meghúzom magam, késõbb majd zavartalanul csinálhatom a feszültsé-
get”, mikor:

– Most megvagy, te csirkefogó! – mormolta félhangosan a buszsofõr, majd
benyomta az ajtócsukó gombot. Kálmán menten szörnyethalt... majd érezte,
hogy nincs minden rendjén, az utolsó elõtti pillanatban megszaporázta lépteit,
de mindhiába. Az utolsó pár, futásban megtett lépés csak éppen arra volt ele-
gendõ, hogy dühösen fújtatva és kétségbeesetten integetve elkapja a buszsofõr
kajánul vigyorgó tekintetét. A merénylet szándékosságához kétség sem férhe-
tett, hiszen Elek – magát türtõztetni nem tudván – elõbb fityiszt, majd nagy ívû
szamárfüleket mutogatott a fiatal üzletembernek.

15
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A busz trotyogva húzott el a megállóból; mintha a karburátor pöfékelésében
is lett volna valami cinikus rosszindulat.

17.� Mikorka Kálmán – mint ahogy azt korábban már említettem volt –
meglehetõsen ambiciózus fiatalember hírében állott, s mint ilyen, igen indula-
tos is volt (tán még ma is az).

– Megállj, te nyomorult porbafingó! – fakadt tehát ki belõle õszinte indulat-
tal, és már loholt is a legközelebbi telefonfülkéhez. Piciny uzsonnástáskája ma-
gatehetetlenül lötyögött nyakában, benne a Mackó sajt elégedetlenül brummo-
gott – ellentétben a közhiedelemmel, mely szerint ugyebár ez lehetetlen.

– Halló, taxiállomás?...

18.� – Szép dolog az önállóság, meg a szabadság, no de ennyire?! – kezdte a
füstölgést Döbrögi. – Meg aztán hogyan kerültem én ide, erre a buszra? Ez a
másnapos, biliárdgolyó fejû manus még a végén az Örök Vadászmezõk árkába
vezet bennünket, pedig a magam részérõl én még szeretném kicsit felülrõl sza-
golni az ibolyát. No, nem mintha ez engem speciel különösebben izgathatna,
Fazekas Mihálynak köszönhetõen (mint minden tisztességes örökkévaló) úgyis
túlélném az esetet.

Megszakítva belsõ monológját körbejáratta tekintetét a busz zötykölõdõ uta-
zóközönségén. Csupa lárvaarc; áhítattal ölben szorongatott diplomata- és
uzsonnás táskák; kabátujjakból gumiszalagon lógó kesztyûk; ereszkedett poca-
kok húzentrógerek alatt; tornazacskók; degeszre tömött pénztárcák; cipõpaszta
illat; kissé szétmázgálódott cipõkenõcs a jellegzetes magyar-menedzser padli-
zsán, zöld, sárga, piros és rózsaszín árnyalatú öltönynadrágok alól kikandikáló
fehér zoknikon.

– Szép kis helyre keveredtem! De vajon miért? A magamafajta irodalmi figu-
rák mindig célszerûen cselekszenek. Még az is meglehet, hogy itt van közöt-
tünk Lúdas Matyi, bár ez valószerûtlenül egyszerû lenne (Zeke professzorhoz
méltatlan).

A biztonság kedvéért alaposan szemügyre vett egy-két gyanús alakot. Mel-
lette egy jóember leesett állal, felakadt szemekkel hortyogott, egy-egy agresszí-
vebb horkantásra megremegett álla alatt a tekintélyes méretû toka. Srégvizavi
egy élveteg tekintetû dáma kísérletezett bárgyú ülésszomszédjával (egy mac-
kóalsóba és kifakult norvégmintás pulóverbe, valamint vörössel bokszolt drapp
színû bakancsba burkolózott emberrel): elõbb robbanó cukorkát etetett vele,
majd – miközben az döbbenten hallgatta szájában a recsegést, ropogást – dur-
ranó golyóbisokkal kápráztatta el. Az összecsapódott kék és sárga golyók bûzös
füstöt kibocsátva, szikrázva durrogtak a vihogó nyanya kezében. Hátrébb
tréfálkodva-vetélkedve ütötte el az idõt három figura: – Mondd gyorsan egy-
más után a nevedet, Árpi! – kezdte az egyik kópé agyafúrt ábrázattal. – Nagy
Árpi, Nagy Árpi-nagy-árpina-gyár pina-gyár pinagyár – engedelmeskedett
amaz színlelt gyámoltalansággal, hamar szerteröppenõ röhögésnek kellõ ala-
pot szolgáltatván. Ezt követõen visszatértek a kártyához: – Szeretném, ha ma
lóerõben játszanánk! – szólt az elõbbi nagykópé (a késõbbiekben még elõbuk-

16
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kanó Pisch Illés); Döbrögi hátrasandítva látta, hogy Illés kezében ott lapul a
LOLA T-49!

Ispánunk éppen levonta a megfelelõ konzekvenciákat: „ez nem volt valami
sportszerû dolog”, mikor hirtelen nagyot lökött utasain a busz, B. Viz Elek
izomból beletaposott a fékbe.

Egy taxi vágott elébük, agresszíven zárta el a továbbhaladás útját; halkan,
mélyen berregõ motorja mintha morgott volna, a hûtõrács fém lemezei szinte
vicsorogtak.

19.� – Szarházi! – üvöltötte... de hogy ki, azt csak picit késõbb kötöm a ked-
ves olvasó orrára.

Egy biztos: üvöltötte! ...és hogy aki hallotta, az menten szörnyethalt.

20.� A Mezítlábi réten mindig nyár van. Ezt persze csak a mesehõsök és a
mesebeli dolgok olyan szakértõi tudják, mint amilyen Ön is, kedves olvasóm. 

Szóval – míg történetünk másik cselekményszálán, a latyakban ácsorgó cé-
ges buszon készülnek összecsapni az indulatok –, addig mi nyugodtan elkezd-
hetjük mesebeli sétánkat itt, a Mezítlábi réten.

– Péter?! – szólt messze zengõn Vilmos hangja a hajnali pára és illanó köd
lepte debrebenci erdõben.

– Vilmos?! – jött kisvártatva visszhangzón a válasz az erdõ egy másik pontjáról.
„Ezek eltévedtek” – gondoltam és fürkészve körbejárattam tekintetemet a

páradús erdei levegõvel borított tájon.
– Péter?! – hallatszott ezúttal még messzebbrõl.
– Vilmos?! – a válasz szinte beleveszett a semmibe, egy mókus-zörgette fe-

nyõág zaja majdnem elnyomta.
„Ezek szerint én is eltévedtem – folytattam a gondolatot, barátaim pedig

egyre távolabb kerültek egymástól. – Segítenem kell!!”
– Péter?! Vilmos?! – kezdtem az üvöltözést, majd látva, hogy ez hatástalan,

ekképp folytattam:
– Pémos?! Vilter?!

17
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Nemsokára hangzavar támadt, egyre közelebb és visszhangoktól egyre in-
kább zavartalanul üvöltöztünk:

– Péter, Vilkó, Pémos, Lackó, Lacter, Pékó, Vilmos, Lacmos, Vilter stb.
Kisvártatva felszállt a köd, a jókedvû Napocska egyik huncut sugara meg-

csillant barátaim kopasz kobakján. Egyszerre kiáltottuk:
– Péter, Vilmos!
– Vilmos, Lackó!
– Lackó, Péter!

21.� Közülünk Péter járt legtöbbet a Mezítlábi réten, és mint az efféle túra
legavatottabb mestere, pontosan ismerte az itt bevett illendõségi szokásokat.

– Vegyétek le a cipõtöket – kezdte a rét szélén – és tegyétek le azt valamelyik
tölgy tövébe, esetleg rejtsétek el az egyik odúba. Nem árt az elõvigyázatosság,
errefelé még el-elkóborolhat valaki a nem álmodók kietlen világából például
veszélyes hulladékot lerakni, vagy valami hasonló gonoszságot mûvelni, és ak-
kor jaj lehet a cipõinknek!

Kilépve a jó öreg szarvasbõr cipõbõl már éreztem, hogy valami egészen
rendkívüli következik, talpammal óvatosan megérintve a harmatos mesebeli
pázsitot pedig megtapasztalhattam azt.

Meztelen talpam belesimult a nedves és puha növényzetbe, a lábam alatt
könnyedén hajló virágok, fûlevelek peremén csillogó harmat-gyöngyszemek
hangtalanul pattantak folyadékká és hajnali hûvös balzsamként kényeztették
bõrömet. Apró neszezéssel lépdelõ önmagam teljesen megtisztult, s minden
terhét könnyedén leadó lényem frissen, bátran és szelíden ámuldozva állt meg
a szemkápráztató, ugyanakkor lágyan simogatva melengetõ napsugárban.

22.� Nem akármilyen megtisztulás volt ez! Mélyreható és döntõ jelentõségû!
Beszippantva a rét friss és átható illatát egyszerre mintha magamba szippantot-

tam volna a régi, hosszú vakációk átforrósodott diafilmvetítõinek porégett illatát
is. Azt az izgatott, gyomor körüli bizsergéssel fûszerezett boldog várakozást érez-
tem, amit hajdanában a nyikorogva filmet görgetõ masina ontotta képek kápráza-
tos kavalkádja oldott fel, elmosva a valóság és a teremtõ képzelet közötti határo-
kat. A diamesefilmek idealizált szín és hangulatvilága tudatomban rögtön rímelt a
gyermekkoromban édesapámtól kapott bélyeggyûjtemény színkavalkádjára.
Gondolatban fellapoztam a sárgult lapú albumot... recsegve hajoltak a megvénült
zsírpapír-védõlapok. Filléres mesejelenetek ötlöttek eszembe, régvolt idõk szorgos
postás kisasszonyainak titokzatos pecsétlenyomataival a sarkokon. A répamese,
Piroska, Csipkerózsika, A holló, a róka és a sajt, Lúdas Matyi...

Megérintve a mogyoróbokrok, tölgyek, platánok törzsét, kezemben morzsol-
gatva a fû közötti, avarlepte termékeny földet szinte megelevenedett ujjaim
között a régi építõjáték, hallottam az összekoccanó fahasábok tompa, meleg
hangját.

– Nézd csak, Lackó – törte meg tûnõdõ ámulatomat Péter – ez a rengeteg vi-
rág, nos ez az, ami miatt annyira szeretek erre sétálni. Ráadásul, ha jobban
megnézed õket, akkor észre fogod venni, hogy ezek nem akármilyen virágok!

18
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– Igen, nagyon, egészen rendkívülien szépek – feleltem.
– Ennél azért sokkal áttételesebb dologról van szó! – vette át a szót Vilmos. –

Nézz csak alaposan körül! Itt van ez a kakukkfû, vagy ez a pipacs... amott egy
pongyolapitypang.

– A pongyolapitypang, másnéven a gyermelkáncfû a kedvencem! – kiáltot-
tam fel õszinte lelkesedéssel.

– Ott egy gyönyörû rezeda, ott egy harangvirág, arrébb egy mohával lepett
kicsiny domb tövében pediglen egy tõ kutyatej. Ugye mind szakasztott olyan,
mint amilyeneket a Nagyerdõben szoktál szemlélgetni?

– Hogyhogy szakasztott olyan!? Hát ezek nem azok?
– Nem bizony – folytatta Péter –, gyere, lépj közelebb ehhez a kis

gyöngyvirághoz!... Úgy, ni! Most pedig fogd meg; óvatosan érintsd meg a te-
nyereddel! Gyöngéden, épp hogy csak hozzáérve.

Különös, bizsergetõ érzés volt. Az apró növény piciny, gömbölyû virágai
nedvességtõl duzzadtan valódibbak voltak a valóságosnál. Az a különleges,
megmagyarázhatatlan jó érzés azonban mégis valami természetfölöttire utalt.

– Most meglepõdtél, ugye? – kérdezte Péter és barátságosan mosolygott hozzá,
én pedig döbbenten bólogattam.

– No, de mi ez?
– Ez a kis virág, csakúgy, mint a Mezítlábi Rét összes többi virága valójában

varázsvirág, úgynevezett „gondolj-rám-virág”;9 a szeretettõl nõnek.

23.� Mindezenközben:
– Szarházi! – harsant fel ismét a kiáltás, ezúttal csaknem olyan hangosan,

hogy majdnem áthallatszott regényem pozitív cselekményszálába is.
„No, azért az már tényleg túlzás lenne” – gondoltam, és rögtön abbahagy-

tam ezt a �-ot.

24.� Barátaimmal lazán elheveredtünk a Mezítlábi Réten; önfeledten szip-
pantottam magamba a szeretetnövelte varázsvirágok diszkréten kellemes,
mégis határozott illatát.

Egy, tenyerembe kalandozott katicabogár furcsán fürge vadász-cserkész út-
jait nézegetve – melyek során levéltetvek után kutakodva szaladgált le, s fel uj-
jaimon az ártatlan – gondolataim hirtelen másfelé kalandoztak. Eszembe jutott
Fazekas Mihály és a gyönyörû Bugatti, no és persze az a nagycsomó
bronzbarnára sült punáta, aki dédelgette õt floridai vakációja alatt. Hirtelen fel-
rémlett bennem egy régi-régi történet, s az ahhoz kapcsolódó ábrándok:

� � �
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9 Szerzõ: Nemes Nagy Ágnes.
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A megmérettetés

„Nem kellett volna kirúgnia!” – gondoltam és nem érezvén pontosan, hogy el-
keseredésbõl, vagy döbbent meglepõdésbõl van-e több bennem, kiléptem a do-
hos szagú tanszéki irodából.

– No, de miért? – kérdezték riadtszemû évfolyamtársaim.
– Nem tudom! – nem mentegetõztem, maradjon az a hülyék kiváltsága.
– Ilyen geci ez a Benny Hill?10

A kirúgott vizsgázók jellegzetes kényszerû slendriánságával és sanyarú ábrá-
zatával vágtam neki az albérlethez vezetõ útnak. Miközben csontomig vájta be-
lém jégcsap fogait a szegedi zimankó, agyamban a gondolatszálak a megesett
csúfság körül gabalyodtak. „Mivel vétettem én ennek a szerencsétlen ember-
nek, hogy ily rútul elbánt velem?”

Néhány percnyi keserves kutakodás eredményeképpen rábukkantam a góc-
pontra. Igaztalan kirúgatásom miatt – mely megmételyezte a termelõszövetkezeti
jog tudománya felé tett elsõ, bátortalan lépéseim hangulatát – bizony önnön, szer-
telen csintalankodhatnékomat okolhattam. Az utolsó szemináriumon ugyanis nem
átallottam egy tréfával tompítani a ZH-írás élét, mikoris az egy termelõszövetke-
zettel kötendõ jogtanácsosi munkaszerzõdés nálam eképpen vette kezdetét:

„Munkaszerzõdés, amely létrejött egyrészrõl a Julius Caesar Termelõszövet-
kezet (Róma), a továbbiakban mint TSZ; másrészrõl dr. Zeke László (Debrecen),
szakképzett inszeminátor, a továbbiakban mint DR. között, alulírott helyen és
napon, az alábbi feltételekkel: ...”

Oktalan tréfálkodásom nem sejtett gyümölcse ekként érett hát be, s éktelení-
tette el leckekönyvem lapján az eladdig érintetlen „utóvizsgák” rovatot, nem-
különben oktondi padtársamét, ki hasonló tartalommal kötött megállapodást a
„Marcus Antonius Termelõszövetkezettel”; csakúgy, mint egy tõlünk teljesen
független, másik csoportbéli mohikánét, ki a feladatra válaszként felsorolta a le-
gendás aranycsapat tagjait. Mindhárman titkon abban reménykedtünk, hogy
az unokáinknak majdan prímán mesélhetõ vagány jópofaságunk – nem lévén
ideje az adjunktus úrnak kijavítani a ZH-kat – kockázat nélkül való. De nagy
marhák voltunk!

Ezúttal nem adatván meg nekem a letett vizsga utáni negédes semmittevés
és révedezés nyugodt öröme, visszatérve az albérletbe tépelõdésbe kezdtem:

„Paragrafusok között bogarászva töltsem napjaim? Mások ügyét-baját leren-
dezvén ne maradjon semmi nyoma ténykedésemnek? Még a legszerencsésebb
esetben is maximum a pénzhabzsolás sekélyes örömével kell, hogy beérjem?

Mi más lehetnék, ha nem jogász?...
Talán orvos? Hippokratész kicsi, kontár utódaként kalamoljak más kórsá-

glepte, s felgyógyulást kínlódva váró testében a hálapénzlesõk jellegzetes ál-
szent arckifejezését magamra öltve?

Legyek talán színész: minden, és semmi igazán?

20

10 Hill, Benny, angol komikus, világhírnévre burleszk filmekkel tett szert; rendkívüli mó-
don hasonlított rá a regényünkben megjelenõ tanár.
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Lehetnék esetleg vilanyszerelõ?... Természetfeletti erõket biztos kézzel zabo-
lázó hétköznapok hérosza?... Hogy a végén a legelvetemültebb amerikai go-
nosztevõk módján végezzem: áram által agyoncsapatva?

Ennyi erõvel a kukások hétköznapi és kézzelfoghatóan hasznos mesterségé-
nek ûzésére is adhatnám fejem!... Hogy nap nap után más mocskában
hempergõzzek?... Nem!

Mi lenne, ha tanár lennék? Ócska kifogásokat rögtönözve meneküljek a ne-
bulók tudásszintemet meghaladó kérdései elõl? Ennek azért nem szívesen ten-
ném ki érzékeny lelkemet.

Legyek talán rockzenész?... Még mit nem! Valamilyen farkaskutya nevû ban-
dában, szegecses zekében, amatõr csörömpölésre szánalmasan vonagoljak? Tu-
dod mikor!?!

A jazz muzsikusok, festõk, szobrászok kreatív mesterségérõl bizony már
vagy tizenöt, húsz éve lekéstem, mikor összhangzattan, vagy rajz, vagy tudom-
is-én-mi óra helyett a pongyolapitypang és a katicabogár megfigyelésével, heli-
kopter szerkesztéssel, hintalovaglással, vattacukor evéssel, vagy éppen lég-
gömb eregetéssel voltam elfoglalva.

Viszont mi lenne, ha író lennék?... No, nem az a savanykás ízû, erjedt tejter-
mék, hanem tollforgató!

Igen, ez nem is rossz! Írónak kifejezetten fiatal vagyok, mondhatni: idõmillio-
mos; elõttem az egész pálya!!”

Eképpen határoztam el nagy hirtelenséggel – letörtségbõl vett lendületû mo-
sollyal –, hogy író leszek. „Tintába mártom tollamat / és tiszta kék égbe maga-
mat.” Jutottak eszembe a költõ sorai.11

A hirtelen támadt, szemlátomást ragyogó ötlet áttüzesített. Hamar feledni kí-
vánt rövid múltam, mint levedlett szennyes gönceim repültek sutba.

Egy biztos: toll és fehér papír mindig lesz a közelemben. Ha már a kegyetlen
sors a kamerát és a karmesteri pálcát, no meg az ecsetet és a vésõt kicsavarta
kezembõl és így a mûvészi önmegvalósítás számomra nem valósulhat meg át-
tételesen, így kénytelen leszek a legtisztább és a legkomplexebb önmegvalósítási
formát választani, és írni! Míg az összes többi mûvészeti forma igyekszik vala-
milyen alkotóban rejlõ készséget tökéletesre fejlesztve különféle produktumo-
kon keresztül közvetíteni az általunk ismert világmindenség legösszetettebb,
legbonyolultabb anyagának, az emberi agyvelõnek termékét, a gondolatot, nos
addig én maradok a vegytisztává csupaszított gondolatoknál. Mi más is közve-
títhetné jobban az alkotó ember gondolatait; talán valami klampácsolás (vagy
még inkább: klimpírozás) egy zongorán, esetleg krikszkrakszok pacsmagolása
valami vásznon, ne adj’ Isten verejtékezve tekergõzni balettruhában? Hát mi-
csoda dolog az?

Izgalmas, élvezetes kalandozás szimbólumok, metaforák, allegóriák kesze-
kusza világában, az igen... no nem valami kesergõ poéta módján, hanem igazi
sztárként, mint megannyi intellektuális kalandra éhes, lelkes olvasó bálványa;
mellesleg egy négyszázhatvan lóerõs cabriolet Bugatti büszke tulajdonosa.

21

11 József Attila: Hét napja.
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Meg kell gyõznöm embertársaimat, hogy nekik is jobb, ha békén hagynak és
szépen csendben eltartanak; be kell, hogy lássák: jobban járnak, ha megveszik
a könyveimet és a tanulságos írások okozta katarzis szárnyán idõnként kiemel-
kednek a hétköznapok ütött-kopott világából a magasabb rendû eszményi vi-
lágba, a tökéletes és tiszta karakterek megkomponált, harmonikus szférájába.
És mindez éves szinten – az ország népességére vetítve a számokat – körülbelül
harminc fillérbe kerülne évenként és lakosonként. Persze, ahogy így jártamban-
keltemben elnézem õket az utcán, ez a meggyõzés nem lesz könnyû dolog.

A gyengéjüknél kell õket megragadni! Azt kell adni, ami a legjobban hiány-
zik! Hadd röhögjenek! A nevetés ugyanis fantasztikus dolog, egy bizonyos
szempontból talán csak az orgazmussal rokonítható: mindkét jelenséggel fogal-
milag összeegyeztethetetlen a boldogtalanság. Fel kell oldódjanak a nevetés
tisztítótüzében! (Egyébként is a tudósok állítása szerint egyetlen vidám élmény,
kacagás legalább két napra felélénkíti az emberi szervezet immunrendszerének
teljesítményét.)

Szóval az ideológiai recept már készen van, csupán fel kell vérteznem ma-
gam a kultúrára szomjúhozó embertársaim iránti felelõsségérzet büszkeséget
és tartást adó páncéljával: írásaim olvasásával töltött minden percet élvezniük
kell, csakúgy, mint tenmagamnak az írással töltött perceket. No, persze nem
elégedhetek meg a felszínes szórakoztatás posványában dagonyázók kétes ér-
tékû élvezetével, a mûanyag gyöngy talmi csillogásával! Hiszen mit ér az idõk
végtelen óceánjába hajigált üzenet nélküli palack? Milyen mámorító gondolat:
barátságot szõni-fonni, lelki közösségbe kerülni ismeretlen, idõben és térben tá-
voli emberek ezreivel! Kihasználni az olvasás intimitását! A kedves olvasók pi-
henni és szórakozni vágyván úgy döntenek majd, hogy velem, pontosabban
emészthetõvé zabolázott gondolataimba merülve töltsék idejüket; hamarost
pediglen együtt repülünk a fantázia eszeveszett hullámvasútján, érzékeny lel-
kû naivák, karakán és eszmei hõsök, vidám, szomorú, vagy éppen kegyetlen és
még ki tudja hányféle regényhõs társaságában: a kedves olvasó és az addigra
már porrá lett tenmagam. Káprázatos érzés belegondolni, hogy valaha intim
magányukat velem megosztani kívánó fiatal lányok meleg tenyerébe és bárso-
nyos ölébe simulhatok – egy könyvformára merevedett gondolattömeg segítsé-
gével, mi legigazibb lényemet, a formátlan szellemet õrzi. (Vagy éppen – Arisz-
totelész szerint – a legbonyolultabb formát: a szellemet; végül is egyre megy!)
Saját, tökéletessé kristályosodott valómat! Teremtek magamnak egy külön, va-
rázslatos világot, hol a szerelmek örökre beteljesedettek, a szánalmas hõsök bu-
kása fájdalmasan visszafordíthatatlan, a megrázó, váratlan fordulat az idõk vé-
gezetéig felkavaró marad.

No, de mi légyen az, mit a jó öreg Arisztotelész-szülte bölcsességgel élve tö-
kéletes formává; anyagtalan, tõlem függetlenül létezõ szellemmé formáljak?
Milyen formára faragjam az isteni szikrát, a mûvészi alkotás fürge spermiumát:
az invenciót? Mi sem egyszerûbb ennél, mintsem válaszolni efféle csacska kér-
désekre! Természetesen prózát; hosszú és ravaszul megszerkesztett regényeket;
novellákat, melyek pofoncsapnak; õrült lendületû drámákat kell írnom. No, és
persze pusztán az irodalomtörténészek kedvéért egy-két szárnyalóan könnyed
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esszét; sõt – tényleg már csak az igazi ínyencek kedvéért – nem fogok eliszkolni
a versírás, a lírai húrok pengetése elõl sem. Hernádi Gyula12 mester irodalmi
öttusa elmélete szerinti nemes vetélkedés minden ágában jeleskedni kívánok
majd; hosszútávfutni a regényírással, lovagolni a verseléssel, úszni az esszéírás-
sal, vívni a drámaköltéssel, célba lõni a novellaírással. Azért fõszabályként ma-
radunk a világot megéneklõ epika egyenlítõ méretû ölelésében!”

És már láttam is magam elõtt az irodalomtörténet forradalmi fordulatát je-
lentõ elsõ regényem befejezése köré kerekedett ünnepséget, mikoris a mûvé-
szeti élet elitjének koszorújában nyilvánosan teszem fel a pontot a regényóriás
utolsó mondatának, utolsó szavának, utolsó betûjére, mely teljesen céltudato-
san i betû; a látható nagyságok mellett lángelmék szellemei lebegtek körülöt-
tem, vállamat személyesen William Shakespeare öleli át.13

Gondolatban már elém is csusszant a kinyomtatott mû, hátlapján egy engem
alkotás közben ábrázoló kép a szokásos nevetségesen nagyképû pózban: „a
Mester”. Elõttem kinyitott füzet, tollak, tintatartó, jegyzetek; a háttérben köny-
vespolc; mindezt és a mosolygós alkotót függönyön átszûrt, lágyan simogató
fények borítják. Közvetlenül a kép alatt emelkedett hangvételû szerkesztõi
gondolatok: „Az elvitathatatlan tehetségû fiatal író-géniusz elsõ mûve – össze-
sorvadt irodalmi életünk rég várt szenzációja – minden bizonnyal arany betûk-
kel kerül bejegyzésre a magyar- és világirodalom képeskönyvébe egy egészen
új fejezet elsõ lapjára...”

„Holnap megyek és autogramokat osztogatok egyetemi csoporttársaimnak,
hadd örüljenek” – gondoltam és máris kellemes borzongással töltött el annak
tudata, hogy õk majd csak késõbb jönnek rá, hogy nem hülyéskedtem: „Pedig
õ már akkor megmondta; milyen ostoba vagyok, hová tehettem azokat a felbe-
csülhetetlen értékû ereklyéket?”

Világosan éreztem: miután ilyen könnyedén véve az elsõ akadályt bebocsá-
tást nyerhetek a mûvészvilág szféráiba, a folytatás sem maradhat el! Az irodal-
mi életbõl tett kicsiny kirándulásaim sem maradhatnak visszhang nélküliek. Itt
van mindjárt a filmforgatókönyv írás és az Oscar-díj. Már láttam is magam,
amint a kultúrvilág felcsigázott polgárainak otthonában a televízió készülékek
képernyõinek millióin szerényen mosolygok – az osztályrészemül jutott kis
kockában –, míg erõlködve örömet színlelõ társaim irigykedve tapsolnak; majd
amint az éppen aktuális bombázó sztár kezembe nyomja a díjat.

Világosan láttam magam elõtt már a mû megjelenését követõ elsõ érettségi
tételsorát, melyben jómagamat is választhatták a lelkes és szerencsés nebulók.
(Egyébiránt a jelen írástól teljesen függetlenül megjegyzem: a „De hol a lélek
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12 Hernádi Gyula (1926–2005) Kossuth-díjas (és Alternatív Kossuth-díjas) író, költõ, színmû-
író, Jancsó Miklós filmrendezõ szellemi ikertestvére. Szárnyaló fantáziájú, szabad alkotó.
Elsõ regényem: De hol, a lélek fogkeféje? elõszavát írván õ nyitotta ki elõttem a Magyar Iro-
dalom kapuját. (Megj. – Z. L.)

13 A De hol a lélek fogkeféje? utolsó mondata így szól: „Ezen aktus feltételeinek megteremtése
iránti vágytól hajtva most addig mesterkedek, míg nem sikerül valahogy egy i betûre
végzõdõ mondatot regényem kunkori farkának végére kanyarítani.” 
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fogkeféje?” címû regényem megjelenését követõ elsõ érettségin az egyik vá-
lasztható tétel irodalomból ekként fogalmazódott meg: „Egy XX. századi ma-
gyar regényíró mûvének elemzése.” – Pusztán csak a móka kedvéért ezt én az-
tán gyorsan – míg valaki észre nem veszi – magamra vettem.)

Könnyedén és hamar ekképp az életmû, melyet – egy pár éven belül, még
mindig pimaszul fiatalon – módomban állhat akár még egy irodalmi Nobel-díj-
jal is megkoronázni. Képzeletben már borzongva át is éltem, amint fanfárok kí-
séretében méltóságteljes kimértséggel meghajolok a svéd királyi pár, majd a dí-
jat odaítélõ tudós testület professzorai, végül az állva tapsoló közönség elõtt.

Életem váratlan és hirtelen fordulatától bezsongva, rögvest lázas munkálko-
dásba kezdtem: hamar papír és írószerszám kerekedett asztalomra, fény gyul-
ladt az asztali lámpában...

Éppen az elsõ, irodalomtörténeti jelentõségûnek szánt betû papírra vetésé-
hez készülõdtem, mikoron mélyrõl (miként színházban az Úr hangja szokott),
elemi erejû gyomorkordulás csapta meg fülemet. Önnön gyomrom gáncsosko-
dó figyelmeztetésére megremegett kezemben a penna.

���

– Manóillat!
– Tessék? – kérdeztem a merengésbõl hirtelen felocsúdva.
– Manóillat! – ismételte meg Péter.
– Hát az meg milyen? – kérdezte számból kivéve a szót Vilmos.
– Mint az érett szamóca – kezdte a fejtegetést Péter, miközben mutatóujjam

hegyérõl halkan berregve felszállt a kis katicabogár és elrepült szerencsét pró-
bálni a rét pagonyövezte vidéke felé.

25.� – Hallottátok mit mondott?! – fordult bordóvá vörösödött fejjel B. Viz
Elek az utazóközönséghez.

A munkába igyekvõ Rt. alkalmazottak megrökönyödve figyelték a hirtelen
támadt, látszólag minden elõzmény nélkül való „indulat-vulkán” kitörését. A
vad támadás eszközét védekezésként használó buszsofõr vehemenciájától egy
pillanatra meghátrálni látszó Mikorka Kálmán elõbb még a visszakozás útját
kereste:

– Nem is azt mondtam, hogy szarházi!
– Hát akkor mit? – kérdezett vissza pökhendin, magas lóról (praktice: busz-

sofõri ülésrõl) a gonosz buszvezetõ.
– Azt, hogy „ez bizony szarházi dolog volt” – idézte önmagát (mi ezt nagyon

jól tudjuk: hamisan) Kálmán.
– Hazug, gyáva kutya! – üvöltötte magabiztosan Elek, majd elborult aggyal

és bíborvörös homlokán dagadozó, hatalmas kék erekkel Kálmán:
– Szarházi!
– Aha! – dünnyögte Döbrögi; szemében hamiskás fény csillant.
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26.� Miközben Döbrögi alaptalan gyanúja fölébredt Mikorka Kálmánnal
szemben, a többi efféle csetepatéhoz nemigen szokott utas kocsonyává der-
medt; a kártyapartnerek kezében megállt a lap (még a Lamborgini is Nagy Árpi
kezében), a rezgõ tokájú fickó szemhéja felpattant és delejes kígyó tekintettel
meredt a civódókra, a durranó golyós dáma és nyámnyila partnere is abba-
hagyta a vihogást. Még a hírolvasó hangja is elakadt egy percre a rádióban.

– Na, ugye – kezdte diadalittasan Elek –, most is azt mondtad, hogy szarházi.
– Persze, hogy azt mondtam, hiszen az vagy!
– Engem ne merjen tegezni többé! Uraim – fordult hirtelen az elsõ ülésen

megszeppenve kucorgó két padlizsán színû butiköltönyöshöz a sofõr –, önök
ugyebár hajlandóak lennének tanúskodni, adott esetben a bíróság elõtt.

– Hát izé – kezdték emezek, Elek pedig látván a kezdeti bizonytalanságot is-
mét keményített a taktikáján:

– Maga pedig azonnal szálljon le a buszról, nem vagyok hajlandó egy ilyen
emberrel együtt utazni.

– Mi az, hogy nem hajlandó?! Elviszel és kész! Ez a te dolgod.
– Mondtam már, hogy ne tegezzen, és különben is, nem maga mondja meg,

hogy mi a dolgom!
– Márpedig én nem szállok le!
– Akkor én nem megyek egy tapodtat sem tovább! Egyszerûen nem vállalom

a felelõsséget a harminc utas életéért. Hogy is tudnám, mikor kora reggel
leszarháziztak?! – és B. Viz Elek kinyitotta a busz hátsó ajtaját (ugyanis Kálmán
idõközben befészkelte magát a biztonságosnak vélt buszbelsõbe). Elek karba
tett kézzel várta, hogy kiszolgáltatott ellenfele mitévõ lesz.

– Ezt még megkeserülöd – mondta Kálmán sziszegve, és néhány másodperc-
nyi feszült csendet követõen lassú, kimért léptekkel elhagyta a fedélzetet.

Miközben végigsétált a szemlesütve sunyító kollégák hallgatag sorfala kö-
zött (szemlátomást a nemzethalál gondolatával foglalkozva), tekintete találko-
zott Döbrögiével.

„Aha, õ lesz az!” – gondolta az ispán és azt hitte rábukkant Lúdas Matyira.
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27.� – Hát szóval, ami itt van, ami itten ebben a városban uralkodik!? – for-
dult Döbrögi a dermedtségbõl lassan felocsúdó utastársak egyikéhez, történe-
tesen Bekak Illáshoz.

Illás (akárcsak Vörösmarty Mihály esetében Tünde, Csilla, vagy Dugonics
András esetében Etelka, ez a keresztnév is a szerzõ találmánya – remélhetõleg ol-
vasóim gyermekeiket egyre nagyobb számban illetik majd e névvel), szóval Illás
kezében megrökönyödött a Törpapára mintázott fejû PEZ cukor adagoló beren-
dezés, értetlenül csillantak meg csíkos ingének Donald kacsa, Miki egér, Törpilla
és Hókuszpók díszítésû gombjai. A részvénytársaság történetében – legalábbis
amióta õ tagja az igazgatóságnak – nem történt semmi efféle skandallum.

Bekak Illás azonban nem válaszolt a furcsa idegen méltatlankodást és csodál-
kozást kifejezõ pszeudokérdésére. Azon túl, hogy nem ismerte, vagy inkább:
nem ismerte fel (agyában a gyermekkori olvasmányélmények már régen elér-
hetetlenül mélyre süllyedtek az üzleti megfontolások, kalkulációk trágyájában)
némi reflexszerû averzió is feltámadt benne hallván Döbrögi pórias akcentusát.
Tekintetével legjobb barátját, üzlettársát, az igazgatósági tagok közötti titkos
szövetségesét Pisch Illést kereste.

„No, ez is jópofa egy ember, a fene vinné el azt a pökhendi, felfuvalkodott
hernyó pofáját!” – fakadt ki csak úgy magában Döbrögi, majd csaknem elfeled-
kezve eredeti céljáról hozzátette: – „Nehogy a végén téged találjalak megver-
ni!” – ezzel elfordította sértõdött tekintetét.

A panorámaablakon kívül csodálatos táj, egy természeti tünemény tárult
szemei elé: egy viszonylag kicsiny, elszigetelt területen, a ködös, lucskos téli táj-
tól teljesen elkülönülve napsütéses pagony és árnyas erdõ övezte rét illattól
lüktetõ színei. Szinte érezte a tüdõbalzsamozó, friss, hûs levegõt; a virágpor lágy
és édeskés illatát: a természet átható feromonjait. Felvillanyozottan fordult vis-
sza lárvaarcú útitársaihoz, majd döbbent hitetlenkedéssel kérdezte magától:
„Ezek nem látják?!”

Döbrögi ismételten visszafordult a káprázatos látványhoz, és orrát a jéghi-
deg, rozsdaszín mocsokfoltokkal tarkított ablakon piszére nyomva bámult a tü-
nemény irányába. Az elsuhanó bokrok, ódon fatörzsek, lágyan ingó ágak és
zörrenõ bokrok között néhány pillanatra feltûnt három alak. Két erõsen kopa-
szodó, középkorú és meglehetõsen szimpatikus férfiember, valamint egy nem
kevésbé megnyerõ külsejû fiatalember. „Fazekas Mihály, teremtõm! Miért nem
sétafikálhatok én is ott, mezítláb közöttük? Tégy értem valamit, ha tudsz!” – fa-
kadt ki hõsünk szomorúan.

28.� Hazudnék, ha azt mondanám: Én is láttam Döbrögit a Mezítlábi Rétrõl,
amint bámul bennünket!

Én is láttam Döbrögit a Mezítlábi rétrõl, amint bámul bennünket! 
Viszont a sárral, latyakkal befröcskölt autóbuszt azt tényleg láttam.

29.� – Még ez a valami! – kezdte Elek diadalittasan, csak úgy magának (és
persze úgy, hogy azért az utazóközönség is hallja): – Itt van ez a suhanc, ez a
pipogya nyikhaj! Asz’iszi mer’ õ egyemista volt mindent lehet neki. Hát kérem
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én is régen nagyon sokat olvastam, de mára már azt is abbahagytam; minden
könyvet kiolvastam. Ennek köszönhetõen tudtam ilyen kulturáltan elbánni vele.
Bár elláthattam volna a baját másképpen is: rettentõ erõs vagyok – testemhez
képest.

A monológ közben Illés és Illás összedugta a fejét tanakodás végett. Saját
maguk szerint ugyanis õk nagyon bölcs és megfontolt embereknek tûnhettek a
többiek elõtt, és ezt a látszatot mindenképpen fenntartani törekedtek. Emiatt
egy pár percig igazi mondanivaló híján csak mereven ültek egymás mellett
összedugott fejjel – a többiek õszinte csodálata által övezve. (Az õ lelki közössé-
gük szemléletes érzékeltetése végett felhívom a kedves olvasók figyelmét a két
igazgatósági tag különös szokására: Pisch Illés és Bekak Illás minden áldott este
tíz órakor kiálltak az egymástól csaknem kilométernyire lévõ lakásaik erkélyére
és ott egy harsány, kissé vonítósan elhúzott kiáltással erõsítették egymásban a
kölcsönösen meglévõ hitet. Egyébként annak idején, az idõközben szokássá
vált akcióhoz elsõ ízben egy Tarzan film adta az ötletet.)

– No, meg aztán – folytatta B. Viz Elek ott és olyan módon, ahol és ahogyan
abbahagyta – itt van ez a többi értelmiségi! A ceruzát, meg a tollat emelgetni!?
Hát ez az a nagy valami?!?... Kapálni! Ásni! Azt kellene nekik! Megnézném én a
naccságos urakat, meg a puccos naccságákat, finomkodó úrfiakat, amint trá-
gyát hordanak! A szentségit neki! – Elek itt levegõt vett, majd az õt ért vélt,
vagy valós sérelmek keltette feszültséget (melyek gyökerei az IQ-ban és az ah-
hoz kapcsolódó körülményekhez igazodó társadalmi igazságtalanságokban rej-
lettek) egy hegyes, hamutartóba célzott köpéssel vezette le.

– Tennünk kell valamit! – kezdte végül Illés, megtörve a lassan már számukra
is kínos néma összehajlás buta csöndjét.

– Igen – válaszolta Illás, mintha ezzel mondott volna bármit is.
– Az ügy hordereje miatt össze kell hívnunk az igazgatóságot.
– Pontosan ezt akartam mondani én is!
Mindezenközben a buszsofõr teljesen bepörgött:
– Meg különben is, rohadjon meg ez az egész rendszer! Legszívesebben fel-

kötném az egész kormányt az üzemanyag áremeléseikkel együtt. Ez lenne az a
demokrácia?! Az a sok szemét kiskölyök délután zavartalanul alszik az oviban
én meg gályázok egész nap igásbarom módján! Az állatkertben ingyen zabál-
nak a semmittevõ vadállatok; kapja az oroszlán is a sok színhúst én pedig min-
den fillérért keményen meg kell, hogy izzadjak. Legalább adna tejet az a kurva
oroszlán!... Anarchia!! Stb., stb., stb.

Végül Elek minden indulatát beleadva erõbõl és vicsorogva beletaposott a
fékpedálba. Megérkeztek a cég városhatáron kívüli székházához.

– Errõl az esetrõl még ejtenünk kell pár szót! – jegyezte meg Illás leszállás
közben Eleknek.

Miután mindenki elhagyta a busz fedélzetét, Elek benyomta az ajtózáró
gombot. A busz – miként hányás után a gyomorrontott ember – undorodva,
ugyanakkor megkönnyebbülten csukta be csuklós pofáját.

Döbrögi gépiesen követte a kis csapatot egy „szemlátomást-irodaház” irá-
nyába. A kapu felett hivalkodó felirat ékeskedett: ZIMMEZUM Szolgáltató Ke-
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reskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság, avagy: ZIMMEZUM Service Trade
and Service Corporation, avagy: ZIMMEZUM Aktiengesellschaft für Service
Handel und Service, avagy: ZIMMEZUM Société Anonyme de Service Com-
merciale et Service, avagy: ZIMMEZUM Szervisznoje Kommercseszkoje i Szer-
visznoje Akcionyernoje Obcsesztvo, avagy ZIMMEZUM Sociedad Anónia de
Servicio Commercio y Servicio.

30.� Ebben a pillanatban megcsördül cordless telefonom. Kényelmes jószág,
nem kell felállnom írás közben.

– Halló.
– Üdvözlöm, fiatal barátom! – szólal meg Fazekas Mihály hangja valahonnan

a nagyon távoli messzeségbõl. A háttérben halkan salsa ritmusban vérpezsdítõ
muzsika hallik.

– Tiszteletem, mester, minek köszönhetem váratlan hívását? 
– Már meg ne orroljon rám, ifjú tollforgató komámuram, de egy kis protekció

ügyében zargatnám.
– Hadd hallom, mesterem, miben lehetek a szolgálatjára.
– Hát bizony, ecsém, hogy tovább ne csûrjem-csavarjam félre a dolgokat, ép-

penséggel arról a regényrõl volna szó, mit épp most ír kegyelmed.

Ezen a ponton Fazekas Mihály – a hatáskeltés igazi, régi nagymestereként –
pár másodpercnyi hatásszünetet tart; eközben a salsa fülledt, pezsgõ hangulatú
bossa novára vált.

– Írja, csak írja – folytatja Fazekas Mihály –, hisz kegyelmed helyett más soha
meg nem írja. Nem is a’ vóna a baj, hanem a minap hallom ám, hogy szegény
Döbrögi hozzám fohászkodik. Aszongya hogy: „Fazekas Mihály, teremtõm! Mi-
ért nem sétálhatok én is ott, mezítláb közöttük? Tégy valamit, ha tudsz!” Tudja,
komámuram az efféle dolgokat meghallom én, ha mégoly feszes mellû, barnára
sült, selymes bõrû, gusztusos félvér punátákkal ropom itten a Copacabana forró
homokjában a szambát, akkor is!

– Ne egye magát nyugtalankodással, kedves mester! Az ön képzelet-terem-
tette Döbrögije nem véletlenül bolyong regényem gondolatszálai között –
mondom neki a legbizalomgerjesztõbb hangfekvésben.

A mester elgondolkodva hallgat, egy kicsit talán még zavarba ejtõen hosszú
is ez a hangtalan gondolatpauza; majd mintha jóindulattal kuncogna egy kicsit
– vagy tévedek (?). A zene közben egyre jobban felerõsödik. Immáron nem
pergõ ritmusban (a háttérben a tánc hevében fel-felsikító fiatal lányok hangjá-
val), hanem egy „Tango Argentino” bizarr akkordfûzésbõl és melankolikus dal-
lamsorból építkezõ tünékeny, szomorkás csodájában. 

„Che Buenos Aires”, Hugo Díaz14 és triója tolmácsolásában. Lemezjátszómon
a precíz gépek méltóságteljes, pontos kimértségével forog az éjfekete bakelit
korong.

28

14 Hugo Díaz nagyszerû argentin tangóharmónikás, a szegény és egyszerû emberek szo-
morkás-szenvedélyes muzsikájának mestere.
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(No, azért a színtiszta igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a valóságban a
fenti pillanatokban a szerzõ Guns and Roses-t hallgatott – ezt az Hugo Díaz
dolgot csak úgy utólag találta ki, hogy egyrészt vagesz legyen, másrészt, hogy
szépítsen valamicskét az eseményeken.)

31.� Mint említettem a cég fõhadiszállása egy „szemlátomást-irodaház” volt.
Az épület és a beépített szerkezeti elemek tónusai, a kiegészítõk fehér és fekete
színe, valamint ezek árnyalatai, a krómozott acél, a tükör és füst-üveg felületek
elegye vegyült abba a furcsamódon elegánsnak gondolt (és az ostoba közhie-
delem által erõsen támogatott) értékrend diktálta stílusban, mely jellegzetes
módon meghatározza korunk irodaépületeit holott e stílus szerint helyénva-
lóbb lenne krematóriumokat berendezni.

Nos, ebben a racionalitás-torzítótükreivel, ésszerûség-rázkódószékeivel,
szoknyafellebbentõ marketing levegõ fúvó berendezéssel, management-forgó
hordóval és izgõ-mozgó üzletpolitika lépcsõvel felszerelt elvarázsolt kastélyban
oszlott láthatatlan tartalommá a céges busz szállítmánya: az aznapi termelõerõ;
megannyi önmûködõ bútordarab, locsogó-fecsegõ emberke, ki ha kell olyan tö-
kéletesen beleolvad szobájának berendezésébe, hogy humánetológus legyen,
aki észreveszi!

A szerzõ ebben a pillanatban szerez tudomást arról, hogy a nagy abszurd-
dráma-szerzõ: Eugene Ionesco, a mai napon elhunyt.

A mester zsenialitása elõtt tisztelegve egyperces néma csenddel – Örkény
egyperceseinek e rövid, hangtalan valóságával – adózik, s kéri Önöket, hogy
tegyék ugyanezt.

Köszönöm szépen!
Most pedig folytassuk:
Szóval, ki-ki érdemei szerint elfoglalta helyét a cég betonkaptárában. Volt ki

felbaktatva az elsõ emeletre vezetõ lépcsõn – mely aktus már önmagában is ko-
moly rangot és méltóságot kölcsönzött a cselekvõnek – felsõbbrendûségi attri-
bútumok által övezve vehette birtokba szobáját, a bürokrácia személyre szabott
piciny birodalmát. Az irodisták elitjének eme folyosóján számtalan nagy elõd
példakép (szigorú tekintetû elnök-vezérigazgatók) portréjában gyönyörködhe-
tett nap mint nap – félelemmel vegyes csodálattal – az utókor. A cirádás kere-
tekbe foglalt festmények mellett itt-ott, márvány talapzaton szobrocskák törték
meg az emeleti szint téglatest terének egyhangúságát. Eme réz és bronz szob-
rocskák között akadt dömpert, homokozólapátot és dobókockát ábrázoló; de a
folyosó charme-ját a végében lévõ hatalmas üvegablak elõtt, a páfrányok és
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fikuszok elõtt felállított cumisüvegét szorongató, üdvözült tekintetû csecsemõ
figura adta meg. A folyosó lépcsõhöz közeli részén a bõrrel bepárnázott iroda-
ajtókkal átellenben egy sor fogas várta az alkalmazottak kabátját a réz fogasok
felett apró, egyénre szabott jelekkel. (Hogy senki se feledhesse azonosító jelét,
ugyanazt tüntették fel a névjegykártyákon is.) Csupa díszes pici címer négy-
szögletes fehér alapon: egy színes rakéta, pöttyös kalapos gomba, pirospozsgás
arcú Napocska, tulipán, közlekedési jelzõlámpa és a többi és a többi...

Ezzel szemben a földszinti régióban (az alagsorról már nem is szólva) egé-
szen más miliõ uralkodott. A plebsz: portások, takarítók, kávéfõzõ nénik külön-
féle lépcsõ alatti szegletek odúiban, WC melletti, lefüggönyözött oldalajtókból
nyíló lyukakban húzódtak meg, levetett gönceiket pedig rozsdás és imbolygó
fogasokra függeszthették csupán. Azonosító jeleik mind híven kifejezték társa-
dalmi helyzetüket és csaknem reménytelen kitaszítottságukat a „nagyfõnökök”
közül. Hogy csak a legeklatánsabb példákat soroljam: zöld vödör, létra, kifûzött
tornacipõ, egy fekete olló csupa-csupa színtelen komorság.

Döbrögi egy pillanatra zavarba jött – nem igazán tudván, hogy mitévõ is le-
gyen –, majd feltalálta magát: elõbb megivott egy kávét, aztán a fürkészõ sze-
mek elõl menekülve eltûnt egy félreesõ ajtó mögött.

Az amolyan pinceféleség hûvös beton lépcsõjére lehuppanva önkéntelenül
szakadt fel belõle:

– Hát szóval, ami itt van...

32.� Nem állíthattuk volna teljes hitellel – kedves olvasóim – Mikorka Kál-
mánról, az irodalomkedvelõ és eképpen mélyen tisztelt publikum elõtt, hogy õ
ambíciózus, ha nem jelent volna meg önerõbõl, a busztól alig elmaradva a cég
székhelyén. Kegyvesztettségét, és a cégnél már csaknem megszilárdult pozíció-
jának elvesztését már a portásokkal való találkozása során konstatálhatta, akik
illedelmes köszönését harsány röhögéssel viszonozták, majd szánalmasan ér-
tetlenkedõ tekintetét látva elharsogták a magyarázatot:

– Aki hamarabb megszólal, azé lesz a vödör szar!
Kálmán menten szörnyet halt... majd felbõszülten otthagyta õket; dühét le-

vezetendõ egybõl a céges kondicionáló terem felé vette útját.
Miközben nekiveselkedett a fõ izomcsoportok (láb, hát, mell, váll, kar, has)

módszeres és alapos nyuvasztásának, keserû gondolatok ötlöttek eszébe: „Ha
innen kirúgnak, nekem annyi! Bérfeszültség az egész világgal, ez vár rám!” –
majd váratlanul nyugalom öntötte el zaklatott lényét... aztán ismét – ezúttal a
túlzott nyugalom okán – idegesség kerítette hatalmába.

– ...ami itten ebben a városban uralkodik!? – fejezte be közben Döbrögi ma-
gában dünnyögve a még a 31.� végén elkezdett gondolatot, mikor meghallotta
az elsõ csörrenést egy tricepsz gép harminc kilós súlyának csörrenését. „Most
megvagy!” – gondolta Döbrögi (s tegyük hozzá gyorsan: Lúdas Matyi vonatko-
zásában, tévesen) mikor megpillantotta Kálmánt az alagsori konditerem résnyire
nyitva maradt ajtaja mögül.

Övébõl elõhúzta a Fazekas Mihály leírásából jól ismert mogyorófavesszõt.
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33.� Ácsi! Feltétlenül közbe kell itt vetnem valamit, csak hogy a következõ
pár � kellõ filozófiai tartalommal telítõdjék.

Kevéske gondolkodást követõen játszi könnyedséggel belátható: az emberi
cselekvések egyik egyetemes, fõ mozgatója, mit kicsinyke gyermekkorunkban
szülõanyánk közvetlen közelében éreztünk. Röviden fogalmazva: mindenki
mindenben a mama szoknyáját keresi.

Namármost, látván vehemens embertársaink nagyot csattanó pofonjait, azt a
néha-néha fellángoló hevet, mi arra készteti õket, hogy darabokat harapjanak
ki például egymás fülébõl, tomporából, bevallom, nem ritkán csodálkozásra
késztet. Ennyire különbözõek lettek volna mamáink szoknyái?

34.� Kálmán kellemesen feloldódott a kondigépek okozta szenvedés-gyö-
nyör koktélban, apránként szürcsölgetve abból: 6X8-as széria minden izomcso-
portra, mégpedig háromszor. Arca kipirult, hajtincsei a homlokára tapadtak, iz-
mai megdagadtak és átforrósodtak. Fokozódó elkeseredésében – felvállalva az
izomhúzódásnak az efféle heveskedéssel együttjáró kockázatát – egyre agresz-
szívebben rángatta a súlyokat. Picikét dühös volt magára, amiért nem tudott
úrrá lenni kukacoskodó lelkiismeret-furdalásán: „Nem biztos, hogy a szarházi a
legdiplomatikusabb jelzõ volt!”.

Látják, kedves olvasóim, milyen balgatag is az ember! Apróságok, holmi jel-
zõs szerkezetek például milyen mélyen és kellemetlenül be tudnak furakodni
az agytekervények legrejtettebb zugaiba is. Tudós etológusok fajspecifikusan
végzett kísérletekkel vizsgálták a különbözõ állatfajokat az emlékezõtehetségük
után kutatva. A csimpánzok még elég jó eredményeket értek el a maguk kilenc
hónapjával, egy teknõsbéka bezzeg két másodperc alatt elfelejteti, hogy az en-
nivalót hová rejtették elõle. Adott esetben ez a tulajdonság nem biztos, hogy
annyira negatív, mint ahogy az elsõ látásra talán tûnhet. Azon túl, hogy a tek-
nõsök õsi faja egy feltételezett világvége távlatában mindenképpen hosszabb
idõt tölthet el az élõlények sorában mint az ember, vagyis összességében sikere-
sebb fajnak tekinthetõ (azt már ide sem pimaszkodunk írni, hogy ez a világvé-
ge adott esetben emberi közrehatásra is elõállhat, ezzel szemben a teknõsök
ilyet semmi esetre sem átallanának tenni) még mindenképpen idekívánkozik
egy saját számíze szerint való tanulság is: a teknõc boldogsága fordított arány-
ban áll esze rövidségével.

No, mindegy!
Lényeg az hozzá, hogy Kálmán alaposan elmerült a nyomakodásban, hú-

zódzkodásban. Éppen azon a padon dolgozott nagy erõbedobással, mit a hátiz-
mok finomítására találtak ki jól felkészült embertársaink. Félig lovagló ülésben,
félig hason fekve kell egy bicikli kormányhoz hasonló szerkezetre függesztett
súlyokat a mellünk irányába emelgetnünk. Kálmán kezdett igen-igen elkészülni
erejével, míg a korábbi szereknél még el tudta magát ringatni szexuális képze-
lõerejének szárnyán – annak illanó és csalóka tudatában, hogy most éppen a
régóta kiszemelt számítógépes adatfeldolgozó lány széttárulkozó combjai kö-
zött tölti jókedvét –, ámde eddigre elhatalmasodott rajta a fáradtság (és persze
a kettétörni látszó karrier képzete miatti depresszió okán a tehetetlen düh).
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Orráról és álláról egyre sûrûbben csöpögött az izzadtság a tizenöt kilós koron-
gok gumi védõgyûrû bevonatára. Ki tudja, tán az erõlködéstõl, de mintha egy-
két könnycsepp is vegyült volna ezen forró, sós cseppek közé.

Titkon valami olyasmitõl félt, ami aztán nyomban be is következett.
Döbrögi felcsapta a konditerem ajtaját...

35.� Kihasználva a kedves olvasók feltételezett kíváncsiságát, mely Mikorka
Kálmán és Döbrögi – a maga nemében páratlan – elsõ találkozása folytán tü-
remkedett elõ; illetve tudván tudva mindõnk közös gyengéjérõl a feledékeny-
ségrõl (s ennek minden kellemetlen mellékhatásáról), megítélésem szerint ép-
pen most mutatkozik a legjobb alkalom arra, hogy vessünk egy pillantást a
Mezítlábi Réten történtekre.

A 24.�-ban ott hagytuk magunkra hõseinket (Pétert, Vilmost és jómagamat),
amikor ujjamról berregve tovaröppent egy katicabogár, rögtön azt követõen,
hogy elõbukkant egy manó. Miféle manó ez? kérdezhetnék teljes joggal olva-
sóim, és kérdeztem én is:

– Miféle manó ez, Péter?
– Sapkamanó, parányi erdõlakó; nézd csak, pinduri sapkája csaknem akkora,

mint õ maga!
– Milyen érdekes – szólalt meg Vilmos – majd’ megszakad az erõlködéstõl,

ahogy azt a hatalmas szamócát görgeti.
És valóban, egy kicsit fülelve nyomban meghallhattuk a parányi, gördülõ sza-

móca útjából elhajló fûszálak szösszenését, közben egy-egy elhaló nyögéssel.
– Segítsünk neki! – indítványozta Péter, mire körbeguggoltuk az aprócska te-

remtményt.
Péter a szamócát csippentette fel ujjaival, én pedig tenyerembe segítettem az

elcsigázott sapkamanót. Egyszerû fogás mutatkozott rajta, a bojtos végû hosszú
sipka végénél ragadtam meg.

– Hogy hívnak, sapkamanó?
– Tündérfióka – vallotta be pihegve az aprócska lény.
– Az én nevem Lackó, õket pedig már – böktem fejemmel Péterék irányába –

biztosan ismered.
Kipirult arcán hálás mosoly ült. Másik kezemmel leborítottam emezt, bizton-

ságos házikót kerekítettem köré.
– És most merre tovább? – kérdeztem Pétertõl.
– Haza kell vinnünk sapkamanót; tudomásom szerint a sapkamanók a mesebeli

Mezítlábi Rét másik végébõl nyíló Suttogó erdõben laknak, ott is egy odúban,
mégpedig nem is akármilyenben, hanem a Muzsikáló Gesztenyefa odvában.

Átbattyogtunk a lassan nyáresti szürkületbe hajló réti délutánon a puha pá-
zsiton, egészen a Mezítlábi Rét legszéléig. Vilmos kezében himbálóztak cipõink,
Péter a tájat fürkészte, nehogy rossz irányba menjünk, én pedig tenyeremben
tartogattam a kis manót; az egyre sötétedõ égbolton közben élesen, ezüstös
fénnyel felragyogott a Hold.
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36.� Mikorka Kálmán azt hitte, hogy a cég haragja érte ilyen hamar utol.
Azért a módszeren kissé meglepõdött, no meg Döbrögi szövegét sem értette
teljesen.

– Ugye, megmondtam – kezdte Döbrögi – kilencszer verem ezt kenden vissza!
És most eljöttem. Azzal megsuhintotta a mogyorófavesszõt; titkon egy csöppet
csodálkozott Matyi (értsd: Kálmán) pipogyaságán. Mikorka Kálmán ismételten
szörnyethalt, már az elsõ suhintás után, Döbrögi meg csak számolt kegyetlenül:

– Egy, kettõ, három...

37.� Felvettük cipõinket és elindultunk a rétrõl kivezetõ ösvényen át a Suttogó
Erdõ felé. Kerge szentjánosbogarak himbálták elõttünk zöld lámpásaikat; dene-
vérek cikáztak a környezõ lombok sötét sziluettjei között, óvatosan kerülgetve
a csillagokat; éjjeli lepkék suhantak, hatalmas szárnyaikkal gyöngéden simo-
gatva a hûs esti levegõt.

– Vilmos – szólt hirtelen Péter – próbáld megkocogtatni azt a fát ott!
Vilmos engedelmeskedett, ám tompa koppanásokon és egy álmából felriasz-

tott fanyüvõ méltatlankodásán túl semmi nem hallatszott.
– Talán azt kellene megpróbálnunk – próbálkoztam most én egy tippel.
Hasztalan.
– Megvan – kiáltott fel Péter boldogan –, az a vadgesztenyefa lesz az!
Vilmos akkurátusan megdöngette a vénséges vén törzset, és lám csak: meg-

szólalt a fa. Csendesen csilingelve pár taktus erejéig régi, nagy idõk káprázatos
slágerei csendültek fel: Cifra palota, Süss fel Nap, Pám-pám paripám... A listá-
kat évtizedek óta vezetik, nemcsak öt-hat hétig, mint az amerikai popsztárok
az American Top Forty-t.

38.� ...tizenöt, tizenhat, tizenhét...

39.� Körbejárattuk tekintetünket a hatalmas gesztenyefa girbegurba, idõ-
cserzett törzsén és megpillantottuk az odút, amit kerestünk. Péter a nyakába
vett, így „sétáltunk” oda, egészen az odú bejáratáig; kezemben a túlságosan
messze kódorgott sapkamanó egyre izgatottabb lett.

– Mit látsz, Laci? – kérdezte Vilmos. (Még csak véletlenül sem azt kérdezte,
hogy „Mit látsz, Laca!?”15)

– Sok manót! – feleltem boldogan, és persze nem hazudtam.
Tíz sapkamanó, nevezetesen: Pintündér, Pinduri, Csigaböki, Süntündér,

Csokigolyó, Fityiszlábú, Bogármadár, Tündéregér, Nyalókafejû és Káprázmány
kucorgott hatalmas, tágra nyílt, csillogó szemekkel az odú belsõ, derengõ félho-
mályában.

(Lassan két évtizede állok kapcsolatban a sapkamanókkal. Kezdetben zenei
jelekkel – ebben Vilmos sokat segített –, majd más, metakommunikációs eszkö-
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15 Utalás az A. E. Bizottság elnevezésû zenekar híres-hírhedt lemezfelvételére, amelyen erre
a kérdésre ez a válasz hangzik el: „Egy nagy segget…” 
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zökkel érintkeztünk – hála Péternek. Késõbb tanulni kezdtem a sapkamanók
nyelvét, így vált lehetségessé a következõ surranóversike lejegyzése:

Saf-saf, cap-cap, 
Suri-sur, capp.

Ismereteim szerint a sapkamanóknak nincs nevük – illataik, villódzásaik, jel-
legzetes ciccenéseik alapján különböztetik meg egymást. Barátságos, de rop-
pant óvatos nép, így még hosszú évek után is csak ismerkedünk egymással.16)

Valóban, a jellegzetes „illatok, villódzások, ciccenések” alapján a neveket én ad-
tam a sapkamanóknak. Mentségemre szóljon, hogy önmagában egy különleges
illatot, egy nagyszerû pillanat villanását, vagy egy ciccenetet nem lehet regény-
szereplõként megeleveníteni, hacsak nem szépen csengõ nevet adunk neki.

40.� ...harmincöt, harminchat, harminchét...

41.� Nagy volt az öröm a manók körében, elhalmozták mindenféle földi jó-
val Tündérfiókát. Pintündér adott neki varázsbanánt; Csigaböki rátette pici
meleg tenyerét az aprócska kobakra és körkörös mozgással simogatta (ez volt
az úgynevezett „vidítókéz”); Süntündér pediglen „Puccosegér-arcot” vágott,
mert ezt Tündérfióka nagyon szerette, mindig kacagott, ha látta; ezen aztán
felbuzdult Fityiszlábú és lelkesen lekapta jobb lábáról a térdig érõ csíkos zoknit
és – nevéhez híven, egyben megcsillantva egyedülállóan zseniális képességét –
fityiszt mutatott a lábával.

A többi aprónép sem maradhatott rest. Hevenyészett, de annál vidámabb fo-
gadást csaptak tiszteletünkre. Pinduri felállította a gesztenyefa elõtti tisztáson a
kertilámpákat (ezt minden sapkamanó nagyon szereti) ezalatt a többiek feldí-
szítették a gesztenyefa környékét. Borostyán, jáspiskõ, ametiszt, smaragd és
aranytopáz csillogó fényû gyöngyszemei borították hamarost mind a manókat,
mind pedig a környéket. Mint megannyi pici csillag (értsd �), úgy világították
meg halvány, mégis éles fényükkel a kis társaságot.

Az asztalokra különös eledelek keveredtek: szeder, mandula, varázsmogyoró,
mazsola, vackor, málna, eper, csipkebogyó, medveszõlõ, gránátalma, datolya,
galagonyabogyó; titokzatos fûszerekbõl készült frissítõ italok: koriander, fodor-
menta és tárnics turmixok csurrantak makk-kupak korsókba; édesgyökér, ba-
zsalikom és szegfûszeg illat szállt a füstölõkbõl.

Vidáman mulatozó társaságunkat még a mesebeli vidékek halkszavú titokzatos
lakója, az Álommanó is meglátogatta. Aprócska, mégis tekintélyt parancsoló ken-
der-szakálla jótékonyan leplezte varázserejû mosolyát... mind elszenderedtünk.
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16 A zárójeles megjegyzés a regény kéziratát olvasó Döbrentey Ildikóé. A regény ezen külö-
nös, játékos és ünnepélyes pontján ténylegesen – és nem csak a szerzõ képzelete szerint
– szólal meg Ildikó. 
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42.� ...ötven! – fejezte be elégedett nyögés kíséretében Döbrögi, és kiosont
az alagsori folyosón.

43., 44., 45.�-ok. Bizony, bizony!! Három csillag is kellett, míg Mikorka Kál-
mán összeszedte magát a gusztustalanná gyúrt alakú testépítõ világsztárok
poszterei között. Sajgó tagjairól a figyelmet egy az átlagot jóval meghaladóan
fertelmes külsejû bodybuilder hölgy visszeres mellén és szálkás tomporán való
révedezéssel terelte el.

46.� Döbrögi csalatkozott abbéli reményeiben, miszerint a verést követõen
több információ birtokába kellett volna jutnia regénybeli sorsát illetõen. „Valami
csak-csak kiderül már végre” – gondolta.

– Nem úgy megy az! – szólt hirtelen és teljes váratlansággal Gulliver azon
sokat megélt és tapasztalt regényhõsök örökkévaló bölcsességével, kik eleget
kóstoltak abból, milyen is az a váratlan fordulat, no és a bizonytalanság.

Mit volt mit tenni Döbrögi kalandozásra indult az irodaépületben. Az egyik
ajtó mellett elhaladva a bõr párnázaton is átszûrõdõ hevességû vita hangjai
ütötték meg fülét. Kétségbeejtõnek vélt helyzetében a heves információvágy
arra késztette, hogy hallgatózzék. Hallja ám, hogy:

– Ha minket (feltéve, de meg nem engedve) az apacsok megtámadnak, ak-
kor az önök álláspontja szerint mi komancsok lennénk? – kérdezte egy olyasféle
férfihang, amelyet a reklámokban „tárgyilagosnak” szoktak titulálni.

– Még mielõtt megkezdenénk e tárgyban a vitát – vetette közbe valaki – meg
kellene vitatnunk, mint ideillõt, hogy vajon a rézbõrû indiánok bõre tényleg
rézbõl van-e, s ha igen, akkor mint ilyent fogja-e a puskagolyó?

– Egy pillanat – vágott közbe ezúttal egy magát ércesnek gondoló hang – az
én régi témámat sem hagyhatjuk megtárgyalatlanul; úgy érzem a mai nap és a
már felvetett témák a legmegfelelõbb hátterül szolgálnak a kérdés eldöntésére:
vajon Gojko Mitić 17 és Deen Reed18 igazából vértestvérek-e avagy sem!

– A múltkor még azt sem zártuk le, hogy Gojko Mitić izmai igaziak-e, vagy
gumiból vannak és csak odaragasztották õket – zárta le a napirendrõl szóló vi-
tát az elsõ hang.

17 Gojko Mitić, az író nemzedékének feledhetetlen mozisztárja, az NDK-s westernekben
Winnetou teljesen hiteles megszemélyesítõje.

18 Deen Reed, amerikai beatzenész, színész; baloldali beállítottsága miatt sztár a „kommu-
nista keleti blokkban”, cowboy Winnetou (G. Mitiæ) mellett. Az USÁ-ban a „beszennye-
zõdött” csillagos-sávos nemzeti lobogó nyilvános kimosása miatt be is zárták.
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– Miben lehetek a szolgálatára?! – csattant fel hirtelen Döbrögi mögött egy
éles és összetéveszthetelenül jellegzetes titkárnõi hang. Döbrögi ijedten össze-
rándult, majd kényszeredetten mosolyogni próbált, ezzel persze mit sem javít-
va helyzetén. Az épp akkor visszatérõ Budipa Piroska, egy közepes mellbõségû
(ennek a körülménynek késõbb még lesz jelentõsége), amolyan tûzrõlpattant
menyecske fajta nõszemély volt, aki ráadásul édesapja (Budipa papa, illetve
annak apja: Budipa papa papa) céges múltjára figyelemmel dinasztikus és lel-
kiismereti okokból is a lehetõ legvehemensebb lojalitással védte a ZIMMEZUM
Rt. érdekeit.

– Oh, igazán semmiben... hacsak nem egy... – és itt rámeredt a titkárnõ keze
ügyében lévõ itókára –, hacsak nem egy málnaszörppel.

– Sajnálom, uram, de ez a frissítõ egyrészt nem málnaszörp, hanem eper-
szörp – hangjában megvetés és fölény csengett –, másrészt az igazgatóság tag-
jainak készült. Még valamit?

– Nem, nem, köszönöm – hebegte Döbrögi és zavartan hátrálni kezdett. Még
látta, amint Piroska kinyitotta az iroda ajtaját; sõt felismert három figurát a reg-
geli buszos kalandból a résnyire nyitva maradt ajtó kínálta éles látószögbõl.
Pisch Illést, Bekak Illást és Nagy Árpit.

Dobhártyájáig ugyan eljutott, de tudatában már nem analizálódott az utolsó
félmondat, amit az elõtte (és eleddig Önök elõtt is) ismeretlen elnök-vezérigaz-
gató: Yukka Pop Simon talált mondani:

– Tisztelt igazgatóság, mi lenne, ha a fontos témák elõtt gyorsan megtárgyal-
nánk B. Viz Elek és Mikorka Kálmán ma reggeli afférját, és az ahhoz...

47.� Szigorúan bizalmas, titkos záradék egy tanulságos párbeszédfoszlányból:
– Mindettõl függetlenül, kedves barátom, haladnunk kell a korral.
– Márpedig én ilyen korral nem haladok!

48.� Kedves olvasóim! Híven a világtörténelem elsõ donquijotteria
regényében19 meghonosított szokáshoz, jelen mûvemben is ragaszkodni kívá-
nok a nagy egységeket elválasztó-összekötõ gondolati átmeneteket szimbolizá-
ló fizikai átmenetekhez.

Elsõ gondolatom az volt, hogy a regény pozitív cselekményszálában kallódó
három cimbora (Péter, Vilmos és Én) veszünk egy helikoptert, telepakoljuk téli-
szalámival, majd elrepülünk az indiánok földjére. Igenám, de a 42.� végén
mindhárman elszenderedtünk, ez pedig ugyebár akadály az efféle nagyravá-
gyó tervek megvalósítása elõtt.

Kénytelen vagyok még messzebbre visszamenni utalásaimmal és – próbára
tévén az Önök emlékezetét, kedves olvasóim – hivatkozni a 24.� végére, illetõ-
leg a 35.� elejére, ahol egy bizonyos katicabogár regényívû röptére tettem cél-
zásokat.

Nos, ezen aprócska ragadozó szárnyán való tovarepüléssel találnám én leg-
célszerûbbnek a következõ fejezetbe való átszállást. Mégpedig eképpen: Míg
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19 Zeke László: De hol a lélek fogkeféje? Bp.: Gondolat – Hatodik Síp, 1993.
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Yukka Pop Simon és társai a ZIMMEZUM Rt. igazgatóságában sorsfordító dön-
téseket hoznak – eperszörp szürcsölgetés közepette – Mikorka Kálmánra néz-
ve, s míg emez sajgó tagjait fájlalva (egyelõre még öntudatlanul) döntõ fordu-
lathoz ér életében, addig a Mezítlábi Rétrõl, pontosabban a kezembõl elröppent
katica, követve az ezüstösen csillogó Hold és a �-ok mutatta (és a képzeletem
teremtette) utat egyre csak repült, repült, repült...

Az amúgy is elhalkuló esti zajok irreális, tompa, monoton zümmögéssé vál-
nak, melyet csak néha tör meg egy-egy toronyóra kondulás, vagy autóriasztó
vijjogás. Hamarosan teljes csönd lesz, a levegõ egyre hûsebbé válik, a repülés
súlytalan sodródás lesz: a széllel utazunk. A Föld mintha teljesen mozdulatlan
lenne, pedig hozzá képest elég nagy sebességgel utazunk.

Eközben valaki, talán éppen Ön, kedves olvasóm, halkan Radnóti Miklós
szavait suttogja fülembe:

„Éjszaka.
Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom,
alszik a pókháló közelében a légy a falon;
csönd van a házban az éber egér sem kapargál,
alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály,
kasban a méh, rózsában a rózsabogár,
alszik a pergõ búzaszemben a nyár;
alszik a holdban a láng, hideg érem az égen;
fölkel az õsz és lopni lopakszik az égben...”

A hatalmas Holdtányér mintha homályos fényû, kopott tükör lenne egy ré-
gen lakatlan, ódon nyári konyha falán. Egy pillanatra felcsillan benne egy arc-
más; vagy talán csak hallucinálunk a kevés oxigén miatt.

A pirkadat elsõ jele, a napfelkeltét megelõzõ másodpercek madárcsicsergés
orgiája már a városban talál bennünket.
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T Á R
G
YA L Á S

Harmadik Kunszt:

WAMP! 

„A történész szerint: a világtörténelem nem folytonos emelkedés
az alacsonyrendûtõl a magasabb rendûhöz, a rossztól a jobbhoz, a
szolgaságtól a szabadsághoz. Véleménye szerint a világtörténelem

sokkal inkább iszonyú bonyodalmak görbéje.”20

20 Szondi Lipót: Káin a Törvényszegõ, Mózes a Törvényalkotó. Bp.: Gondolat Kiadó, 1997. 39.
oldal.
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Nagyot huppanunk egy tölgyfa lombjának kellõs közepébe. Recsegnek, ro-
pognak az ágak, koppannak a kobakok. Nyögések, sóhajok, jajgatások hallat-
szanak.

Ilyen ez az írói képzelet, néha kifejezetten veszélyes vele utazni!

49.� A ZIMMEZUM Rt. elõtti parkba pottyantunk, az ominózus Elek–Kál-
mán összecsapás másnapján. S hogy miért pont ide és ekkor? Mert erre a napra
esett az elégtételadás. Yukka Pop Simon vezetésével a bölcs igazgatóság ugyan-
is akként döntött, hogy Mikorka Kálmán a bûnös, s mint ilyennek a sértett fél
kívánsága szerint kell elégtételt adnia, pontosan akkora nyilvánosság elõtt és
oly módon, mint ahogy elkövette szörnyû tettét leszarházizva B. Viz Eleket.

50. JUBILEUMI �
Kedves és mélyen tisztelt publikum!
Eme jeles �-ban rendkívüli tanulságokkal szolgáló, ugyanakkor megdöbben-

tõ és egyben megrázó történettel szeretném Önöket elszórakoztatni.
Történt egyszer, úgy 65 000 000 esztendõvel ezelõtt, hogy a világegyetemben

erre talált kószálni egy meteorit; mégpedig nem is akármilyen meteorit! Száz-
millió évente ha megesik ilyesmi!! Az óriási méretû kõ iszonyatos sebességgel –
a hangsebesség harmincszorosával (!) – száguldott Földünk felé, egyenesen az
ötezer méter mély óceánba, a mai Mexikói-öböl területén. Hatalmas tömegébõl
még a légellenállás okozta súrlódás sem nagyon tudott lefaragni, úgyhogy
mikoron az óriási áttüzesedett kõ elérte az óceán felszínét még mindig maradt
belõle egy grandiózus, mintegy tíz kilométer átmérõjû darab.

Az áttüzesedett anyag a borzasztó méretû becsapódás során elõidézte a föld-
történet minden valószínûség szerinti legnagyobb robbanását. (Ehhez képest a
Krakatau 1883-as katasztrófája az 5000 kilométerre elhallatszó robajjal, a Földet
hétszer megkerülõ szélviharral és szökõár miatt elpusztult 36 000 emberrel,
vagy a még ennél is nagyobb erejû Théra-szigeti vulkánkitörés i. e. 1450-ben,
mely Szantorini kétharmadát az Égei-tengerbe temette pusztán szellentésnek
tûnik.) A detonáció során a másodperc tört része alatt 18 000 Celsius-fokra
emelkedett a hõmérséklet, ami hozzávetõlegesen megfelel a Nap felszínén
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uralkodó hõmérséklet háromszorosának (!) – márpedig ott sem igen bírnánk ki
sokáig röhögés nélkül. A keletkezõ hatalmas hõmérséklet hõhullámok formájá-
ban végigsöpört a Föld felszínén, felégetve a növényzetet, elpusztítva az állat-
világ tekintélyes részét.

Akkoriban a dinoszauruszok uralták bolygónkat – egészen a robbanás ször-
nyûséges napjáig. Rengetegen pusztultak el közülük az erdõtüzekben részint a
hõtõl, részint a füsttõl. Az igazi apokalipszis azonban csak ezután következett.
A robbanás és a Föld felszínét körbeseprõ erdõtûz keltette füst és felkavart por
felszállt egészen a légkör legkülsõ rétegébe és ott hatalmas, áthatolhatatlan fe-
kete felhõként burokba borította az egész bolygót; bekövetkezett az atomháború
nélküli nukleáris tél. Sötétség borult Földünkre, minek következtében a felper-
zselt táj és a lángoló erdõk, a borzalmas hõhullámok által lerombolt vidék roha-
mos sebességgel hûlni kezdett. Egy héten belül a szárazföldek belsejében
csontkeményre fagyott a föld. (Ide kívánkozik egy hátborzongató közbevetés:
A Swift-Tuttle-üstökös 2116. augusztus 21-én csak két héttel fogja elkerülni a
Földdel való borzalmas találkozót.)

Hatvanötmillió évvel ezelõtt a gyilkos sötétség mintegy fél évig tartott, ami
tökéletesen elegendõ volt ahhoz, hogy a hüllõkhöz tartozó dinoszauruszok a
velociraptoroktól a tyrannosaurus rexekig totálisan kipusztuljanak; külsõ ener-
giaforrás híján a hosszú hideget képtelenek voltak átvészelni, nem úgy az apró
emlõsök! A fél esztendeig tartó sötétséget okozó porfelleg aztán lassan alászállt
és többé kevésbé egyenletes réteget képezve a földgolyó egész felszínén, leüle-
pedett. Az alászálló törmelék és por egy különleges réteget is kialakított. Ez a
réteg azért különül el élesen a többitõl, mert nem földi eredetû, egyenesen a vi-
lágûrbõl származik. Ez az úgynevezett „fekete réteg” ma is megfigyelhetõ, bár
mindössze pár centiméter vastagságú. Ritka és különleges tulajdonságú anya-
gokat tartalmaz, olyanokat, melyek semmiféle földi matériához nem hasonlíta-
nak, lévén ûrbéliek, a fentebb említett grandiózus kalamajkát okozó, gyilkos,
óriás meteorit testének darabjai; többek között ebben a rendkívüli rétegben ta-
lálható az irídium is. 

Az irídium rendkívül kemény, nem oxidálódó és sok más szempontból is
pompás tulajdonságokkal rendelkezõ fém. Ritkasága, tulajdonságai, no és per-
sze eredete miatt igen értékes, drágább az aranynál. Az irídiumot leggyakrab-
ban igényesen megtervezett töltõtollak hegyéhez szokták felhasználni.

És lám, most, 65 000 000 évvel a dinoszauruszok tragédiáját követõen, ama
piciny emlõsök kései utódaként, kik bírván a hosszú hideget túlélték a kataszt-
rófát, itt ülök íróasztalomnál és igen vígan vagyok. Kezemben egy irídium hegyû
tollal szántom tele sorokkal a fehér papírlapokat.

51.� Alighogy lezártam az ötvenedik, jubileumi �-ot, útrakeltem kiszellõz-
tetni kobakomat. Becsuktam lakásom ajtaját és miközben elõkotortam zsebem-
bõl a kulcscsomót, szemembe ötlött egy ajtófélfára tûzött cédula:

„Nagyon tetszett az 50.� Bravó!”
Fazekas Mihály
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52.� B. Viz Elek a pilótafülkében hanyag eleganciával elõvarázsolt egy mik-
rofont, olyasfélét, mint egy fürdõkád csaptelephez kapcsolt zuhanyzó hajlé-
kony csöve. A különös gyûrûs-fém féreg elasztikus testét öntelt elégedettségre
utaló félig lehunyt szemmel, kissé hátravetett fejjel és „jóllakott napközis” mo-
sollyal igazította be a legmegfelelõbb szögbe sofõrünk, majd Mick Jagger moz-
dulatait idézve megragadta azt és megszólalt.

– Egy kis figyelmet kérek! – a tõle megszokottnál illetve az általában elvárható-
nál flegmatikusabb hanghordozása és a szokatlan szituáció együttesen megtette
hatását: mindenki rá összpontosítva figyelmét elcsendesedett. – Van itt valaki,
aki nagyon szeretne valamit mondani – folytatta és harcedzett konferansziékat
megszégyenítõ színpadiassággal a busz lépcsõfeljárója felé mutatott.

Mikorka Kálmán – bár a kabarészínpadok íratlan szabályai szerinti villogó
lépcsõsor, illetve a tangabugyis, pávatollas asszisztencia elmaradt – fellépett a
fedélzetre és átvette dramaturgiailag a szót, fizikailag pedig a mikrofont.

– Köszöntöm a részvénytársaság kedves utazóközönségét, és elõre is elné-
zést kérek azért a néhány percért, mellyel igénybe veszem a drága idejüket és
egyben próbára teszem türelmüket, de ez nagyon fontos közlendõm okán elke-
rülhetetlen. B. Viz Elek arcát a megelégedettség és az öröm pírja öntötte el,
mintha egyszerre egy egész zsák „bocicukrot” bocsátott volna rendelkezésére
valami titokzatos felsõ hatalom. – A minap tûrhetetlen magatartást tanúsítot-
tam a buszon, bizonyára emlékeznek rá – folytatta hõsünk, miközben Elek bensõ-
jében kéjes, meleg, mézédes, nyamnyogós masszává folyósodott az „elégtétel-
bocicukor”. – Az, hogy ilyesmire vetemedtem olyasféle pimaszság volt
részemrõl, mely teljességgel tolerálhatatlan, úgy az Önök, mint a tisztelt busz-
sofõr úr részérõl, úgyhogy egyrészt erõs esküvéssel fogadom: az elkövetkezen-
dõkben nem kerül sor ilyesmire, másrészt ezennel és ez úton kérek önöktõl el-
nézést, a buszsofõr urat pedig megkövetem alávalóságomért.

A rövidke szónoklatot általános tetszésrõl árulkodó moraj fogadta (leginkább
azért, mert Kálmán az egészet papír nélkül és egyszerre adta elõ). B. Viz Elek
kezet nyújtott Kálmánnak jelezvén, hogy megbocsát, és hogy eltekint megcsor-
bított becsületének bírósági úton történõ helyreállításától. Beindította az autó-
busz motorját. Kálmán úgy érezte ezzel a látványos rehabilitációt követõen jo-
got formálhat arra is, hogy az eredeti állapot szerint ismét tegezõre foghassa:

– Szervusz! – azonban csalatkoznia kellett.
– Viszontlátásra! – válaszolt Elek, majd elengedte a hirtelen leizzadt tenyeret

és megnyomta az ajtócsukó gombot. Kálmánnak gyorsan kellett cselekednie:
leiszkolt a lépcsõn, az összecsapódó ajtó így is fenéken billentette. A berregõ
motortól remegõ busz ablakok mintha valamiféle gonosz, kaján kuncogást
visszafojtva rázkódtak volna.

A frissen beszerzett újabb váratlan megaláztatás valósággal leforrázta Kál-
mánt. Nagy titokban egy-két hajszálának pigment csapjait elzárta a természet,
a vékonyka szaruszálak belsejébe levegõ buborékok kerültek: Mikorka Kálmán
elkezdett õszülni.
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53.� Elek úgy gondolta, ha lúd, hát legyen kövér és szükségesnek látta még
egy kicsit megalázni Kálmánt. „Nem fogok én itten tegezõdni egy ilyen alak-
kal! Még ez a valami!... Méghogy szervusz... Amelyik kötél egyszer elszakadt,
azt ugyan össze lehet csomózni, de a görcs azért megmarad” – gondolta B. Viz
Elek, csak éppen szalonnát nem szelt magának, meg kenyérvéget nem vetett
oda hû nyájterelõ kutyájának, ahogy ez nyáján õrködõ pásztorhoz illik (aki ez-
úttal szervokormánnyal terelgette menedzser nyáját a négyes fõútra).

54.� Bizony nagy kár volt a kövér lúd elvét követnie Eleknek Döbrögi köze-
lében; meg sem merte álmodni, hogy mit von ezzel szerencsétlen fejére. Kellett
neki, miért nem ismerte fel az utóbbi napokban szemlátomást bizonytalankod-
va, zsinóros-prémes mentében buszon lõdörgõ emberkében a régvolt mesék
pórul járt ispánját!

Majd meglátják, hogyan járt pórul a pórul járt ispánt fel nem ismerõ pór.

55.� A 41.�-ban könnyedén átlibbentünk a kellemes csalódások földjére, az
álomvilágba. Én mondom: nincs annál jobb, mint szenderegni egyet a Mezítlábi
Réten; hogy jóanyámat idézzem: „A hatás mûvészi, a látvány csodálatos.”

Én arról álmodtam, hogy koratavasszal egy kellemes estén, a debrebenci
Nagytemplom mögötti parkban, egy csinos, fiatal lány társaságában ücsörgök,
várunk egy igazi jó mozi elõadásra, tesszük mindezt oly módon, hogy a far-
merdzsekim belsõ zsebében egy teljes, megbontatlan tubus, csokoládés sûrített
tej lapul meg.

56.� Csak hozzávetõleges viszonyítási alap felvázolása végett, egy pillanatra
visszakukucskálunk történetünk másik cselekményszálába, ahol Nagy Árpi
(ZIMMEZUM Rt. igazgatósági tag) ábrándozik a tökéletes boldogság érzetérõl.
Szerinte ez a felülmúlhatatlan élmény az alábbi érzések képzeletbeli elegyével
lehet rokonítható: heroin és kokain együttes hatása alatt kefélni, közben sört
inni és pacalt enni, mindezenközben a szülõk a háttérben – egyetértésük jeléül
– kedvesen mosolyognak.

57.� Vilmos és Péter, csakúgy mint a sapkamanók, már felébredtek és annak
rendje módja szerint kedvesen le-„hétalvó, világ lustája, hasadra süt a Nap!”-oztak.
Az ízletes reggeli csemege közben Pinduri sapkamanó kérdésemre elmesélte,
hogy õ álmában illatos mezõn heverészett, szalmakazalban hempergõzött,
szánkózott és hógolyózott...

Csokigolyó sapkamanó kezdeményezésére a finom habos kakaó és a ro-
pogós, de belül omlós kalács elfogyasztását követõ áhítatteljes csendet meg-
törve beszélgetés vette kezdetét arról, hogy vajon mi lehet a tárgyak legszebb
pillanata.

– Az én Garfieldos bögrémnek – kezdte Tündéregér – az lehet a legszebb pil-
lanata, mikor puha kis kezemmel átölelem, és óvatosan számba csurrantom az
elsõ korty frissen készült kakaót, majd vékony kakaóbajszot hagyva ajkam fö-
lött, kéjes sóhaj-nyögést hallatok.
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– Nem rossz, de azzal talán mégsem versenyezhet, mikor a felhangolt gitár-
húr elsõként zendül harmóniába társaival, s minden ízét felhang osztók, szor-
zók bizsergetik – folytatta Vilmos, és mondókája végére odabiggyesztett egy
tisztán csengõ, magabiztos és vidám C dúr akkordot (valamiféle hangszer min-
dig van nála).

– Igenám! – ellenkedtem. – Csakhogy annál szomorúbb sincs, mikor egy
szép akkordfelbontás közepén elpattan az öreg, kiszolgált gitárhúr; az egykori
rézhuzal borítás elvesztette régi fényét, vidám csillogását és elszakad a bundok
között, s a nylon bél elpattan. Úgyhogy a magam részérõl a bögre pillanatát na-
gyobbra tartom.

– Nincs igazad, Lackó – vágott közbe Bogármadár sapkamanó –, ha láttatok
már kukában „Good Morning, Mickey Mouse!” bögre darabokat szomorkodni,
akkor nem hiszem, hogy bármi másra a szomorúbbat rámondhatnátok.

Erre aztán mindenki megértõen, s egyben kissé elszontyolodva bólogatott
(felidézve a régvolt idõk rosszcsontságainak ártatlan áldozatait), mígnem Fi-
tyiszlábú sapkamanó incselkedve meg nem szólalt: 

– Az összetört bögre nem lehet a legszomorúbb a világon, hiszen az már,
ugye, nincs egy darabban, úgyhogy szerintem a világon a legszomorúbb dolog
az eltört bögre legnagyobb darabja, mert õ a legnagyobb, így szomorúsága is a
legnagyobb társai között.

– És mi van, ha éppenséggel a legkisebb bögre szilánk a legszomorúbb, pindu-
ri méretébe szorul hatalmas bánata, az a bánat, ami a nagyobb darabokból (ép-
pen azon való örvendezésük okán, hogy viszonylag egyben maradtak) kiszo-
rult? – kérdezte ugyanakkor Péter bölcsen, mire mindenki elbizonytalanodott.

Sokat vitatkoztunk még azon, hogy vajon mikor boldogabb a bölcsõ: ha elsõ-
ként fekszik bele egy gõgicsélõ emberke, vagy amikor kinövi õt parányi lakója
és arrébb totyog a rácsos ágyba; illetve hogy ez utóbbi pillanat boldog-e egyál-
talán, nem lehet, hogy éppen ez a legszomorúbb? Abban mindõnk egyetértett,
hogy ritka szép pillanat hosszú évek elteltével, felnõttként valamelyik szekré-
nyünk sarkában váratlanul rábukkanni gyermekkori játékmackónkra – nem-
csak a mackó számára.

De vajon mikor boldog az akasztófa, vagy a villamosszék?... Ez az, amire se-
hogyan sem tudtunk válaszolni. A manók azt sem tudták, hogy mik ezek.

58.� A magam részérõl, kedves olvasó, nem hiszem, hogy valami fene nagy
extravaganteur lennék Önökhöz képest avval az önvallomással, hogy – bár nap
mint nap láttam ugyan, de csak – felnõtt fejjel tudatosult bennem, hogy a Hold
bizony gyakorta fényes nappal is fent idõzik a nem tudni miért éppen kék, de
annál csodálatosabb égbolton.

Történt pedig ez a „tudatosulás” egy káprázatos tavaszi délutánon Nagyapa
kertjében, a szõlõlugassal díszített nyárikonyha elõtti hatalmas fenyõfák között
kifeszített függõágyban. Egy fürge mókus akrobata-mutatványaiban gyönyör-
ködtem, s amint figyeltem az ügyes ugrásokat egyik ágról a másikra, egyszer
csak szemembe tûnt a sápadt, ezüstös fényû égitest. „Jé! Ez itt van?” – csodál-
koztam el hirtelen, a mókus látványos salto mortale ugrása sem vonhatta már
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el figyelmemet. (A kis rágcsáló lehet meg is sértõdött, hogy csak egy ilyen rövid
villanásra szerepel a regényben.) „Tulajdonképpen miért is ne...” – folytattam a
tûnõdést, mikor kilépett Nagyapa a nyárikonyha kamrájából, a káprázatos szá-
razkolbászok és birsalmasajtok fantasztikus kincsestárából, abból a parányi bi-
rodalomból, minek különleges ablaküveg szemei õrzik talán még szüleim kí-
váncsi gyermekszemeinek sugarát is.

Nagyapa arcán – aki nem látta még, annak elmesélem – egy vidáman leélt
élet ráncai mélyülnek (ami igen figyelemre méltó körülmény, ismerve a XX.
század magyar történelmét, amit jószerével végigélt). A sors írásjeleiben olvasni
tudó könnyedén felfedezheti arcán a gyermeki kíváncsiság és huncutság ba-
rázdáit. Különös és megindító kontrasztot jelent mindezzel – Nagymama halála
óta – a megtört fényû, tiszta kék szempár.

– Hajdanában-danában volt nekünk egy gyönyörû tenyészbikánk, saját ne-
velés – kezdte Nagyapa, a világ legöregebb Zeke Lászlója –, aztán eladtuk jó
pénzért. Az árából bejártuk a világot Nagymamával.

– Na, és megérte?
– Hol van már az a bika azóta? De a nagyon szép emlékek még mindig itt él-

nek a szívemben.
– Tudod-e, Lackó – folytatta Nagyapám, mint aki nagyon jól tudja, hogy van

még mit tanulnom –, hogy a Holdban lány lakik?
– Nem én!
– Pedig, ha alaposabban megfigyeled te is észreveheted – és ezzel rátámasz-

kodva a tenyere alatt fényesedett kapanyélre ravaszul elmosolyodott bajsza alatt.
Ekkor lettem figyelmes a Hold különös, szûrt opál fényére; a ködös messze-

ségben csillogó hatalmas igazgyöngyre.

59.� Yukka Pop Simon elnök-vezérigazgató nem igazán tudta hirtelen mi-
ként is cselekedjék a klérus helybéli hatalmasságával, aki egyben mint önkor-
mányzati képviselõ (saját szavaival élve) „mintegy a választópolgárok bizalmát
is élvezi” (a papként hivatalból elnyert isteni bizalomról már nem is szólva), kü-
lönösképpen pedig azért, mert e transzcendentális és világi szempontból egy-
aránt figyelemre méltó személyiség habzó szájjal üvöltve verte a ZIMMEZUM
Rt. vezérének mahagóni asztalát. A vezérigazgató számtalan forgóval tarkított,
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ez okból teljességgel zabolázhatatlan frizurája és a permanensen lúdbörzõ,
enyhén vörhenyes nyaka párosulva az elfojtott agresszió keltette vörösödéssel
határozottan egy frissen forrázott csirke impresszióját keltette.

– Hogy képzeli ezt maga? – kezdte a pap és önkormányzó, majd minden reto-
rikai szempontot sutba dobva, artikulálatlanul üvöltve és ideges rángatózás köze-
pette ráolvasta Yukka Pop Simonra az ifjabb Yukka Pop Simon szörnyûséges rém-
tettét. A fiatalember ugyanis egy helybéli farkaskutya nevû (talán rex?)
rockzenekar frontembereként (s mint ilyen, magát Szájmonnak tituláltató) – akar-
va, akaratlan (?) – nem átallott istentelenséget a szájára venni, mégpedig oly mó-
don, hogy az egyik nyögvenyelõsre sikeredett, leginkább amatõr csörömpölésre
emlékeztetõ szerzemény élénk ének improvizációjába oda nem illõ dolgok is bele-
keveredtek: „páp-duwáp, páp-páp-duwáp, PAPP PINA – PAPP PINA, yeah!”

– Tudja pap úr, nem könnyû dolog a gyermeknevelés, és én igazán mindent
megteszek...

– Képzelje csak, mi lenne, ha én a szószékrõl az önök kolléganõinek a geni-
táliáit emlegetném?!?

– Szoktam neki venni kólát, meg focizok is vele, sõt bunyózni is szoktunk.
– Vigyázni is kell ám tudni arra a gyerekre; egy apa legyen erõs, szigorú,

strapabíró és nem finnyás, meg mi is még... ja, meg hát persze: istenfélõ. Úgy-
hogy most itt magát én kiátkozom.

– Ne tegye – kiáltott fel Simon, bár nem igazán tudta, hogy ez a súlyosnak
hangzó fenyegetés milyen szankciókat is von maga után egészen pontosan
(mint amolyan csak a biztonság kedvéért „koca-vallásos”), de azért „soha nem
lehessen tudni” alapon hangot adott tiltakozásának. Érezte, hogy valahogy ezt
a tiltakozást nyomatékosítani kellene: – Nézze csak kedves, nagyságos, fõmél-
tóságú, szentséges, fõtisztelendõ... izé... – ezzel hirtelen elõkapta íróasztala jobb
felsõ fiókjának titkos rekeszébõl (egy Kojak nyalóka és három cumicukor hal-
mazából) legféltettebb kincseit: egy köteg eredeti csehszlovák cigirágót. – Pa-
rancsoljon velem!

A világi gyönyörökre (is) fogékony pap élveteg szemei megcsillantak feledve,
hogy „ne kívánd a másét”, majd csaknem kicsurranó nyállal zsebrevágta az en-
gesztelõ adományt és már indult is az önkormányzati hivatalba, az intézmény
nevéhez híven avégett, hogy önmagukon kívül mással még csak véletlenül se
foglalkozzanak.

Az elnök-vezérigazgató pityergésbe hajló düh érzetével eltelt lélekkel nézte
a pap távolodó nyolcéves Volks Wagen Golfját (minden agresszív ember ilyet
vesz magának, hogy csak két illusztris példát említsek: a delejes tekintetû
Theodore Bundy, aki a szexuális õrjöngés eszeveszett tobzódásában mészárolt
le módszeresen vagy ötven nõt a hetvenes évek végén; illetve Miklós barátom
a rapszodikusan jelentkezõ fogyókúrák ideje alatt), s a vezér könnybelábadt
szemei észre sem vették az országút mentén ácsorgó különös alakot...

60.� – Hát szóval, ami itt van, ami itten ebben a városban uralkodik?! – for-
tyant fel méltatlankodva az út szélén (úgymond: „a poros álláson”) otthagyott
Döbrögi.
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Az autót kéjesen csámcsogva vezetõ pap nagy ívben kikerülve címszereplõn-
ket még oda is mordult a stoposhoz – mondókáját nemzetközi gesztus-obsz-
cénsággal tolmácsolva:

– Miért nem veszel magadnak te is autót?
Döbrögi mélyen elgondolkodva kuporodott le az útszéli kilométerkõre. Te-

kintetét egy tulipán bimbóra függesztette. Noha felhagyott az útszéli egyre ki-
látástalanabbnak tûnõ integetéssel, szívét mégis különös reménység töltötte el.

61.� Mikorka Kálmán mindezenközben már – az 53.�-ban elszenvedett
megaláztatása folytán önmagára mért, buszról való önkéntes számûzetése
okán – rendes szokásához híven, omlatag Skodájának fedélzetén döcögött ha-
za a munkaidõ lejártával.

„Eredeti elképzeléseimben az szerepelt – kezdte a tûnõdést a rozzant járgány
együttérzõ mormolása által kísérve –, hogy cilinderrel fejemen, Havanna szivart
pöfékelve terpeszkedek egy dollár jelzéssel ellátott, degeszre tömött zsákon; no,
meg hogy unokáim a családi palota társalgójában, a diszkréten pattogó kandallótûz
mellett félelemmel vegyes csodálattal bámulják majd szigorú tekintetû portrémat...
és tessék!! Itt ülök ebben a... a...” – a szó hirtelen beléfagyott, mert a sértõdésre hajla-
mos öreg autó figyelmeztetõleg felmordult valahonnan a kotyogó féltengelye és re-
pedt kipufogódobja körüli sötét, olajos mélységbõl. Kálmán tehetetlen dühében az
elsõ keze ügyébe esõ kazettát begyömöszölte az autó magnójába, azonban ismét
csalatkoznia kellett: Adriano Celentano nem volt hajlandó rendesen énekelni a ka-
zettáról, ugyanis megsértõdött amiatt, hogy reggel Kálmán minden érzés nélkül,
egy strófa kellõs közepén szakította meg a lejátszást, pont a legjobb résznél.

Miközben értetlenül hallgatta a hamis éneket, halandzsa szöveget és elmis-
másolt versszakokat, szép csendesen elfogyott a benzin a tankból. Az eszméle-
tét vesztett jármû szép csendesen elhallgatott, majd leténfergett az útpadkára.

Mikorka Kálmán keserûsége tovább már nem nõhetett, lelkének keserûség
tartályában amúgy is hosszú-hosszú ideje túlnyomás uralkodott. A felrobbant
tartály hideg, ragacsos keserûség-kocsonyája egyszerre teljesen elborította ösz-
szes belsõ lelki berendezését. Az egész emberbõl egy hatalmas düh-golyó lett,
mely izzadt, füstölgött tehetetlenségében; minden fölös energiáját rosszindulatú
gondolataiba próbálta levezetni.

„Bosszú!” – suhant át agyán, s máris körvonalazódni látszott lelki szemei
elõtt a TUTÁLIBE Rt. gyors üzleti karrierje, s a ZIMMEZUM Rt. szégyenteljes
és villámgyors hanyatlása.

62.� – Ha hiszitek, ha nem, így volt – meséltem el a sapkamanóknak is
Nagyapám és a Hold történetét; hozzátettem még, hogy Nagyapa kertjében
egyéb ideillõ csodálatos dolgok is történtek. Egy ízben például megkóstoltam a
saját termésû kaktusz gyümölcsét, egy úgynevezett kaktuszfügét(!), s miköz-
ben szétfolyt számban a zamatos, édes, cékla színû és állagú, szilva nagyságú
gyümölcs nedûje, egy különös, tünékeny madár árnyképe libbent át elõttünk
az égen. Olyasmi jelenés volt ez, mint amit a csíksomlyói búcsú végén, a haj-
nalt váró, mélyen vallásos magyarok szoktak látni a megváltó szent lelkeként.
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– Hozzá repült? – kérdezte Péter mosolyogva.
– Igen, a Holdbéli Lányhoz, de ezt te honnan tudod?
– Csak úgy tudom – hagyott meg bizonytalanságomban és cinkosul összeka-

csintott Vilmossal.

63.� Döbrögi nem sokáig ücsörgött a kilométerkövön a nyíló tulipánt szem-
lélgetve, ugyanis hamarosan csodálatos dolog történt: csendesen duruzsolva
megállt mellette Fazekas Mihály csillogó-villogó Bugattija.

64.� Mindezenközben a regény másik cselekménysíkján, ahol az „idõ
pénz”, legalábbis a szereplõk azt hiszik, az inflálódó pénz mintájára az idõ is
gyorsabban telik. Míg a Bugatti halkan duruzsolt az alkonyodó debrebenci
Nagyerdõ felé, a ZIMMEZUM Rt. vezérkara már régen elaludt.

A rövid és nyugtalan álmok többnyire géphangra szakadnak meg. Yukka
Pop Simon telefonja agresszív, gõgös, ugyanakkor unott (ezt csak õ tudta így
együtt) csörrenéssel szólalt meg, annak rendje módja szerint az üzenetrögzítõ
„vette fel”:

– Itt Yukka Pop Simon elnök-vezérigazgató üzenetrögzítõje, a sípszó után
hagyjanak üzenetet; it’s Mr. Chief President Manager Simon Yukka Pop’s tele-
phone answering machine, leave message after the sign! ... ... ... ...

– Itt a telefonébresztõ, hét óra, harminc perc, jó reggelt! Itt a telefon ébresztõ,
hét óra harminc perc, jó reggelt!... – válaszolt az automata. Így beszélgetett gép
a géppel.

Nagy Árpi szokásához híven tréfálkodni próbált és személyi hívón az alábbi
üzenetet továbbította Bármy Áron nevezetû kollégájának: „Kossuth Lajos azt
izente...”

Pisch Illés mindig figyelve a kor legújabb vívmányaira és rögvest el kívánva
azokkal dicsekedni, ezúttal a HIFI-tornyával üzent Bekak Illásnak, illetve az
üzenetrögzítõjének: „Én a gazdám HIFI-tornya vagyok, azt üzenem az ön gaz-
dájának, hogy jó reggelt!”

Sátortá Bori borzasztóan szégyellte, de iszonyú kínos módon elromlott az
üzenetrögzítõje. (Pedig a felvezetõ szöveg nem volt akármilyen: „A hívó fél be-
azonosítva, robbanás tíz másodperc múlva: 10, 9, 8...”) Égés! Mit volt mit tenni,
õ így fogadta az igazgatósági tagok hívását:

– Sajnos az üzenetrögzítõm nincs itthon, így én beszélek.
– Szervusz Bori! Jó reggelt! Indul egy új munkahét!

65.� Fazekas Mihály meghallgatván Döbrögi beszámolóját ravaszul somo-
lyogva bajsza alatt – mint regényes cselszövések gyakorlott mestere – nyomban
kitalálta, hogy hol kívánom tovább szerepeltetni tõle kölcsönvett hõsömet; egy
percig sem tétovázott az útirányt illetõen, a hangtalanul surranó luxusautót
mintha zsinóron húzták volna a Suttogó Erdõ, illetve a Mezítlábi Rét felé.

– Mester, nekem van egy megérzésem, pontosabban egy szörnyû gyanúm!
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– Nocsak?! – válaszolta Fazekas Mihály afféle mód felhúzva szemöldökét,
mintha meghökkenne azon, hogy mit találtam már megint ki.

– Az a gyanúm, hogy... hogy... hogy... én nem Lúdas Matyit vertem meg a
36.�-tól a 42.�-ig.

– Bizony nem! – válaszolta Fazekas Mihály és leállította a Bugatti motorját. –
Megérkeztünk – tette hozzá szûkszavúan, de vidáman.

Döbrögi a lelkiismeret-furdalás ébresztõ információtól kicsit zsibbadtan ki-
szállt a csodamasinából és gépiesen integetett az alkonyi sötétségbe üstökös
módján fénycsíkot húzó autó után.

66.� Az esti tábortûznél ücsörgõ kis társaságunk éppen azon elmélkedett,
hogy a sapkamanók népes tábora minden bizonnyal a sapkák legszebb pillana-
tairól kaphatta nevét, valamint, hogy ezen logika alapján a Suttogó Erdõ mé-
lyén léteznie kell zoknimanóknak, bugyimanóknak, kabátmanóknak, sõt sál-
manóknak is, mikor betoppant közénk Döbrögi.

– Jó estét kívánok! Azt szeretném legelébb megtudni önöktõl, hogy vajon lé-
tezik-e igazság – kezdte egyhuzamra és kissé elcsigázottan, vagy inkább elkese-
redve Döbrögi.

67.� Nos, kedves olvasóim, amíg az igazgatóság (vagy ahogy õk hívják ma-
gukat: az Igazgatóság) kitörli a csipát a szemekbõl és megkezdõdik a munka, s
míg emezek ezalatt álmodnak tovább a Suttogó Erdõben, hallgassuk meg, mi-
ként veszíti el Döbrögi az igazságról alkotott illúzióját a Suttogó Erdõ mélyén
egy Szókratésszel folytatott beszélgetés során.

� � �

Szókratész és Döbrögi disputája az igazságról

SZÓKRATÉSZ: Herkulesre, te tényleg azt hiszed az a fogalom, amit „igaz-
ság”-gal illet a pórnép, ténylegesen létezik? Nos, akkor mondd meg nekem: mi
az igazság!

DÖBRÖGI: Hogy rögvest egy nálamnál okosabb és egy egyébként is szerfe-
lett okos emberre, Werbõczy Istvánra21 hivatkozzak: „Az igazság ugyanis az az ál-
landó és örökkévaló akarat, amely mindenkinek a maga jogát megadja.”22

SZÓKRATÉSZ: Nos, akkor kedves öcsém, azt mondd meg most nekem, hogy
kinek az örökkévaló akaratáról beszéltek ti Werbõczyvel egészen pontosan!

DÖBRÖGI: Hát... mindenkiérõl.

48

21 Werbõczy István (1458? – 1514. v. 1541.) jogtudós, királyi ítélõmester, királyi személynök,
majd nádor.

22 Tripartitum, azaz a Hármaskönyv (teljes címe: Nemes Magyarország Szokásjogának Hár-
maskönyve, melyet Werbõczy István a Királyi Felség személyes jelenlétének helytartója a
legnagyobb gonddal készített).
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SZÓKRATÉSZ: Eszerint mindenki igazságos?
DÖBRÖGI: Nem, dehogy... az örökkévaló akarat az igazságos emberekre vo-

natkozik.
SZÓKRATÉSZ: Eszerint, aki nem igazságos ember arra nézve az igazság fo-

galomnak nincs értelme?
DÖBRÖGI: Való igaz, olybá tûnik, hogy az igaztalan ember számára az igaz-

ságfogalom nem tûnik értelmezhetõnek.
SZÓKRATÉSZ: No, folytatva akkor Werbõczy gondolatát: „az igazságosság

nem más, mint kedvezés és személyválogatás nélküli akarat arra vonatkozóan,
hogy megadd mindenkinek a maga jogát.”

DÖBRÖGI: Nyelvemrõl vetted le a szót!
SZÓKRATÉSZ: Mindez azt jelentené – ezek szerint –, hogy (amennyiben

magad igazságosnak akarod tartani) egyaránt meg kell adnod az igaz és az
igaztalan embernek is a magáét „személyválogatás nélkül”?

DÖBRÖGI: Valahogy úgy.
SZÓKRATÉSZ: Hogyan teheted – kérdezem én – ezt, ha az igazságos épp azt

tartja igaztalannak, amit az igaztalan igazságosnak?
DÖBRÖGI: Ez valóban fogas kérdés, és megvallom megválaszolni sem tudom.
SZÓKRATÉSZ: Az igazságosság tehát, mivel lelkiállapot és indulat, tudás és

jellem, valamint konkrét esemény, szituáció függvénye, semmi biztosat nem ál-
líthatunk állandó és konkrét letezését illetõen.

DÖBRÖGI: Igazad van, Szókratész, de te a filozófus mártír, aki eszméidért –
melyekbe a törvények feltétlen tisztelete is beletartozott – hajlandó voltál vál-
lalni az önkéntes kínhalált és magad hörpintetted ki a bürökpoharat...

SZÓKRATÉSZ: Jaj, ne is emlegesd!
DÖBRÖGI: ...szóval pont te vitatnád, hogy a jog az igazság objektív mércéje?
SZÓKRATÉSZ: Abban igazad van, kedves Döbrögi, hogy a jog objektív mérce,

vagy ahogy a rómaiak mondták: „zsinórmérték”, de az, hogy annak bármi köze
van az egyébként nem létezõ igazsághoz, az biztos. A jog ugyanis gyarló embe-
rek alkotása, igazságvektorok kompromisszum eredõje, mely a lehetséges rossz
megoldások között optimális esetben a legkevésbé rosszat foglalja törvénybe.
Ittad volna te ki a bürökpoharat, most másképp vélekednél te is!

DÖBRÖGI: A méregpoharat is azért ittad ki, hogy láttasd: a törvény, ami erre
kötelezett nem volt igazságos?

SZÓKRATÉSZ: Valóban. De ne keseredj el, Döbrögi, a megfoghatatlan és káp-
rázatos Justitia azért néha szemünk elé tûnik, akkor és ott aztán mindennél vilá-
gosabban látjuk és megingathatatlan meggyõzõdéssé érik bennünk tudata – saj-
nos elképzelhetõ, hogy csak néhány pillanatra, de az a néhány pillanat is szép.

DÖBRÖGI: Most próbára teszlek, te bölcs; kíváncsi vagyok, vajon ezúttal ho-
gyan gyõzöl meg!

SZÓKRATÉSZ: Halljuk érveidet!
DÖBRÖGI: Nos, arról gyõzz meg, hogy az érzelem- és indulatmentes mate-

matikában kimutatott igazság sem létezik!
SZÓKRATÉSZ: Bizony, sokáig hitték, hogy a levegõnél nehezebb tárgy nem

tud magasba emelkedni, hogy fémbõl készült tárgy nem maradhat fenn a víz
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felszínén, hogy a Föld lapos, és mindezt az érzelem- és indulatmentes ter-
mészetudományos igazság szellemében.

DÖBRÖGI: De a matematika az egészen más, ott a gondolatok számokká, a
gondolati fordulatok mûveletekké kristályosodtak...

SZÓKRATÉSZ: Ám legyen... figyelmezzél levezetésemre, amelyben tiszta lo-
gikával mutatom ki a matematikai képtelenséget:

–20 = –20
most bontsuk az egyenlõ számokat két-két szám különbségére:

16 – 36 = 25 – 45
ezt követõen a kivonások elemeit fejezzük ki tört- és egész számok szorzataként:

4x4 – 8x9/2 = 5x5 – 10x9/2
eddig követhetõ?

DÖBRÖGI: Hát persze.
SZÓKRATÉSZ: No, akkor most figyelj! A szorzatok elemeit fejezzük ki szá-

mok hatványos alakjaiban és adjunk hozzá az egyenlet mindkét oldalához egy
ugyanakkora értéket képviselõ matematikai kifejezést, nevezetesen a „(9/2) a
négyzeten” értéket, egyenletünk ezt követõen így néz ki:

42 – 8x9/2 + (9/2)2 = 52 – 10x9/2 + (9/2)2

Döbrögi, ilyenformán is áll az egyenlõség?
DÖBRÖGI: Hogyne, csak tudnám hová akarsz kilyukadni!
SZÓKRATÉSZ: Rögvest megtudod; ha elfogadjuk – és miért ne tennénk – azt

a matematikailag igazolt algebrai igazságot, hogy 
(a – b)2 = a2 – 2ab + b2

akkor az egyenlet mindkét oldala az alábbi képletekké egyszerûsíthetõ:
(4 – 9/2)2 = (5 – 9/2)2

ezt követõen vonjunk gyököt mindkét oldalból:
4 – 9/2 = 5 – 9/2
majd adjunk hozzá mindkét oldalhoz 9/2-t és megkapjuk a várva várt mate-

matikai képtelenséget: 4 = 5 

� � �

68.� Most, hogy az álmodók alszanak, az „idõ-pénzesek” pedig tüsténked-
nek, a dolgok nagyjából helyükre kerülnek.

Ágyúdörgés hallik a munka frontjáról.
Hajrá!

69.� Mikorka Kálmán ezen életszakaszában az õt ért váratlan megaláztatá-
sok hatására döntõ jelentõségû lelki-fizikai változásokon ment át. Az 52.�-ban
megindult õszülési folyamat – melyet egyelõre csak én és a kedves olvasók fi-
gyelhettünk meg – nemcsak a kiállt pszichikai kínok, hanem a lelki beállítottság
apró indikátorai is.

Hõsünk felhagyott a tudományos, mûvészi és irodalmi ambíciókkal; minden
energiáját a pénz és a hatalom megszerzésének szolgálatába kívánta állítani.
Sárguló lapú, régi tanulmányát, mely eredeti céljai szerint a tudománytörténet
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nagy, forradalmi gondolatokat tartalmazó kincsestárába került volna, örök tisz-
teletet és megbecsülést biztosítva szerzõjének, nos, ezt a tanulmányt aprán-
ként, de visszavonhatatlanul elhelyezte az enyészet házi kriptájában, a kuká-
ban. Minden egyes ürítésnél négy-öt oldal a „Homo erectus, avagy a dugni
akaró ember”-bõl belegyûrõdött Kálmán mûanyag szemetesébe.

Az éles szemû humánetológusok megfigyelései alapján azonban az sem le-
het véletlen, hogy a vezérgorillák a hatalmi ranglétra csúcsán õsz szõrszálakból
ezüstös rangjelzést növesztenek hátukra.

Kálmán is valami ilyesmiben mesterkedett.

70.� Az elõzményekbõl a kedves olvasó világosan láthatta, hogy
Döbröginek határozottan megvolt a probléma teremtõképessége, így minden
bizonnyal azon sem csodálkozik – különösen az 54.�-ban elhintett sejtelmes-
ségemre való tekintettel –, ha tisztelettel bejelentem: Döbrögi egy eredetileg vi-
dámabbnak indult tavaszi hajnalon ötven botütéssel megbüntette a Lúdas
Matyinak vélt buszsofõrt az autóbusz-állomáson.

Itt látom érdemesnek megjegyezni, hogy Szókratész matemetikai képtelen-
ség levezetésében a hiba a mindkét oldalból való gyökvonásnál van. (Természe-
tesem az adott esetben lehet gyököt vonni mindkét oldalból, azonban attól
kezdve abszolút értékekkel kellett volna tovább fejteni az egyenletet, mely vé-
gén –1 abszolút értéke lett volna egyenlõ 1 abszolút értékével. Azt viszont nem
tudni, hogy ez mennyiben bírt behatással a B. Viz Elekkel történtekre... a lényeg
az, hogy legalább annyira megkapta a magáét, mint annak idején Kálmán.)

71.� Mikorka Kálmán nem kívánt Laca-facázni, karrierjét dédelgette csak-
úgy a ZIMMEZUM Rt. keretén belül, mint az idõközben titkosan létrejött
TUTÁLIBE Bt. üzletvezetõ beltagjaként.

A ZIMMEZUM Rt.-bõl sunyi módra megkezdte a bespájzolást: esténként
lopva aktatáskájába csúsztatott egy-egy céges cuccot: fingszagú spray, ehetõ
bugyi, robbanó, illetve meleg kávéban léggyé olvadó cukor. Ezek a kisded cse-
nések-lopások azonban, bár a fényes jövõ ígéretével kecsegtettek, viszonylag
kevéssé mozdíthatták csupán elõ a nagyívû karrier kibontakozását, mégoly ke-
véssé ásták alá az anyacég anyagi biztonságát – lettek légyen az elcsent tárgyak
bármily becsesek is a hazai üzleti életben –, hiszen ezekbõl a ZIMMEZUM Rt.
mérhetetlen tartalékokkal rendelkezett.

Az önálló üzleti siker elsõ (és ebbõl eredõen törvényszerûen bal-) lépése már
jelezte: a sikert nem osztogatják ingyen. Kálmán elsõként Lengyelországban
próbált szerencsét a TUTÁLIBE Bt. színeiben. A csillagok Háborúja címû nagy-
sikerû holywoodi szuperprodukcióból jól ismert gonosz filmhõs: Dart Weder
könyörtelen fejére emlékeztetõ bukósisakokat kívánt vásárolni a lehetõ legna-
gyobb számban, tudniillik ezek az egyébként papírvékony és ebbõl eredõen
életveszélyes alkalmatosságok roppantmód népszerûek voltak akkoriban kis
hazánkban. (Hiába, nemcsak asszony a neve, de ráadásul még igen nagy úr is a
hiúság!) A csereáruként kivitt és itthon 100 Ft/db árban beszerzett rendkívül íz-
léstelen, világító zöld és narancs színû ugyanakkor arany és ezüst szálakkal átszõtt
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pulóverek viszont hamar gazdára leltek Bem apó kései leszármazottai között.
A busás nyereség ígéretével kecsegtetõ 5 db bukósisakot sikerült is áthozni a
VÁM-on, azonban az itthoni értékesítéssel volt egy kis gond: a szegedi „KGST”
(aki netalán már feledte volna: Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa) piacon
egy nyugalmazott tûzoltó enyhén szólva „lejárt szavatosságú” NDK (aki netán
már feledte volna: Német Demokratikus Köztársaság) márkával vette meg a
bukósisakokat – galádul elhallgatva a márkák származási helyét.

Ílyképp Kálmán – amelletti keserves reménykedésével eltelve, hogy a gazfic-
kó saját céljaira is orzott el tõle bukósisakokat, így motorozás közben perma-
nens életveszélyben van a galád – kénytelen volt a kimerítõ hétvégét nullával
zárni. Diplomatatáskájában a zöldhasú dollár kötegek helyett csak egy viseltes
kötet Mici Mackó és egy fogkefe lötyögött, árván, szomorúan.

72., 73., 74.�-ok. Miután B. Viz Elek a veréstõl menten szörnyethalt, az
ugyanakkora veréstõl ugyanannyi idõ kellett a felocsúdáshoz is. (Lásd még 43.,
44., 45.�-ok – a szerzõ következetes kíván maradni.)

75.� „Nem árt még egy kicsit tanulni a nagyoktól” – gondolta Mikorka Kál-
mán, és egy jól irányzott rothadt alma darabbal megalapozta a részvénytársa-
ságon belüli karrierjének elsõ lépéseit.

A konkurens cég elnök-vezérigazgatója fején széttrancsírozódó rothadt alma
arra késztette a ZIMMEZUM Rt. menedzsmentjét, hogy elõléptesse Kálmánt a
névtelen-rangtalan semmibõl az elõadói munkakörbe.

76.� Az igazgatóság tagjai kézhez kapták a díszes, mackó fejléces levelet,
mely kellemes tartalmát már külsõségeiben is diszkréten sejtetni engedte:

77.� Kálmán azonban céljának megvalósítása érdekében – függetlenül az
elõadói státus elnyerésében megnyilvánuló céges bizalomtól – nem hagyhatta
abba az áskálódást sem. Elsõ lépésként saját cége vezetésének lélektani felõrlése
mellett döntött.

– Halló, Bekak lakás?
– Igen – válaszolta gyanútlanul Illás.
– Jó napot kívánok, a Debrebenci Telefonszolgáltató reprezentatív felmérést

készítõ szakembere vagyok. Szeretnénk ellenõrizni az önök készülékét.
– Kérem, semmi akadálya!
– Rendben, akkor most fújjon bele a gömbbe!
– Milyen gömbbe?
– Nos... – torpant meg a cél elõtt egy pillanatra Kálmán. – Hát a seggömbe!

78.� Kálmán lélektani hadviselésének akcióhullámai hatékonyan interferál-
tak az igazgatóság tagjai közötti belsõ feszültség hullámokkal.

Sátortá Borit például különösképp emésztette Nagy Árpi nem minden aljas-
ság híján való legutóbbi tréfája, mikoron rávette a pimasz fráter gyanútlan kol-
léganõjét, hogy egy közös titkos helyen (a cég kizárólag igazgatósági tagok privát
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használatára fenntartott homokozójában) együtt ássák el gyûjteményeik legér-
tékesebb medzsboxait.

A „homálytizedelõ”-nek becézett igazgatónõt – kinek szemeibe mintha min-
dig valami erõs lámpa fénye világítana, olyasféle zavart bizonytalanságot árult
el tekintete – a közös nagy titok hatására valamiféle titkos belsõ bizsergés kerí-
tette hatalmába... egészen addig, míg (másnap) rá nem bukkant a kiásott játék-
szerek hûlt helyére, majd Árpád kaján mosolyából ki nem következtette, ki volt
a ludas a medzsboxok eltûnésében.

79.� Kálmán félreismerhetetlen üzleti tehetségére az az elsõ sikeres üzleti
vállalkozása világított rá, mely szellemes és ugyanakkor költségkímélõ mivoltá-
ban a roppant nyereség ígéretével kecsegtetett.

A TUTÁLIBE Bt. haveri alapon, barátoktól, ismerõsöktõl szert tett fiktív be-
vételekre, így a szabályosan vezetett bizonylatokon keresztül a cég olyan bevé-
telek terhére számolhatott el szabadon költségeket, melyek valójában nem lé-
teztek. A költségek pedig – a beruházásokkal ellentétben – nem vonnak maguk
után adókötelezettséget.

80.� Ismétcsak hazudnánk, ha azt átallanánk állítani, hogy a cégvezetés leg-
felsõbb szinten nem sütögette saját pecsenyéjét a közös tûzön.
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Tisztelt Igazgatósági Tag!

Igazgatóságunk 1995. március 17-én tartja soronkövetkezõ ülését az alábbi napirenddel:

1.) Különfélék.
2.) Másegyebek.
3.) Dolgok.
4.) Esetek.
5.) Az Igazgatóság Tagjainak javadalmazása.
6.) Mégvalamik.

Tisztelettel kérjük, hogy az ülés napirendi pontjaink fontosságára való tekintettel feltétlenül
szíveskedjenek megjelenni.

Kelt: Debrebenc, 1995. március 1.

Tisztelettel:
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Bármy Áron inkognitóban a NOÉ BÁRKÁJA Kft. (eredetileg felszámolás alá ke-
rült cégek vagyonának tisztességtelen átmentésére alakult társaság) háttértulajdo-
nosaként mérhetetlen haszonra tett szert azáltal, hogy az ehetõ bugyinyer-
sanyagot, illetve a mû- (elasztikus) hányás speciális nyersanyagát saját cégével
szállíttatta a részvénytársaságnak, nyilván aránytalan extraprofit kikötése mellett.

Pisch Illés és szellemi ikertestvére Bekak Illás sem maradhatott sokáig rest –
látva a kollégák házi szaunáit, pince-málnaszörpözõit, saját játszótereiket, ken-
gururácsos terepjáróikat – és kevésbé fárasztó, de azért még optimálisan jöve-
delmezõ mellékkeresettel egészítették ki jövedelmeiket: ahelyett hogy saját cé-
geik malmára hajtották volna a vizet egészen egyszerûen csúszópénzekért
kötöttek üzleteket a részvénytársaság nevében. Pusztán ravaszdi cselvetésbõl
csalárd partner cégekkel kötöttek olyan káprázatos megállapodásokat hiper
mennyiségû gumicukor cumi elõállítására, melyre gondolkodás nélkül minden
kereskedelmi bank – az õszinte tisztelet jeleként mélyen meghajolva – eszmé-
letlen mennyiségû, kedvezményes törlesztésû hiteleket folyósított, majd vala-
mi ugyancsak kitaláción alapuló akadályközlõvel lenullázták az eredeti megál-
lapodást (a kedvezõ kamatozású kölcsön jó ütemû elsíbolása mellett);
komolyabb csúszópénz kilátásba helyezése esetén szóba került az is, hogy „mit
érne meg neked az, ha ez a fal megállapodás igazi lenne?”

Nagy Árpi az államot kívánta megcsapolni a rendszeresen alapított, majd köd-
be veszõ alibi cégek által adott hatalmas általános forgalmi adót tartalmazó szám-
lák ÁFA-visszaigénylése útján. A másik hasonló módszere segítségével szintén
hatalmas bevételekre tett szert (az állam helyett) mikoris az extrémitásig túlérté-
kelt apport (példának okáért egymilliárd forint értékû ingatlanként feltüntetett,
roskadozó, salétromos falú, koszvadt disznóólak) bevitelével alapított alibi cégek
szívódtak fel kezei között nyomban, amint az apport értéke utáni általános for-
galmi adót visszaigényelte. A fal cégek alapításában komoly gyakorlatra tett szert,
ami egyébiránt nem is egy olyan nagy „was ist das”, tekintve, hogy az egészhez
csak egy hamisított személyi igazolvány kell, merthogy a cégeljárás többi résztve-
võje (a közjegyzõ és az ügyvéd) jópénzért mindenre hajlandó, az ÁFA-visz-
szaigénylésnek pedig nem feltétele a jogerõsen befejezett cégeljárás.

Sátortá Bori specializálódott a háziorvosi privatizáció korrupcióra, az orvos
kvázivállalkozásra, vagy ami a tényleges helyzetet gyakorta sokkal jobban tük-
rözi: a kváziorvos vállalkozásra. ZIMMEZUM-os kapcsolatait felhasználva in-
tézményes kereteket adott az eszméletlen pénzért makkegészségesen beszerez-
hetõ rokkantsági igazolásnak (melléktevékenységként a vizsgálat és személyes
megjelenés nélkül érvényesített autóvezetõi engedély készítést gyakorolták
ugyancsak jópénzért). Ebben a körben az igazi extraprofitot a háziorvosi ingat-
lan business jelentette: Sátortá Bori vállalkozása bonyolította az adminisztrációs
teendõket (persze jókora jutalékért) azoknak a vállalkozó szellemû háziorvosok-
nak, akik nagy biztonsággal meg tudták állapítani a pacientúrájukba tartozó
nagyebteg, magányos öreg nénikrõl, bácsikról, hogy azok mikor szenderülnek
jobb létre, így a velük – ingatlanuk tulajdonjogának átruházása fejében – kötött
tartási szerzõdés nagy üzlet. Boriék csak úgy adták-vették a jobbnál jobb ingat-
lanokat, melyet az orvosok néhány jó szó fejében szereztek meg betegeiktõl.
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A legkényelmesebb helyzetben természetesen Yukka Pop Simon volt, aki po-
zícióba hozta saját cégében a hasonló cégek vezetõ állású embereit, így minden
érdemleges munka nélkül könnyedén megkaparinthatott magának nyolc, tíz
igazgatósági tagi, illetve felügyelõbizottsági tagi/elnöki pozíciót. A busás jöve-
delem fejében éves szinten kifejtett négy, öt napos munka dáridóval, cicázással,
bújócskával, fogócskával összekötve mindenképpen a legelegánsabb módszer-
nek mutatkozott társai között az energiabefektetés nélküli, más néven a tisztes-
ségtelenül szerzett jövedelmet illetõen. (A többi módszer inkább csak „mód-
szar”-nak hatott ezzel összevetve.)

Nem hiába, aki igazgató, az igazgató.

81.� – Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves meghívottakat – kezdte
negédes mosollyal Yukka Pop Simon, s hogy senkit meg ne sértsen az elfogult-
ság látszatával, üvegesen meredt a hatalmas ovális igazgatósági tárgyalóasztal
közepén egy kifûzött bakancsot ábrázoló porcelán vázában díszelgõ virágcso-
korra. Bár mindezen semmi mulatságos nem volt, azért Bármy Áron jónak látta
egy kicsit diszkréten, de azért jól detektálhatóan kuncogni, majd haverkodási
szándékkal oldalba bökni Sátortá Borit és a kollegina fülébe súgni meglehetõ-
sen erotikus felhangokkal megzengetve:

– Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske... ha, ha, ha.
Bori pironkodva, de belsõ elégedettséggel vette ismételten tudomásul, hogy

õ még mindig vonzó, amirõl persze szó sem volt, hiszen egy ilyen gõgös, buta-
arcú nõ még a hasonszõrû férfiaknak sem kell; a magyarázat mindössze ennyi:
Áron hiper fösvénységében mindenkivel jóban kívánt lenni, akitõl bármi mó-
don (értsd Bármy módon), bármire számíthatott. Bori mindenesetre magát
szemlátomást ellenállhatatlannak képzelve levetette hátitáskáját, mit ideálként
feltüntetett megasztárok (Szandokán és Moncsicsi) díszítettek.

– Javaslom, hogy térjünk rá rögtön elsõ napirendi pontunk megtárgyalására!
A különfélék témakörében a mag nélküli dinnye vetési gondjait szeretném, ha
közös erõvel megoldanánk – kezdte az elnök-vezérigazgató kellõ komolysággal.

Illõn e hangulathoz, mindenki maga elé tette jegyzeteit, irkáit és mintha csak
az elhangzandó komoly információkat kívánná feljegyezni nekikezdtek az egész
ülés alatti ákombákom firkáláshoz. (Árpi esetében némi obszcén felhanggal.)

– Javaslom, hogy vessük el az érintett dinnyéket, értékesítsük õket, aztán
majd meglátjuk – kezdte a hozzászólások sorozatát Nagy Árpi, a kicsit kiöregedett
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yuppy (már-már playboy) hanyag figyelmetlenséggel elkerülve éppen a prob-
léma lényegét.

– Hogyan veti el, kedves kolléga, azt a dinnyét, amelyiknek nincs magja –
vetette gyorsan közbe Bekak Illás, és szemével a vezér tekintetét kereste. Bekak
Illás nagyívû karrierjének egyik titka éppen abban rejlett, hogy mindig ponto-
san tudta mit szeretne hallani a másik, esetünkben a vezér.

– Gondolom az egész dinnyét kell elásnunk – bizonytalanodott el Árpi, majd
hirtelen kaján mosoly ült ki frissen borotvált képére és szemtelenül szemközt
vigyorogta Sátortá Borit, pimaszul emlékeztetve õt a medzsboxokra.

– Parancsoljanak, libbent be Budipa Piroska, tálcáján habos kakaóval és ízletes
szörpökkel, mogyoróval és mazsolával. Elsõként természetesen a fõnökhöz for-
dult, aki komoly gondjaiba merülve összeráncolt szemöldökkel utasította vissza a
csacskaságokat (könnyen tehette, hiszen elõzõleg irodájában már degeszre tömte
magát az ízletes csemegékkel és most beállt nála a jellegzetes „mogyorógombóc-a-
hasban” effektus). Nem így a többi igazgatósági tag: Bori igyekezett méltóságát
megõrizve habzsolni, ami ugye elég nehéz feladat; Árpi laza gátlástalansággal
markolt bele a mogyoróba; Illés és Illás szokásukhoz híven a teljes hátralévõ
mennyiséget zsebeikbe öntve kebelezték be a maradékot (Illés a mogyorót, Illás a
mazsolát, korábbi, erre vonatkozó külön megállapodásuk értelmében). Átlátszó
indokkal maradtak a sor végén – senki nem hitte, hogy udvariasságból.

– Érik a szõlõ, hajlik a vesszõ, bodor a levele... hi, hi, hi – dürrögte Bármy
Áron Bori fülébe a mogyorórágcsálás adta érzéki gyönyörök hatására.

– Köszönöm, Piroska, elmehet – vetett véget a vezér a boldog intermezzónak,
majd levonta a végsõ konklúziót az elsõ napirendet illetõen: – Bármennyire
kedvelt árucikk is lehet a magnélküli dinnye, mivel nincs magja, így képtelenek
vagyunk elvetni. Azt, hogy mások hogyan csinálják nem tudom, de ha meglát-
játok, azonnal tegyetek valahogy keresztbe az ipsének! – egy pillanatnyi hatás-
szünet után hozzáfûzte még ars poeticáját is: – Ha én szívok, szívjon más is!

82.� Mikorka Kálmán barna hajú lévén nem rendelkezhetett több, mint száz-
ezer hajszállal (bizony-bizony, kedves olvasóim, hajszálaink száma nem több
millió; még a – csalókamód a barnáknál sokkal dúsabb hajú – szõkéknek sincs
több százötvenezer hajszálnál a kobakon). Nos, ebbõl a cirka százezerbõl – az
52.�-ban megnevezett okból kifolyólag már megõszült háromezer mellett az el-
múlt 30� alatt újabb nyolcezer telt meg légbuborékokkal, valamint (csak úgy)
kihullott háromszáz. Kálmán korában az öregedési folyamatok önmagukban
nem okolták mindezt, sokkal inkább a férfiasságért és a hatalomvágyásért fele-
lõs tesztoszteron hormon felbuzgása vérereiben.

De mitõl buzgott fel így az oly sok gyönyörért és bûnért felelõs hormon; miért
préselõdtek ki azok ilyen vehemensen a belsõ elválasztású mirigyekbõl?

Mert Kálmán izgalomtól izzadt tenyerében ismét ott remegett a gyilkos tele-
fonkagyló.

83.� – Borika, jöjjön ki, legyen olyan kedves – kérlelte negédes csiviteléssel az
igazgatónõt Budipa Piroska a „dolgok” címû harmadik napirendi pont közepén.
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Sátortá Bori kisportolatlan, vastag bokájú, jó negyvenes lábán magassarkú cipõ-
ben megpróbált nõiesen, csinoskodva kitipegni, pedig a tárgyalás alatt lévõ téma
is módfelett érdekelte: családtervezés, különös tekintettel a többfejû gyermekekre.

A titkárnõi standon már ott várta egy félretett kagyló.
– Halló!
– Bölcs Salamon mondta vala – kezdte Kálmán felismerhetetlenségig torzí-

tott hangján – hangos púnak nincsen szaga; de amelyik hang nélküli, annak
szaga rendkívüli.

A döbbenet csendjét a vérszemet kapott Mikorka Kálmán egy élethûen imi-
tált, sportos hangvételû szellentéssel zárta le.

84.� Borit annyira megrázta a váratlan orvtámadás, amit különösképpen
azért sérelmezett, mert nõi mivolta ellen intézett agresszióként értékelte azt,
hogy nacsak! Keserves zokogásának az 5. napirendi pont iránti kíváncsisága
vetett véget. Lassan összeszedte magát, megigazította az ezen a héten vörös
haját, a felpóckolt lógó mellek és a vastag bokába torkolló pipaszár lábak felett
dagadozó hasán redõzõdõ ruhafoszlányokat, és benyitott az igazgatósági ülés-
terem bõr párnázatú ajtaján.

– Most pedig térjünk rá, pusztán ügyrendi jelleggel és okokból (hiszen ezek
a fránya jogszabályok ezt követelik tõlünk) az igazgatóság tagjainak javadal-
mazására – hangzott el éppen Yukka Pop Simon elnök-vezérigazgató szájából,
ahogy Sátortá Bori puhány teste Bármy Áron, a nagy fekete pákosztos macska
élveteg tekintete által kísérve letottyant a párnázott székre.

85.� Mikorka Kálmán férfias hõstettként értékelve telefonos akcióját önelé-
gülten nézegette kipirult arcát kicsiny kézi tükrében. A csillagászati tavasz kö-
zeledtével nem csodálkozhatunk azon, ha önnön magának fokozott férfierõt
tulajdonított egyben. Magabiztos, atyáskodó tekintettel méregette az útjába esõ
hölgyeket. Aki elsõ látásra rögtön meg nem undorodott tõle (vannak még ma-
zochisták – nélkülük tán az evolúció is megrekedt volna), attól még remélhetett
is valamit.

E kóros tettrekészség kiváló alapot jelentett ambíciózus terveinek kibonta-
koztatásához. Rögvest be is tért az elsõ útjába esõ játékboltba és megvásárolta
nagy cselekedetekre hivatott vízipisztolyát. A fegyver fõpróbája jobban sikerült
a kelleténél: a cégbíróság felé közlekedõ, és a pisztollyal nyomatékosan meg-
sürgetett trolibuszvezetõ rémületében megelõzte (illetve csak próbálta meg-
elõzni) az elõtte haladó másik trolibuszt. A vezeték természetesen még az elõ-
zés befejezése elõtt nagy robajjal leszakadt.

A cégbíróságon átvették tõle a TUTÁLIBE Bt. felhalmozott tõkéjéhez kapcso-
lódó módosítási kérelmet. A társaság neve ezentúl TUTÁLIBE Kft.

A pártházból lett, s már csak ezért is nevetséges bírósági épületbõl kifelé jö-
vet összefutott a sajgó tagjait még mindig fájlaló B. Viz Elekkel. A buszsofõr be-
tegágyán mélyen magába szállva nem talált logikus magyarázatot az ellene el-
követett merényletre, csak egy Kálmántól eredõ bosszúra gondolhatott... és
persze gondolt is. Mindennek szellemében utálkozása és megvetése jeléül széles
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ívû szamárfül integetés kíséretében kinyújtott nyelve mellett kipréselt levegõ
keltette hangokkal és félelmetesre torzított ábrázatával tüntetett.

– Megállj csak, majd megkapod még a magadét – mormolta orra alatt Kál-
mán, majd hidegvérét példásan megõrizve energikus lépésekkel haladt tova.

86.� – Kedves igazgatótársaim, várom javaslataikat javadalmazásunkat illetõen
– kezdte Yukka Pop Simon. – A magam részérõl nem igazán kívánok ehhez a
témához hozzászólni.

– Ugyan már, Simon – sietett Bármy Áron közbevetni a magáét –, nem érte-
lek... Semmi okod a szerénykedésre, a cég igazán komoly teljesítményt ért el az
elmúlt gazdasági évben.

– Ebben a ti érdemeitek sem hanyagolhatóak el.
– Bizony nem! – vágta rá gyorsan Nagy Árpi.
– Mit szólnának az igazgatóság tagjai, ha az elnök-vezérigazgató az egész

éves átlagkeresetének nyolcszorosát kapná meg egy összegben prémiumként –
vetette fel az elsõ konkrét javaslatot Bekak Illás.

– Egyetértek – tette hozzá gyorsan Pisch Illés –, de a többi igazgatósági tagnak
is meg kellene kapnia az elmúlt évi átlagkeresetének legalább a hatszorosát.

– Jujjj, de jó – sipákolta idétlen fejhangján Bori.
Nagy Árpi viszont már kevésbé tûnt elégedettnek. Fél szemöldökét felhúzva

felpattintotta arany zsebórájának (Schaffhausen) fedelét és megszólalt:
– Mi lenne, ha a prémium alapja nem az elmúlt gazdasági év lenne, hanem

az elmúlt évtized?
A döbbent csend áthatóvá vált, csak a hirtelen megindult gondolatokat veze-

tõ idegszálakban surranó elektronok zizegtek halkan.
– Úgy értetted, Árpád – szólalt meg elsõként a vezér –, hogy az elmúlt évti-

zed átlagkeresete, beleértve ebbe az akkor kifizetett prémiumokat is?
– Természetesen.
– Nos, nos...
Néhány másodperc kínos csend következett.
– Nos, ezt megfontolás tárgyává tehetjük.
– Igen, igen, igen – hangzott a szélrózsa minden irányából, mire az igenlés

pár másodperce eltelt, a tagok – úgy tûnt – elkészültek a megfontolással.
– Szavazzunk!
Íly módon érte el Yukka Pop Simon 1994. gazdasági év után járó prémiuma

az éves átlagkereset 87-szeresét, míg az igazgatóság többi tagja kénytelen volt
beérni az éves átlagkereset 63-szorosával. (Ha mindehhez még azt is hozzátesz-
szük, hogy Yukka Pop Simon havi fizetését szabályozó munkaszerzõdése úgy-
nevezett „dematerializált” munkaszerzõdés volt, melynek feltételeit Simon sa-
ját belátása, kénye és kedve szerint, szabadon határozhatta meg, nos, akkor
mondunk el igazán mindent errõl a fizetésrõl!)

87.� Legyen a címe, mondjuk „Hímroad, vadászújság, hülye aki nem olvas-
sa!”. Igen, ez igen hatásos cím, ez jó lesz – gondolta Kálmán, és gondolatát ha-
marosan tett követte.
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Ne gondolja, kedves olvasóm, hogy hõsünk be kívánt törni a hazai kortárs
irodalmi életbe. Nem, a világért sem! Maga a beindulásra szánt lap pusztán
csak szemfényvesztés, talmi csillogású délibáb, minek eloszoltával tengersok
pénz gazdája kívánt lenni az ifjú menedzser. A 69.�-ban manifesztálódott kul-
túra teremtõ pénzéhsége csöppet sem csillapodott, sõt! Kálmán már le is be-
szélte a Magyar Posta illetékeseivel az új, reprezentatív újság átvételét és ter-
jesztését. A piacra dobandó újság a fiatal hölgyek megkaparintásának
tárgykörében szerkesztõdött; nagy vadászsikereknek, régi nagy mestereknek
legendás hõstetteinek, közhasznú cselfogások közhírré tételének, valamint
gusztusos poszter mellékleteknek adott (volna) helyet lapjain; extra, hiánypótló
mellékszolgáltatásként vállalta leközölni minden évben az összes debrebenci
érettségizõ tablóját, melyek között kedvére csemegézhetett ábrándozva a kéjre
éhezõ. Ez a kecsegtetõ ajánlat elaltatta a posta illetékeseinek éberségét és nem
igazán kaptak észbe akkor sem, mikor a fekete-fehér fénymásolat technikájával
készült háromoldalas csinálmány (értsd: lappéldány) árát Kálmánék Kft.-je
több ezer forintban határozta meg.

Az átvett, majd elõre a Posta által kifizetett (!) és aztán fizetõképes kereslet
híján teljesen értékesítetlenül maradt példányokat a villámgyorsan csõdbe-fel-
számolásba ment Kft. már nem tudta visszavásárolni. A szándékolt ál-csõd per-
sze a valóságban tiszta pénzként realizálódott Kálmán zsebében.

Hasonló karriert futottak még:
„Fuck Fun Fan Club News”; „Sumér-Kárpát-Etelköz-Levédia Isten Haza Csa-

lád Világmagyar”; „Beach Baby”; „Vérmagyar”; „Vérliberál”; „The Fucker”;
„Punáta”; „Szabadszellemû Idegengyûlölõ Internacionálé” címû hetilapok.

88.� A rendkívüli prémium keltette belsõ feszültséget – immáron leplezetle-
nül – közös extázisban vezette le a vezérkar:

– Cicázzunk! – adta ki Yukka Pop Simon a szokásos vezényszót.
– Juhíjjj – kiáltották a többiek, közben a vezér már elkezdte a kiszámolót:
– Ec-pec, kimehetsz, holnapután bejöhetsz; cérnára, cinegére, ugorj cica az

egérre! – és persze csalt: – Huss! – fejezte be a mondókát és magára mutatott.
Ravaszkás mosollyal elegáns kocogással a készséggel felkínálkozó Bármy Áron
nyomába eredt. Áron kacagva vette tudomásul, hogy szeretett vezére megérin-
tette az õ tiroli-pántos, bõr, duplasliccû rövidnadrágját ráruházva a cicasággal
járó kötelezettségeket. (Yukka Pop Simont ezt követõen senki sem merte meg-
fogni.) Áron természetesen Sátortá Bori után vetette magát egyrészt a játék he-
vében, másrészt – mint a busz-szex szenvedélyes híve és szakértõje – egy kis
repeta taperolás reményében. Bori jónéven vette a babusgatást, majd nem iga-
zán tudván mit is tegyen azon hirtelenjében, éktelen fejhangú vihogásba kez-
dett. Mivel Pisch Illés és Bekak Illás egymást biztosítva fedezékbe vonult, nem
maradt más hátra, csak, hogy Nagy Árpi után iramodjék, bár ehhez füllött leg-
kevésbé a foga. Árpi ugyan a nõi nem feltétlen rajongójának szerepkörében tet-
szelgett világ életében, s mint ilyen gyakorta akár addig is elment, hogy indo-
kolatlanul megbocsásson mindenféle irdatlan szemétségeket a másik nem
képviselõinek, a baj ez esetben csupán csak annyi volt, hogy Sátortá Borit nem
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vette nõ számba. Árpi megalázó könnyedséggel hajolt el, tért ki, iszkolt el
minduntalan a kivörösödve, lihegve kapkodó Bori elõl. A lassan rosszízû (bika-
viadali értelemben) állatkínzássá kényszeredett kínlódásnak Yukka Pop Simon
vetett véget:

– Hölgyem, uraim: tálalva.

89.� – Az angyalát! – csattant fel hirtelen a nem mindennapi felindultság
hangján Döbrögi. Jelen regényem kéziratát a 70.�-ot követõen csapta földhöz
a fenti rövid mondat kíséretében. (Hogy hogyan jutott hozzá a titkos iratokhoz,
nem tudni; talán az agárdi házikóba surrant be, míg én a Velencei-tó fodrozódó
habjait méltóságteljesen szelõ hattyúkat szemléltem.)

– Hát engem alaposan rászedtek, méghogy mindkét oldalból gyököt vonni
az abszolút értékek szabályának figyelmen kívül hagyásával! Ezt a marhaságot!
Én meg képes voltam elhinni. Jól rászedett engem ez a Zeke László, vagy hogy
is hívják... Jól mondom a nevét? – szólt ki regényem kéziratlapjairól felém bökve
Döbrögi.

– Igen, jól mondod: Zeke László – válaszoltam.
– Akkor OK. – fordult ismét magába a lelkileg felkavart ispán. – Jól átvert ez

a fickó, lehet... sõt biztos, hogy folyamatosan az orromnál fogva vezet. Én meg
itt keresem azt a Lúdas Matyit mindenfelé, mint valami félhülye.

Amíg mérgesen fortyogott magában, én egy önállónak látszó gondolat szik-
ráját ültettem el agyában:

– Hoppá! – mi van, ha éppen õ az a bizonyos Lúdas Matyi.
Ezt ügyesen csináltam, õszintén azt hitte õ találta ki.

89,5.� – Mondd Szókratész – kezdtem kissé magam is elgondolkodva a történ-
teken –, tényleg nem lehet az említett módon gyököt vonni mindkét oldalból?

– Hitemre lehet! Csak éppen nem úgy, ahogy a fenti példa során tettük.
– Akkor miként?
– Úgy, hogy a négyzetjel alatti értékeket a gyökvonás után abszolút értéken

kezeljük.
– Szóval a matematikában mégiscsak létezik a Teljes Igazság?
– Az elõbbi sikertelen bizonyítási kísérletünk alapján igen, viszont... – és az

öreg filozófus nagyon, de nagyon sejtelmesen elmosolyodott.
– Viszont mi?
– Viszont, ha 1/9 egyenlõ 1/9-el, akkor 1/9 is egyenlõ lesz 0,111 végtelen tize-

des törttel.
– Ez így igaz, hiszen...
– Ha pedig 1/9 = 0,111 végtelen tizedes törttel, akkor az egyenlet mindkét ol-

dalát megszorozva kilenccel megkapjuk, hogy 1 = 0,999 végtelen tizedes törttel!!
– Ez fantasztikus! Miért nem ezt a példát hoztad fel Döbröginek?
– Azért, mert ez a példa cáfolhatatlan, amaz pedig nem. A megcáfolhatatlan

példa pediglen kedvét szeghette volna fõhõsödnek, s akkor fuccs a további
küzdelemnek!

– Látod, ebben igazad van!
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Egy igazi bölcs árnyaltan látva a Tökéletes Igazságot úgy törekszik annak
megismerésére, mint a 0,999 végtelen tizedes tört elérni az egyet.

90.� A ZIMMEZUM Rt. külön erre a célra rendszeresített luxus bungalójában
már várta a vezéreket a nyájas személyzet és az ínycsiklandozó eledelekbõl álló
ebéd. Emelvén a rendezvény pompáját Strauss-keringõk duruzsoltak rejtett hang-
falakból, az Orchester der Wiener Volksoper elõadásában, CD-rõl. A pincérek –
pontosan tisztában lévén a rangokat illetõ és az illem diktálta követelményekkel –
szigorú protokollsorrendben szervírozták a fogásokat. Elõételként mogyorós
pisztárciás mandulás kaviárral töltött sportszeletet ettek, tejfölös mártásban, par-
mezán sajttal megszórva. Az ízletes csemege hamar elfogyott a tálakról, s miköz-
ben a vezérkar tagjai humoroskodó beszélgetésekbe kezdtek, a pincérek hamari
gyorsasággal körbe sürögték õket itóka utáni vágyuk felõl érdeklõdvén; még a
rendkívüli ritkaság számba menõ 1972-es évjáratú csatos bambi is elõkerült.

Pisch Illés – miután óvatosan belsõ zsebébe csúsztatott egy ezüst kanalat (re-
gényünkben kleptomán hajlandóságairól ez úton téve tanúbizonyságot) – ér-
deklõdve a vezérhez fordult:

– Mondd, Simon, igaz, hogy a legnevesebb magyar bankok „falusi turizmus”
címén komoly hitelekkel támogatják a hazai peep-show ipart?

– Igaz – kezdte a választ Yukka Pop Simon, aki ugyan felfigyelt az elcsent
kiskanálra, de a cégben a külföldi érdekeltséget képviselõ Illést nem lehetett
megbántani. – A peep-show ugyanis igen jól fizetõ, biztos anyagi alapokon álló
üzletág; megfontolandó, hogy nem kellene-e kibõvíteni cégünk tevékenységi
köreit erre is!

A gõzölgõ kakaó-leves illata elnémította a beszélgetést. Csupán csak a leves-
be áztatott lekváros, mazsolás kalácsdarabokon való cuppogás és az önfeledt
szürcsölés hangjai hallatszottak. A következõ fogásig néma emésztés, Nagy Ár-
pit leszámítva, diszkrét büfögés és nadrágszíj eresztgetés foglalta le a vendége-
ket. A serénykedõ-tüsténkedõ pincérek csillogó tálcáin hamarost elõtûnt a fõ
fogás: mézes, habos-kakaós, tejszínhabos, színes gumicukorral díszített és med-
vecukor salátával tálalt kacsapecsenye.

Bekak Illás, aki a végletek embereként heti ciklusokban váltogatta a hiper
egészséges életmódot (korán kelés, futás, testedzés, biokertészet, vegetáriánusság)
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annak ellenkezõjével (züllött, átlumpolt éjszakák, alkohol, másnaposság, há-
nyás) éppen úgy tûnt, mint aki épp aznap érkezett el a romláshoz vezetõ kriti-
kus váltónaphoz. Pisch Illés aggódva fordult a kétpofára, eszelõsen habzsoló
cimborához:

– Hogy ízlik a lofaszhus? – mi tagadás, ez a mondat a pöffeteg, hátranyalt,
fényesre pomádézott hajú és állandó jelleggel napszemüveg mögött rejtõzkö-
dõ Illéstõl még az általában elvárhatónál is gusztustalanabbul hangzott. (No,
most – úgy érzem – ez a regényhõsöm által feltett kérdés némi magyarázatra
szorul. Íme: Illés abba a körbe tartozó vállalkozó volt, aki külföldre elszárma-
zott hazánkfiaként a hazai zavaros gazdasági, politikai viszonyok közepette
próbált meg ismét itthon pénzhez jutni – az otthoni, értsd Deutschland, kedve-
zõ adózási és kiszámítható jövõ biztosította anyagi jólét fedezékébõl; ráadásul
ez a kis kaland esetében igen kecsegtetõnek mutatkozott. Ilyen kettõs státus
esetén viszont állandó jelleggel utalni kell az elõjogokra jogosító „idegen illetõ-
ségre” praktikusan például akcentussal. No, persze ha valaki tényleg teljesen
hülye, nemcsak úgy tesz, és valóban elfelejt anyanyelvébõl alapszavakat, akkor
a helyzet igen kínossá is válhat. Történetünkben is egy ilyen alaphelyzetbõl
sült ki a fentebbi kérdésben manifesztálódott fertelmes nagy baromság: Illés
németesen lofasz-nak ejtette a lovas-t, mely szóval a hortobágyi lovas faluban
találkozott nemrég, s melyrõl feledékenysége okán hihette csupán, hogy vala-
miféle szárnyast jelöl.)

Mire a váratlan kérdés okozta megrökönyödés, illetve a krákogásba, köhö-
gésbe fojtott nevethetnék elült – Pisch Illést a világért sem akarta senki kineve-
téssel megbántani –, addigra feltálalta a személyzet a desszertet: csokiöntettel
felspécizett, egy kis rumosdióval megbolondított, tejszínhabos, sült almával töl-
tött palacsintát, egy csésze capuccinóval. Ezt követõen már nem is tálaltak fel
igazából semmit, csak úgy a rend kedvéért beküszködtek egy banántól, görög-
dinnyétõl, szõlõtõl és ananásztól roskadozó zsúrkocsit, csak, hogy legyen még
mibõl csemegézni.

Nagy Árpi elérkezettnek látta a pillanatot a rosszalkodásra. Elõhalászott rikí-
tóan színes-mintás mellényének zsebébõl egy léggyé olvadó cukorkát és titkon
odacsempésztette azt Bori csészéje mellé, mégpedig azzal a gyönyörû, szere-
csen felszolgálónõvel, aki eleven bizonysága volt egyrészt annak, hogy Árpi
különös elõszeretettel viseltetett az egzotikumok iránt, másrészt annak, hogy
Árpi vonzónak hitt maszkulinitása a legkelendõbb hölgyeket is levette lábáról...
egészen a felszolgálónõi rangot elért hölgyekkel bezárólag. Bori annak rendje-
módja szerint bedobta a cukrot a capuccinóba és azt csaknem nyomban követõen
bekapta a cukorból léggyé olvadt játékszert egy jóízû szürcsölés alkalmával.

– Beröpült egy légy a számba! – pityeredett el Bori, majd egyre görcsösebb
zokogásba vezetve le indulatait elszaladt. Tán még most is fut, ha a 92.�-ban
célba nem ér!

91.� Mielõtt tovább olvasnánk hiteles krónikámat arról, hogy az igazgató-
ság hogyan temetkezett hajnalig tartó felhõtlen kanbuliba, nézzük meg, mi tör-
ténik az ellenem felbõszült Döbrögivel.
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A jó öreg ispán egy diszkréten recsegõ hintaszékben himbálózva egy Debre-
benc útikönyvet tanulmányoz, „Debrebenc vígkedvû polgárai a város híres
szülöttének emlékére építették a Lúdas Matyiról elnevezett vidámparkot”.

Döbrögi szemében hamiskás fény csillan; ami a lassan beálló szürkületben
még jobban kivehetõ.

92.� Hová is szaladhatna máshová egy olyan zug-háziorvos-mecénás, mint
Sátortá Bori, a számára balul elsült igazgatósági ülés után, ha nem éppen az
egyik protezsáltjához.

Jó tett helyébe jót várj!
Sátortá Borinak fel is írták nyomban a NEUROTOP 300 mg és 600 mg retard

tablettát. Lássuk, mi is ez:

„Kettõs hatású, elsõsorban epilepszia ellenes szer. Egyrészt a rohamokat gátolja, másrészt hangulat-
emelõ hatása van. Egyes idegrendszeri betegségek esetében csökkenti a fájdalmat, valamint a rosszullétet.

A kezelés kezdetén étvágytalanság, szájszárazság, hányinger, hasmenés, székrekedés léphet fel. Fej-
fájás, szédülés, álmosság, fáradtság, mozgási-, látási-, tapintási- és beszédzavarok ritkán elõfordulnak.
Idõsebbeknél esetleg zavarodottság, izgatottság és egyes esetekben hallucinációk is jelentkezhetnek. Túl-
érzékenységi reakció a bõrön (pirosság, viszketés, allergia), ritkán súlyos bõrelváltozások vagy láz, haj-
hullás, valamint allergiás tüdõgyulladás is felléphet. A kezelés néha a májmûködést (sárgaság, hasfájás
fellépése), továbbá a nyirokcsomó duzzadást és a véralvadást is befolyásolhatja; bõrfarkashoz hasonló
tünetek is felléphetnek (jellegzetes vöröses bõrelszínezõdés az orrnyereg- és arcbõrön). Az elsõ mellék-
hatások fellépésekor, fõleg bõrkiütés, láz, torokfájás, torok-, száj- vagy más testrészen fellépõ daganatok,
valamint sárgaság esetén az orvost azonnal fel kell keresni. Ritkán elõforduló szívritmuszavarok (las-
suló szívverés), vérképzési zavarok (sápadtság, fáradtság, immunitáscsökkenés, vérzési hajlam) vagy
vesezavarok (vér vagy fehérje vizelés) esetén úgyszintén azonnal forduljon orvosához. Túladagolás ese-
tén hányás, remegés, izgatottság, görcsök, vérnyomás változás, szívritmuszavarok, tudatzavarok, lég-
zési nehézségek esetleg légzésbénulás és eszméletlenség léphet fel. Ilyen esetben azonnali orvosi segít-
ség szükséges.”

(Egyébként, most kivételesen, ez nem hülyeség; ez a szöveg a létezõ gyógy-
szer dobozában lévõ ismertetõn szerepel! Aki nem hiszi, járjon utána vagy vegye
be! – A szerzõ. – Ja, még annyit hozzáteszek: nem nekem írták fel, becs. szó!)

Bori nagy megkönnyebbüléssel vette be a medicinát.

93.� A tivornya csúcsát az a bacchanália jelentette, melynek során a fejenként
bekebelezett 3–3 doboz konyakmeggy, illetve az egy-egy zacskó Diana sósbor-
szeszes cukorka alkonyatig kellõen megtette a maga hatását. Az igazgatóság
férfi tagjai az eszméletlenségig önfeledt állapotban mulattak:

– Sziki kurva, kirúgom a szemedet!... – zendített rá Bekak Illás az ismert
pásztorábrándra annak keserédes, kissé vonításra emlékeztetõ dallamán, a
bungaló melletti kicsi játszótér libikókájának nyergében.

Ezt az Illás kellemetlen énekhangja folytán amúgy is a félrehúzódásra leg-
kedvezõbb pillanatot használta fel Nagy Árpi arra, hogy egy intim románc le-
bonyolítása végett félrevonuljon a fentebb emlegetett, minden extrával felsze-
relt félvér felszolgálólánnyal. A pazar villában számtalan jobbnál jobb
apartman kínálkozott az efféle hókamókához, az már a sors különös fintora,
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hogy Árpi éppen abba a szobába toppant be bejáratott partnerével, ahol Pisch
Illés gyömöszölte a kövér szakácsnét. A külföldi tõke képviselõjével még az elég
öntudatos és amúgy vérmes természetû Árpi sem mert kukoricázni, pedig Illés
az õ törzsszobáját orozta el; azt a szobát, ahol az elegáns bõrpamlag melletti bár-
szekrény fölött lógott Árpi precíz pontossággal vezetett nyilvántartása a meghó-
dított hölgyek mennyiségérõl. Bár Árpád talált más alkalmas zugot a villában,
ahol az infrastruktúra legalább annyira alkalmasnak mutatkozott a kamatyolásra,
mint a törzshely, ám az mégis érzékenyen érintette, hogy Illés a dagadt szakács-
nét is feltüntette a gyõzelmi sikereket regisztráló tablón (szándékosan abba a
tévhitbe ejtve a szakácsnõt, hogy a hosszú litánia bizony Illés sikereit tanúsítja).
A megilletõdött hölgy maga hitelesítette kézjegyével a feljegyzést, mi aztán Árpi
kárára az ízetlen tréfálkozások sorozatának volt elindítója.

Yukka Pop Simon ezalatt magában elmélkedve a prémiumból vásárolt új
dömper vezetõfülkéjében ült, LEGO23 hegyeket épített magának, vett ezer G. I.
Joe-t24 és egy mázsa medvecukrot – a valóságban azonban a céges villa pompás
horgász stégje melletti kertecske szalonnasütõ helyén ücsörgött; nézte az egyre
sötétedõ égbolton feltûnõ csillagokat, a bíborból sötétkékbe hajló égboltot és el-
telt az élet gyönyörûségével. A szalonnasütõben parázsló, meg-meg roppanó
fahasábok alatt a karamellizálódott keményítõtõl édessé vált sült krumplik vár-
ták a felfalatást.

Kisvártatva megérkezett hozzá a minden ízében kifacsart Nagy Árpi, az elsõ
okádáson mát túl lévõ épp ezért megkönnyebbült és kissé kijózanodott Bekak
Illás, illetve Pisch Illés, aki idõközben visszanyerte a külföldi tõkések méltóság-
teljes viselkedéséhez szükséges lélekjelenlétet (pusztán a levegõt szedte még
mindig szaporábban egy kicsit).

– Uraim, javasolom, hogy zárjuk e napot a szokásos szertartással és fogyasz-
szuk el a mi szerencse étkünket – Simon családjában az õsi hagyomány szerint
a hamuban sült krumplinak olyanféle az üzleti életben használható mágikus
erõt tulajdonítottak, mint a népmesei legkisebb szerencsepróbáló fiú tarisznyá-
jában a hamuban sült pogácsának szoktak a népmeseköltõk. – Parancsoljatok! –
ezzel a vezér szétosztotta a tálakat, villákat és a margarin, sajt, valamint hagy-
ma adagokat. – Ideje, hogy kivegyük a megsült krumpli darabokat a parázsból
– szólt Yukka Pop Simon és bátorítóan nézett társaira.

Azon túl, hogy a többi igazgatósági tag ki nem állhatta magát a sült krump-
lit, a tûzbõl való kikaparászás még fájdalmas és veszélyes is volt.

– Elõbb pisiljük le – tette meg bátortalanul javaslatát elsõként Bekak Illás, és
a nyomaték kedvéért lehúzta tiroli rövidnadrágjának jellegzetes dupla sliccét.

– Mit képzelsz, te õrült?! – horkant fel a vezér. Illás ijedelmében olyan gyor-
san rántotta fel a sliccet, hogy azonnal odazárt valamit a kínos precizitással
kapcsolódó fémfogak közé. Fájdalmas sziszegés és jajgatás közepette csuklott
össze.
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23 A szerzõ korának népszerû építõjátéka.

24 Izomkolosszus szuperhõs, rémisztõ mûanyag másolatát elõszeretettel vásárolták az arra
ácsingózók. 

dobrogi.qxd  2005. 11. 15.  17:17  Page 64



A hosszú másodpercekig tartó kínos csendet – mely már-már azzal a veszély-
lyel fenyegetett, hogy magának a vezérnek kell a tûzbe nyúlnia – halk neszezés
törte meg: a szalonnasütõ átellenben lévõ oldalán szétnyílt a bokor és egy pisz-
toly szegezõdött a kis társaságra.

– Jó estét kívánok! – szólt egy ismerõsen csengõ hang.

94.� A tetõfokára hágott izgalmak közepette – miként a fogyasztói társadal-
mak tv-adóinak sugárzási gyakorlatából az már jól ismert – megszakítjuk (mi:
az író és a tolla) az adást... csak néhány pillanatra.

Engedjék meg, hogy közös, boldog mélázásra csalogassam Önöket, kedves
olvasóim, s a boldog gyermekkor néhány általánosan bevett tévtanát felidéz-
zem avval a különös bizsergéssel egyetemben, mit mindannyian érezhetünk az
összefirkált iskolapadokban ücsörögve, maszatos kézzel, szurtos ábrázattal, egy
szétrágott végû ceruzával kezünkben, valahol egy „itt szenvedtem nyolc évig”
felirat mellett.

Tehát a népszerû tévtanok:
– az almaevés egyenlõ a fogmosással,
– almaevés elõtt vizet kell inni,
– a piros csík – megfelelõ injekció híján – a csík fölötti amputálással fékezhe-

tõ meg csupán, amennyiben ugyanis a piros csík eléri a szívet (ami felé tart) ak-
kor azonnal beáll a halál,

– a „nyusziszem” sikertelensége esetén a „tüzes karcolást” egy áttüzesített,
hatalmas pallos szerû karddal hajtják végre az iskola orvosi rendelõjében.

95.� – Jó estét! De ki maga, lépjen elõ! – szólította fel az ismeretlen árnyat az
erõltetett nyugalom hangján Yukka Pop Simon.

És lássanak csodát, kedves olvasóim, elõlépett a bokorból elõre szegezett
fegyverével Mikorka Kálmán. Három másodperc dermedt csend állt be, majd
Kálmán hidegvérrel meghúzta a ravaszt és...

96.� Ja, majd el felejtettem: még egy tévtan:
– a gyöngyhalász a foga között szûri ki a levegõt a tengervízbõl.

97.� ...hosszú, vékony sugárban lespriccelte az izzó parazsat a krumplik fe-
lett. Forró, füstös gõz csapott fel, melynek szaga, állaga sokkal kellemesebb
volt, mintha ugyanezt a célt az igazgatóság tagjai pisiléssel érték volna el.

– Isten hozott, Kálmán fiam! – kiáltott hirtelen megkönnyebbülten a vezér-
igazgató és már kaparta is nagy elánnal az átnedvesedett, langyossá hûlt ha-
mut a becses csemege után kutatva. – Holnaptól osztályvezetõ a cégen belül vi-
selt rangod. Te vezeted a Fall-Osztályt.

Az idõközben koromsötétbe hajló éjszakában minden elcsendesedett, a céges
kéróban befejezte a rendrakást a személyzet, már csak a portásfülke lámpája pis-
lákolt. A sült krumplin csámcsogó kis társaságot beragyogta a Hold ezüstös fénye,
szender lepkék, szentjánosbogarak cikázták körbe a tárgyak fekete sziluettjét.
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Amire hazavánszorgott a törekvõ ifjú és az igazgatók díszes kompániája
nem maradt teremtõ lélek, ki megpillanthatta volna a Hold csillogó tükrében a
gyönyörû Holdleány szomorú arcát, s a szivárványos fényben derengõ arcon
végiggördülõ kövér könnycseppeket. A csendesen csepergõ könnycseppek las-
san beborították a tájat, hogy aztán sziporkázó harmatcseppek formájában kö-
szöntsék a hamarosan felkelõ Napocskát.

98.� – Jó reggelt! – szaladt ki a számon pár másodperccel azután, hogy orro-
mat megcsiklandozta a felkelõ Nap, kifejezetten avval a céllal, hogy a 67.� óta
beállt szendergésemet megszakítsa.

– Jó reggelt! – válaszolták a többiek, a már jó ideje sürgölõdõ sapkamanók és
az ébredezõ cimborák.

– Bár – szólalt meg Péter jóízûen nyújtózkodva – a Nap állásából ítélve kö-
szönthetnénk egymást a legszebb magyar köszöntéssel is!

– Jó napot kívánok! – zendítette rá egyszerre mindenki.
Bizony-bizony, mire kitöröltük a csipát szemeinkbõl, a könnyharmat már fel-

száradt a fényben fürdõ Mezítlábi Rétrõl.

99.� Az elõzõ �-ban történtek közvetlen közelében, a Suttogó Erdõ
Mezítlábi Réttel átellenben lévõ szélén, egy sztoikus bölcs nyugalmával elterülõ
sétányon különös figurát pillant meg az éppen arra járó (-kelõ).

No, persze veretes díszítésû kacagányáról, mi, e regény olvasói már tudjuk,
hogy õ nem lehet más, mint a kissé felpaprikázott Döbrögi. Sajátos módon – a
világirodalom történetében elõször – ezúttal azért tartva méltatlannak a hely-
zetét, mert nem azt náspángolta el, akit szándékozott, hanem másokat (eleddig
minden esetben csak a saját igaztalannak vélt szenvedései okán érezte ugyan-
ezt); mindannyian fejlõdünk.

– Ez lesz az! – szakad fel belõle megkönnyebbülten és összehajtja az izgatot-
tan gyürkézve szorongatott Debrebenc térképet. – Most megvagy! – teszi még
hozzá rám gondolva, és elégedetten nevetve (ahogy ez egyébként is dukál
ilyen alkalmakkor) odalép a Vidámpark kapujához.

– Ha, ha, ha!
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100. Jubileumi � Mélyen tisztelt publikum! Ismételten örömteli pillanathoz ér-
keztünk az Önök és a jómagam közös regényuniverzumának csillagai között ka-
landozván. Eme – immáron századik – csillag boldog magunkévá tétele során za-
rándokoljunk el gondolatban a XVII. század szellem óriásához, ki a tiszta gondolat
erejével áttörte a korlátoltság égboltra szerkesztett börtönét és idézzük meg gondo-
latait, egyben megkövetve õt, a mártírt, azok helyett a seggfejek helyett is kik in-
kább elégették õt, mintsem köszönetet mondtak volna neki az emberi szellemet
gúzsbakötõ eszmékkel szembeni vakmerõ és állhatatos küzdelméért.

„Így tehát a világmindenség egységes, örök és állandó. Semmiféle módon nem
lehet felölelni és ezért megszámlálhatatlan és határtalan, egyúttal végtelen és
korlátlan is, következésképpen állandó. A térben nem mozog, mert rajta kívül
semmi nincs ahová elmozdulhatna, hiszen õ maga a mindenség. Nem keletke-
zik, mert õ maga az összes létezõ. Nem semmisül meg, mert nem létezik másva-
lami, amivé átalakulhatna. Nem csökkenhet, nem növekedhet, mert végtelen...”

Ám tudják-e, kedves olvasók, hogy az idézett géniusz (aki saját bevallása
szerint per pillanat a galaktikánkon kívüli végtelenben száguld) valójában nõ
volt?!? Ugye nem! Hát akkor most minden bizonnyal alaposan meglepõdtek!...

Nénány másodpercnyi feszült csendben eltelt szünet után azonban közlöm,
hogy csak tréfa volt ez a nem cserére vonatkozó tévrémhír; egészen pontosan
április elsejei tréfa. Aki pedig elhitte, az nem más, mint április bolondja (aki a
csúfondáros mondóka szerint felmászott a toronyba). Mindezt pedig azért kö-
vettem el Önökkel regényem ezen pontján, mert a 100.� születésével párhu-
zamosan ünnepelte e bolond világ 1995. április elsejét.

101.� – Na, tessék, már megint lódított – dörmögi magában Döbrögi a pénz-
tár elõtt várakozván. – Tudom nagyon jól, hogy a 100.� második felét idõzavar
okán csak április másodikán fejezte be, közben meg teszi itt a fejét ezzel az el-
sejei tréfálkozással. Megállj! Elkaplak, te agyafúrt gazfickó.

Már kezdenek furcsa szemeket mereszteni rá a sorbanállók indulatos mor-
mogása miatt, Döbrögi ezt észlelvén úgy tesz hirtelen támadt zavarában, mint-
ha csak az emléktáblát böngészné, melyen az alábbi veretes szöveg ékeskedik:

67

dobrogi.qxd  2005. 11. 15.  17:17  Page 67



102.� „JJUUSSTT  FFOORR  FFUUNN””  AA  vviiddáámmppaarrkkbbaann

� � �
Gyermekkoromból visszamaradt, különös belsõ izgatott bizsergés veszi kez-

detét bennem, valahányszor a vidámpark kapuját átlépem, és furcsa borzon-
gássá érik bensõmben az a titkon motoszkáló, parányi bûntudat, mit a tékozlás
és a felhõtlen ökörködés fájának gyümölcsébe harapó magamfajta imposztor
érezhet, mikor megcsörrennek zsebében az elszórni szánt forintok. Miközben a
jóságos mosolyú jegyszedõ néni érvényteleníti belépõjegyeinket, oldalra pil-
lantva Péter arcán is ugyanazt a réveteg bazsalygást vélem felfedezni, amit
minden bizonnyal magamon is láthatnék, ha én lennék Péter; az összes sapka-
manón ugyanezt látom, no és persze vice verza.

Ekkor felcsendülnek a már csak itt hallható avítt melódiák, valószínûleg po-
ros, opálos fényû mûanyag tekercsekre csévélt hangszalagokról és egy „Mambó”
magnó közbenjárásával, legalábbis a meghitt hangulatú recsegés-ropogás erre
enged következtetni.

– Halacskák! Megyek horgászni – kiált fel hirtelen Tündérfióka izgatottságtól
tágranyílt szemmel és már ott is terem a bejárathoz legközelebb lévõ „szórakoz-
tató standon”, és belelendül abba a játékba, amit mi tapasztalt harcosok (Vil-
mossal találkozó tekintetünk is errõl árulkodik) soha nem tartottunk valami
nagyra: orrukon fém karikával felszerelt mûanyag halakra pecázni cérnagom-
bolyag, mûanyag katona, jobb esetben áztatós levonó reményében(?) – egy férfi
nem erre vágyik! Az efféle felvezetõ játékokat meghagyjuk a Tündérfiókák
jámbor népének.

– Bemegyünk? – rángatja meg ingem ujját Csokigolyó sapkamanó, és csillogó
szemmel a mûanyag halacskákkal átellenben méltóságteljesen tornyosuló elva-
rázsolt kastély irányába bök.

– Azt javaslom, hogy erre térjünk vissza késõbb – válaszolja helyettem Csiga-
böki társának, és látván manótársa elszontyolodását, ráteszi „vidítókezét” an-
nak pici kobakjára. – Tudod, jobb ha még egy kicsit visszafogjuk magunkat és a
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várakozás örömével fokozzuk az élvezkedés gyönyörét. Egy ekkora falatnak,
mint amilyen az elvarázsolt kastély, nem lehet csak úgy, Hûbele Balázs módján
nekirontani. 

Azért az ámulat és megilletõdöttség jeleként néhány percig elálmélkodunk
az elvarázsolt kastély körül állandósult zsezsgésben. Szécsi Pál slágerfoszlá-
nyok huncut, széles barkójú, csillogó-villogó pecsétgyûrûkkel, flitterekkel ékes-
kedõ hangjegyei cikáznak a langymeleg tavaszi levegõben, megcsiklandozzák
a mozgólépcsõn csetlõ-botló gyerekek pocakját, a forgó hordóban mókázva dü-
löngélõ apukák orrát. A fõ attrakció persze az, amikor a kastély frontoldalán, az
izgõ-mozgó padlón végigvonuló asszonynép szoknyája alá kap abból a titokza-
tos fuvallatból, mit a kastély rejtélyes lakója – a szolgálati lakásért örök idõre
odaköltözött szellem – bocsát a lábak közé a legmegfelelõbb pillanatban. Aki bi-
zony nem elég körültekintõ, vagy nincs oly lovagias partnere, mint amilyen fi-
atalember most éppen ráhág cipõjével a lukra – megóvandó barátnéját az in-
diszkréciótól –, nos annak hamar a világ szeme elé tárul az „alapszíne”.

Otthagyva a sikongó tömeget a kastély elõtt rögtön szemembe ötlik a régi
idõk örök kihívását jelképezõ rakéta, közvetlenül a pénzváltó bódé mellett.

Zsenge gyermekkoromban hányszor, de hányszor éreztem (harmada akkora
lévén, mint az erõgéppel játszadozók) képtelen lennék megfelelni a kihívás-
nak; eképpen az elmés szerkezet puszta látványa eleven kudarcélményt ered-
ményezett. (Azóta azonban eltelt vagy húsz év, ami alatt én is megfordultam
párszor a 34.�-béli konditeremben.)

– Lássuk, mire képes Lackó barátunk! – szólal meg Péter egyértelmûsítve a
kihívást.

– Lackó, Lackó, Lackó! – ismételgetik félig buzdítólag, félig incselkedve ne-
vemet a sapkamanók.

– Jó, jó, megyek már – hûtöm le a felpaprikázott indulatokat (annál is in-
kább, mert a helyzet egyre inkább kezd az égésre emlékeztetni), és hirtelen
megragadom a rakéta fogantyúját.

– Hó... rukk!! – és a rozsdás alkalmatosság zörögve, döcögve megindul a mo-
solygós fém félhold felé, majd a rakéta piros orra acélos csengéssel koccan az
álmos tekintetû, hálósipkás félhold orrán.
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– Hurrá, hurrá – hangzik a barátaim és egy pár jóindulatú nézelõdõ szájából
(a háttérben, Vilmos válla fölött mintha Niel Armstrong bazsalyogna), miköz-
ben a megcsendült félhold rozsdás nyikorgással káprázatos, táncikáló csillago-
kat bocsát maga köré; a színes csillagok mintha kacarásznának... Ahogy tüzete-
sebben figyelem a lassan elpukkanó, semmibe tûnõ jelenségeket és hallgatom a
gyöngyözve gurgulázó nevetést veszem csak észre, hogy nem is a csillagok ka-
cagnak, hanem valaki más. Felnézek az égboltra és látom, hogy épp most tûnik
el egy halványan fénylõ tincs egy suhanó felhõ árnyékában.

– Gyertek csak! – szól Bogármadár sapkamanó, és már oda is szökken a kö-
vetkezõ standhoz.

– Kedves barátaim – vág közbe Péter –, meglátásom szerint a legjobb az lesz,
ha ezen a ponton kis társaságunk feloszlik és ki-ki a maga útján folytatja a szó-
rakozást, Vilmossal mi ketten itt egy kicsit lepihennénk a vidámparki varázsbü-
fé kertjében sütkérezni a napon és persze bekapni valami finomat.

– Nekem tetszik az ötlet – vágja rá Nyalókafejû sapkamanó, és már el is illan
a játékterembe. Az apró manók mind követik példáját, és ki amott, ki emitt tû-
nik el a vidám forgatagban; egyedül, vagy kisebb kompániákban, ahogy mókás
kedvük éppen tartja.

Jómagam Péter és Vilmos példáját követve (Pinduri és Tündérfióka társasá-
gában) a varázsbüfé szolgáltatásait vesszük igénybe, s míg Péterék jóízûen ro-
pogtatnak valami finomságot (közben gyanús külsejû, habos, sárgásbarna fo-
lyadékkal oltva szomjukat) mi is beszerezzük a szükséges Dianás-, illetve
bocicukor készleteket. (Itt még beszerezhetõ az eredeti, három színnel nyomott
papírba, belül zsírpapírba tekert igazi bocicukor, nem úgy, mint a való életben,
ahol csak gyenge hamisítványok állnak csupán rendelkezésre.)

– Mi az, amit eszel? – kérdezi Vilmostól mindõnk legkíváncsibbika: Tündérfióka.
– Kóstoljátok meg! – jön a várt válasz, ezzel egyidõben orrunk elõtt zörög egy

üvegben számtalan finomság: paradió, kesudió, földimogyoró, mandula, török-
mogyoró, s mindez különleges mono-nátriumglutamát, szárított élesztõ, kuko-
rica keményítõ-szörp, paprika és más fûszerek ízfokozó bevonatával spékelve.

A mennyei eledel utolsó adagjait ropogtatva máris a „játék-agresszivitás
standjánál” állunk (Péter és Vilmos is odébbáll a Zsebtévébõl ismert módszer-
rel: egy pörgõ színes esernyõ szárnyán szállva.)

Néhány cédula fejében bárki úgymond „pofángyûrheti” egy marokba simuló,
kitömött bõr lasztival az elõtte felsorakoztatott figurákat. Ezen a szeren szokták
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a „nagylegények” a legformásabbakat égni, midõn az esztelenül, ámde módfe-
letti vehemenciával megdobott labdák célt tévesztenek, és ha egyáltalán jár va-
lami jutalom a háromból csupán csak egy találatra, az sem több egy miniatûr,
rózsaszín cuminál.

– Most megvagy, gazfickó! – üvölt valaki a hátam mögött, miközben én épp egy
megtermett, barnára sült kesudiót roppantok szét bal hátsó zápfogammal. Megfor-
dulva látom, hogy Döbrögi áll elõttem nekem szegezett mogyorófavesszõvel.

– Végre elnáspángolhatlak! – kezdi kipirult arccal, és már emelné is suhintásra
fegyverét.

– Csigavér!... Sajnálom, kedves Döbrögi, de nem fogsz elverni. 
Egy kicsit meghökkenve lejjebb ereszti ütésre emelt karját.
– Hogyhogy?!?
– Tudod, ez egy igen összetett dolog; te, aki a valóság egy egészen más szfé-

rájában az inmaterialitás gondolati síkján lebegõ szellem vagy, nehezen érthe-
ted ezt meg.

– Mit beszélsz itt nekem össze-vissza? Fejbecsaplak evvel a husánggal és
kész!

– Nem úgy van az; tudd meg: az írás hatalom, erõ rejlik benne... Látom, nem
hiszed, úgyhogy rögvest be is bizonyítom – majd kiadom (az ezzel egyidõben
regényem lapjaira vetett) utasításaimat:

– Döbrögi, te most nem versz meg engem, hanem átalakulsz, mondjuk fel-
hõkarcolóvá – és ezzel Döbrögi felhõkarcolóvá lesz. – Illetve nem is alakulsz át
semmivé, csak egyszerûen lefogysz – ez is megtörténik.

Érthetõ módon Döbrögi torkán akad a szó.
– Rengeteg gyönyörû nõ terem melletted, és elkezd ölelgetni – folytatom a

varázslatot, és amint kimondom a bûvös szavakat, már cirógatják is címszerep-
lõnket az elmúlt öt évre visszamenõlegesen megválasztott Miss Universek, va-
lamint az éppen legfelkapottabb hollywoodi csillagok. – Még akkor is cirógatnak,
ha visszaváltozol olyan kucuvá, mint amilyennek Fazekas Mihály képzelete
megteremtett – és valóban...

Néhány másodperc hatásszünetet tartva, egyben fogadva a pártatlan szem-
lélõdõk tapsban kifejezett tetszésnyilvánítását (mely érzésem szerint legalább
annyira az ideiglenesen megjelent szépséges hölgyeknek szólt, mint nekem,
sõt!) ismét Döbrögihez fordulok:

– Meg akarsz-e még verni?
– Hát szóval, ami itt van, ami itten ebben a városban uralkodik!?
– Tanuld meg hát, cimbora: az emberi képzelet hatalmas, talán a leghatalma-

sabb dolog a világmindenségben, hiszen még a leghatalmasabbnak hitt istene-
ket is õ teremtette. (Ami az isteneket illeti, mindez persze nem száz százalék,
fûzi hozzá talán éppen Ön, kedves olvasóm.)

Majd, hogy a Döbrögivel kapcsolatos elvárások se maradhassanak beteljesü-
letlenek, gyorsan kölcsönveszem a KOH-I-NOOR rajzfilmstúdió varázsceruzá-
ját, és villámgyorsan rajzolok magamból még egyet.

Ezt a káprázatot aztán püfölheti Döbrögi kedvére. Pusztán a lelkiismeretes-
ség kedvéért magam is beszállok a buliba egy bekapott ütés erejéig, de többre
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nem – elvégre nem vagyok én mazochista! (Egyébiránt az efféle képzelet verés
egyáltalán nem fáj – csak az olvasók kedvéért mondom.)

Az erõszakot nem szívlelõ Pinduri nem várván végig a fentebbi jelenetet
már a „megmondom ki vagy” gép mérleg nyelvén ácsorog, és pironkodva veszi
tudomásul, hogy õ bizony a berendezés szerint – amit egy harsány vörössel vi-
lágító felirattal tesz közhírré a gép – „szerelmes”.

Tündéregér sem pazarolja idejét regényhõsökkel kapcsolatos filozofálgatá-
sokra, a gokart sokkal inkább kedvére való.

A következõ nagyobb csomópont, ahol kis társaságunk összefut, az termé-
szetesen a dodgem. Mi, autóvezetõi engedéllyel rendelkezõk csak mérsékelt
mámorban szemléljük a pályát, ámde a manók maximális áhitattal csüggnek a
kissé olajos szagú, áramszedõs masinákon. A csengõszót követõen boldog ro-
hanás gyümölcseként mindnyájan helyet foglalhatunk a legjobbnak vélt járgá-
nyokban. Kikísérletezve a kezelõ bácsi végsõ tûréshatárát, természetesen fittyet
hányunk a kötelezõ menetirányt kérlelhetetlen következetességgel jobbról balra
jelzõ neonzöld nyíl szabta íratlan törvénynek és nagyokat ütközünk az óriási
gumi lökhárítók fedezékében. A harmadik menet végén feltûnik a sarokban
egy szeplõs, vöröses, szarukeretes szemüveges fiú: Woody Allen gyermekkorá-
ban, mégpedig az Annie Hall címû filmbõl; konok elszántsággal hajt neki min-
den szembejövõnek, mígnem egy széles ívû kanyarral oldalról el nem sodorja
valaki hangos nevetéssel egy tûzpiros dodgemben...

De ki lehet az?
– Nézd, egy Bugatti! – mutat rá ugyanerre a dodgemre a mellettem ülõ Pin-

duri, az autó szembefordul.
– Szervusz, fiam!
– Üdvözlöm, mester! – ezzel nekicsapódunk a Fazekas Mihály vezette tûzpi-

ros dodgem-Bugattinak... A mester mellett hõse, Döbrögi ül. (El kell ismernünk,
Fazekasnak is van képzelõereje, mégpedig nem is akármilyen, adott esetben az
enyémnél is erõsebb, ugyanis erre az ütközésre egyáltalán nem számítottam.)

Süntündér és Pintündér idõközben már a debrebenci mini-hullámvasúton és a
különféle (hattyús, ufós) körhintákon száguldoznak, szélsebes rohanással kavarva
fel a pici fülükben az egyensúlyozó szerv üregének folyadékát; míg Péter és Vil-
mos Fityiszlábú, Bogármadár és Káprázmány segítõtársaként a körbeforgó pado-
zatú rugós paripák vontatta hintóban ül. A rugózó paripák fényes, lakkozott fa
nyergében a manók vidáman ringatják magukat elõre hátra; az egész körbeforgó
alkotmány kavarta szél lágyan simogatja arcomat, ahogy kívülrõl rátámaszkodok
a védõkorlátra és eszembe ötlik a régvolt idõk önfeledt gondtalansága, amikor
még sem az életkorom, sem a súlyom nem jelenthetett akadályt az efféle lovaglás-
ban: a jegyszedõ néni derekáig értem, a lovak nyergébe pedig Apa segített fel...
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A vidámpark kisvasútja máris diszkrét zakatolással siklik el az önfeledt,
gyermeki szórakozás megannyi bûvös masinája mellett, fedélzetén teljes társa-
ságunkkal: Péter, Vilmos, a sapkamanók és persze én. Miközben a Suttogó Er-
dõ frissen zöldült tölgyei suhogva legyezik a – kedvesemmel azonos módon –
Zsuzsira keresztelt kisvasutat, a nyitott, fapados kocsikban – a mókásra pingált
szerelvény ablakaiból kikandikálva – jóízûen elevenítjük fel egymásnak a kö-
zelmúlt történéseit. Amíg ki-ki lelkesedéstõl fûtötten egymás szavába vágva
mesél az átélt csodákról én azért szerbe-számba veszem a sapkamanókat, ne-
hogy valamelyikük elkódorogva eltévedjen, s aztán eredhessünk nyomába ne-
hogy szomorúság költözzön pici szívébe. Itt ül mellettem Tündéregér (horgász-
zsákmányával), mellette a kíváncsi Nyalókafejû, Péter térdén – ügyesen
figurázva lábával – Fityiszlábú, Vilmos nyakában Pinduri (az õ szájában pedig
egy olvadozó bocicukor), Tündérfióka egy idegen nénivel elegyedett szóba,
Pintündér épp egy varázsbanánt oszt meg Káprázmánnyal, Csokigolyó egy já-
tékteremben nyert ruhafogasban gyönyörködik, Csigaböki vidítókézzel, Sün-
tündér pedig vidám arcokat vágva vigasztalja Bogármadarat, akinek plüss
nyuszi nyereményét az utolsó pillanatban ejtette el a markoló automata. Azt-
mondja-hogy: ez összesen tíz, plusz egy manó. Mind megvan.

Lassan kiérünk a vidámpark zsivajából; a kisvasút a Suttogó Erdõ fái között
siklik.

– Csendesedjünk el, pici manók – szólal meg Péter – lassan beérünk az erdõ
mélyébe, az pedig egy olyan hely (akárcsak a templom, vagy a színház), ahol
nem szabad hangoskodni! (Mindhárom mélyén csodálatos titok lappang.)

Míg csendesen eltûnik velünk a kisvonat az erdõ árnyas lombú fái közt, a vi-
dámpark vagányai elhûlve nézik a mindõjüket messze lepipáló Döbrögit,
amint az igen méretes és virtuózan irányzott pofoncsapásokkal soha nem látott
eredmény-rekordokat állít be a vigyorgó pofozógép masinán.

– Nos, uraim, ezt csinálja utána valaki – szól büszkén „trénere” Fazekas Mi-
hály és kihívóan járatja tekintetét a bámészkodókon.

Mielõtt véglegesen lefagyna a mosoly a plasztik fejû gép arcáról, a költõ-bo-
tanikus szelíden arrébb tereli mesehõsét... (Mivel a Lúdas Matyinak hitt pofo-
zógép erre van rendszeresítve, így elõdeitõl eltérõen neki nincs szüksége há-
rom �-nyi felépülésre. – A szerzõ.) (Sõt, akkor lenne igazán szomorú, ha a
vidám gyerekek nem kevernének le neki egyetlen pofont sem. – A szerk.)

– Nem féltek, manók, itt az erdõ mélyén? – kérdezi Vilmos.
– Ááá, dehogy! – felelnek amazok kórusban, s mint ilyenkor mindig suttogó,

de annál vidámabb nóta, az „Á dehogy”25 veszi kezdetét:
Miközban a hatalmas és gyönyörû fák között suhanva a Vilmos mély, illetve

a sapkamanók halkan cincogó énekhangján zengõ vidám dallamot hallgatom,
az jut eszembe, hogy milyen jó lehet fának lenni. A létezés örömének eleven,
míves oszlopai õk, mit a természet önnön dicsõségére emelt. Hosszú és fensé-
ges életük végén tiszteletet ébresztõen hatalmas építménnyé fejlõdnek, ezernyi
apró élõlény otthonává, akár még sapkamanók is költözhetnek belé. A leg-
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szebb és leghatalmasabb fa aztán méltóságteljesen pusztul el: egy hosszú, hi-
deg tél utáni álmából nem ébred fel, nem pattannak élénkzöld levéllé és színes
virággá rügyei, csak az ezernyi apró odúlakó él már benne, akik hangos, élettel
teli éneke, makogása, szuszogása, sivítozása messzehangzóan hirdeti: a fa ké-
pes túlélni saját halálát. Errõl szól az erdõ éneke, mely – ha jó füled van – elhal-
latszik a kormos, füstös városok mélyéig.

Talán ezért olyan nehéz úgy élni, mint a fák, ezért sikerül ez oly kevés em-
bernek.

MELLÉKLET:

Sherman tábornok Észak-Amerika nyugati részén élõ óriás mamut fenyõk leghatalma-
sabbika, kb. 25 000 tonna, egy közeli rokon faj a parti mamutfenyõ a legmagasabb lõ fa,
113,7 m, de lehetett 150 m is. A szálkás fenyõk 4000 évet is megélnek. Délnyugat-Kali-
fornia: kreozot-cserje: 11 700 éves; észak-amerikai szálkás fenyõ (Pinus aristata) egy
nevadai kivágott példány 5100 éves.

A fentebbi fejtegetés gondolati hátterének objektív lenyomata valós vilá-
gunkban egy debrebenci emléktábla, mely a városba benyúló erdõ határában
lett felállítva.

A kisvasút pályája visszakanyarodik a vidámpark harsány zsibongásába, hogy a
hûs erdõben vett mély lélegzetet aztán vidám kacagás közepette kifújhassuk.
A végállomás megegyezik a kiinduló állomással a körpálya kezdõpontján, ott ahol
a miniatûr állomás elõtti téren Lúdas Matyi szobra magaslik gránit talapzatán. Mel-
lette Döbrögi áll fokozatosan vörösödõ fejjel, élõben; háta mögött mellén összekul-
csolt kézzel szemlélõdik Fazekas Mihály, szemlátomást szabadjára engedve mese-
hõsét indulataiban... a mester kíváncsi tartózkodással várja mi is következik most.
A tûzrõlpattant mesebeli ispán homlokán kidagadt erekkel emeli kezét ütésre.
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„Vajon mit akarhat?...” – gondolja magában bajszát megpödörve Fazekas Mi-
hály írói szándékaim után fürkészve gazdag fantáziájában.

„No, ide süssön, mester” – gondolom én, és ellibbentek néhány bárányfelhõt
az útból, majd azt a fátyolfelhõt, mely a halványan fénylõ, gyönyörû arcra bo-
rul. A Holdleány szemérmesen lesüti szemét, egyben mintha gyenge pír önte-
né el arcát. Egy pillanat múlva lassan felemelkednek hosszú szempillái, néhány
másodpercig érezzük, különös, átható tekintetében a derût, majd hirtelen ösz-
szerántja elõttünk a fátyolfelhõket, nem marad utána más, csak a jelen �-ban
már egy ízben megtapasztalt kacagás, az is csak igen rövid idõre.

„Eddig OK.” – folytatja magában Fazekas mester; mire én:
Döbrögi ütésre emelt keze ellazul, homlokán az erek lelohadnak, arca kisi-

mul. A Holdleány nevetésének bûvöletében megsimogatja a szobrot!
„Nem rossz!” – vonja le a végsõ konklúziót Fazekas Mihály.
– Én még gyorsan beszaladok a játékterembe! – töri meg az áhitat pillanatait

Fityiszlábú.
– Várj meg minket! – kiáltok utána, de hiába. Ahogy így elnézem, hozzám ha-

sonlóan õ is a saját keserves módján lesz kénytelen ráérezni a rászedetés sanya-
rú-fanyar ízére. (A hetvenes évek végének egyik emlékezetes nyarán tettem koc-
kára egyszer 100 forintot – akkoriban nagy pénz egy gyermekember kezében – a
játékteremben, majd egy váratlan 28 db kétforintosból álló nyereménytõl megré-
szegülten addig-addig serénykedtem a félkarú rablók, flipperek, nyereménymar-
kolók különös világában, mígnem elfogyott a vagyon, és mindösszesen egy zöld,
mûanyag ruhacsipesz nyereménnyel kellett beérjem. Íme:
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(E tárgyat a története folytán hozzáfûzõdött rendkívüli becs okán máig féltve
õrzöm ereklyéim között, s most a kedves olvasók okulására idéztem meg e re-
gény lapjain.)

Fityiszlábú már be is fizet korunk miniatûr szimbólumára a „Tájfunra”,
melynek íratlan játékszabályai (irdatlan erõvel – inkább agresszíven, mintsem
ésszel – beütni az ellenérdekû fél kapujába a légpárnán villámgyorsan sikló
mûanyag korongot) híven reprezentálják értékvesztõ századunk társadalmi vi-
szonyait. Ettõl függetlenül játszani nem rossz!

Vilmos és Péter korukhoz és természetükhöz illõ „nyitott konzervativizmussal”
a biliárdot választják. A manók csoportosan áramlanak az elekrtonikus ping-
pongtól a torpedó, illetve erdei vadász géppuskán át egészen a helikopter szimu-
látorig a különbözõ játékokhoz, majd ki-ki ízlése és vérmérséklete szerint meg-
telepszik valahol. Az ambiciózus manók a versenyautó szimulátornál, míg a
szelídebbek (kik nem kedvelik a fékcsikorgást és a balesetek csattanó géphang-
ját) kedvencemnél, a hatalmas mechanikus football pályánál kötnek ki, ahol bi-
zony már egy-egy játékos olyannyira lesántult, hogy képtelenség vele játszani.
Jómagam sohasem próbáltam ki, mindig csak csodáltam a patinás jószágot... ez
a játék mindörökké a beteljesületlen vágyak játéka lesz számomra, olyasmi,
mint a BONEY M zenekar énekesnõje iránt érzett kora gyermekkori szerel-
mem: tiszta, irracionális, épp ezért csodaszép.

A vidámparkjárók õsi ösztöneit követve, a játékterem kapuját elhagyva az
óriáskerék felé vezet az utunk. A megfejthetetlenül bölcs szisztéma szerinti idõ-
közökben és szögben megállított kerék bölcsõszerûen libegõ fülkéinek biztonsági
lánca bensõséges csörrenéssel enged utat számunkra a fülke belsejébe. A négy-
személyes alkotmányokba testvéries egyenlõséggel megosztva a terheket
ülünk be: a pirosba Péter és Vilmos, míg a sárgába a sapkamanók és én. Fél év-
százados fásultsággal berregõ villamosok csengõinek hangján megszólaló fi-
gyelmeztetés, majd a megfelelõ fordulatszámra felpörgõ villanymotorok zúgá-
sa kíséretével meglódul az óriáskerék.

– Nem szabad himbálózni! – kiabál utánunk a jegykezelõ néni, de hangja csak
nehezen ér utol bennünket, s az is hasztalan: manólengette kocsink már a ma-
gasban kalimpál. Az óriáskerék-görgetõ motorok búgása mögött lassan elhalkul a
park zsivaja; az automaták ricsaja, az apukák „nincs több vattacukra”, a gyerekek
kacagása, nyûgösködése mind tompa morajjá válik, melyben a mély hangok fo-
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kozatosan eltûnnek, a magas hangok pedig távoli ciripeléssé, majd egészen halk
neszezéssé halkulnak. A himbálózó fülke monoton nyikorgása – mit csak az el-
szálló madarak röptének suhanása, a kíváncsiskodva köröttünk lebegõ sirályok
vijjogása tör meg – egyre inkább kiemeli magunkramaradottságunkat. Közeledve
az óriáskerék pályacsúcsa felé érezhetõen lanyhul a levegõ, érezzük, hogy a szél
egyre nyugodtabban és már csak az egyik irányból fúj. Lenézve a szédítõ magas-
ságból megpillantjuk a térképpé zsugorodott Debrebencet.

– Jé, ott van! – kiált fel izgatottan Pinduri.
– Micsoda? – kérdezem.
– Ott! Ott van, ott van! Nem látjátok?
– Hol?
– Egyáltalán, mi az amit kerestek? – veti közbe Tündéregér.
– a Nagytemplom tornya.
– Ja, tényleg... úúú de jó! – és valóban: a szemhatár közelében feltûnik a ne-

vezetes épület zöld patina borította két gombóc kupolája.
Egyre csak emelkedve a hõmérséklet kezd csípõssé válni, az oxigén is mintha

kevesebb lenne: szaporábban vesszük a levegõt. Ez bizony már a törpefenyõk
birodalma – lenne. A következõ felfedezést Csokigolyó teszi:

– Nézzétek csak! Egy baseball csapat.
– Baseball? – hitetlenkedünk többen.
– Baseball-osok, nézd már meg!
– Debrebencben baseball?
– Hát itt van, tessék!
Bizony, ide jutottunk! Bár korunkban, mikor a Deep Blue nevû számítógép a

Garri Kaszparov26 képviselte emberiséget 1997. május 12. napján, a párviadal
utolsó sakkjátszmájában véglegesen legyõzte, nincs már min csodálkozni. (Az
elsõ játszmát Kaszparov még megnyerte, de a többit, egészen a hatodik játszma
19. lépéséig elveszítette. Persze könnyû annak a masinának, aki százmillió lé-
pésbõl álló kombinációsort végig tud gondolni másodpercenként.)

A ritkuló, ugyanakkor fokozottan ózondús levegõt szelve már csaknem a fel-
hõkig jutunk. Az élesszemû manók a legapróbb részletekig elmerülnek a szem-
lélõdésben. Az alattunk elterülõ csodaszép táj és az abban zajló események ka-
leidoszkópja ad teret egy különös tér-idõ-cselekmény játéknak: A fürgén
serénykedõ, izgõ-mozgó baseball játékosok mögötti kerítéssel elválasztott tér-
ségben húzódik az állatkert, melynek bejáratánál éppen a Két Mákvirág vásárol-
ja meg a belépõjegyeket maguknak és persze a közöttük tébláboló Pú Zoltánnak
(aki rögtön felismerve bennünket széles gesztusokkal integet felénk), kissé távo-
labb Karl Marx és unokaöccse Tapirnyó Tibi sétálgatnak, Engels lemaradt a
vizilónál (még egyikük sem sejti, mire készül az oroszlán), Ferdinánd, a lepke
épp a Kék Vaddisznóhoz címzett korcsma felé tart, ahol Theophrasztosz olvas-
gatja jellemrajzainak általam írt folytatását.27 A Kék Vaddisznó elõtti sétányon

26 Garri Kaszparov (1963–) orosz sakkozó, világbajnok, zseniális elme, a szerinte „legdur-
vább sport” csaknem verhetetlen bajnoka.

27 Zeke László: Jellemrajzok, Theophrasztosz mûvének folytatása. Bp.: Hatodik Síp – Új Mandá-
tum Kiadó, 1994.
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szervezõdött aszfaltrajz-versenyen Pú Zoltán nõvérét: Gyöngyöt láthatjuk alko-
tás közben, a háttérben büszkén mosolyognak a nagyszülõk: Wamp Wan törzs-
fõnök és Röggöny (a messzi távolban Púdert veszi üldözõbe brutális apja). A sé-
tány másik oldalában egy tulipánfa tövében, a frissen hullott szirmok álomszép
szõnyegén áll Fazekas Mihály szobra, a mester egyik kezében bronz orchidea, a
másikban könyv; az orchidea kelyhében szikrázóan csillogó zöld ékkõ.

Innen fentrõl mindent látni, még a „Fogkefe”28 gondolati síkjait is; persze
mindez csupán addig, míg a természet felhõ dunnával be nem takarja a mezte-
len valóságot, ami különben így a késõ délutánból lassan lefekvés-idõbe hajló
szürkület közeledtével már-már idõszerû is.

– Nézd csak – kezdi a legnagyobb meglepetés hangján Bogármadár – azok
meg ott Péterék!

– Csakugyan.
– De hogyan kerültek oda? – (mármint csaknem alánk és mögénk, ha eleddig

fölöttünk és elõttünk voltak) kérdezi Káprázmány, miközben fülkénk a neki-
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28 Értsd De hol, a lélek fogkeféje?
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ütõdõ hatalmas, lebegõ felhõk dunnái között akadozik. Mielõtt azonban végig-
gondolná az egyébiránt kézenfekvõ választ:

nagy „hahó”-zás közepette Péter és Vilmos eltûnnek – immáron alászállva –
a felhõk alatt. A felhõk felett már kifejezetten csípõs hideg van, a mélykékbe
hajló égbolton vakítóan csillan fel az esthajnalcsillag. Még egy pillanat a csen-
des áhítatból, s mielõtt még valamelyik manó meghûlhetne, ismét meglódul a
szerkezet.

Himbálózva ereszkedünk a zsezsgõ-zsivajgó tömeg, a Föld átforrósódott ko-
bakja felé...

– Mindannyian felkészültetek?
– Igen, igen – kurjantják lelkesen a manók.
– Csokigolyó, te is?
– Hát persze, hiszen elejétõl fogva erre várok!
– Ugye jobb, hogy a végére hagytuk?
– Igen, jobb, de már úgy várom!
– Hát Önök, kedves olvasóim, felkészültek az Elvarázsolt Kastélyra? Mert ha

igen, akkor uzsgyi!

A félhomályhoz fokozatosan alkalmazkodó szemünk a tükörfolyosó labirin-
tus csalafinta kacskaringóiban esik csapdába legelébb. Minduntalan egymásba,
illetve a végtelennek hitt üvegfolyosók helyett önmagunk ügvegkemény tü-
körképébe ütközünk. Jómagam – minden tájékozódó képesség híján való em-
berként – a visszhangzó manókacaj nyomába eredek. A fény és a tükrök játéka
folytán néha négy-öt Péter, Vilmos, vagy éppenséggel Pinduri sapkamanó nad-
rágszár, sapka, vagy esetleg ábrázat tûnik fel elõttem, miközben különös figu-
rák jönnek-mennek elnézést kérõ „pardon”-ok kíséretében határozott léptek-
kel, magabiztos céltudatossággal, az ámuló kastélylátogatók döbbent
csalódására minden átmenet nélkül tükrön, üvegen, falon át eltûnve. Némelyik
ismerõsnek rémlik, másikuk kevésbé. Itt jön például Ön, kedves olvasóm,
amott meg, ha kicsit jobbra néz, megláthatja: egy szakasztott Hemingway, ha-
csak nem õ maga az! (Tündérfióka hasonló élményekrõl számolt be késõbb, õ
Kutyafülû Aladárt vélte látni a labirintus tükrében.)
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A káprázatos tükör labirintus, a valóság és a jelenések reflexiójának kanyar-
gós tanyája egy vaksötét posztó barlangba torkollik; a fenenagy sötétség örve
alatt hol hatalmas puha verembe zuhanhatunk, hol pediglen ravaszul meg-
szerkesztett rugók és áttétek segítségével a magasba röppenünk, addig-med-
dig, míg valahogy egy csigalépcsõ peremére nem huppanunk.

Így ni! 
A csigalépcsõn haladva tükrökbe, ablakokba és csalóka hologramokba bá-

mulhatunk fokozatosan veszítve valóság-, illetve realitás érzékünket: csillogó-
villogó kincsek csörrennek a rézveretes ládák mélyén; feneketlen kút káváján
egyensúlyozunk; ügyesen beállított prizmarendszerek kápráztatják szemeinket
csendes, színpompás játékukkal a félhomályban.

A csigalépcsõ egy tágas terembe vezet, ahol nemcsak a küszöbön, hanem az
irrealitás és a valóság egyre mosódó határán is átlépünk. Jobbra egy meghitten
nyikorgó, liánból font hintaszékben himbálózva Ernest Hemingway lapozgatja
„Búcsú a fegyverektõl” címû zseniális regényének magyar kiadását,29 épp’ a 183.
oldalon tart: „Nekem is van poharam. De a tiedrõl mindig eszembe jut az a reggel,
amikor a fogkefével akartad lemosni a fogadról a Villa Rossát, és káromkodtál, és nyelted
az aszpirint, és elátkoztál minden szajhát. Valahányszor látom ezt a poharat, eszembe
jut, hogy fogkefével akartad tisztára mosni a lelkiismeretedet.”, majd rám néz, kiveszi
szájából a pipát, és fejcsóválva, reherészve megjegyzi:

– Szóval a lélek fogkeféje... ravasz fickó vagy te, Lackó.
Mellette a télapó ácsorog, nem tudni viaszbáb-e avagy valóság. Balra pillantva

Johannes Gutenberg tûnik szemünk elé, amint büszkén mutatja Isaac Newton-
nak a nagy fizikus Philosophiae naturalis principa mathematica címû, frissen
kinyomtatott könyvét; a hófehér lapokon fényesen csillannak meg az Einstein
elõtti fizikai világkép alapképleteinek gyönyörûen kaligrafált betûi:

Valamivel hátrább Buddha somolyog, õ talán még a fizikus-filozófusoknál is
többet tud... vagy csak blöfföl(?), mindenesetre ez jár a fejében: „Az emberi lét lé-
nyegében boldogtalan, minek oka az emberi önzés és vágyakozás; ennek az önzésnek és
sóvárgásnak véget lehet vetni, az így elérhetõ állapot a nirvána; oda pedig a helyes
szemlélet, gondolkodás, beszéd, cselekvés, élet, törekvés, vizsgálódás és elmélyedés mód-
szerével juthatunk.”
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29 Bp.: Európa Könyvkiadó, 1993.
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Egy félreesõ zugban, egy tölgyfa asztalra könyökölve sápadt, magas homlokú,
vékony dongájú fiatalember lapozgat egy kötetet.

– Nézzétek azt a bácsit! – szól felénk Tündérfióka. – Milyen különösen, pa-
rázslóan csillog a szeme, mintha mindig lázban égne.

– Igen – ismerem fel hirtelen – harminchat fokos lázban. Nem véletlen, hi-
szen õ a világirodalom egyik legnagyobb költõje.

– Gyere csak, te kis sapkamanó – szól József Attila Tündérfiókához és elolvas
neki egy csodaszép verset: „...Lábára hajtja fejét, / alszik a bogár, a darázs, / vele al-
szik a zümmögés...”

A ritmusosan zengõ szavak halk rezgéshullámainak tartományában – az asz-
tal túloldalán – megcsillan egy domború lencse, egy objektív. A kamera fölé
Jancsó Miklós hajol, mögötte Hernádi Gyula. Hernádi mester gondolatai egy
orosz munkatábor hatalmas rózsaligetének szemkápráztató szépsége és a tábor
kegyetlensége körül bolyonganak; elérzékenyül, Jancsó kamerájának szeme a
könnycsepp csillámló fényére fókuszál.

Továbblépve a kastély gondolat és érzelmi panoptikumában, virtuóz zongo-
risták hanghullám trillái csiklandozzák kellemes bizsergéssel dobhártyáinkat. A
hang irányába fordulva aztán már nem nehéz felismerni Wolfgang Amadeus
Mozartot, aki régi kedves ismerõsünk: Boris Vian30 társaságában zongorázza a
török indulót;31 az elsõ sor után Boris dalra fakad és igazi viani tréfaként san-
zont varázsol az indulóból: „Cha cha cha, cha cha cha, c’est votre vieille
Marche Turque / Cha cha cha, cha cha cha, venez marquise, écouter ça!” [Csa-
csa-csa, Csa-csa-csa, ez az Ön régi török indulója, Csa-csa-csa, Csa-csa-csa, jöjjön, már-
kinõ, hallgassa!]32

Csokigolyó sapkamanó felfedezése nyomán az egész ámuló manósereglet
Mosó Masa mosodájában, Gõgös Gúnár Gedeon szakavatott idegenvezetésével
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30 Boris Vian (1920–1959) francia regényíró, sanzonköltõ, jazz trombitás, mérnök, matemati-
kus; szarkasztikus humorú, abszurd szerzõ.

31 Eredetileg: Marcia Alla Turca; Boris Vian feldolgozásában: Mozart Avec Nous.

32 A francia sanzon szerzõi 1957-ben: Boris Vian-Géo Dorlis–A.Goraguer; a sanzonrészlet
fordítás (e regény kedvéért): Döbrentey Ildikó.
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kalandozik. Kifelé jövet összefutnak Lázár Ervinnel33 és Vacskamatival, amint
azok épp a Négyszögletû kerek erdõ felé bandukolnak.

– Hol van az az erdõ, Ervin bácsi? – kérdezi Tündérfióka.
– Egészen közel a Suttogó erdõhöz, vagy tán éppen ott – hangzik a sejtelmes

válasz, illõn e hely varázslatos hangulatához; majd egy halk kattanás és eltûnik
a két mesebeli figura.

Péterrel és Vilmossal a másik irányból jövet azt is látjuk, hogy ki oltotta el a
meseköltõt idézõ látomás-lámpást: Thomas Alva Edison, a villanyvilágítás fel-
találója. Neki igazán nem nagy kunszt egy ilyen lámpást lekapcsolni.

A hirtelen támadt félhomály ismét a Jancsóék filmezte tölgyfa asztalnál ér
bennünket. József Attila mellett vidám társaság ûzi a költõ szomorú melankóliá-
ját: Weöres Sándor és Bóbita tündére játszanak rímekkel, gyönyörû kép-gondo-
latokkal, miközben „körben az angyalok ülnek”. Különösen a pici rokonnépek-
nek, a sapkamanóknak tetszik a dolog. A manók, tündérek tánca mosolyt csal
József Attila arcára.

– Hoztam egy kis libasültet, tudom, hogy szereted – szól Vilmos József Attilá-
hoz és (ki tudja honnan szedte) átnyújt egy ropogós sültet a költõnek. A költõ
pedig már hangosan nevet. Nevetésének hanghullámai egyre visszhangozva
oszlatják a kastély panoptikum termének különös, már-már hátborzongató és –
persze csak viccbõl – baljóslatú homályát. A terem végén lévõ bíbor bársony
függönyhöz érve egy szellemes felirat jelzi: kalandjaink jelenlegi szakasza zá-
ruló félben van: „TARKA LEPKE, KIS MESE, / SZÁLLJ BE LACI FEJIBE.”

Alighogy Péter fennhangon felolvassa – hogy a manók is értsék mirõl is van
szó – a feliratot, Petõfi Sándor rántja szét a bíborbársony függönyt és megszólal:

– „Laci te, /hallod-e? /Jer, ha mondom, /rontom, bontom...”
Ezúttal (és ebben halál biztos vagyok) a felszólítás nekem szól. Mire kilépünk

a terembõl a szikrázó napvilágra, Petõfinek természetesen híre hamva sincs,
csak három „didergõ trónt” látok... talán ezeknek ölébe ülésre invitált a nagy-
kópé (?), a széken rázkódó önmagam jópéldája mindenesetre buzdítólag hat a
manókra: sorra kipróbálja mind, míg én a szemközti falon felfüggesztett torzító
tükörbe bámulok. Furcsán deformálódott ábrázatom hol egy hajlott korú vén-
ember elnyújtott, beesett képét, hol pedig egy pufók csecsemõ pirospozsgás ar-
cát idézi... mintha fényesen csillogó karácsonyfa díszekbe bámulnék. Milyen
érdekes: Péter arcát az idõtorzító különleges szerkezetek változtatás nélküli
formában tükrözik vissza.

A kastély utolsó racionális világunknak címzett tréfája a forgó hordó vár ránk
az épület oldalában; régi kedves ismerõs: William Shakespeare (!) indítja be a
berendezést. (A regény 3.�-ában elszenvedett balesetének semmi nyoma ke-
délyállapotában, a mester vidám és kiegyensúlyozott.) Nagy sivalkodás, kaca-
gás, csetlés-botlás veszi kezdetét, amint kis csapatunk útrakél a hordó gyomrá-
ban, melynek mindkét végében örkényi groteszkség szemszögében tûnik
elébünk a felfordult világ kör alakú metszete. Mintha egy kút mélyén lennénk...
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33 Lázár Ervin (1936–) író; a magyar mese élõ klasszikusa, leleményes, mulatságos, egyben
mélyértelmû meséi mindig arról szólnak, aki éppen olvassa. Kossuth-díjas.
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a forgó hordó száján keresztül beáramló tompa morajból Cseh Tamás különös,
kántáló énekstílusában Bereményi Géza34 sorai különülnek el hal-
kan, mégis élesen: „E kies ha- zában mutass nekem / Egy oly
nagy ravaszt, mint Shakes- peare William!” Több se kell
a drámaköltõ géniusznak, csillogó szemmel meg-
nyom egy másik gombot a kezelõpulton. A pörgõ-
forgó hordó szabadon esõ, súlytalan szellem-
vasúttá alakul, ahol min- denféle vasút nélküli
szárnyalásba kezdünk: Be- nedek és Beatrice évõdése;
Aaron és Jago mérhetetlen gonoszsága; Petruchio vas-
kos szellemessége; Antonius, Kleopátra, Romeo és Júlia szen-
vedélyének perzselõ heve taszít, s repít bennünket szédítõ mélységekbe és ma-
gasságokba.

– Fiatalember! – hallom egyszercsak élesen a hátam mögül, odapillantva egy
kék köpenyes vidámparki alkalmazott nyugdíjas néni méltatlankodó ábrázatá-
ba ütközöm.

– Nem hallja? – folytatja ugyanolyan élesen, mint ahogyan kezdte. – Engedje
már el azt a hordót és ne forgolódjon tovább! Veszélyes!

Megvárom, míg ismét egyenes helyzetbe kerülök és visszaszáll a vér a fejem-
bõl a rendeltetési helyeire, elernyesztem megfeszült izmaim és kilépek a napvi-
lágra.

Shakespeare sehol...
A sapkamanókat, Pétert és Vilmost már várja Ildikó. Õk hamarabb kiléptek a

hordóból, kuncogásukból arra következtetek, hogy idõközben velem valami
furcsa dolog történhetett.

Mivel is érhetne véget másképp egy vidámparki kirándulás, mint a repcsi-
vel. (Akiknek nincs szerencséjük ismerni a debrebenci „Lúdas Matyi” vidám-
parkot, azok kedvéért elmesélem, hogy a repcsi nem más, mint egy LI-2 típusú
utasszállító gépmadár, amit a park közepén egy domb tetején helyeztek el haj-
danában a vidámparképítõ mesterség avatott szakemberei. A körülbelül ötven
fõs kis repülõgép, mielõtt örökre elhallgattatták volna két légcsavar pörgetõ
motorját – a legenda szerint – Debrebenc és Budapest között teljesített szolgá-
latot; édesapám kezdõ, ambiciózus mérnökként tán éppen az õ fedélzetén is –
felhõk fölött szállva, az egyetem felé repülvén – szorongatta ölében vegyészeti
tárgyú újításainak leírásait... Ez a csodálatos masina különleges, misztikus, nyu-
godtan állíthatom: varázslatos hangulatot árasztott magából az elsõ pillanattól
kezdve, ahogy megláttam. Az égi országutak öreg vándorának kijáró tisztelet
az ócska, poros, szakadozott, megsárgult és szánalmasan nyikorgó alkatrésze-
ket is tökéletesnek láttatta velem, megismételhetetlen és káprázatos csodának.
A félhomály szûrt fényében az elöregedett gépmadár különleges illata, a lépteim
súlya alatt recsegõ padozat máig eleven, csodálatos emlékképeket ébreszt:
olyan emlékeket, melyek talán szebbek az igazi repülésnél.)
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34 Bereményi Géza (1946–  ) Író, költõ, filmrendezõ, dalszerzõ, 1989-ben Eldorádó c. filmjével
elnyerte a Legjobb Európai Film Díját.
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– Beszállás! – szól Döbrentey Ildikó az izgatott sapkamanó sereghez (akik öt-
éves önmagam kipirult arcát idézvén elém) rohannak fel a lépcsõn.

Ezúttal valahogy más a gép, valahogy ünnepélyesebb, méltóságteljesebb,
vagy talán ami még jobb jelzõ rá: büszkébb. A közönség is másabb, a bámész-
kodó, vagy magukban képzelõdve berregõ gyermekek és tudálékosan magya-
rázó apukák, elmélázva pihengetõ nagyszülõk helyett most színesen pezsgõ,
izgõ-mozgó és ráadásul egytõl-egyig különleges és népszerû utazóközönség
nyüzsög a széksorok között: Döbrentey Ildikó Nemes Nagy Ágnessel35 beszél-
get (széles gesztusaikból ítélve jól megértik egymást), fölöttük piros dróton egy
Lila Fecske csipog; a mellettük lévõ széksoron hasonló párost alkot Pablo Picasso
és Salvador Dalí, az elcsípett szófoszlányokból arra következtetek – már
amennyire ezt az én spanyol tudásom lehetõvé teszi –, hogy Csukás István Sün
Balázsa a téma náluk (kubista, avagy szürrealista témához lenne-e jobb modell
a srégvizavi ücsörgõ kicsi sün); hátrébb Rémusz bácsi játszik a Kis Vakonddal
és a félpénzen vett édes tyúkkal, ki – mint tudjuk – az anyagi világra vonatkoz-
tatott összes bölcsességét egy szóban öszpontosította: „Kitrákoty”; egészen a
szárnyak vonalában helyezi el az ülés fölötti csomagtérben a világirodalom leg-
híresebb fegyvereit (az ezüst puskát, a nagy medveölõt és a Henry féle kara-
bélyt) Karl May, Incsu Csunna bezzeg nem adja ki kezébõl tomahawkját, Win-
netou épp most ráz kezet Tamkó Sirató Károly Tengerecki Páljával, Old
Shatterhand (akarom mondani: Xantus János) Nso Csi hatalmas barna szemeit
csodálja száraz markában szorongatván az indián lány selymes, pici kezét; a
szárnyak mögötti részt szinte teljesen ellepték a sapkamanók, mögöttük Le-
vente Péter és Gryllus Vilmos beszélgetnek régi, kedves ismerõseikrõl Takács
Bálintról, Furfangos Frigyes mesterrõl, Hakapeszi Makiról; a másik széksort
csupa kackiás bajszú legény zárja: Vitéz Szabó Legény, Csokonai Vitéz Mihály
(aki épp akkor töltötte 222. szülinapját) és végül Kemény Henrik36 Vitéz László-
ja, ez utóbbi persze kezében palacsintasütõvel); no és hogy magamról se feled-
kezzek meg: én is ott állok mégpedig leghátul, kezemben jegyzetfüzet, amibe
mindezt leírom és amit most Ön, kedves olvasóm, éppen olvas, mégpedig a re-
pülõgép elkülönített elsõ osztályú részében egy pontosan olyan hintaszékben,
fotelben, kanapén, vagy éppen függõágyban, amilyet kedvenc olvasmányai be-
fogadásához szokott igénybe venni.

Azt ekkor még én sem sejtem, hogy mögöttem a gépmadár farkába vezetõ
rejtekajtón túl, egy kis kabinban Fazekas Mihály és Döbrögi ücsörögnek.

– Lackó – szólít meg Csokonai – hiányoltunk a 2.�-béli bulin, igazán eljöhet-
tél volna.

És akkor felgyullad a pilótafülkéhez vezetõ ajtó fölött egy lámpa, és avval
egyidõben megszólal egy kellemes nõi hang; a hölgy elismétli angolul, németül,
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35 Nemes Nagy Ágnes, költõ, meseszerzõ, mûfordító; pergõ ritmusú, tömör alkotásaiban a
gyermeki fantázia kel életre.

36 Kemény Henrik, (1925–) bábmûvész; családi hagyományokat folytatva (Vitéz László-törté-
netek) a hazai városi bábjáték élõ klasszikusa.
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franciául, spanyolul és a vadnyugati indiánok speciális angol-indián keverék
nyelvén a figyelmeztetést:

„FELSZÁLLUNK! KÉRJÜK SZÍVESKEDJENEK 
A BIZTONSÁGI ÖVEKET BECSATOLNI!”

„Nocsak, nocsak!” – gondolom, és miközben felzúgnak a motorok, gyorsan
lehuppanok a székemre, bekapcsolom az övet. És lássanak csodát! A gépmadár
döcögve, berregve elindul, átvág a domboldalt övezõ fákon – luc fenyõk, aká-
cok, platánok lombjai csapkodják a repülõgép ablakait, tömzsi, szegecselt acél-
testét – és lassan, méltóságteljesen kikanyarodik a vidámpark elõtti sétányra. A
motorzúgás magasabb hangfrekvencián sivításra vált, fokozatosan gyorsulva,
rázkódva, döcögve elindulunk a Csónakázó tó, illetve a nagyerdei Békás tó irá-
nyába; és egyszer csak: hopp, ellibbenünk.

– Köszöntöm önöket a LI-2 fedélzetén, a nevem Jules Verne, a gép kapitánya
vagyok – szólal meg a hangszóró, amint a felszállás manõvereit befejeztük. –
Jelenleg ezer méter magasan repülünk – folytatja a kapitány megnyerõ, meg-
nyugtató hangján –, utazósebességünk 650 km/h, a kinti hõmérséklet 8 C fok.
Odalent az alkonyat fényeiben lámpásait gyújtogató Debrebenc látható. Kérem
helyezzék magukat kényelembe, a regény következõ fejezetében esedékes lan-
dolásig; fogyasszák egészséggel a bájos légikisasszony által felszolgált étkeket!
Köszönöm figyelmüket, jó utazást!

Pár pillanattal késõbb megjelenik az utastérben Hamupipõke mint stewar-
dess üvegcipõjében, és mindõnket körbekínál frissítõkkel, szendvicsekkel, fül-
dugulás elleni cukorkával.

A Földgolyó már árnyékot vet a városra, a sötétbe borult házak fényei fénylõ
csipkehálóba vonják a felszínt, a horizont tintakék sávjában felcsillannak az ég-
bolt fényes lámpásai is. A vékony, árnyékba borult sáv fölött parázsló színek,
majd halványkék alapszín háttérrel övezve feltûnik a Hold. A pilótafülke elõtti
vörös bársony függöny szétlibben és elegáns öltönyében, határozott léptekkel
elõlép Verne kapitány.

– Kedves utasaim – kezdi mondókáját az ülések között lépdelve – megkezd-
jük utazásunkat egy egyelõre még ismeretlen célállomás felé, aggodalomra
azonban semmi ok. Gépünk üzemanyag tartályai színültig vannak Zeke László
fantáziájával. Az ismeretlen úticél ellenére a közvetlen útirányt illetõen elég hatá-
rozott utasításokat kaptunk az írótól; a helyzet tökéletesen megnyugtató. Most
például a regény 62.�-ában már feltûnt tünékeny csodamadarat, a költészet
magaslataiba emelõ varázslatos lényt kell követnünk. Amennyiben jobbra szí-
veskednek pillantani, úgy szemügyre is vehetik.

Minden utas a gép jobboldali ablakaira szegezi tekintetét és álmélkodva fejezi
ki csodálatát:

– Óóóóóó!!...
– Nos – folytatja (megelégedéssel nyugtázva az utazóközönségre tett hatást)

Verne kapitány –, e gyönyörû madár nyomába eredve folytathatjuk utunkat mi,
az író kedves gyermekkori emlékei, mélyen élõ impressziói...
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Visszatekintve az ablakból még látom a debrebenci állatkert bejáratával
szembeni vitrinben felállított kitömött oroszlánt: Clerence-t, amint óvatosan
félrehúzva az üveglapokat elsomfordál õrhelyérõl.

– Még találkozunk! – szólítja meg Önöket, kedves olvasóim. (És mégvalaki
azt állítja, hogy Budapesten, a Burger King egyik éttermében látta Clerence-t a
kitömött oroszlánt.)

Aki nem hiszi ezt az egész vidámpark ügyet, az járjon utána; nézze meg a jó
öreg LI-2-es gépmadár hûlt helyét, azt az üresen ásítozó piciny teret a Lúdas
Matyi vidámpark dombjának hûlt helyén, mit már teljesen benõtt a gaz, s
ahonnan messze szállt egy eleven álom.

És hirtelen...

� � �

103.� – Hát akkor mit akarsz!? – sziszegte a nehezen visszafojtott indulattól
szinte minden ízében remegõ Nagy Árpi. – Vegyelek feleségül?

– Ne! Most még ne! – válaszolta Wilu Pálné Kandisz Nóra kifürkészhetetlen
bambasággal arcán, olyasféle különös ürességgel tekintetében, mit kérdésre az
érintett hölgyek ilyesféle indokolással szoktak okolni: „Én magam sem értem
saját magam!” (Ez a jelenség egyébiránt annál inkább idegesítõ, minél inkább
tudjuk: vagy mérhetetlen butaságról árulkodik, vagy csupán álca a rendkívüli
ravaszsághoz.)

– Legyek akkor a szeretõd? – szólt a következõ ajánlat; a nyomaték kedvéért
Árpi megragadta Nóra karjait, éppencsak, hogy nem durvábban, mint amit a
rendkívüli indulat hevében még megbocsáthat a rajongva szeretett nõ.

– Ne! Akkor inkább hozzád megyek feleségül – válaszolta az asszonyka bizo-
nyítván: õ bizony sokkal inkább ravaszabb, mint hülyébb; egyben a válasszal
letaglózott Árpi reflexeinek lassúságát kihasználva, finoman kisiklott a felger-
jedt férfi markának szorításából és a szoba másik sarkába iszkolt.

Ez a fiatal, vonzó férjes asszony volt az egyetlen, akivel Árpi – a méltán nagy
csábító hírében álló igazgató – egyáltalán nem tudott mit kezdeni a görcsös
igyekezet pszichológiai természetére jellemzõen egyre nagyobb és kétség-
beesettebb erõfeszítései ellenére sem, immáron fényévnyi távolban céljától.
Önérzetében sértve provokálni kezdte Wilunét.

– Azt akarod mondani, hogy legyünk barátok, mi?
– Ezt nem mondom.
– Miért?
– Nem akarom, hogy elküldj a francba!
– Akkor mit akarsz, nyögd már ki végre!
Halálpontos tizennégy másodperces hatásszünet, majd:
– Úgy legyünk barátok, mintha szeretõk lennénk.
E zseniálisan megszerkesztett riposzt hatására Nagy Árpi vérnyomása érfalai-

nak tûréshatárát elérve hirtelen a maximumra szökkent. Az elvörösödött, re-
megõ igazgató egy párduc ügyességével és gyorsaságával termett a hõn áhított nõ
orra elõtt. Kitágult orrlyukain szaporán szedte a levegõt, szervei csak úgy fü-
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rödtek az adrenalinban; reménykedett, hátha elragadja az indulat egy pofon
erejéig... de nem (pedig a régi szép idõkben, mikor egy belmondói37 pofonnal
egy fél évi idõtartamra elorozta az arculütéssel egyidejûleg a közeli bokorba ta-
szajtott Wilu Páltól!). De nem! A kéz az arcon nem, csupán csak a hangja csat-
tant (fel). (A poénért bocs.– Z. L.)

– Addig innen el nem mégy, míg nem tisztáztuk az ügyet.
– Tanulnom kell otthon! – hangzott egy ócska hazugság.
– Nem, azt már nem! Már hívom is a férjed – ezzel Árpi elkezdett tárcsázni,

Wilu Pálné Kandisz Nóra pedig a menekülés egyetlen lehetséges módját vá-
lasztotta: iszkiri, elszaladt.

Nagy Árpi menten szörnyethalt... az utolsónak tárcsázott kilences még ko-
mótosan visszatekeredve szomorúan berregett egyet. A félretett kagyló – mint
nagy titkok tudója – csendesen zúgva, megértõen hallgatta Árpád gyors iramú
lépteinek lépcsõházból visszaszûrõdõ visszhangos zaját.

104.� Mikorka Kálmán élveteg mosollyal az élvezetes gondolatoktól szeder-
jesre pirult ajkán, szinte fizikailag is csámcsogva a közelmúlt eseményein, a jól
végzett munka feletti boldogság tespedtségével eltelten idézte maga elé azt a
káprázatos pillanatot, amikor B. Viz Elek fején halk reccsenéssel szétplöttyedt
az a több hete érlelt, kegyetlenül büdös, bizonytalan állagú, beltartalmát tekintve
zöldes színezetû, eredetileg tulajdonképpen tojás. Bár teljes elégtételt nem ér-
zett az elszenvedett sérelmekért, sõt (!) mintha rákapott volna a bosszúállás
édeskésen beteges élvezetére, s minél jobban nyomorította a buszsofõrt, annál
inkább áhítozott újabb hasonló gazemberségekre, nos mint mondottam volt –
bár lelke még nem nyugodhatott –, azért pillanatnyilag elégedettnek mutatko-
zott a békétlen világgal. Tehette ezt nem csupán a fentebb jelzett fontos magán-
életbeli siker okán, hanem az üzleti életben produkált eredményein felbuzdul-
va is: Szándékos, mi több: elõre kitervelt ravaszkodás keretében beadta Yukka
Pop Simonon keresztül az egész ZIMMEZUM Rt. vezérkarnak, hogy piszok
nagy üzlet kerekedik abból, ha potom pár tízezer USA dollárért megvásárol a
cég egy kimustrált, Németországban állomásozó amerikai katonai kórháztól or-
vosi felszereléseket, majd busás haszonnal túlad azokon. Az igazgatóság persze
az ûrkorszak csúcstechnológiájára számított, no és arra, hogy ismét kitûnõ al-
kalma nyílhat a nyugat valagának elõzékeny fényesítgetésére. Kálmán viszont
hármas hasznot húzott az ügybõl: 1.) élvezettel konstatálta, hogy az az irdatlan
mennyiségû mankó, illetve azonosíthatatlan funkciójú, csavaros végû vas rúd-
tömeg (feltehetõleg sátorvas tartozékok), melyeket elképesztõen drágán meg-
vásárolt a ZIMMEZUM Rt. jó adalék a cég tönkremeneteléhez; 2.) a mindezért
felmarkolt jókora jutalék nem elhanyagolhatóan lendítette elõre hõsünk
büdzséjét; 3.) mindezek fejében még a váratlan, de annál megtisztelõbb fõosztály-
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37 Jean-Paul Belmondo: francia színész; filmjeiben folyton pofozkodott (férfiakkal, nõkkel
egyaránt), a mozinézõ hölgyek rajongtak érte, amit a férfiak egy része csúnyán félreér-
tett, s maga is pofozkodásba kezdett otthon (kevesebb sikerrel, mint a charme-os francia
világsztár. 
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vezetõi titulus is osztályrészéül jutott, híven példázva miként érdemesülhet a
rosszindulat a kárvallottak hálájára.

Míg Mikorka Kálmán csendes, örömteli révedezés formájában meghányta-
vetette magában a fenti gondolatokat, s szervezetének hormonális parancsaira
újabb hajszálak – ezúttal egy egész tincs – csavarodott õszbe, B. Viz Elek ször-
nyû tettre készült: vehemensen megragadott egyet a hármas kvantumokban
árusított színes gumi óvszerekbõl, egészen pontosan a kéket, mit azonmód rá-
húzott a kézmosó csap szájára és utat engedett a víznek. A gyorsan duzzadó,
majd – híven a béke színéhez – hamarosan kiszakadt óvszer nem válthatta be a
hozzá fûzött reményeit. Ám a felfokozott düh és a poshadt tojás kénes bûze
még egy amúgy együgyû ember agyában is rendkívüli leleményességet indu-
kálhat, ráadásul Elek barátok közt is legalább kétügyûnek számított...

Félig tacsakos, félig száraz pár szál hajával feje búbján kihajolt a hetedik
emeleti ablakon, és kezében ezúttal a vérvörös színben pompázó, fityegõ óv-
szerrel még pontosabban bemérte magának a ház tövében egy pici kerthelyi-
ségben hûsölõ Mikorka Kálmánt.

105.� Wilu Pálné Kandisz Nóra sebesen száguldva húzta maga után hosszú
szõkésbarna hajkoronáját; Nagy Árpi sem maradhatott rest bepattanni az ag-
resszív napokra tartogatott VW Golfjába (Vö.: 59.�)

– Hova mégy?!
Nóra hirtelen – miként a fejlett „kanyar-technikával” rendelkezõ thompson-

gazellák védekezvén az õket üldözõ villámgyors gepárdok ellen – megtorpant. 
– Nem vagyok hajlandó egy lakásban balhézni! – hangzott a minden logikát

nélkülözõ válasz.
– Szállj be!
– Nem! – és újra megiramodott az elinalás komoly szándéka nélkül.
Árpi utána hajtott.
Nóra megtorpant.
Árpi is.
Ám Nóra tovább szökellt.
Szintúgy Árpi.
Nóra ismét megtorpant.
Árpi is.

106.� Amíg Mikorka Kálmán egy nagy adag, üvegtölcsérben felszolgált és es-
ernyõcskékkel, mûanyag elefántokkal, színes cukordrazsékkal, valamint belül
csokival töltött, felrolnizott ostyával szépen feldíszített tejszínhabos fagyiját né-
zegetve már-már azzal a gondolattal kacérkodott, hogy immáron fõosztályveze-
tõként akár az igazgatósági tagi posztra is reménnyel avanzsálhatna; nos ezalatt
B. Viz Elek – tanulva a 104.� negatív tapasztalataiból, és ezúttal megpróbálván
engedni a fizika törvényszerûségeinek –, egy kaszrolyban fogta fel a vízzel fo-
kozatosan eltelõ óvszer egyre formátlanabb, s vérvörösbõl rózsaszínbe hajló ár-
nyalatban játszó duzzadt testét.
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(Az edény segítségével ravaszul elkerülhette az óvszerszakadást, hiszen így
egyenletesen oszlott meg a teljes gumi felületén a terhelés, a csapra húzott szá-
rat sem érte többlet igénybevétel.)

Elek szemében kegyetlen, éles fény csillant.

107.� Nóra tovalibbent.
Árpi gázt adott.
Erre Nóra megállt.
Árpi pedig a fékre lépett.

108.� Bármy Áron idõközben titkos szövetségre lépett Wilu Pállal a debre-
benci önkormányzat egyik saját zsebre való lobbizásra alkalmasnak látszó (és
az is) helyi politikusával, kinek kedves feleségét épp Nagy Árpi üldözi a párhu-
zamos, majd a fejezet legvégén összefutó cselekményszálban.

Miután az ésszerû, gazdaságos és kézenfekvõ megoldást tartalmazó ritka ön-
kormányzati határozati javaslatok egyikét letaglózta Wilu Pál, Syrano de Bergerac
modorában: „A tisztelt képviselõ úr nagyképû hangoskodással megalázza szere-
tett városunkat és torz információsorozattal pszychotikus állapotot kelt polgára-
ink körében...” megnyílt a lehetõség arra, hogy Wilu Pál és Bármy Áron saját ja-
vaslatával élve szolgálhassa a köz javát, és virágoztassa fel önnön pénztárcáját.

Azon túl, hogy mindeme ténykedésük eredményeképp mind a mai napig íz-
léstelen ocsmányságok rondítják a reklámfelületté alakult debre-
benci villamosok eredetileg ba- rátságos kék csíkos, barna sapkás,
sárga testét, még két újabb járgányt is beszereztettek a
város kasszájából vett irdat- lan pénzekért egy titokzatos
albán vállalattól. A végsõ ra- vasz érv, mely levette lábuk-
ról az egyébként más zsebé- ben sejtett csúszópénz szagára
módfelett érzékeny képviselõ- társakat, az az volt, hogy az
új „modern” villamosok min- den megállóban elcsilingelik
a Hupikék törpikék címû amerikai rajzfilmsorozat fõ-
cím zenéjének elsõ taktusait. 

Történetünk napján már meg is érkeztek Debrebencbe a villa-
mosok, és ahogy lassan szökellve közelít a sínpálya nagyerdei hurka felé Nagy
Árpi és Kandisz Nóra, már el is indították az új gépeket elsõ próbaútjukra.
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Az elcsúfított öreg villamosok, gyermekkorunk kackiás bajszú bálványai pe-
dig elkámpicsorodott, alig hallható berregéssel konstatálták: közelít a legutolsó
állomás, a roncstelep...

109.� B. Viz Elek az erkély párkányára helyezte kegyetlen szállítmányát.
Kedves olvasóim, minden tiszteletem az Önöké, de nem vagyok abban biz-

tos, hogy valaha is próbálkoztak volna azzal, hogy egy vízzel telt gumi óvszert
több emelet magasságából, kaszrolyból kiborítva engedjenek tragikusan rövid,
de annál látványosabb útjára. Ha ezt mégis megcselekedték volna, abban biztos
vagyok, hogy nem merénylet elkövetésében sántikáltak, sokkal inkább a tisztán
tudományos érdeklõdés által ûzetve veselkedtek neki valamiféle kísérletnek a
dolog felszíni alantassága mögötti igazi nemes célokkal. Akik ilyen emelkedett
célok alázatos szolgáiként megtapasztalták milyen káprázatos természeti jelen-
ség játszódik le egy ilyen test zuhanásakor, azok minden bizonnyal megbocsát-
ják nekem, ha az elkövetkezendõkben olyasféle leírással szolgálok, aminek ter-
mészetbeli megfelelõjét már ismerik.

A varázslatos jelenség megértésének kulcsát – mint annyi más esetben már
tapasztalhattuk – a fizika tudománya rejti. A vékony és meglehetõsen rugal-
mas, ugyanakkor igen komoly teherbírású gumi burkába zárt mintegy három
liternyi víz, megõrizve folyadéki mivoltát szabadon áramlik önnön molekulái-
nak milliárdjai körül, ugyanakkor az emberi lelemény teremtette óvszerbörtön
hatásosan vet gátat annak, hogy a folyadék cseppekké porladjon. Ekképp a
szabadesésben zuhanó test pillanatról pillanatra változtatja alakját hol a gravi-
tációs, hol pedig a hatás–ellenhatás törvényének elvén a gumifal által kifejtett
erõ hatására. Ráadásul míg az egyre gyorsulva távolodó tárgy a természeti erõk
ügyes kezû szobrászának dicsõségére furcsa alakzatokat ölt, az átnedvesedett,
gömbölyded formájú, hatalmasra duzzadt óvszer felületén különösen csillan
meg a forró júliusi délután bágyatag napfénye...

110.� – Jól van, beülök – elégelte meg Nóra (és minden bizonnyal Önök is,
kedves olvasók) a szaggatott üldözgetést. – De csak hátra, és úgy, hogy nem
megyünk sehová, az ajtó mindvégig nyitva marad.

Nagy Árpi ismét végtelenül ideges lett; talán épp ezekért a felfokozott izgal-
mi állapotokért szerette annyira ezt a nõt. Mindennek szellemében fogrecsegve
összeszorított állkapoccsal, izomból beletaposott a gázpedálba. A hirtelen meg-
ugrással felgyorsult autó ajtaja becsapódott.

– Azonnal állj meg!
– Nem! Elõbb megbeszéljük közös dolgainkat.
– Akárhol megáll az autó, én rögtön kiszállok.
– Rendben van, akkor a piros lámpáknál sem állunk meg! – ez a mondat már

egy mindenre elszánt, eszelõs ámokfutó dallamos, harsány hanglejtésével éke-
sítve csendült fel. Ám egy igazi eszelõst épp az különbözteti meg egy Árpiféle
mû-balhéstól, hogy az elõbbi nem látja be, hogy egy villamos számára a maga
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25 tonnájával nem lehet párbajképes ellenfél egy személygépkocsi, ha mégoly
heves vérmérséklettel vezetik is azt, akkor sem.

Viszont Nagy Árpi mindezt belátta, és beletaposott a fékpedálba.

111.� A Bármy Áron – Wilu Pál nevekkel fémjelzett lobby próbavillamosai
keresztezték a civódó szerelmesek útját. És lám csak micsoda dramaturg az
élet: az elsõ jármû fedélzetén próbautasként maga Wilu Pál zötykölõdött, egy
jóllakott napközis mosolyával nyugtázva saját nagyszerûségét.

112.� B. Viz Elek kaszrolya méltóságteljesen megbillent; Elek valami olyasmit
érzett zsigerei legmélyén, mit az Enola Gay kapitánya: Paul Tibbets ezredes Hi-
rosima felett, miután kioldotta a bombát 53 másodperccel a szörnyû pusztítás
elõtt. Elek annyival még bátrabb is volt, hogy nem fordult rögtön vissza a tá-
maszpont felé, hanem büszkén, délcegen és persze lenyûgözve ott maradt
helyben az erkélyen és merõn nézte a hatalmas, feszes, rózsaszín buborékot.

113.� Yukka Pop Simon mindezenközben megkezdte éves rendes szabadsá-
gát. Ezen nyáron úgy döntött, hogy átadja magát a totális élvezeteknek, ami a
saját értelmezésében a teljes fizikai és agyi passzivitásban való elmerítkezést je-
lentette. Debrebenc elõkelõ villanegyedében lévõ házának udvarára, ott is a te-
niszpályára kivontatta jachtját, s azzal a boldog tudattal, hogy most biztosan
mindenki õt irigyli átvitte a fedélzetre házi kasszáját. A gondosan bezárt státus-
szimbólum fedélzetén aztán kiborította maga elé a kassza teljes beltartalmát.
Ropogós bankók, csillogó pénzérmék, elegáns csekkfüzetek, impozáns értékpa-
pírok terültek szét a perzsaszõnyegen...

114.� Alighogy elhaladt az elsõ villamos Árpiék a gyors fékezéstõl még min-
dig libegõ orrú VW Golfja elõtt, már jött is a másik kísérleti villamos rangos
díszvendégével: Bármy Áronnal.

„Mi lehet az a furcsa, zuhanó, színes, csillámló, különleges idom?” – gondol-
kodott elálmélkodva, de nem jött rá.

115.� Nagy Árpiék megvárták a második villamost is. (Ami a 124.*-ban részle-
tezendõ okokból kifolyólag azonmód meg is állt elõttük.) Debrebenc legújabb
két ékessége azonban csak pár másodpercre köthette le figyelmüket, aztán Nóra
heves és módfelett színpadias gesztusok felvonultatásával illusztrálva érzelmeit
elkezdte rángatni az ajtónyitó fogantyút. Árpi ugyanúgy fordult hátra ismét,
mint ahogy azt a 103.�-ban már egyszer megcsodálhattuk: várva, hogy hirtelen
összegyûljön benne egy pofonnyi indulat... de nem! Új gondolata támadt:

– Irány a férjed! –, és ezzel beletaposott a fékpedálba, majd felismerve téve-
dését a gázpedálba.

116.� Idõközben a zuhanó koton a hetedik emeletrõl az ötödik és a hatodik
emelet közötti térségbe érkezett és egy kosár alakját öltötte magára.

B. Viz Elek ellágyultan figyelte zuhanó alkotását, közben pedig a régi szép
idõk emlékei és a szabad asszociációk keltette gondolatokba merítkezett:
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„...amikor a tátongó szakadékok közötti szûk kis szerpentineken téptem lefelé a
tengerhez; a buszon nem volt senki, csak az a bombajó punáta hatalmas lökhá-
rítókkal, egy szál tangabugyiban; mire leértünk, már látta kivel van dolga, fél
pillantásokból is megértettük egymást, csak ennyit szóltam: régen voltunk már
itten a közös ülésen!, melléje ültem, aztán indult is a téma... mikor csavarta!...
Fááá!” – tette hozzá végül, kéjesen nyögve.

117.� Yukka Pop Simon külön csoportokba rakta a magyar, illetve a külföldi
bankjegyeket, ezt követõen elõbb érték, majd állag szerint újabb csoportokat ál-
lított fel (a csomagok tetejére mindig a legropogósabb bankók kerültek), végül
az egészet rangsor szerint sorba rakta, fejbõl pontosan tudván az összes árfolya-
mot, keresztárfolyamot, no és persze azt, hogy mennyi ponton áll Tokióban a
Nikkei index. A fém pénzérméket egy lavórban elegyítette, majd kéjes hangokat
hallatva, könyékig beletúrva keverte-kutyulta a csörgõ érméket. Idõnként fel-
nyalábolt egy-egy marék fémpénzt és azt a magasból hullajtotta alá a többire. El-
fáradván a nehéz pénz kutyulgatásban az apró részletek felé fordult figyelme.
Csodálattal fedezte fel a pénzek kidolgozásának legparányibb, finoman cizellált
részleteit, az ábrázolt személyiségek nagyszerûségét – bár egészen pontos kilé-
tükkel nem igazán volt tisztában. Magával ragadták a heroikus csatajelenetek,
monumentális épületek, a karizmatikus jegyeket magukon viselõ szimpatikus
portrék. Ellentétben a Tiberius császár óta terjesztett nézettel, mely szerint „a
pénznek nincs szaga”, õ igenis ismerte a pénz illatát; ismerte a valódi, új ropo-
gósét csakúgy, mint a fogdosástól zsíros, rojtos szélûét, sõt a rezes, illetve acélos
szagú érmék illatát is. Számára ez több volt, mint bármi más, lett légyen az még-
oly kényes ízlésû párizsi laboratóriumok frissen kikísérletezett parfümje is.

„A világon a legcsodálatosabb dolog a pénz” – gondolta, és mint a homokos
strandon a gyermekek szokták, hátára feküdt és a gondosan összeállított bankjegy-
oszlopokat összeborogatva nyakig betemette magát bankjegyekkel, érmékkel.

118.� A negyedik emelet felé közelítve a vízzel telt gumi óvszer elõbb szivar
alakúvá formálódott, majd a szerencsés körülmények különleges konstellációja
folytán egy szabályos négyujjú, úgynevezett rajzfilm kéz alakját öltötte:
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Kézenfekvõ, hogy ez a kéz a Mikorka Kálmánra leselkedõ kegyetlen sors ke-
zét volt hivatva rossz ómenként megjeleníteni, azonban maximum a kedves ol-
vasóban és a negyedik emeleten kikandikáló házi ciniegérben idézhetett elõ
némi borzongást, tekintettel arra, hogy Kálmán ábrándjaiba feledkezve fikarc-
nyit sem adott az óvatosságra. Így aztán a koton rezignáltan megkezdte a bo-
nyolult átalakulási folyamatot tornacipõ alakúvá.

„Ahhoz, hogy igazgatósági tag lehessek elõbb valakit ki kell onnan dúrjak” –
ezzel kéjesen belelefetyelt az olvadozó szélû csokifagyi gömbbe, érdes nyelvé-
vel gondosan felkanalazván néhány színes cukordrazsét is. Amint elolvadt szá-
jában a cukor és a fagyiban lévõ egyéb energiadús szénhidrátok is eljutottak
tápcsatornájába – minek következtében szervezete az amúgy igen energiaigé-
nyes agyi mûködéshez szükséges újabb erõtartalékhoz jutott –, már eszébe is
jutott, hogy kit kellene kidúrni.

Hát Sátortá Borit!... Már intett is a pincérnek (akit egyébként laboratóriumi
tisztaságú sznobizmussal „garszon” kiáltással hívott magához).

– Ugyan hozzon már nekem ide egy telefont, legyen olyan kedves!

119.� A vilamoson Bármy Áronnak a megoldatlan talány: a száguldó koton
láttán csak egy rosszul idézett közhelybõl farigcsált képzavarral sikerült elõruk-
kolnia:

– Bizony, emberek, elszállt felettünk az idõ vasfoga – ráadásul ezt is Rejtõ
Jenõtõl38 kölcsönözte, egészen pontosan a Fekete Kapitány címû kisregényébõl.

Az idõközben szinte felfoghatatlan bonyolultságúra differenciálódott formájú
óvszer (talán egy microchip felépítése közelíthette meg összetett szövevényes-
ségét) ismételten megkezdte összekapni magát, s a megfeszült gumifal egyen-
letesen kezdte visszanyomni a belülrekedt folyadékot. A zuhanó óvszer mint
jelenség, nemcsak Áront kápráztatta el ámulásig; a villamos teljes utazó közön-
ségre ráragadt az illusztris dísz-utas szájtátisága: mind ugyanarra a gyorsan zu-
hanó pontra szegezték tekintetüket.

Hiába, van az úgy kedves olvasó, hogy az ember kizökken a hétköznapok
magától értetõdõ monotonitásából, s a mélyebb igazságok, esetleg a természet
titkai felé fordul érdeklõdése, s az ekkor megfogalmazódó spontán kérdések a
döbbenet erejével formálják át egész világszemléletünket. „Miért esik le egyál-
talán az alma?” – kérdezte Isaac Newton sajgó kobakját lapogatva, s a tudo-
mány fizikai világképe megváltozott. Ilyesmi játszódott le Áron tudatában is,
mikor révedt tekintetû társára tévedt pillantása. „Miért szívjuk be állandóan a
levegõt, ha aztán úgyis hamarosan kifújjuk?” – gondolta merészen.

120.� Ez idõ tájt nemcsak Kálmán ragadta meg izgatottan a telefonkagylót,
hanem egy egészen másfajta izgalom hidegverítékével kiverten Pisch Illés és
Bekak Illás is... (Ha Bell ilyesmire is gondolni tudott volna, lehet, hogy meg-
gondolja magát és telefon helyett mondjuk nõi mell formára fagyasztható jég-
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kocka készítõ edényke kifejlesztésébe öli szellemi energiáit.) A Kálmán féle ké-
jes izgalom helyett a két igazgató szabályos halálfélelmet élt át; Yukka Pop Si-
mon szörnyû haragja és a borzalmas retorziók rémképe csak oly módon lát-
szott eloszlathatónak, ha a két flótás a lehetõ leghamarabb értesíti vezérüket a
személyét ért szörnyû veszteségrõl – a biztonság kedvéért telefonon. Milyen
szörnyû is az élet! Pedig már azt hitték túljutottak életüknek azon a kritikus pil-
lanatán mikor véglegesen eldönthették: pusztán a maguk, avagy a mások urai
is kívánnak lenni. És most tessék: egy szerencsétlen balfogás és vége az üzleti
karriernek, a nevetségesség bélyege ott viríthat mindörökké, levakarhatatlanul
homlokuk közepén; az üzleti élet leprája: a balfácánság mindenkit viszolyogva
riaszt, nincs ember a szakmában, ki ezek után üzletet köt velük. Elhatalmaso-
dott rajtuk a kispolgári élettõl szorongók félelme a „vakond léttõl”: „mi lesz ve-
lünk ezután, csak túrjuk vakon a földet a célt nem látva az ismeretlen felé?
Összes örömünk abban teljesedik ki, ha néha nap rábukkanunk valami gusz-
tustalan féregre, mígnem egy ásóval jól fejbe nem ver valaki?”

De mirõl is van itt szó tulajdonképpen?! Hát arról, hogy amennyiben valakit
a legócskább trükkel vernek át szerzõdéskötéskor, vagyis a minden jobb játék-
boltban beszerezhetõ úgynevezett „disappearing ink” tintával írják alá a szer-
zõdést, melyen az ellenjegyzés tíz percen belül nyomtalanul eltûnik, az olyan-
nak minõsül, mint aki a grundfociban „kötényt” kap, avagy a gólvonalra állított
labdát fejelik be neki. Tekintettel arra a kínos körülményre, hogy Illés és Illás a
fõnök maszek pénzét puskázta el a balul sikerült szerzõdéskötéssel, semmi esé-
lyük nem mutatkozott arra, hogy számíthassanak az érintett megértõ lojalitásá-
ra; minden bizonnyal az üzleti karrier végét jelentõ gyilkos pletykákkal kellett
számolniuk.

Mindketten keservesen zokogva szorongatták hol a telefonkagylót, hol pedig a
borosüveget, melybõl bátorságot merítendõ kortyolgattak igen sûrûn. A bátorság-
nak, mely a híváshoz szükségeltetett volna azonban még sehogy sem akaródzott
megérkezni. Illés idegei mondták fel hamarabb a szolgálatot; kirohant a csehóból
és botladozó nyelvvel, fennhangon kérdõre vonta az utca egyszerû embereit:

– Akar itt valaki VEKEREDNI? – Illás ezennel ismételten elérkezett a
hipergészségtelen ciklus kezdetéhez (Vö.: 90.� – Z. L.) 

121.� Mikorka Kálmán talán már túlságosan is lazán, kissé önhitten tárcsá-
zott. Az is meglehet, hogy az egyetlen téves számot maga a sors keze biggyesz-
tette oda a tárcsázott számok végére...

– Halál! – suttogta minden színészi talentumát és átélését ennek a hátbor-
zongató szónak hiteles interpretálásába préselve (hogy maga Sztanyiszlavszkij
is megirigyelhette volna), ámde mindhiába. A telefonkagylót nem Bori vette
fel, hanem egy talpraesett idegen:

– Magának is! – ezzel letette.

122.� Rohamosan közelítve a gyanútlan célpont felé a vízzel telt óvszer fo-
kozatosan visszanyerte elõbb szivar, majd csepp, végül gömb formáját. Vegyük
ezt bátran jelképes értékûnek! Nyugodtan tehetjük, hiszen a gömb tökéletes fi-
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zikai formája miatt Arisztotelész óta a tökéletesség és teljesség, míg a homo lu-
dens törzsfejlõdésbeli megjelenése óta pediglen (a pattogó, guruló labda lekép-
zõdéseként) a játékosság szimbóluma.

123.� B. Viz Elek nyaka lassan kimeredt, szeme pedig jojózni kezdett, miu-
tán a 112.� óta le sem vette szemét bosszúvágyának zuhanó megtestesedésérõl.

– Na, mi lesz már? – fakadt ki indulatosan.

124.� A levegõvétellel kapcsolatos hirtelen felismerés teljesen felvillanyozta
Bármy Áront; az ilyen mértékû felvillanyozottság még magát a villamost is iriggyé
tette.

– Egy tapodtat sem tovább! – fûzte hozzá megnyugtatás végett, majd pedig
az alábbi üzleti fogás zseniális gondolata állt össze agyában kerek egésszé:

„A Szerzõi jogvédõ hivatalban önálló szellemi alkotásként levédetem a levegõ-
vétel szabadalmát, úgyhogy aki a jogi oltalom bejegyzését követõen, akár csak
egyszer is beszívja, majd rögtön azt követõen kifújja a levegõt – az én egyéni
eredeti jellegû ötletem alapján –, az mind jogdíjat lesz köteles fizetni nekem.
Ezt követõen pedig csak úgy dõl a lé!”

– Juhijjj! – üvöltött fel aztán nem is sejtve, hogy vészterhesen közelít felé a
108.�-ban leírt nagyerdei hurkon velük szembefordult Wilu Pál-féle villamos.

125.� Mint ahogy szembeszökõsége folytán ismert jelenség a kígyók, de még
a fejlettebb emlõsök (viadalok felbõszült bikái) világában is az, hogy az egyed
az éppen mozgó, vagy elmozduló tárgyakat jobban felismeri, mint a mozdulat-
lanságba merevedetteket, úgy nem szabad azon csodálkoznunk, hogy Nagy
Árpi látóterének csupán csak a legszélében felvillanó Wilu Pál kép – még a
115.�-ból – csak akkor villant fel igazából tudatában, mikor „Irány a férjed!”
felkiáltással hirtelen megiramodtak. Úgyhogy ismét beletaposott a fékbe.

FONTOS KÖZBEVETÉS:

Kedves Olvasóim!
Mivel elképesztõen kevés idõnk maradt a koton becsapódásáig, s az ahhoz

jelképesen kapcsolódó eseménysorozatig, rendkívüli gyorsaságú írástempóra
váltok és egyben kérem Önöket is, hogy iparkodva olvassák a fejezet végét, ha
nem akarják elrontani a dolgot azzal, hogy puszta restségbõl lemaradnak a be-
csapódásról a következõ fejezet legelején!

126.� Szóval:
Mikorka Kálmán – ezúttal nem tévesztve számot – feltárcsázza Sátortá Borit

a cukrászdából, magát mintegy az igazgatói cím várományosának tekintve, a
lehetõ legrosszindulatúbb telefonbetyári ambíciókkal:

– Te feslett életû kukac, ártányok mocskos martaléka, te! – üvölti a fagyizás
tényébõl jó kedélyállapotra következtetõ pincérek nagy megrökönyödésére.
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127.� Bori a hívás hatására nyomban bevesz még két szem NEUROTOP tablet-
tát, majd nyomban a következõket tapasztalja: gyorsan étvágytalanná válik, majd
némi szájszárazságot követõen hányinger és hascsikarás vesz erõt rajta, mielõtt
azonban a hasmenés perfektuálódhatna székrekedés állítja meg a már-már vissza-
fordíthatatlan folyamatot; álmosság, fáradékonyság nehezíti el tagjait, mozgási- és
látászavarok jelentkeznek, hallucináció formájában elébe tûnik Epikurosz.

EPIKUROSZ: Napfény és derû lebegi körül a világot, és mindnyájunkat bol-
dogságra ébreszt.

SÁTORTÁ BORI: Úgy gondolja, kedves furcsa megjelenésû idegen? Jelenleg
minden porcikám viszket, és csomókban hull a hajam.

EPIKUROSZ: A tömeg egyszer úgy iszkol a halál elõl, mint a legveszedelme-
sebb borzalom elõl, máskor pediglen ostobán vágyódik utána, mint a
szenvedésteli élet megváltója után. A bölcs ellenben az élettõl sem menekül, s a
nemléttõl sem fél.

SÁTORTÁ BORI: Ne bolondozzon már, kedves uram, csak nem gondolja,
hogy el tudom fogadni a nézeteit, pont most, hogy allergiás tüdõgyulladást és
sárgaságot kaptam, továbbá megduzzadt az összes nyirokcsomóm és a véralva-
dásommal sincs minden rendben.

EPIKUROSZ: Csak azt mondom asszonyom: a bölcs számára az élet sem
okoz nehézséget, s a nemlétet sem tartja valami rossznak.

SÁTORTÁ BORI: Most már aztán tényleg elég! Még a bõrfarkast is elkaptam
(jellegzetes vöröses elszínezõdés az orrnyergen és az arcbõrön), úgyhogy igen
rosszul érzem magam, ön meg itten tréfálkozik! Hallatlan!

EPIKUROSZ: Ne gondolja! Vegye inkább fontolóra: A bölcs miként az ételbõl
sem a nagyobb mennyiséget, hanem a jobbat választja, ugyanígy életidejét is
nem minél hosszabbá, hanem minél kellemesebbé igyekszik tenni.

Miután Bori testén és szájában, torkában kiütések, daganatok jelennek meg,
immunitása lecsökken, szívritmuszavarok jelentkeznek (vesezavaraira utal a
fehérje és vérvizelés), láza egekig szökik, arról nem is beszélve, hogy légzésbé-
nulásával egyidejûleg eszméletét is elveszti, úgy dönt, orvosához fordul.

(Valamivel késõbb még jelentkezett nála két „bonus-tünet”: a hisztériás vak-
ság, illetve a homoszexuális pánik.)

128.� Nagy Árpi kõvé meredten áll meg Wilu Pál villamosa elõtt cowboy-
ként szétvetett lábakkal. A bajt érezvén utána szaladó Nóra már késõn érkezett.
Pál összeráncolt szemöldökkel (mely egy élete derekán járó vakondokkal tette
hasonlatossá) lépett kihívója elé.

129.� Az elõbbi � szereplõi nagy felindultságukban nem is figyelnek az im-
máron szembõl közelítõ Bármy Áron-féle villamosra.

130.� Tekintve, hogy a 120.� végén senki nem kívánt „vekeredni” Illéssel és
Illással, a két kétségbeesett igazgató szembe kell nézzen az elkerülhetetlennel.
Ilyesmire számítottak szeretett fõnöküktõl: „Patkányok!!”, ehhez képest:
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– Redvás patkányok! – harsogja Yukka Pop Simon. – Ki vert így át bennete-
ket?

– Valami TUTÁLIBE Kft. 
Simon rögtön lecsapja a kagylót, beül a számítógép elé és már hívja is le a

CD-rõl a céginformációt. Gyorsan ugrik át a lényegtelen adatokon, a cégszerû-
en aláíró ügyvezetõ, vagyis a fõnök neve érdekli.

131.� Mindezen zavaros, zaklatott történések (103.�-tól a 131.�-ig) felett
méltóságteljesen tûnik fel szelíden duruzsolva egy csillogó hasú LI-2-es utas-
szállító gép. Csak az egészen remek megfigyelõk, mint például Önök kedves
olvasóim, veszik észre, hogy a gépmadár faránál kinyílik egy ajtó és egy mes-
szirõl nézve apró fekete gombóc süvítõ zuhanásba kezd. Az „apró fekete gom-
bóc” közelrõl nézve azonban egészen más: Fazekas Mihály és Döbrögi tandem
ejtõernyõs ugráshoz összeszíjazott teste. Õrült sebességgel zuhannak a tragi-
kus események színhelyére.

– Hát szóval, ami itt van, ami itten ebben a városban uralkodik?!?... – fakad
ki Döbrögi és végsõ elkeseredésében, mint valami Istennel hadakozó elkesere-
dett próféta teremtõjével fordul szembe: – Épp ideje, hogy maga is kapjon egy
kicsit a verésbõl, Fazekas Mester! Ha nem ír le, akkor soha nem kerülök ilyen
lehetetlen helyzetbe: szabadesésben zuhanni több ezer méterrõl, ez aztán a kel-
lemetlen dolog!

Ezzel Döbrögi elõkapja a mogyorófavesszõt, azzal ostorzandó a hideg, süvítõ
széltõl lobogó hajú Fazekas Mihályt. A hatás nem kevesebb, mint az Istennel
perlekedõ Jób esetében: a fékezhetetlen teremtõ erõ egy csöppet elgondolkodik.

Egy-két suhintás elegendõ a leckébõl, Fazekas mester mégsem isten! Meg-
rántom az ernyõ kioldó zsinórját, az õrült zuhanást csendes libegés követi.
Himbálózva szállnak át a légtéren és a fejezeteket elválasztó piciny ûrön.
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Negyedik Kunszt:

KRAKK!

„Az egyén feltétlen önmegvalósításának 
a vége vagy anarchia, vagy kozmopolitizmus. 

Akik Szókratészt megvádolták és elítélték, 
megsejtették ezt.”39
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Döbrögiék szemszögébõl a közeljövendõ még félelmetesebbnek tûnt. Ennek
szellemében aztán arra kérem – saját érdekükben – a kedves gyenge idegzetû
olvasókat, hogy az elkövetkezendõ �-ot ne olvassák el, sõt, egyenesen fordul-
janak is el! Akkor nézzenek csak vissza a könyv lapjaira, ha kötélidegzetû társaik
már eljutottak a 133.�-ig, ott aztán velük együtt folytathatják tovább az olva-
sást egészen a regény legvégéig, csaknem zavartalanul.

132. (Hátborzongató, egyenesen rettenetes) �
Jaj! Nem is tudom hol kezdjem! Talán ott, hogy a jelen � igazi hangulatához

talán az illik legjobban, ha azt végig kétségbeesetten, fennhangon ordítva ol-
vassa el a kedves olvasó.

Az idõ legkisebb egységének törtrésze alatt sem elkülöníthetõ idõbeni elté-
réssel, azaz: egyszerre következett be a vízzel teli koton becsapódása Mikorka
Kálmán fején, illetve Kálmán látóterének közvetlen elõterében a két villamos
ütközése. Mindezt csak néhány másodperccel elõzte meg Sátortá Bori rémsé-
ges halála, amelyhez kapcsolódó halálhörgés utolsó hörrenéseit még elégedet-
ten hallgathatta Kálmán a kezében izgatott, örömteli remegéssel szorongatott
telefonkagylón keresztül – amíg az óvszerbõl elemi erõvel elõtörõ víz, illetõleg
a villamoskatasztrófa csípõs, fojtogató füstje mindent el nem borított. Bármy
Áront sokk érte a villamos fedélzetén (ki gondolta volna, hogy a két szerelvény
nem fér el egymás mellett? legalábbis a képviselõk nem) Wilu Pál viszont nem
úszhatta meg ennyivel: az extázisba került Nagy Árpi pofonját is el kellett szen-
vednie ugyanazon pillanatban. Ez utóbbi pedig – kissé megdöbbenve bár, de
mégis – azt hitte, hogy az elcsattant pofon idézte elõ a többi elementáris jelen-
séget. A pipogya férjét magából kikelve a katasztrófa helyszínérõl elvonszoló
asszony: Nóra pontosan egyszerre hallotta bal fülével Árpádot: „Takarodjatok
innen; meg ne lássalak benneteket még egyszer, mert akkor nem érem be eny-
nyivel!”, illetve jobb fülével a 374 méter távolságból egy másodperc alatt odaért
üvöltés hangját, mit Yukka Pop Simon torka bocsátott útjára az ellenkezõ irány-
ból szörnyû döbbenetének ékesszóló jeleként. Simon dobhártyái megsajdultak
az iszonyatos terheléstõl, mit az üvöltés mért rájuk, ettõl a fájdalomtól viszont
megremegett az egész vezérigazgató, hideg verejték csorgott végig sápadt arcán:
a számítógépes céginformáció program egy bizonyos pontján, a TUTÁLIBE
Kft.-nél megállva a monitor kék szemében ott csillogott aranysárgán villogó be-
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tûkkel a keresett cégvezetõ neve: Mikorka Kálmán: a kígyó, kit kebelén melen-
getett (eddigelé). Illés és Illás mindezt a totális részegség állapotában, már ön-
tudatukat vesztve vészelték át, csupán vegetatív idegrendszerüket érte váratla-
nul: az iszonyú események hatására egyszerre beállt a tél egész Debrebencben.
(Agg föld, vendéghaj stb.)

Az elmúlt történések hirtelen heve még a regényírót sem hagyta érintetlen.
Menet közben nagy meglepetéssel tapasztaltam, hogy harminc éves lettem,
szinte minden átmenet nélkül.

Azért, hogy Önök, kedves olvasóim, se maradjanak slusz meglepetés nélkül,
az Önök megrökönyödésének kíséretében idebiggyesztem: az 59.�-ban megis-
mert helybéli hatalmasság, papként a klérus helyi szintû vezére nem más, mint
Wilu Pál!! (Tudják, az agresszív VW Golfos.)

Természetesen a regény ezen pontján minden érintett szereplõ menten ször-
nyethalt.

Mit mondhatnánk még minderre? Azt hiszem nem maradt más lehetõség,
csak ez: Debrebenciesen szólva: „Pestiesen szólva: »pestiesen szólva ez nem
semmi!«“

133.� Természetesen Fazekas Mihály és Döbrögi semmiképpen sem juthat-
nak a Mikorka Kálmán–B. Viz Elek–Yukka Pop Simon nevekkel fémjelzett dí-
szes kompánia fentebbiekben ecsetelt nyomorult sorsára. Pedig a kritikus ese-
mények felszíne felé történõ ejtõernyõs zuhanásuk mindenképpen arra
kárhoztatta volna õket, hogy akaratlan részeseivé váljanak a 132.� dicstelen apo-
kalipszisének, ha nem segít rajtuk határtalan és mindenható jóságával a Miku-
lás. Ha a jóságos öregúr el nem ragadja õket szédült sebességgel száguldó égi
rénszarvas szánjával, tán még most is ott fityegnének fennakadva egy fán, vagy
villanyoszlopon Debrebenc ama bizonyos pontján, Kálmánék koszorújában.

Most persze meglehet azt gondolják, kedves olvasóim, hogy „na most lefü-
leltük, hiszen a valóságban nem is létezik Télapó”. Esetleg különféle érveket is
felsorakoztatnak; azt mondják az öt-hatmilliárd lélekszámú emberiséget alapul
véve minimum kilencszáz millió helyre kell ellátogatnia egyetlen éjszaka,
mindegyik lelkiismeretes végiglátogatásához minimum háromezer helyet kell
meglátogatnia másodpercenként, ami legalábbis nehezen elképzelhetõ, figyelve
a népesség földrajzi eloszlását, az óceánokat és a magas hegységeket, azt, hogy
mindenhova a kéményen keresztül kell behatolnia és személyreszabott ajándé-
kokat kell elhelyeznie a csizmákban. Ha még precízebbek, hozzáteszik azt is,
hogy a rénszarvas szánnak egy ilyen gyors látogatás-sorozathoz (ha az erõátvi-
teli és egyéb technikai problémákat elegánsan elhanyagoljuk, pusztán csak a
tisztán kifejtett erõt vesszük figyelembe) több millió szarvasra van szüksége, a
szánnal elért sebesség pedig minimum a hangsebesség húszszorosát kell elérje.
Ilyen körülmények között a szán ajándékostól, Télapóstól, mindenestõl a má-
sodperc tört része alatt szénné égne a Föld légkörében a levegõ molekulákkal
való ütközés keltette súrlódástól; ha pediglen valaminõ okból mégsem, úgy a
szán kilépne a Föld gravitációs vonzásából, tekintettel arra, hogy sebessége na-
gyobb az elsõ kozmikus sebességnél. (7912 m/sec – A szerk.)
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És mégis azt állítom: Fazekas Mihályt és Döbrögit a Mikulás repítette el. Állí-
tásomat egy parányi – rövid eddigi életembõl leszûrt – bölcsességgel támasz-
tom alá: Életünk a Mikulás-hit szempontjából három nagy szakaszra bontható:
1.) Kezdetben mindõnk hisz a Mikulásban.
2.) Majd mélységes döbbenettel ismerjük fel, hogy a Mikulás valójában nem

létezik.
3.) Végül, elérve a bölcsesség állapotát felismerjük, hogy a Mikulás mégiscsak

létezik.

134.� Az elõzõ � Mikulás-bizonyítékait jelen regényem lapjain toldom meg
egy vadiújjal: Ha a Mikulás csupán puszta fikcióként létezne, vagyis nem létez-
ne, úgy Fazekas Mihályt és Döbrögit sem repíthette volna el szánján, kiragadva
õket az ejtõernyõs zuhanásból. Márpedig ezt tette.

135.� Bizony mondom néktek: rettenetes látvány képei törpültek szenvtelen,
jelentéktelen ponttá a Télapó száguldó szánja mögött a Mikulás mellett, a bakon
ülõ Fazekas Mihály ámuló szemei elõtt (Döbrögi nem ámuldozhatott puttonyba
zárván, õ csak a 19 G gyorsulással lehetett elfoglalva, melyet pusztán mesehõsõk
és halhatatlan lelkek tudnak elviselni, ugyanis a magunkfajta hús-vér emberek
anyaga pillanatok alatt fajsúly szerint csoportosítódna annak hatására).

Mi azonban még egy pár perc erejéig maradjunk, nézzünk ott körül a
szennyben, mocsokban Földhöz ragadt embetársaink között, akik észre sem
vették a fölöttük elsüvítõ égi szánt – fölöttük lehet el sem suhant, hisz nem
hisznek benne!

136.� – Egy pillanat! – szólított meg ezen a ponton Pinduri sapkamanó a LI-2
típusú repülõgép fedélzetén, kissé gondterhelt ábrázattal.

– Parancsolj velem, kicsi manó!
– Fontos meghalnia Sátortá Borinak, ráadásul ilyen csúful?
– Pici manó, aki olyasféle gyógyszereket szed, mint Bori, annak szembe kell

néznie efféle kockázatokkal.
– Ugyan már, Lackó, ne beszéljünk itt félre, te nagyon jól tudod mirõl beszé-

lek – és kérdõn, szomorúan nézett rám.
– Szóval szeretnéd, ha nem halna meg?
– Ó, igen! A halál olyan lehangoló!
– Valóban – feleltem, és én hangolódtam le mindenféle halál nélkül. Ezt látva

jószívûen kompromisszumos javaslatot tett: 
– Jó, haljon meg... de csak játszásiból.
– OK. – feleltem és már írtam is át a történet érintett részét. Pinduri vidá-

man, csillogó szemmel követte tollam hegyét, és lassan szótagolva olvasta visz-
sza születõ gondolataimat:
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VISSZAMENÕLEGES BETOLDÁS A 127.� VÉGÉRE:

„...azonban az orvos már késõn érkezett, Bori meghalt (de semmi vész, csak ját-
szásiból). Tekintettel azonban arra, hogy a regény további
menetében egyáltalán nincs semmi szerepe, véletlenül
eltéveszti az utat a 132. rettenetes � felé vezetõ
útján. Vesztére (vagy tán szerencséjére – ki
tudja?) a homlokegye- nest ellenkezõ irányt
választva a sokkal hosszabb úton indult
el: 42 000 000 km mí- nusz a kiindulási pont
és a célállomás közötti út, különös tekintet-
tel az útközben aka- dályt jelentõ óceánokra,
sarkvidékekre, sivatagok- ra és hegyvidékekre –
olyan nehézséget jelent számára, hogy képtelen
visszaérni a regény legvégéig. Jó utat, Bori!”

137.� Kedves olvasóm, Ön, ki hétköznapjaink száraz gondolatfantázia siva-
tagában tuaregül fogadott engem a regényoázis felé vezetõ úton, engedje meg:
hadd késztessem arra (folytatván a 135.� gondolatát), hogy alaposan nézzen
körül még egyszer Kálmánék „csataterén”. S hogy miért ajánlom ezt ennyire?
Nos, hátha észrevesznek valami hasonlóságot közöttük és a való élet gondolat-
sivatag lakói között.

TÁJKÉP CSATA UTÁN:

– Mikorka Kálmán csurom vizesen, füstösen, markában egy bugyborékolva
megszakadt jelzést hallató telefonkagylóval, feje búbján egy piros gumi óvszer
cafattal ül a presszó teraszán; õszül;

– Yukka Pop Simon kocsonyává üvegesedett szemekkel mered a PC monito-
rára, Kálmánra gondol, a csalódás fizikai fájdalommá csomósodik lelkében: fo-
gait csikorgatja;

– Sátortá Bori a NEUROTOP összes mellékhatásával együtt elhagyja Debre-
bencet, megkezdi hosszú, földkörüli útját;

– Wilu Pálné Kandisz Nóra fülében még visszhangoznak az egyszerre odaért
üvöltések: Simoné és Nagy Árpié; férjének izzadt tenyerét szorongatja; egyik
szilikonnal bélelt melle a hirtelen légnyomás változástól kipukkant;

– Nagy Árpi az összecsapódó villamosok közvetlen közelében, a regény
egyik érzelmi epicentrumában úgy érzi: a saját feltörõ indulatai bolygatták fel
ilyen rútul a világot körülötte, ettõl aztán erekciója támad;

– Wilu Pál arca frissen kapott pofontól vöröslik, melybe szégyenpír is társul,
az átélt sokk hatása alatt hirtelen száll magába: a kedves olvasók elõtt röstelke-
dik papi hivatásával összeférhetetlen viselkedése okán;

– Illés és Illás borgõz lepte aggyal fekszenek a hóban, szilánkokra fagy
agyukban a fõnök elszállt pénze miatti lelkiismeret-furdalás;
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– Bármy Áron hidegvérét viszonylagos sikerrel megõrizve a katasztrófa kel-
lõs közepén rájön, hogy nem fér el egymás mellett kettõ az új villamosokból: a
tervezõ édesanyjára gondol;

– mindezt felülrõl, delejes tekintettel szemléli B. Viz Elek, miként a Teremtõ
tehette, mikor arra az elhatározásra jutott (végtelen hosszú tétovázás után),
hogy a Nagy Bumm-mal útjára engedi a világmindenséget.

138.� A világegyetem fejlõdésének menete a széthullás, a káosz felé törek-
vés, mely az õsrobbanástól eredeztethetõen a folyamatosan szétúszó világban a
dolgok elrendezetlenségének irányába fejlõdik. Ebben a folyamatban – melyet
az idõ cölöpöz fel láthatatlan póznáival – szegülünk szembe (vagy legalábbis
azt hisszük, hogy szembeszegülünk) az elrendezetlenséggel és folyton-folyvást
megpróbálunk rendet teremteni szilárd értékrendet alkotva környezetünkben
és önmagunkban; vagy mindez rövidebben: csökkentjük az entrópiát (ami bi-
zonyos szerencsés véletlenek folytán önmagától is képes csökkenni, például
mikor egy régen elhagyott barátnõnk magától behapsizik).

Az entrópia, képletbe foglalva, egyébiránt rendkívüli gyakorlati jelentõség-
gel bír, néhány ravasz valószínûség számítási metódussal például levezethetjük
belõle, hogy mennyi az esély arra, hogy egy asztalról leesõ gyurmadarab visz-
szapattanjon (a mi egyébként nem nulla). 

139.� Nosza, csökkentsük csak gyorsan, ezt az entrópiát!
A LI-2-es fedélzetén, a 102.� legvégén eredtünk nyomába a Költészet Tüné-

keny Madarának épp, amint feltûnt elõttünk a Hold. Vilmos egy ideillõ nótába
kezd:40

103

40 Dalszöveg: Döbrentey Ildikó; zene: Gryllus Vilmos.

dobrogi.qxd  2005. 11. 15.  17:17  Page 103



Követve a madár hangtalan suhanását csendben, méltóságteljesen elszállunk
a debrebenci katasztrófa fölött. 

A jelenidõ használatával pediglen egyelõre felhagyunk, visszatérünk az el-
beszélõ múltba tekintve, hogy egyrészt a negatív cselekményszálban a 125.�
utáni „fontos közbevetés” miatti hirtelenkedésünk okai is megsemmisültek a
katasztrófával, és a 132. rettenetes � apokalipszisében köddé foszolva elpáro-
logtak; másrészt a pozitív cselekményszálban is lejárt a nagyfokú érzelmi azo-
nosulás ideje.

140.� Odalent is hideg volt, a megdöbbenésében télre váltott természetben
és a LI-2-es fedélzetén is, a nagy magasban. Csakhogy egészen más okból, rá-
adásul a LI-2 remekül megépített, tömzsi, acél teste biztos, meleg burokban tartott
bennünket. Kinézve a gépmadár kerek ablakán a feketévé sötétült kék égbolt
bársonyán ezüstösen csillogó égitestek miriádjait láthattuk. Verne kapitány, ez
a minden hájjal megkent hatásvadász pedig lekapcsolta az utastér gyér világí-
tását, hadd gyönyörködjünk. A csillagok ezüstös összhatása, az alaposabb
szemlélõdés eredményeképp csillámló bíbor, smaragd, zafír színekre bomlott.
A csendesen berregõ repcsi óvatosan picit megdõlt, a szárnyak végén lévõ csû-
rõlapátok kimozdították egyensúlyából, majd lassan elfordult. A panoráma el-
úszott elõttünk, és csaknem vakító fénnyel bevilágított a gép kerek ablakain az
ezüst fényû telehold.

Ezüst tükrében a Holdleány szomorú arca tükrözõdött. Még mesebeli útitár-
saim lélegzete is elakadt, olyan szép volt a lány... A sötét utastérben, mint meg-
annyi ezüst szobor egy varázs-panoptikumban, úgy ült mindenki megbabo-
názva, szinte hallani lehetett a halkan kalamoló szívek dobbanását.

141.� Az elõzõ � Csipkerózsika képsorával néhány pillanatra megállva, ki-
merevítvén az áhitat pillanatait (miért ne tennénk, ha már egyszer az életben
nem, csupán a regényekben lehetséges az ilyesmi) fordítsuk figyelmünket most
más irányba: 

– Hát szóval, ami itt van, ami itten ebben a városban itten uralkodik!?! – szólt
Döbrögi a Mikuláshoz és Fazekas Mihályhoz egyszerre.

– Valóban, kissé szokatlan dolog az ilyesmi – helyeselt a Télapó, és miután a
133.�-ban támadt hirtelen télbõl kirepítette hõseinket, levette meleg gúnyáját,
letörölte homlokáról a gyöngyözõ verejtéket. – Irány az uszoda! – tette hozzá
szemlátomást szenvedve a melegtõl, majd csak úgy halkan: – A nyarat, bizony,
nem nekem találták ki!

Hát szóval, ami itt van, ami itten ebben a városban uralkodik, az a nyár!
Döbrögi látván az Ön, kedves olvasóm, meghökkent ábrázatát a fehér lapokról
kitekintve a nyomtatott betûk rácsán keresztül, hozzáfûzi még:

– Ne lepõdjenek meg kendek azon, hogy biz az idõ másképp pereg az olva-
sott betûk hátterében, mint mikoron íródnak! Miben sem mutatkozik meg job-
ban az írás-vetés tiszteletet ébresztõen nehéz volta, mintsem abban, hogy az író
ezen mondat megszerkesztése közben is többször kiment pisilni, aludni stb. 
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– Tényleg, hol is járnak most? – kérdezte Döbrögi Fazekas mestertõl, miköz-
ben elmerengve követte tekintetével a hátára vetett törölközõvel a strandra
igyekvõ Télapót. Fazekas mester egy a szoba sarkába készített távcsõre mutatott.

– Amint beesteledik bekukucskálunk titkaikba, meglessük õket, addig azon-
ban kövessük a Mikulás példáját: irány a strand! Egyelõre Debrebenc lakossága
még a „tudati hõtehetetlenség” állapotában van: pár nappal késõbb érzékelik a
strandidõt, ugyanakkor pár nappal tovább élvezik a strand adta örömöket,
mint ameddig a jó idõ tart.

142.� Nem is gondolnák, kedves olvasóim, mekkora vagabund ez a Döbrögi
valójában, ha egy kicsit megerõltetjük magunkat! Tanúskodjon errõl néhány
csillag erejéig õ maga egy strandon fogant történetben (persze csak míg be nem
esteledik a távcsöves kukucskáláshoz.) 

� � �

Döbrögi rövid románca 

Írta: Döbrögi

„Gondoltam, ez a nõ kell nekem, aztán HAMM (!) megszereztem...

De ne szaladjunk ennyire elõre! Csak szépen sorjában. Követve a Mikulás
példáját kimentem a debrebenci uszodába; elébb Neptun módján alámerültem
a feszített víztükrû medencében, majd látszólag céltalan sietséggel elkezdtem
szelni a habokat. A zugyborgó buborékok és a lágyan simogató molekulák,
mint egy gigantikus, érzõ kezû szeretõ készítették elõ testemet a Nappal törté-
nõ ölelkezésre, ami hamarost be is következett: a Napocska forró ujjai gyengé-
den simogatták ellazuló testemet. Mindezenközben barnára sült popsikra füg-
gesztettem révedezõ tekintetemet. Isten szemlátomást sokat bütykölt ezzel a
testrésszel: GLUTEUS MAXIMUS suttogtam magam elé áhitattal az anatómiai
megnevezést. Ekkor vette kezdetét az õrület:
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Egy testtõl teljesen függetlenedett gyönyörû száj úszott el elõttem a levegõ-
ben, két egymásra tapadó duzzadt piros ajak. Hiába kerestem körülötte az ar-
cot, a fejet, magát a lányt: nem láttam semmit; csak remélni tudtam, hogy nem-
csak káprázat volt az a halovány mosoly és a pici, nekem címzett gödröcske a
szája sarkában. Érthetõ okokból nem ment ki a fejembõl az eset, minduntalan
azon gondolkodtam (vagy inkább képzelõdtem), milyen lehet a nõ, ha látszik.
Titkon reménykedtem, hogy esetleg néger, vagy félvér... izgattak az anatómiai
részletek. Sajnos azonban – bárhogy meresztgettem gondolat-szemeimet –
nem sikerült semmi közelebbit megtudnom fizikai megjelenésérõl.

Aztán jött az isteni szikra: itt van ez a Zeke: ír, s életet ad fantáziájának, most
például én magam kezdek itt a strandon veszettül szerelmes lenni az õ tolla
nyomán, úgyhogy rögvest elgóráljuk a kétségeket és írunk!! Hogy is csinálja?...

Hamarost csaknem végtelen gondolatkígyóvá tekeredett a Royal Blue Quink
tinta, tollam irídium hegye sercegve szántotta a lapokat, a megszilárdult gondo-
latok pedig merész csapásokkal faragták a lány anyagát. Egy hús-vér ember
megformázása azonban nem megy olyan egyszerûen, nem elég pusztán a fizikai
paramétereket megadni: ennél mi sem egyszerûbb: legyen fantasztikusan jó nõ:
»A hatalmas fekete szempillák alatt óriási melegbarna szemek szinte feketének
tûntek; különleges, finoman keleties ívben zárultak az érzékeny szemhéjának a
nedves ékszerpár fölött...« Sajnos, el kell keserítsem a kedves férfi, illetve leszbi-
kus olvasóimat: a teljes, minden részletre kiterjedõ leírás ezúttal elmarad!

Ahogy befejeztem a szempár leírását már éreztem is magamon a lány forró
tekintetét. A formát lélekkel kell feltölteni, történetet kell köré álmodni. A gon-
dolatkígyó felcsapta kék farkát, a toll kihullott kezembõl, a valóság óriási szín-
padának ólompillájú függönye legördült...

Nyugodt és hosszú alvás volt, a szokásos felhõkbõl elõbújó pusmogó angyal-
lányok helyett a megfestett arc részletei tûntek fel, a fénysebességû elektronok
szorgosan szaladgáltak üzeneteikkel a neuronok nyúlványainak végtelenül bo-
nyolult keresztezõdéseiben.

»Elõbb élni kell az életet, aztán leírni!« – gondoltam egészen e sorsfordító
álomig, melybõl felébredve egyben arra is ráébredtem, hogy ez most kivétele-
sen fordítva történik. Óriási! Arról, hogy az írásomban nap nap után részletei-
ben tökéletesedõ lény életre kel, szentül meg voltam gyõzõdve, kerestem õt az
utcákon, tereken, villamosokon... már-már kezdett olybá tûnni, hogy a kiszá-
míthatatlan sors a bolondját járatja velem: a csalódottság küszöbéig eljutva,
úgy szálltam ki a villamos – e sárga óriáskígyó – gyomrából, mint Jónás az ámb-
ráscetbõl: Döbbent és elkeseredett csalódottsággal. Úgy tûnt sehogyan sem ta-
lálom sem a legnagyobb közös osztót, sem a legkisebb közös többszöröst abban
a bonyolult matematikai mûveletben, melyben a sors, illetve saját boldogságom
szerepeltek döntõ tényezõként. Mígnem egyszerre csak különös ritmusban ko-
pogó cipõsarkok zenéjére lettem figyelmes...

Bármennyire is komplex formája az önkifejezésnek az írás, szomorú tény-
ként azért rögzíteni kell: mindõnk ismeri a megtapasztalt dolgok és az azok le-
írásai között tátongó mélységes mély szakadékot. Egészen más megfogalmazni
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egy hullámzó, szõke hajtengert, illetve érezni annak illatát; leírni, vagy látni
egy lágyan ingó csípõt.

A távolság közöttünk három lépésre csökkent... »Öregem, neked kitûnõ a
fantáziád! Micsoda nõ!« – mondtam magamnak, miközben titkos endokrin mi-
rigyek bódító oldatokat fecskendeztek ereimbe, lassan elöntötte egész testemet
az öröm: a neuronok nyúlványai, mint virtuóz flamencogitáros ujjai alatt a hú-
rok; heréimben másodpercenként háromezer újabb virgonc, csikóslegény mód-
ján hetvenkedõ spermium.

Belém karolt. Karcsú alakját törékeny karja fûzte testemhez, lépteink ütemét
szívdobogás ritmusban zabolázva. Eladdig soha meg nem tapasztalt szemkáp-
ráztató színpompa tárult elém bensõm tengermélyén az újonnan megvilágított
érzéskorallok irányából. Mintha létezett volna Isten; vagy csak én festettem ön-
feledt, hálálkodó boldogságomban a vén szakállast a csillagországútra?

Miközben boldogan birtokolva a nõt önfeledten ballagtam, fatális dolog tör-
tént: az elkészült írásmûvet idõközben – beteljesíteni kívánván az alkotást – le-
adtam egy kis házi nyomdának, ahol épp e boldog ballagással egyidejûleg
kezdte meg munkáját a gép: a printerrel kinyomtatott, jelekké transzformált lé-
nyeget: a lényét körülsimogató gondolatot világította át az ofszet nyomdagép,
fém lemezeken megjelent a betördelt szöveg tükörképe. »Uram Isten!« – sza-
kadt fel belõlem, és éreztem, hogy a karom elgyengül. Nem az izmok ernyed-
tek el, hanem maga a kar anyaga kezdett szertefoszlani. Anyagtalanná váló tes-
tem eleven fájdalomként zuhanásba kezdett egy könyvvel együtt, majd nagyot
dübbent egy recsegõs, szúette hajópadlón. Még láttam, amint rámhajlik az
utolsó hatalmas könyvlap; valami monológféle volt rajta, ilyesmit mondtam a
legvégén: »...nem láttam soha többé«. Író önmagam becsukta a könyvet, hirtelen
nagyon sötét lett, majd fülbántó zizegéssel becsúsztatott a többi kötet közé a
polcra. Nagy nehezen elõbányásztam valahonnan egy zseblámpát és elolvastam
az utolsó lapot. »Szép volt, mese volt, tán igaz sem volt!« – ez állt a legvégén.

Sajnos visszalapozni – így a kötet belsejébõl – nem tudtam, úgyhogy õt nem
láttam soha többé.”

� � �

143.� Fazekas mester türelmesen végighallgatta Döbrögi románcát, tetszése
jeléül tapsolt egy kicsit, aztán az idõközben besötétült égboltra szegezte távcsö-
vét. Kíváncsian kukucskált be az örökkévalóság színpadára, melyet egy keleti
példázat szerint igencsak régen ácsoltak: „Itt áll egy gyémánthegy, ezer könyök
magas, s minden évszázadban uszályának vége megérinti a gyémánthegyet.
Amikorra elcsiszolja az uszály az egész hegyet, akkorra telik el egy pillanat az
örökkévalóságból.”

E hatalmas térben, tulajdonképpen az Egész Térben tengersok káprázatosan
csillámló égitest ékeskedett lenyûgözve a szépségre oly fogékony költõt. Arkhi-
médész az i. e. III. században Pszamit (a homokszemek megszámlálása) címû
mûvében már kidolgozott egy olyan számolási módszert, mely alapján tíz a
nyolcadikon szorozva tíz a tizenhatodikonig lehetõség van a számok megadá-
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sára, szóval az ég csillagainak számára azonban mégis mindig végtelennek tû-
nik – talán nem véletlenül. (Arkhimédészre visszatérve még egy pillanatra: már
a tíz a százötvenediken neutronnal sûrûn be lehetne telepíteni az egész Meta-
galaktikát!)

Fazekas mester épp elcsípte a Marson túli kisbolygó övezetben száguldó
Frank Zappáról41 (egy igazi, fényesen ragyogó csillagról) elnevezett
aszteroidot, amikor elérkezett a pillanat felébreszteni szereplõinket a 140�
csipkerózsika-álom jelenetsorából:

144.� Kedves olvasóim, hercegek, hercegnõk!! Ebben a �-ban két szimbolikus
ábrát láthatnak, íme:

Udvariasságból jobboldalt a hölgyeket, a nõiséget jelképezõ, míg baloldalt az
urakat, a férfiúi mivoltot szimbolizáló háromszögeket helyeztem el. Amint
Önök, kedves olvasóim, a mesebeli herceg mintájára csókkal illetik a gusztu-
suknak megfelelõ jelet a varázspanoptikum megelevenedik a LI-2 fedélzetén.

De csak ha jelet adtam!

145.� A ZIMMEZUM Rt. Igazgatósága (a messze kalandozó Borit kivéve)
egyöntetûen marcona ábrázatot öltve készült a komor ünnepségre a testület ta-
nácstermében. Természetesen Mikorka Kálmán idõközben napvilágra került
rémtette minden egyéb éppen aktuális borzalmat megelõzött, így a soron
következõ ülés „A tyúkhúsra mégiscsak kedvet kapott Bodri kutya esete Petõfi
Sándorral” fedõnevet kapta. Minekutána egyértelmûvé vált, hogy Kálmán a
TUTÁLIBE Kft. nevû cég mögé bújva kebelen melengetett kígyóként viselke-
dett, s álnok törtetése mögött aljas szándék húzódott, sorsa megpecsételõdött.

„Pedig épp a napokban készültem volna boldogan kinevezni igazgatóvá Bori
helyére” – gondolta fogcsikorgatva Yukka Pop Simon. Sose bánd, Simon: az
emberiség történelmének egyik fõ mozgatója az elégedetlenség, mert minden
dolog, ami kellemes, csupán átmeneti. Ha így nézzük mindjárt más színben tû-
nik fel elõttünk az embertársainkban való keserû csalatkozás élménye is!

146.� Na, de most: CUPP!
Minden várakozásunk ellenére a szereplõk nem mozdulnak...
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41 Frank Zappa (1940–1993), zeneszerzõ, gitáros; kortárs komolyzenei, valamint jazz ele-
mekkel vegyített zseniális muzsikát komponált, gyakorta polgárpukkasztó ökörködéssel
fûszerezte a produkciókat.
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Hé, maga... igen, maga, ott, aki most hátrafordul! Ha már nem tett eleget az írói
utasításnak, legalább az ujjával érintse a kiválasztott szimbólumot a 144.�-ban!

Így ni, ez már mindjárt más!

147.� – Elbújt a Hold! – kiáltott fel Péter megtörve a mozdulatlanság csöndjét
a LI-2 fedélzetén (miután a kedves olvasók szíveskedtek betartani az író utasí-
tásait).

– Valami libben az égen – fûzte hozzá magyarázatképpen Verne kapitány (a
gépet persze közben robotpilóta vezette).

– Felhõ? Madár? – kérdezték a sapkamanók.
A csendes találgatást Vilmos szakította félbe, eszébe jutott egy dal,42 gitárját

pendítve rázendített:

– Lenn a Földön? Fönn a Holdban? – néztek össze a gépmadár utasai, s kér-
dezték egymástól hitetlenkedve, ámuldozva, meglepetten, ki-ki vérmérséklete
szerint (Winnetou kicsit emelt hangon, az õ vérmérsékletét ugyanis enyhe hõ-
emelkedése befolyásolta).
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42 Vers: Zelk Zoltán: A mesebeli madár; zene: Gryllus Vilmos.
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– A mesebeli madár, a Költészet Tünékeny madara, akit a 102.� óta repülve
követünk – jelentette ki Péter helyesen ismerve fel a tényeket. – Hatalmas lib-
benõ szárnya takarta el elõlünk a Hold fényesen világító tükrét.

148.� Eközben Mikorka Kálmán látszólag hamar túltette magát a 132. rette-
netes �-ban történteken. Mondom: látszólag! Ugyan a B. Viz Elek-féle pokol-
géptõl csuromvizes öltözéke már szinte teljesen megszáradt, és a magát telje-
sen összeszedett ifjú fõosztályvezetõ is teljesen felszabadultan baktatott a
ZIMMEZUM Rt. székháza irányába (titkon remélve, hogy az igazgatóság ülése
után elfoglalhatja végre Bori megüresedett igazgatói bársonyszékét), ismétcsak
mondom: minden látszat ellenére az átélt sokkhatás már elültette lelke mélyén
a késõbb oly gyakran jelentkezõ rohamszerû, paranoid üldözéses téveszmék
csíráját. Ennek az apró lelki defektusnak egyelõre nem nagyon mutatkoztak
szembeötlõ jelei, ha nem számítjuk ide, hogy bandukolás közben hangulata
néhány percre hirtelen megváltozott: elkezdett gyermekekkel táncolni, majd
hirtelen felhörpintett egy üveg mosogatólevet, betört néhány kirakatüveget az-
zal a harsány felkiáltással, hogy õ a nagy Ferenc József császár: „heréljetek ki!”
– mondotta; görcsös roham, néhány lazább fejsérülés, majd teljes amnézia kísé-
retében az ébredés következett.

S mintha mi sem történt volna folytatta útját a cég székházába.

149.� – Ott a lány, milyen fényes! – kiáltott fel Péter, amint a Költészet Ma-
darának szárnya ellibbent a Hold panorámája elöl. A LI-2 teljes utazóközönsége
ámuldozó felkiáltásokban tört ki:

– Hûûûû! 
Majd:
– Csitt! – csendesített le bennünket Péter, és jobb mutatóujját a magasba

emelve, szemöldökét felvonva kért minket, hogy figyelmezzünk tovább csen-
desen.

– Bánatos a Holdleány!
– Ki szól? – kérdezte a meglepetésbõl elsõként felocsúdó Old Shatterhand.
– Én, a madár – válaszolt tiszta, csengõ hangon egy különös harmóniából

font dallamon énekelve a Költészet Madara.
– Miért bánatos? – folytatta egy újabb kérdéssel Old Shatterhand, majd a

sapkamanók szinte egymás szavába vágva:
– Nem szeretik?
– Hiába vár valakit?
– Fél talán?
– Másért szomorú a lány – énekelt tovább a madár. – Egyszer régen, hogy

mikor, már nem emlékszem, elszakadt a gyöngysora.
– Felfûzzük mi! – vágta rá Tündérfióka.
– Nem lehet, a gyöngyök szertegurultak az égen.
– Az égen csak csillagokat látok – mondja Ön, kedves olvasóm.
– Sziporkázó csillagokból volt a fényes égi gyöngysor.
„Ezt nem mondta nagyapám az 58.�-ban” – gondoltam.
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– Pedig így volt! Sziporkázó égi gyöngysor: ezt viselte Holdleány egyszer ré-
gen a nyakán.

150. jubileumi �
Kedves olvasóm! Ezen ünnepi alkalomból két – a jelen regény mondandójá-

val szerves összefüggésben álló – káprázatos csillagászati tényre szeretném az
Önök kitüntetõ figyelmét irányítani:

1.) Az egyetemes tömegvonzás törvénye (lásd 102.�) folytán egymás felé zu-
hanó Föld és Hold kölcsönhatásának eredménye a dagály néven ismert jelen-
ség. A Föld felszínén végigvonuló „dagály-hegy” azonban több mint egy nap
alatt ér körbe (24 óra 50 perc), ami a hatalmas víztömeg és az alatta gyorsabban
pörgõ Föld között súrlódást eredményez, melynek következtében egyrészt fo-
kozatosan lassul a Föld pörgése saját tengelye körül (400 millió évvel ezelõtt 405
napból állt egy esztendõ), másrészt az „elcsúszott víz-sapka” által részlegesen
módosított tömegeloszlás-elrendezésû Föld fokozatosan kifelé pörgeti a Holdat
földkörüli pályáján. Egészen pontosan évente 4 centiméterrel, ami azt jelenti,
hogy a jelenleg 84 földgolyónyi távolban keringõ Hold egymilliárd-négyszáz-
millió éve alig több, mint 4 földgolyónyi távolságban volt tõlünk. Szegény!

2.) A csillagok (�-ok) létezésének utolsó szakaszában, mikor már energiatar-
talékaik kimerültek, egészen egyszerûen felrobbannak. Az ilyen módon felrobbanó
kiöregedett csillagok (= szupernóvák) hélium atomjai alakulnak át szénné, oxi-
génné, szilíciummá stb., vagyis az élõ anyag alkotóelemeivé. A szupernóva rob-
banása szétszórja az elemeket a térben, ahonnan bolygókra jutva azok végül
élõlények, így tulajdonképpen emberek alkotórészeivé válnak. Testünk szén-
atomjainak magvai így születtek fényes csillagok gigantikus kemencéiben.43

151.� „ESMERKEDÉS A CSILLAGOS ÉGGEL”
Fazekas mester és Döbrögi a 143.� kellemes júliusi langymeleg éjszakájában

– mintha menet közben mi sem történt volna – elbûvölve folytatták a szemlélõ-
dést az égbolton. Remek távcsövükkel kicsit mélyebben belekukkantva a Tejút
szabad szemmel pusztán halványan fénylõ, csillámló sávjának néhány ezer �-ába,
eléjük tárult az elképzelhetetlenül hatalmas világegyetem. Csillagoktól hem-
zsegõ galaxisok nyüzsögtek a tizenöt-tizennyolc milliárd évvel ezelõtti õsrob-
banás maradványában: a mikrohullámú sugárzás végtelen tengerében.

– Mi az a mikrohullámú tenger? – kérdezte kíváncsian Döbrögi Fazekas mes-
tert, miközben barátságos tücsökciripelés szûrõdött be a szobába.

– Tudod, Döbrögi – kezdte Fazekas Mihály a választ, miközben levette sze-
mét a távcsõ keresõjérõl –, a kezdet kezdetén iszonyatos forróság sugárzása töl-
tötte be a születõ mindenséget, mégpedig olyan mérhetetlen forróság, melyben
még atomok sem létezhettek, néhány perc múltán azonban eléggé lehûlt a világ-
egyetem a legkönnyebb elemek, atomok kialakulásához. (Demokritosz szerint
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43 „James Jeans egyszer úgy fogalmazott, hogy réges rég elpusztult csillagok hamujából va-
gyunk.” Paul Davies: Egyedül vagyunk a világegyetemben? Bp.: Kulturtrade Kiadó, 1996.
112. oldal.
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egyébként ezeken az atomokon kívül semmi egyéb nem létezik, minden más
csupán káprázat.) Ezek az atomok késõbb molekulákká, majd évmilliárdok
múlva égitestekké alakultak, a többit pedig már ismered.

– Engem ennél mélyebben érdekel a dolog; a lényegre vagyok kíváncsi!
A kezdet kezdete elõtti pillanatra!

– Rendben – kezdte Fazekas mester és részletes taglalásba kezdett. Elmagya-
rázta, hogy a világunkban ismert csaknem összes fizikai alaptörvény az „idõ
kerekének feltételezett visszaforgatásakor” is érvényben maradna. (Az idõ visz-
szafordítására persze csak – tette hozzá – a szinte korlátlan hatalmú emberi
képzelet képes.) Az ilyen „idõszimmetrikus” fizikai alaptörvényeknek megfele-
lõen például egy idõben visszafelé forgó Naprendszer pontosan ugyanúgy vi-
selkedne, mint a mostani, csak éppen minden ellenkezõ irányban mozogna
benne. Ehhez képest – folytatta töretlen lelkesedéssel – a hõátadás pofonegy-
szerû fizikai törvénye nem idõszimmetrikus, visszafelé fordítva képtelenség.
A hõ csak a melegebb tárgytól tud a hidegebb felé haladni; ezt Lord Kelvin és
Rudolf Emmanuel Clausius a termodinamika második fõtételében szögezte le,
talán nem is gondolva, hogy ezzel egyben annak az okára is rájöttek, hogy az
idõ miért tud csak az általunk ismert egyetlen irányba múlni.

Ennél a súlyos megállapításnál Fazekas mester néhány másodperes hatás-
szünetet tartott.

152.� Ez pontosan elegendõ számunkra, hogy vessünk egy pillantást Borira
(tényleg csak egy nagyon rövid pillantást): „A Szahara közepén hatvanfokos
égõ nap alatt volt Aldair helyõrsége... Élõlény itt hetekig nem tûnik fel, egy szál
fû, egyetlen fa sincs a közelben. Ameddig a szem ellát, mindenütt csak vakító,
sárga, sivatagi por...” – itt, Rejtõ Jenõ: „Az úr a pokolban is úr” címû regényé-
ben bandukolt Sátortá Bori – ekkor már valami nagyon rosszat sejtve az út-
irányt illetõen...

153.� „FOLYTATÁSA A CSILLAGOS ÉGGEL VALÓ ESMERKEDÉSNEK”
– Ez valóban érdekes, de mi köze ennek a lényeghez, a kezdet kezdete elõtti

pillanathoz? – kérdezte Döbrögi a fenti pillanat leteltével.
– Nos – kezdte Fazekas Mihály olyasformán, mint aki már várta ezt a kérdést

–, csupán az, hogy a termodinamika második fõ tétele az entrópia fogalom ki-
indulópontja, mely ma már többet jelent a hõenergia átadásának egyirányúsá-
gánál: ma már valamennyi energiafogalom átalakulására használjuk.

– Tehát a Világegyetem összes rendszerében folyamatosan nõ a rendezetlen-
ség? A fizikai és szellemi energiák megállíthatatlaul szöknek a rendbõl a káosz
felé? Az elszakadt égi gyöngysor már soha nem fûzõdhet vissza?

– Pontosan.
– Vagyis e regény szellemi építménye is a zûrzavar egy eleme csupán?
– Igen.
– Hogyhogy?
– Ne csak a regény szellemi energiáinak rendszerét, a létrejött mûvet nézd,

hanem azt is, hogy az író, amíg leírta gondolatait elfogyasztott egy nagycsomó

112

dobrogi.qxd  2005. 11. 15.  17:17  Page 112



táplálékot, melybõl felépítette testét (haláláig átmenetileg csökkentve ezzel az
entrópiát), ugyanakkor iszonyatos mennyiségû energiát pazarolt szét a légkör-
be távozó testhõjével, helyzeti és mozgási energiájának javarészt hiábavaló
herdálásával, mikor például egyetemre járva borzalmas mennyiségû ökörséget
kényszerült beseggelni, vagy amikor a haza szolgálatában a hadseregben kény-
telen-kelletlen kitette magát a kényszerû szellemi-fizikai posványosítás minden
ördögi praktikájának.

– Mindez elég lehangolóan hangzik. Ezek szerint a 0–153.�-ok szellemi
energiája sem sokat javíthat a Metagalaktika sorsán!

– Sajnos nem! De várd ki a végét! Ahhoz, hogy a legelsõ pillanat elõtti álla-
potot megérthessük, a legutolsó pillanatot kell vizsgálódásunk tárgyává tenni,
hiszen könnyen meglehet, hogy ez a kettõ egy és ugyanaz.

– Az idõ mégiscsak megfordul egyszer?
– Majdnem, a táguló világegyetem ugyanis a Nagy Bummot követõen mint-

egy 40 milliárd évvel abbahagyja a tágulást, és a benne lévõ anyag gravitációs
energiája folytán újabb 40 milliárd évvel késõbb összezuhanva megsemmisül.
Megszûnik a tér, a mozgás és az idõ, hiszen nem lesz miben, minek és mivel
mérni a változását. Ebbõl kifolyólag nem tudni mennyi ideig ismét összeáll a
nulla entrópia, vagyis a teljes szervezettség állapota. Arisztotelész gondolatait
követve: az anyag olyan tökéletes formát ölt, melyben már maga az anyag
megszûnik, csak a forma, a Szellem, egyesek szerint: Isten létezik.

– És akkor?
– Nos, és ez a lényeg, egyszercsak beáll a kezdet kezdete elõtti pillanat,

mikoron az Isten kisgömböc módján megpukkan és egy újabb 80 milliárd éves
világmindenség periódus veszi kezdetét. Ez az úgynevezett Fazekas–Zeke-féle
„világ keletkezésének kisgömböcelmélete”.

– Hát szóval, ami itt van, ami itten ebben a városban uralkodik!?! – fûzte
hozzá Döbrögi, majd néhány másodpercnyi csend követte az elképzelhetetlen
nagyságrendekben kalandozó gondolatokat aztán a két regényhõs ismét visz-
szafordult a távcsövekhez és folytatta a szemlélõdést az égbolton...

– Figyelje csak, mester! – kiáltott Döbrögi hirtelen!
– Mit?
– A Castor mellett azt a különös planétát.
S hogy mi lesz a különös jelenség? Erre még visszatérünk.

154.� „A tyúkhúsra mégiscsak kedvet kapott Bodri kutya esete Petõfi Sán-
dorral” – böngészte magában újra Mikorka Kálmán az igazgatósági ülésterem
(talán a szokásosnál is feketébb bõrrel párnázott) ajtajára kifüggesztett meghí-
vón az aznapi egyetlen napirendet.

– Hmmm – dörmögte maga elé, és belépett. Szokatlan kép tárult elé. Nem is
az igazgatóság tagjainak szokatlanul elegáns, csaknem teljesen fekete öltözéke,
a fekete asztalterítõ és az asztal közepén fekete vázában hervadozó fekete tuli-
pánok szúrtak neki szemet elsõsorban, hanem az igazgatók rezzenéstelen, zor-
don ábrázata. Nagy Árpi ruzsasándorosan összevonta bozontos, fekete szemöl-
dökét, Bármy Áron a fekete sörtéket reszelõsen simogatta az állán, még a
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kegyvesztett Pisch Illés és Bekak Illás is szemlátomást sötét gondolatokat súg-
tak-búgtak egymás fülébe (amelyekbõl fekete szõrcsomók lógtak ki), és végül
Yukka Pop Simon elnök-vezérigazgató szívott be orrán egy hatalmas szusznyi
levegõt rezignáltan lengedezõ, koromfekete orrszõrei között, s míg éjfekete
szembogara parányira szûkült elengedte azt a fájdalmas, lemondó, csalódott
sóhajt, amivel protezsáltja karrierjét kívánta lezárni magában.

– Üljön le, kedves Kálmán! – szólalt meg az elnök és Bori megüresedett szé-
kére mutatott széles és elõzékeny gesztussal, kezének ideges remegését látva a
többi igazgató zavart, ugyanakkor diszkrét harákolással meredt maga elé. Kál-
mán persze megilletõdöttségében nem ismerhette fel ilyen világosan a készülõ
orkán elõszeleit, sõt: a felkínált igazgatói szék kissé megnyugtatta, így az már
fel sem tûnt neki, hogy az ugyancsak feketébe öltözött Budipa Piroska ezúttal
feketeribizli szörpöt szervírozott frissítõként. Alighogy Kálmán belekóstolt a
szirupos lébe Yukka Pop Simon hangja szokatlanul érces hangfekvésben csat-
tant fel, Kálmán kezében megremegett az ital, néhány csepp még a Garfieldos
ingére is jutott a ribizli sûrû, cukros vérébõl:

– Nézzék meg ezt az embert! – hatásszünet. – Csak úgy sugárzik róla a tudás
– ismét hatásszünet, – a tudásszomj, – majd valamicskével hosszabb hatásszünet
után eszelõsen üvöltve: – MEG A FASZOM!!!

Kálmánt ez a szövegkontextusát tekintve teljesen értelmetlen megnyilatko-
zás igen kellemetlenül érintette, különös tekintettel arra, hogy õ eredetileg
igazgatói kinevezésre számított; a legborzalmasabb pedig még csak eztán kö-
vetkezett: Budipa Piroska behozta a segédeszközöket, majd Simon felhúzott
egy pár fekete kesztyût.

– Fekete kesztyûvel – tette hozzá szóban, és elõvett egy fekete zsákot. – Fekete
zsákba – magyarázta egyre félelmetesebb modorban, végül elõvett egy fekete
kockát. – Fekete kocka!!! – ezzel bedugta a kockát a zsákba. Az aktusról hivata-
los dokumentum is készült, melyet a cég erre a célra rendszeresített gonosz bo-
szorkás bélyegzõjével láttak el, és amelyet az elnök-vezérigazgató nem éppen
kedves szavak kíséretében nyújtott át:

– Ki vagy rúgva, te tetû! – majd Bármy Áron még hozzáfûzte, szavait rossz-
indulatban szocsogtatva:

– Többség dönt, egység nyal!
A kegyvesztett Illés-Illás duó persze jobbnak látta, ha nem szólal meg.
Kálmán természetesen menten szörnyethalt, majd hüppögve elhagyta a ta-

nácstermet.

155.� Mi pedig szépen csendben landolva megérkeztünk a Holdleányhoz,
akinek szomorúságára – a Költészet Madara jóvoltából – már felkészültünk,
tündöklõ szépségére azonban még nem. Karcsú alakja, finom, törékeny voná-
sai és lágyan libbenõ tincsei már az elsõ pillanatban (vadásznyelven: a felületes
szemlélõdés állapotában) szívenütötték a LI-2-es utazóközönségét, különös te-
kintettel a facér férfiakra. Nso Csi egy pillanatra féltékenyen meg is szorította
Old Shatterhand izmos karját. Vitéz Szabó Legény és Csokonai Vitéz Mihály
szinte egyszerre pödörték meg kackiás bajszukat (mindig megpödrött bajszával
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Dalínak erre nem volt szüksége – egyébként õ is megpödörte volna); Winnetou
pedig egészen egyszerûen csak ennyit mondott: 

– Uff!
Kedvesen, vendégszeretõen fogadott bennünket; lassú, kimért mozdulatai és

különösen bájos gesztusai mindõnket levett a lábáról. Ahogy mosolygott, az ma-
ga volt a káprázat, a megtisztulás. Mégis, hiába adott a lényébõl áradó meleg-
ségnek, szeretetnek hangsúlyt az elegáns, ugyanakkor egyszerû, mégis pompá-
zatos öltözék, a fényûzõ, csillogó külsõségek, mondom: mégis érzõdött valami
borzongató hidegség körülötte, különösen, ahogy lágyan libbenõ haján megcsil-
lant a Hold ezüstös fénye, háttérben a mélykék égbolton ragyogó �-okkal. Pe-
dig viselkedésében nyoma nem volt holmi fõúri gõgnek, hûvös távolságtartásnak,
épp ellenkezõleg: meglepõen barátságos és közvetlen módon viselkedett.

– Szép kis madár! – szólt a Lila Fecskéhez és kedvesen kinyújtott karjára en-
gedte szállni, bársonyos tenyerével megsimogatta a kis madár pici fejét, hosz-
szú, egyenes hátát és szárnyait.

– A Mademoiselle lényében megtestesülõ kecs, kellem és báj elhalványítja e
csodálatos teremtmény fényét! – vágott ki egy cirkalmas bókot Picasso, és már
kapta is elõ vázlatfüzetét és ceruzáját.

– Pablo, maga túloz, de azért nagyon kedves – szólt a lány és gyöngyözõ ka-
cagás szakadt fel belõle, a környezõ csillagok halkan csilingelve táncoltak. Ezen
felbátorodva a félénk Kis Vakond kipattant az õt cirógató Rémusz Bácsi ölébõl
és a „néni”-hez szaladt, szélesen mosolyogva kéredzkedett fel annak ölébe. Ej,
mit nem adott volna ezért a pozícióért Tengerecki Pál, vagy Winnetou! (Incsu
Csunna már öreg volt az efféle gondolatokhoz, de emlékezete még nem halvá-
nyult el annyira, hogy egy leheletfinom mosoly át ne suhanjon Naptól cserzett
ráncos arcán.)

Nem is beszélve arról, hogy „mit nem adott volna ezért a pozícióért” mond-
juk Nagy Árpi, aki:

156.� eközben örömittasan befejezve a „Meghalt a cselszövõ, nem dúl a rút
viszály”-t, és immáron pityókás hangulatban kezdett bele igazgatótársaival a
direkt erre az ünnepi alkalomra fabrikált nótába az „Éjjel az omnibusz tete-
jén...” melódiájára:

„Kálmán, te ostoba vakarék!
Nincs többé osztalék,
Vár a nyomor...”

157.� Errõl persze a Holdleány udvarában – az érzelmek és a tárgyi valóság
egy egészen más dimenziójában – senki nem tudott, ott mindenki azzal volt el-
foglalva, hogy kedvébe járjon a kedves háziasszonynak részint a szíves ven-
déglátás okán, részint pedig mert mindenki érezte a Holdleányt körüllengõ
mélabús-melankolikus atmoszférát, melynek – ez volt az általános megítélés –
semmi keresnivalója egy ilyen káprázatos lány közelében. A mélabú elkergetése
végett Sün Balázs vidám táncba kezdett a félpénzen vett édes tyúkkal, a talp-
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alávalót természetesen Gryllus Vilmos húzta, miközben Vitéz László széles jó-
kedvében palacsintasütõjével ütötte a taktust és Kemény Henrik hangján vígan
kurjongatott.

Hamarosan mások is csatlakoztak a tánchoz, Levente Péter Döbrentey Ildi-
kót, majd a példán felbuzdulva Karl May kérte fel Nemes Nagy Ágnest.

A hangulat a leírhatatlan vidámság állapotába csapott, amint a Holdleány
derûjével beragyogta a kis társaságot, de sajnos mindenféle móka végeztével a
szomorúság komótosan visszatelepedett a Holdleány gyönyörû vonásaira. Hiá-
ba mesélt neki Tengerecki Pál úti kalandjairól, vagy mutatta meg neki Picasso
az elkészült portrét:

A lány mindent besugárzó derûje felragyogott, majd ismét ráborította hal-
ványszürke fátylát a rosszkedv.

Halkan kinyitotta kastélya képtárának díszes ajtaját. Rembrandt, Vincent
Van Gogh, Leonardo da Vinci... Portrék, arcképek sorakoztak a falakon, a fan-
tasztikus mûalkotások mindegyikének tekintetébe a Holdleány arcának szolid
mélabúját fogalmazták bele áldott tehetségû mesterek.

158.� A Holdleány ránk emelte szomorú égszínkék szemét és panaszos val-
lomásba kezdett:

116

dobrogi.qxd  2005. 11. 15.  17:17  Page 116



– Tudjátok, kedves barátaim, igen megható az a sok kedvesség, mellyel meg-
próbáltok felvidítani, de sajnos az én bánatom nagyon mélyen ül szívemben.
Az egyszer elszakadt láncra az égi gyöngysor már soha fel nem fûzõdhet a tör-
hetetlenül egyirányba folyó idõben!

– Azért vezetett hozzád a Költészet Madara, hogy segítsünk rajtad – kezdte
Tündérfióka sapkamanó.

– Figyelj csak! – szólt Pinduri és odaszaladt egészen közel a Holdleányhoz. –
Mutatok valamit! – és ezzel pici kobakját óvatosan odakocogtatta a lány homlo-
kához. – Ezt hívják Kockolódásnak, rendkívül jó hatással van a lelkiállapotra –
fûzte hozzá magyarázatképp. És lám: a lány mosolya felragyogott. Több se kel-
lett a sapkamanóknak, mind odasereglett; elõkerült minden csodaszer: Fityisz-
láb, Vidítókéz, Varázsbanán. Sõt: Bogármadár bemutatta a Piszézést (fejét ingat-
va orrát a lány orrába dörgölte); Káprázmány a manók világában Sorozatként
ismeretes speciális puszi sorozatkombinációt produkált; Süntündér a homlokát
görgette a Holdleány fején mondván, hogy ez a Türi-türi; Csokigolyó pedig szo-
rosan átölelve a már csöppet sem szomorú, mi több: harsányan kacagó lányt kis
terpeszben körbe-körbe cammogva Medvézett vele egyet.

De sajnos minden hiába! A sugárzó derû, mint színes pillangó illant tova
mindenféle móka befejeztével.

159.� A 153.�-ban a Castor mellett Döbrögi által megpillantott titokzatos je-
lenség, a szakadt égi gyöngysor apró láncszeme talán mélyebb betekintést en-
ged a Holdleány szomorúságának rejtélyes okaiba.

Nosza, engedjük közel a fényét! hadd hasítsa át szemeink finoman, érzéke-
nyen megkonstruált rendszerét a fénnyel úszó üzenet!

Fazekas Mihály és Döbrögi látcsövének optikája pontos, világos képet fóku-
szált ideghártyáinkra. A két regényhõs elõzékenyen emelkedett fel a távcsõ
mellõl és adta át a helyét Önnek, kedves olvasó. Emlékezzen csak! Biztosan látta
már más fájdalmát is maga elõtt tisztán, még ha évtizedek, vagy kilométer tízez-
rek távolából jött is az üzenet. Nem csoda, ha Döbrögiék príma távcsöve a tíz-
ezer fényév távolba gurult gyöngy fényét is összegyûjtötte. Az üzenet ugyanis
jön, csak észre kell venni!

S hogy Ön, kedves olvasóm, mit látott Döbrögiék távcsövében? Mi is volt az
a különös, csillámló valami azon a távoli planétán? Nos, ezt most a többi olvasó
kedvéért elmesélem: Tenger. Lenyûgözõen hatalmas, napsütésben sötétkék,
pirkadatkor, napnyugtakor zöld, viharban sötétbarna, hófehér habokkal. Partjai
közelében korallok, sziklákra tapadt színpompás növények és állatok ékszere-
zik fel sós vizét; az ezer darabra tördelt napfényben úszó illatos, páradús leve-
gõben hófehér sirályok szállnak; a közeli part lengedezõ pálmalevelei között
apró énekesmadarak költik fiókáikat, láthatatlan kabócák hangoskodnak gépies
berregéssel.

160.� – Velem csak szomorú dolgok történnek, nem tudok vidám történetet
– kezdte a 158.� legvégén ismét csak elszontyolodott Holdleány látva, hogy
mindõnk magyarázatra vár. – Tudjátok, én imádom a tengert, tengerész szerettem
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volna lenni. Azonban kiderült, hogy nõt nem vesznek fel a Tengerésztiszti Fõis-
kolára. Mindegy lett volna nekem, elmentem volna én hajószakácsnak is, csak
a tengeren dolgozhassak. De nem sikerült.

Lesütötte gyönyörû szemét, egy parányi sós könnycsepp gördült végig arcán,
mintha egy csepp lenne a messze száguldó különös planéta hullámzó tengerébõl.

161.� Szomorúságért – gondolhatják, kedves olvasóim – Mikorka Kálmán-
nak sem kellett a szomszédba menni. Feleszmélve a váratlan események tagló-
zó sokkjából szipogva széthajtogatta az idõközben összegyürkézett okiratot:

A ZIMMEZUM Szolgáltató Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság Igazgatóságától
FELMONDÁS
Vedd tudomásul, hogy te pedig most már ki vagy rúgva, és hogy neked most már nincsen is állásod,

bi-bíííííí! Holnap mehetel másfelé, ne is kérdezzed, hogy „nem-e lehetne-é-e?...”, mert neked kutyagumi
az orrodra. Az! Egyébként is: ezt neked! Pfr-pfr-pfr-pfr-pfr-pfr-pfr-pfr!!!

INDOKOLÁS: Alakítgatunk cégeket csak úgy?!? Sunyiban törekedünk elhappolni a másét?!? Hü-
lyét próbálunk csinálni az öregebbõl, aki oly sok jót tett nekünk?!? Ez bizony fertelmes pocsékság, mely
alapján megállapítható, hogy az alkalmazott munkaköri kötelességét szándékosan és súlyosan meg-
szegte, ezzel egyben munkaviszonyának további fenntartása – mivel az a társaság érdekeivel szöges el-
lentétben áll – lehetetlen. (MT. 96. §.)

A jelen okirat kézhezvételétõl számított 15 napon belül írásban egyeztetést kezdeményezhet a mun-
káltatónál (MT. 200. §), melynek esetleges sikertelensége esetén az egyeztetés eredménytelenségének
megállapításától számított újabb 15 napon belül keresettel fordulhat a Debrebenci Munkaügyi Bíróság-
hoz jogorvoslatért (MT. 202. §, 1. bek. c. pont).

Kelt: Debrebenc, 1996. július 26.

Szegény Kálmán mintegy húszezer õsz hajszállal még charme-osabbá vált
hirtelen döbbenetében, mikoris hamarosan ráismerni vélt a mindenért felelõs
személyre. „Szóval ezért kódorogtál te a 85.�-ban a cégbíróság környékén!” –
kezdte magában, majd eszelõsen üvöltve nevezte meg a felelõst az egész ámu-
ló Metagalaktikának (persze tévesen):

– B. VIZ ELEK!!!!
Néhány együttérzõ járókelõ gyengéden, de azért iparkodva a közeli utcai

WC-hez segítették.

162.� B. Viz Elek ezalatt a Kálmán kirúgatása feletti örvendezés végett a
ZIMMEZUM Rt.-nél rendezett és idõközben eszkalálódott (a társaság teljes állomá-
nyára kiterjedt) buliban vígadt, s valahányszor eszébe jutott Kálmán rövid céges
karrierjének dicstelen vége minduntalan klasszikus Kapdel Mardel44 vihogásban

44 A szerzõ egyik kedvenc rajzfilmjében (Flúgos futam), az abszolút negatív hõs: Gézengúz
Guszti segítõje volt Kapdel Mardel, a kutya, aki bár minden csalafintaságban partnere
volt gazdájának, a leginkább õt szórakoztatta, amikor Guszti pórul járt. Gyermek fejjel
így éltem én át a szocializmus puha diktatúráját. 
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tört ki: jobb öklét szája elõtt összeszorítva, szélesre húzott mosolylyal vicsorít-
va, csaknem hangtalanul. Ekképp:

– Hhh-hh-hh-hh-hh-hh-hh...

163.� Mint tudjuk egyetlen árva darab részvény lehetõvé teszi tulajdonosa
számára, hogy szavazati, javaslattételi, illetve felszólalási joggal részt vegyen a
társaság közgyûlésein. Kálmán tudta ezt, még fülében csengett a dal: „Nincs
több osztalék / Vár a nyomor...”, úgyhogy gyorsan vásárolt egy (a társaság alap-
tõkéjének egymilliomod részét reprezentáló, bemutatóra szóló) részvényt,
méghozzá a portástól, aki nem átallott ezenközben kárörvendõen mosolyogni
a kisírtszemû ex-igazgatóra. „Még ez is” – gondolta, majd gyors katarzist átélve
hozzágondolta: – „mikor Michelangelo széklábat farag!”

164.� Igen késõre járt már a Holdleány udvarában, úgyhogy lassan búcsúz-
nunk kellett. Péter és Ildikó szláv szokás szerint annyi szeletre vágott egy ha-
talmas, pirospozsgás almát, amennyien búcsúztunk a Holdleánytól.45 Aztán
mindannyian megettük a magunk szeleteit, mélyen egymás szemébe néztünk
és meghallgattuk Péter tósztját: 

– Szép Holdleány! Ha hosszú vándorutadon eltévednél gondolj azokra,
akikkel búcsúzáskor együtt etted ezt az almát és visszatalálsz az igaz útra!

Habár maradtunk volna még, de sajnos idõnk lejárt, s így dolgunkvégezet-
len kellett visszaindulnunk.

– Nem baj! – vígasztalt bennünket Péter már a LI-2 fedélzetén. Lényeg az,
hogy embertársunk, ha találkozunk vele, búcsúzás után legalább annyi legyen
méltóságában, emberségében, mint annak elõtte, de kevesebb semmi esetre
sem.

„Ez eddig rendben is van” – gondolta magában mindenki, de azért szíve mé-
lyén elégedetlen volt az eredménnyel. Nem kellett sokáig várni, míg a kis társaság
lelkes szervezkedésbe kezd. Míg kisebb, nagyobb csoportokban folyt a tanako-
dás, Péter és Ildikó megosztott velem egy súlyos titkot:

– Tudod miért fontos számunkra különösen a Holdleány ügye?
– Mert szeretitek és sajnáljátok õt, szeretnétek segíteni neki.
– Még ennél is fontosabb dologról van szó.
– Akkor az már igencsak fontos dolog lehet.
– Méghozzá közügy!
– Hadd halljam!
– A Suttogó Erdõben áll egy hatalmas, félelmetes fa, göcsörtös ágait egymásba

csavarta a kegyetlen Gonosz Görcs, aki beléköltözött.
– Ki ez a Gonosz Görcs?
– Õ egy igazán veszélyes fickó, ténykedése nyomán irigység, bánat, félté-

kenység, nagyképûség, kisebbrendûségi érzés kerekedik. Azon van, hogy földi
létünk során (a Paradicsomból kapott ideiglenes eltávozásunkon) folyton-foly-
vást letérítsen bennünket a felsõbbrendûségi érzés veszélyes, szédítõ ormai és
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45 Ez a valóságban nem szláv, hanem õsi magyar szokás. (Döbrentey Ildikó megjegyzése).
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a kisebbrendûségi érzés mocsaras iszamós völgye közötti hajszálvékony ös-
vényrõl, az önbecsülés és az emberi méltóság ösvényérõl, melyen való lavírozá-
sunkról szól egész életünk.

– És mi köze mindehhez a Holdleánynak?
– Az, hogy a Gonosz Görcsöt egyedül a Holdleány mosolya képes feloldani.

Egészen biztosan érezted ezt már te is, gondolj csak a regény 102.�-ában a
vidámpaki jelenetsorra a Ludas Matyi szobornál.

Mire megtudtam a Titkot – egyben magyarázatot lelve arra a furcsa érzésre,
melyet a Holdleány mosolyakor mindig éreztem – a többiek már meg is alakí-
tották azt a kis szövetséget, mely a Holdleány mosolyáért többet kívánt tenni
az eddigieknél. A Vilmos énekelte „Sapkanótára”46 megvarrtuk láthatatlan sap-
káinkat, melyekrõl bárhol legyünk is a nagyvilágban megismerjük egymást.
Ugye, kedves olvasóim?

120

46 Dalszöveg: Döbrentey Ildikó, zene: Gryllus Vilmos.
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Ötödik Kunszt:

ANGAT!

„Girl I wanna make you sweat,
Sweat till you can’t sweat no more

And if you cry out
I’m gonna push it some more.”47
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47 Karibi hangulatú sláger a ’90-es évek második felébõl; elõadó: Inner Circle.
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165.� Kedves olvasóim! Rögtön megismertem Önöket, amint betoppantak
(nem sokkal utánam) a 159.�-ban eszkalálódott buliba, mégpedig arról, aho-
gyan az együtt öltögetett, varrogatott sipkáikat megemelték köszönéskor. A bõ-
szen vígadó ZIMMEZUM Rt. nem vett rólunk tudomást, talán észre sem vettek
bennünket, mi viszont egészen pontosan láttuk a következõket:

� � �

Táncoljunk gyorsat!
(egy fergeteges buli krónikája)

Az „eszkalálódás” nemcsak a számbeli, véralkoholszintbeli növekedésben mu-
tatkozott meg, hanem az indulatok, ösztönök felkorbácsolódásában és a buli in-
tenzitásában is. A jelen krónika leírásának kezdetén ennek megfelelõen – az
élet nehéz igáját ilyen módon próbálván kivetni nyakukból – már mindenki jel-
mezben rakoncátlankodott. Ez a körülmény bennünket azonban cseppet sem
zavart, továbbra is lenyûgözõ magabiztossággal tájékozódtunk a szereplõk kö-
zött e furcsa maszkabálon. Rögtön felismertük Pisch Illést, amint a pár napi jó-
zanságot követõen ismét felvillant szemében a züllés mételyét jelzõ csillám, ke-
zében whiskyvel.

Magam sem áldoztam keveset a hatáskeltésre: dögkeselyûnek öltöztem,
úszósapkával imitált kopaszságú koponyámra kemencében égetett papír orr-
csõr feszült orrom, illetve állam irányából egymás felé görbülve, testemet egy
nagymamámtól elorzott, combközépben lábra csavart fekete orkán kabát fedte,
nyakamat és combjaimat foszladozó irhából szerkesztett „toll-gallér” ékítette,
bakancsomon természetesen félelmetes karmok meredeztek. A Tini-nindzsa-
teknõcnek öltözött B. Viz Elek mindennek ellenére sem ismert fel:

– Még ez a valami! Egy kincskeresõ kisködmön – majd meg nem várva ma-
gyarázatomat sokat sejtetõ gesztusok kíséretében a félvér felszolgálóhölgy nyo-
mába eredt mondván: – A sperma nem kérdezi sem a bõrszínt, sem a IQ-t!
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Körbejárattam tekintetemet a színes kavalkádon, a jelmezeikben csaknem
felismerhetetlen regényszereplõkön. Egy kisebb társaság középpontjában
számtalan bóktól hízlalt májjal (teszem hozzá gyorsan: inkább a vezérnek kijáró
nyalás okán mintsem a jelmez szellemessége miatt) tetszelgett Yukka Pop Si-
mon, mint Krisnás. Fejét szintén úszósapka fedte (denevérek ellen szerezte be),
feje búbján úgynevezett Jumurdzsák tincs fityegett (egyik hajdani barátnéjá-
nak ereklye hajfonata), szedett-vedett, csicsás öltözéke egyébiránt híven tük-
rözte a nagymúltú keleti vallás itthoni, mondvacsinált hódolóinak minden racio-
nális megfontolást és ízlést nélkülözõ ruházkodási stílusát. A vezéri kegyekre
ácsingózó kópék jellemzõen a Zorro kategóriába tartozó fantáziátlan jelmezek-
ben díszelegtek, a legpofátlanabb magát piros nyakkendõben, kezében Lenin
szoborral „elvtársnak” titulálta, mintha neki is lenne jelmeze. Bezzeg Nagy Árpi,
mint aki „tud élni”, jócskán kitett magáért: piros pöttyös légyölõ galócaként, ha-
talmas kalapja alatt fekete, kerek napszemüveggel, fekete harisnyáján kívülre fel-
öltött sárga alsónadrágban, jókora gallérral egy erõmûvésznek öltözött, kackiásra
festett bajszú, csinos fiatal lánnyal foglalatoskodott, kinek csíkos trikója alatti ki-
tömött izmainak intenzív tapogatása ürügyén férkõzött a jókora mellekhez. Ki-
csit távolabb a fõcsapástól egy Superman tömte magába a franciasalátát.

A hangulat hõfokát mi sem festheti le jobban, mintha leírom, hogy a jól is-
mert dallamon szinte az egész kollektíva ezt énekelte:

„Mexikói préri-pusztán cowboy lovagol,
Fenekében pávatoll, s õ vígan így dalol:
»Szúr, szúr, szúr! Szúr a pávatoll!«
Kihúzza a fenekébõl, s tovább lovagol.”

Az általános eufória örve alatt még az is megesett, hogy az elnyomott réte-
gek egyik reprezentáns képviselõje, egy sorsával elégedetlen takarítónõ (légy-
nek öltözött galuskaszûrõkbõl szerkesztett „összetett szemmel” és nylon „hár-
tyás szárnnyal”), alig hallhatóan lázadásának is hangot adjon: 

– Hullik a hó, fingik a ló, seggen csúszik az igazgató! – ezt persze rajtunk kí-
vül alig hallotta valaki, s forró nyár lévén aligha tulajdoníthatott eme vészjósló
kijelentésnek bárki komolyságot.

Épp’ egy fakopáncs és egy jegesmedve (az egyik valami rosszhiszemû, jog-
cím nélküli jogász, a másik tán ágazatvezetõ) közötti borgõzös hangulatú per-
patvar kötötte le a figyelmemet:

– Mit nézel?
– Majmot!
– Jó tükör vagyok?
– Nem, kaka vagy!
– Az mind te vagy, és én mi vagyok?
– Kispisis!
– Az mind te vagy, és én mi vagyok?
– Hülye-marha-hülye-marha-hülye-marha-hülye-marha...
– Az mind te vagy, és én mi vagyok?
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stb. amikor hirtelen megpillantottam az egyik sarokban egy Batman-jelmez
tökéletes fedezékében Mikorka Kálmánt (!) magát, aki alattomban visszasur-
ranva a céges buliba nyilvánvalóan valami rosszban sántikált. Véghetetlen hiú-
ságában elõbb száját csurig sprézte valami kozmetikummal, majd rögtön akció-
ba is lépett: a zsúrasztalról elcsent szendvicsek mustárját és pirosaranyát fejére
kenve alattomban bujkálni kezdett a vendégek levetett ruhái között a ruhatári
szekrényben. Ilyen fergeteges kezdés után mindjárt gondolhattuk, hogy aligha
éri be ennyivel.

– Nem jól van ez így – kezdte in medias res Wilu Pál a részegek jellegzetes
indokolatlanul ordítozós hangján Bármy Áronhoz fordulva. (Pál a könnyebbik
végén fogva meg a dolgot saját papi reverendáját használta jelmezként, míg
Áron csíkos hasú darázsnak öltözött.)

– Mi bajod a világgal, édes egykomám?
– Nekünk még mázlink volt, de gondolj csak az egy-egy kóbor magömlés

több százmillió ártatlan spermium áldozatára! – ezen megnyilatkozás közben
egy puputeve majdnem elcsente a lankadó figyelmû Pál franciakrémesét, mire
emez (csupán csak a biztonság kedvéért) egy hatalmasat köpött a süteménybe.
– Ne kívánd a másét! – fûzte hozzá, majd folytatta mondókáját egy harsány fel-
szólítással: – Abortusztilalom a spermiumokra!

No, erre meg kellett húznom az unicumot, mely mint a némafilmek nagy,
kerek bombája díszelgett a bárpult szélén.

E kurta de annál tanulságosabb párbeszéd után fürkészõ tekintetemet a
táncparkett felé fordítottam, ahol számtalan boszorkányos ügyességû táncvir-
tuóz ropta. Közülük is a legszembeötlõbb egy rózsaszín-párduc-lány volt, aki
egy mutogatós bácsinak öltözött férfival lejtett egy igen vad rock’n’rollt, még-
pedig oly módon, hogy a leány az illetõ férfiú cizelláltan kidolgozott, mû péni-
szét szorongatta a partner keze helyett; a tánc hevében nagy amplitúdóval fi-
tyegett egy „10%” árengedmény tábla a méretes pszeudo-falloszon. (Kisfiam,
ez ízléstelen.)48

Odébb idõben és térben vagy tíz perccel, és egy helyiséggel megcsodálhat-
tuk, amint Pisch Illés Csillagszemû juhászként bemutatja magánszámát: a fejére

124

48 A szerzõ mamájának megjegyzése.

dobrogi.qxd  2005. 11. 15.  17:17  Page 124



szerkesztett kis abroncsra erõsített két csillagszóró izzott fel hangos sercegéssel,
persze mindez helyre kis zsinóros mentében és kacagányban.

Ismét visszatérve a „bálterembe” szemünkbe ötlött a Batman-Mikorka Kál-
mán tánca egy tüdõbetegnek öltözött hölggyel, aki kék rúzzsal festett ajkai kö-
zött hevesen vedelte a sert még tánc közben is. A pár – hogy, hogy nem – bizo-
nyos idõközönként az õrülten motolláló tánc hevében a táncparkettre
hemperedett. Az egyik ilyen örvénylõ aláomlás fedte fel elõttem a titkot: a klaf-
fogó gumipapucsban, fehérre mázolt ábrázattal, zilált hajjal extázisban õrjöngõ
nõ azonos Wilu Pálné Kandisz Nórával. Felismerésemben akkor bizonyosod-
tam meg véglegesen, mikor megpillantottam a Nagy Árpiból lett légyölõ galóca
arcára kiült révületet és megilletõdöttséget. 

– Képzeld – szólított meg ekkor jelmezét tekintve „Havronyina elvtársnõ”
(halhatatlan egyetemi orosznyelvi jegyzetek szerzõje) feje búbjára csavart, be-
font copfjai között hamiskásan bazsalygott rám túlfestett, kommunista vörös
ajkaival –, tegnap megismerkedtem egy hékással, aki úszószemüvegben pucol-
ja a hagymát!

– Lehetséges lenne ez? – jobb kérdést nem tudtam feltenni az ismeretlen
hölgynek, aki:

– Nem szenvedhetem a mitugrászokat!
– Hát, nem szép dolog mitugrásznak lenni, de mire is tetszik gondolni egé-

szen pontosan?
– Nincsenek ínyemre a kabátot zavartan szorongató ruhatárban sorban ál-

lók, sem a lógó nyakkendõvel bedöglött autót piros lámpánál tologatók, sem a
stricifejû csurkás barmok, sem pedig – és ezen a ponton hozzám dörgölte ki-
tüntetésekkel gazdagon tûzdelt mellét – azok a fickók, akik nem veszik észre,
hogy cselekedhetnének.

Itt jött el az ideje, hogy leléceljek. (A „bármilyen elv”: Ha egy nõ buta, vagy
ronda, akkor lehet BÁRMILYEN sok sikerre nem számíthat.) Cselhez folya-
modtam:

– Szabad egy táncra? – a szipirtyó fekete harisnyája alá szemceruzával pin-
gált szõrökkel cicomázott lábain két- (illetve számomra egy-) értelmû mosollyal
indult meg utánam.

Odabenn a táncot ropók forgatagában dodgem módján örlõdvén alig vár-
tam a megfelelõ pillanatot a cselekvésre, mely legott elérkezett: közvetlen
szomszédságunkban a tüdõbeteg jelmezt viselõ Nóra extázisában önállósította
magát „Batmantõl”. A tánc hevében csapzott haján és fehérre mázolt arcán pa-
takzott a verejték, a csíkos pizsamáját borító fürdõköpeny kísértetiesen lebegett
a vézna test körül, undorító papucsa idõnként meztelen talpához csapódott
(hogy mit eszik ezen Nagy Árpi?). „Havronyina elvtársnõt” egy jól idõzített ki-
pörgetéssel a Kálmán-Batman martalékává tettem, tudván-tudva, hogy Mikorka
Kálmán betegesen képzelgõ a nõi nem iránta táplált érzelmeit illetõen, kire
„minden nõ, mint férfira néz”.

A sikeres akció feletti örömömben kidurrantottam egy szõlõszemet egy lég-
gömbökbõl álló jelmez-szõlõfürtön (erre már vagy tíz perce nagyon intenzív

125

dobrogi.qxd  2005. 11. 15.  17:17  Page 125



késztetést éreztem), miközben Nagy Árpi érzékien belenyalt a „tüdõbeteg”
Wilu Pálné Kandisz Nóra fülébe.

– Az én apááááááám, nem hordott bubi frizurát – üvöltötte el magát Bekak
Illás a két pofára történõ pacal pörkölt habzsolást pillanatra megszakítva; a sárga,
fûszeres zsír ádámcsutkájáig csordult. – Kezdõdik a nyalom-falom – bökött fe-
jével Árpiék felé, miközben lehuppant mellém a sezlonra (melyre egyébiránt
elõszeretettel szokott szemrehányón hivatkozni: „Te összekevered a sezlonyt a
faszommal!!”). Illás „Szabó kartárs nyaral” jelmezének kötelékeit meglazította:
lerúgta lábáról barna házi papucsát látni engedve a norvégmintás férfi zoknit,
begyûrte az MN49 jelzésû bemcsibe a kockás inget, lehúzta bezselézett hajáról a
hajhálót, biztonságos helyre rejtette a kellék Szokol rádiót és az Esti Hírlapot.

– Figyelj csak, Illás – kérdeztem a kívülállók cinikus tárgyilagosságával –, sze-
rinted ki az a jóember, aki a (feje fölött a zseniális gondolatok születését jelzõ,
idõnként felvillanó lámpással) feltalálónak öltözött figura mögött, Superman-
jelmezben tömi magába a fekete kaviáros medvecukrot, és aki a Batmannal oly
komoly fondorkodásba merült?

– Õ bizony Heré Imre, sikeres üzletember, jelenleg a Biblia szerzõi jogainak
levédésén dolgozik, ha bejön neki irdatlan pénz üti a markát.

– De a Bibliát nem õ írta!
– Rászánt egy teljes esztendõt és õ is leírta; szó szerint.
– Ügyes, határozottan ügyes... No és az ott, az a szõrme borítású kád nagy

fülekkel?
– Az egy fantomkoca; hogy ki az alkotó azt nem tudom –, majd hirtelen tsz-

elnök típusú vaskos kacagásban tört ki. – Nézd Bekre Palit! – és a „mutogatós
bácsi” felé bökött, aki hatalmas jelmez péniszét lasszómód’ csavargatva-lengetve
fürkészte az újabb potenciális táncpartnereket. Elõbb egy Törpillának öltözött
hölggyel kísérletezett (hupikékre festett arca miatt szénmonoxiddal mérgezett
hullát idézett inkább), de kikosarazták. Ámbátor a megesett csúfságon nem kel-
lett sokáig emésztenie magát: „Havronyina elvtársnõ” hamar szerét ejtette egy
kis vigasztalásnak.

– Kik õk? – kérdeztem az üzleti életben nálamnál sokkal járatosabb Illástól.
– A fickó Bekre Pál, ügyes ember: minden ügyét-baját, problémáját költség-

ként leírja az adóból.
– És a nõ?
– Gaz Ella, egy nimfomániás rima, magát érzékeny nõnek gondolja, holott

egyszerûen csak bunkó, aki szeszélyes baromságait nõiességének számlájára írja.
Egyébként pedig ízig vérig szent ember.
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– Hogyhogy?
– Mindig maga felé hajlik a keze... De ha megbocsátasz egy pillanatra... – és

ezzel otthagyott, megindult az õt félreinvitáló Pisch „Csillagszemû” Illés után.
Épp’ valami édesség után nyúltam (volt a szörnyûséges, kátrányízû, piros

kakasosból; a fehér körlapon virágosból; illetve a „kodzsek” nyalókából is),
amikor észrevettem, hogy Mikorka „Batman” Kálmán óvatosan odalopódzott
B. Viz „Tini nindzsa teknõc” Elek mögé, majd egy hirtelen és határozott moz-
dulattal lerántotta annak teljes alsóruházatát.

Ej, beh sokat megcselekedték ezt pajtásaival a debrebenci 31-es buszon, ahol
még kapaszkodni sem tud az áldozat! Elek ugyan tudott kapaszkodni, de oly
módon sokkolta az aljas orvtámadás, hogy gondolkodás nélkül rohanásba kez-
dett (volna). Ám a bokáig lehúzott ruhanemûk bilincsként láncolták össze lábait.
Kínos, szégyenteljes hasraesés lett a dolog vége. B. Viz Elek földön vonagolva
húzta magára alsónemûit, majd megsemmisülten eloldalgott a dáridóból (ter-
mészetesen menten szörnyethalva).

Még meg sem emésztettem egészen a látottakat, mikor a sok-sok jelmez kö-
zött szemembe ötlött egy különös alak: Istennek öltözött. Nem volt semmi
rendkívüli a jelmezében, ugyanakkor mégis teljesen egyértelmû volt. A legsa-
játságosabb azonban a viselkedése volt: még csak látásból sem ismertem, fogal-
mam sem volt arról, hogy kikhez tartozik, õ mégis fesztelemül, mondhatni régi
cimbora módján viselkedett...

A magnószalagon közben egy népszerû énekes lemeze forgott, legalább a
százhúszadik „pau”-nál tartottunk, mikor Yukka Pop „Krisnás” Simon feje az el-
sõt koppanta a plafon lambériáján. Történt ugyanis, hogy a „Szabó kartárs nya-
ral”, egy „tampon”, a „légy” és egy „gyufásdoboz” valamilyen mondvacsinált ok-
ból a vezért harsány kiáltások kíséretében az ég felé dobálással ünnepelték –
ennek állta drasztikusan útját a mennyezet. Talán mondanom sem kell: mindez
Batman-Kálmán irányításával. (A le, s fel röpködõ ünnepelt nem veszítette el tel-
jesen a lélekjelenlétét: az idõközben elejtett kulcscsomóját a földközeli holtpon-
ton laza eleganciával kapta fel a földrõl. Aki vezérigazgató, az vezérigazgató!)

A „tüdõbeteg” közben lefáradtan bár, de még eszméletén arra törekedett,
hogy egy legyet szárnyai kitépkedése útján úgymond „a maga képére és ha-
sonlatosságára formáljon”. Mindezt furcsának, talán túlságosan is viccesnek ta-
lálta az „Isten”.

Kicsit késõbb a buli fokozódásához egyesek – paradox módon – éppen maxi-
mális inaktivizálódásukkal szolgáltattak táptalajt. Yukka Pop Simon vezérigaz-
gató úr például a ravaszdi „Alkohol-tündérlány” oldalán csicsikált kivilágos ki-
virradtig, így esett, hogy Mikorka „Batman” Kálmán teljesen zavartalanul
borotválhatott a direktor meztelen alsó végtagjainak csimbókszõrös felszínére
Adidas csíkokat.

Megint csak mások, az erejükkel jobban sáfárkodók ekkorra értek el a csúcs-
ra a kissé megtisztult táncparketten; a levedlett jelmezek és a csendesen pihen-
getõk között szabadon figurázhatták a táncot. A félkész virtuozitás és a merész-
ség mezsgyéjén táncoló virgoncok csontjai, szakadozó ruhadarabjai a zene
ütemére recsegtek-ropogtak. Egy elárvult szemüveg a rátiporó cipõk sarka alatt
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lett az enyészeté. „Engem sem törsz többé!” – gondolta a fény és kárörvendõen
csillant meg a széttört üvegdarabokon.

A buli régi „uralkodó osztálya”: a táncosok MÁR egyre kevésbé, az „elnyo-
mottak”: az alkoholmámoros álomba merültek MÉG nem tudták megtartani a
hatalmat. Ezt az átmeneti hatalmi ûrt használta ki Mikorka Kálmán, hogy egy
félreesõ szobába összehívja a buliban fokozatosan becserkészett személyeket:
Wilu Pálné Kandisz Nórát, Gaz Ellát, Bekre Pált és Heré Imrét. Mondtam én,
hogy készül valamire!

Az elsõ szoba ahová benyitottak már foglalt volt, Pisch Illés és Bekak Illás
csintalankodott ott: a Kálmánéhoz hasonló kirúgatásuk esetére készítették elõ a
válságprogramot: ál-Mikulás, illetve ál-Krampusz képében kirabolják a Télapót,
majd megvágják a fél világot. „Jagadiga-diga, jagadiga-diga dom...” – énekelték.

„!” – gondolta Kálmán, majd hirtelen ötlettõl vezérelve odarohant hozzájuk,
és elemi erõvel belecsípett az orruk hegyébe. Miközben ezek vinnyogva voní-
tottak Kálmán legutóbbi olvasmányélményének tanulságával nyugtatta hábor-
gó lelkiismeretét: „A rosszalkodás is öngyógyító gyõzelem az otthon elszenvedett vere-
ségek után.”50 Illés – ahogy õ maga késõbb mesélte – „kereken-perecen” kitépte
orrát Kálmán vasmarkából, és még ugyanavval a mozdulattal leütötte fejérõl a
Batman álarcot.

– Kálmán! – hebegték egyszerre, mintha kísértetet látnának, majd ugyancsak
egyszerre a bosszú fénye csillant meg szemükben. Kálmán elslisszant, de már
meg is bánta ezt a kis csetepatét; tudta: a kéjesen hosszúra halogatott megtor-
lást nem kerülheti el. (még négy napig éktelenkedett Illésék orra hegyén egy-
egy kék véraláfutás-csík.)

A Mikorka Kálmánnal tartó kis különítmény – látva vezérük férfias határo-
zottságát – örömmel lépett be egy másik különterembe. Az, ami ott történt már
túltüremkedik a regény ezen egységén, s mint ilyen a 168., illetve 177.�-okban
kerül részletes taglalásra.

Merthogy a bulin idõközben kifutott az utolsó zeneszám (a „Quasimodo
tudta mit érez” címû simulós ballada) mágnesjeleit rögzítõ szalag is a magneto-
fonból, megfáradt mormogással teli csend támadt. Bármy Áron szinte reflex-
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szerûen kapcsolta be a terem sarkában árválkodó televízió készüléket, majd be-
állította az állomáskeresõn az RTL csatornáját. A tv-készülék egoista lelke ha-
mar átmelegedett a benne futkosó áramtól és persze a rászegezõdõ tekintetek-
tõl. A társaság nagy örömére a „Hóc-hóc katona” címû horror-pornó elegyet
sugározták az eltúlzottan kan ábrázatú Vlad Depesh51 fõszereplésével. Nos,
elég az hozzá, hogy mikoron Vlad lottyadt pöcsére partnernõje (egy aszimmet-
rikus, ugyanakkor lógó csecsû német amazon) rákattintott egy lakatot a herék
alatt –, szóval ennél a jelenetnél kezdett el mesélni Nagy Árpi valami zavaros
történetet egy megfáradt bálnáról, aki hatalmas heréit a tengerfenéki iszapot
felkavarva húzta maga után – és én ekkor döntöttem úgy, hogy számomra a
buli véget ért. Nem kívánván rácáfolni rend- és tisztaságszeretõ mivoltomra: a
fürdõszobába toppanék (elõbb arrébb kellett görgetnem az ajtóban fekdécselõ
Wilu Pál nagytiszteletû urat, akit valószínûleg a mosakodást követõ pillanatok-
ban, ott az ajtóban lepett meg a „halál kishúga” az álom). Odabent az „Isten”
mosakodott, hideg vízzel leöblített arcát törölgette, ezenközben összeakadt te-
kintetünk a tükörben. Vidáman csillogó szeme sarkában összehúzódtak a rán-
cok: hamiskásan mosolygott, bozontos szemöldöke alatt kacsintott egyet.
Szemlátomást lefekvéshez készülõdött. Egy elõzékeny gesztussal intett, hogy
kész átadni helyét, õ már végzett, rendbeszedte toalettjét...

Az ünneplõ társaság különös hangulatú reggelre ébredt, kívánatosan gõzölgõ
frankfurti leves és még rotyogó babgulyás ínycsiklandozó illatára. A ZIMMEZUM
Rt. igazgatóságát mégis aggasztotta valami, nevezetesen Wilu Pálné Kandisz
Nóra, Gaz Ella, Bekre Pál, Heré Imre illetve a rejtélyes „Batman” eltûnése. Az
épphogy szárba szökkenõ gyanú csakhamar óriássá nõtt, amint a külön szobá-
ból elõbújt Illés-Illás duó elõadta hogyan sült ki Mikorka Kálmán turpissága.
Orrukon a kék csík ékes bizonyságul szolgált szavaikhoz.

– Wow! – fakadt ki a frissen kijózanodott Yukka Pop Simon és életében elõ-
ször úgy érezte komoly üzleti ellenfele akadt.

„De vajon hol van az »Isten«, és egyáltalán ki volt az?” – gondoltam. Tûvé-
tettem érte az egész helyiséget, de hiába. Váratlanul eszembe jutott egy szép
történet, egy élõ kínai szájhagyomány Vu Tao Ce mesterrõl, aki egyszer öreg
korában egy palotát festett a császár megrendelésére. A palota egyik falára
olyan csodálatos tájképet festett, hogy azt maga a császár is megbámulta. Erre
Vu Tao Ce belépett a képbe, megindult a festett ösvényen a ködbe veszõ he-
gyek közé; azóta sem látta senki.

Az „Isten” talányos eltûnése a buliban azonban senkinek nem tûnt fel, csak
nekem.

� � �

166.� Csak a fölös óvatosság téteti velem, kedves olvasóim, hogy mielõtt
visszahuppannánk a fentebbi fergeteges buliból a bonyolult szisztéma (= az élet)
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szerint összefonódó cselekményszálak közé, hagyjunk néhány üres sort a re-
gényben. Mindezt olyan zsilipként, mely megóv minket a keszonbetegségtõl,
nehogy a hirtelen légnyomásváltozás miatt a vérünkben lévõ oxigén megbubo-
rékosodjék, s ez aztán eszméletvesztéssel, illetve agykárosodással járva „mély-
ségi mámorba” sodorhassa bármelyikünket.

167.� Döbrögiék távcsövének fókuszába a 159. különleges „tengerszem-csil-
lagát” követõen még igen sok kisebb-nagyobb égitest került. Valahonnan na-
gyon messzirõl felderengett egy parányi fényfolt, Döbrögi és Fazekas mester
észrevette az elhullott gyöngyök között a Holdleány óvodáskori mandulamû-
tétjéhez adott kicsi „bátorság-oroszlánt”, akit amilyen nagy szolgálatot tett a
nehéz idõkben olyannyira feledett el felnõtt gazdája.

Egy másik halványan pislákoló csillag sugara annak a szép-szomorú pilla-
natnak a fényét õrizte, amikor a Holdleány búcsút vett szülõvárosától, s az en-
nek tiszteletére elfogyasztott sütemény utolsó falatja is eltûnt a szájában.

Pici, de feltûnõen vidámsárga (mint egy kora nyári óvodai délután) fénnyel
feltûnt Döbröginek az az elgurult csillag-gyöngy is, ami egy különösen engedé-
keny óvónéni által alvásidõben(!) adott repeta kakaó emlékét õrizte.

Egy sokszínû kavalkádot alkotó csillagképben hajdanában pótolhatatlan, egy-
ben hallatlan értéket képviselõ zsebnaptárak képei fénylettek fel (fóliázott, dup-
la, örök-, esetleg pucérnõs naptárak, mint „kafák”, melyekért cserébe egy gyen-
gébb szériából [pl. VASEDÉNY-es] egy egész marokkal lehetett beszerezni...)

A sok másképp elérhetetlen, a táguló Világegyetemben messze szálló „kincs”
lenyûgözte Döbrögiéket, nem csoda, hogy az elmúlt jó néhány �-ban nem
tudtak szabadulni a látványtól. Az égbolt hatalmas, fényes pontoktól csillogó
burája mindig újabb kalandozásra csábította õket.
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168. „áttüremkedett”� – Na, elég legyen ebbõl ennyi! – szakítja félbe hirtelen
az elõzõ �-ot Mikorka Kálmán – nincs idõnk az érzelgõsködésre: az idõ pénz.
Ha így haladunk nekem nem lesz IDÕM e regény lapjain beteljesíteni mûve-
met, magának meg, kedves író úr, nem lesz PÉNZE, hiszen egy torzón maradt
regényt a kutya sem fog megvenni.

Erre kapásból csak Rejtõ Jenõre hivatkozva52 tudok cáfolatot mondani az el-
lenkezõbõl való következtetés elvén (argumentum a contrario):

– A pénz viszont nem idõ. – Még egy kis ideig beletörõdését kérem. 
Kálmán türelmetlenkedve veszi tudomásul a dolgot, Kandisz Nóra, Gaz Ella,

Bekre Pál és Heré Imre kénytelenek feszülten tovább várni a következõ jelené-
sükre. Kálmán kioszt nekik egy-egy kicsi számlapos órát, melyeken az ugyan-
olyan gyorsan futó, ugyanakkor kisebb utat megtevõ mutatók miatt gyorsab-
ban telik az idõ.

169.� A virradattal szétáradó fény, sûrû szövésû, világoskék posztóként ta-
karta el Fazekas Mihály és Döbrögi szeme elõl a távoli �-ok fényét. A reggel,
cukros, hófehér hab módján úszó fellegeket varázsolt az égbolt aranysárga
színben úszó napkeleti horizontjának madártejébe. Döbrögiék azonban kandi
módra tovább folytatták a nézelõdést immáron a reális valóság, a hétköznapok
eseményeit követvén tekintetükkel. Fazekas Mihály egyszerre csak arra lett fi-
gyelmes, hogy Debrebenc sötétzöld tüdejének: a Nagyerdõnek és a Suttogó Er-
dõnek ölében a lombkoronák között, a lassan gomolygó reggeli párában fürdõ
Mezítlábi Rét szélén feltûnt Péter, oldalán Ildikóval, Vilmossal, egy sereg ap-
rócska manóval és persze velem. Olyasformának tûntek, mint akik valami
hosszú vándorútról tértek meg (vándorbot, tarisznya, elemózsia és a többi).
Döbrögi – kicsit másfelé kalandozva látcsövével – észrevette a Lúdas Matyi Vi-
dámpark dombján a LI-2-es gépmadár acélfényû testét. Fazekas Mihály biztatá-
sára tovább keresve távcsövével a Holdleány udvarából megtért vándorokat
csaknem ugyanott, de valami egészen másra akadt:

– De hiszen ez nem Péter, se nem Vilmos! – közölte Fazekas mesterrel.
– Ugyan már, csak megismerem tán õket!
A további disputát elkerülendõ helyet cseréltek. Hamarosan Fazekas Mihály

is megpillanthatta a Mezítlábi Rét másik végén, amit Döbrögi az imént fedezett
fel: a másnaposan bóklászó ZIMMEZUM Rt. vezérkart.

170.� A rét napnyugati oldalán piknikre készülõdõ ZIMMEZUM Rt. vezér-
kar és sleppje nagyjából már rendezte sorait. Yukka Pop Simon ismét kicsit be-
csippentve a régi, szép katonaidõkrõl regélt:

– Én bizony a nyugati határszéli elsõlépcsõs laktanya ezredének elõretolt
zászlóaljának elõretolt századának elõretolt szakaszának elõretolt rajának pa-
rancsnoka voltam.

– Hûûûûû... – szakadt fel minden jelenlévõ torkából, mire a vezér vérszemet
kapott és egy, a seregben ellesett cselfogással hirtelen elkapta, majd nyomor-
gatni kezdte Bármy Áron ujjait.
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– Ugyehogy! – bizonyított tettekben is Simon, saját elõadása szerint a „legen-
dás Varsói Szerzõdés”, így tulajdonképpen az egész világ legjobb katonája; majd
az egyre jobban vinnyogó Áron recsegõ ujjcsontjairól szinte tudomást sem véve
hozzáfûzte: – Ha nem hagyom ott a sereget már dandártábornok lennék – a
megdöbbentõ, de „igaz” kijelentés hatását megvárva aztán kisvártatva elen-
gedte Áron ujjait.

Eközben Bekak Illás és Pisch Illés látszólag indokolatlan szelíd visszafogott-
ságba burkolódzott, érezvén, hogy az ujjcsavargatást eredetileg inkább talán
nekik szánta volna a vezér.

Budipa Piroska buzgó tipegéssel mérte fel a terepet és készítette elõ a vidám
szabadtéri mulatságot, avatott kezekkel varázsolta elõ az elemózsiás felszerelést
a céges busz csomagterébõl. Mindenki rangjának és merészségének megfelelõ
pozíciót vett fel társai között a gyepre heveredvén. Wilu Pál pedig, még mindig
„jelmezben” hozzálátott, hogy kellõ méltóságot adva a reggeli elköltéséhez,
hogy illõen felszentelje azt, mint afféle tábori lelkész:

– Gyermekeim – kezdte negédes, ájtatos hangon, kissé égre emelt szemmel
–, hallgassátok nyitott szívvel IGEHIRDETÉSEMET: Habzsolni; elorozni; átver-
ni; ámítani; tivornyázni; koholni; dõzsölni; köntörfalazni; színlelni; hazudozni;
élvhajhászkodni; elsinkófálni; zsákmányolni; szerezni; ámen! Most pediglen,
vélem együtt örvendezõ felebarátim, álljunk fel, s imára kulcsolt kézzel együtt
imádkozzunk!

Az örvendezõ gyülekezet jámboran követve pásztorát ájtatos, istenfélõ alá-
zattal, malaszttal teljes, közös IMÁDKOZÁSBA kezdett:

– „Imádom a pénzt; imádom a vagyont; imádom a hatalmat; imádom maga-
mat. Isten engem úgy segéljen, ámen!

A szertartás csaknem könnyekre indította a résztvevõket, majd csakhamar
mindõjük ismét a készülõ piknik bûvöletébe került; még B. Viz Elek a céges fosõr is.

171.� A rét napkeleti oldalán, a Holdleány udvarában megtapasztalt dolgo-
kon eltöprengve, ugyanakkor frissen, vidáman – mint ahogy az éppen megfe-
lelõ a Mezítlábi Réten – bandukolt a sapkamanók kis csapata Péter vezetésével.
Mint a rét jó ismerõi egyenest a Muzsikáló Gesztenyefa felé tartottak.

– Péter?
– Parancsolj velem, kicsi Fityiszlábú!
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– Hogyan jöttél ki a tv-bõl? – kérdezte a sapkamanó; érezhetõen már régóta
emésztette magát ezen a problémán.

– Négykézláb, aztán pedig ejtõernyõ szárnyán – ezzel a korrekt válasszal az-
tán a dolog el is lett intézve; azért Péter még hozzátette: – Te pedig, kicsi manó,
jól jegyezd meg: aki ügyesen kérdez, az hamarabb eljut az ügyesség állapotá-
ból az okosság állapotába, hogy aztán a beteljesedés felé haladván elérhesse a
bölcsesség állapotát.

Amint ez a gondolat elérkezett tudatunkig, mi is megérkeztünk a Muzsikáló
Gesztenyefához.

„Kopp-kopp-kopp” – hallatszott a fa törzsének másik oldaláról, és ahogyan
frissen, jókedvûen felcsendültek a fa mélyérõl a rég várt vándorokat köszöntõ
dallamok, kíváncsian kiáltott fel szinte egyszerre Péter és Vilmos:

– Ki kopog?
– Fazekas Mihály és Döbrögi – hallatszott nyomban a válasz, és valóban: elõ

is léptek a hatalmas törzs árnyékából.

172.� Gyorsan vissza kell térjek egy néhány pillanatra a 170.� legvégén el-
követett sajnálatos elírásra, amelyet – azt hiszem, ezt bátran feltételezhetem –
önök, kedves olvasóim hamarabb észrevették, mint én. Mentségemre szóljon,
hogy sajnálatos hibámat még idõben észleltem, minek hiányában bizony sze-
gény B. Viz Elek kénytelen lett volna e regény legvégéig (tisztesség ne essék
szólván) fost õrizni ahelyett, hogy büszkén sofõrködne a cég egyre káprázato-
sabb automobiljain. (Ezekrõl a csodamasinákról majd késõbb.)

Nos, a tanulság talán csak ez: vigyázzunk arra, hogy mit teszünk egymással!
Gondojunk csak arra, milyen kellemetlen az, mikor a Sors Nagykönyvét író kéz
bicsaklik meg néha egy pillanatra, s mi magunk vagyunk kénytelenek valami
fosõrzéshez hasonló dolgot mûvelni rövidke kis életünk értékes pillanataiban.

173.� Joni Mitchell halkan dúdolva közbevet valamit: „God Must Be a Boogie
Man”;53 a 165.� legvégén eltûnt Mindenható pedig csendesen fütyörészi utána
a fülbemászó dallamot.

174.� – Ez aztán kellemes meglepetés! – mondtam a kedves jövevényeknek.
– Hát kendtek hol járnak erre, ahol még a madár sem jár? – ezt a valótlan állí-
tást és a tulajdonképpen értelmetlen kérdést persze csak viccnek szántam.

– A 131.�-ban kizuhantunk a LI-2-es fedélzetérõl – kezdte Döbrögi, mintha
mi ezt nem tudnánk...

– Láttunk meseszépen fénylõ csillagokat – folytatta Fazekas mester.
– És úgy gondoltátok itt a helyetek nálunk, a Mezítlábi Réten – fejeztem be

végül én.
„Nagyon helyesen gondoltátok” – fûzte hozzá gondolatban minden jelenlévõ,

Fazekas Mihályék pedig helyeslõen bólogattak.
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– Fazekas mester! – szólítottam meg abban a néhány perces pauzában, mi az
alatt állt be, míg társaságunk megtelepedett a Muzsikáló Gesztenyefa körül. –
Tudom, hogy a szakadt égi gyöngysor csillagaiban gyönyörködtek Döbrögivel,
s hogy kegyelmed nemcsak a Mezítlábi Réten termõ virágoknak, a botanikának
nagy mestere, hanem a �-okban is szakértelemmel olvas; nem mesélné el ne-
künk a legszebben ragyogó gyöngy fényében mit látott?

– Bizony nehéz feladat, elé állít ez a kérés, kedves ecsémuram! Nem is figyel-
hettem meg õket teljes alapossággal – még az örökkévalók léte is kevés ehhez:
égbeszökött vágyak, álmok, emlékek... mind gyönyörûen ragyogó fényûek...
De ha már így kérleltek, az egyik legkedvesebbet csak elmesélem.

A sapkamanók Tündérfiókától Nyalókafejûig, a többiek Gryllus Vilmostól
Döbrögiig, szóval mindenki elcsendesedett, csak a kora õszi szél lengette pom-
pázatos színû levelek sustorogtak csendesen. Fazekas Mihály komótosan pipá-
ra gyújtott, az áttetszõen szállongó, halványkék pipafüstön át a messzeség tin-
takék kontúrjaira szegezte tekintetét és csendesen mesélve rákezdett a
történetre:

� � �

403. zsoltár, 9. ének

– A Vénusz az a hajnali és esthajnali csillag név alatt esmeretes szép planéta, mely a mi
Földünknél ötször kisebb és a maga tengelye körül 23 óra és 20 min. alatt fordul egyet; a
Nap körül való útját pedig 224 nap, 16 óra és 49 min. alatt végzi el, mely idõ az abban
lakó teremtéseknek egy esztendõt teszen...54 Ezen csillag káprázatos fényében – foly-
tatta a költõ elbeszélését – pillantottam meg a Holdleány könnyáztatta szomorú
lelkének egy darabját:

A Holdleány emlékezetében nagymamája, mint „pici koalamackó” élt, pedig
kicsi gyermekkorában robosztus, szigorú és vasakaratú asszonyként ismerte;
ami nem csoda, hiszen a nagyi tizedmagával – testvéreivel – igen kemény gyer-
mekkort élt meg családjában, a presbiter dédapa szigorúan puritán irányításá-
val. A sors azonban nem mindig látszik követni a tiszta ész logikáját: a dolgos
és jóravaló emberek néha világháborúkat, forradalmakat, kegyetlen esztelensé-
geket kell, hogy átéljenek. Arra az aknára például semmi szüksége nem volt
egyik háborús nagyhatalomnak sem, mely végzett a Holdleány nagyapjával. A
33 éves „Nagyapó” képét a Holdleány természetesen csak sárgult fotókról is-
merhette; kedvenc képén a megnyerõ fiatalember arcán egy Gregory Peck ha-
miskás mosolyához megtévesztésig hasonló gesztust vélt felfedezni, némiképp
elegyítve saját félkamasz vigyorával.

A Holdleány-Nagyanyó állhatatosan gyászolta évtizedekig. Nem megszo-
kásból, nem valamiféle elvárásnak kívánván megfelelni, hanem azért, mert sze-
rette ezt a különös mosolyú, megnyerõ fiatalembert.

134

54 Fazekas Mihély mûvei. Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982. 225. oldal: Vénus Planétáról.

dobrogi.qxd  2005. 11. 15.  17:17  Page 134



A fekete gyászruhát akkor váltotta fel a hétköznapok színes viselete, mikor a
Holdleány – megszületésével – belépett életébe, aki mire annyira felcseperedett,
hogy kontrollált emlékképek ivódhassanak elméjébe, már mint „robosztus, szi-
gorú és vasakaratú asszonnyal” találkozhatott. „Honnan ez a lendület, ez az
állhatatosság és ez a rendíthetetlen hit?” – egyszerûen megfejthetetlen volt szá-
mára. Titok volt az is, hogy az egyre összetöpörödõ, kis „koalamackó”, aki már
nem éri el a szekrény tetejére felrakott gyümölcsöket, ha le akarja azokat venni
unokájának, és aki már nem látja, csak a kezével érzi, hogy begyulladt-e a gáz-
tûzhely lángja, az hogyan maradhatott ennyire leküzdhetetlenül erõs.

Egyszer aztán, egy derûs vasárnap délután a Nagyi hatalmas bimm-bamm
órája alatt ücsörögve kényelmes foteljében, egy vidám hangulatú beszélgetést
megtörve, bizalmasan a Holdleányhoz fordult:

– Kis unokám, gondoskodj róla, hogy a temetésemen hangozzék el a 403.
zsoltár 9. énekének elsõ verse.

A Holdleány, mintha nem is ütötte volna meg nagyon mélyen a dolog, valami
tréfával gyorsan elterelte a szót: de azért titkon feljegyezte a számokat magának.

A Holdleány-Nagyi fülbevaló és nyaklánc nélküli puritánságában nem hor-
dott egyebet, csak a jegygyûrûjét; másokhoz azonban nem volt olyan szûkmar-
kú, mint magával szemben, a Holdleány nyakában függõ lánc sok tõle kapott
ékkõvel lett még ragyogóbb fényû. Nehezen összekuporgatott kis pénze arra,
hogy könyörületes és adakozó legyen mindig elegendõ volt; õ sütötte a világ
legfinomabb süteményét: kukorica málét; az aprólékos mûgonddal elrejtegetett
névnapi, szülinapi bonbonok mindig a lélektanilag legmegfelelõbb pillanatok-
ban kerültek elõ; évtizedekkel késõbb is emlegette a messzire került postás,
vagy gyermekorvos a Nagyi süteményeinek különlegesen finom ízét. Valami
egészen egyedülálló dolgot tudott belesütni ezekbe a süteményekbe, olyasmit,
ami a legínyencebb gasztronómusok elõtt is titok.

Még ott állt az asztalon az utolsó anyáknapi virág, a konyhában a félig kész
tea még gõzölgött, mikor azon a tavaszi délutánon a Holdleány holtan találta.
A döbbenetes csöndet meg-megtörõ apró zörejekben mintha megelevenedtek
volna azok a csikorgó, kegyetlen hangok, melyeket a Holdleány oly jól ismert a
sokszor elmondott történetbõl: addig csak tudta, de igazán nem hallotta mi-
lyen lehetett a kórházból Nagyapa halálhírét hozó szekér zörgése.

A Holdleány arra még tisztán emlékezett, hogy „Isten veled!”-del búcsúzott
tõle aznap reggel, de a hirtelen döbbenettel rátörõ, kínzó fájdalomtól már nem
tudta tisztán visszaidézni gesztusait. Gyötrõ lelkiismeret-furdalása csak mé-
lyült, mikor eszébe jutott a kérés és hogy lehet nem tudja teljesíteni azt, hacsak
nem rábukkan valahol a kis fecnire. A Nagyi temetésre félretett pénzén kívül
nem hagyott hátra semmi egyebet, csak a zsoltár üzenetét, s ha õ most ezt az
üzenetet nem tudja közvetíteni azt egész életében meg nem bocsáthatja magá-
nak – gondolta, és lázas keresgéléssel fellelte a kis papirost. Gyorsan elõvette a
Nagymama által használt énekeskönyvet, egykettõre felütötte a tartalomjegy-
zéket és megdöbbenve látta: összesen 150 zsoltár van benne. Miközben végig-
gondolta az összes lehetséges variációt (2. kötet, másfajta számozás és a többi)
és mindennel kudarcot vallott, az égetõ lelkiismeret-furdalás ismét rátört, még-
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pedig teljes elánnal. A Nagymama azonban bölcsen gondolt erre az eshetõség-
re, és a hitvalló dicséretek és lelki énekek között megjelölte a pontos helyet. A
csaknem vak öregnéni bizonytalan, girbe-gurba vonalai és ákombákom betûi
kisegítették a Holdleányt a szörnyû önvádak alól:

Azokban a hetekben hiába jelzett meleget a meteorológia, metszõ hideg volt;
a Holdleány ablaka elõtt elsuhanó árnyakról csak az elsõ néhány öntudatlan
pillanatban hihette, hogy az a Nagyi; az utcáról nézve a Nagyi ablakában az ol-
vasólámpa meleg, otthonos fénye helyett a sötétség lapult; a nagy bimm-bamm
óra pedig leállt, s azóta is azt az idõpontot mutatja. A kényelmes fotelben egy
kis ajándékkötet – a Holdleánytól kapta még annak idején –, mi könnyen nyílt
ki a legtöbbet fellapozott szép versnél:

„És most itt kucorgol
eres küszöbön, 
ajkad imát mormol,
lesed, hátha jön

nagyapa a csöndbõl,
hulló égen át,
ellopni a földrõl
árva asszonyát.”55

És bár azóta sokan megpróbálták, s néha finomra is sikeredett, de azért vala-
mi titokzatos dolog azóta is hiányzik a máléból.

� � �

175.� – Van egy javaslatom – kezdte Péter a rá jellemzõ eufórikus lelkese-
déssel, jelezvén: pompás ötlete támadt. – Keressük meg a Holdleány Nagyma-
májának öreg bimm-bamm óráját, s a születésnapján indítsuk újra!
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– Úgy van! Úgy van! – helyeseltek nyomban a sapkamanók és rögtön bõszen
tanácskozásba is fogtak. Lelkesen pattantak az ötletszikrák, villantak össze a pici
szembogarak... Fazekas Mihály ráncokkal barázdált arca felvidult. Ahogy néz-
tem az egyre buzgóbban zsongó kis csapatot, ahogy pár pillanatra nyüzsgõ kis
gombóccá, folyosó mélyérõl tompán zúgó zajjá hagytam tompulni jelenlétüket,
gondolatban magam is elmerültem egy nem is olyan régi emlékgyöngy sugárzó
fényében. Hirtelen felismertem, hogy a saját sorsom is rejteget pár fényes, el-
gurult ékszercsillagot. Amelynek emlékébe ezúttal belerévedtem egy hatalmas,
csillámló gyöngy volt, forró és sós:

Az én Nagymamám is anélkül halt meg, hogy valaha is igazán megvallhat-
tam volna neki mennyire sokra tartom kicsit iskolázatlan egyszerûsége, zsörtö-
lõdõ természete ellenére, vagy talán éppen azért is. Így aztán halála után tet-
tem meg azt. Karácsonyi meglepetésként a téli könyvhétre megjelenõ
könyvemet neki ajánlottam: „Egy nagyszerû ember: Nagymama emlékére és
tiszteletére, kitõl ellestem, hogy miként kell a világ fonákságait megpillantani”.

Egészen késõn értem haza kezemben a nyomdából frissen kikerült elsõ pél-
dányokkal, szüleim már ágyban feküdtek, boldogan vették kezükbe, és élvezet-
tel lapozgattak bele találomra a kötetbe... egybõl nem vették észre.

Másnap életem egyik legszebb pillanatára ébredtem, arra hogy édesanyám
könnyezve ölel át.

176.� – Lackó, Lackó! – szólt karomat rázogatva Péter, s én furcsán fürkészõ te-
kintetébõl éreztem milyen messzire kalandoztam gondolatban a vidáman nyüzs-
gõ társaságtól. – Ébredj, nagy gondolatok vannak születõben – folytatta Péter –,
nem maradhatsz ki ebbõl! Körbenézve, s látva a sok lelkes és vidám kis sapkama-
nót, valamint a jókedvû és felvillanyozott cimborákat magam is felvidultam.

177. áttüremkedett � – Na, de aztán most már tényleg bocsássál már
megfele, de azért mégis mindennek megvan a maga határa!!!... – szakítja félbe
ezúttal a 168.�-ban leírtnál sokkal agresszívebben írásomat Mikorka Kálmán.

– Rendben van, Kálmán, tulajdonképpen igazad van! Íme a jelmezbáli kü-
lönteremben zajló titkos ülés jegyzõkönyve:

JEGYZÕKÖNYV

amely készült a TUTÁLIBE Rt. Igazgatóságának ülésérõl 1996. október 19. napján.
Jelenlévõk:
– Mikorka Kálmán, vezérigazgató, az igazgatóság elnöke;
– Gaz Ella,
– Heré Imre,
– Bekre Pál,
– Wilu Pálné Kandisz Nóra, mint az igazgatóság tagjai, valamint:
– Zeke László, író-jegyzõkönyv-vezetõ.
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MIKORKA KÁLMÁN: Szeretettel köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az
Igazgatóság határozatképes; a haja ebben a pillanatban teljesen megõszül, és saját nyil-
vánosan kifejtett álláspontja szerint ezzel személye maximálisan charme-ossá válik.
Megállapítja, hogy a Felügyelõ Bizottság elnöke: Wilu Pál nagytiszteletû úr (lelki eltöl-
tekezésre hivatkozva) kimentette magát, így igazoltan hiányzik.

GAZ ELLA és WILU PÁLNÉ KANDISZ NÓRA: (egyszerre) Igazat adnak az elnök-
vezérigazgató úrnak.

HERÉ IMRE: (nem akarván lemaradni a hízelgésben) Javasolja, hogy a TUTÁLIBE
Rt. vezére ezen az ülésen vegye fel a céges rangok legmagasabbikát, a megtisztelõ „el-
nök-vezérigazgató-bácsi” címet.

MIKORKA KÁLMÁN: (a tagok közfelkiáltására) Szerényen elfogadja a felajánlott cí-
met és csábosan mosolyog a hölgyekre, majd komolyra fordítja a szót: Határozottan kije-
lenti, hogy a ZIMMEZUM Rt. egészének redvás pofáját be kellene verni, és az egész tetû
céget be kell kebelezni B. Viz Elekestül.

GAZ ELLA: Elérkezettnek látja a pillanatot megjegyezni, hogy neki bizony nagyon
szép kopogós cipõje és pörgõs szoknyája van.

BEKRE PÁL: (aki eleddig nem tudott úrrá lenni zavarodottságán, mit nadrágfelhú-
zás közben WC-kagylóba mártódott vízilovas nyakkendõje okán érzett) Fennen hangoz-
tatja, hogy ki kívánja taposni az ótvaros, „zimmezumos” belüket, különösen egy olyan jó
ember, ízléses, modern és kiváló elnök-vezérigazgató-bácsi irányításával, mint amilyen
Mikorka Kálmán.

MIKORKA KÁLMÁN: Kijelenti, hogy „a bizalmi elv kötelez”, ezzel félelmet kelt
hallgatóságában (hatásszünet), majd költõi példázatban gondolkodva kijelenti, hogy ál-
láspontja szerint egyáltalán nem mindegy, hogy szívatás esetén melyik végén állunk...
úgyhogy teljes lojalitást vár igazgató társaitól; tudja megbízhat bennük, hiszen mind
részt vettek olaj-, fegyver-, illetve szeszcsempészetben a szerb blokád idején. Közli, hogy
birtokában van a társaság a „made in Taiwan” márkajelzéssel hamisítható mûanyag
szar sorozatgyártási technológiájának, a ZIMMEZUM Rt. kiégethetõ anyagból készült
modelljét (mely bár a vevõ által tetszés szerint formázható, de annál nehezebb olcsón
elõállítani) a jövõ bízvást elfeledheti, ugyanis az új termék spray kivitelben (mely 3 perc
alatt merevedõ masszát rejt a díszes flakonban), illetve fingszagú spray-vel kiegészített
termékcsaládként dobható piacra, ajándék rózsa-patronokkal, illetve sorsolási akciók ke-
retében nyerhetõ „IQ”-szemüvegekkel. Kérdésre elõadja, hogy ez utóbbi élethûen imitál
15 dioptriás szemüveget, ugyanakkor viselõjét cseppet sem zavarja a látásban. (Általá-
nos rivalgás.) Az elnök-vezérigazgató-bácsi lecsendesíti az egybegyûlteket, majd kiosztja
a fontos kapcsolatok: párt-szakszervezet-minisztérium-önkormányzat-lobby-parlament
érdekhálóinak osztópontjain ücsörgõk címeit, telefonszámait rejtõ könyvecskét. Példálóz-
va felolvas egy-egy közhivatalnok, adóellenõr, rendõrtiszt, õrzõ-védõ Kft.-király, tutti
korrupt ügyvéd, felesége neve alatt adótanácsadó, közjegyzõ címet, telefonszámot. Min-
den nevet elismerõ hüledezés követ.

HERÉ IMRE: Lelkesen felveti, hogy a politikát is be kellene vonni a buliba, hogy õ
tud is egy baromi jó kis pártot, amely holtbiztos nyerõ a következõ választásokon; felte-
véseit arra a bizalmas, belsõ információra alapozza, hogy az érintett párt választási ígé-
retei között szerepel: „Mindenki kap egy jó nõt!”, valamint hogy a szakszervezeten ke-
resztül mindenki kap egy darab szaloncukrot.
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ZEKE LÁSZLÓ: Meg nem állván szó nélkül a hallottakat anarchista megjegyzést fûz
a hallottakhoz: Semmilyen hatalmat senkinek! Erre aztán el kell hagynia az üléstermet.

Így, hogy pontosan miféle ördöngös terveket sütöttek ki, csak a késõbb tör-
téntekbõl következtethetünk vissza (mi, akik már tudjuk a történet végét)...
Egy biztos: az álarcos buliba (a 165.�-ban) egytõl egyig jelmezeikben tértek
vissza élénken twistelve, méghozzá megfelelve a legszigorúbb követelmények-
nek is: széles terpesz, hajlított térdek, csikk taposó mozdulatok a lábakkal,
mindez gyakori súlypont áthelyezésekkel fûszerezve, a kezek pedig a fürdõzés
utáni háttörlés mozdulatait imitálják.

178.� Szóval a 176.�-ban felvidultam, de miért is? Hallgassuk, mit mondott
Péter:

– Fûzhetnénk egy földi gyöngysort, virágosat, élõt, szépet; átfésüljük érte a
Mezítlábi Rétet. Elvisszük azt a Holdleánynak, aki attól felvidul, mosolygós,
szép arca beragyogja majd az egész rétet. A Gonosz Görcs feloldódik majd a
fán, s a szomorúság szertefoszlik az emberek szívében.

– Ez aztán nagyszerû ötlet! – helyeselt Fazekas mester, a sapkamanók pedig
már cselekvõre is fogták a dolgot: buzgó kutatómunka vette kezdetét a rét fû-
szálai között.

– Irány a rét! – folytatta Péter. – Gyûjtsétek össze a rét legszebb terméseit!
Aki talál virágot, gumót, gubót, gubacsot, hozza ide!

Péter maga is munkához látott; elsõként egy szép gyöngyvirág, majd egy
szem piros szamóca került keze ügyébe. Magam sem maradhattam henye: egy
kis harangvirágot adtam oda Tündérfióka sapkamanónak, aki a nyakék nyers-
anyagának kupacokba rendezgetését vállalta magára. A fürge Tündéregér sapka-
manó egy egész öl virágot hozott egyszerre, és a virágok súlya alatt görnyedve-
nyögdécselve büszkén jelentette be:

– Ennyi virágot hoztam!
Péter mindenkinek külön megköszönte a gyöngyszemeket, majd elõhúzott

mellényzsebébõl valami vékony, csillogó szálat és ünnepélyes arccal bejelentette:
– Ezek a Holdleány gyöngysorának elsõ szemei; ezüst pókfonálra fûzöm.
Harsány éljenzés és taps követte ezt a bejelentést, melynek hangulati csúcs-

pontján Vilmos elõkapta gitárját és dalra fakadt:56

Péter lelkesen üdvözölt minden újabb, immáron énekszóra és vidáman pat-
togó muzsika hangjára összegyûlt gyöngyszemet:

– Egy apró mákgubó! De szép virágot hoztál, Pinduri!
– Mi az, hogy szépet?! Százszorszépet! – felelt a kicsi manó öntudatos büsz-

keséggel.
– Nézzetek a lapulevelek alá is! Mit terem még ott a rét?... Papsajt, piros szeder!
– A lapulevelek alatt vannak a gyöngyök – szögezte le végül tárgyilagosan

Káprázmány sapkamanó, csak a tisztánlátás és a világos beszéd kedvéért.
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– Vadgyapot, csipkebogyó, harangvirág – folytatta Péter a sok szép gyöngy-
szem szerbe-számbavételét. – Madárlátta vadalma, fekete kökény, aranyszínû
cirok!

179.� A Mezítlábi Rét napnyugati oldalán megtelepedõ piknikezõk (170.�)
csakhamar felfigyeltek a közeli konkurens vígasság halkan odaszûrõdõ hangjaira:
Vilmos gitárhúrjainak, a sürgölõdõ sapkamanók hangszalagjainak vidáman
messze csengõ hangjára. Nyomban éltek is a gyanúperrel, olybá vették, hogy
úri huncutságuk megrontóra lelt.

– Kard-ki-kard! – adta ki gyorsan a vezényszót Yukka Pop Simon elnök ve-
zérigazgató – el innét a krakéler betolakodókkal!

Ezzel megindultak a hangok irányába.
Kedves olvasóim, figyelem! A cselekményszálak nagyon közelítenek egy-

máshoz!!

180.� A valóban nagyszerû ötlet hamar lelkes követõkre talált nemcsak a mi
kis társaságunkban, hanem a rét és a Suttogó Erdõ egyéb lakóiban is. Megjelent
Gojko Mitić mint Winnetou egyetlen hiteles megjelenítõje és Deen Reed, mint
„vértestvére” (akik egyben gyermekkori vitáink végére is pontot tettek: igen,
õk, mint hús-vér emberek is vértestvérek, nemcsak az általuk alakított szerep-
lõk ama híres film jelenetében, mikor megmetszve ereiket néhány cseppet átfo-
lyattak egymás testébe, hiszen nemcsak a „szerepek”, de a színészek vére is át-
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folyt), szóval õk is elõbukkantak egy hiteles indián „orvosságos zacskóval”. Az
óvó talizmán a gyermeki lélek különösen értékes ajándéka: az önfeláldozó és
feltétlenül hûséges, igaz barátság szimbóluma. Péter óvatosan fûzte fel a csillogó
pókfonálra.

A vidám zeneszóra feltûnt Duende, az élni tudás mûvésze, mellette bakta-
tott hûséges kutyája: Tucskó-tacskó Kutyi-tutyi. Egy nagy marék könnyedséget,
lazaságot, vidámságot hozott magával, csak hogy legyen mivel polírozni a
gyöngyöket. Miközben átadta ajándékát Káprázmány sapkamanónak hozzá-
fûzte a használati utasítást is:

– Játék az élet, nem oly komoly dolog, mint azt az elsõ pillantásra gondol-
nád! A játékszabályokat viszont vedd komolyan, mintha lenne értelme az élet-
nek, annál is inkább, mert lehet, hogy tényleg van értelme! (Duende most lebu-
kott: ezt a bölcsességet ugyanis Hankiss Elemértõl57 hallotta a tv-ben.)58

A Bor, a Búza és a Békesség, a három régi jó barát sem maradhat el sokáig
egy ilyen nagyszabásúnak ígérkezõ buliból, vidám hívószavunkra a komplexu-
sokkal teli erdei tündér: Bûnbánómanó is elõbújt rejtekébõl, egy megbántott,
rossz pillanatban át nem adott, rózsaszín, felhúzható, Valentin-napi vízilóval já-
rult hozzá az ajándékokhoz; Pintündér sapkamanó (másik kezében egy ajándék-
ba szánt varázsbanánnal) nem is tudta még milyen szép ajándék a bocsánatkérõ
megbánás. Hogy is tudhatta volna, mikor a kis mûanyag víziló olyan bohókásan
csapkodott a vízben fehér propeller-farkával, hogy az ajándék ezen figyelemre-
méltó tulajdonsága elsõ pillantásra mindennél fontosabb erénynek tûnt.

Nézve az általános felbuzdulást, és átérezve a pillanat nagyszerûségét tá-
madt egy ötletem: Ünnepeljük meg – a dolgok remekbeszabottságához illõen –
az ÖTLET SZÜLETÉSÉT!
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57 Hankiss Elemér (1928- ) szociológus, irodalomtörténész, filozófus; a szerzõ korának egyik
(ha nem: a) legokosabb embere. 

58 Valójában Hankiss Elemér zseniális mûvének: Az emberi kaland. (Bp.: Helikon Kiadó,
1997) A játék világa címû fejezetében olvasta.
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181.� Uram!
A minap vezérkarunk arról értesült, hogy a ZIMMEZUM Rt. operatív irányítása

minden elõzetes figyelmeztetés, azaz: hadüzenet vagy feltételes hadüzenetet tartalmazó
ultimátum nélkül mûszar gyártási monopóliumra tört.

Tekintettel arra, hogy ezzel az önkényes és nem provokált agressziós cselekménnyel
nyíltan megsértették a nemzetközi jogot, különösen a vonatkozó hágai egyezménynek az
ellenségeskedés megkezdésére vonatkozó elsõ cikkét, az elnök-vezérigazgató-bácsi közvet-
len utasítására tájékoztatjuk Önöket, hogy a ZIMMEZUM Rt. és a TUTÁLIBE Rt. kö-
zött beállt a hadiállapot.

Kérem, Uram, fogadja hódoló tiszteletem kifejezését.
Legalázatosabb szolgája:

Post Scriptum: B.Viz Elek is bekaphatja!

Kálmán számára az iratmintát Winston Spencer Churchill 1941. december 8.
napján kelt, és a japán császárnak küldött hadüzenet jelentette (leszámítva az
utóirat sajátos hangvételét). Aláfirkantva az iratot hajszál pontosan azt gondol-
ta, mint a nagy politikus hajdanán: „Volt, akinek nem tetszett ez a szertartásosan
udvariaskodó hangnem. Végül is azonban, ha már az embernek ölnie kell, egy kis udva-
riasság sosem árthat.”59

182.� A Mezítlábi Rét ünnepre készülõ vidám sokadalmában egyedül Döbrö-
gi tûnt kissé visszafogottabbnak. Nem hagyta nyugodni a csillagok közötti káp-
rázatos kutakodás közelmúltbéli emléke. A réten – távcsõ híján – nem merülhe-
tett el a látványban, így még káprázatosabb kalandba kezdett: gondolatai útján
térképezte fel a végtelen világegyetemet. A lényeget kívánva felkutatni a tizen-
öt-tizennyolc milliárd évvel ezelõtti történések felé kalandozott el. A ma létezõ
tér bármely pontja felõl nézve ugyanis a tér elemei minden irányban távolod-
nak egymástól. Gondolatban visszapergetve az idõt tizenöt-tizennyolc milliárd
évvel ezelõtt ért össze a teljes tér minden pontja egy pontban, mégpedig úgy,
hogy nem hagyott teret magán kívül. Ennek a pontnak a fényét, mint üzenetet
az õsrobbanás tizenöt-tizennyolc milliárd fényévnyi távolba vitte a világegye-
tem bármely pontjától, így attól a ponttól is, ahol Döbrögi gondolkodóba esett.
Rájött, hogy egy olyan távcsõ, mely tizenöt-tizennyolc milliárd fényévnyi tá-
volságig ellát megpillanthatja a tér és az idõ elsõ pillanatát, valahol ott, ahol
már csak az Univerzum hatalmas világítótornyai a fényes kvazárok világolnak.

„Aki ezt kitalálta határozottan ravasz fickó volt” – gondolta és hirtelen olyan
gondolata támadt, amelyet alig mert magának megmagyarázni: – „Lehet, hogy
az igazi Lúdas Matyi, akit én keresek maga az Isten?”

142

59 Sir Winston Churchill: A második világháború története. 1. kötet, 620. oldal, Bp.: Európa
Könyvkiadó, 1989.
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183.� Nos, miközben Mikorka Kálmán elnök-vezérigazgató-bácsi nyálszoc-
sogva felbélyegzett hadüzenete postai úton közeledik Yukka Pop Simon felé,
Döbrögi Istennell kapcsolatos gyanújának elmélyítése végett elmesélek egy tör-
ténetet:

� � �

Apa

Még mindig él bennem az az óvodás kisfiú, aki belépett vele a fürdõszobába.
Mereven hátrabicsaklott nyakkal, tátott szájjal figyeltem õt, az óriást, domboro-
dó izmait, erõs karját. Visszaadhatatlan megnyugvással, biztonságérzettel töl-
tött el, hogy õ, akinek vállán családunk nyugodt megélhetésének biztonsága
nyugszik szemlátomást a világ legerõsebb embere. Én is olyan akartam lenni,
mint õ: hatalmas és erõs. Lenyûgözve bámultam hogyan keni be borostás arcát
hófehér habba mártott pamaccsal, majd pedig miként szántja végig azt a gya-
korlott kézben fémesen csillogó borotva. Hirtelen szilárd meggyõzõdésemmé
vált, hogy nekem is el kell kezdeni borotválkozni. Nem sokára úgyis nõni kezd
majd az én borostám is, és ameddig az a tizenegynéhány év eltelik, sem árt
gyakorolni a mozdulatokat, hogy amikorra kell, minden a legtökéletesebb
rendben mehessen. Az ilyen tökéletes mozdulatok begyakorlásához idõ kell. Õ
egy szempillantás alatt mindent megértett. Igaz, csak sima szappannal, de
azért sikerült bepamacsolnom magam a fanyelû borzszõr szerszámmal, és ha
nem is igazi borotvával, de legalább a fogkefém nyelével egészen ügyesen le-
húztam a szappanhabot az arcomról. Csillogó szemmel dicsekedett el Anyá-
nak: „Nézd csak, a fiunk milyen ügyesen borotválkozik!” Hatalmas, száraz, me-
leg tenyerével megsimogatta kobakomat és én egyszerre úgy éreztem egy apró
lépcsõfokkal feljebb kerültem, közelebb az óriáshoz.

Az, hogy a családért, az én biztonságérzetemért hozott erõfeszítései hatalmas,
izmos karjának erõfeszítéseit meghaladják, csak jóval késõbb tudatosult ben-
nem, mikor már magam is tényleg borotválkoztam. A kegyetlen, csaknem halál-
hozó támadás a mind közül legerõsebb szervét: a szívét érte. Azt, hogy nem
akármilyen kemény fickó, rendkívüli lelki erõvel rendelkezik megcsodálhattam
felépülése során. Orvosai „versenyt-csodálkozhattak” a mûszerek kimutatta el-
keserítõ eredmények és a megtapasztalt valóság közötti ellentmondáson. Van,
amit a mûszerek nem mutathatnak ki, a szeretni- és élniakarás ereje is ilyen.

Aztán csaknem másfél évtized alatt egészen elfelejtettem a fürdõszobában
elõttem tornyosuló óriás, félelmetes izomzatának emlékképét; a filmsztárok,
magazin modellek, s megannyi más izompacsirta kimosta agyamból. Az óriás
gyermeki emlékképe helyébe egy öregedõ, a jövõbe, az életbe vetett hittel eltelt
emberke lépett: Édesapám. Aprótermetû családtagjaim közül, mint Gulliver
léptem ki immár az idegen felnõtt világ ismeretlen óriásai közé.

A hûség, a tisztesség és az állhatatosság, talán ezek a legkifejezõbb jelzõk rá.
Mind olyan tulajdonság, melyekrõl csak évtizedek alatt lehet hiteles tanúbi-
zonyságot tenni, s amelyeket gyakorta nem ismerünk fel idõben. Ezekkel na-
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gyon nehéz még életben óriássá lenni, különösen ha egy beteg, pici emberrõl
van szó. A nagyszerûség azonban nem azért létezik, hogy másoknak szemet
szúrjon, hanem azért, amiért a csoda: csak, hogy legyen.

Az, hogy a valószerûtlen orvosi eredményei mögötti félelmet, fájdalmat, má-
soknak kimutatta volna nem fért össze családját féltõ szeretetével, férfias fe-
gyelmezettségével, büszkeségével, méltóságával. Lelki erejét nem is lehetett
megtörni. A kórházból még hazajöhetett egy hétvégére, az 1996. esztendõ elsõ
és az õ utolsó hétvégéjére. A nagy pelyhekben hulló ropogós hó gyönyörû
csipkébe öltöztette a Nagyerdõ fáit, mint életének hajnalán Nagyszüleim eskü-
võjének napján. Mint precíz, pontos ember mindig nagyon sokat tervezgette a
jövõt, de annyit, mint azon a pár napon, talán még soha. Élete utolsó pillanatáig
keményen küzdött, nem adta fel a reményt, de a lelkiismeretesség hangja arra
késztette, hogy mindent precízen elrendezzen maga mögött, mielõtt vissza-
megy a kórházba. 

A kórházban aztán másodjára is eljött érte a halál, kíméletlen kegyetlenség-
gel. Ezt a második infarktust magam is láttam és azt is, hogy közben viccelõdik
Levente Péterrel. A hétvégén elhangzott viccet szõtte tovább...60 Szinte megfa-
gyott ereimben a vér. Eszembe jutottak Karl May regényhõsei, akik kínzócölö-
pön halálukig viccelõdve, hergelve az õket módszeres kegyetlenséggel kínzó
indiánokat végül bátorságuk jutalmaként szertartásos dísztemetésben részesül-
tek. Gyermekkoromban még csak hittem az indiánregények hõseinek ilyen lel-
ki erejében, abban, hogy Winnetounak „arcizma sem rándul” a kajovák kínzó-
cölöpén elszenvedett korbácsütésektõl, ott és akkor a kórházban azonban
láttam is mindezt. Csak a szeme sarkában látszott egy félig felszáradt könny-
csepp-barázda.

Az utolsó napokat éjt nappallá téve „hegynek felfelé rohanva” töltötte, el-
gyöngülõ szíve iszonyatosan magas pulzusszámmal próbálta életben tartani a
rábízott szerveket. Verejtékben fürödve csak percekre tudott elaludni. Rohamo-
san fogyó levegõvel, egyre jobban elnehezülõ tagokkal és a lassan-lassan leálló
szervekkel az utolsó ilyen furcsa, nyugtalan álmában Kft.-t alapított, és gyü-
mölcsöst telepített.

A világ számára az a pár nap villámgyorsan elröppent, viszont számunkra
ugyanezen idõ alatt – látva, hogy abba milyen tengersok küzdelem belefér – hi-
telessé vált a történet: Isten számára ez az idõ elegendõ egy egész világ megte-
remtéséhez. Azt már soha meg nem tudhatom, hogy Apa, az egykori legátus
diák errõl mit gondolt, beszélni akkor már nem nagyon volt ereje.

Egy pár darab kis érnek kellett volna csak vérhez jutnia, hogy az a nagyon
kemény, hatalmas és drága szív egy kis oxigénhez juthasson; egy pár millimé-
ternyi kis résre lett volna szükség a bal kamrához vezetõ koszorúerek tövében.
A Mindenható Teremtõnek addig még soha nem volt akkora esélye megnyilat-
kozni elõttem. Részérõl nem is lett volna olyan nagy áldozat. Világosan láthatta,
hogy számomra akkor az egész Univerzum legfontosabb pontja az a kis koszo-
rúér darab volt; Neki viszont „odafönt” csupáncsak kevéske erõfeszítésébe tel-
lett volna azt az ici-pici koszorúér torkolatot megnyitni a bibliai csodatételek-
hez képest! Azokban a napokban Isten nagyon közel állt hozzám – és nem

144

dobrogi.qxd  2005. 11. 15.  17:17  Page 144



azzal a kicsinyes kényszeredettséggel, melyet a hívõk szoktak emlegetni: „most
bezzeg, mikor bajban vagy hozzá könyörögsz!” –, én tényleg bíztam ABBAN,
aki gondját viseli az ég madarainak, a mezei liliomoknak. Éjszakánként még
azt is megláttam, amit addig elképzelni sem tudtam: a hatalmas végtelen ûr vé-
gét; iszonyatos sebességgel száguldva a tér szélsõ régiói felé láttam, amint a fel-
foghatatlan sötét végtelenség megcsavarodott, zúgva, recsegve-ropogva vissza-
fordult önmagába, mintha megláttam volna a mi végtelen terünk határát, amin
túl még létezhet valami... Te, akinek még a szélvész és a víz is engedelmeske-
dik, és aki kérõ imádságunkat meghallod, mert: „Kérjetek és adnak nektek, ke-
ressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak”; te, aki vakoknak adtad vissza
látását, ördögtõl megszállott embereket gyógyítottál, bénákat szabadítottál meg
kínjaiktól, véghezvitted a kenyérszaporítás csodáit, jártál a vízen és megjöven-
dölt szenvedéseiddel megváltottad a világot bûneitõl, miért ne figyelhetnél oda
erre a szenvedésre?

Ha valakinek, hát akkor neked, Mindenható Úristen, látnod kellett volna,
hogy ez a levegõ után kapkodó, elgyötört, vézna, erõtlen kismadár: Édesapám
egy óriás, aki nem szolgált rá olyan kegyetlen szenvedésre, mint amilyet még
Jézus sem szenvedett el a keresztfán!

És egyszercsak elsüllyedt az óriási tengerjáró, én meg ott maradtam a saját
apró kis mentõcsónakomban.

Apróra fogyott testében nagybeteg szíve legtöbb szervénél tovább bírta a
küzdelmet. Abban a pillanatban tisztán és világosan láttam meg benne a leg-
bátrabb, a legerõsebb és a leghatalmasabb embert, pontosan úgy, mint ahogyan
piciny gyermekkoromban, ott a fürdõszobában szappanos arccal, mûanyag
fogkefém nyelével: „borotvámmal” kezemben, még ha verejtékkel borított, ösz-
szetört kis csontkupac maradt is belõle. Még meleg kezére kapott egy kézcsó-
kot Anyától.

Apa! Rendkívüli feladat elé állítottál! Most be kellene bizonyítanom, hogy
megérte, holott nem érte meg! De ígérem: azt azért megpróbálom bebizonyíta-
ni, hogy teljesen azért nem volt hiábavaló, amit tettél.

No, és te, Isten? Most én kérdezem tõled, amit te kérdeztél Ádámtól a bûn-
eset másnapján, s amit már annyian kérdeztek tõled: Hol (a büdös francban)
vagy?!

� � �

184.� – Hát szóval... – fortyant fel Döbrögi, és mielõtt folytatta volna, hogy
„...ami itten ebben a városban uralkodik...” már neki is iramodott mondván: – A
nemjóját! Most elkaptalak te Isten, te igazi Ludas Matyi!

És iszkiri, már el is indult a Teremtõ nyomába szegõdve. A 165.�-ban befeje-
zõdött házibuli óta nyoma veszett Mindenható ez alatt a pár � alatt igazán
nem juthatott messzire.

185.� Nos, Mindenható Teremtõ. most túllõttél a célon, kifürkészhetetlen
terveidet ezúttal nem jól szõtted; nekem mélyebb gödröt ástál József kútjánál,
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ide már nem hallatszik le a szabadító ígéret! Kegyetlen vagy, és a szeretet, mely-
nek istene kívánsz lenni, hiányzik belõled! Hát mit cselekszel? Szórakozol ve-
lünk: azt kívánod imádkozzunk hozzád, hogy megszabadíts bennünket a go-
nosztól; miért nem teszed magadtól? Fogadást kötsz a Sátánnal, hogy Jób –
hûséges szolgád – elbírja-e a rámért szörnyû szenvedések terhét. Örömöd leled
ebben? Leküldted közénk egyszülött fiadat, hogy szenvedései árán megváltson
minket... és te? Látod, egy ember, aki nem egyszülött fiát feszíti keresztre, hanem
a legnagyobb áldozatot maga hozza meg: túltesz rajtad; hát miféle Isten vagy
te!?

Azóta pontosan egy év telt el. Most már én engedem egy kicsit túlcsordulni a
kút vizét a temetõben a családi sírhely mellett, hadd igyanak a madarak. Mert,
hogy az Isten tényleg gondját viseli-e az ég madarainak, abban nem vagyok
olyan biztos, de hogy õ megtette, azt tudom. Tettei, érzései, gondolata tovább
hatnak. Íróasztalomon most is elõttem fekszik logarléce: finom bõr tokban a precíz
kis mûszer, vázlataim közé függesztett karórája még most is másodperc pontos-
sággal mutatja a nélküle múló idõt; szemüvege asztali lámpám talpán pihen, õrzi
tekintetét, mintha néha rám kacsintva áldását adván közös titkainkra: arra a bi-
zonyos számlaszámra, klubtagságra, igazolványra, mely még ma is aktívan mû-
ködik, s csak mi ketten tudjuk, hogy az a Zeke László melyik Zeke László.

Te, Isten! Nem azt kértem, hogy ötösöm legyen a lottón! És nem is önzetle-
nül kértem: kész voltam mindenemet feláldozni... de neked ez sem kellett! Ko-
molyan mondom félek megérteni gondolataidat, feltéve, ha vannak egyálta-
lán... Ha ugyan te magad vagy egyáltalán!!

Miután e gondolatba, s Apa halálába magam is belehaltam kicsit, s feloldód-
tam annak megnyugtató tudatában, hogy a sorsainkat kormányzó, néha iszo-
nyatosan kegyetlen erõ AZÉRT NEM ISZONYATOSAN KEGYETLEN, MERT
NEM LÉTEZIK, megnyugodtam. Abban azonban, hogy e nyugalmat magam
harcoltam-e ki, avagy valami isteni közrehatás folytán szállt rám... nem tudni.

Ha a közrehatás mégis isteni, akkor: bocs!

186.� A Mezítlábi Réten különös, ritka természeti jelenséget figyeltem meg
regényem e csillagában. Ellentétben a kinyilatkoztatással (lásd: 20.� – Z. L.) néha,
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nagyon ritkán elõfordul, hogy a Mezítlábi Réten nem nyár, hanem épp’ ellenke-
zõleg: tél van, ráadásul kizárólag az én vonatkozásomban. Mondhatom: nagyon
kellemetlen, különösen egy ilyen helyen, ahol hivatalból kötelezõ a „mezítlábi
viselet”. Az ilyen szívünkben támadt nagy hideg nem mindig jut el másokoz –
és ez nem is baj; sokkal jobb, ha mások melege jut el a mi szívünkhöz. 

Tündérfióka, a regény legelején elveszett sapkamanó – mint ahogy az az in-
tuíciókra hajlamos, érzékeny emberekre oly jellemzõ – az ilyen szívbéli ügyek-
ben nem téved el olyan könnyen. A Mezítlábi Rét szélén (merthogy minden
igazán fontos dolog valahol ezen a környéken helyezkedik el) emelkedik a csa-
ládi sírbolt. A pici manó parányi, rózsaszín, puha és meleg tenyerével gyöngé-
den megsimogatta a jéghideg, hófehér márvány síremléket. A márványtömb
tetején fehéren csillámló hósapka szinte egyszerre olvadt el, az olvadó hólé –
mintha maga a márvány sírna – apró patakban folyt szét.

187.� Szóval ott tartottunk, hogy az
ÖTLET SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE
Miközben én elmélkedtem, a Mezítlábi Réten sürgölõdõk már majdnem el-

készültek a gyöngysorral.
– Elfogyott a pókfonál! – kiáltott fel a munkálatok fõ koordinátora: Levente

Péter. – Kérjetek még a póktól!
Monte Cristo Béla (komfortos terráriumából agyafúrt módon meglépett ma-

dárpók bébi) készséggel sietett segítségére, Vilmos pedig dallal61 buzdította és
vidította a tüsténkedõket:

147

60 Péter egy vicces történetet mesélt egy WC-ben található felirat sorozatról: Leülve a kagy-
lóra megpillantotta az ajtón ezt a feliratot: „Fordulj jobbra!”, aztán jobbra fordulva ezt a
feliratot látta meg: „Fordulj inkább balra!”, majd balra fordulva ez a felirat fogadta: „For-
dulj mégis inkább hátra!”, hátul pedig ez állt: „Ne forgolódja annyit, szarj inkább!”. Apa
– miközben szívének egy része görcsös fájdalmak közepette éppen elhalt – erre a kis tör-
ténetre utalva kérdezte meg Pétertõl, aki a kórterem mosdójában épp’ akkor mosott ke-
zet, hogy vajon nem lát-e valamilyen feliratot a falon.

61 Dalszöveg: Döbrentey Ildikó, zene: Gryllus Vilmos.
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– Fûzzük! Százszorszép, bazsalikom, boszorkamák, búzavirág, fehérrezgõ,
gyolcsvirág, darázscsípte tölgygubacs.

188.� És akkor hirtelen összetalálkoztak a 179.� óta vészesen közelítõ cse-
lekményszálak. Éppen ideje volt már! Nézzük csak, mi is történt pontosan!

Egyrészt a rét napnyugati oldaláról piknikezési célzattal elindult Yukka Pop
Simon vezette „zimmezumos” csapat ért látó- és hallótávolon belül hozzánk, az
„égi-gyöngysor-fonókhoz”. Másrészt Mikorka Kálmán 181.�-ban megfogalma-
zott ultimátuma érkezett meg – a Magyar Posta regénybe illõ leleményességé-
nek köszönhetõen közvetlenül Yukka Pop Simon kezeihez. Harmadrészt maga
a kegyetlen levélszerzõ: Mikorka Kálmán is a helyszín közelébe settenkedett
(lévén kíváncsi a szerzeménye keltette hatásra), õt pedig szolgai módon követte
frissen toborzott lelkes igazgatósága.

Azonban a mérhetetlen szemtelenség, melyre Kálmán levelében ragadtatta
magát, illetve a Simon puszta jelenléte keltette indulat heve sem érhetett fel az-
zal a hatással, mit a két vetélkedõ vezérigazgatóra gyakorolt az Ötlet Születésé-
nek Ünnepére készülõ kis csapatunk. Olyasféle leírhatatlan révülettel kukucs-
káltak a levelek árnyékából, mintha a legközelebbi galaxist figyelnék egy
távcsõben, tudva, hogy annak fénye 160 000 000 év alatt ér el hozzánk. Ezt az
érzést eleddig meg nem tapasztalhatták.

189.� Csak emlékeztetõül: Döbrögi ezalatt a Jóisten nyomában.

190.� Különös és szerencsés játéka a véletlennek (ha ugyan létezik egyálta-
lán véletlen), hogy az Ötlet Születésének Ünnepe éppen egybeesett egy sor ne-
vezetes eseménnyel és ílymódon az irodalomtörténet egyedülálló „ünnepcsúcsává”
alakult.

Felengedvén bennem a tél, gondoltam: ha már nyár, legyen annak a közepe,
mégpedig egészen pontosan az Országos Lászlónapi Mulatságok ünnepségso-
rozat kellõs közepe. Az ünnepeltek: Nagyapa, a világ legöregebb Zeke Lászlója,
Apa – lábát bárányfelhõ szélérõl limbálva –, Maci Laci: rajzfilmek, regények,
gyermekálmok hõse, Pempõ László (elõzõ donquijoteria-regényembõl)62 és
persze jómagam. 

No, és most figyeljenek, kedves olvasóim!! Ta-ta-ta-taaam! Prrrodukcióóó!!
Még aznap megnõsültem. Apa jólesõ érzéssel nyugtázta odafentrõl, hogy egyik
utolsó kívánsága teljesült. Addig a napig nem tudtam, hogy kétféle ember van:
házas, illetve házatlan. Ezt csak az tudja, aki elmondja az eskü szövegét: „...Sz-
eretetbõl veszem el õt; hozzá hû leszek, vele megelégszem, vele szentül élek,
vele tûrök, vele szenvedek; õt sem egészségben, sem betegségben, sem boldog,
vagy boldogtalan állapotában holtomig, vagy holtáig hitetlenül el nem ha-
gyom, hanem egész életemben hûséges gondviselõje leszek.”
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Mindennek tetejébe nevezetes születésnapok is emelték az ünnepcsúcs fé-
nyét: Zemlényi Zoli63 barátom kisfia: Márton a 0., Döbrentey Ildikó a 25., Lázár
Ervin a 60., Hernádi Gyula a 70. szülinapját ünnepelte. S ha már ünnepelünk,
akkor egy füst alá vesszük a Lászlónapot éppen megelõzõ Vilmosnapot és a
Lászlónapot közvetlenül követõ Levente-, illetve Péternapot. Ráadásul az
Önök – kedves olvasóim – által olvasott jelen regény leírt karakterei is elérték a
333 333 darabot.

Az elsõ Ötlet Születésének Ünnepe hivatalos köszöntõvel vette kezdetét:
„Éljenek az Ötlet Szülei!”

191.� Mikorka Kálmán és Yukka Pop Simon találkozója síri csendben, min-
denféle rendbontástól mentesen zajlott le egy borókabokor és egy vackorkörtefa
között. Meglepetés ez nekünk! Az elõzmények alapján a józan ész azt diktálja,
hogy legalább egy „Kaka vagy!” elhangozzék ilyen esetben, vagy valamiféle
más kotnyeleskedés történjék a két vezér között, de nem! „Ezekkel jó lesz vi-
gyázni!” – gondolták egyszerre ránk célozva, és átmenetileg felfüggesztettek
mindenféle ellenségeskedést. Feszülten figyelték a tisztáson zajló eseményeket.

Az ünnepcsúcs központi tüze mellett több kisebb tábortûz is lobogott már
ekkor, mind körül ünnepre készülõdõ sapkamanók, vendégek ücsörögtek;
tücskök ezerszám a rétrõl, Vilmos és még egy teljes rezesbanda is hangolta már
hangszereit, lapozgatta kottáit, a tánc már nem várathatott magára sokáig!
A dínom-dánom elõkészületei is már igencsak a végéhez közeledtek: bableves
rotyogott a bográcsokban, gyönge kukorica sült nyárson parázs mellett, a
krumpli pedig a parázsban.

No, egyéb se kellett Simonnak, az ínycsiklandó illatoknak nem tudott ellen-
állni (a hamuban sült krumpli egyébként is a gyengéje, ha emlékszik még a
kedves olvasó a 93.�-ra). Yukka Pop Simon belépett a rétre, s mivel Mikorka
Kálmán annak még a látszatát is messze kerülni igyekezett, hogy Simon õt bár-
miben lepipálhatja, így õ is követte ezen az úton. A pár pillanatig tanácstalan
kísérõk is csakhamar követték õket.

Mindegyiken cipõ volt! Sebaj, most ünnep van, ünnepcsúcs!
Simon kezében gõzölögve repedt szét a keményre, ropogósra sült krumpli, a

margarin sietve olvadt szét a puha és forró növényi belsõben, az átnedvesedett
felszínre odatapadt az odapergetett frissen õrölt bors. Ehhez már csak egy sze-
let friss sajt hiányzik.

192.� Péter és Vilmos tréfás dallal nyitották meg az ünnepcsúcs rendez-
vénysorozatát:

VILMOS: Lenn a réten láng lobog, lányszemekben fény ragyog.
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63 Zemlényi Zoltán (1970–) író; sajátos humorú, sugárzóan életigenlõ, személyes hangvéte-
lû írások szerzõje. Az a megtiszteltetés érte a szerzõt, hogy Z. Z. az Öbölkör címû könyvé-
ben (Totem Plusz Könyvkiadó, 1999) egy egész oldalt szentelt annak, hogy a szerzõ Jel-
lemrajzok (Bp.: Hatodik Síp Alapítvány–Új Mandátum Könyvkiadó, 1994) címû írását
méltassa, a szerzõt pedig „Írók Isteneként” aposztrofálja. Z. Z. Hoppárézimi! címû könyve
(Bp.: Maecenas Kiadó, 1987) az egyik oka annak, hogy a szerzõ ír.
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PÉTER: Mennyi szép lány!
VILMOS: Ó, igen!
Ám Mikorka Kálmán és Yukka Pop Simon ellenkedve közbeavatkozott:
KÁLMÁN ÉS SIMON: Á, dehogy!
VILMOS: Lenn a réten láng lobog, lengedeznek illatok.
PÉTER: Sült kumpli! Kukorica! Alma! Bableves!
VILMOS: Ó, igen!
Majd ismét egy blazírt megjegyzés törte meg a dal ritmusát (Simon szája

eközben persze degeszre volt tömve táplálékkal):
KÁLMÁN ÉS SIMON: Á, dehogy!
VILMOS: Lenn a réten, láng lobog, én is, én is lángolok...
PÉTER: Rakjunk mi is tüzet?
VILMOS: Ó, igen!
Erre a két pikírt fickó:
KÁLMÁN ÉS SIMON: Á, dehogy!
PÉTER: Milyen tüzet?
VILMOS: Egy lángvirágot bõven bontót, szép szót termõt, énekbontót64

Majd Péter prózában folytatta eképpen:
– Zeke László barátom felhatalmazott, hogy mint ceremóniamester nyissam

meg az Ötlet Születésének Ünnepét, mely felkérésnek nagy örömmel teszek
eleget itt a központi nagy tûzrakás tövében, a hunyorgó lángok barátságos,
meleg fényében.

Péter ezen a ponton néhány pillanatra megállva jelentõségteljesen a kis tûzra-
kások felé, a Kálmán és Simon nyomán besündörgött új jövevényekhez fordult:

– Aki nem ismerne még, annak bemutatkozom: Levente Péter vagyok; egy
fél ember, a másik felem Döbrentey Ildikó, mi ketten vagyunk egy egész, ép-
pen harminc éve házasodtunk. (Összevetve ezt az újabb információt a 190.�-
ban olvasottakkal a szemfüles olvasó máris megállapíthatja, hogy Döbrentey Il-
dikó már születése elõtt öt évvel férjhezment Levente Péterhez; lám: akik
hisznek az eleve elrendelésben, azok sorsa lehet, hogy eleve elrendeltetett.) 

– Az ifjú párnak sem kívánok kevesebbet az együtt töltött évekbõl – folytatta
Péter a nyitóbeszédet –, aki pedig többet élt meg egy házasságban, azt Isten él-
tesse: ezek az emberek a mi példaképeink.

Yukka Pop Simon és Mikorka Kálmán arcára ekkor ült ki a teljes döbbenet.
Kálmán véleményét Simon fülébe súgta:

– Nagyon súlyos!
– Az ifjú párhoz szeretnék elõször szólni – fordult felénk Péter – néhány szim-

bolikus ajándék kíséretében! Elõször a férfihoz szólok, hiszen az udvariassági
sorrendben az elkövetkezendõ évtizedekben úgyis mindig õ lesz a második.
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64 Az idézett párbeszédes dalocska a Magyar Televízió Ez is valami? címû – Döbrentey Ildikó
és a szerzõ elsõ közösen kiötlött forgatókönyve alapján készült – produkciójában hang-
zott el 1995. július 21. napján (adásban másnap).
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Ekkor elõvett a háta mögül egy gondosan becsomagolt hosszúkás tárgyat és
átnyújtotta.

– Köszönöm szépen!
– Ezt azért kapod, hogy amikor majd nagypapa, dédapa leszel erre a botra

támaszkodhass, és az unokák, dédunokák erre csimpaszkodhassanak, miköz-
ben elmeséled nekik ennek a nagyon szép napnak a történetét.

A szépen megmunkált görbebot valami különleges afrikai fából készült. Pe-
hely könnyû és erõs, mint a vas.

– A menyasszony pedig kap egy afrikai szûrõedényt, amely a midennapi éle-
lem tisztítására szolgál, hogy emlékeztessen benneteket: ha a legfontosabbat, a
mindennapi kenyeret kéritek, biztos, hogy többet kaptok.

Amint Péter átnyújtotta a gyönyörû, egzotikus kis szerszámot, Kálmán és Si-
mon, életükben elõször megpillantották az én hitvesemet. Hogy megértsük a
történteket magyarázatképpen leírom: õ tulajdonképpen Miss Universe, csak
nem indul a megmérettetést jelentõ vetélkedésen, hiszen ez teljesen szükségtelen.
Az ajándékot átvéve mosolygott, ami – mint ahogy minden embert – különö-
sen széppé varázsolta.

– A közös ajándék pedig – folytatta Péter a mondókáját –, amit kérek, hogy
együtt bontsatok fel, egy csengõsor. Arra szolgál, hogy a sok kis Zeke meghallva
a csengõszót hazaszaladhasson a Mezítlábi Rét, a Nagyerdõ zegébõl-zugából,
ha terítve az asztal.

A dobozból egy szépen fonott bordó fonálra felfûzött négy kis rézcsengõ ke-
rült elõ, a drótnyelvekre szerkesztett ólomgolyócskák vidáman csilingelõ és
egymással harmonizáló hangokat csaltak elõ az apró hangszerekbõl.

– Végezetül – és Péter az égnek emelte poharát – koccintsunk szeretteinkre
égben és a földön.

193.� Yukka Pop Simon és Mikorka Kálmán a szépséges menyasszonyt (akit
nyugodtan nevezhetnénk akár mennyasszonynak is.) látva elálmélkodtak.
Olyannyira, hogy Kálmán álmélkodtában még a szája sarkában fityegõ golyós-
toll betétéjébõl is kiszívta a tintát; mire észrevette magát, már elöntötte száját a
sûrû, keserû, sötétkék tinta. Simon lelkét is nyugtalanság ülte meg, a tûz látványa
mindig felébresztette benne a tudat kisebbedésekkel járó, piromán-kóborlási
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kényszer mélyen szunnyadó csíráját. Keserû szájíztõl köpködve, krákogva Kál-
mán szólalt meg elõbb:

– Engem néz!
– Már hogy nézhetne téged, mikor engem néz! Különben is hányingerkeltõ

ez a kékes-zöldes nyáltól maszatos rusnya pofád!
– Tévedsz.
– A jó öreg Dzsakomó nem téved – célzott önnön magára a leplezetlen nagy-

képûség hangján Simon –, viszont egy olyan jelentéktelen pondróval, mint
amilyen te vagy: öcsi, gyakorta megesik, hogy téved.

Kálmán, az újdonsült elnök-vezérigazgató-bácsi nem tûrhette az ilyesmit
(s az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy alig várta már a casus bellit), úgy-
hogy gyakorlott harcmûvészeket megszégyenítõ mozdulatokkal kegyetlen
csiklandozásba kezdett. Simon kényszeredett nevetés és görcsös rángatózás kö-
zepette próbált menekülni, de hasztalan. El kellett fogadnia az ultimátumot:

– Mondd utánam: „Én, csíkos hátú kismalac,...”
– Te, csíkos hátú kismalac...
Kálmán, csupáncsak miheztartás végett, egy rafinált „csiklandot” eszközölt

Simon baloldali lengõbordái között, aki ennek hatására serényen helyesbített:
– Én, csíkos hátú kismalac...
– „...kérek engedélyt...”
– ...kérek engedélyt...
– „...az öreg mocsári vadkantól...”
– ...az öreg mocsári vadkantól...
– „...a makkosba becsörtetni!”
– ...a makkosba becsörtetni!
– Na, azért mondom!... Azért vegyed már figyelembe, hogy amikor neked

még hörcsög volt hímezve a napozódra én akkor már epét hánytam!
S, hogy ezt miért is mondta valójában Mikorka Kálmán, aki egyébként tudvale-

võleg fiatalabb volt Yukka Pop Simonnál az örök rejtély, mindenesetre az tény,
hogy egy ilyen helyzetben a vita nem lehet célravezetõ. A szavak ugyanis nem ké-
pesek leírni és pontosan közvetíteni gondolatainkat, a vita pedig mindig a gondo-
latok után kullogó szavak körül forog, illetve feneklik meg. A kommunikáció- és vi-
taképtelen emberiség gyakran ezért választja inkább a csiklandozás módszerét..

Aki fizikailag alulmarad, annak egyéb fortélyhoz kell folyamodnia.
– Elegem van, koccoljunk innen a sunyiba, de gyorsan! – jelentette be Simon,

és látszólag meg is indult a város felé (érezte, hogy Kálmán nem mer egyedül
maradni velünk).

– Rendicsek, szerintem se csináljuk itt a feszültséget tovább!
Egyszerre kezdték el a gyors lelécelés mondókáját a megfelelõ erõnlét és lelke-

sedés megszerzése végett, fohászkodván ezzel a földöntúli hatalmasságokhoz:
– Kéz feljön, láb kipörög, enyhe gumiszag érzik a levegõben, fül hátracsapó-

dik, tüdõ zihál, kanyarban a könyök és a fül a földet éri!
Ezt követõen azonban csak Mikorka Kálmán viharzott el, a ravaszdi Simon

markába vihogva már vissza is telepedett eredeti leshelyére, ahonnan „szaba-
don sasolhatja a nõt”.
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194.� Bár a Mezítlábi Réten minden tûzrakás nagyon szép lánggal lobogott,
Péter ragaszkodott hozzá, hogy a nagy központi tûzhöz mindenki hozzon leg-
alább egy kis parazsat. Mindenki adjon hozzá valamit a találkozáshoz, amibõl a
többiek erõt meríthetnek. Látva, hogy a sapkamanók milyen lelkesen táplálták
a tüzet, lelkesen felkiáltott:

– Gyerekek! – majd széttárt karral, mosolyogva, lehunyt szemmel bólintva
hozzátette: – Errõl van szó!

195.� Mikorka Kálmán hamar felismerte, hogy lóvá tették, de ez már nem
segíthetett rajta: a „zimmezumos” vezérkar (Illés, Illás, Áron és Árpi, Simonról
már nem is szólva), pukkadozó röhögéssel vettek elégtételt rajta, mikor vissza-
ballagott a réten a tûz körül kuporgókhoz. Ez ellen az eljárás ellen nem is ágállt
különösebben, hisz maga is ezt tette volna a többiek helyében. Csupán egy kis
gyengén sikeredett csúfolódással próbálta elvenni a dolog élét:

– Hö-hö-hö-hö – nevetett szándékolt erõltetettséggel, egyben torz ábrázatá-
val egy csimpánz képzetét keltve, majd Simonhoz fordult:

– Degecrõl jöttél?
– Nem.
– Pedig degeci vagy!
Erre az élcre az ellentábor (Gaz Ella, Heré Imre, Bekre Pál és Wilu Pálné Kan-

disz Nóra) kezdett éktelenül röhögni. Simon sem várt sokáig a kontrával:
– Száz meg száz? – s mielõtt Kálmán felelhetett volna rávágta: – Pofon verlek

elszállsz!
– Ezer meg ezer? – folytatta Kálmán és ugyanazon lendülettel hozzá is tette:

– pofon verlek szétesel!
Szóval hol egyik, hol másik vezérnek volt több oka a kárörvendésre. Csak

szegény Sátortá Bori nem osztozhatott ebben az épületes vígasságban, lévén
éppen Patagóniában.

A kedves érdeklõdõ olvasók egy külön regény mellékletben térképen követ-
hetik nyomon Bori viszontagságos, kalandos útját.

196.� Magam, Gyöngyi nõvéremtõl kapott, egyben általa e nevezetes alka-
lomra festett gyönyörû, hernyóselyem nyakkendõmmel nyakamban (vejecske-
nyakkendõ) díszelegve elérkezettnek láttam az idõt egy pompás szónoklat
megtartásához:

– Egyszer régen, talán nem is olyan nagyon régen, gyermekember koromban,
egészen pontosan akkor, amikor tétován elindultam a romlás útján: életemben
elsõ ízben fogott el a vágy, hogy milliomos legyek. Nem volt ennek a vágyako-
zásnak semmi különösebb oka, családunk pompásan eléldegélt az osztályrészéül
jutott pénzecskébõl... egyszerûen csak arra gondoltam, hogy nagyon jó lehet
dúskálni a pénzben, csörgetni az aranyakat... Mindez vagy 20–25 éve.

Akkoriban az egymillió forint olyasféle álomhatárnak tûnt, amit képtelenség-
nek látszott átlépni. Aztán tovább gondolkodtam: nem lehet, hogy tulajdonkép-
pen mi is milliomosok vagyunk? Mert ugye, ha eladnánk mindenünket: lakást,
kocsit, az összes bútorunkat... Meg is kérdeztem Apát, hogy õ mire taksálna
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mindenünket. A végén aztán arra a boldog megállapításra jutottunk, hogy egy
ilyen elképzelhetetlen helyzetben talán összejöhetne nekünk egy picit még több
is, mint egymillió forint. Akkor pedig mi is milliomosok vagyunk! Apa persze el-
mosolyodott a gyermeteg okfejtésen, és nem volt szíve kiábrándítani, úgyhogy
igazat adott nekem: „Igen, ha így nézzük, valóban milliomosok vagyunk!”. Ez-
zel aztán én be is értem egy idõre... vagy húsz évre. Menet közben aztán rádöb-
bentem én erre a fene nagy milliomosságra – folytatván tévelygésemet.

Egy szép napon aztán megvilágosodtam és felismertem, hogy Apa valójában
nagy igazságot mondott, sokkal nagyobbat, mintsem azt egyetemista fejjel fel-
ismerhettem volna önmagamtól. Akinek mindene megvan, még a milliókra
sincs szüksége, az az igazi milliomos! Ezzel a nagyszerû felismeréssel
egyidõben hallottam elõször az eltévedt sapkamanó és a szomorú Holdleány
milliókat érõ történetét.65 Ha valami nagy baj ért, mindig meghallgattam és
egyre biztosabb lettem Apa igazában. Errõl az igazságról aztán már pofonegy-
szerû regényeket írni.

Köszöntsük tehát az Ötlet Születésének Ünnepén Döbrentey Ildikót mind-
azok nevében, kiknek fontos, hogy 25 éve megszületett, és mint azon kevesek
egyikét, akik milliomossá tettek!

Vilmos tósztot húzott, mi pedig általános éljenzés közepette ürítettük poha-
runkat az ünnepeltre. 

197.� Levente Péter – érthetõ okokból – nyomban táncraperdült örömében,
ami kellõ alapot szolgáltatott Yukka Pop Simonnak és Mikorka Kálmánnak ah-
hoz, hogy élceket faragva a látottakból, elmeél-csillogtatással-villogtatással pró-
báljanak meg imponálni a kiválasztott hölgyek elõtt:

– Nézd azt a két bokorarcú vénembert, hogy’ bohóckodnak! – kezdte Simon
Vilmosra és Péterre célozva.

– Pedig már egyik sem mai gyerek; olyan kopaszok, hogy hozzájuk képest a
villanykörte valóságos copfos indián.

– Hámozott ribizlik.
– Szkínhedek.
– Nézd ezt a sok szerencsétlent – az epés megjegyzéssel Simon ránk célzott –,

még élvezik is!
– Nem bírnák’ ilyen csecsszopóknak való ostobaságokra pazarolni a drága

idõmet. 
És ekkor hirtelen hõsünk: Mikorka Kálmán elõtt feltûnt saját romlatlan énjé-

nek képzete. Az ilyesmi csakis a legváratlanabb pillanatokban és kizárólag a
mesebeli Debrebencben történhet meg. Debrebenc egyébként is a közhiedelem
szerint a „maradandóság városa”; nincs mit csodálkoznunk tehát azon, hogy
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65 A milliókat érõ lemez – melynek B oldalán hallható a jelen regény pozitív cselekmény-
szálának magva – 1988-ban jelent meg KI KOPOG? címmel. A kiindulópontot jelentõ B
oldal címe: A mesebeli madár. A Komédium Színház ugyancsak mûsorára tûzte a lemez
anyagának dramatizált változatát 1995-ben Sapkamanó címmel, amely elõadásból fergete-
ges színházi produkció kerekedett. 
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valaki összefuthat benne régrõl visszamaradt valójával! Kálmán szeme elõtt is
így tûnt fel az a barna hajú fiatalember, aki tudományos, mûvészeti és irodalmi
karrierrõl álmodozva bõszen írta dolgozatát a Homo Erectusról. (Lásd még 69.�)

E furcsa jelenés felkavarta kissé és – lássanak csodát, kedves olvasóim – pi-
ciny rádiótelefonján egy nagyon fontos hívást meg is próbált rögtön lebonyolí-
tani: saját lelkiismeretét hívta azon a szupertitkos számon, amit mindõnk ismer
és valójában soha nem felejt el, csak néha elmulaszt feltárcsázni. A hívás hosz-
szan kicsöngött. Így, hogy Kálmán ennyire szerette volna meghallani saját lel-
kiismeretének hangját, a csöngés sokkal vontatottabbak tûnt.

Közben Vilmos egy vidám dalba kezdett egy egész délután fán kucorgó leveli-
békáról,66 mire egy apró, zöld kis jószág tényleg meg is jelent, mégpedig éppen
Simon mellett.

– Pfuj! Béka, behányok! – jelentette be a vezér.
A csengõszó erre elhallgatott, a vonal másik végén nem állt módjában senki-

nek felvenni a kagylót.

198.� Az ünnepcsúcs rendezvénysorozatának következõ állomásaként Her-
nádi Gyula kapta meg a világtörténelem elsõ Alternatív Kossuth-díját. A zsákba
rejtett Kossuth-díjnyi halom pénz pontosan azzal az egy darab alumínium fo-
rintossal volt több egy Kossuth-díjnál, mit szólásra emelkedve markában szo-
rongatott.

– A pozitív életminõség nem más, mint maga a boldogság – kezdte ünnepi
beszédét arról, amit ezen a szép napon a legfontosabbnak érzett. – A boldogság
pedig egyenlõ a szabadsággal: a tér-idõ korlátok legyõzésével. A szabadság
szent, a szentség egyenlõ a jó, a szép és az igazságos elegyével. A szabadság, az
emberi méltóság egyben az élet értelme, mely lehet, hogy eleve elrendelt, én
azonban mégis inkább úgy vélem: nekünk kell megteremteni azt. Ugyanakkor
a szabadság erkölcsi létezésünk minimális feltétele is, hiszen a szabad választás,
a döntés felelõssége határozza meg erkölcsi létezésünk minõségét. A Világ-
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egyetem legnagyobb energiaforrásának, a gondolatnak, a szellemnek, mint leg-
fontosabb értékteremtõ erõnek kell szolgálatába állnia az egész emberi nem-
nek. Egy ilyen szervezet igazi értékeket felvállaló párt lehet, mûködésében maga
a megtestesült szabadság.

– Bravó! Bravó! – zengett lelkes „emberhangon”, csengõ manóhangon, az erdõ
kellemes bassz-baritonján, mely hangfekvéseket kellemes, vidám C-dúr harmó-
niába rendezte a Mezítlábi Réten lengedezõ szellõ.

– Ebben a pártban nincs tagdíj – folytatta Hernádi mester –, nincs alsó, vagy
felsõ korhatár: a tagsági viszony (miként a szervezet felvállalt, képviselt érté-
kei) több, mint örökkévalóság ideig állnak fenn, hiszen a párt mûködése során
éppen a tér idõ dimenziójának korlátait is átszakítják.

– Ez marhaság! – jegyezte meg Yukka Pop Simon önmagáról sokat valló tö-
mörséggel.

– Tessék!? Szólt valaki? – kérdezte a szónok, egy pillanatra kizökkenve a gon-
dolatmenetbõl.

– Marhaság! – felelte Mikorka Kálmán önérzetesen Simon helyett.
– Ezek itt komplett hülyék! – vonta le következtetést az író, és mintha mi

sem történt volna folytatta (miközben a két cégvezér a regény hagyományait
követve menten szörnyethalt és olyan ábrázatot öltött, mint amilyet azok szok-
tak, akiket „feladtak, oszt’ nem jött meg”): – A párt tiszteli mindenki politikai
meggyõzõdését, ugyanakkor nem ismer el semmiféle állami költségvetésbõl
történõ párttámogatást. Egy párt (ha ad magára) legyen önfenntartó, még, ha
céljául nem is a boldogságot tûzte ki, akkor is! A tejes diszkrimináció mentessé-
get, szabadságot és egyenlõséget hirdetünk. A párt egyetlen korlátozó tényezõt
tekint sajátjának: azt az individuumot, vagy társadalmi intézményt, aki, vagy
amely elméletben, vagy gyakorlatban az ember szabadságát diszkriminálja bár-
mely formában, azt a párt is diszkriminálja.67

– Bravó! Bravó! – zengett ismét lelkesülten, ám ezúttal E-dúrban (vidámság
helyett az elégedettség hangján) a Mezítlábi Rét.

Mindnyájan a boldogság pártján álltunk (és állunk), mindenféle szervezet
nélkül.

199.� Az Ötlet Születésének Ünnepén elérkezett a felhõtlen vígasság, a
táncmulatság ideje. Ennek módját megfelelõ módon megadni kívánván egész ün-
neplõ sokadalmunk Rio de Janeiróban termett. (Tudtam egy egészen rövid utat a
Nagyerdõ egyik eldugott sarkából, csak lefordultunk egy ösvényen, sétáltunk
vagy húsz métert és már ott is voltunk – nem kell feltétlenül a sok ezer kilomé-
teres kerülõt használni.) S hogy miért éppen ott? A válasz igen egyszerû: ez a
világ legjobb bulija! A maga nemében felülmúlhatatlan, s mint ilyen része kell
legyen az ünnepcsúcsnak. Ez a négynapos fesztivál ugyanis arról szól, hogy
szambaiskolák vetélkednek egymással az elsõrangú, illetve a másodrangú minõ-
sítésért, mégpedig annak vonatkozásában, hogy mely iskolák táncosai tudnak a
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legjobban szambázni és tudásukat a legfantáziadúsabban, vagy a legvérpezs-
dítõbb extázisban bemutatni. Szó sincs itt vérbefagyott emberek kerékbetört
eszméirõl, nemzethalálról, vagy a vészterhes múlt feletti kesergésrõl ilyen-olyan
dúlásról, vészrõl, cmészárlásról. Annál inkább fantasztikus jelmezekben (vagy
éppen pusztán egy tangabugyiban) táncoló, káprázatos táncoslányokról, azaz a
nagyszerû boldog jelenrõl, az Örömrõl. Aki ezt itt, e fergeteges táncorgiában
nem ismeri fel, az magára vessen! Az emberiség azon szerencsés hányada,
amely részese lehet egyszer életében a Riói Karneválnak, belekóstolhat abba a
boldogságba, mit példának okáért a hét másodpercnél távolabbi történésekre
emlékezni nem képes teknõsök élhetnek át hosszú életük során (gyakorlatilag
folyamatosan a jelenben élve)! (Saját elméletem szerint a teknõsöknek és nem
Ádámnak és Évának sikerült a tudás fájáról szakítani az Édenkertben, ugyanis
az ilyen életforma „tudása” az igazi Tudás. Ugyanakkor az ember, ha sorsa úgy
hozza és elveszti emlékezetét szánmalmassá, magatehetetlenné válik.)

Szóval: peregtek a dobok, dohogva lüktetett a szamba lelke. Csak miheztar-
tás végett: a szambaiskolák kísérõzenekaraiban a dobosok száma hozzávetõle-
gesen ötszáz fõ! Elsõosztályú, vérbeli muzsikusok. Az a szambaiskola, melynek
csillogó jelmezeiben mi, az ünnepcsúcs résztvevõi is pompáztunk minden kö-
vet megmozgatott a siker érdekében (felkerülvén az elsõrangú szambaiskolák
sorába nagyságrenddel nagyobb állami támogatásban részesülhettek); a zene-
kart egy zseniális, vaskezû dobos vezényelte, akit az ünnepre való tekintettel a
hatóságok ideiglenesen szabadlábra helyeztek. (Komoly dolog az állam szigora,
de ha szambáról van szó, nos, akkor a még ennél is fontosabb érdek – miként
az olimpia szelleme a háborús indulatokon az ókorban – gyõzedelmeskedik.)
A mi szambaiskolánk sem állt több táncosból, mint egy átlagos iskola: mintegy
hatezer táncosból.

Hogy el ne vesszünk a tömegben, s a fergeteges színkavalkádban mindnyá-
jan felöltöttük „láthatatlan” sapkáinkat, melyet ki-ki maga készített Péter és Vil-
mos sapkanótájának szabásmintája szerint.

A szambázva felvonuló tömeg nemcsak a színek, a mozdulatok, de a hangok
kavalkádjában is örvénylett. Esetünkben ez azért bírt különös jelentõséggel,
mert Vilmos csakis így bukkanhatott rá régen elveszett síphangjára, melyet egy
széles ívû vetõdéssel (robinzonád) kaparintott meg ismét, s gyömöszölt vissza a
mókás hangú kis zeneszerszámba. Egy harsány rezesbanda sánta pikulásának
félrecsúszott felhangját csípte fülön.

– Bocsássál már meg, de ez már aztán tényleg sok! – fordult Mikorka Kálmán
Yukka Pop Simonhoz.

– Tudod milyen ez a két fickó? – tette fel válaszképpen Simon a költõi kér-
dést (természetesen Péterre és Vilmosra gondolva), majd maga adta meg a vá-
laszt: – Nem szép, de roppant ostoba.

– Nem vagyok egy nagyképû, aki kaszával borotválkozik, de ez a buli tény-
leg nagyon kevés, akár a törökmézben a janicsár. Akármikor összedobnék egy
ilyet, ha lenne pazarolnivaló idõm! Van is egy nagy tervem – Kálmán szeme
(mint súlyos ezüstös pénzérme) csillant fel. – A debrebenci Nagyerdõ sorsát
száz esztendõre meghatározó program van a fejemben. Kiveszünk onnan egy
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pár koszvadt fát, a Békás tavat lecsapoljuk és már nõnek is a szállodák az égig
az újonnan termett szálloda és szórakoztató centrum körül, gazdasági utak,
vendégparkolók erdejében. Szállodaerdõ... milyen szépen is hangzik. A Békás
tó helyén pedig látványfürdõ és aquapark, (mélygarázs vízeséssel) lesz. Az egy-
kori erdõ felé vezetõ sétány melletti villák klubok, játéktermek, panziók ottho-
nai lesznek. Itt lesz Amerika a Nagyerdõ helyén: a gyöngyvirágos tölgyesbõl
Las Vegas!!

– Isten áldása legyen rajtad! – vetette közbe Wilu Pál, a debrebenci politikus
és pap, miközben olyan gúvadt szemeket meresztett egy izgatóan ringó csípõre,
mintha nem is Kálmán ötletét, hanem a táncosnõt akarná nyomban magáévá
tenni.

– Bezzeg itt! – folytatta Kálmán fejcsóválva. – Sántító pikulás!... Nem igaz!!
– Bizony, bizony, nagyon kevés ez – tette hozzá helyeslõen Simon –, mint

Balatonszeletben a hullámverés.
Majd Bármy Áron következett:
– ...mint dobostortában a ritmusérzék...
Majd Heré Imre:
– ...mint túristaszalámiban az idegenvezetõ...
Majd Pisch Illés:
– ...Mackó sajtban a brummogás...
Majd Wilu Pálné Kandisz Nóra:
– ...mint Camping sajtban a melegvizes zuhanyozó csaptelep alátétje...
Majd Nagy Árpi:
– ...mint trójai faló az epsomi derbin...
(Bekre Pálnak és Bekak Illásnak nem jutott eszébe semmi, úgyhogy õk csak

bután ültek tovább a helyükön.)
Az örömtõl fûtött, forró lávaként hömpölygõ, szambázó tömeg persze mit sem

foglalkozott a két rivális cég vezérkarának fanyalgásával. Ott, ahol még az egyéb-
ként nincstelen koldusnak is több tucat pompázatos jelmeze van, melynek egyi-
kétõl-másikától csak akkor hajlandó megválni, ha a nyomornegyedben düledezõ
viskója beázásaival veszélyezteti a ruhák állagát; ott ahol a lakosság egésze éves
szinten 4–5 hónapot tölt intenzíven a karnevállal és tizenkét havi részletben meg-
fizetendõ kölcsönbõl fizeti az egy havi fizetésének megfelelõ összeget évrõl évre a
jelmezekért, nos ott nem szökkenhet szárba az efféle aggályoskodás.

A hajnalig tartó mulatságot követõen, de még a másnap esti felvonulást
megelõzõen a szieszta idején, mikor a strandok forró homokjában, a szökõku-
takban folyik tovább a szamba és a pálmafák árnyékában a hûsölés, még a kel-
lemes esti 26 Celsius fokos enyhülés és az ismételt éjszakai zsezsgés elõtti ese-
ményekkel szakítjuk félbe az ünnepcsúcs leírását, mert elérkezett a:

200. jubileumi �.
Még fülünkben a szamba vérpezsdítõ ritmusával és érezve a forró homokot

talpunk alatt, szenteljünk néhány pillanatot a Földhöz legközelebb ragyogó �-
nak, a Napnak! Ennek jegyében ideírom a természet legfontosabb alapképletét,
a fotoszintézis kémiai folyamatainak összesített képletét:
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Amíg az alapképlet legvégén látható oxigénbõl percenként tudunk beléle-
gezni, nem árt, ha tudjuk: semmit sem muszáj, csak meghalni.

Ha pedig már azon csodában részesülhetünk, hogy emberként oxidálhatunk
végig egy életet, már csak arra van szükség, hogy az emberi méltóság elérésé-
hez szükséges négy alapelem is osztályrészünkül jusson: az Ész, az Ihlet, a Bõ-
ség és az Egészség.

Kívánjuk ezt egymásnak, hátha meg is kapjuk. Hogy kitõl? Na, ezt nem tu-
dom! (Speciel, ha én isten lennék, egyben rendes is lennék, és az oxidációra va-
ló képességen túl az emberi méltóság eléréséhez szükséges négy alapelemet is
eljuttatnám mindenkihez, nemcsak a Napocska fényét.)

201.� Ismét a forgatagban táncolva, felvonulva láthattuk miként tesznek szert
a kis sapkamanók brazil manó párokat, akikkel vígan járhatták a virtuóz manó-
szambát. Az apró manópárok közvetlenül a felvonuló szambaiskolák élén haladó
sztártáncosok és a nagy tömegben táncoló szambaiskolások pontosan koreogra-
fált táncát felvezetõ, egyben levezénylõ zászlóvivõk között ropták. Tehát pon-
tosan megtalálták helyüket a virtuózan improvizáló, teljesen önálló és szabad
kezet kapott sztártáncosok és a halálpontos, megbízható és felelõsségteljes
zászlóvivõk között.

A regény elején elveszett Tündérfióka egy Kankukk nevû mokány kis tün-
dérrel táncolt; Pinduri a kicsit visszahúzódóbb, de annál melegszívûbb Kistu-
tyival; Pintündért (varázsbanánnal hátizsákjában) Trottyosmajomivadék névre
hallgató, de azért mégis nagyon aranyos manó pörgette-forgatta; Bogármadár
Totodijjal lejtett nagy elegánsan; Fityiszlábú Krumplikondással cifrázta;
Káprázmány Lisztesegérrel; a kíváncsi Tündéregér Kondiselefánttal; Süntün-
dér Monnyal járta a táncot; Csigaböki – a vidítókezû – Röfimajommal;
Csokigolyó is igen szépen cifrázta Tutymorgó manóval; Nyalókafejûrõl már
nem is beszélve, aki Táti Déjdéjdéjjel mulatta magát.

A brazil manókkal pillanatok alatt prímán megértették egymást kétszeresen
is: az egyetemes manónyelven és a tánc nyelvén is. Mozdulataik a debrebenci
Békás tó nádasában sebesen száguldó, a vackorkörte lombjába a pongyolapitypang
díszes fejfedõjének apró gyöngyeit repítõ szelet idézték.
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202.� Rio de Janeiro Fészek Klubjában idõközben összesereglett kis társasá-
gunk újabb ünnepre készült. Lázár Ervin Kossuth díjas bulijára. Itt csatlakozott
társaságunkhoz a Hétfejû Tündér, Berzsián költõ, Zsiga föstõ, Sróf mester,
Dideki, Vacskamati, Dömdödöm, egy egész manógyárnyi manó és még annyi
csodalény, hogy felsorolni is tereh’. Szép ajándékként csillogtak a nem csodalé-
nyek „csak” emberek szemében. (Saját szóleleménnyel az ilyen csillogást „csil-
lagásnak”, vagy más szóval �-ásnak hívom.)

Magam úgy gondoltam illik nyomatékot adni örömömnek, hogy ott lehetek,
különösen azok után, hogy az ünnepelt megírta „Nagyapa meg a csillagok”
(Nagyapa + a �-ok) címû történetében az én Nagyapám történetét is, amit
egy szép tavaszi anyák napján ajándékként adhattam át Nagyanyónak. Olyan
ajándékként, mi nekem is ajándék volt. (Ilyesmi módon alapoztam meg külö-
nös kapcsolatomat Nagyival, aki még sok évvel halála után is küldözgette ne-
kem az égbõl egy meg nem szüntetett valutaszámla kamatait.) Szóval, egy kis
cserépfedelû, bársony gerincû könyvecskébe kézzel írt mókás történettel ked-
veskedtem neki:

„A hentes

Hol volt, hol nem volt, mindenesetre volt egyszer egy József nevezetû fiatalem-
ber. Hõsünk egy jó nevû klinikán dolgozott, történetünk idején kezdõ sebész-
ként karrierjének éppen abban az idõszakában, mikor a közhiedelem szerinti ke-
csegtetõ eljövendõ (egy befutott sebész osztályrésze) még a bizonytalanság
rejtélyes, sötéten homályló ködébe vész. Ez embert (különösképpen pedig bete-
get) -próbáló idõkben rendkívül fontos egy ambiciózus medikus számára, hogy
kitûnjék hasonszõrû kollégáinak lárvaarcúvá keseredett tömegébõl, lehetõség
szerint principálisa elõtt és persze orvostudományi tárgyú jeleskedéssel. Igen
ám, de hõsünk – lelke legmélyén tedd-ide-tedd-oda mihaszna – igencsak üggyel-
bajjal tehet szert olyan betegre, akin végzett beavatkozással kitüntetheti magát.

Ebben a nehéz helyzetben törekvõ hõsünk nem tehetett egyebet, mintsem
hogy a maga óvatos módján szembehelyezkedik bizonyos tradíciókkal és a
megfelelõ határok közötti vehemenciával bozontot növeszt, furcsa szemüveg-
kereteket ölt, hóbortosságot mímel, s ílymódon hívja fel a betegek és a befolyá-
sos kollégák célravezetõ figyelmét. Különös megjelenésével és viselkedésével
könnyebbnek vélte emlékezetessé tenni személyét az altatásból ébredt betegek
még nem teljesen tiszta tudatában: »Sikerült!« – közölte az együttérzõ öröm és
a bizalmaskodás nyájas hangján a beteggel, holott akkor látta életében elõször.

Célja a megfelelõ pozíció elérése volt (a paraszolvencia habzsolása, mint végsõ
cél gyomorbizsergetõen lapult meg a magasabb pozíció vágyképe mögött).
Ezért aztán magatartása is inkább az intézményt vezetõ, kiterjedt befolyás- és
kapcsolatrendszerrel rendelkezõ professzor úr irányában mutatta a legjellegze-
tesebb sajátságokat. Az intézmény szigorú és nem sokkal nyugdíj elõtt álló ve-
zetõje pediglen – hiába, ez már csak a korral és a ranggal járó, csaknem tör-
vényszerû hiúság –, ha mértékkel is, de kapható volt a hájjal kenegettetésre.
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Hogy a helyzet ne legyen annyira hétköznapi, s hogy apró színfoltként
mindebbe még hõsünk túlcicomázott kalpagokat viselõ mamája is beilleszked-
hessék, elmondom, hogy az ifjú orvos magát egyben szabadfelfogású, modern
festõnek is tartotta. (A stílus megválasztásában nem kevés szerepe volt a festõ
technikai jellegû fogyatékosságainak.) Személyiségének a jelen elbeszélésünk
szempontjából oly fontos összetevõjét komoly energiabefektetéssel bontakoz-
tatta ki nem ritkán az osztályon fekvõ betegek egészségének rovására is, meg-
esett ugyanis, hogy míg õ az orvosi pihenõszobában számítógép grafikákkal kí-
sérletezett (elunva az ugyancsak arra a gépre telepített flippert), a keze közé
keveredett szerencsétlen sorsú páciensek közelebb álltak a halálhoz, mintsem
azt bárki gondolhatta volna...

Lényeg az hozzá, hogy emberünk egy szépnapon arra az elhatározásra ju-
tott, hogy összekötvén a kellemest a hasznossal a szakmai elõmenetel érdeké-
ben csatasorba állítja a festészet múzsáját is. Így hát elsõ önálló kiállításán ki-
tüntetett módon adott hangot a professzor úr iránt érzett nagyrabecsülésének.
A kiállítóterem legreflektáltabb falára helyezte el a kiállítási anyag legjavát: az
édesanya és Woody Allen portréja között a professzor úr arcképét. Az inkrimi-
nált arckép címe: »A Mester« volt.

A kiállítást a klinika épületén belül rendezték meg; kényszerûen, mivel más-
hol nem lehetett, illetve direkte is a személyes érintettség folytán megcélzott
publikum okán. Hõsünk a sorsdöntõ eseményre készülvén minden apró rész-
letet kínos alapossággal készített elõ, nehogy valami ostoba apróság miatt a ki-
vételes alkalomban rejlõ lehetõségek kihasználatlanok maradjanak. A minden-
re kiterjedõ részletességgel végzett elõmunkálatok között sor került arra is,
hogy a festõ saját keze írásával nevezze meg alkotásait, ezzel mintegy jelezve a
kiállítás bensõséges hangulatát és annak személyes indíttatását. A kézírás szél-
sebesen odafirkantott cirkalmas betûi, furfangos betûkombinációi a zsenialitás
félreérthetetlen benyomását kívánták kelteni a szemlélõdõben... legalábbis az
alkotó szándékai szerint.

Egy szomorkás õszi délutánon elérkezett a nagy nap. Az ifjú festõ felfokozott
izgalommal várta a közönség reakcióit, mint ifjú sebész persze azt várta legin-
kább, hogy a professzor úrnak mi lesz a véleménye az arcképrõl. A szakmai tu-
dása miatt tisztelt, szigora okán pedig rettegett hatalmasság természetesen tu-
domással bírt a hízelgõ aktusról, így kollégáinak koszorújában megjelent a
nevezetes eseményen. Magát a festményt megpillantva elõbb meghökkent an-
nak formabontó expresszionitásán és udvariasan csak ennyit mondott: »Ilyen
szigorú lennék?«. A végzetes csapást azonban akkor mérte a Sors a szerencsét-
len ifjú szándéktévesztett akciójára, mikor a sebészprofesszor elolvasta a tanít-
ványa által odabiggyesztett címet. A cirkalmas betûk – a zsenialitás stigmáitól
torzultan – gonosz viccet faragtak a faramuci helyzetbõl és minden nézelõdõ
számára egyértelmûen csak ezt engedték kiolvasni magukból: »A Hentes.«“

203.� Az elmúlt év elsõrangú szamba iskoláinak káprázatos felvonulását kö-
vetõ õrületet mi, az ünnepcsúcs rendezvénysorozatának résztvevõi egy hegy-
oldali kisvendéglõben ücsörögve szemléltük. A liánfonatos székek, a hangulatos
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kertilámpák, a nyersfa bútorok (határozottan és szándékoltan) egy hétvégi há-
zikó benyomását keltették, ahol a teljes ellazuláshoz és fesztelenséghez elen-
gedhetetlenül szükséges az olcsó és barátságos felszerelés. Az égbolt ragyogó
tükörképe: Rio de Janeiro szikrázó fényei megunhatatlanul gyönyörû látvány-
ként terült el elõttünk. Innen, kissé eltávolodva a forgatagtól, a kellemes éjsza-
kában ábrándozva ötlött eszembe szeretett kis hazám, s hasított belém a fájda-
lom, hogy ha és amennyiben társadalmi, gazdasági viszonyait tekintve
mindenképpen „dél-amerikanizálódnia” kell is, éghajlatát, s ezzel együtt lakói-
nak temperamentumát, életformáját tekintve sohasem fog.

A felkavaró, lüktetõ szambát a teraszon felváltotta a szolid jazz: Stephane
Grapelli:68 You Took Advantage of Me. Ez a kellemes muzsika nemcsak engem,
de Hernádi Gyulát és Levente Pétert is nosztalgikus hangulatba ringatta. Gon-
dolatban õk is Európában jártak, mégpedig 1968-ban Párizsban, amikor a
hordószónok-pszichiáter-filozófus: Wilhelm Reich69 eszméi lángralobbantották
a Mao Ce Tung, Karl Marx és Herbert Marcuse70 nevét zászlajukra tûzõ fiatal-
ság forradalmi eszméit. Péter egy kulcstartóján fityegõ töltényrõl mesélt, me-
lyet a párizsi diáklázadások idején szedett fel az utcakõrõl és amely azóta is
(nagy haszonnal) figyelmezteti a nagy Levente-féle szabadalomra, a fel nem
cserélhetõ sorrendben mûködõ, életvezetési alap-hármas egységre: gondol-
kodás-döntés-cselekvés. A soha el nem sült lõszer halkan, de határozottan sut-
togja azóta is: „Gondolkodni, nem lõni!” Hernádi Gyula pedig (szellemi iker-
testvérével: Jancsó Miklóssal) bentrekedt a fellázadt Párizsban, s a római
filmfesztiválra (mint Rejtõ Jenõ regényhõsei szokták) taxival ment el. Mint me-
sélte: „Egy kicsit drága volt.”

Nem mintha célzásnak vettem volna a mondatot, de azért szerettem volna
õket meghívni valamire ezen a hangulatos helyen.

– Ne hülyéskedj már! – utasított el határozottan Hernádi mester. – Ma nyer-
tem kétezer márkát a kaszinóban. – Aztán elmesélte, hogy õ maga Szevasz-
topolba jutott 1945-ben hadifogolytáborba kõtömböket fûrészelni csak azért,
mert birka módján tartott a sokasággal; így majdnem az életével fizetett a gon-
dolkodás-döntés-cselekvés elvérõl szóló leckéért.

A bölcs graffiti-szerzõ mindeme tanulságot egy tömör felszólító mondatba
sûrítette: „Egyél tehénszart... több milliárd légy nem tévedhet!”
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68 Grapelli Stéphane francia jazz hegedûs; kellemesen könnyed és hallatlanul virtuóz játéka
még életében klasszikussá avatta az 1908-ban született muzsikust.

69 Wilhelm Reich (1897–1957), osztrák pszichoanalitikus Freud és Marx elmélete között ke-
reste a kapcsolatot, bizarr elméletei ellenére jelentõs eredményei voltak a szexuális elfoj-
tás és az autoritárius jellem közötti összefüggés feltárásában. A ‘60-as évek szexuális for-
radalmának szenvedélyes hangú elõhirnöke.

70 Marcuse, Herbert (1898–1979), az 1968-as párizsi diáklázadások ideológiai vezéralakja (az
öreg professzor maga sem gondolta volna).
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204.� – Szerinted, ecsém – kérdezte Yukka Pop Simon Mikorka Kálmántól
egy szomszédos asztal mellett – mikor fejezik már abba ezt a nevetséges szen-
velgést?

– Igazán elkolbászolhatnának már valamerre!
– Te, nem ez a fószer volt véletlenül az a... a... Mikka Makka... vagy, vagy Ma-

ki Kaki?
– Ja, rémlik, a tv-ben valami... valami majom állandóan kamuzott neki csoki-

ért, nem ez az?
– Megvan! Zsebtolvaj.
– Zsebtévé!
– Ja, persze! Nagyon súlyos!
Grapelli, az agyafúrt francia jazz hegedûs és csapata idõközben néhány perc

szünetet tartott, mit Gryllus Vilmos egy kis szakmai konzultációra használt fel.
Akkordfûzések és futamok erejéig hamarosan kibontakoztak egy jam-session
körvonalai. Mikorka Kálmán persze ezt sem hagyhatta szó nélkül:

– Ez a másik sem egy virgázó heavy metal szólista.
– Hát nem, elég gagyi egy fickó!
– Bezzeg az általam szervezett bulikon!
– Ne mondd! – fordult ezúttal szembe Kálmánnal egykori fõnöke.
– Igen, az én házibulimon jelen szokott lenni Stephanie monacói hercegnõ

(az én szabómnál varrat), meg Charles Bronson, meg Bill Clinton, meg Bud
Spencer, meg hogy is hívják, izé...

– Liz Taylor.
– Igen, meg Richard Burton, meg...
– Ezek mind nálam is ott szoktak lenni... meg Erzsébet angol királynõ is.
– Az angol királynõ az gagyi, nálam a Napkirály szokott bulizni, a XIV. Lali.
– Most lebuktál, az meghalt!
– Nem is!
– De is!
– Nem is!
– Hülye gyerek, feje kerek, lába iksz, feje gipsz!
– Gorillafejû!
– Rágcsálópofájú csúszómászó!
– Kucu, dagadék!
A csaknem tettlegességig fajuló polémiát Vilmos szakította félbe azzal, hogy

vérpezsdítõ rock and rollba kezdett (Grapelliék virtuóz kíséretével) zeneileg is
felvezetve az asztal felé közelgõ, inycsiklandó illatokkal gõzölgõ bablevest.

Péter felpattant székérõl és a szépen megmunkált tonett székkel virtuóz, mó-
kás táncba kezdett. Mindenki nagyon mulattatónak találta a dolgot, Yukka Pop
Simon elõbb még bekiabálta ugyan, hogy „óvodások mûsora”, aztán azonban
már csak magában gondolta, hogy „nem-e lehetne-é e abbafejezni már ezt az
ökörséget”, miközben tagjai inkább táncraperdültek volna.

Sõt! Mikorka Kálmán közben csendesen, elegánsan lelépett a színrõl (vagy
ahogy õ fogalmazott magában: „elkoccant a sunyiba”).
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205.� Fergeteges rock and roll show-vá alakult a szín, a látvány teljesen magá-
val ragadta Yukka Pop Simont, Még azt sem vette észre, hogy pontosan mikor,
hogyan, s miként került át a történések színtere a Mezítlábi Rét és a Suttogó Erdõ
szélén álló Kék Vaddisznóhoz címzett fogadó kerthelyiségébe. (Az egykori városi
nyaralóházat, majd pandúr õrtanyát a valóságban nem így hívják, azonban –
Nagyapám példáját követve, aki a Véndiófa Csárdát elkeresztelte – addig-addig
mesterkedek regényes történeteimmel, mígnem a képzelet valósággá válik.)71

Simon (megszabadulva Kálmán közvetlen kontrolljától) módfelett merész lé-
pésre szánta el magát: elhatározta, hogy táncolni fog, mégpedig a hõn áhított
hölggyel. Ehhez az elhatározáshoz igen komoly mértékben hozzájárult a szam-
báról angolkeringõre váltó muzsika: Vilmos és a rezesbanda (sánta pikulással)
lágyan pengetve, szelíden fúvogatva belekezdett egy kellemes melódiába, ami
nem igazán simulós, de azért kezdetnek nem lett volna rossz. Simon éppen ab-
ban a speciális önkívületi állapotban volt (torkában fennhangon dobogó szív,
fülében hangosan zugyborgó vér, kitágult pupillák, összeszorult gyomor, falfe-
hér bõr, ugyanakkor forróságérzet), mit mi, férfiemberek mindnyájan jól isme-
rünk több ízben átélve az ismeretlen hölgyek leszólítását megelõzõ pillanatokat,
amikor hirtelen kitörõ lelkesedéssel, eufórikus hangulatban berontott a tánc-
parkettre Mikorka Kálmán, aki egy remekbeszabott rózsaszán párduc jelmez-
ben és bal kezében egy Ibanez gitárral próbálta erõnek erejével megakadályoz-
ni Simon (vélt) románcának kibontakozását:

– Király pecsét, minden pecsét...
Simonnak hirtelen nem jutott eszébe adekvátabb ellenérv, mint ez:
– Csere, bere fogadom, többet vissza nem adom... izé, akarom mondani: ipi

apacs,... vagyis: stipi-stopi – viszont azt híven kifejezte ezzel is, hogy mereven
ellenzi Kálmán agresszív közbeavatkozását, majd ellentámadásba ment át: –
Mit keresel te itt, ebben a szedett-vedett maskarában?

– Pont te kérdezed? Te, aki épp az imént tekergõztél, vonaglottál itten világ-
nak csúfjára!?

– Lehet félbefejezni ezt az ostoba locsogást! Nyugodtan fogjad befelé az áb-
rázatodat és húzz innét!

– Csicskabéna!
– Mi az hogy csicskabéna?
– Hogyhogy mi az? Háta az, aki nem elég, hogy csicska, hanem még ráadá-

sul béna is.
– Na látod, ez egészen pontosan rád illik. Csak amondó vagyok én, kedves

barátom, hogy lehet elkoccolni!
– Azt már nem! Elõbb megmutatom, milyen is egy igazi produkció!!... Egyéb-

ként se háborogj, nem vagy te tenger!
Ezek után Mikorka Kálmán mindenre elszántan az ünnepcsúcs nagy köz-

ponti tábortüze mellé lépett (ne feledjék, kedves olvasóim, ismét a Mezítlábi ré-
ten játszódnak az események!), és nagy hévvel a gitár húrjaiba csapott.
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71 Lásd a De hol a lélek fogkeféje? 10., 13., 24., 137., 142., 200. §-ait.
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206.� Kedves olvasóim! Engedelmükkel eltekintek Kálmán produkciójának
részletes taglalásától; indokolásnak legyen elég ennyi: esztétikai okokból.

Ehelyett inkább ideírok egy érdekes megállapítást: számunkra, élõlények
számára olyasmi dolog rettegni az életveszélytõl, mint rettegni a veszett fejsze
harapásától! Életveszélyben ugyanis valójában a megtermékenyítésre váró pe-
tesejtek vannak. A „halálveszéllyel” pediglen egészen mást kell kezdenünk,
mintsem félni tõle. Egyrészt minden döntésünket úgy kell meghoznunk, mint-
ha a végsõ nagy elszámolás pillanatában lennénk, s akkor az aggodalomra
semmi ok; másrészt a halált magát kell nagy ravaszul elkerülnünk, mégpedig
csellel (másképp ugyanis nem megy). Például írjunk!

207.� – Na, milyen voltam? – kérdezte Kálmán elsõsorban Simontól.
– Elõbb azt mondd meg, hogy én milyen voltam akkor, amikor majdnem el-

kezdtem táncolni!
– Na jó, kafa voltál.
– Korodhoz képest te is, úgyhogy kvittek vagyunk.
– Itt a kezem, nem disznóláb!
– Szent a béka?
– Szent.
– Szívjuk el a békepipát!
– Oxigén! S hogy ennek az egész szívásnak valami értelme is legyen szente-

sítsük ezzel egyben a kettõnk közötti „fel nem jelentési, nem zsarolási megálla-
podást” is.

– OK.
– Van cigid?
– Na ná! – Mikorka Kálmán önkéntelenül a békepipapótló cigi után kapott. –

Ho-ho-ho-hóóó! Nem Pitiszka Peti! Elõbb adj egy rágót, neked mindig van!
– Tessék! Ennyit a nem zsarolási megállapodásról.
– Most mi a baj? Még nem szívtunk el semmit.
Természetesen mindkét játékszer – a cigi és a rágó is – a vezérek cégei által

elõállított speciális termék volt, mely csalafinta szerkezetek óriási durranással
viszonozták, ha valaki rá akart gyújtani, illetve nyammogni szeretett volna.

208.� Az Ötlet Születésének Ünnepe ott ért véget, ahol (a 180.� végén) elkez-
dõdött: a Mezítlábi Réten. A kis és a nagy központi tûzrakás melegen parázsló,
fel-fellobbanó hamuval égett, jólesett ellazult pupillákkal belerévedni a tompán
pattogó, ropogó, hamvadó tûzbe. A kipattanó kis szikrák, az apró durranások
szelíden idézték fel Rio de Janeiro fényeit, és a karnevált záró fergeteges és gi-
gantikus tûzijátékot, ahol a négy napra fényûzõ pompába öltözött igazi nagy
sztárok: zászlóvivõk, sztártáncosok ugyanilyen csendes csodálattal meredtek
az égbolt csillagdíszeire. Annak a szambaiskolának a sztártáncosa is – egy fiatal
lány –, aki az ünnepcsúcs csapatával vonult fel a karneválon, a �-okat bámul-
ta, az égbõl hulló tûzesõ halványan, a sötétség könnyû fátyolát csak gyengéden
lebbentve világította meg azt a kis viskót, amelyben lakott. Nem érdekelte már,
hogy szambaiskolája ebben az évben sem került fel az elsõrangúak körébe.
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A család szeme fénye külön szobában lakott, két okos kis korcskutyával osztot-
ta meg omladozó falú szobácskáját. A színes félhomályban minden elragadóan
szépnek tûnt.

209.� Ebben a csillagban mellékelem az ünnepcsúcs vendégkönyvének né-
hány bejegyzését
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Hatodik Kunszt:

Óh!

„És õk cselt szõttek. 
Ám Allah is cselt szõtt. 

Allah a legnagyobb cselszövõ.”72

168

72 Korán 3. szúra 54. (Fordító: Simon Róbert, második, javított kiadás, Bp.: Helikon Kiadó,
1994.)
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210.� Döbrögi barátunk, aki még a 184.�-ban nagyszabású vállalkozásba
kezdett: a Mindenható nyomába eredt, s ezért kimaradt az ünnepcsúcs rendez-
vénysorozatából, regényünk ezen pontján bukkan elõ ismét. Fontos körül-
ményként ajánlom a kedves olvasók figyelmébe azt a tényt, hogy Döbrögi a
fentebb említett ponton történõ távozása miatt a közvetlenül azt követõ leírá-
sokat már nem ismerhette, fogalma sem volt arról, hogy Isten létezését elõbb
elvetettük, aztán különféle kételyeket ébresztettünk e kérdés körül. Ha mind-
errõl tudott volna, talán el sem indul, mert vagy meggyõzõdésévé válik, hogy
Isten nincs, így az Lúdas Matyi sem lehet, vagy pedig megretten a Mindenható
rendkívüli ravaszságától, erejétõl és elmegy a kedve az egésztõl. Ilyen esetek-
ben ér véget egy regény. Mi azonban folytatjuk.

Éppen azokban a pillanatokban találkoztunk Döbrögivel, amikor már csak
néhány perc választotta el a nagy találkozástól.

Nem is baj, hogy az elmúlt négy napot, s éjszakát nem szambázta át, még
ereje teljében is rendkívüli feladat, nemhogy ötödnaposan elnáspángolni a Vi-
lágegyetem teremtõjét. Maga a regényíró is tekintettel volt regényhõsének erre
a rendkívüli küldetésére, s hosszú pihenõ után, 78� elteltével késztette hõsét
arra, hogy ismét megpróbálkozzék visszaverni valamit Lúdas Matyin. (Csupán
a rend kedvéért: eddigi verések: Mikorka Kálmán 36–42.�-ok; B. Viz Elek
70.�; Én 102.�; a vidámparki pofozógép: 102.�; Fazekas Mihály 131.�)

211.� Maga a gondolat egyébként magától az Úristentõl sem teljesen idegen.
A Bibliában a sugallatára író szerzõk megemlékeznek Jákób nevezetes tusako-
dásáról a Jabbók folyó partján, mely viadal során egy álló éjszakán át birkózott
magával az Istennel. (Mózes, I. 32. 21–32. – Isten) A küzdelem nem is volt any-
nyira egyenlõtlen. A Teremtõ, hogy a hosszú tusakodás nem vezetett ered-
ményre: „látá, hogy nem vehet rajta erõt” kénytelen volt gáncsot vetni Jákob-
nak, aki viszonylag simán, egy csípõficammal megúszta dolgot.

Mindazonáltal az is elgondolkoztató, hogy ki lehetett az a tisztázatlan kilétû
tag, aki Márk evangéliuma szerint Jézus elfogatásánál még akkor is kitartott az
Isten fia mellett, amikor az összes tanítvány már eliszkolt, majd kicsit késõbb,
otthagyva ingét gatyáját, immáron meztelenül, maga is elszaladt.73 Egyesek
szerint maga Márk.

Gyenge poén lenne, ha Döbrögi lett volna az?

212.� Attól tartok, hogy amennyiben a teremtõ igazán akarta volna – bármi-
lyen kemény legény legyen volt is ez a Jákob – sokkal jobban is elláthatta volna
a baját. Aki ugyanis mindenható, annak fogalmilag végtelenszer nagyobb erõ-
vel kell rendelkeznie, mint egy földi halandónak, akinek ereje korlátok közé
szorul. Ez a végtelen erõkülönbség pedig lehetõvé tette volna számára, hogy
végtelenül laposra verjen bárkit, ez pedig messzemenõ elméleti fizikai követ-
keztetésekre enged jutni bennünket: Albert Einstein óta tudván-tudjuk, hogy
az energiát hordozó gravitácós térnek is van tömege, ami módosíthatja a Newton-
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73 Márk, 14. 50–52.
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féle tömegvonzási törvényt (lásd 102.�). Ez a módosító hatás annál nagyobb,
minél inkább csökken a test mérete. Ez a testméret csökkenés R = Gm/c négy-
zetméretnél különös kapuhoz érkezik. Ez itt kérem a végtelen kapuja! (R = a
test sugara; G = gravitációs állandó; m = tömeg; c = fénysebesség) Ekkor
ugyanis a test saját gravitációs sugarának méretére csökken, a test felületén a
tömegvonzási erõ végtelenre nõ, a test már nem képes ellenállni az összehúzó-
dásnak, még a fény sem képes felületét elhagyni. A test matematikai pont mé-
retûvé „omlik össze”, eléri az úgynevezett szingularitást. Namármost, egy ilyen
Jákob méretû, kb. 70 kg tömegû krapek esetében a gravitációs sugár mérete
hozzávetõlegesen 10 a mínusz huszonharmadikon cm. (Arányait tekintve ez
akkora méretcsökkenés, mintha a Napot egy 3 km sugarú gömbbé sûrítenénk.)
Nos, egy ilyen kiadós laposraverés következtében beálló szélsõséges körülmé-
nyek között már semmi sem hagyhatja el az összeroppanó fráter testének fel-
színét, a mozgás, a tér és az idõ egyszerre kezd elenyészni, amikor pedig a test
gravitációs sugara eléri a 2 Gm/c négyzet nagyságot (illetve kicsiséget) az idõ az
egy pontban sûrûsödött test felszínén megáll! A kiterjedés nélküli pontról alko-
tott eukleidészi axióma megelevenedik. Az így helybenhagyott ipsének aztán
nem áll módjában tovább ellenkedni, arra ugyanis a szó legszorosabb értelmé-
ben nem kínálkozik se tér, se idõ. Keletkezik egy fekete lyuk, melyet e térben
többnyire nem jelez semmi, csak óriási gravitációs ereje.

Könnyen meglehet tehát, hogy a Világegyetemben lévõ rejtélyes fekete lyu-
kak valójában az Istennel birokra kelt lények küzdelmének sírgödrei. Talán ez
ellen a lehangoló végkövetkeztetés ellen védekezve alkották meg az elméleti fi-
zikusok azt az elméletet, mely szerint a fekete lyuk nem egy ilyen különleges
ütésváltás hûlt helye, hanem egy olyan pont, melybõl egy másik dimenzióba
emelkedett ki egy másik világegyetem, mely a mi világunkban csak egy a kvan-
tummechanika számára értelmezhetõ pont, míg a másik világban az a kezdet
kezdete. A legszebb az lenne, ha a két elmélet ötvözete lenne a valóság, de er-
rõl sajna soha meg nem gyõzõdhetünk személyesen, ugyanis ez a fekete lyuk
olyan szûk, hogy azon bizony lehetetlen átkúsznunk egy másik világegyetem-
be, még akkor is, ha ilyen egyáltalán létezik.

Mindezen tények ismeretében kérem tisztelettel kedves olvasóimat, hogy
lelkük mélyén kellõ tisztelettel méltassák jelentõségét regényhõsünk bátor vál-
lakozásának!

213.� Mielõtt továbbmegyünk tegyük közösen megfontolás tárgyává Hernádi
Gyula megállapítását: „Az elméleti fizika a legmagasabbrendû absztrakt
költészet.”74

214.� Most pediglen vegyük górcsõ alá ezt a nevezetes találkozót! Az ese-
mények leírását egyébiránt megtalálhatjuk a Szent Biblia 67. könyvében. Ez
egy igen különös könyv, hiába keressük a Biblia Mózes I. Könyvétõl János
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Apostol Mennyei Jelenésekrõl Való Könyvéig tartó 66 könyve között; ezt a
könyvet ugyanis mindenki magában és magának írja meg. Az egyes emberek
számára legalább annyira fontos és tanulságos ez, mint az emberiség történel-
me szempontjából Szókratész pere az athéni nép törvényszéke elõtt, Jézus pere
Pilátus elõtt, vagy éppen Galileo Galilei pere a Szent Officium elõtt.

Döbrögi egy különleges tárgyalóteremben ült a közönség népes táborában.
A zsúfolásig telt teremben mindenki jelen volt minden szereplõm, mi is mind-
annyian, kedves olvasóim, sõt, most kivételesen (jóllehet e könyvet nem olvas-
sák) a többiek is mind-mind. Fazekas Mihály szélsebes luxus-Bugattiját követve
érkeztünk meg a tárgyalásra. Fazekas mester rögtön észrevette Döbrögit, de a
nagy tömegben már nem tudtunk a közelébe férkõzni. Az elsõ sorokban ült és
annyira lekötötték figyelmét az események, hogy nem vett észre bennünket,
bármennyire is integettük. Kiabálni nem lehetett, így is elég szúrós szemmel
néztek ránk a teremõrök: kerubok, egytõl-egyig lángpallossal kezükben!

� � �

Könyv a Lelkiismeret Legeslegfelsõbb Bíróságáról

Ez itt nem a Legfelsõbb Bíróság átvilágítós pacákokkal a kapunál, akik mágne-
ses botjaikkal kimutatják a lakáskulcsomat, meg a parkolóba szánt aprót; itt
nincs bársonyszõnyeg mellett ücsörgõ, behemót Justitia szobor, meg bíborszínû
kárpit, méregzöld függöny, márvány burkolat, diófa pulpitus, fõleg pedig nincs
ocsmány szabású, tépõzáras talár. Itt kérem szikrányi helye nincs a bohócko-
dásnak, ez egy annál sokkal komolyabb hely: a Lelkiismeret Legeslegfelsõbb
Bírósága! Itt nem eshetünk absztrakcióink csapdájába. Egy faragott márvány-
tömb nem testesítheti meg számunkra az igazságosság szellemét, még ha egy
bekötött szemû nõt ábrázol, akkor sem. Itt pontosan tudjuk, hogy az efféle
absztrakciókat, mint például „jogállam”, a „bíróság, meg annak a tekintélye”, a
„párt” stb. épp azért hívják absztrakcióknak, mert a valóságban nem léteznek, hi-
szen ABSZTRAKCIÓK. Ezen a tényen még az sem változtat, hogy különféle
absztrakciókra hivatkozva néha megadóztatnak, valamire kényszerítenek, kihasz-
nálnak, szélsõséges esetben akár megnyomorítanak, vagy megölnek bennünket.

Mindebbõl az is következik, hogy a „bizonyítási eljárás” nem követi sem a
büntetõ-, sem a polgári peres eljárás szabályait. (A lelkiismereti igazság feltárá-
sánál semmi szükség az efféle sallangokra.) Amint mi is csatlakozunk a tárgya-
lás nézõközönségéhez a Lelkiismeret éppen úgy döntött, hogy szembesítést
tart Mindannyiunk Közös Énje (a továbbiakban: MI) és az ISTEN között.
(A Lelkiismeret leggyakrabban a szembesítés eszközét választja az igazság fel-
derítéséhez.)

LELKIISMERET (mikrofonon kiszól a folyosón várakozóhoz): Kérem az Istent,
hogy fáradjon be! (belép egy idõs, szakállas úr)
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ISTEN: Jó napot kívánok, én vagyok a Mindenható Isten. (Személyi igazol-
ványát átadja a Lelkiismeretnek.)

LELKIISMERET: Ön absztrakció?
ISTEN: Nem. (Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a füllentést a Tízparancsolat

nem tiltja.)
LELKIISMERET: Szembesíteni fogom az itt jelenlévõ MI-vel. Az eljárás célja

az elsõfokon (tehát nem jogerõsen) az emberiség eredendõ bûnösségét kimon-
dó ítélet felülvizsgálata másodfokon. Az eljárásra az Ember fellebbezése folytán
került sor. (A Lelkiismeret ismerteti az iratokat: A Biblia vonatkozó részeit, különös te-
kintettel Mózes I. könyvének 3., a „bûnesetrõl”, az „átokról és ígéretrõl”, valamint a „ki-
ûzetésrõl” szóló verseire; további iratismertetést egyik fél sem kér.)

MI: Ön ezek szerint azt állítja, hogy az Ember bûnös.
ISTEN: Igen. Mégpedig az egész emberiség, oly módon, hogy az elsõ ember-

pár bûnbeesése óta mindenki egy „rossz vágányon száguldó vonaton” ül. Az
áteredõ bûntõl csak úgy szabadulhattok, ha errõl a vonatról leszálltok.

MI: Ezen a „vonaton” ezért pusztulhat el csecsemõ AIDS-ben, háborús bor-
zalmakban, vagy éppen keresztes hadjárat áldozataként annak ellenére, hogy
ártatlan?

ISTEN: Igen.
MI: De ez kegyetlen is és igazságtalan is.
ISTEN: Nem, csak következetes.
MI: Miért volt egyáltalán bûn szakítani a jó és gonosz tudásának fájáról? Az

Ember tudás nélkül törvényszerûen pusztulna el a többi élõlény között vesze-
delmes agyarak, karmok, villámgyors lábak, méregfogak, hatalmas agancsok
híján. Ha a tudást félti az Embertõl nem tesz egyebet, mint hogy létünket kér-
dõjelezi meg.

ISTEN: Az Édenkertben a törvény egyszerû volt: Ne szakíts arról a fáról! Az
ember ezt a törvényt megszegte.

MI: Ádám és Éva nem cselekedett semmi rosszat, mivelhogy csak az „almá-
ba” harapva jöhettek rá arra, hogy az egyetlen törvény megszegése rossz, hi-
szen addig a pillanatig tudatlanok voltak. Miért nem adta meg az esélyt az elsõ
emberpárnak arra, hogy erkölcsi felelõsségük tudatában dönthessenek?

ISTEN: Mégis, hogyan gondolod ezt?
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MI: Egy mindenható erõ képes lehetett volna megvonni az embertõl a tu-
dást. Vagy nem is mindenható ez az erõ?

ISTEN: Dehogynem!
MI: Nem valamiféle szándékos csapdáról, esetleg kísérletrõl van itt szó? A fa

nem éppen azért volt ott, hogy gyümölcsébe beleharapajanak? Ki vitte kísértés-
be Ádámot és Évát, csak nem Ön, akihez imádkozni szokás: „...ne vigy minket
a kísértésbe...”? Vagy aki Ézsaiás próféta kinyilatkoztatása szerint: „...ki békes-
séget szerzek és gonoszt teremtek; én vagyok az Úr, ki mindezt cselekszem!”?75

ISTEN: Ez nem kísérlet volt, hanem próbatétel. Szóval, itt valami nagy-nagy
félreértés van. A kísértõ pedig nem én vagyok, hanem a Sátán.

MI: Hát az meg ki az ördög?
ISTEN: A személye, létezésének oka ne érdekeljen benneteket. A stratégiáját

kell megérteni és felvenni vele a harcot.
MI: Erõsebb mint Ön?
ISTEN: Nem!
MI: Akkor miért nem harcol Ön ellene a saját végtelen erejével? Miért az

Embernek kellett volna megõriznie az Édent a Gonosztól?
ISTEN: Mert kifürkészhetetlen vagyok... a magam számára is.
MI: Nem értem.
ISTEN: Nem baj.
MI: Ahogy a mi Lelkiismeretünk most itt bíráskodik, az Ön lelkiismeretének

hangja ugyanúgy megszólal néha?
ISTEN: A kérdés értelmetlen. A ti lelkiismeretetek hangja valójában az én

hangom. (A Lelkiismeret dühösen felpattan ítélõszékébõl.)
LELKIISMERET: Kikérem magamnak! Nyomatékkal kérem, ne sértegesse a

független bíráskodás tekintélyét.
ISTEN: Elnézést bíró úr! (majd „félre”) Még szerencse, a nyugodt Lelkiismeret

ugyanis a Sátán találmánya.76

MI: Az Ön lelkiismeretével kapcsolatban én tulajdonképpen Jóbra gondol-
tam. Ha Ön szereti az Embert, nem fáj, amikor „fogadást köt” a Sátánnal és
megkínozza ártatlan hívét?

ISTEN: Tisztában voltam azzal, hogy megnyerem a fogadást.
MI: Így könnyû!
ISTEN: Igen.
MI: Viszont kegyetlen.
ISTEN: Jób itt ül a jobbomon.
MI: Nem látom.
ISTEN: Mert még nem támadt fel.
MI: Ez csak egy ígéret.
ISTEN: Ez nem csak egy ígéret, ez a Szabadító ígérete.
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MI: Hogyan lehet ezt elhinni?
ISTEN: Pál apostol szavaival élve: „a reménylett dolgok valóságaként”;77 te-

hát bízni kell!
MI: Bízzunk abban is, hogy a tûz nem éget? Maga Jézus sem vetette alá ma-

gát, mikor arra kérték.78 A kétkedés a gondolkodás, a tudás legfontosabb sarok-
köve, e nélkül se tudomány, se mûvészet, se erkölcs nem létezhet. Hitetlen Ta-
más kétkedése pejoratív, ha Jézussal kapcsolatos, ha viszont Hitler, vagy Sztálin
vonatkozásában lett volna az egyetlen kétkedõ a tanítványok sorában, akkor
kiemelkedõ és egyben egyetlen hõsként tekinthetnénk rá a történetben.

ISTEN: A bibliai hit nemcsak reménykedésbõl áll, az ismeretek, a szívbéli bi-
zalom és a cselekvõ engedelmesség hármas egységére épül.

MI: Mégis, nem gondolja, hogy a hithez több bizonyosság kell az embernek;
Istennél jobban senkinek sem kellene tudnia, hogy az Ember miként közelíthe-
tõ meg!

ISTEN: Ezért nyilatkoztam meg az ember elõtt az „általános kijelentés” for-
májában.

MI: Mit csinált?
ISTEN: Megmutatkoztam a természet egészében... Ha egy egyszerû korsó

anyaga nem szervezõdhet össze véletlenül, egy alkotó ember akarata nélkül
azzá, ami, akkor a legbonyolultabb nagy egész: a Világegyetem hogyan tehetné
meg mindezt a Szellem, az Isten akarata, tervei nélkül?

MI: Ez valóban komoly érv, viszont nem ad magyarázatot arra, hogy a te-
remtõ erõt, az Istent mi hozta létre. Ha ugyanis a szellem nem az anyagból
emelkedik ki, akkor vagy öröktõl fogva létezett, vagy a semmibõl jött létre. Ez-
zel egyben elfogadjuk azt, hogy elképzelhetõ az öröktõl fogva való létezés,
vagy a semmibõl való létrejövetel. Ilyen esetben viszont nincs okunk továbbá
azt mondani, hogy az anyag ne létezhetne öröktõl fogva, vagy hogy ne jöhetett
volna létre a semmibõl.

ISTEN: Ez valóban komoly érv.
MI: És?
ISTEN: Mi és?
MI: Ön erre nem tud válszolni?
ISTEN: Mondtam már, hogy kifürkészhetetlen vagyok... nem emlékszem

pontosan.
LELKIISMERET: Figyelmeztetem, Uram, hogy ez egy komoly szembesítés,

joggal várunk illõ komolyságot Öntõl.
ISTEN: De olyan régen volt ez az egész, végtelen idõvel ezelõtt.
MI: A téridõ és benne a Világmindenség nem lehet, hogy egyszerre jött létre

önmaga által, s egyben egyezik meg önmaga alkotójával?
ISTEN: Azt hiszem nem.
MI: Egyéb „bizonyíték”?
ISTEN : Maga a történelem.
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MI: Az a rengeteg borzalom?
ISTEN: Nem a borzalmak, hanem a történelem menete, fordulatai. A borzal-

makat az Ember okozza. Az akaratom, mint „megengedõ akarat” egy bizonyos
szintig szabad folyást enged az Ember akaratának.

MI: Akár direkt, akár indirekt eszközökkel dolgozó felsõbb hatalmat feltéte-
lezve is túlságosan nagy véráldozat és komoly szenvedés után nyilvánul meg
az Ön ember iránti „feltétlen szeretete” ahhoz, hogy ezt fenntartás nélkül el
tudjuk fogadni.

ISTEN: Pedig én a Világot az Emberért teremtettem azon a bizonyos hat napon.
MI: Bizony eléggé olyan is! Egyébként a hangya a maga „tudati szintjén”

ugyanígy vélekedhetne saját istenérõl.
ISTEN: Ez így is van rendjén. Ha nem így lenne, a Világ nem lehetne ilyen

sokszínû. Hidd el, a Világ keletkezésének oka az én szeretetem.
MI: Az nem fontos, hogy nekünk tetsszen?
ISTEN: De, nagyon!
MI: Akkor miért nem tetszik annyi embernek? És Önt miért nem szeretik

annyian?
ISTEN: Nem kell, hogy mindenki szeressen. Az Istent – csakúgy mint az em-

bereket – legalább annyira jellemzik utálói, mint azok, akik szeretik; bizonyos
emberek utálata kifejezetten hízelgõ is lehet. Az élet pedig azért nem tetszik
mindenkinek, mert bonyolult, ugyanis az Ember képességeit meghaladó terhet
vett a nyakába: vállalta a jó és a rossz közötti döntés felelõsségét.

MI: Nem vettünk mi semmiféle terhet a nyakunkba, egészen egyszerûen
nincs más alternatívánk. A jegesmedvét nem kísértette meg a Gonosz az Éden-
kertben, mégis kegyetlen természete van szegénynek. Mi is egyszerûen olya-
nok vagyunk, amilyenek vagyunk. Egyébiránt, ha Ön már látta a bûn terjedé-
sét, miért csak Ábrahámmal kötött szövetséget? Miért nem tud egy
mindenható erõ az összes ember „kiválasztásán” keresztül mindenkit megvál-
tani? Nem szeret mindenkit? Nem mindenható: szeretne ugyan, mégsincs be-
folyása minden eseményre; esetleg nem akar befolyással lenni minden ese-
ményre? Kisebb gondja is nagyobb ennél? Vagy egészen egyszerûen nincs is?

ISTEN: Ha nem hiszel, nem vagyok. Máskülönben szabadító tervemet min-
denki sorsába beleszõttem.

MI: Soha nem bicsaklott meg a keze a sors-írás, -szövés közben?
ISTEN: Nem, azt hiszem nem.
MI: Ennek az értelmét sem látom. Azt még értem, hogy Jézussal, egyszülött

fiával, saját testet öltött valójával mit tett: ha Ön úgy gondolta, hogy keresztha-
lálba küldi, miután „magával” tette ezt, megértem az áldozat minõségét, ráadá-
sul, ha ezzel tényleg megváltotta az emberiséget, akkor valóban nagyszerû dol-
got tett. No, de például a bibliai József? Mi, mindannyian egy kicsit Józsefek,
nem értjük miért kell homályos terveket szõni sorsunkba? Ráadásul gyakran
megesik, hogy a gonosz fordulat nem alakul jóvá, sokan bentrekednek olyan
börtönök, kutak mélyén ahol a szabadító ígéret nem teljesedhet be. Az efféle
gonosz terv szövõjének legfõbb mentsége az lehet, hogy nem is létezik.
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ISTEN: A sors gonosz fordulatait nem én találom ki. Én a magam részérõl
csak kiraktam az „útjelzõ táblákat”, parancsolataimat, aki mégis zsákutcába fut,
az magára vessen. A saját problémáját pedig mindenkinek magának kell meg-
oldania, hiszen ha más oldja meg azokat, az már nem is az õ problémája lesz,
hanem a másiké.

MI: Azokat, akik „zsákutcába futnak” elhagyja.
ISTEN: Nem én... õk hagynak el engem.
MI: Az Ön parancsolatai, ezek a bizonyos „útjelzõ táblák” nem felelnek meg

a legtökéletesebb erkölcsi parancsolatsor követelményeinek. A jószándék két-
ségtelen ugyan, de a megfogalmazás arra vall, hogy aki formába öntötte a szö-
veget, az bizony nem volt a szavak embere.

ISTEN: Hogy értsem ezt?
MI: Ha a természet mesteri megalkotása az Ön nevéhez fûzõdik is, minket,

embereket nem érthet meg, mint ahogy mi sem érthetjük meg egészen ponto-
san például a hangyák gondolkodását, világlátásukat, bármennyire is felettük
állunk szellemi képességekben. A gondolkodási szintek között a szakadék
mindkét partról nézve ugyanakkora. Ezért, ahogy mi sem a hangyák dolgában,
úgy Ön sem kompetens az Ember erkölcsi vonatkozásainak megítélésében.

ISTEN: Törvényeimet azért alkottam, hogy az Ember ne legyen a teremtett
világ minden elemében Istent látó, mindentõl rettegõ panteista; ne legyen lel-
ketlen ateista, aki számára nem létezik semmi, ami megfoghatatlan, így a szere-
tet sem; ne legyen a földi világban boldogtalan idealista; ne legyen a minden
értelmetlenségében hívõ és ezért gátlástalan nihilista. Ehhez képest vélemé-
nyedet csalódással hallom, egyben bizonyító erejû érveket várok!

MI: Rendben! Ön szerint az erkölcs legfontosabb alappillérét a Tízparancso-
lat foglalja magában?

ISTEN: Természetesen. Ez az Isten és az Ember közötti szövetség alapokmánya.
MI: Nos, az idegen istenekre vonatkozó tilalom enyhén szólva „sportszerût-

len” például a buddhistával szemben, akinek igazi erkölcsi értékeit ez a paran-
csolat semmi esetre sem határozhatja meg. A mindentõl rettegõ panteistának
pedig mindegy, hogy rettegésére ezer, vagy egy isten ad okot. A baj magával a
rettegéssel van.

ISTEN: Valóban, Buddhát – ezt a mosolygó „istent” – nem nagyon szeretem;
a rettegésre sem kívántam okot szolgáltatni.

MI: Buddhát nem Ön teremtette?
ISTEN: Na, jó, hagyjuk ezt!
MI: A nihilistát sem szabad bántanunk pusztán azért, mert nem látja az

Egész értelmét! Ettõl még saját cselekedeteinek lehet értelme.
ISTEN: Viszont én ragaszkodom hozzá, hogy higgyen bennem! Mózest is év-

tizedekig neveltem alázatra, mielõtt hagytam volna, hogy nagy tervét megva-
lósíthassa.

MI: A faragott képek készítésének tilalma egy újabb erkölcsi szempontból
semmitmondó parancsolat. Ráadásul a feszületek, a Jézust ábrázoló számtalan
freskó, szobor, a felmérhetetlen mennyiségû egyházi témájú mûkincs, a díszes
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oltárok, székesegyházak lényegüket tekintve ugyancsak a bálványimádás esz-
közei.

ISTEN: Egyrészt ez a parancsolat a lelketlen materialistákra vonatkozik: ne
istenítsd az anyagi valóságot!...

MI: Aki bármit istenít, az éppenhogy nem materialista, hanem istenhívõ. Aki
pedig materialista az hihet a megfoghatatlan szellemi, érzelmi jelenségekben,
csakhogy azok okait az anyagi világra, mint okra vezeti vissza.

ISTEN: Másrészt, ami a templomok, egyházi jelképek dolgát illeti: nos, egy
kicsit lehetek hiú, ha már én teremtettem a Világot, vagy nem? Egyébként sem
magamért vagyok hiú és féltékeny, hanem az Emberért.

MI: Hát?... Ennek a „fontos” parancsolatnak a szankciórendszerét sem ér-
tem. Mit ér a parancsolatot betartó leszármazóival ezerízig kegyes Isten ígéreté-
vel az, akinek mondjuk a harmadik leszármazója találna faragott bálványt ké-
szíteni? Ugyancsak miért kell büntetni a negyedik leszármazóját a
bálványimádónak, akinek esetleg még az ükapja sem követte el ezt a bûnt?!?
Mindez – nyugodtan állíthatjuk – butaság.

ISTEN: Igaz, súlyos a büntetés, cserébe viszont nem nehéz a parancsolat.
MI: Aztán itt van ez az Isten nevét hiába a szádra ne vedd ügy. Hiszen nincs

teremtett lélek, aki tudná az Isten nevét! Azt már meg sem kérdezem, hogy Al-
lahnak hívják-e.

ISTEN: A nevem „felvételével” kapcsolatos tilalom ennyit tesz: „Meg ne pró-
báld az Istent hatalmadba keríteni!”, no és persze ne is káromkodj!

MI: Ha Isten létezik, akkor lehetetlen hatalmunk alá venni, ha nincs, akkor
pedig eleve kár a gõzért. A káromkodásnak pedig semmi, de semmi köze a teo-
lógiához. Természetesen nem szép dolog, de lényegét tekintve csupán szava-
kon levezetett agresszió, még mindig jobb, mint ütni valakit (esetleg a rovott
múltú Pál módján irtani az embereket). Egyébkén, hadd kérdezzem meg, en-
nek a regénynek az írója, most megszegi ezt a parancsolatot?

ISTEN: Az attól függ, mire lyukad ki a végén. Ez dönti el, hogy „hiába”-e
avagy sem.

MI: Hát ez az! Máskülönben miért zavarja a Világegyetem teremtõjét, hogy
egy önhitt kis porszem hatalmába akarja keríteni? Biztos bosszantó érzés lehet,
de hogy a vonatkozó tilalom a legfontosabb tíz között legyen?...

ISTEN: A szombat megtartása is zavaró?
MI: Nem, dehogy! Az viszont igen, hogy a legfontosabb tíz között ott van, el-

lentétben például a hazugság tilalmával.
ISTEN: Tévedsz, a hazugságot a 8. parancsolat tiltja!
MI: Csakugyan?
ISTEN: Igen.
MI: Hmmm.
ISTEN: Hát a szülõk tisztelete?
MI: Végre valami emberi! Itt már csak a fogalmzással van baj. A tisztelet jó

szó, azzal ugyanis csak akkor tartozunk, ha azt kiérdemelték. Szüleinknek fel-
tétlen hálával tartozunk létezésünkért; ha pedig szerencsések vagyunk és szü-
leink arra érdemesek is, akkor tisztelettel is.
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ISTEN: Hmmm.
MI: Aztán jön egy pici büntetõ törvénykönyv: ne ölj, ne paráználkodj, ne

lopj, ne tanúskodj hamisan.
ISTEN: Ez tán csak nem kivetnivaló?
MI: Az egyszerû Büntetõ Törvénykönyv – ami ugye nagyon messze áll a tö-

kéletestõl – pontosabb, árnyaltabb; megfogalmazza például, hogy önvédelem-
bõl lehet ölni. Miért kell egyáltalán nevesíteni bármit is egy általános érvényûnek
szánt parancsolatsorban azzal, hogy egyes bûncselekményeket megnevezünk?

ISTEN: Mert ezek a legfontosabbak.
MI: Ebben nem vagyok olyan biztos. Abban viszont igen, hogy a bûn lénye-

gének tiltása egy általános érvényû parancsolat esetében nemcsak általáno-
sabb, de pontosabb jelentésû is.

ISTEN: Már csak egy parancsolat maradt, gondolom ebben is találsz kivetni-
valót.

MI: Erre mindenható erõ nélkül sem nehéz rájönni! Bármi kívánásának tilal-
ma ugyanis teljesen inkorrekt, mi több: bûntudatot gerjesztve kifejezetten ká-
ros is. Ez éppen az a bûntudatot elültetõ idealizmus, amitõl oly féltõn óvni kí-
vánja az Embert.

ISTEN: Miért?
MI: Mert a befolyásolhatatlan dolgok – mint amilyenek például az érzelmek

– befolyásolására vonatkozó parancs betarthatatlan. Egy igazi tilalom soha nem
vonatkozhat érzelmekre, csakis tettekre, még pontosabban az akaratlagos szán-
dékra, mely cselekményeinket irányítja.

ISTEN: Az Embernek meg kell próbálkoznia a lehetetlennel is!
MI: Igen, viszont ha a lehetetlen megvalósítása nem sikerül, nem vádolhat-

juk azzal, hogy bûnt követett el!
ISTEN: Az Ember nem vádolhat senkit, de én igen!
MI: Semmit nem ér a vád, ha igaztalan... Sokkal jobb lett volna a „ne kívánd”

helyett a „ne bántsd”. Gondolja csak meg: vágyak nélkül semmit el nem érhe-
tünk.

ISTEN: Most már mindegy, a parancsolatokat kõbe vésték. Egyébként mit ja-
vasolnál te a Tízparancsolat helyett?

MI: Például Ulpianus79 három parancsolatát: Mást nem bántani. Mindenki-
nek megadni ami megilleti. Becsületesen élni.

ISTEN: Nem rossz!
MI: Fenntartja, hogy az Ember bûnös?
ISTEN: Igen. (moraj a teremben)
MI: És mi legyen a bûneinkkel?
ISTEN: Bûnvallás és bûnbocsánat.
MI: Ez önmagában kevés, viselnünk kell és fõleg helyrehoznunk õket.
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79 Brósz-Pólay: Római jog. Bp.: Tankönyvkiadó, 1984. 64. oldal. „Ulpianusnak tulajdonítják,
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a jusztiniánuszi kodifikáció javarészt az õ mûveit használta fel.
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ISTEN: Ezt az irtózatos terhet vettem le vállatokról Jézus fiam kereszthalálával.
MI: Õvele is igazságtalan volt. A bûnt megint más szenvedte el. Ráadásul

szegény Jézus kínhalála óta a „megváltott világ” egy csöppet sem szenvedett
kevesebbet, sõt!

LELKIISMERET: Rendben van, uraim, eleget hallottam. A szembesítést befe-
jeztem, kérem szíveskedjenek kifáradni, a Lelkiismeret Legeslegfelsõbb Bírósága
ítélethozatalra visszavonul.

� � �

Mielõtt észbekaphattunk volna Döbrögi már el is hagyta a közönség padso-
rait és eliramodott abba az irányba, ahol az Istent fellelni reménylette.

215.� – Álljon meg Döbrögi uram! – szólalt meg hirtelen Péter a nagy sietõ-
sen Isten nyomába eredt Döbrögi útját állva. Döbrögit szemlátomást nagyon
zavarta ez az okvetetlenkedés.

(Kedves olvasóim! Mielõtt végigolvasnánk a most következõ fontos párbe-
szédet felhívom figyelmüket egy rendkívül fontos körülményre. Eddigelé – s e
csillag után is majd – Péter mint az író nemzedékének egyik generációformáló
kulcsfigurája jelent meg a regény lapjain. Nem önmagát jelentette csupán, s
mint ilyen pontosan megszerkesztett mondatai a valóságban a szerzõ agyában
álltak össze azzá, ami; nem kevéssé támaszkodva persze Péter nagyon eredeti
megnyilvánulásaira, produkcióira a való életben és Ildikó meséiben. A 215.�
további része azonban kivétel ez alól a szabály alól: Péter minden elõzetes
egyeztetés nélkül, rögtön rögzített „interjú” formájában nyilatkozik meg.)

– Ne állj az utamba, rendkívül fontos dolgom van! – kiáltotta Döbrögi és fe-
nyegetõen megsuhintotta mogyorófavesszõjét. – Még ez a valami! Méghogy
bûnös ember... Hát szóval, ami itt van, ami itten ebben a városban uralkodik?!

– Csak segíteni szeretnék... nem jó úton jársz, ha az Istent akarod elverni! In-
kább bíznod kellene benne, mégpedig feltétel nélkül!

– Te miért bízol benne feltétlenül?
– Mert szükségem van egy bizalmamat feltétel nélkül élvezõ támaszra, a Föl-

dön választott társamon kívül.
– Abban bízol, aki Jóbot megkínozta, s akinek megengedõ akarata atombom-

bák robbanásáig engedte elszabadulni az indulatokat? – fakadt ki Döbrögi mér-
gesen, szeme szinte szikrákat szórt.

– Csak az láthatja így, aki csak a pillanatnak és a pillanatban él – kezdte Péter
nevéhez híven egy kõszikla nyugalmával –, hogy Jóbot megkínozták. Az élet
ugyanis egy ötvözött csoda, melyben ugyanolyan szerepe van a szenvedésnek,
a boldogságnak, a kudarcnak és a sikernek. Próbára vagyunk téve, a siker és a
szenvedés is próba, aki kiállja nemesedik – majd kis hatásszünet után hozzátette -:
aki nemesebb, nagyobb próbát is kiállhat.

– Te soha nem érezted úgy, hogy eleged van ezekbõl a próbákból, hogy
hagyjanak békén, veled ne szórakozzanak!?

179

dobrogi.qxd  2005. 11. 15.  17:17  Page 179



– De. Mikor a második fiam is meghalt, hat hónapos korában. Akkor nekem
következett el három évig a „Jób szenvedéseinek könyve”. Akkor én is feltet-
tem magamnak a kérdést, Döbrögi, hogy mivégre ez a büntetés. Évekig gon-
dolkoztam a válaszon a saját lelkiismeretem legeslegfelsõbb bírósága elõtt. Az-
tán rájöttem, hogy az Isten nem lehet „vádlott” egy ilyen eljárásban, se nem
ügyész, se nem ügyvéd; csak és kizárólag bíró, Jézus pedig tanú. Az eljárás cél-
ja az emberiség megigazulása a teremtés, próbatétel és a megbocsátás útján. Az
eredmény nem lehet más, csak az újjáteremtés. Ezzel válaszoltam meg magam-
nak a kérdést, és kezelem tényként, hogy minden kisgyerek az én fiam is. Ezért
és azóta tanítok.

– Ez nagyon szép – mondta Döbrögi kicsit megenyhülten, a mogyorófavesz-
szõt sem suhogtatva már – de nem túlságosan titokzatos ez ahhoz, hogy elfo-
gadjuk? Te ezt csak úgy elfogadod, nem akarsz errõl többet megtudni?

– A hit nem akarat, hanem remény és tudás. Az Édenbõl kikergetés óta egy
szüntelen civilizációs folyamat részesei vagyunk. A civilizáció nem más, mint
„titokfejtegetés”, a titokfejtegetés célja pedig az, hogy kiszolgáltatottságunkat
csökkentsük. Vannak megoldott titkok (amit valaki megfejtett a megoldandó
titkok közül), vannak megoldandó titkok (feladatunk eldönteni, mi ezek közül
a számunkra megoldandó titok), és van A TITOK, ami bizony titok, titok, titok.
Megfejthetetlen, földi életünk során megérthetetlen.

– Szóval te is azt mondod, hogy az Ember bûnös, hogy még a „tudás fájáról”
való szakítás elõtt, az erkölcsi felelõsség nélküli létben kellett megbirkóznia az
Éden Sátántól való õrzésének kemény, erejét meghaladó feladatával?

– Minden ember ugyanígy szakít az ifjúkor és a felnõttkor határán egyfajta
„fáról”, az önálló felelõsségvállalás fájáról. Ha ezt nem teszi meg, akkor elsõsor-
ban szüleit, másodsorban környezetét, harmadsorban Istent teszi felelõssé min-
den õt ért sérelemért, magát soha. Épp az Ember ilyen fajta felelõsségvállalása,
bûnösségének tudata teszi az istenhitet (nem a vallást!) racionális életszemlélet-
té, ellentétben mindenféle olyan idealizmussal szemben, ami az Ember bûnte-
lenségébõl indul ki.

– Ha ez így van, akkor ez a híres, Jézus kereszthalálával megváltott világ mi-
ért szenved annyit, mint még soha?

– Nem kell a világ megváltásával foglalkoznunk, csupán a közvetlen környe-
zetünket kell megváltani azzal, hogy nem a világ bûnein kesergünk, hanem sa-
ját magunk igyekszünk még egyszer nem elkövetni, amit már egyszer elkövet-
tünk.

– Akkor most azt mondd meg nekem, hogy ki a Kísértõ? Talán titok?
– Nem, nem titok. Nagyon is megfogható. Egyébként sem szeretem a nehe-

zen megfogható fogalmakat, a titokgyártást ott, ahol nincs is titok. Az igazi tit-
kok az örökléthez kapcsolódnak és nem a földi dolgainkhoz. A Pokol, a Paradi-
csom itt a Földön van, megfigyelhetõ, nyomon követhetõ. Láttunk már ezer
Lucifert, Sátánt, ismerjük arcukat, mondataikat. A kísértõ nem más, mint a ki-
sebbrendûségi, illetve felsõbbrendûségi kór. A 164.�-ban elemzett „Gonosz
Görcs”.
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Döbrögi szemlátomást nem volt megelégedve a válasszal és elszaladt. „Ha
valaki mindenható, akkor ha nem közvetlenül, saját kegyetlenségéért, de la-
galább a Gonosz Görcs létezéséért felelõsséggel tartozik.” – gondolta, és tet-
trekészen megsuhintotta a mogyorófavesszõt. 

216.� Ebben a nagy izgalommal várt csillagban közlök egy ábrát:
Íme:

Ehhez a rajzhoz meglehetõsen hasonló (vagy talán pont ugyanez a), sajátkezû
rajz ékesíti Kurt Vonnegut, neves amerikai szerzõ Bajnokok reggelije80 címû
mûvét, mindjárt a bevezetõben, illetve a nyolcadik fejezet legelején. Ott abban
a szövegkörnyezetben segglyukat ábrázol, itt ennél sokkal talányosabb a hely-
zet; és milyen érdekes, hogy a mi nézõpontunkból ugyanez lehet csillag, fekete
lyuk, vagy akár a legrosszabb nebulóknak járó félelmetes „szõrös feketepont” is.
Egyértelmûen azonban mégsem kívánok állást foglalni a rajz értelmezésének te-
kintetében. Erre igen jó okom van: az az irdatlan nagy csihi-puhi, amire Döbrögi
készült az Istennel való találkozás apropóján ugyanis egészen más értelmezést
nyer egy vallásos lelkületû kedves olvasó agyával, mintsem egy istentagadó
agyával elgondolva. Ilyen megfontolásból az istenverés kényesen intim történé-
seit minden kedves olvasó szabad fantáziájának kényére-kedvére bízom!

249.� Amint látják valami nagyon-nagyon furcsa mégiscsak történhetett
Döbrögivel, hiszen 33� az elõzõ csillag óta nyomtalanul eltûnt. Mintha a tér-
idõbõl szakadt volna ki egy darab. (Nehéz az ilyesmit pontosan megállapítani,
a nyomtalanul eltûnt idõt ugyanis a dolog természetébõl adódóan nem érzé-
kelhetjük közvetlenül.)

Megnyugtatásképpen azt tanácsolom nézzék meg, hogy van-e még valami a
kezükben tartott könyvben ezen oldalt követõen. Ha azt látják, hogy a történet
még tart, akkor Döbrögi bizonyára nem esett áldozatul a nagy találkozásnak.

250. JUBILEUMI �
Figyelmeztetés minden írástudónak:
„Madarat barátjáról, embert tolláról ismerni meg!”
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251.� A Lelkiismeret Legeslegfelsõbb Bíróságát még az ítélethirdetést jóval
megelõzõen elhagyó emberek társaságában az egymással vetélkedõ cégek, ese-
tünkben a ZIMMEZUM, illetve TUTÁLIBE részvénytársaságok vezérkarai is a
távozás mezejére léptek. Mint látni fogjuk, a 216.�-óta eltelt idõt nem veszte-
gették hiába. Az immáron komolyan megizmosodott TUTÁLIBE Rt. Mikorka
Kálmán vezette menedzsmentje komoly erõt képviselt a ZIMMEZUM Rt. szán-
dékaival szemben. A sorsszerûen alakuló folyamatok erõvonalainak eredõi
egyre inkább Kálmán szerencsecsillagának felragyogása irányába mutattak.

Kálmán egy szépnapon igen érdekes levelet talált postaládájában, mely a
mesebeli Afrika egyik egzotikus (bár éppen polgárháború dúlta) országából ér-
kezett:

„A CALL FOR HELP!” címmel kezdõdõ segélykérõ levél a kormány gáz
program lebonyolításáért felelõs és nemrégiben menesztett tisztségviselõje (re-
tired Chairman of Gas Project) és elvbarátai (my collaborators) fordulnak azzal
a tiszteletteljes kéréssel a TUTÁLIBE Rt.-hez (Dear Sirs), hogy a jól menõ üzlet-
ágból (multi-billion dollar venture) félreügyeskedett (we are able to rake in...)
mintegy 30 millió dollárt ugyan fogadja már a cég nem csekély 20 százalék ju-
talék fejében azzal, hogy a 80 százalékot rögvest át kellene utalni elõre elkészí-
tett papírok alapján (official documentation have been prepared...) bizonyos
cégek számlájára. Ezen „bizonyos cégek” nevét a levélíró biztonsági okokból
(for security reasons) egyelõre nem közölte.

Kálmán megtudhatta a levélbõl, hogy a TUTÁLIBE Rt.-re egy kulcsfontosságú
ENSZ-tisztviselõ (a key United Nations staff) irányította a figyelmet, habár õk
nem közölték az illetõvel szándékukat (however, we did not disclose what we
intended to do with you).

Nos, ennyit kértek összesen ezért a temérdek pénzért, dióhéjban (in a nut-
shell).

Kálmán szeme úgy ragyogott fel, mint valami magnézium vaku; váratlan
szerencséjének hatására majdnem vallásos lett; a végkövetkeztetést pedig így
vonta le:

– Holnaptól minden másképp volt!
Kálmán aznap a nevezetes levelet aludni is magával vitte. Az elnök-

vezérigazgató-bácsi markában gombóccá gémberedett kicsiny papiros értetle-
nül figyelte, hogy a görcsösen belékapaszkodó ember milyen édesdeden szen-
deredik álomba.

252.� Ha ilyesmi segítségnyújtásról volt szó, Kálmán mindig is önzetlen
volt...

Ha már itt tartunk, nem állhatom, hogy ne árnyaljam a pénz jellemtorzító
jellegérõl kialakult általános vélekedést egy megjegyzéssel: Igen, a pénznek
van jellemtorzító szerepe, csakhogy az esetek döntõ többségében valószínûleg
éppen fordítva, mint ahogyan az a közhiedelemben él. Az én esetemben például
könnyen elképzelhetõ, hogy most, különösebb vagyon híján torz a jellemem,
amely kicsinyke torzulást pár száz millió forint azonnal kiküszöbölne. Az azon-
ban mindenképpen fontos kérdés, hogy az ilyen módon – vagyis megvagyono-
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sodván – „jellemtisztult” emberek vajon milyenek lehetnek pénz nélkül, ha
most ennyire elkeserítõ képet mutatnak?!

253.� „Szart se ér a te haragod, hatalom nélkül!” – gondolta magában Yukka
Pop Simon az egyre szemtelenebb Mikorka Kálmán egyik ijesztõ megjegyzésére
gondolva, de ez a belsõ hang önmaga számára sem csengett túl õszintén. Ko-
runkban ugyanis a hatalom egyértelmû allegóriája: a pénz azokban a kritikus
napokban feltûnõen nagy mennyiségben áramlott a TUTÁLIBE Rt.-be, Simon
pedig sehogyan sem talált rá a nyugtalanítóan lappangó titok nyitjára. Ugyan-
akkor volt annyira tapasztalt, öreg róka a szakmában hogy átlásson a szitán:
Kálmán hiába helyezett el látványosan bilit az irodájában jelezvén ezzel meny-
nyi sok dolga van, Simon tudta az igazságot, nevezetesen azt, hogy vetélytársa
megvalósította a nagy álmot: az irdatlan vagyonszerzést mindenféle munka
nélkül (az ilyesmit pedig szigorúan személyes kiváltságnak érezte). A fene
nagy töprengés aztán – fel nem tudván oldani a titkot – nem vezetett egyebü-
vé, mintsem oda, hogy válaszlépésként menedzser-ultrapempörsz pelenkába
öltöztette teljes vezérkarát, tüntetõleg demonstrálva ezzel a cég teljes vezetésé-
nek maximális leterheltségét.

254.� Kálmán számító kárörömmel konstatálta, hogy az eleddig oly egységes
ZIMMEZUM vezérkar zúgolódni látszik a menedzser-ultrapempörsz pelenka
miatt, s így az ellenség egységében rejlõ erõ oszlásnak indult. Mindennek tete-
jébe egy zseniális üzleti fogással jelentõset lendített elõre a TUTÁLIBE Rt. üzleti
pozícióján: A cég nulla kamatozású kötvényt bocsátott ki, majd kis idõ eltelté-
vel a lejegyzett kötvényeket értékpapírra változtatva beemelte azokat a társa-
ság alaptõkéjébe, a soronkövetkezõ közgyûlésen pedig az új értékpapírokat
részvénybevonás útján eltüntették, örökre eltüntetve ezzel egyben a társaság
addig felhalmozott összes veszteségét.

Errõl értesülve Simon rögtön anginás fájásokról kezdett el panaszkodni, majd
újabb balfogással tetézte a ZIMMEZUM sokasodó gondjait: A vezérkar luxus-
távolkeleti kirándulásainak költségeit azzal akarta nullára csökkenteni, hogy a
tojamai „testvérvállalat” vezérkarát csereútra hívta Debrebencbe, gondolván:
„mindkét cég kifizeti a másiknak az útját, így az út mindenkinek ingyenes
lesz.” Tévedett! A ZIMMEZUM Rt.-nek természetesen le kellett nyelnie a toja-
maiak méregdrága utazási költségeit, akik egyáltalán nem fukarkodtak a ZIM-
MEZUM Rt. pénzével.

Ez utóbbi eseményeknek egyébként kultúrtörténeti jelentõsége is van. Ezen
utazási akciót követõen csodálhatja meg minden esztendõben Debrebenc ven-
dégszeretõ polgársága a „testvérváros” delegációjának, az úgynevezett „tojamai
kardforgatóknak” parádés bemutatóját a Nagyerdei Karneválokon; a tojamai
testvérek pedig ugyancsak azóta gyönyörködhetnek évrõl évre a „hajdúsági
ganajforgatók” virtuóz vasvilla bemutatójában.

255.� Simon odáig vitte bosszúvágyó figyelmetlenségében, hogy a legele-
mibb elõvigyázatossági követelményeknek is elmulasztott eleget tenni. Erre a
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legpregnánsabb példa a ZIMMEZUM Rt. guminõ gyártó szegedi fióktelepének
elkótyavetyélése volt. Simon annak reményében kötött üzletet a svéd céggel,
hogy a halódó mûnõ üzletág felvirágozzék. (Már majdnem teljes egészében át-
tértek a fantomkoca gyártásra.) Simon édes terveket dédelgetett a melegvizes
„Monroe” modellrõl (olyannyira, hogy Yukkáné már-már féltékeny lett az
elasztikus vetélytársnõre). A gyönyörû álom aztán a keserû ébredéssel foszlott
szerte: A joint venture svéd fele – mint utóbb kiderült – a legveszedelmesebb
külföldi konkurencia, aki értelemszerûen hetek alatt a földdel tette egyenlõvé
az üzemegységet, tán még sóval is felhintette a helyét.

Ami pedig Simonnak különösen fájt, az az volt, hogy a felvirágzás helyett
csirájában kiirtott mûnõüzem csõdbemenetelének legfõképpen a külföldi igaz-
gatók iszonyatos fizetése teremtett alapot.

256.� Yukka Pop Simon, mint eredendõen sikerorientált ember egyre nehezeb-
ben viselte a cége körül kibontakozó – maga okozta – kálváriát. Mi pedig, kedves
olvasóim, mindnyájan ismerjük a gyarló ember lélektanát: Semmi sem vigasztalja
a sikertelen embert igazán (mûvészet, szépség, a lélek örömei), csak ha találkozik
egy még sikertelenebb emberrel. Történetünkben ez annyit jelent, hogy a vezérek
hangulata hatványozottan kezdett távolodni egymástól az önfeledt, bizakodó
káröröm és az önemésztõ, meddõ morfondírozás két végpontja között.

Simon tábornoki tölgyfalomb jelvényt tûzött gallérjára: mindhiába! Egyéb
antidepresszáns nem jutott eszébe; most bezzeg milyen jó lett volna Sátortá
Bori kiterjedt háziorvosi ismeretségi köre!... De Bori Sajna épp Hongkong utcáit
rótta ekkor. Simon így minden magyar cégvezetõk sajátos reflexeit követve
elõbb külföldi, majd külföldi nevû pesti, végezetül simán csak pesti cég taná-
csaiért dobott ki irdatlan mennyiségû pénzt a ZIMMEZUM Rt. ablakán, ködös
megfogalmazású és teljességgel haszontalan „szaktanácsokért”. Annyi haszna
azért csak volt a szaktanácsokból, hogy ezt követõen maga is szorgalmazta a
cég ilyen irányú tevékenyégét: a ZIMMEZUM Rt. hitelfelvételhez „projectmana-
gerként” ajánlkozott, miután Simon összeütött valami blankettaként használ-
ható zagyvaságot a cég szövegszerkesztõjében. (Ehhez a kockázatos üzletághoz
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a biztosítékot egy pesti, magát hiteles könyvvizsgálónak tituláló csavargóval 1
milliárd[!] forintra felértékeltetett ingatlan jelentette, melyen düledezõ falú
disznóólakon kívül nagy mennyiségû kiszáradt füvet lehetett fellelni.) Csillagá-
szati összegû hitelekre szerkesztettek eleve sikertelen pályázatokat, persze az
igényelt összeg után számított jutalék fejében. Még olyan marha is akadt, aki a
sikertelen pályázat után az újabb kísérletért is hajlandó volt fizetni.

Az ilyen kisebb, átmeneti sikerek azonban fel nem érhettek Kálmán látvá-
nyos akcióival, aki ajándékokkal és cukrászdai meghívásokkal láncolta magához
a kor legjelentõsebb embereit és zsarnok módján uralkodni is tudott felettük.
Kálmán hiúsága és elbizakodottsága, önzése és nárcizmusa mértéktelenné vált.
Élõsködõk, szélhámosok, egyéb lecsúszott kétes elemek, sarlatánok, svihákok, s ki
tudja még kiféle-miféle szerzetek serege hemzsegett állandóan körülötte.
Mindez pedig maga az üzleti siker csimborasszója. Ezt a „hegyet” pedig nehe-
zebbnek tûnt immár megmászni abból a völgybõl, ahol Simon tanyázott, mint
magát a Csimborasszót, Dél-Amerika 6310 méter magas kialudt tûzhányóját.

257.� Kálmán, akit ez ideig mint kiváló illuzionistát ismerhettünk meg, mint
príma sztartégosz is megmutatkozott. Simon mániás depressziójának depresz-
szív mélypontján egy Wankel motoros, tûzpiros autó-helikopterrel, egy RAF
2000 GTX autogiróval látogatta meg „szeretve tisztelt” egykori fõnökét, aki per-
sze egy egyszerû 850-es BMW-vel volt kénytelen beérni akkoriban (arra is csak
nagy nehezen tudott szert tenni, sokáig ugyanis a BNV pavilonjaiban kereste:
„hol vannak az autók?!”). Simon a „kedveskedõ” látogatás ilyen megdöbbentõ
nyitányára köpni-nyelni nem tudott, majd mikor kissé magához tért „ellenérv-
ként” felmutatta Kálmánnak vadi új tapadóspuskáját. Ez egy kicsit megzavarta
Kálmánt, akinek a nyílpuska felépítésû tapadóspuskák a gyengéi közé tartoz-
tak. Irigykedve bámulta, hogy milyen jól szórakozik Simon, azzal, hogy a min-
denre kész Budipa Piroska fejére erõsített búvárszemüveg üvegére lövöldözik
és bárhogy is akarná a titkárnõk gyöngye, de nem tudja megállni pislogás nél-
kül a tapadókorong csattanásának pillanatát. Kálmán egy ideig szótlanul nézte
a pompás játékot, aztán bosszúból rögtön meg is jegyezte Simon súlyfölöslegére
célozva (láthatatlan puskájával):

– Kucu.
– Van valami semmi közöd hozzá? – ezzel a megválaszolhatatlan kérdéssel

aztán a látogatás be is lett fejezve.

258.� A neves pszichológus: Adler tételének beigazolódását regényünk sze-
replõinek mozgásaiban is nyomon követhetjük: „Az ember cselekedeteinek
legfõbb mozgatója a fölényérzet szükséglet.” Mi más is hajthatta volna Yukka
Pop Simont a TUTÁLIBE Rt. székhelyére, a központi irodába, ha nem éppen
ez. Nem biztos, hogy szerencsés húzás volt, még akkor sem, ha a cég legújabb
büszkeségével, a B. Viz Elek vezette különleges autóval érkezett. Elek nem ok
nélkül öltött olyan méltóságteljes komornyik-arcot, mikor paszomántos sofõr
egyenruhájában ajtót nyitott fõnökének, az autó ugyanis egy luxus kivitelûre
feljavított, õsrégi, púpos hátú, Zasztava volt. A gépcsoda karosszériáját metál
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fényû, aranysárga, illetve barna párduc mintájú festék borította; a króm-nikkel
alkatrészek félelmetesen csillogtak-villogtak; a vicsorgó hûtõrácsot elefántcsont
agyarak ékítették; hátul bojtos farok fickándozott; a diszkréten színezett üve-
geken keresztül rögtön szembeötlött a cserzett marhabõr üléshuzat, a hófehér
prém kormányvédõ, a mini-bár, az autó hifi és tv-szet, valamint a perzsa szõ-
nyeg padozat és a rózsafa betétekkel ékes mûszerfal és ajtók.

Kálmánt ugyan kellemetlen meglepetésként érte a dolog, de azért fogadta a
vendéget, persze egy jó tíz perig csak a (Simon „almamáternek” becézett irodája
után szabadon) „körtemáternek” keresztelt központi iroda elõszobájában. Simon
még el sem telítkezhetett a frissen adott reváns élményével, mikor elsõosztályú
málnaszörppel betoppant hozzá Kapja Bea, Kálmán újdonatúj titkárnõje.

Bea a TUTÁLIBE Rt. gyarapodásának kézzel fogható jeleként jóval tekintélyt
parancsolóbb mellbõséggel rendelkezett, mint Budipa Piroska. Ekkora keblek,
illetve tulajdonképpen arcátlanság láttán Simon bíborvörösre változott és Beá-
val megüzente Kálmánnak, hogy „fiatal Kálmán még az efféléhez”, és hozzá-
tette még azt a genetikai abszurditást, hogy „vele ne packázzon, hiszen Kálmán
az õ fia lehetne”. Nem mindennapi felbõszültségének azzal adott nyomatékot,
hogy a málnaszörp érintése nélkül, azonnal távozott a cég székhelyérõl.

259.� Az elõbbi epizód szomorú folyományaként Yukka Pop Simon többszö-
rösen is helytelenül gondolkodva kirúgta a ZIMMEZUM Rt.-tõl Budipa Piroskát.
(Ezen a ponton nyeri el jelentõségét a 46.�-ban tett sejtelmes utalásom a mellbõ-
ség majdani jelentõségét illetõen. – A szerzõ.) Hálátlan és buta volt egyszerre.

Egyrészt elveszített egy maximálisan lojális munkaerõt, fontos titkok tudóját,
aki ilyen minõségében nagyon veszélyes módon lehet még szolgálatára egy
ádáz ellenségnek. Ráadásul össze sem lehetett hasonlítani Piroska profi szolgá-
latkészségét az irigylett Kapja Bea végletesen sznob allûrjeivel, aki pár hónapos
külföldi távollét okán különös akcentussal, furcsa szórendi, nyelvtani tévedé-
sekkel tördelte nyelvünket; az egyszerû konyhai eszközök magyarul meg nem
értett használati utasításait angolul magyarázatta el a gyártóval; különös színeket
varázsolt csiricsáré otthonába és feltünõsködõ ruhakölteményeire; jellegzetesen
idegesítõ szokásaként az utcán rendre nem ismerte meg az ismerõsöket ezzel téve
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plasztikusan érzékelhetõvé az általa vélt társadalmi és kulturális korlátokat õ és a
külvilág között. Holott a valóságban nem rendelkezett egyéb komoly értékhordo-
zóval, mint azzal, aminek életében mindent köszönhetett: két méretes cseccsel.

Másrészt Simon abban is tévedett, hogy az életkornak önmagában az embe-
rek közötti kapcsolatokban, az egymást megilletõ megbecsülés tekintetében
etalon szerepe lehetne. Az életkor ugyanis csupán hosszabb idõben megnyilvá-
nuló lehetõség arra, hogy az érintett személy tiszteletet ébresszen maga iránt
embertársaiban. (Félreértés ne essék: mindennek persze semmi köze az udvarias-
sági szabályokhoz.) Az életkor önmagában azért nem ébreszthet tiszteletet,
mert ahhoz elég vigyázni arra, hogy az illetõ nehogy meghaljon. Ez pedig min-
den élõlény elemi sajátja, ezt a legprimitívebb férgek is tudják. Semmi tiszteletet
nem szokás tanúsítani a stromatolitok, a cyanobaktériumok (kékeszöld algák)
fosszilizálódott kolóniái iránt, holott az élõ kolónia alatt, az elsõ rétegek (a meg-
kövült õsök) 3,4 milliárd évesek. Csak viszonyításképpen jegyzem meg: a Föld,
az egész Naprendszerrel egyetemben 4,6 milliárd évvel ezelõtt keletkezett.

Azonban amint látjuk mindezen tények, érvek és távlatok jelentõségükben a
hétköznapok szintjén bagatellnek bizonyulhatnak tekintélyes emlõk bõszítõ
látványának hatására.

260.� Nos, mielõtt követnénk Yukka Pop Simon karrierjének örvénylõ süly-
lyedését abba a sötétlõ, zavaros közegbe, mely leginkább Kapja Bea õrjítõ ido-
mai közötti szakadékhoz hasonlatos, álljunk meg egy pillanatra! Lássunk valami
alternatívát az eltévelyedésre! Egy eltévedés történetét.

Nagyapám, mint már mondottam volt: a világ legöregebb Zeke Lászlója mi-
közben e sorokat írom egészen pontosan 87 esztendõs. Eleven bizonysága an-
nak, hogy „aki nem hal meg az megöregszik”, tehát: „aki nem öregszik, az nem
hal meg!”. Így, jócskán a kilencedik X-ben még mindig többórás bicikli kirándulá-
sokat szervez magának egyrészt a környékbeli szép kis falvak felderítése végett,
másrészt nap mint nap a temetõbe, ahol „nem is lehet olyan rossz, nem panasz-
kodik ott senki”, meg aztán várják már a rokonok, például az õ nagyapja, akinek
ismét a térdére ülve lesz mit mesélni az itteni furcsa világról. Nem fél a haláltól,
nem csak azért, mert azt ahogy szokta mondani „eddig még mindenki kibírta”,
hanem elsõsorban azért, mert nem maradt semmi elszámolnivalója élete teljessé-
gét illetõen. Nehezen látszik egy egyszerû, csendesen mélázva kerekezõ paraszt-
emberen, hogy mindent elért, de mégis így van. Titkát megfejteni nagyszerû fel-
adat, egy-egy kivételes pillanatban sikerül valamit megsejtenem belõle:

Idén, talán az elsõ igazán szép kora tavaszi napon ismét fölkerekedett kerék-
párjával kirándulni egyet Hajdúhadház környékére. A város fõterén keresztapja
és annak fia áll szoborként örökre megmerevedve abban a pillanatban, mikor a
lövészárokból kiszaladva fia életét mentõ apa és gyermeke egyszerre, egymásba
kapaszkodva halnak meg ugyanattól a lövedéktõl.

– Szervusztok! – szólt oda nekik, a két Kiss Bálintnak Nagyapó, aki igen ko-
rán, már kisgyermekként, még az I. világháborúban a hajdúhadházi vasútállo-
más környékén kerekezve megtanulta – életében elõször látva felnõtteket zo-
kogni –, hogy sírni nemcsak a gyermekek tudnak.
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Ez az epizód csak azért fontos, hogy lássuk honnan indul egy ilyen bicikli ki-
rándulás, egy picike szakasz a Lao-ce81 által a Tao Te Kingben kijelölt úton.

Nagyapám ezúttal is, mint mindig utazásai során, izgalmas és szép kalandra
vállalkozott. Most nem az egyiptomi piramisok lábánál tevegelt, vagy a Vezúv
kráterének szélérõl bámult alá, nem a matador kegyetlenül elegáns mozdulatait
leste a madridi arénában, nem is Párizs panorámájában gyönyörködött Eiffel
mérnök úr tornyából, még csak nem is a Prado, a Vatikán, vagy a Louvre kin-
cseit csodálta, hiszen látta már a moszkvai hagymakupoláktól Koppenhága sel-
lõjén át a brüsszeli pisilõ kisfiúig Európa zegét-zugát. Nyolcvanhét évesen egy
öreg kerékpár nyergében amúgy sem vállalkozhatott volna már ilyen nagy útra,
de azért az eredetileg célba vett Újfehértó felé tartó kövesútról le tudott térni
az erdõ felé vezetõ ösvényre. Olyan hívogatóan sejtelmes, árnyas, madárdalos
kis erdei út volt, a kerékpár kellemesen ringatta utasát a harapnivalóan friss le-
vegõben, és amíg Nagyapa a lombok között csillogva-villogva bujkáló Napocs-
kát és a színpompásan nyíló, dongólepte virágokat csodálta, bizony nagyon
messzire, egészen Bodára keveredett. Fogalma sem volt már arról, hogy hol jár
annyira belefeledkezett a gyönyörködésbe. Ahogy utólag elmondása alapján re-
konstruáltam a történteket biztos, vagyok benne, hogy a Suttogó Erdõben járt.

Hosszú, több órás út vezetett el aztán hazáig sok-sok kérdezõsködés és egy
jókora esés kíséretében. Errõl a kalandról természetesen a rokonság is hamar
értesült. A megkönnyebbülést az értetlenkedés, majd a szemrehányás követte.

– Hogyhogy miért mentem el olyan messzire? – válaszolt az aggodalmasko-
dó kérdésekre. – Hát pontosan azért, amiért bebarangoltam Európát. Mert látni
akartam a szépséget.

Ez a kis történet legyen most egy kis extrabonus jubileum, itt a 260.�-ban,
ha már a 250.� olyan kurtára sikeredett (majd’ elnyelte a 216.�-tól 249.�-ig
tartó Nagy Izé).

261.� Szóval a nagy csecseknél tartottunk. Egy igazi romantikus-szerelmes
regény, mint amilyen ez is (lehetne) nem nélkülözheti az ilyesmit. Yukka Pop
Simon is hasonlóképpen vélekedett, amikor Budipa Piroska hûlt helyére rög-
tön szerzõdtette Bere Zelmát, aki már az elsõ körben félmegoldásnak bizo-
nyult, vagyis csak az egyik melle haladta meg kiterjedésében Kapja Bea tökéle-
tesen szimmetrikus melleit, Zelma egyébként sem értett az égadta világon
semmihez, még az sem tûnt fel neki, hogy a cégtõl zokogva távozó Budipa Pi-
roska magával vitte a fénymásolót is, amely elmés masina ugyebár a cég összes
iratát ismerte. A bal melle mindenesetre a tekintetben biztató volt, hogy egyál-
talán lehetséges Bea méreteit meghaladni.

Összességében Bere Zelma betöltötte azt a szerepet, amit a történelem neki
szánt arra a pár napra, ameddig Simon rá nem bukkant Puczolá Sárára. Bár ne-
hezen elképzelhetõ, de az inkriminált hölgy úgy a bal, mint a jobb mellével ké-
pes volt felülmúlni Beát.
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262.� Kálmán természetesen nem tûrhette, hogy Yukka Pop Simon rápirítson
a cégvezérnek kijáró autó tekintetében, ezért még Simon balul elsült bosszú-lá-
togatásának délutánján (amikor Kálmán mellbedobással gyõzött) beszerzett
egy Aston Martin DB7 típusú, 335. lóerõs sportkocsit. Ezen autóvásárlás örve
alatt egyben behozatott az országba a TUTÁLIBE Rt. pénzén négy Alfa Romeo
Spider (190 LE), hat BMW Z3 (140 LE), valamint három Buick Rivierát (228 LE)
azzal a ravasz szándékkal, hogy azokat eladja a saját zseb-alvállalkozásának
(mely cégrõl még a legbizalmasabb emberei sem tudtak, a nevét még a regény-
író sem ismeri) és úgy intézi, hogy a vételárat csak az elévülési idõn túl követelje
a TUTÁLIBE Rt. Az elévült követelést pedig még a bíróság elõtt sem lehet érvé-
nyesíteni: így válik zsebpénzzé a több tízmilliós behajthatatlan vételár. „Milliók
egy miatt” – ahogy Madách Imre írta. Kálmán ezzel nagy lélektani határt lépett át:
már magától is képes volt lopni!

Kálmán a defenzív magatartás mellett természetesen offenzív ténykedésbe is
fogott. A Budipa Piroska által kínkeserves zokogás közepette bosszúból nála
hagyott „zimmezumos” fénymásolót faggatva nagyszabású üzleteket készült
elhappolni Simontól. A Piroskához hasonlóan önérzetében mélyen sértett gép
szinte önként „köpött”, csak úgy ontotta az emlékezetbõl újra fénymásolt do-
kumentumokat az ajándékba kapott szünetmentes áramforrástól felhevülten,
jóízûen falta a friss festékszalagot, lelkesen simogatva forró lámpáival a ropo-
gós, hófehér papírlapokat. Kálmán így minden különösebb erõlködés nélkül
szerzett tudomást arról a horvát tengerparton lévõ és a szerb–horvát testvérhá-
ború miatt eladósodott szállodáról, melynek a csõdgondnok által megállapított,
könvvizsgálóval felértékeltetett ára 100 millió DEM, sajnos azonban az adósság
összesen 250 millió DEM; egy merész üzletember (eddig Simon eztán Kálmán)
mindennek ellenére hajlandó 50 millió márkáért megvenni a szállodát; ezt kö-
vetõen következik majd be a „váratlan szerencsés fordulat”: a fõ hitelezõ bank
„konszolidáció” keretében elengedi majd a szálloda adósságát, majd eladják a
céget 350 millió DEM értéken. A bankvezér és a merész üzletember aztán vígan
osztozhatnak majd a 200 millió DEM nyereségen. (Az 50 millió DEM összegû
vételárat is természetesen ugyanez a bank hitelezi majd meg Yukka Pop Simon
helyett immáron Mikorka Kálmánnak.)

Miután a zsörtölõdõ masina kellõen kikelve magából kijátszotta Kálmánnak a
ZIMMEZUM Rt. fontos üzleti titkait rátért saját sirámaira: gyorsan hadarva fény-
másolta saját gondolatait az együttérzés látszatát keltve mosolygó Yukka Pop Si-
monról, aki valójában részvétlen és lelkiismeretlen, aki saját adott szavát egy úri-
ember adott szavának veszi, holott ez a szó egy fingásnál alig nyom többet a
latban... amikor hirtelen Mikorka Kálmán a piros oldalkapcsoló gombját 1-rõl 0-
ra állította. Szegény fénymásolónak még csalódni sem volt ideje, fényes üveg op-
tikáján keresztül még látta Kálmán Simonéval egyezõ, álságosan együttérzõ, su-
nyi ábrázatát, aztán kifogyván a villamos áramból eszméletveszítve elalélt.

264.� A magam részérõl én nem hiszem, hogy „mindenki sorsa meg van írva”.
Hiszen ki érne rá alapos részletességgel azt a sok lényegtelen részletet megírni
elõre (teszem azt, hogy XY holnap púzni fog a villamosmegállóban)? És fõleg mi
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értelme lenne mindennek? Sokkal inkább mi magunk írjuk saját történetünket.
Elõbb azt gondoltam a Sors saját életregényünk útján, magunk által ottfelejtett,
fogaival felfelé álló gereblye, melybe belelépve csúnyán pofánverjük magun-
kat, aztán rájöttem: a Sors inkább olyan különös gereblye ami egyben mint va-
lami rendkívül képzett ájkídó harcos szól bele a cselekménybe: az „ellenfél” (az
ember) támadó mozdulatainak energiáját vezeti el úgy, hogy a mozdulat a tá-
madó ellen forduljon. (Azt is felismerni véltem, hogy bizon néha mi magunk
vagyunk ilyen „gereblyék”, ha tudunk róla, ha nem; az ilyen gereblye mivolt
felismerése – mikor „belénk lépve” veri magát pofán valaki viszont igazi mûvé-
szet felismerni, ráadásul igen kockázatos is.) Az ideológia korrekt, az ájkídó
maga viszont módfelett kegyetlen: a törések, ficamok, zúzódások állandó kísé-
rõi a küzdelemnek. A Fátum mentségére legyen mondva viszont, hogy „az Em-
ber a végletek embere”.

Mindez csak rövid felvezetés és indokolás Nagyapa elõbbi eltévedés történe-
téhez, melynek végén az örökké kíváncsi, nagy felfedezõ otthon mély és édes
álomba merült. Álmát – mint minden Suttogó Erdõbõl megtért vándorét – a
Holdleány vigyázta, aki mintha egy picit el is mosolyodott volna végiggondol-
va a kalandos történet egy-egy fordulatát. Talán az álomban meg is jelent a
szépséges, mosolygó leány, ahogy néha az én álmaimban is megjeleneik Apa.
(Egy ilyen átsuhanó mosoly hatására nagyot reccsent a Gonosz Görcs a Suttogó
Erdõ elátkozott fáján. Lásd 164.�) A szépséges Holdleány ajkáról azonban ha-
mar lefagy az ilyen hirtelen somolygás, ha eszébe jutnak az elvesztett barátok;
elmúlt szerelmek; az, hogy hitte: a szerelem mindent kibír...

Pedig sejthetné már, hogy mi készül számára a földi gyöngyszemekbõl!

265.� Yukka Pop Simon szinte biztosra vette, hogy Puczolá Sára keblei ellen
nincs ellenszer, az Aston Martin DB7-re pedig egyáltalán nem számított. Szóval
újabb súlyos hibákat követett el. Ahelyett, hogy kóros becsvágya motiválta, vélt
férfi csáberejét a tükörrel gyakorolt csókolódzással finomította, inkább az üzlet-
tel kellett volna foglalkoznia. Off shore cég létrehozása; vagy holding létesítése,
mely kis bolygócégeknek kiadott jó üzleteken, ravasz tulajdonváltásokon ke-
resztül a „beáldozandó” cégnél csoportosított veszteségekkel fordulhatott volna
dúsan termõre; vagy legalább valamelyik gazdasági kamaránál mahinált volna
valamit egy kis kenõpénzzel, beszállt volna egy TB-székház businessbe, vagy
mit tudom én... De nem! Simon nagyzási és üldöztetési téveszmék hatása alatt
sajátos különcködésként felöltötte a „szent” álarcot: otthon szerzetesi darócru-
hában járt, kenetteljesen beszélt és türelmetlenül ostorozta a tévelygõ emberi-
séget. Mindennek tetejébe Puczolá Sárát tulajdonképpen Nagy Árpi orra elõl
halászta el a nemes bosszú érdekében. Árpinál pedig már a menedzser-ultra-
pempösz pelenkával kihúzta a gyufát. Pelenkában ugyanis sokkal nehezebb
csajozni; pelenkában alábbhagy a magabiztos lendület, a szellemes szleng osto-
bának tetszik; az extrémitásig virtuóz táncos „majomparádénak” tûnik; a ver-
hetetlen pool biliárd játékos kezében is megremeg a dákó; a mountain bike-ot
is nehezebb megülni abban az átkozott pelenkában... és mindennek tetejébe
még a nõjét is lenyúlta Simon,... pedig micsoda dudák!!
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Száz szónak is egy a vége: Nagy Árpi a nyílt szembeszegülés jeleként meré-
szen levetette magáról a céges menedzser-ultrapempörsz pelenkát.

266.� Simon ballépéseivel szemben Kálmán továbbra is eleven bizonyságot
szolgáltatott a méltán világhírû pszichiáter: Szondi Lipót82 megállapításához,
melyet egy perverz szexualitású destrukciós öngyilkossági késztetésekkel ter-
helt beteg sorsának elemzése apropóján írt le: „A pszichiáter egyik legkülönö-
sebb tapasztalata, hogy azok az emberek, akik parapszihológiai, okkult, irracio-
nális világban élnek, rendkívül tehetségesek a pénzkeresésben.”83 Mikorka
Kálmán zálogházat alapított, a zálogház kereskedelmi feladatait bonyolította a
TUTÁLIBE Rt., egy szerencsétlen bank (nevezetesen a LAKADALOM-VAN-A-
MIUCCÁNK Bank Rt. debreceni fiókja) pedig finanszírozta a bulit. Kálmán belsõ
köre, elsõsorban a TUTÁLIBE vezérkar mindenféle szedett-vedett kacatot érté-
kes zálogtárgyként ajánlott fel biztosítékként a felvett záloghitel fejében, aztán
a vissza nem fizetett záloghitel miatt vígan lemondtak „értékeikrõl”. Hogy csak
két példát említsek. Gaz Ella a szántszándékkal hülyén tartott férjétõl vanádium
lakodalomra kapott strandpapucsot „áldozta fel” másfél millió forintért. (Vaná-
dium lakodalom: 11,3 éves házassági évforduló; hülyén tartott férj: azon höl-
gyek párja, akik minden MÁS hímnemûtõl okosságot várnak el.) Bekre Pál egy
merész anarchista által szórólapra rajzolt faszt, mint Pablo Picasso alkotását he-
lyezte soha ki nem váltott zálogba három millió forint fejében. (Elnézést kell
kérjek az illetlen szóhasználatért, de a rajz nem péniszt, nem pisilõt, nem bö-
györõt stb. ábrázolt, hanem bizony faszt – csak ezzel a magyarázattal kerülhet-
jük el, hogy illusztrációként le is kelljen rajzolnom!)

Persze mindezt csak azóta, hogy a bankot egy-két tényleg jó üzlettel beetet-
ték, s a bank kész volt veszélyesen nagy mértékben hitelezni számukra. Ha
ugyanis tartozol a banknak egymillió forinttal és nem tudsz fizetni: bajban
vagy; viszont ha százmillióval tartozol: a bank van bajban! Mit is jelent ez a
gyakorlatban? Hát azt, hogy Kálmán jó ismerõsei az APEH-nél némi juttatás fe-
jében kacagva húzzák el a felszámolási eljárás megindítását addig, hogy az egy
évvel korábban kötött (vagyonkimentõ) szerzõdések már felbonthatatlanok le-
gyenek. És mit ér a százmillió, ha behajthatatlan?

– Szart se! – kiáltotta az érintett pénzintézet vezetõje kétségbeesetten, aztán
mégis aláírta a TUTÁLIBE Rt. újabb hitelszerzõdését.

267.� – Ítél a gép az úton! – jelentette be büszkén Mikorka Kálmán két igaz-
gató társának: Heré Imrének és Bekre Pálnak az Aston Martin DB7 volánja mögött
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82 Szondi Lipót (1894–1986) pszichiáter, gyakorlatban igazolt elmélete (Szondi-teszt) szerint
rokon hajlamainkat felismerjük másokban. A szimpatikus, illetve antipatikus elmebete-
gek fotográfiáinak csoportosítása alapján a vizsgált személy elmebetegségére lehet nagy
biztonsággal következtetni. A szerzõ véleménye szeint a Szondi-teszt feltûnõen hasonlít
az országgyûlési választásokra.

83 Szondi Lipót: Káin a törvényszegõ, Mózes a Törvényalkotó. Bp.: Gondolat Kiadó, 1987. 142.
oldal, fordító: Mérei Vera.

dobrogi.qxd  2005. 11. 15.  17:17  Page 191



ülve, miközben padlógázzal arra késztette a gépcsodát, hogy az „repesszen
mint állat”. Hol van már Mikorka Kálmán omlatag Skodája a 61.�-ból?!

– Félre ne érts, de ettõl Simon ki fog kattanni és bármilyen furcsa, de a mi kis
csodafegyverünk ellen sem lesz mit tennie – tette hozzá talányosan Bekre Pál
és jellegzetes, úgynevezett „G-G-G-G-G-G típusú” röhögéssel adott hangot
örömének. (Az ilyen fajta röhögés mindig van egy csöppnyi aberrációra utaló
felhangja, amit el is várunk attól, aki jelmezbálon szatírnak öltözik. (Vö.: 165.�)

– Bizony, nem akármilyen ez a mi kis csodafegyverünk! – tette hozzá Heré
Imre. És nehogy azt higgyék kedves olvasóim, hogy „csodafegyver” alatt sze-
replõink ezúttal az Aston Martinra gondoltak!

Mielõtt azonban felfedném a titkot, hadd jellemezzem röviden a Kálmánnal
száguldó igazgatókat, akiket egyébként egymással összebékítendõ hozott ma-
gával a bölcs elnök-vezérigazgató-bácsi a ZIMMEZUM Rt.-hez vezetõ üzleti útra,
miután azok az elõzõ napon csúnyán összekaptak egymással az üzleti ebédhez
felszolgált nem teljesen ugyanolyan evõeszközök miatt.

Nos, Heré Imre (a nevezetes jelmezbálon Superman) jellegzetes Janus-arcú
tékozló: önmagához zsugori, kényszeres spájzoló, míg másoknál habzsolháp.
Ezzel összhangban jelentõs magánvagyonnal bír, egyben ez jelenti a legfõbb
alapját házasságszédelgõi mivoltának. (Rossznyelvek szerint szabad szemmel
is látható rajta, hogy az utcán szédelegve jár-kel.) Azt, hogy a „szédelgés” még
igazán nem vezetett komoly eredményre általában „cicakaki miatti kiábrándu-
lásra” vagy más hasonló dologra fogja, holott a valóságban sokkal mélyebben
rejlõ komplexusokról van szó: Heré Imre – aki magát jellemzõ módon „ked-
venc önmagamnak” hívja – a csajozásban nem nagyon vitte messzebbre a sut-
togva együtt csip-csip-csókázásnál, ugyani serõsen nyomasztólag hat rá azon
kedvenc szokása, mely szerint igencsak nagy kedvét leli a lehetõ legrizikósabb
helyzetekben végzett önkielégítésben, s ilyen beidegzõdései miatt erõsen fél a
kudarctól. Önmagának azonban mégiscsak kellõ férfierõt tulajdonítván ahány-
szor csak leszáll a ringlispílrõl minduntalan magát sokat próbált gazfickónak
érzi. Mindehhez párosult nála egy egyre elhatalmasodó bakterofóbia, mely
elõbb a kézfogásoktól, majd a kilincsektõl, evõeszközöktõl való irtózásban, ev-
vel párhuzamosan az állandósuló kesztyû viseletben, a folytonos alkoholos fer-
tõtlenítésekben nyilvánul meg. Egy ízben még barátnõjét is megfürdette
strogenol oldatban. Mindezekre is figyelemmel történetünk idején Kálmán
megbízásából a TUTÁLIBE Rt. Átverési Szabályzatán dolgozott.

Bekre Pál személyiségének megértéséhez a kulcs a gyermekkori neveltetés-
ben rejlik: szülei rendszeresen faggatták, hogy vajon tûzvész esetén melyikük
életét mentené meg, ami miatt aztán felnõtt korában avatott mesterévé vált a
rémhírterjesztésnek: a büfében, a cég irodáiban, a folyosókon, hangoskodva
apokaliptikus csõd és felszámolás közeli helyzetértékeléseket tart. Zseniális tak-
tikus a munkaidõ beosztást illetõen: a munkaidõ legelején és legvégén látvá-
nyos ottléteivel sikerrel kelti a rendkívüli munkabírás impresszióját, holott a
munkanap java részét rejtvény fejtéssel, mi több fejtvény rejtéssel tölti. Íme egy
pár „saját talány”: 
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A rendkívüli munkabírás köpönyege alatt a valóságban kínosan precízen
lusta emberrel van dolgunk: ha a reggeli busz indulást megelõzõen akár 3–4
perccel hamarabb elkészül, akkor képes az elõszoba padlón teljesen felötözve,
kezében aktatáskával lefeküdni aludni még egy kicsit. Másik egyedülálló jelleg-
zetességeként ha a nincs mit közölnie, akkor is folytonos késztetést érez a be-
szédre, ezért aztán állandó csettegés, csámcsogás, szocsogás jelegû orális auto-
matizmusok jellemzik. Mindezekre is figyelemmel történetünk idején Kálmán
megbízásából a cég alközpontjainak, telephelyeinek, irodáinak személyzetét rio-
gatja fõmunkaidõben.

Most pedig – ígéretemhez híven – felfedem a csodafegyver titkát! A csoda, maga
Idéth Lenke, aki tejes fizikai valójában ott ücsörgött Heré Imre mellett a száguldó
autó hátsó ülésén. Mondanom sem kell: még egy számmal nagyobb mellekkel,
mint az eddigiek. (A szédületes világcsúcsokról is azt hisszük felülmúlhatatlanok,
mégis évrõl évre mindig akad valaki, aki még egy centivel nagyobbat ugrik, még
egy kilóval többet emel, még egy tizedmásodperccel hamarabb ér oda.)

A ZIMMEZUM Rt. Székháza elé látványosan felkavart por, illetve hangzatos
fékcsikorgás kíséretében megérkezõ Aston Martint leplezetlen jajveszékelés fo-
gadta, amint pedig Lenke teljes testi valójában elõbukkant (esetében talán in-
kább elõbukkantak) az autóból Puczolá Sára csak ennyit mondott (és egészen
pontosan így hangsúlyozva)

– Uristeeen! – és annak rendje-módja szerint elájult. Mikorka Kálmán ezt lát-
va elégedetten elvigyorodott és a káröröm egyetemes nyelvén – az ahhoz tar-
tozó torokhangon – ennyit látott jónak megjegyezni:

– Kva!

268.� – Ki ez a boszorkány? – kérdezte már bent az irodában Yukka Pop Si-
montól Kálmán.

– Egyáltalán nem érdekes – mentette a menthetõt Simon. – Már ki is rúgtam.
– Deszka – tette még hozzá Mikorka Kálmán a hordágyon kicipelt Sárára

biggyesztett ajakkal. – Bezzeg az én titkárnõm, az döfi.
Idéth Lenke már nyújtotta is a kezét, ami épphogy csak hamarabb ért oda Si-

monhoz, mint mellei. Simon remegõ kézzel fogta meg a feléje nyúló jobbot,
hirtelen kiverte a hideg verejték, a mély dekoltázsba bámulván elfogta a tér-
iszony. A nõ elsõ pillantásából világosan érzõdött, hogy nagyon kedvére van,
ha a vele szeretkezõ férfi az aktus közben profi ökölvívást vagy horrorfilmet
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néz a televízióban, miközben mindezt rezignáltan szemléli a legelsõ, felejthe-
tetlen szerelem keserédes emlékét õrzõ ajándék maci.

269.� Kop-kop-kop!
– Ki kopog? – kérdezzük mi innen a „pozitív cselekményszálból”, miután ha-

tározott és barátságos kopogás törte meg feszült figyelmünk csendjét.
– Döbrögi.
– És Fazekas Mihály.
– Ollé! – fejezte ki legszemléletesebben érzéseinket ezúttal a spanyol nyelv.
– Baj van! – kezdte in medias res a kissé elgyötört Döbrögi.
– Várjon egy pillanatra, mielõtt folytatná – vágott közbe Péter. – Meghalt va-

lakije? 
– Nem. 
– Netán elzüllött és félrelépve valami önsorsrontó, végzetes hibát követett el?
– Nem.
– Akkor valamelyik szerette gyógyíthatatlan beteg lett?
– Jaj, ne beszéljen már ilyeneket!
– Jó, akkor nincs baj! Folytathatja.
Döbrögi szemlátomást kicsit megnyugodva folytatta:
– Nem találom Lúdas Matyit.
– Pedig én legalább annyira megírtam, mint kelmedet – vetett közbe Fazekas

Mihály. – Sõt a Legkisebb királyfi, a Kiskondás, vagy éppenséggel Dzsimil
Nimurta történetében elõttem oly sokan mások...

– Nagyon nehéz.
– Nem nehéz, hanem bonyolult. Nem mindegy! Míg valami nehézsége el-

nyom bennünket, míg a bonyolultság kihívásával fellelkesít. – sarkallta tovább
hõsünket Péter, majd talányosan hozzáfûzte: – Etetni kell a disznókat, nem kor-
pa közé keveredni! – Majd kis hatásszünet után még egy talány: – Életvitelünk
kialakítása során világosan el kell különítenünk azokat a dolgokat, amelyeket a
„céltárba” helyezünk és azokat, amelyeket az „eszköztárba”. Ha ugyanis felcse-
réljük azt, amivel célunkhoz érünk azzal, ami a célunk, könnyen eltévedhetünk.

Vilmos mindezt fülbemászó, vidám kis dallal támasztotta alá.84
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84 Kányádi Sándor versének címe, melybõl az idézett részlet elhangzik: Somvirággal, kakukk-
fûvel. Zene: Gryllus Vilmos.
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270.� B. Viz Elek nem tartozott a kifejezetten mamma-gigantomániákus férfiak
táborába, mégis elismerte, hogy „ami szép, az szép”, az igazi gyönyört számára
mégsem az akkorában a két cég háza táján oly gyakran „hömpölygõ” mellek
közelsége jelentette, hanem nyilvánvalóan az autóháború. A ZIMMEZUM Rt. cé-
ges autóinak ilyen hallatlan ütemû fejlõdésére a példákat a cég történetében egy
ujján meg tudta volna számolni. A cég az Aston Martinra tromfolva beszerzett
egy Porsche 911 Turbo (408 LE) autót biturbo-boxermotorral, amely autó a Por-
sche istálló egyik legtüzesebb paripája volt, majd (miután a túl gyors autóval
közlekedõk hangja állandóan rekedt: az illetõt saját hangja is csak állandó nehéz-
ségek árán éri csak utol) váltottak egy méltóságteljes Bentley Continental R (385
LE)-re. (A Porschéban egyébként is csalódtak, miután azzal sem sikerült elérni a
közlekedési jelzõlámpa piros jelzéseit meglátván még az azt megelõzõ zöldet.) 

Az ilyen autókkal való kocsikázásnak is megvan a maga hátulütõje (a sok
„elölütõje” mellett). Egy ízben például Elek nekitolatott parkolás közben egy
villanyoszlopnak. Alig tudta megmenteni a cégnél irháját avval a zavaros
habratyolással, ami a Simon szerint „tisztára dzsuvássá” vált autóra adott ma-
gyarázat kívánt lenni: a karcolás – B. Viz Elek verziójában – az álló autót érte,
az ok pediglen a Föld szûnni nem akaró forgásban keresendõ.

Összességében azonban mégis jobb volt luxus autókat kormányozni, mint a
történet legelején megismert buszt. Már csak a gyengébbik nem miatt is. „A ha-
diszerencse forgandó” – gondolta Elek a Bentley volánja mögül, mikor észlelte,
hogy õsrégi vágyai netovábbja: egy szép mazsorett a szexuális érdeklõdés félre-
érthetetlen jeleivel bámulja õt viszont. (Elek, még ifjú korában túlságosan ko-
molyan vette a mazsorett csoportok felvonulásának egyetlen igazi indokát: a
szerfelett jó nõk büntetlen stírolása iránti õsi, ösztönös vágyat; ennek egyenes
következményeként hamarost reménytelen szerelembe is esett. A strandon
megpróbálkozott a hangosbemondó néni lefizetésén keresztül egy nyilvános
szerelmi vallomással, de a nagy zsivajban nem jutottal el szavai azokhoz a
„drága pici fülekhez”. Érzelmeiben annyira elmélyedt aztán, hogy még az sem
szegte kedvét, amikor a hölgyet egy útfelbontás melletti földhányás tetején
azon kapta, hogy az cifrán káromkodik ha elvéti az útjelzõ táblát az arra dobált
földgubacsokkal: „kapd be bal herémet!” – zengték a meggypiros ajkak.)

„Vége a pinairigység sötét korszakának” – gondolta, mikor azzal a határozot-
tan feltett szándékkal tárta fel a nõ elõtt a Bentley ajtaját, hogy amint teheti
lyuksógorságba keveredjék számtalan emberrel. És valóban: mit érdekelte õt
már akkor Nagy Árpi, az ínyenc yuppy-palyboy, aki célzatosan végezte el koráb-
ban az óvónõképzõ fõiskolát egyetlen fiú évfolyamtársával – a tordesillasi egyez-
mény mintájára85 – felosztva egymás között az egész intézmény hallgatóságát.

Nézzük most B. Viz Elek még aznap kelt levelét, s azt. hogy miféle mézédes
gyümölccsé érik be egy ilyen szerelem egy buszsofõrbõl lett költõ gondolataiban:

195

85 Spanyolország és Portugália a tordesillasi szerzõdésben VI. Sándor pápa döntése alapján
megosztották a már felfedezett és a még felfedezésre váró világot. A határ az Atlanti-óce-
ánt átszelõ egyik délkör volt: Amerika majdnem egészen a Spanyoloké, Brazília, India és
a Távol-Kelet a portugáloké.
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„Egyetlen szerelmem!
Miként a napfényre szomjúhozó piciny virágok, úgy epedezik kínlódásban elnyûtt,

szerelemittas lelkem is, csakhogy nem ám a hatalmas izzó Nap sugarai iránt érzem ezt
az olthatatlan vágyat, hanem egy annál sokkal fényesebben ragyogó csillag: kegyed eny-
het adó szerelme vonz íly ellenállhatatlanul.

Eddigelé sûrû, sötét fellegek gyülekeztek boldogságom azúr egén, etakarva csillámlóan
izzó, gyönyörû lényedet! Rideg, nyirkos árnyék borult a szerelem illatos virágára, mely
a sötétség kegyetlen magányában már-már eleped. Ámde a minduntalan felcsillan a re-
mény: a szívem legmélyéig ható mennyei sugárzás néha csak átszüremlik a felhõkön, né-
ha pediglen megperzsel.

Oh, drága Mindenségem! Csaknem elaléltam imént, hisz agyamból az összes vér he-
vesen verõ szívembe, onnan pediglen egyéb testrészeimbe (úgymint: a pennát markoló
kezembe, illetve még máshova is) tolult. Lángol bennem a hév!

Imádott Hölgyem, bár tudna ön könyörülni bohó szerelmesén, s felkarolva alabástrom
karjaival nem hagyna így porban fetrengeni, majd mézédes, forró ajkaihoz emelve össze-
olvadhatnók a pillanat melegében.”

271.� A túlságba vitt szerelemittasság a csúfondáros pofáraesés mindenkori
kockázatát vonja maga után. Alapvetõen két út áll elõttünk. Vagy bátran vállal-
juk ezt a kockázatot, vagy csalamádéként saját ecetes levünkben pácolódva
összesavanyodunk. Az élet értelmét jelentõ boldogság alternatívájának fényé-
ben – nagyon helyesen – Elek is vállalta a pofáraesés rizikóját. Márpedig „a ha-
diszerencse forgandó” és ezt most mi állítjuk.

A túl- vagy visszaforogni is képes hadiszerencse ez esetben a gyakorlatban
azt jelentette, hogy az Elek számára oly hõn áhított hölgy a bõvérû szerelmes-
levéllel csaknem egyszerre kapta meg, mint „érintett” az alábbi okirat hiteles
másolatát a ZIMMEZUM Rt.-tõl:

B. VIZ ELEK sofõr részére
KÁRTÉRÍTÉSI HATÁROZAT a munkáltatónak okozott kár megtérítésérõl:

Alulírott Yukka Pop Simon, mint a ZIMMEZUM Rt. teljhatalmú elnök-vezérigazgató-
bácsija a jelen határozatommal 15 387 Ft, azaz: Tizenötezer-háromszáznyolcvanhét forint
megtérítésére kötelezem Önt a határozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül, tekintettel
arra, hogy Ön munkaviszonyából eredõ kötelezettségének vétkes és szándékos (egyszóval: al-
jas) megszegésével a jelen határozatban megjelölt összegben kárt okozott munkáltatójának.

INDOKOLÁS: Ön az éjszakai portás éberségét kijátszva éjnek évadján alattomban belo-
pódzott a porásfülkébe és az ott rendelkezésre álló telefonkészüléken keresztül fülledt hangu-
latú verbális bujálkodást eszközölt egy szex-telefon cég Vivien nevû alkalmazottjával. Az
önkívületig fokozódó társalgás végén Ön eszeveszett, kéjes artikulálatlan sikongatást-üvöl-
tözést hallatott, leginkább a szarvasbõgést elevenítve fel a környékbeli lakók emlékeiben.

A kártérítés alapjául szolgáló bizonyítékok (telefonszámla, hangfelvétel és jegyzõ-
könyv a társalgásról, tanúvallomások) rendelkezésünkre állnak.
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A jelen határozat egyidejûleg megkapja az Ön tõrbeesett jegyese is, akit össztársadal-
mi érdekbõl értesítjük arról, hogy Ön perverz.

A kártérítés megállapításánál a Munka Törvénykönyvének 166. illetve 168. szakaszait
vettem figyelembe. Felhívom figyelmét az Mt. 200., illetve 201. szakaszaira, mely rendel-
kezések értelmében a jelen határozatellen a kézbesítéstõl számított 15 napon belül egyezte-
tést kezdeményezhet a munkáltatónál, melynek sikertelensége esetén a Munkaügyi Bíró-
ság elõtt támadhatja meg a jelen határozatot, maga disznó, erkölcstelen pernahajder!!

Talán már mondanom sem kell, hogy B. Viz Elek elolvasván mukáltatója ha-
tározatát menten szörnyethalt.

272.� Ez az okiratban megnyilvánuló alattomos tõrdöfés természetesen vérbe
fagyasztotta Elek és szíve hölgye románcát. Ismét egy mérföldkõ Elek szemé-
lyiségfejlõdésének rögös és kanyargós országútján: saját bõrén tapasztalva fel-
ismerte az égés különös természetét: Az égés társaságban „objektíve” fejti ki
hatását, az egyén azt nem ellensúlyozhatja semmilyen önpszichózissal; míg az
egyedül lévõ emberben „szubjektíve” hat, hiába nem látja azt senki, attól még
nyugodtan szénné lehet égni. (Utoljára akkor fogalmazódott meg benne valami
hasonló, amikor egy társasági összejövetelen nagy ravaszul azt tervezte, hogy
mûvi krákogással-köhögéssel leplezi majd hangos szellentését, minek eredmé-
nyeképp a krákogásra minden szem rá szegezõdött, s csak aztán perfektuáló-
dott a nagy recsegés-ropogás.) 

Simon bár nagyon pontosan érzékelte B. Viz Elek szexuális tekintélyének
összeomlását, azt mégsem ismerte fel, hogy maga puskaporos hordón ül. Egy
kicsit is érzékeny „szeizmológus” már régen érzékelte volna azokat az elõrez-
géseket, melyek a katasztrófa veszélyével fenyegettek: Elõbb az a határozott,
férfias, nyílt pelenka letolás Nagy Árpi részérõl (265.�); most B. Viz Elek porig
alázása, aki ezért az aljasságért már névtelenül fel is jelentette Yukka Pop Si-
mont egészen pontosan a Yukka Pop villa körül újonnan emelt hivalkodó kerí-
tésért, mert ugye a Btk. 207. -a szerint a kerítés bûncselekmény.

273.� Nos, miután látván látjuk, hogy Yukka Pop Simon miként ásta alapo-
san alá saját tömegbázisát, éppen ideje néhány szót annak is szentelnünk,
hogy mi is ennek a tudományos lélektani magyarázata.

A félelem mindig valami reális tárgyhoz kötõdik. Simon Idéth Lenke buján
hömpölygõ kebleitõl félne? Ez ugye nem jellemzõ rá (különben is hamarosan
felbukkan regényünkben Agyat Lanka). A szorongás olyan speciális félelem,
melynek tárgya ismeretlen. Ez már sokkal találóbb Simon esetében. A hatalom
elvesztés titkos rémét ugyanis nem lehet tárgyiasítani. Simont ez a szokatlan
helyzet erõsen frusztrálta, ami egyenes ágon keltette benne az agresszív indu-
latokat. Ebbõl a feszült helyzetbõl kétféle kiút mutatkozott számára. Az egyik a
tárgyhoz nem köthetõ, épp ezért borzalmas szorongás különféle fóbiákba való
levezetése. (Fóbia: tudván irreális tárgytól való félelem, ami sokkal elviselhe-
tõbb, mint a szorongás.) Simon félt attól, hogy reggelre elmásznak a katicák a
párnahuzatról; miután lecserélte a huzatot félt attól, hogy a kúszónövények éjjel
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nyakára tekeredve összeroppantják; miután kidobatta a növényeket hálószobá-
jából félt attól, hogy gyertyával kezében éjfélkor az elõszoba tükörbe bámulva
meglátja halott önmagát, miközben a tükörbõl kinyúl egy szõrös kéz.

A másik „kiút” maga az agresszió, mely a frusztrációt kiváltó személyt magát
kívánja megsemmisíteni. Az agresszív indulat kitörését a szocializáltság (érzel-
mek, szeretet, szánalom, részvét, kulturáltság stb.) gátolják. Ha ez a „gát” nem
kellõen erõs, akkor:

– Bakkk! – üvöltötte Simon a telefonba, miközben a telefonvonal másik vé-
gén Mikorka Kálmán majdnem azonnal automatikusan átkeresztelkedett
„Rögtönka Kálmánná” (ne adj’ Isten egyenesen Kakas Ándorrá).

– Kihez van szerencsém? – kérdezte kisvártatva, mihelyt pulzusa 180 alá
csökkent.

– Fogadjunk, hogy félsz! – hangzott a kitérõ válasz, amibõl egyértelmûvé
vált Kálmán számára a telefonáló „rém” kiléte.

– Fogadjunk! – válaszolta bátran.
– Mibe?
– Citromsárga homokozólapát.
– OK! Tehát félsz?
– Nem – és ezzel elúszott a homokozólapát Yukka Pop Simon arzenáljából.

Simont persze nem olyan fából faragták, hogy az ilyesmibe szó nélkül beletö-
rõdjék:

– De az új titkárnõmbe akkor is rögtön szerelmes leszel, amint meglátod. Fo-
gadjunk!

– OK! Mibe? 
– Citromsárga homokozólapát.
– A jövõ héten várunk benneteket!
„Úgyis szerelmes lesz!” – gondolta Simon vérszomjas bõszülettel. „Agyat

Lankának akkora tõgye van, mint egy ház” – szõtte tovább a gondolatot Simon,
miközben szórakozottan lapozgatta az éppen keze ügyébe esõ telefonkönyvet.
Bár ne tette volna! A telefonkönyv betûrendes mutatója alapján felismerni vél-
te ugyanis, hogy neki bizony két anyja van, a fiának három, neki pedig négy
felesége, ráadásul az egyik felesége özvegy!
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274.� Kedves Olvasóim! Nagy erõpróba elõtt állunk. Bármennyire is igyekez-
tem elkerülni a dolgot, erõmet mégis meghaladta a feladat: sajnos a helyzet az,
hogy immáron elkerülhetetlen – nagyon szomorú kötelességemként – borzasz-
tóan illetlen szavak egész sorát leírnom. Egészen pontosan (egy aprócska név-
elõt figyelmen kívül hagyva) hármat, mégpedig a három legfelháborítóbb, leg-
obszcénabb kifejezést, ráadásul gyors egymásutánban, olyasféle mondatba
szerkesztve, mely a szavak amúgy is durva jellegét szinte ocsmánnyá fokozza.

Mi sem áll távolabb tõlem, mintsem megbántani kedves olvasóimat, úgy-
hogy legelõször is elnézést kérek Édesanyámtól és Hitvesemtõl (Nõvérkém
sokkal engedékenyebb), akik élen járnak az efféle csínyek miatti rosszallásban,
valamint mindazon olvasóktól, akiket akaratlan bántanék meg szépérzékében!
Másodszor pedig azt tanácsolom a kedves gyenge idegzetû olvasóknak, hogy
most (ezen bekezdés végénél) hagyják abba ennek a �-nak az olvasását (saját lel-
ki nyugalmuk érdekében) és csatlakozzanak hozzánk ismét a soronkövetkezõ
csillag elején. Nem kell félniük: a fonalat nem veszítik el, ott majd mindent
megmagyarázok. A világért se venném lelkemre, ha valakit szándékom ellené-
re Jézus Hegyi Beszédének tételei szerinti komoly dilemma elé állítanám:
„Ezért, ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki, és vesd el magadtól. Inkább
egy tagod vesszen oda, semhogy egész tested a gyehennára kerüljön.”86 Aki
nagyon tart saját öncsonkítási késztetéseitõl, az jobban teszi, ha a regény további
részét fél szemét csukva olvassa el, nehogy aztán valami fatális félreértés foly-
tán mindkét szemét ki kelljen vájnia, ha valami neki nem tetszõt olvas.

Akik mégis bátran velünk maradtak, azok részére is – úgy érzem – magyará-
zattal kell szolgáljak: miért is vetemedtem ilyesmire. Nos, az igazság az, hogy
az abszolút és bontatlan szépség eszméje olyasmi, mint Pangea az õskontinens:
soha nem áll már össze eggyé. Ennek szellemében az úgynevezett „nyomdafes-
téket nem tûrõ szavak” is a valóságban egészen kiválóan tûrik a nyomdafestéket.
Csak tessék majd jól szemügyre venni a kritikus mondatot, minden porcikáján
ott lesz a festék! (Ez alól a szabály alól csak néhány kivétel van, például: stb.)
Mindennek tetejébe az általános tapasztalat az az, hogy a nép egyszerû fia ahová
csak teheti illetlen szavakat pingál. Ki ne tudná, hogy az „XY szeretlek” feliratot
közvetlenül követve a toplistán a „fasz” és a „pina” feliratok felváltva versenge-
nek. (A lifteket nyugodtan gyárilag elláthatnák ezekkel a firkákkal.) Ne higgyük
azonban, hogy az obszcenitás az egyszerû pór nép jellemzõje. Igen szemléletes
példa lehet erre Wolfgang Amadeus Mozart személye, aki pusztán polgárpuk-
kasztásból egy zenedarabját „Nyald a seggem!” címmel illetett, amelyet csak az
illemtudó zenetörténeti utókor keresztelt át – az alkotó szándékaival ellentétesen
– valami negédes hangulatú, talán kicsiny rózsaszálról zengõ címmel.

Kedves bátor, és elõítéletektõl mentes olvasóim, mondhatnám azt is, hogy a
„B közép”, vagy a „Red Front Ultra” – lássuk, mirõl is van itt szó tulajdonkép-
pen! Nos...
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– Fasszal baszom a pinát!87 – üvöltötte ifjabb Yukka Pop Simon azon a jelleg-
zetes „fürdõszobai kiengedett énekhangon”, mely annyira jellemzõ a soha be
nem futó rock zenekarokra. Tette mindezt azzal a nem titkolt vággyal, hogy „na
most aztán befut” a zenekar, s a slágergyanús szerzemény bátor polgárpukkasz-
tással tör magának utat, s harcolja ki a méltó hírnevet az alkotóknak. Ráadásul
ez az egész akció a debrebenci rádió azon hullámhosszán bonyolódott, amelyen
többnyire leégett górék kétezer forintos káráról, meg felborult szekérrõl lehup-
pant öreg bácsi ficamáról lehet értesülni az olcsó zoknikat-bugyikat szellemesen
egymás szavába vágó férfi-nõ párossal közhírré tevõ reklámok közepette. (Itt
még a „Love Me Do” a Beatlestõl sem biztos, hogy tutti befutó lett volna.)

Természetesen a hatás nem maradhatott el: Yukka Pop Simon minden tekin-
télyét elvesztette az üzleti életben, minden további üzletkötés lehetõség elenyé-
szett a „parázna igazgatóval”, akinek fia csak úgy „okádja a fertõt a világra”.
Bár minden üzletfél illedelmesem meghallgatta, de ajánlatát senki sem tekin-
tette többnek puszta hadovánál. Hiába állította, hogy „benne van az ola-
jbizniszben” (minden héten tankolt), hogy „szerzõdéses kapcsolatban áll világ-
cégekkel” (a valóságban csak evett egy hamburgert a McDonald’s-ban), meg
hogy „a villamos energia szektorban is érdekelt” (kicserélte a kiégett izzót a
WC-ben)! Sõt, még az is teljesen hiábavalónak bizonyult, hogy „talonban” ma-
ga is alapított egy „multinacionális” céget – egy albán menekült hathatós segít-
ségével albán–magyar konzorciumot, háromszáz forint indulótõkével. Mocsok-
ban hempergõzve nehéz a szemfényvesztés!

275.� Tehát, kedves érzékeny lelkûek, Önök nem maradtak le egyébrõl,
mint arról, hogy pontosan megismerjék annak a dalnak a szövegét, melyet a
helyi rádió adott közre, és amelyet ifjabb Yukka Pop Simon zenekara tolmácsolt a
hallgatósággal. A dalról magáról legyen itt elég annyi, hogy az szerelmi témát
dolgoz fel; igen túlfûtött indulatokat tükröz katonásan pattogó, szabályos gyors
díszlépés indulóra emlékeztetõ ritmusával; a szólóénekes, pedig különféle csú-
nyaságokat énekel benne. Késõbb a kis Simon erõs atyai ráhatásra megváltoz-
tatta ugyan a refrént: „Szeretlek, te állat”-ra, de mindhiába! Yukka Pop Simon
üzletileg a teljes ellehetetlenülés szélére került.

„Az állat csak szaporodik és táplálkozik – gondolta a válságba jutott elnök-
vezérigazgató-bácsi egy kövér, metálzöld légyre meredve – a kártékony mivolt
valójában az ember bélyege”. És nem a legyet ütötte le, hanem fiának kevert le
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87 Itt látom érdemesnek megjegyezni – talán tompítandó az olvasottak okozta komoly in-
tellektuális megterhelést –, hogy a „basz” kifejezés (álláspontom szerint) pontos szi-
nonímája a még hangzásában is igen hasonló „nász” kifejezésnek. Arra kérem tehát a
kedves olvasókat, hogy ezúttal vegyék olybá, mintha kivételesen nem azt olvasták volna,
hogy „nászéjszaka, násznép, nászágy, nászasszony, nászuram, násznagy, nászajándék
stb.”, hanem azt, hogy „baszéjszaka, basznép, baszágy, baszasszony, baszuram, basznagy,
baszajándék stb.”, s ne is tulajdonítsanak ennél nagyobb jelentõséget az egésznek, így a
Földünk létét fenyegetõ túlnépesedés, a globális természeti katasztrófa rémével fenyegetõ
környezetszennyezés árnyékában.
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egy nagy büdös pofont: szülõi attitûdje egy csapásra homlokegyenest váltott
meleg-engedékenybõl hideg-korlátozóra.

Ebbõl a verembõl már csak egy „igazi” kiútban reménykedhetett: a politiká-
ban. (A „mínusz szorozva mínusszal egyenlõ plusz” elvén.)

276.� Mielõtt Yukka Pop Simon a 273.�-ban kötött fogadás értelmében tett
látogatása történetét megismerné a kedves olvasóközönség ildomos Döbrögi
körmére nézni, követni õt bolyongásaiban eladdig, mígnem ismét felbukka-
nunk a pozitív cselekményszálban:

Az 1997. esztendõ gyermeknapján is szokás szerint elmentünk repülni. Már
aki nem szundikált még az Ötlet Születésének Ünnepét kipihenendõ. Hosszú,
csaknem egy kilométeres csörlõvel húzták fel a vitorlázó repülõgépet úgy
350–400 m magasra, majd egy kattanás és a kötelékeitõl szabadult gép halk su-
hanással kezdett siklani a levegõben. Csak a meleg, tavaszi lebegõ süvített a ple-
xiüvegen nyitott kis szellõzõablakon keresztül, az is halkan, szinte hallani lehe-
tett a repülõtér végtelen, zöld gyepében muzsikáló kabócák, tücskök kórusát.

– Hát szóval, ami itt van... – kezdte Döbrögi, ezúttal nem méltatlankodva
(annak ellenére, hogy a fordulóknál, bukásoknál gyomra hol a torkában dobo-
gott, hol pedig ülésbe lapulva az arca torzult el a terheléstõl), hanem éppenség-
gel a gyönyörûségtõl ámuldozva.

– Így még talán soha nem látta kegyelmed Debrebenc városát – szólalt meg
Fazekas Mihály, aki a gépet kormányozta, s mint az égen suhanás nagy szakér-
tõje, valamint Debrebenc alapos ismerõje pontosan tudta miként kell kápráz-
tatni. Vett egy meredek fordulót jobbra és már orral a város felé is állt a gép. –
Itt van mindjárt a Református Kollégium. Csokonai komámuramat innen akol-
bólították ki.

– Mit mosolyog ezen, mester?
– A világirodalmi tekintélynek nem árt az ilyesmi, sõt...
– Hogy érti ezt? – és ezzel elsuhantak a Kollégium ódon épülete, s a Liceum-

fa88 hatalmas zöld bokra felett.
– A Kollégium törvényei kimondták: „Csavargás, csapszék, kávéház, vagy lányos

ház gyakori látogatása, cicomáskodó öltözködés éppúgy tilos, mint az otthoni semmitte-
vés, vagy kártyázás, és börtönbe kerülnek azok is, akik »Bizony Isten« vagy »Úgy segél-
jen« szavakkal esküdöznek és »Adta teremtette!« kifejezéssel káromkodnak, rosszhírû
könyveket olvasnak, vagy indokolatlanul elutaznak.” Mindennek tetejébe hajnali há-
romkor volt ébresztõ.

– Ezt nevezem...
– A diákok védelmében kimondták az iskola törvényei azt is, hogy „a tanuló-

nak fejét, kezét, körmeit s testének egyéb részeit verni a farán kívül teljességgel nem me-
részelje a tanár, következésképpen a pofoncsapás, ököllel való verés, rugdosás, a gyerme-
keknek a hajoknál fogva való rántzigálása egyáltaljában megtiltatnak.”
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88 A nevezetes Líceumfa a debreceni Nagytemplom tõszomszédságában áll, csodával hatá-
ros meggyökeresedéséhez a reformáció meggyökeresedésével kapcsolatos legenda fûzõ-
dik: a hitvitába keveredõ pap tûzte a gallyat a földbe azzal, hogy „akkor lesz reformáció
Debrecenben, mikor ez az ág fává nõ”.
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Egy kisebb zuhanással kellett sebességet szerezni a visszaúthoz, ami meg-
akadályozta Döbrögit abban, hogy kimondja, amit gondolt: „Minek ez a vere-
kedés – egyáltaljában?”

Fazekas mester a nagyon erõs oldalszélben is ügyesem manõverezett. A szél-
sebesen száguldó gép alatt – amint a földhöz közeledett – egyre gyorsabban
szaladt az élénkzöld pázsit. Hogy a ravaszul lökdösõ szél nehogy a leszállópá-
lyához csapja a landolni készülõ gépet Fazekas Mihály egy picit meghosszabbí-
totta a landolást. Épp csak annyira, hogy 
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Hetedik Kunszt:

Nem nagy kunszt!

„A hetedik te magad légy!”89
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89 József Attila: A hetedik.
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a gép puhán már a regény másik egységében érjen földet.

277.� Döbrögi megköszönte a repülést és kiszállt a gépbõl. Mélyen elgon-
dolkodva figyelte, amint a többi jelentkezõ: a kíváncsi Tündéregér, az elveszett
Tündérfióka, Káprázmány, Fityiszlábú és a többi bátor jelentkezõ mind útra
kelnek. Csendesen hallgatta, amint Vilmos gitárkíséretével Ildikó énekli versét
a sapkamanóknak:

278.� Kedves olvasóim! Amikor ezeket a sorokat írom még nem tudom, hogy
a majdan könyvespolcokra kerülõ könyv tartalmazza-e majd – eredeti, merész
terveimmel összhangban – azt a kis mellékletet, mely valójában nem lenne
egyéb, mint egy tükörképet mutató felület, melyben ki-ki kedvére szemlélheti
önnön ábrázatát, olyasmi módon, mint ahogy az a mézeskalács szívek kellõs
közepébe illesztett szívek esetében szokás. Amennyiben tervem kivihetetlen-
nek mutatkozik, úgy kénytelen leszek az olvasói képzeletre, illetve leleményre
hagyatkozni a tükör puszta helyének megjelölésével, valamint azzal a határo-
zott felszólítással, hogy a kedves olvasó egy tükröt otthon, a maga gyönyörûsé-
gére barkácsoljon bele ebbe a kötetbe, avagy legalább a fürdõszoba-, elõszoba-
stb. tükörbe nézve készakarva jusson eszükbe a könyv mellékletében tükörnek
szánt felület – azzal az aláírással, hogy Döbrögi...

(Regényünk ezen nagyon fontos pontján kérem a kedves olvasót, hogy az
arcával fejezze ki miként vélekedik errõl a messzemenõ következtetésekre ve-
zetõ regénybeli fordulatról.)

279.� A gyermeknapi repülést az tette különösen nevezetessé, hogy azzal a
nappal egyben az ötlet születését követõen a Cselekvés Napja is felvirradt. Em-
lékezzünk rá, hogy a szorgosan sok-sok szeretettel és jóindulattal összefûzött
földi gyöngysor már valahol a 187.� tájékán elkészült! És hiába a szándék, ha
– Shakespeare szavaival élve – „... kifordul medribõl / S elveszti »tett« nevét.”90

280.� A Cselekvés Napjának jelentõségéhez méltón illendõ visszapörget-
nünk az eseményeket a nagy nap legelejéig.
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90 A Hamlet nagymonológ vége, Arany János fordításában. (Általában erre már nem szokás
emlékezni, csak az elejére, hogy „Lenni, vagy nem lenni, az itt a kérdés.”)
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A koranyár éjsötétjét szürkésen derengõ hajnallá festette hangos énekével a
madarak sokszínû birodalmának köztudottan egyik legnagyszerûbb énekese: a
feketerigó hímje. Rendkívül elegáns, koromfekete ruhája olyan csillogóan fény-
lett, mint valami tenor operasztár szmokinggallérja. Impozáns, narancssárga
csõrét – mint minden reggel, úgy ezúttal is – pontosan negyed négykor tátotta
el a természet gyönyörû hangú ébresztõórája. Aki ezt egyszer is hallotta, tudja:
élni valójában ünnep. Ugyanezt minden hajnalban a Nagyerdõ fái is megálla-
pítják: ilyenkor hajnalban, amikor soha nincs erõs szél csak lágyan lengedezõ,
kellemes, hûvös szellõ bölcsen bólogatnak. A szórt fényben méregzöld lombú
fák odvaiban ekkor fordulnak másik oldalukra az álmos mókusok.

Ez a számtalan rejtélyre, titokra nyíló csodálatos napszak, a hajnal mindig a
kisgyermekkort idézi elém, életünk azon korszakát, amikor (felnõtt énünkkel
szemben) a dolgok rendkívülisége, varázsa nem abban rejlik, hogy tudunk va-
lamit, hanem épp abban, hogy nem tudunk. Emlékszem, ebben az idõszakom-
ban képtelen voltam elhinni, hogy a felnõttek írásban is képesek kommunikálni;
egy ízben a nálam pár évvel idõsebb nõvérem kapott egy rokon kislánytól leve-
let, amit felolvasott nekem; benne volt, hogy az illetõ hogy van, meg hogy mikor
érkezik... mindebbõl én persze egy árva szót el nem hittem, szentül meg vol-
tam gyõzõdve arról, hogy Gyöngyemény szórakozik velem és csak kitalálja az
egészet és úgy tesz, mintha olvasással jutna mindeme információkhoz, közben
pedig csak hülyéskedik. De a kislány megérkezett. Még ekkor sem oszlott el
bennem minden hitetlenkedés, biztosra vettem, hogy összebeszéltek. Talán ez
a makacs hitetlenkedés bosszulta meg magát az elsõ elemiben (ahol még min-
denkinek feltétlen bizalmat szokás szavazni) máris becsúszott egy négyes a bizibe
írásból. Nekem pedig elment a kedvem az egész tanulástól, úgy ahogy van!

Háromnegyed négy elõtt öt perccel a korán kelõk második turnusa hagy fel
a durmolással és köszönti illendõen az újra felvirradó napot. (Az állatok jobban
tudják az illemet, mint mi emberek, akik biztosra vesszük, hogy a következõ
nap is felvirrad, pedig valójában erre semmi bizonyíték nincs, csupán úgy tud-
juk, hogy ez mindeddig minden napot követõen megtörtént.) Az aprócska nõ-
csábász, az ökörszem szólalt meg ekkor, aki szerelmes dalait gyorsan váltoga-
tott partnerei és az emberek nagy örömére zengi nagy lelkesedéssel minden
reggel e korai órán. A hangosan cserregõ szarka is ekkor szólalna meg, ha épp
ekkor szép fehér dolmány alatt nem tojásokat melengetne – ezúttal tojásokat, s
nem melódiákat költött.

Bár a régi, rosszcsont cimborákat egy kicsit nehezemre esett hátrahagyni,
mégis megtettem, az új iskolában ugyanis már senki nem firtatta az ellenõr-
zõmbe pecsételt gonosz boszorkák hátterét, a múlt sötét lenyomatait. Megértõ
tanáraim rezzenéstelen arccal tekintettek el az „állatkínzástól” és nem olvastat-
tak fennhangon. Ugyancsak ebben a korszakomban szakítottam a politikával,
mikoris a mûvelõdésügyi miniszter, ez a felelõtlen ember, akibe én minden bi-
zodalmamat vetettem nem törölte el a föld színérõl a J-Ly nyelvi skizofrénia in-
tézményét.

Pontban hajnali négykor szólalt meg a hangosszavú hajnali rigó. Párját ritkító
repertoárjából – mint aki érzi a Cselekvés Napjának jelentõségét – a leghoszszabbat,
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egy nyolcvanöt strófás szerenádot adott elõ. Mire az énekes rigó négy óra tíz
perckor befejezte a produkciót a harcias vörösbegy hímje is rázendített, trilla-
szerû részletekkel tarkított csicsregõ énekére, sõt a pici verebek is ekkor kezd-
ték szívmelengetõ csivitelésüket. Erre felcsendült Európa legszebb hangú éne-
kesének, a lángoló szerelem dalnokának: a fülemülének fuvolaszerû éneke.
Nehéz dolog ezután megszólalni, a kerti rozsdafarkú mégis – mint ahogy ezen
a reggelen is – minden reggel megteszi négy óra négy perckor; rövidke éneke
szép, tisztán csengõ strófa: „hüd-hüid, tik-tik-tik”. A hajnali szürkület kivilágo-
sodott, a sötétzöld lombok színe megélénkült, a Nagyerdõ fái közötti sötétség-
bõl elõbújtak a kökénybokrok.

Hiába ismertem fel keserûen, hogy az orosz nyelv nem csupán a betûk eltérõ
írásmódjában különbözik (ahogy a papa, mama szavaknál még joggal hihet-
tem), hanem bizony minden egyes szót egy másikkal kell behelyettesíteni, az
igazi erõpróba, az akadályok non plus ultrája mégsem ez volt, hanem Martinovics
tanár úr énekórái, ahol világnak csúfjára kellett volna egy csaknem érett férfi-
hoz teljességgel méltatlan módon nyekeregnem. „Akinek a világ legjobb anyu-
kája az édesanyja az hogy lehet ilyen megveszekedett rossz gyerek!?!” – kér-
dezte õ, amit én összességében bóknak vettem. Aztán gondoltam egyet és
megnéztem magamnak a lexikonban ki is ez a Matrinovics. Örömmel, csaknem
reménykedve olvastam, hogy felségsértés és hazaárulás vádjával kivégezték...

„Nyitni-kék, nyitni kék”. A széncinegék apró hada szerint is négy óra tíz
perckor. (Bár a székelyek inkább „künn-csücsü, künn csücsü”-nek hallják éne-
két.) A furfangos, cserfes kis madarak mesterien utánozzák madártársaik hang-
ját abban az esetben, ha megítélésük szerint a hajnal nem lenne elég sokszínû
hangokban. Erre a szép énekszóra rendszerint Békás tó névadó lakói is meg-
megmozdulnak, lustán nyújtóztatják elgémberedett tagjaikat, s még visszaal-
szanak kicsit. Az éjszaka hosszú volt: éjfél után fejezték be a viccmesélést, bre-
kegésnek álcázott nevetésük hozzám is behallatszott az éjszakára nyitva
hagyott erkélyajtón keresztül. 

Az ember általános iskola felsõben minden további nélkül hiszi azt, hogy fel-
nõtt. Rajgyûlésen „Pinochet91 Úr!” kezdetû felszólítással félemlítettük meg a
chilei katonai juntát vezetõ, rossz magaviseletû tábornokot, hogy hagyja már
abba... Azt, hogy a minden kétséget kizáróan tökéletes kisdobos korszak a gya-
nús úttörõ korszakra váltott több aggasztó jelenség kísérte, elsõként az, hogy töb-
ben nem átallottak gátlástalanul megszegni kisdobos becsület szavukat mond-
ván, hogy az már úttörõ becsület szó. Innentõl kezdve került ki a sérthetetlenül
szent dolgok közül – mint amilyen például a könyv, a hangszer, a festmény – a
becsületszó, amit ezek szerint ugye meg lehet szegni. Egyébként is volt valami
eredendõen visszás a rajfoglalkozásokon úttörõruhába öltözött nagyszamár fel-
nõttekben, akik rendszerint valami visszataszítóan mageszgép, árulkodós, törtetõ
iskolatársnõnkkel oldalán öntötték volna belénk a militarizmus szellemét. (A le-
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91 Augusto Pinochet Ugarte (1915–), még három hasonszõrû pacákkal katonai juntát veze-
tett be Chilében 1973-ban, Allende elnök meggyilkolása után. Tetteiért magatehetetlen
aggastyánként csak 2005. után állítják bíróság elé.
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hangoló ünnepségek az Auróra cirkáló, illetve gyári munkások fázós lábú gyer-
mekeinek fõszereplésével, nem utolsó sorban pedig a depressziós hangulatú
„hej, te bunkócska te drágával” jelentették az olajat a tûzre.)

Fél öt elõtt tíz perccel a kakukk hímje is csatlakozott dallamos énekével a
nagyszerû kórushoz. Kisvártatva az olajzöld hátú kerti geze is rázendített egy
összefüggõ bokros rejtekbõl vidám csengõ hangon, rikácsolva, kacagva: 

„deder-huit, deder-huit, hed-hede-hede.”
A szórt fény egyben éles nappali világosságra váltott, a sárgás-vöröses nap-

fény éles szögben hasított bele a párás erdei levegõbe, a fék bokrok hosszú ár-
nyékai közötti harmatos fû levelein csiszolt ékkõként csillogott. A Békás tó vi-
zében magukat szemlélõ szomorúfüzek odvaiban már nyugovóra tértek a
baglyok, a tó fölött egész éjjel cikázó denevérek is elvonultak már pihenni.

A vélt felnõtté válás nagy korszakában dúlt – nemzedékem tagjai között – az
Omega, illetve a Piramis zenekarok rajongóinak háborúja. A késhegyig menõ
vitákban én sajnos nem tudtam egyértelmû elkötelezettséget vállalni kellõ tár-
gyi ismeret híján, úgyhogy hintapolitikusként az ingadozók álláspontjára he-
lyezkedtem. Érzelmi kívülállásomat azonban nem õrizhettem meg sokáig, hi-
szen a soronkövetkezõ háborúban már nyakig benne voltam én is. Rövid
kezdeti megingás után radikálisan szakítottam az ABBA rajongók népes tábo-
rával és az avítt hagyományokkal, s azonmód tagja lettem a Boney M hátorszá-
gának. A házi bajnokságokon kevésbé sikeresen szereplõ gombfocicsapatot
nem számûztük már Szibériába (hûtõszekrény); nem folyt már arról a vita,
hogy a cowboy kifejezést valójában hogyan is kell kiejteni: kóbojnak, kábojnak,
kovbojnak, konbojnak, sõt már azt is tudni véltük, hogy maga a szó azt jelenti
„tehénfiú” ekképpen pedig már nem is olyan vonzó a dolog; rúgóláb nyuszis-
erif cipõt sem kívánt már szerkeszteni magának senki. Szóval teljes meggyõzõ-
déssel hittük, komoly dolgok elkötelezettjeként, hogy a gyermekkor véget ért.
Félig igazunk is volt. Félig persze nem.

Fél öt elõtt tíz perccel a fészküket hangos csettegéssel védõ, fehér vállfoltos
pinty hímek kezdtek bele a fiókáknak adott énekórákba. Messze zengõ, ezüstö-
sen csengõ, erõteljes énekük nélkül nem is tavaszodik ki az erdõkben. Három-
negyed ötkor a fürge seregély zendített rá énekére teli torokból fehér pöttyös
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fekete gúnyájában. A ravasz fickó nemcsak a többi madár hangját képes utá-
nozni (mint a széncinege) hanem akár még a telefoncsörgést is.

„Ez nem lehet igaz! Ki az ördög lehet az ilyenkor?” – gondoltam bosszankod-
va és letettem a tollat. Nagy csodálkozásomra azonban a telefonvonal másik vé-
gén nem várt rám senki, pedig a telefoncsörgést tisztán hallottam. Még ilyet!

281.� Csak egy rövid pillantás a másik cselekményszálba – amíg visszaban-
dukolok a telefontól az íróasztalig: Yukka Pop Simon (a 273.�-ban kötött foga-
dás szerint, visszanyerendõ a citromsárga homokozólapátot) Rolls-Royce Tour-
ing Limousine autójával bekanyarodott Mikorka Kálmán irodája elé annak
biztos tudatában, hogy amint Simon meglátja az õ titkárnõjét: Agyat Lankát,
nyomban szerelmes lesz belé. Lanka különleges fegyvere az volt, hogy Idéth
Lenke iszonyatos méretû kebleivel közel azonos méretû emlõkkel rendelkezett,
ugyanakkor iszonyatos fenék méretekkel is büszkélkedhetett.

Bár a látvány kétségkívül lenyûgözõ volt, azért Kálmán összeszedte magát és
arra a pökhendi kérdésre, hogy:

– Na, most aztán szerelmes vagy-e? – határozottan így válaszolt:
– Nem!
Kálmán ugyanis fel volt készülve erre az alattomos, a szó szoros értelmében

vett hátulról történõ támadásra és egy túllicitáhatatlan jármû mellett (kamionra
szerkesztett boeing sugárhajtómû; 70 000 LE) belevágott a titkárnõ mell vegyi-
szintetikus hadviselésbe, hektoliter számra véve igénybe a szilikont. A prototí-
pust, Huppa Nórát már be is mutatta Simonnak, aki nem tudván ellenállni,
azon nyomban szerelmes is lett. (Hálátlanul az Agyat Lankától korábban ka-
pott emlékkönyvbe rajzolt szép kis katicabogárkát méregzöld és fekete filctollal
és tintával átrajzolta – valószínûsíthetõen – brutális nemi szervvé.)

282.� Na, már vissza is értem íróasztalomhoz.
Az örsi zászlók árnyékában egyszercsak azon kaptuk magunkat, hogy már

fogalmunk sincs a „Gvantanaméra” politikai tartalmáról; a tábortüzeknél ücsö-
rögve valami egészen különös, szokatlan és lenyûgözõ erõ vett erõt rajtunk.
Különös bizsergés, amit csak egy lányra nézve érezhet a férfi ember (és a lesz-
bikus nõ). Alig vártuk, hogy a „preszex” korszak egyetlen államilag támogatott,
legális, nemi vágy által motivált játékát ûzhessük a „sódert”, s ha már egy este
valaki, esetleg pont az, akire gondoltunk többször is következetesen hozzánk
jött vissza a játékban azzal, hogy „sóder, sóder, alábama lattgalambom, akiitta
legszebb: tõlem puszit kap”, akkor alig volt alvás az éjjel. (Csak azt sajnáltam,
hogy Liz Mitchell a Boney M-bõl soha nem vett részt ezekben a jószagú, nyár
esti szürkületben ûzött játékokban.) Az éjszakai ábrándozást csak néha zavarta
meg valami izgalmas akció, amikor például riadót fújtak a feltehetõleg fasiszták
által elrablott, s valahol fának kötözött táborvezetõ felkutatása végett. A zánkai
filmtábor is életemnek ezen korszakára esett, ahol a színpompás rajzfilmek
mellett (sárgán az irigységtõl) figyeltem meg egy élelmes szobatársam merész
akcióját, amint jóízûen beleharapott egy lány fenekébe, holott ugyanez az én
leghõbb vágyam volt.
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Öt órakor kezdett énekelni az egyik legkisebb madarunk, az élénk mozgású,
olivbarna hátú, sárgásfehér hasú csilpcsalp-füzike és a hazánkban csak átutazó
kedves vendég, a kormos légykapó. A füzike szorgalmasan ismételgette, hogy
„csilp-csalp, csilp-csalp”, meg hogy „hiüd-viüd-hiüd”; a légykapó pedig azt,
hogy „zi-it, zi-it, vit, tik, csiszt”. Öt óra tíz perckor felébredtek a széncinege „ké-
sõn kelõ” rokonai a kékcinege: „trüi-titi, trüi-titi; ci-ci-trererere” és a barátcinege:
„csir-csiri; szi-szi-di-di”. A felkelõ Nap fényét ekkorra érték utol a meleg hullá-
mai, amin felbuzdulva kaptak szárnyra a Békás tó mûrepülõ virtuózai a gyö-
nyörû óriás-szitakötõk. A hímek kéken, a nõstények zölden csillámló potroha a
hét centiméterre feszülõ angyalszárnyak között lebegve rajzolta különös jeleit
a halványkék égi táblára. Látványuk még a táplálékállatokat is lenyûgözi, vala-
hogy úgy, mint a kezdetleges, kétfedeles vadászbombázóját vörösre festõ, bá-
tor, világháborús pilóta, a „Vörös báró”, aki kihívó magatartásával és repülni-
tudásával kivívta ellenfelei tiszteletét, s miután sikerült lelõni pompás
dísztemetést kapott.

A gyermekkor vége, a szerelem ébredése az az idõszak, amikor gyökeret ver
az emberben a szép és a nagyszerû – vagyis a mûvészet és a tudomány – iránti
szeretet és tisztelet. Mai napig elõttem van egy petróleum lámpa, amit rajzórán le
kellett volna festenem. A csillogó, hajlított fém és üvegformák, a fény–árnyék, a
színek bonyolult világa nagyon feladta a leckét. „Na ide figyelj, fiam!” – mondta
rajztanárom: Balázs bácsi, és a táblatörlõ szivacs sarkát a koszos ecsetmosó lébe
mártva, néhány mozdulattal csuromvizes pacákat gyártott festményemen, ke-
gyetlenül szétkente munkámat, és feldobta a tökéletes képet a lapra. Az alatt a
pár másodperc alatt hullott le a szememrõl a hályog; megrázó pillanat volt, az-
óta is ezt élem át valahányszor találkozom a mûvészettel, akár festményt nézek
akár színházban ülök, akár jazz-t hallgatok. A mûvészet édestestvére, a tudo-
mány biológiaórán érintett meg elõször, ahol túlléptünk a tananyagon és izgal-
mas történetek szárnyán kalandoztunk õslények, különleges élõlények, elké-
pesztõ tények és ismeretek birodalmába; számomra mindez sokkal nagyobb
izgalom volt, mint napjaink vérfagyasztóan élethû õslények között játszódó,
szuperlátványos hollywoodi akciófilm produkciói.

Negyed hatkor percenként ébredtek pici barátaink, elõbb a citromsárga fejû
és begyû, gesztenyebarna hátú citromsármány „cze-cze-cze-cze-cze-cze-cziiii”
hangokkal; majd a rövid karmú fakúsz, aki fürge szökkenésekkel, csavarvonal-
ban kúszva a fák törzsén a magas „szrí-szrû-szrí” hangokat ismételgette; aztán
jött a csettegõ barátkaposzáta, lágyan fuvolázó, mégis erõteljes, csengõéneké-
vel; végül a kellemesen csicsergõ, rejtõzködõ erdei szürkebegy zárta a hajnalt
köszöntõk népes táborát. Fél hat környékén ugyanis minden nap elillan a haj-
nal és észrevétlen gyorsasággal lesz reggel.

Valahogy úgy, ahogy a pucérra vetkõzõs nõvel szerelt toll veszti el hirtelen
jelentõségét, vagy ahogy elõször döbbenünk meg: „hogy nem szakad le az
ég?!”, mikor valaki közülünk, romlatlan gyerekek közül tudván rosszat tesz;
szóval úgy, ahogy a kisgyermekkor múlik el.
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283.� A Cselekvés Napjának szépen felvirradt reggelén mi, vagyis a pozitív
cselekményszál szereplõi, azaz a „hétalvók, világ lustái, akiknek már a hasára
süt a Nap” nem sokkal fél hat elõtt a csicsõrke gyors, csengõ csicsergésére
(mintha apró üvegdarabokat csörgetnének) és a nyaktekercs – az egyetlen
éneklõ harkályféle – éles, vércseszerû hangjával ébredtünk: „ki-ki-ki”. Mind-
annyiunk kedves madara a füstifecske lágy, fecsegésszerû csicsergéssel, az úgy-
nevezett „ficserékeléssel” köszöntött bennünket, a nagy fakopáncs pedig szá-
raz ágcsonkora mért gyors csõrütések messzehangzó kopogásával üzent:
„Hahó! Itt egy új nap, tessék rányitni a cselekvés ajtaját!”.

A sárgán ragyogó napsütésre nyíló szemem elõtt még egyszer elsuhant a
gyermekkor tablószerû emlékképe, kevesebbnek tûnt, mint egy pillanat. Hirte-
len eszembe jutott az a játék, mit, amelyet napközben, az iskolaudvaron, a sárga
homokban játszottunk; mialatt a lányok megvetendõ gyermetegségükben ick-
áztak, mi, komoly férfiak, szigorú rend szerinti koreográfiát követve állítottuk a
tollbetétet a felpuhított homokba, különbözõ furfangos és egyre nehezedõ fo-
gásnemekkel: a vesztes pedig orrával dúrt ki a homokból egy pénzérmét. (Volt,
aki még e dúrást is méltósággal tudta csinálni.)

Kicsit fölényesen mosolyogva az elmúlt idõk különös kételyein jutott eszem-
be az a hajdani tépelõdésem, hogy vajon miért is hívják „kalóznak” a villamos
fedélzetén tanyázó, konszolidált egyenruhás néniket, mikor nekik se fél sze-
mük, se fa lábuk, se borostájuk, se vastag arany karika a fülükben. (Hacsak
nem azért, mert õk is fedélzetet uralják[?])

A reggeli hidegvizes mosdás összeszorult ereimbe préselte az éjjel ellustult
langyos véremet, szemem felpattant, tisztán, frissen és élesen láttam, amint
Döbrögi borotválkozáshoz készülvén mélyen belenézett a fürdõszoba tükrébe.
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284.� Háromnegyed hatkor a verébnél egy kicsit kisebb poszáta köszöntött
bennünket ágak között bujkálva kezdetben halk, majd hangos, gördülõ éneké-
vel: „dlülülülülülü”; pár perc múlva a kenderike szólalt meg még a tavasszal
felöltött kárminvörös nászruhájában, röptében énekelve változatos, vidám, dal-
lamos dalát: „gügügü-ker”; csakhamar szavába vágott az örökké eleven, cifra
tollazatú (kárminpiros, fekete, fehér, fahéjbarna, aranysárga) tengelic lágyan
hangzó csicsergéssel: „pik-pik-pikelic, tig-lic-tigelic”.

A Cselekvés Napjának reggelén a 280.� óta felfejlõdött és már csaknem teljes
madárdal-énekkar nem maradt hatástalan a fürdõszobában ténykedõ Döbrögire
sem, a kisöreg a fürdõszoba tükrében vizslatva összegyûrt, borotválkozásra érett
ábrázatát, halk dudorászásba-fütyörészésbe kezdett: „Gyere, Bodri kutyám...”

A reggel, a madárdal és az ember ébredésének folyamatát elemezve egy rö-
vid bekezdés erejéig vizsgáljuk meg a gondolat ébredését: Az emberi agykéreg-
ben zárt (hurok) pályák önmagukba visszatérõ ingerületi köröket alkotnak,
ezek az úgynevezett reverberációs körök. A beérkezõ ingerületek izgalomba
hozzák a reverberációs köröket, melyek sorban ébresztik életre az újabb és
újabb ingerületi köröket; sorra ébrednek az emlékek, születnek az ötletek, bein-
dul a kreatív fantázia, ébred a gondolat.

Döbrögi épp ott tartott a dudorászásban, hogy „...téged bottal vertek, engem
kalapáccsal...”, amikor ismét a tükörbe nézve egyszercsak túllátott annak lénye-
gén, s a 278.�-ban elõre jelzett tükör melléklet szerinti képet látta meg önmaga
helyett. Próbája csak ki, kedves olvasó, nézzen bele a regény tükrébe és rögtön
meglátja mit is vett észre Döbrögi. Bizony-bizony: Önt.

– Hát szóval, ami itt van, ami itten ebben a városban uralkodik! – fortyant
fel, s hagyta rögtön abba a nótát a „kalapácsnál”. 

Kedves olvasóim, azt a feszült pillanatot, amíg Döbrögi agykérgében feliz-
zott egy újabb nagyon fontos reverberációs kör egy közbevetett �-gal jelképe-
zem (hátha önöknek is eszükbe jut ezalatt valami érdekes, fontos dolog).

285. közbevetett �.
Segíts Döbröginek megtalálni azt a csillagot, melynek nincs meg a párja: annyi

ága egyetlen másik csillagnak sincs!
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286.� Negyed hétkor szólalt meg az olívzöld zöldike egy szomszédos fa te-
tejérõl elröppenve: „gyürrürürü-gürrürürü-vuid-vuid.”

Ugyanakkor Döbrögi szemében felgyulladt a megvilágosodás ragyogó fé-
nye:

– Rögtön felismertem az ábrázatát, amint belenéztem a tükörbe – fakadt ki
epésen Döbrögi –, a regény legelejétõl kezdve ott tartja kezében a könyvet,
azért volt ilyen ismerõs!

Igen, kedves olvasó, önrõl van szó!! Most csúnyán leleplezõdött. Mire a ma-
dárdalnokok legkésõbb (fél nyolckor) megszólaló dalnoka, a lusta seregély is
rákezdett idõnként kellemes dallamokkal tarkított érdes, rikácsoló hangján, a
másoktól ellesett strófákra finoman pontozott, zöldes, bíboros fényû feketés
tollruhájában, addigra Döbrögiben is tettrekész elhatározássá érett a felismerés:
Az elnáspángolandó Lúdas Matyi személye megegyezik a kedves olvasó sze-
mélyével.

(Remélhetõleg a kedves olvasó pontosan felismeri majd az irányában akként
megnyilvánuló kitüntetett tiszteletet, melynek jegyében az Isten után a gyanú
árnyéka közvetlenül reá vetõdött.)

A 7. verés személyre szabott jellegét erõsítendõ ezennel közreadok egy a
kedves olvasó által szabadon kitölthetõ és kitöltendõ „blanketta” párbeszédet
Döbrögivel, hátha mégis sikerülhet meggyõzni valamirõl, ami eltéríthetné
szándékától! Csak tessék:

Döbrögi: Szóval te lennél az, akit annyit kerestem!
Ön: ...
Döbrögi: Na, ne mondd! És ezt el is higgyem?
Ön: ...
Döbrögi: Aha, tudod mikor!?
Ön: ...
Döbrögi: Höc-höc-höc-höc!
Ön: ...
Döbrögi: Elég legyen a rossz dumából! 
Szóval nem sikerült megmagyarázni! Hát ez bizony nagyon szomorú dolog.

287.� A seregély énekével teljessé vált a Cselekvés Napjának reggelén a ta-
vaszi madárhangverseny kórusa. Már csak egy „madár” hiányzik, õ sem várat-
hat már magára sokáig.

288.� Csihi-puhi, csihi-puhi!
Ezúttal nem írok részletes beszámolót arról, hogy milyen is volt az, amikor a

kedves olvasó fenekén nagyokat csattant Döbrögi mogyorófa vesszeje, hisz azt
ki-ki a saját bõrén érezhette. Ráadásul mindenki másképp... és nemcsak az eltérõ
fenék méretek miatt. 

Aki az igaztalan bántalmazás miatt netán megsértõdött volna, azokat meg-
próbálom egy szép rajzzal kiengesztelni, mely igaz meggyõzõdésemhez híven
illõ módon koronával fején ábrázolja kedves olvasót.

212

dobrogi.qxd  2005. 11. 15.  17:17  Page 212



289.� Végül megszólalt az utolsó madár is, mégpedig a következõ módon:
A madárfüttyrõl nekem az erdõ jutott eszembe, az erdõrõl a gyermekkor, a
gyermekkorról a boldogság, a boldogságról a hála, a háláról a szüleim, a szüle-
imrõl én magam, magamról az erdõ, az erdõrõl a madárfütty, így a gondolat
legelejére érve a Költészet Madara (lásd még a 158.�-ban a Holdleány udvará-
ban), aki épp’ átszelte a Suttogó Erdõ és a Mezítlábi Rét határán a pirkadattal
sárgálló ég alját a reggelizõ sapkamanók fölött.

290.� – Valami itt nem stimmel! kezdte bizonytalanul Döbrögi a reggelihez
felszolgált gõzölgõ kakaóval telt bögrét szorongatva kezében.

– Hol? – kérdeztem én.
– Hát itt, a regényben. Nem nagyon értem még mindig, amit csinálok – felelte

Döbrögi, tekintetében kéréssé érett kétkedés öltött alakot.
– Sajnos közvetlen módon én sem segíthetek – feleltem –, de ha figyelsz ma-

gad is közelebb juthatsz a megfejtéshez.
– Miért nem segíthetsz közvetlenül?
– Mert a megoldás annyira egyszerû és kézenfekvõ, hogy ha elmondom nem

hiszed el. Erre magadtól kell rájönni!
Mindez szemlátomást hihetetlennek tûnt Döbrögi számára, de nem állt ren-

delkezésére túl sok idõ töprengeni, ugyanis a reggelinél ücsörgõ társaságot Pé-
ter kezdte el szórakoztatni nagy garral:

– Édesapám egyszer gyermekkoromban, mikor úgy érezte, hogy már van értel-
me példapbeszédekkel az élet értelmére rávezetni megállított az út szélén egy
nagy kupac lószar mellett. „Na, édes fiam – kezdte –, mondd meg nekem, mi eb-
ben a számodra használható!” „Bizony semmi!” – feleltem, mire õ: „Akkor vegyél
elõ egy fadarabot és vizsgáld meg alaposabban!”. Addig-addig kotorásztam, míg rá
nem bukkantam egy ép zabszemre. „Tessék – mondta mosolyogva – ültesd el!”

A történet mindenkinek nagyon tetszett az asztal körül, tán még azoknak is,
akiknek nem „elbúcsúzott vándorként” helyét üresen hagytuk.

Hallva a tantörténetet magam is kedvet kaptam egy másik elmeséléséhez:
– Dédnagyapám: Sz. Molnár Imre (direkt írom ide a nevét) rendszeresen,

miden karácsony elsõ napján az ünnepi asztalnál vendégül látta a hajdúbö-
szörményi templom ajtajában ücsörgõ koldust. Az asztalfõre ültette a legszûkebb
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családi kör társaságában. Szó szerint, s fõleg komolyan vette a Szentírást. Gon-
dolhatjátok mit szólt ehhez Dédnagymamám!

Dédnagyapa azonban kérlelhetetlen volt; a „Hajdúk története” címû könyv-
ben ma is látható hatalmas, pödrött bajszával és szigorú tekintetével.

– Bravó! – adott hangot tetszésének Péter, aki (most már tudjuk) „kõsziklá-
nak” szánva lett Péter. 

A történet persze a sapkamanóknak, sõt Döbröginek is tetszett, aki nem na-
gyon tudott mit kezdeni a hallottakkal. „Jó-jó – gondolta miközben jóízûen maj-
szolta a vajas-sajtos kalácsot, csípõs paprikával –, de mindez nekem igazán nem
sokat segít. Nem állhatok neki reggeli után lószarban kotorászni, ráadásul nyár
közepén egyáltalán nincs semmiféle karácsony a Mezítlábi Réten és a Suttogó Er-
dõben pedig nincsenek koldusok. Nekem igazándiból véve arról nincs halvány
lila gõzöm sem, hogy ma mit csináljak. Már hétszer próbáltam visszaverni Lúdas
Matyin a bajomat, s egyikrõl sem vagyok meggyõzõdve, hogy hatásos volt.”

291.� A kedves olvasó így kívülrõl látván talán egyszerûbbnek találja Döbrögi
dolgát, bezzeg ha cserélne vele, s Döbrögi bõrébe bújván magának kellene
döntenie mindjárt nehezebb dolga lenne.

Ha nem hiszi, rögvest próbára is teszem: Csak akkor olvassa tovább a re-
gényt, ha már leírt egy fecnire 3–5 olyan dolgot, melyeket legfontosabbakként
magával vinne egy olyan szigetre, ahonnan nincs visszaút.

(A kedves olvasók módfelett megtisztelnének azzal, ha elküldenék nekem
ezeket a nagyon értékes cédulákat, ahogy tette ezt egyik kedvenc olvasóm, egy
fiatal lány, a „Fogkefe” 107. §-a alapján lábszõrtelenítéssel kapcsolatos élmény-
beszámolójának megküldésével.)

292.� Rossz volt nézni Döbrögit, hogy miként nyámmog az egyébként na-
gyon ízletes reggelin, pedig nem az ínycsiklandó falatokat, csupán a gondola-
tokat emésztette kicsit nehezen. Éreztem, hogy elkel a segítség. Elõbb elmesél-
tem neki egy az egyetemen egy lánytól váratlanul és titkon kapott ajándék
csoki mikulásról, melyet még az elszámolt és egyébként is szûkös költségveté-
sem miatti effektív éhezés napjaiban sem ettem meg. Ez a történet – így regge-
lizés közben – nem érintette meg annyira. Plasztikusabb eszközhöz folyamod-
tam. Elõvettem e regény már elkészült lapjait és felütöttem a 194.�-nál, mely a
viselkedéskultúra kiindulópontját határozza meg.

– Érted? Mindenki a másikkal való találkozás után több legyen, mint annak
elõtte!

– Errõl szóljon az életem? – kérdezte hitetlenkedve.
– Ez a valóságban nem ilyen egyszerû. Fogd fel az életet úgy, mint egy nagy

találkozást. Nem egy másik emberrel futsz össze, hanem a nagy csodával. Igye-
kezz, hogy ne csak te, hanem az élet is több legyen általad. Ha nemcsak kapsz
valamit az élettõl, de hozzá is teszel, akkor nem volt hiábavaló a találkozás.

Döbrögi pediglen úgy látta jónak, ha újból elolvassa a teljes eddigi kéziratot.
Ennyit igazán megengedhetünk neki, szegény, Isten nyomába szegõdvén még
az ünnepcsúcson sem vehetett részt.
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293.� A Cselekvés Napjának részletes taglalását célszerû ezen a ponton
megszakítanunk két okból is. Egyrészt ezzel jelképezendõ a Döbröginek az ol-
vasáshoz és elgondolkodáshoz hagyott idõt, másrészt azért, mert ha túl sok
idõt – mondjuk pár milliárd évet – hagyunk a másik cselekményszálon folyó
„mell-háborúnak”, akkor szembe kellene néznünk az egész emberiségre kiter-
jedõ mell-lénnyé történõ degenerálódás evolúciós kockázatával, amely kocká-
zatot persze nem szívesen vállalnánk.

Lássuk csak!
A 281.�-ban, mint láttuk, Yukka Pop Simon mintegy önnön dugába dõlve

csúfondárosan szerelembe esett: Mikorka Kálmán legújabb felspécizett titkár-
nõje, Huppa Nóra felemésztette az összes érzelmi (és ezzel együtt szellemi)
energiáját. Kálmán bizton érezhette, hogy a cél már nem lehet messze. Simon
még tett egy-két erõtlen kísérletet de midhiába. (Felpumpáltatott a legprofibb
szakemberekkel egy kedves gyermeknek tûnõ hölgyet: Takaro Dórát, aki a be-
avatkozás végén úgy nézett ki, mint akit nem szültek, hanem egy játékboltban
vásárolták, a hatást azonban erõsen lerontotta a férfakról alkotott sajátosan
sommás vélekedése. Dóra szerint a férfi legfontosabb jellemzõje az, hogy soha
nem sír és – ellentétben a nõvel – büdöset szarik és egyébként is büdös. A másik
kísérlet Rová Sára volt, aki a rendkívülire duzzasztott kebleit és boltozatos hát-
sófelét túlságosan sokat ingatta különféle DISCO-bárokban, harsány, õrmester-
szerû felkiáltásokkal kényszerítette partnereit a gyöngédségre: „Cirógassál!”;
kikent kifent, agyonpúderezett, mûkörmös pipiskedéssel vette könnyedén az
akadályokat, mit az élet elébe gördített, egy dolog azonban nem hagyta nyu-
godni, folytonos szorongássá alakult benne: a félelem attól, hogy idejében nem
tudván majd megszülni leendõ gyermekét erõnek erejével megszülesztik, ha
törik, ha szakad.) Szóval a Huppa Nóra iránti szerelem ördöge nem tágított Si-
montól, a vágy azonban Kálmán jóvoltából soha be nem teljesedhetett. Simon
szerelmi kínban felkorbácsolódott érzelmei odáig ragadtatták az elnök-igaz-
gató-bácsit, hogy még egy balett elõadást is megtekintett, holott róla köztudo-
mású volt, hogy a balettet nem tekinti egyébnek divatjamúlt aerobiknál.

Más oldalról is meggyõzõdött szerelmi kudarc-orientáltságáról, Az „aki sze-
rencsés a szerelemben nem szerencsés a játékban” alapigazságot megfordítva
növekvõ elkeseredéssel tapasztalta, hogy az „aki-elejti-balfasz” címû társasjáték-
ban õ soha nem ejt. Növekvõ letargiáját az elmúlt hónapban öngyilkosság foly-
tán szörnyethalt pszichiátere gyakori két ujjal történõ szájszéthúzással, úgyneve-
zett „kényszer-ön-röhögtetéssel” javasolta orvosolni, hátha a mosolyra görbülõ
száj, mint szomatikus inger a lelket is felüdíti. A csaknem sikeres kúrának azon-
ban csúfos véget vetett egy sajnálatos balfogás: a vonzóvá barnulni vágyó Simon
tévedésbõl a bronzárium helyett a borzáriumba tért be, ahol pár perc leforgása
alatt félelmetesen büdössé varázsolták. (Vö.: 172.� vége: a sorsdöntõ betûelírás.)

294.� Egy látszólagos kitérõ erejéig most idebiggyesztek egy idézetet a vi-
lághírû etológustól, Desmond Morristól:92
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92 Desmond Morris, zoológus-etológus; az embereket az állati viselkedéstan eszközével
megfigyelõ nagyszerû tudós, jó tollú szerzõ.

dobrogi.qxd  2005. 11. 15.  17:17  Page 215



„Az állatok a párzási idõszak kezdetén produkálják a legrendkívülibb pózaikat. Ugrál-
nak és táncolnak, pörögnek és forognak, felborzolják a tollaikat vagy szõrüket, fölemelik
az úszóikat, felfújják a zacskóikat. Eladdig színtelen testük ragyogó színekben pompázik,
és élénk kontrasztok jelennek meg rajta. Illegnek-billegnek, hajladoznak és rángatóznak,
és általában olyan tüzesen és hevesen viselkednek, hogy megfigyelõjük csak ámul-bámul
az elõtte kibontakozó látványon.”93

Most pedig – folytatván a regényt – hadd társítsam ehhez saját gondolatai-
mat: Az emberek a párzási idõszak kezdetén produkálják a legrendkívülibb pó-
zaikat. Ugrándoznak és táncolnak, pörögnek és forognak, felborzolják a tollai-
kat vagy szõrüket, fölemelik úszóikat, felfújják zacskóikat. Eladdig színtelen
testük ragyogó színekben pompázik, és élénk kontrasztok jelennek meg rajta.
Illegnek-billegnek, hajladoznak és rángatóznak, és általában olyan tüzesen és
hevesen viselkednek, hogy megfigyelõjük csak ámul és bámul az elõtte kibon-
takozó látványon.

Ráadásul, mi emberek folyton folyvást párzási idõszakban vagyunk.

295.� Játszi könnyedséggel belátható, most már (megerõsítve a 275.�-bani
kijelentésünket) tényleg nincs más kiút, csak a politika.

Yukka Pop Simon üzleti hattyúdalaként még utoljára indított egy pilótajáté-
kot: „Adj nekem 1000 Ft-ot, cserébe elmondom neked hogy ha odamégy másik
két emberhez és ugyanezt mondod nekik te is keresel minden üzleten tisztán
1000 Ft-ot!”, de az igazság az, hogy ezt az üzletet õ sem gondolta komolyan.
Mire a nyomtatványok elkészültek, õ már Wilu Pál nagytiszteletû önkormány-
zati képviselõ védõszárnyai alatt, minden erejét a politikának szentelve az elsõ
Nemzetközi Idegengyûlölõ Internacionáléra készült, ahol a különbözõ népek
fiait az egymás iránti gyûlölet közös, „szent” eszméje forrasztotta nagy szere-
tetben eggyé.

296.� Mikorka Kálmán ezalatt kiadatott cégével egy rendkívül sikeres sza-
kácskönyvet, melyben minden egyes étel elkészítési módjánál ez állt: „Várjuk
meg, míg anyánk, aki szeret minket készít nekünk ilyet születésnapunkra!” A
könyvbõl persze jóval többet nyomtak a hivatalosan (az adóhatság felé) szerzõ-
döttnél, majd még a megjelenés évében féláron az összes Kálmán-féle könyv-
standra (számla és szállítólevél nélkül) leadott példányt féláron megvásárolhat-
ta az igényes olvasótábor; ezzel egyben biztosítva Kálmánnak a busás hasznot.

A TUTÁLIBE Rt. nem kevésbé sikeres módon kizárólag élelmiszerre váltható
úgynevezett „koldus utalványokat” bocsátott ki, melyeket az adakozó kedvû,
érzõ szívû honpolgárok megvásárolhattak majd továbbadhattak rászoruló tár-
saiknak. Természetesen az ügy hamarosan adócsalásba torkollott, Debrebenc-
ben pedig felborult a kereslet-kínálat piac; jóval több utalvány állt ugyanis ren-
delkezésre mint táplálék.
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297.� A 253.�-ban menedzser-ultrapempörszbe bújtatott vezérkaron kívül
Simonnak sikerült maga ellen fordítania a cég másodvonalbeli szürke eminenciá-
sait is. Itt volt példának okáért a cég bioügvédje. (Ami bio-, az csak TERMÉSZETES
anyagokkal dolgozik, a bioügyvéd így TERMÉSZETESEN drága.) Pedig Simon
már réges-régen észrevehette volna, hogy az ügyvéd úr elégedetlen a megbízási
díjjal. Elõbb csak rongyos, szakadt ruhákban, majd rozsdaette Wartburggal je-
lent meg a cégnél; késõbb az igazgatósági ülések utáni lakomán tüntetõen úgy
habzsolta az ételt, mint aki legalább egy hete nem evett semmit. A kiéhezett
koldus image azonban nem érintette szíven a vezért, akit ekkorra már nem ér-
dekelt semmi más, csak az elnyomott avar kisebbség sorsa, ami a Wilu Pállal al-
kotott elmélete szerint valójában nem is kisebbség, hanem „nagyobbság”, hi-
szen a mai magyar nyelv valójában megegyezik az avar nyelvvel, melyet a már
régen elfoglalt honba özönlõ magyar kisebbség csak átvett, s különben is ez az
egész ügy valójában egy nagy félreértés.

Pedig hasznára lett volna, ha legalább megsejti, hogy az ügyvéd már nem a
leghívebb szolgája. Ha tudta volna, hogy miközben õ lelkesen megvitatja ügy-
védjével törvénytervezet ötleteit az Állami Számvevõszéket felügyelõ Állami
Számvevõfotelrõl (melyben persze õ kívánt volna ülni elnökként), addig a jog
zsoldoskatonája magában azt ízlelgeti vajon mit szólna Simon, ha abban a szú-
rásban egy hatalmas pofont lekeverne neki, majd leköpné, végül barackot
nyomna a kobakjára?!? Egy ízben a pénzügyminiszter is megfordult a ZIM-
MEZUM Rt.-nél. És Yukka Pop Simon még csak nem is sejtette, hogy ügyvédjét
csak egy hajszál választotta el attól, hogy a miniszter elé rohanva leboruljon
annak lába elé és görcsösen a fekete pantallóba kapaszkodva, sírós hangon
eszelõs rimánkodásba ne fogjon: „Könyörüljön rajtam, nagyságos úr, én va-
gyok itt az ügyvéd... éhezem... valami kis pénzt adjon már, áldja meg az Isten!”.
A merész gondolatot azonban – egyelõre – nem követte tett. Ehelyett az ügy-
véd úr elutazott Tájföldre az ügyvédi Kamara (tudják, ahol az a rengeteg szá-
razkolbász található) szervezésében, adómentesen, költségként leírható masz-
százsszalonokban való tobzódás végett, úgymond szakmai útra
„megismerkedni a tájföldi ügyvéd kollégák kamarájával” (tudják, ahol az a ren-
geteg száraz polipkolbász található). 

298.� – Gyenge nap ez a mai – kezdte eltûnõdve Wilu Pál, a debrebenci vá-
rosháza ablakából alátekintve a Csonkatemplom elõtti útkeresztezõdés forró
aszfaltján hangyamód nyüzsgõ cívis polgárokra – csupa lábujjszopó, csupa
hónaljnyaló.

– Honnan ismered fel õket? – kérdezte a legnagyobb elismerés hangján Yukka
Pop Simon. 

Wilu Pál, aki magát titkon elõszeretettel becézte Pál apostolnak szándékoltan
nem adott választ e kézenfekvõ kérdésre (talán nem tartotta célszerûnek beval-
lani, hogy a különbözõ perverziók híveinek felismeréséhez a szakirodalmat
pornó lapokból ollózta össze) inkább a vallási téboly és a politikai elhivatottság
határmezsgyéjén lévõk lázban égõ tekintetével ellépett a városháza ablakától
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(ezzel abbahagyta a közvetlen fõnökével: Istennel õt hite szerint hasonlatossá
tevõ „alátekintést”), és heves politikai programbeszédbe kezdett:

– Mind így kezdi: elõbb egy lendkerekes autó, aztán egy távirányítós autó,
majd háromkerekû bicikli, végül megölnek! Bûnben fogantattunk, bûnben
lészen halálunk... fõleg nekik... „Most hülyének nézel ezzel a gólya-hozzával?”,
kérdezte tõlem minap egy szerencsétlen, majdani fixen pokollakó gyermek. Mit
tehette mást, vérzõ szívvel megpofoztam imádkozva a boldogtalan lelki üdvé-
ért. Ragályos-kórságlepte elméjében fertelmes gondolat fogant: ...méghogy a pi-
silõjét a pisilõjébe! Szent Ég! Honnan uszulnak ránk új ordas eszmék!?!?

Wilu Pál elfojtott zokogásnak álcázott hatásszünetet tartott, mialatt Simon-
nak rögtön gyónnivalója támadt, különös tekintettel saját családjának szaporo-
dásával kapcsolatos tapasztalataira és Nagy Árpi Wilu Pálné Kandisz Nórához
fûzõdõ liazonjára. 

– Atyám, kezdte volna bátortalanul Simon, de aztán:
– Óóóóhhháááá!!! – eszelõs üvöltéssel a révületbõl felocsúdó Pál elvette a

kedvét. – Szóltál, kedves fiam?
– Áá, semmi semmi... – Simon arckifejezése határozottan egy kémia OKTV

(Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny) gyõztes tekintetét idézte. 
– Rendben van, fiam, látom benned, megtért bárányban bizton bízhatunk,

anyaszentegyházunk támogatja politikai törekvéseidet... feltéve, hogy az érett
gyümölcs hasznai osztozunk, elvégre: megdobnak kenyérrel, dobáljad vissza-
felé kétszerannyi kenyérrel, meg aztán Jézus urunk koporsóját sem hurcolász-
ták ingyér, ugye.

– A célzást értem – jegyezte meg rögtön Simon és egy megnyálazott ötezrest
tapasztott Wilu Pál homlokára.

– Ez már beszéd! – tette zsebre Pál a ropogós ötezrest és lelkesen kiadta a fõ po-
litikai csapásirányokat: Elõször is: visszafoglalni minden iskolát, könyvtárat, kollé-
giumot a rohadt, tetves, patkány ateistáktól, hogy fordulna ki a belük még ma!!

– Világos.
– Másodszor: háborút hirdetünk a szexualitás vérben forgó szemû, bõsz bi-

kája ellen. Tûzzel, vassal küzdünk körömszakadtáig, mígnem ledöfjük a fene-
vadat, s kiontott belét vérebek elé nem vetjük.

– Ez is világos – mondta Simon, pedig ez már egyáltalán nem volt olyan vilá-
gos.

– A nemi erkölcs ellen bûncselekmények közé beiktatjuk a hermafroditák ál-
tal nõk, férfiak, illetve hermafroditák sérelmére elkövethetõ, illetve a bárki által
hermafroditák ellen elkövethetõ cselekmények széles skáláját! Spermium szin-
ten tiltjuk az abortuszt! Heréléssel, miskárolással szankcionáljuk a válást! Az
erekciót, mint az erõszakos közösülésre, illetve a természetelleni erõszakos faj-
talanságra tett elõkészületet szigorúan büntetjük! Visszahozzuk a halálbünte-
tést: éljen a halál!

– Nagyszerû! – csillogott lelkesen Simon szeme. – Aki engedelmeskedik ne-
künk ehet annyi fagyit, amennyi csak belé fér.

– Úgy van! – harsogta Wilu Pál, majd egyszerre ordították el átszellemült lel-
kesedéssel politikai mozgalmuk vezérmondatát:
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– ENYÉM A VÁR, TIÉD A LEKVÁR!

[MELLÉKLET a 298.�-hoz: Az „enyém a vár, tiéd a lekvár” játék szabályai:
Kellékek: 
1.) 1 db. nagymama által készített házi szilvalekvár nagy darab gyümölcs

aszalványokkal; a befõttes üveget cikcakkos szélû zsírpapír fedje!
2.) 1 db. papírmasé vár, piros cseréptetõben végzõdõ tirnyekkel-tornyokkal,

cirádás ablakrácsokkal, esetleg toronyba zárt királykisasszonnyal; az ódon ro-
bosztusságot élénk színekre festett várfalak oldják!

3.) 1 db. dobókocka.
A játék:
A játékot mindig két fõ játssza! A nõnemû, az idõsebb, vagy az agresszívebb

játékos dob elõbb a dobókockával; a második játékos követi õt, majd késedelem
nélkül összevetik az eredményeket, s aki a nagyobb értéket dobta, illetve aki
agresszívebb az kajánul vigyorogva magához ragadja a „várat” egy ügyes moz-
dulattal pedig a másik játékos savanyú ábrázata elé tolja az üveg lekvárt.
Nyomban ezt követõen így kiált: „Enyém a vár, tiéd a lekvár!” és esetleg felka-
cag. Az újabb fordulóban a gyõztes dob elsõként (vagy a tényleg nagyon ag-
resszív vesztes). A játék az „öri-hari” kifejezéssel kinyilvánított örök haragig il-
letve az ezzel egyenértékû indulatos pofozkodásig ûzhetõ. Jó szórakozást!]

Amint Simon becsukta maga mögött a fekete mûbõr párnázatú ajtót, s jólesõ
érzéssel útra kelt határozottan úgy érezte most jutott el élete értelméhez. Sem-
mi szín alatt fel nem tételezte, hogy az ajtó halk puffanásával egyidõben a poli-
tikai szenvedélytõl felizgatott Wilu Pál már elõ is vette íróasztala titkos rekeszé-
bõl a „POPOPOCICICI” (popó-poci-cici) legújabb számát.

– Fertelem, posvány és gyalázat! – sziszegte indulatosan Pál, miközben maz-
solázgatott az igencsak pikáns sajtó orgánum oldalain, és szégyen vagy gyalá-
zat: egyre megy, már el is követte a természet elleni erõszakos fajtalanság elõ-
készületét. „Tulajdonképpen még nem büntetik” – gondolta a politikus, majd
pediglen gátlástalanul elengedve fantáziáját azon szentek példáját követte,
akiknek maguk felé hajlik a keze.

299.� Egy éppen szárba szökkenõ politikai karriernek semmi nem árthat ta-
lán jobban, mint egy zaftos kis pereskedés. A lelkileg megnyomorgatott B. Viz
Elek a 272.�-ban kerítés vádjával indított eljárása erre éppen alkalmas lesz,
azonban a bíróság útvesztõin bolyongó iratok még a 109.�-tól a 132. (hátbor-
zongató, egyenesen rettenetes) �-ig zuhanó gumi óvszernél is jobban próbára
teszik a derék buszsofõr idegeit.

– Na, mi lesz már? – gondolta éppen (e helyütt is).
Egyelõre csak annyi, hogy az egységét tekintve igencsak megbomlott ZIM-

MEZUM vezérkar egy újabb lényeges momentum folytán hullott szét teljesen,
immáron visszafordíthatatlanul: Bekak Illás ötszázmillió forintot nyert a lottón!

A nyerés ténye olyan elképesztõ módon valósította meg egy pillanat alatt
legmerészebb vágyálmát, a mesés gazdagságot, hogy a hír hallatán, azonnal
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nem volt képes semmiféle extatikus örömkitörésre.. ez azonban nagyban hoz-
zásegítette ahhoz, hogy nagyon elõvigyázatosan mélyen titokban tartsa a nagy
eseményt. Az illetékes OTP Igazgatóágon álruhában és meglehetõsen kimasz-
kírozva jelent meg; az összeget természetesen készpénz kötegekben vette fel és
jókora bõröndökben szállította el. Szándéka szerint a pénzt különbözõ bankok-
ban, lehetõleg külföldön és természetesen valutában kívánta elhelyezni; ezt a
bonyolult hadmûveletet azonban komoly elõkészületeket kívánt, amit hõsünk
otthoni magányában és teljes nyugalomban kívánt eszközölni. A pénz haza-
szállítása a lehetõ legnagyobb rendben zajlott, a buszon – bár furcsállották a
kissé különös, napszemüveges, álszakállas idegent – senkinek eszébe nem ju-
tott volna, hogy a hatalmas bõröndök félmilliárdot rejtenek.

Illás otthon besötétítette az ablakokat, minden nyílászárót hermetikusan be-
zárt és felkattintotta a (James Bond után szabadon) 007-re programozott szám-
zárral ellátott bõrönd zárakat. A temérdek pénz surrogva ömlött a nagyszoba
szõnyegére... A szomszéd a tompán áthallatszó artikulálatlan üvöltözésrõl azt
hitte, hogy Illás valami veszett nagy akcó filmet néz videón, pedig ha látta volna,
hogy a máskor oly kimért szomszéd kiengedve magából a nagy nap minden fe-
szültségét õrjöngve turkál az ötezres bankók között, kacagva dobálja õket a
plafon felé, majd indián szögdelésben szaladgál az aláhulló rozsdabarna bank-
jegyek között, végül pedig a szõnyegen tornyosuló, lábközépig érõ pénz ten-
gerben mellúszásban közlekedve átszelte a szobát. Széchenyi István gróf száz-
ezer másolatban figyelte egykedvûen Illás õrülettel határos öröm-orgiáját.

Egy félórányi extázis egyelõre elégnek mutatkozott ahhoz, hogy Illás össze-
szedje magát és gondosan bereteszelve a lakás ajtaját élete legkellemesebb sétá-
jára induljon megnézni a világot más szemmel. És valóban, a világ így, mesésen
gazdagon egészen más színben tûnt fel elõtte. Másképpen csillogtak a kirakat-
üvegek, másképpen fénylett a lombkorona a fákon, még a kukásautó sárga ru-
hája is felségesnek és vidámnak látszott. „Egyszerûen minden megoldódott –
gondolta (nem mintha addig, igazgatóként olyan sok gondja-baja lett volna) –,
még az unokámnak sem kell egy gazszálat sem keresztbe tennie!” E mámorító
gondolat átbizsergette egész lényét, mely kellemes borzongást fokozandó meg-
próbálta hirtelen szerzett vagyonát kézzelfogható paraméterekben kifejezni.
Osztott-szorzott és megállapította, hogy vagyona (17 centiméteres ezer forinto-
sokkal számolva) 87 km hosszú vonalba rakható sorba, a kamat naponta közel
250 000 Ft (egy jobb fajta autó ára csak a kamatokból tíz nap-két hét alatt össze-
gyûlik). Ha nem kezd semmilyen üzleti vállalkozásba, csak valami gyenge ka-
matozású betétben helyezi el a pénzét, akkor is éjjel nappal 3–4 forintot keres
másodpercenként a félmilliárd mellé.

Még az õrülten száguldó, vijjogó tûzoltó autóban is a szépséget, a nagysze-
rûséget, mi több: a vidámságot látta meg. Elvégre olyan szépek és hangulato-
sak a vészvillogó színei, különösen ahogy megcsillannak a piros autó fényesre
sikált tetején. Mint megannyi hangulatlámpa... A színek, fények izgalomtól vib-
ráló játéka gyönyörködtette Illást.
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– Beh szép az élet – mormolta maga elé és már az a gondolat is megfogant
agyában, hogy e nagyszerû este emlékére vesz magának csak úgy poénból tûz-
oltó autót (vagy tízet). 

Mit neki a ZIMMEZUM Rt.!
– Tudod mit? Hülye vagy! – mondta hirtelen ötlettõl indíttatva egy utcai fül-

kébõl telefonálva egyenesen Yukka Pop Simonnak. (A biztonság kedvéért azért
még névtelenül.)

Illás mélyen szívta be a szabadság levegõjét.

300.�, a �-ok legjubileumabbika.
Kedves Olvasóm! Elérkezvén regényünk ez utolsó, szép, kerek ünnepi �-ához

– megadván a módját – szívbõl köszöntöm Önt a Minoan Prince tengerjáró fe-
délzetérõl, az Égei-tenger közepén, Santorini és Kréta között. Nem messze on-
nan, ahol Thészeusz faterja Aigeusz király (a tenger névadója) meglehetõsen
balfácán módon a tengerbe veszejtette magát, s ahol azóta tenger formájában há-
borog tovább az öreg. Ha tehetném, akkor mindenképpen úgy intézném, hogy
Ön ugyanilyen körülmények között olvassa soraimat, mint amilyen körülmé-
nyek között én írtam õket. Miután azonban ezt nem tehetem, csak kívánom!

Úgy döntöttem, hogy ezen nevezetes � keretében megosztom Önnel egyik
nagy titkomat! Suttogóra fogom, hogy minden kettõnk között maradjon.
Pszt!...

Arról van szó, hogy 1997. június elsõ, nevezetes hétvégéjén én voltam az, aki
megnyertem az évezred lottónyereményét, a több, mint 777 millió forintot!! Elõ-
vigyázatosan jártam el, jó elõre felkészültem a nyereményre (jobban, mint Bekak
Illás az elõzõ �-ban). Van egy tutti tippem, ha jó lesz megosztom Önnel a csak-
nem biztos nyerés hétpecsétes titkát. S hogy miért nem félek a pénzemre ácsin-
gózók siserehadától, a zsarolóktól, a felbérelt verõlegényektõl? A válasz kézen-
fekvõen egyszerû: már nincs egy árva fityingem sem a nyereményösszegbõl.

Bankkártyákon mobilizálhatóvá tett pénzemmel zsebemben sétálgatva a Bé-
kás tó brekkencseinek viccmesélését-kacagását hallgatva, s a Suttogó Erdõ ha-
talmas lombú tölgyeinek fekete sziluettje mögött a fényesen ragyogó csillago-
kat bámulva a sötétkék égbolton, nagyszerû ötletem támadt: van a Mezítlábi
Rét szélén egy különös telefonfülke, mint egy kis mézeskalács házikó, vagy
mesebeli fakunyhó; a nagyszerû kis fenyõillatú fülkében a gyermekkor idõtlen,
boldog biztonságérzete töltött el: mintha szavak nélkül mesélne nekem valaki
szép, álombaringató meséket; felemeltem a telefonkönyvet és felütöttem a köz-
érdekû telefonszámoknál; nem csalódtam: ebben a varázs-telefonkönyvben
csupa tényleg közérdekû telefonszám sorakozott (Zarzura, Atlantisz, Nirvána
stb.); egy kis keresgéléssel rábukkantam a Mennyország hívószámára és már
tárcsáztam is.

– Halló!
– Itt a Mennyország, parancsoljon!
– Apával szeretnék beszélni!
– Azonnal kapcsolom.
Pár másodpercnyi szférák zenéje után megszólalt Apa.
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– Halló!
– Szia, Apa!
– Szia, Lackó!
– Másfél éve nem hallottalak, beszélj valamit!
– Tudod nekem könnyebb a várakozás, ugyanis itt nincs idõ, a te hangodat is

most végtelen ideig hallom...
A gép elkezdett pityegni.
– Jaj, lejár a pénzem! – nyögtem ki elszorult torokkal.
– Semmi baj, köszi, hogy hívtál én sajnos innen nem tudok telefonálni!

Puszilok, ölelek mindenkit, Anyát külön is, Nagyi is puszil mindenkit, mondd
meg Gyöngyeménynek, hogy lefordítottam a...

Lejárt a pénzem, elfogyott a 777 millió (ilyem távolságba nagyon drága a hí-
vás). Mélységes csend lett, a brekkencsek, tücskök, kabócák is elhallgattak...
(Ami a fordítást illeti: Gyöngyi nõvérem külföldrõl nem érkezett haza Apa ha-
lálára a kicsit korábban küldött levelét azonban még megkapta, melyben egy
német nyelvû Hermann Hesse verset küldött Apának. A vers lefordítása „házi
feladat” lett volna a találkozásig.)

301.� A rafináltabb olvasók talán már tudják is, hogy azon a bizonyos kelle-
mes, feledhetetlenül boldognak indult nyári kora estén mit is érzett Bekak Illás,
mikor mélyen beszívta a „szabadság levegõjét”. Bizony-bizony egy kis égett-
szagot. Ha a Nap lefekvéshez készülõdvén nem húzta volna már magára a
szürkület zuhanyzófüggönyét Illás még azt is láthatta volna, hogy a könnyû
szellõ milliónyi apró, vidáman táncikáló pernye szemcsét kavart a légbe. (Meg
nem állom, hogy ide ne írjam egy remek költõ, Fodor Ákos94 Pernye címû, re-
mek, egysoros versét: csodakamasz95

Egyszer csak lába elé hullott egy nagyrészt elszenesedett ötezres; Széchenyi
gróf egy koromfekete „szénfal” mögül lesekedett:

Mintha a rettegett „tüzes karcolás” valósult volna meg, úgy mart belé a ször-
nyû felismerésfélelem (ahogy percekig tartó eszeveszett rohanás után meglátta
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94 Fodor Ákos (1945–  ) költõ, mûfordító, szerkesztõ; biztos szereti a jazz zenét.

95 Fodor Ákos: Jazz címû verseskötetében található a vers. Bp.: Magvetõ Kiadó, 1986. 91. oldal.
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a lángokban álló házat). Lakásának ablakai koromfeketén tátongtak fehér füst-
oszlopot okádva. Az alatta lakó szomszéd falai megrepedtek, az ottani ablakokból
félelmetes lángnyelvek csaptak elõ, Illás csaknem tébolyig fokozódó önkívüle-
tében úgy látta az eseményeket, mintha a ház maga egy hatalmas, üveges szemû,
üszkös koponya lenne, amely kárörvendõen öltögeti rá hatalmas, vörös láng-
nyelvét. Tehetetlen dühében csak reménylette, hogy a környezõ fák lombjaiban
fennakadt cifit-cafatok az alatta lakó szomszéd földi maradványai, aki nem
átallott „felgázrobbantani” félmilliárd forintot. Szerencsére azonban senki nem
lelte halálát a lángokban, a szomszéd pediglen ahelyett, hogy „halálnak halálá-
val holt” volna, kedvesen azzal vigasztalta Illást, hogy:

– Milyen szerencse, hogy volt biztosítása a társasháznak! Kapunk egy szép
cserelakást, ez eredetit pedig egy fél éven belül felújítják. Szebb lesz, mint vala-
ha! Úgyhogy végül is nem történt semmi... Mellesleg szólva a régen esedékes
külsõ vakolás felújítását is megúsztuk!

Ha még egy mondatot mond Illás a belét ontotta volna ki saját tíz körmével.
De nem mondott... valamit megérezhetett hallván Illás fogcsikorgatását; a háta
is „belelúdbõrzött”, amint észrevette, hogy szomszédjáról csak úgy patakzik a
verejték (mint a kiégett ház falán a tûzoltófecskendõk vize).

Végül is nem történt semmi, csak Elizabeth Doolittle kisasszony közvetlenül a
bál után visszament virágot árulni. Illás természetesen menten szörnyethalt és a
szokottnál is vehemensebben vetette bele magát a hiper egészségtelen életmódba.

302.� A Cselekvés Napján, immáron délután egy igazi nyári zápor vetett
véget a gyermeknapi repülõzésnek. Igazi, hatalmas, langyos cseppekben hulló
nyári zivatar volt, mindent és mindenkit átmosott, felüdített. Csak úgy gõzöl-
gött az átforrósodott aszfalt a bugyborékoló esõcseppek alatt.

Hatalmas csörrenéssel esett le a húsz fillér Döbrögi agyában (a sokadik re-
verberációs kört futotta be a gondolat). Megdöbbenve csukta be a könyvet a re-
gény ezen pontján, egészen pontosan az ezen mondat végét jelzõ pontnál.

– Hogy lehettem ilyen vak? – fakadt ki. – Hát hogy nem lehetett ezt észre
venni, a legutóbbi verésnél hogy nem vettem észre a direktebbnél is direktebb
utalást?!? Hiszen tükröt tartott elém! Én bolond... hát én magam vagyok Lúdas
Matyi!!!

Döbrögi felismerése feletti örvendezését nagyon hamar letörte egy újabb fel-
ismerés, nevezetesen az, hogy most bizony önnön magát kell elvernie. Nos,
Döbrögi kétségtelenül komoly jellemfejlõdésbeli elõrelépésrõl tett tanúbizony-
ságot, mikor elõvette ama nevezetes mogyorófavesszõt és alaposan elnáspán-
golta saját magát. Ha ehhez hozzávesszük még, hogy az embert igazán csak
maga tudja elnáspángolni, méginkább pedig azt, hogy Döbrögi természetesen
tévedett önnön illetõségét illetõen, akkor csaknem katarzissal határos elisme-
réssel kell neki adóznunk.

304.� Minden kedves olvasó bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra,
színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai, vagy bármely más véleményre, nem-
zeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körül-
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ményre való tekintet nélkül hivatkozhat a 300. legjubileumabb �-ban tett ígér-
vényemre és igényt tarthat arra, hogy mint „jó olvasónak” az orrára kössem a
biztos lottó nyerés hétpecsétes titkát.

Egyáltalán nem feledkeztem meg errõl, hiszen tudván-tudom, hogy magasz-
tos eszmékkel eltelítkezve is valójában javarészt pénzért vesszük meg magunk-
nak a táplálékot, azon olvasóknak pedig, akik rám szánnak pár napot visszafor-
díthatatlanul múló idejükbõl tartozom annyival, hogy közvetetten juttassak
nekik pár száz milliót, ha már tudom ennek biztos receptjét.

Elõször is avval kezdem, hogy nem nagy ügy az egész, csak elsõ látásra tû-
nik annak, amikor valaki kiszámolja, hogy a biztos nyeréshez szükséges mint-
egy negyvenmillió szelvény csaknem három milliárd forintba kerül, ami négy
és félszer annyi, mint az eddigi csúcs nyeremény a hétszáz millió forint; vala-
mint amikor kiszámolja, hogy szelvényenként másfél percet számolva negy-
venkét év kell a kitöltéshez, holott erre csak egy hét áll rendelkezésre. A való-
ságban azonban csak öt számot kell eltalálni kilencven számból.

Gondoljunk csak bele: ahhoz, hogy sikeresen megtermékenyítõdhessünk
petesejt korunkban eleve legalább négyszáz millió spermiumra van szükség,
akik a természet nagy Labirintoszában elõbb savas, majd lúgos útvesztõben ba-
rangolnak, s végül – egy kivétellel – elkábulva megsemmisüljenek és örök idõre
téren és idõn kívüli semmivé váljanak a bennük rejlõ titokzatos ígéretek. Tehát
magához a megtermékenyüléshez eleve tízszer akkora mázli kell, mint a lottó
ötöshöz! Mindehhez még nem számoltuk hozzá, hogy a megtermékenyítendõ
petesejt is több ezer variációs lehetõség közül választódik ki, azt meg fõleg
nem, hogy szüleink is – tekintettel a több milliárdos létszámú emberiségre –
igencsak sok variációs lehetõségbõl kerültek ki. Szóval, ha mindezt összeszo-
rozzuk és megpróbáljuk a valószínûség számítás képleteivel kifejezni, hogy
mekkora esélyünk volt arra, hogy mi magunk szülessünk meg a saját gén állo-
mányunkkal és ne valaki más helyettünk, akkor bizony szinte matematikailag
kifejezhetetlenül kicsi, gyakorlatilag a nullával egyenlõ szám jön ki. Létezé-
sünkre az esély tehát nulla, azaz létezésünk csoda. Ehhez képest pedig a lottó
ötöshöz szükséges 1:40 000 000 esélyarány elképesztõen sok. Ahhoz képest, te-
hát, hogy létezünk, szinte biztos, hogy lesz öttalálatos szelvényünk a lottón!

Ilyen felvezetéssel a tutti tipp pimaszul egyszerûen hangzik: Azt az öt számot
kell csak beikszelni a szelvényen, melyet a következõ hétvégén kisorsolnak!

Akinek ez nem megy egybõl, annak a saját úgynevezett „Optimista Kitöltési
Kombinációt” ajánlom szíves figyelmébe. Ha ugyanis 1-tõl 90-ig minden szá-
mot szerepeltetünk a szelvényeken, ugyanakkor minden számot csak egy szel-
vényre írunk fel, akkor 18 db szelvénnyel játszva MINDENKÉPPEN nyerni fo-
gunk; legjobb esetben 1 db ötöst, legrosszabb esetben 5 db egyest. Nyerési
variációink számát mindössze hétre korlátoztuk: 1 db ötös; 1 db négyes + 1 db
egyes; 1 db hármas + 2 db egyes; 1 db hármas + 1 db kettes; 2 db kettes + 1 db
egyes; 1 db kettes + 3 db egyes, illetve 5 db egyes. Álljon itt egy gyakorlati példa!

1.) 5, 6, 9, 13, 63; 2.) 1, 36, 47, 53, 59; 3.) 8 18, 57, 73, 82; 4.) 19, 23, 25, 70, 89; 5.)
17, 35, 60, 85, 90; 6.) 24, 65, 66, 83, 88; 7.) 21, 43, 62, 76, 84; 8.) 10, 40, 49, 50, 81;
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9.) 3, 7, 48, 69, 72; 10.)28, 34, 41, 52, 77; 11.) 12, 14, 54, 80, 87; 12.) 11, 27, 58, 64, 78;
13.) 44, 55, 74, 75, 79; 14.) 1, 29, 39, 51, 67; 15.) 4, 15, 20, 22, 33; 16.) 2, 26, 30, 46,
71; 17.) 32, 42, 61, 68, 86; 18.) 31, 37, 38, 45, 56,

Szinte hallom, amint mondja, kedves olvasóm: „Csakhogy én már vagyok, a
lottónyeremény meg még nincs!”

Hát, bizony!

305.� Most pedig mindnyájan piszok nagy mázlisták és mérhetetlenül gaz-
dagok folytassuk az olvasást (a lottószelvényt ráérünk kitölteni)!

– A gyöngysor körbeér a Mezítlábi Réten – nyugtázta Péter elégedetten, mi-
után elállt a bugyborékoló esõ, s szikrázó napsütés vette kezdetét, s melengette
a vidéket. – Pántlikát rá! Kössük a Holdleány nyakába!

– Ûûû, de messze van! – mondta Vilmos kobakvakarva.
Bizony, komoly gond volt ez a második repülés, hiszen ezúttal a LI-2-es gép-

madarat nem vehettük igénybe, hiszen az (õsrégi konstrukcióként) már csak az
égi-tuareg, a költészet Tünékeny Madara által vezetett utakon száguldó érzé-
keny lelkeket szállít (becsületére legyen mondva: abból viszont bármennyit), a
hatalmas és gyönyörû földi gyöngysort már nem bírta el. Ehhez az akcióhoz
egészen nagyszabású, merész tervre volt szükség, olyasmire, mint amilyen
John Fitzgerald Kennedy nagyszerû döntését megelõzte, amikor is az elnök
1961 májusában ígéretet tett arra, hogy még az évtied vége elõtt az Apollo-ûr-
program keretében ember lép a Holdra. Bár nem érhette meg az Apollo-11 lan-
dolását és a holdralépést 1969. július 20. napján (miután 1963. november 22-én
merénylet áldozata lett), de egyedül rajta múlott, hogy az Egyesült Államok 24
billió dollárt rááldozott a korszakalkotó tettre, ezt sem a kiváló tudósok, asztro-
nauták nem érhették volna el nélküle. Bár még ma is akad, aki megkérdõjelezi
döntésének jelentõégét, de több ezer év múltán bizton helyére kerülnek az ér-
tékek. Kolumbus Kristóf kortársai sem foghatták fel, hogy a nevezetes hajóúttal
beköszöntött az emberiség történelmében az Újkor.

Kérdezzük hát meg Kennedy elnök e zseniális döntés folytán halhatatlanná
lett szellemét – gondoltam –, miként vélekedik a mi utazásunk mikéntjérõl-ho-
gyanjáról!

– Véleményem szerint – kezdte a elnök – a Költészet Tünékeny Madara
könnyedén elbírja a sapkamanókat, de a LI-2 sajnos a földi dolgokat, lényeket,
vagyis a gyöngysort és a hús-vér embereket: Pétert, Vilmost, a szerzõt, vala-
mint a kedves olvasókat együtt már nem bírja felröpíteni.

– Igen, ezt sejtettük. De mi a megoldás? – kérdeztem.
– Ha lehet egy javaslatom, akkor a magam részérõl én annak a zseniális író-

nak a teremtõ fantáziájára hagyatkoznék, aki gondolatban egy évszázaddal
megelõzött, s akinek regényét gyermekkoromban olvasva fogant meg bennem
a nagy gondolat.

– Mégis, kirõl van szó? – fakadtam ki türelmetlenül.
– Természetesen Monsieur Jules Vernérõl van szó – mosolygott Kennedy elnök.
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– Hát persze! Utazás a Holdba, utazás a Hold körül... valóban, egyik legked-
vesebb gyermekkori kalandregényem... Köszönöm, elnök úr!

Kennedy szelleme elsárgult és elhalványult, mint valami régi fotó egy ósdi
album recsegõ zsírpapír-fedte oldalán. A lassan szétesõ emlékkép molekulákra
akkor foszlott szét, mikor a Költészet Tünékeny Madarának szárnya belesuhin-
tott a levegõbe. A madár dallamosan megszólította a sapkamanókat:

– Üljetek a hátamra! Majd én fölrepítelek!
– Repülni fogunk, mint a madár – szólt Péter biztatóan a kicsi manókhoz. –

Beszállás! Óvatosan hozzátok a gyöngysort! Másszatok fel a madár hátára!
– Kapaszkodjatok a tollamba! – szólt a Költészet Tünékeny Madara a már a

hátán kucorgó sapkamanókhoz.
Mi pedig, a földi dolgok-lények csapata már be is szálltunk abba a hatalmas

üreges ágyúgolyó-rakétába, mit Verne mester Baltimore-ban állított fel ré-
szünkre, rajongó olvasói részére.

– Felemelkedünk – énekelte a madár.
– Alattunk a Mezítlábi Rét egyre kisebb – fûzte hozzá Péter a rakéta ablakán

kikukucskálva, Vilmos pedig egy ideillõ dalra zendített:96

306.� Aki ma pofára esik, az a hibát tegnap követte el. (Vö.: a sors, mint
ájkídó harcos gereblye a 264.�-ban.) Ennek az alapvetõ igazságnak a beteljese-
dését a jelen regényben többször megtapasztalhattuk már Yukka Pop Simon el-
nök-vezérigazgató-bácsi tetteiben. A 281.�-ban Huppa Nóra iránt gerjedt sze-
relmi hév is csak látszólag szolgálta közvetetten a politikai érvényesülésben
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hõsünket, a valóságban azonban egyáltalán nem. Erre lassan maga is kezdett
ráébredni figyelmetlenségébõl eredõ gigantikus üzleti veszteségek kijózanító
hidegzuhanyának hatására. Minden bizonnyal bármelyikünk szerelmi önkívü-
letének heve alábbhagyna, ha mi hallottuk volna félre a rádióban a természet-
tudósok azon vészjósló elõrejelzését, melyekre nagyszabású üzleti sikereinket
alapoztuk. Történt ugyanis, hogy Simon temérdek ingatlant vásárolt Szeged
környékén egy hosszú egyenes vonalban, melyen végig strand öltözõ kabinok
építését is megkezdte, holott semmiféle víznek, még a Tiszának sem volt arra
se híre, se hamva. Meghallotta ugyanis, hogy egy a globális felmelegedés miatt
a Déli-sarkról leváló hatalmas, kontinensnyi jégtömb az egyenlítõ felé úszva és
elolvadva olyan mértékben növeli majd a tengerszint magasságát, hogy a Föld-
közi-tenger habjai Szeged környékét nyaldossák majd. Simon elõre gondol-
kodván felvásárolta magának a „szegedi Copacabana” hosszú partszakaszát.
Számításába azonban súlyos hiba csúszott, ugyanis a tudományos elõrejelzés-
ben szereplõ az „évtízezred végén” kifejezést õ az „évezred végén”-nek értette,
s a hitel visszatörlesztésére is a 2000 augusztusától (az elsõ fürdõidény bevéte-
leibõl) vállalkozott.

Éppen ennek a hibának a szörnyû felismerése miatt verte ki a hideg verejték
új keletû politikusunkat, mikor szobájában megcsördült (Bekak Illás 299.�-ban
megeresztett hívása folytán) a telefon:

– Tudod mit? Hülye vagy!
Bár Simon magát azzal nyugtatta, hogy ez a névtelen hívás a politikusi lét

sajnálatos, ugyanakkor szükségeszerû velejárója, de skizoid, sivár, erõs indula-
toknak kitett személyisége ebben lelhetett megnyugvást. Sorozatos, felszínre
került sikertelenségei sötét komplexusoknak, elsõsorban a kisebbrendûségi ér-
zésnek és a vagyona elherdálásához kapcsolódó bûntudatnak adtak tápot,
mely lelki televényben az uralomra vágyás igen erõs agresszív tendenciákkal
telítõdött. Ebben a különös lelkiállapotban még különösebb hatása volt a annak
az idézésnek, melyet B. Viz Elek feljelentése folytán „kerítés” ügyében vádlott-
ként kapott a Debrebenci Városi Maszek Bíróságtól. Ezen különös hatásnak a
leírására nem is igazán kifejezõ a „menten szörnyethalt” szóhasználat.

307.� Kedves olvasóim! A regény izgalmasnak igérkezõ végkifejletének tár-
gyalása rendszertanilag a regény befejezéséhez tartozik. Írásom építkezésmód-
jának sajátos aszimmetrikus elvei következtében a „TÁRGYALÁS” címû nagy
egység viszont hamarosan véget ér, holott a sorsdöntõ bírósági tárgyalásra még
csak azután, a „BEFEJEZÉS” tárgyalásakor kerül sor.

Induljunk hát, kedves olvasók a „TÁRGYALÁSBÓL” a tárgyalásra. Kövessék
Fazekas Mihályt és Döbrögit a költõ-botanikus-csillagász autója után száguld-
va! Gyönyörködjenek a mester Bugattijában! Nálunk õ az igazi sztár, az elnök-
vezérigazgató-bácsik kamion-szörnyei (281.� – Z. L.) nevetségesek az elegáns
autó mellett. A tárgyaláshoz vezetõ autóútra felajánlom önöknek a magam
Hindustan Nova Ambassador de Luxe autóját. A 164 cm magas, gyönyörû,
klasszikus modell az 1953-as terv mai reinkarnációja.
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Én a holdrakétában ülök (az, hogy több helyen legyen egyszerre: az eleven
dolgok-lények között a holdrakétában és a Hindustánban is a kedves olvasó ki-
váltsága), így legalább több hely jut önöknek az autóban. A masina jobb-kor-
mányos, de ezen a rövid kis úton ez sem jelenthet akadályt, vagy akár csak ké-
nyelmetlenséget. A szél gyöngéden duruzsolva simogatja az autó gömbölyû,
csillogó idomait.

Megérkeztünk.
Amint a kedves olvasó lapoz (majd meglátja) nyílik egy ajtó...
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97 Lou Reed: Walk on the wild side.

Nyolcadik 
Kunszt:

Road Movie

„Hay, baby, 
take a walk 
on the wild 

side!”97

B E F E J E Z É S
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308.� Benyitván az ajtón rögtön felismerhették, hogy ez bizony nem a Lel-
kiismeret Legeslegfelsõbb Bírósága, de mégy csak nem is a rendes állami bírás-
kodás különös színpada. A régimódi Montesquieu-féle önálló állami hatalmi ág
regényünkben már kiment a divatból. Ahogy az állami közjegyzõket helyét a
maszek közjegyzõk, úgy a koszvadt épületekben nyomorgó, technikailag a
XIX. század szintjén álló, csaknem kizárólag szülés miatt szabadságon lévõ bí-
rónõket helyettesítõ, hamarosan szülõ bírónõkbõl álló bírói kart folyamatosan
felváltották a maszek bíróságok. Az üzlet egyébként nem rossz! Ahogy az erõs
közjegyzõi lobby elérte, hogy az állam futószalagon szállítsa a nekik az elvég-
zendõ munkához képest irdatlanul sok bevételt biztosító ügyfeleket, akiknek
többnyire csak a személyi igazolványában szereplõ fotóját kell felismerni, úgy
az egyre erõsödõ maszek bírói lobby is egyre sikeresebben szakítja ki magának
a zsíros falatokat a közös pecsenyébõl, melynek levében az ország polgárai fõ-
nek. Igaz, a maszek-bíráskodás költséges mulatság a pereskedõknek, de a több-
let kiadások mégis megtérülnek valahol.

„Nálunk emberölés már két év felfüggesztettõl!”; „Cégbejegyzés húsz perc
alatt!”; „Két nap alat másodfokon jogerõs ítélet polgári perben!”; „Válás – akár a
másik fél tudta nélkül is – fél nap alatt!” – hirdetik magukat hivalkodva az ele-
gáns palotákba költözött maszek bíróságok. Itt kérem nincs szülési szabi! Csak
és kizárólag jól képzett, tekintélyes szakemberek, elegancia és magas technikai
színvonal. Itt nem fordulhat elõ, hogy nemi erõszak ügyében egyetemrõl fris-
sen kikerült, fiatal szûzlányok ítélkezzenek. Minden akta CD adathordozókon,
elektronikus könyvtárban katalogizálva; direkt és percre pontos kapcsolat a
cégbíróságok adatbázisaival, internet és mûhold összeköttetés az összes fonto-
sabb hatósággal a földhivataltól egészen az INTERPOL-ig.

Igaz, a nagyon pontosan „jogszolgáltatásnak” (nem úgy, mint a nép ajkán
„igazságszolgáltatásnak”) nevezett áruért komoly díjat kell fizetni. Itt el van fe-
lejtve az államnak járó pár százalékos illeték, a maszek bíróság állítja ki a bor-
sos számlákat. Nem akarod kifizetni a perérték felét is kitevõ díjazást a maszek
bíróságnak? Rendben van: 6% illeték fejében pereskedhetsz tíz évig a rendes
bíróság elõtt! Sokallod a milliót börtönévenként? Kérlek: mehetsz az állami bí-
rósághoz, fél évig elõzetes letartóztatásban várod az elsõ tárgyalást, majd kapsz
egy kirendelt védõt, végül pedig jogerõsen vagy négy év letöltendõt (két év
felfüggesztett helyett)! Viszont, ha van pénzed..., nos, akkor az ellenérdekû fél
fizetési meghagyására nemcsak egy egyszerû ellentmondást kaphatsz... a bead-
ványban fellelhetõ összes filozófiai ellentmondások is feltárulnak; ha másként
nem megy, akkor lelkiismereti okból nem fog elválasztani a bíró az asszonytól;
válásnál még a házassági tanút is vallatóra fogják annak érdekében, hogy a
„vivevény” nagyobb legyen a hozománynál; a rendõrség is – ahelyett, hogy a
szélre fogná a betörést – szolgálatkész: fantomképet tesz közzé az eltûnt pén-
zedrõl; polgári perben akár kezes bárányt is elfogadnak kezesnek.

Nagyon jó kifejezés az, hogy „igazságérzet”. (Nem véletlenül használjuk az
„igazságérzés” szó helyett.) Az összetétel „-érzet” tagjában szinte megfoghatat-
lanul bujkál valami titokzatos bizonytalanság.
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309.� – A Büntetõ Törvénykönyv 207. §-a értelmében a kerítés bûncselek-
mény – kezdte az elõadó bíró díszes pulpitusára nehezedve. – Amint tudja ön
ennek a bûncselekménynek a vádlottjaként áll a Debrebenci Városi Maszek Bí-
róság ítélõszéke elõtt. Megértette a vádat?

– Igen! – felelte Simon; összehúzott szemöldöke fölött, mint arab írásjelek
mélyültek a gond barázdái.

– Rendben van. A mai tárgyalási napon önt poligráfos vizsgálat alá vetjük.
– Az meg micsoda? – vetette közbe a rémülettõl tágranyílt szemmel Yukka

Pop Simon, a vádlott.
– Hazugságvizsgáló berendezés – adta meg a magyarázatot rezzenéstelen

arccal a bíróság marcona elnöke. – Figyelmeztetjük, hogy megtagadhatja a köz-
remûködést, de ezzel egyben a védekezés ezen módjáról lemond.

Simon bioügyvédje tanácsára nem ellenkezett, bár sehogyan sem tetszett ne-
ki az ötlet, hogy õ hazudozásaival kapcsolatban bárki kutakodjék. „A hazugsá-
got nem bünteti a törvény, akkor meg mit szaroznak?” – gondolta és kénysze-
retetten vigyorgott hozzá.

A szabályos „csinyovnyik” benyomását keltõ poligráfus szakértõ ijesztõen
bonyolult berendezését néhány ügyes kézmozdulattal pillanatok alatt üzembe
helyezte. A poligráfus kényelmes, fogorvosi székre emlékeztetõ fotelbe fektette
a félmeztelenre vetkõztetett vádlottat, a vérnyomást és az érverés ütemét mérõ
berendezést rákapcsolta a karjára; a bõrfelület fajlagos elektromos ellenállását
mérõ, gyengeáramú áramkör elektródáit aprólékos mûgonddal helyezte el Si-
mon remegõ ujjain; az elektrokardiográf hatalmas, átnedvesített csipeszei is rá-
haraptak a csenevész végtagokra. A poligráfus különleges lámpákat és fényér-
zékelõket kapcsolt Simon fülcimpáira, ezzel a berendezéssel (pleizmográf)
mérendõ a hajszálerekben áramló vér mennyiségének változását. Végezetül
felkerültek a mellkasra és a hasfalra a légzés ütemének változásait regisztrálni
hivatott rugalmas hengerek. A poligráf félelmetes potméter-szemeit mereszt-
getve nyújtogatta kábel csápjait a megrettentségében szinte összetöpörödött
elnök-vezérigazgató-bácsira. A regisztráló egységbe vezetõ érzékelõk pióca módra
tapadtak Simon testére.

(Bizonyára önök is tapasztalták már, kedves olvasóim, hogy a stressz hatására
beálló érzelmi változások fiziológiai kísérõjelenségekkel párosulnak. Az endokrin
mirigyek felfokozott mûködése mérhetõ reakcióképzõdésekhez vezet. A vérnyo-
más emelkedik, a bõr elektromos ellenállása csökken, a szívverés, a pulzus, a légzés
ritmusa megváltozik a pupillák kitágulnak. A hazugságvizsgálat során a stressz
helyzetet a valóság eltitkolása, a bûncselekmény felidézése eredményezhet.)

– Uram – kezdte a poligráfus – pár pillanat múlva felteszünk önnek kérdése-
ket, az is elõfordulhat, hogy tárgyakat, fényképeket, térképeket mutatunk ön-
nek, melyek összefüggésben lehetnek az adott bûncselekménnyel. – Mondatá-
nak végére egy határozott gombnyomás tette fel a pontot. Lassan berregve
megindult a papírszalag a gép gyomrából az érzékeny írótûk elkezdték rajzolni
kajánul érzéketlen görbéiket a szalag párhuzamos mezõiben. – Amennyiben
felkészült, úgy felteszem az elsõ kérdést, rendben?
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310.� Jules Verne kapitány, mint számtalan kiskamasz álom biztos kezû kalauza
magabiztosan irányította az ûrrakéta-lövedéket a Hold irányába. A lövedékben
egészen komfortos kis lakosztályt alakítottunk ki magunknak és a kis kerek ha-
jóablakokon keresztül ámuldozva gyönyörködtünk az elénk táruló látványban.

Éppen az újholdat követõ napon a Holdból egy egészen fényes, ezüstösen
csillogó sarlót láttunk, amit hamuszürkén világító teljes koronggá látszott ki-
egészíteni a Földrõl visszaverõdõ fény, ugyanis újhold idején a Föld káprázatos
fényben ragyogva pompázik (földtölte van), s ragyogásából még a Hold söté-
ten maradt arcára is jut. Jobbra tekintve a csodatevõ táltos Göncöl szekerét lát-
tuk feltûnni. A rászoruló embereken mindig segíteni kész, állatok beszédét értõ,
füvek erejét ismerõ varázsló, miután eltörött szekérrúdjával maga is segítségre
szorult volna, azonban senki nem segített neki lovai közé csapva felröpült az
égre, s azóta is ott jár körbe elgörbült rúdú szekerén, mint az ég kapuõre. A válla
fölött repültünk el. A monda szerint ezen az úton lehet Isten színe elé kerülni,
mi azonban ezúttal a Holdleányhoz igyekeztünk. Balról – egész úton keresztül
– jól látható volt a Tejút fényesen ragyogó sávja sok-sok csillag egybemosódó
fényével, világító és sötét csillagközi fényelnyelõ anyagfelhõkkel. A Költészet
Tünékeny Madara is ezt a fõútvonalat követte egészen a nyári égbolt nevezetes
útjelzõjéig a nagy nyári háromszögig, melyet három csillagkép (a Lant, a Haty-
tyú és a Sas) egy-egy fényes csillaga alkotja. A Lant Hermész teknõspáncélból
fabrikált hangszerének, a Hattyú Zeusz szerelmi kalandjának állít emléket, a
Sas pedig azt a madarat ábrázolja, amely Ganymédesz trójai királyfit Zeusz pa-
rancsára az Olymposzra vitte, hogy az istenek pohárnoka legyen. A Tejúttól ki-
csit délebbre az Aszklépioszt, a gyógyító félistent kezében kígyóval ábrázoló
csillagkép ötlött elébünk, benne azzal az érdekes szupernóva maradvánnyal,
mely mint táguló gázfelhõ az 1604-ben Kepler által is észlelt csillagrobbanás he-
lyét mutatja. Egészen a látóhatár közelében a Skorpió csillagképtõl keletre tûnt
elõ a Nyilas, vagy más néven a Koldusszekér csillagkép, melyben a sánta kol-
dus szomorúan kullog a hûtlen asszony után, mindezt nem messze a Tejút leg-
fényesebben ragyogó részétõl. Ugyancsak a Nyilas csillagképben látható az a
kvazár, mely a fénysebesség 90%-ánál is gyorsabban távolodik tõlünk. Jelenlegi
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távolsága alapján akár 18 milliárd fényév távolságban van. Ez a jelenleg ismert
legtávolabbi égitest.

Hej, ha ott lehetett volna közöttünk egy igazán jó csillagászati távcsõvel Fa-
zekas Mihály Döbrögivel, talán pontos képet kaphattunk volna a világegyetem
keletkezésének nagyszerû pillanatától! (Vö.: 182.�)

311.� – Szerda van ma? – kérdezte váratlanul a Debrebenci Városi Maszek
Bíróság elnöke Yukka Pop Simontól a világegyetem keletkezésétõl a regényem
jelen mondatának végéig tartó hosszú folyamat legvégén.

– Igen, de nem tudom jól értem-e a kérdést!
– Kérem, kizárólag igennel, vagy nemmel szíveskedjék válaszolni! Tehát hol-

nap után péntek lesz?
– Igen.
– Az ön haja szõke?
– Nem.
– Van önnek kerítése?
A poligráfusnak jeleznie sem kellett az írótûk olyan intenzitással lendültek

ki, hogy a tárgyalóterem másik végében is hallani lehetett, amint a szerkezet
kegyetlenül beleszánt a papírba. A közönség felmordult, a rákvörös Simon
ügyvédje felpattant és látványos, színpadias „kitörést” produkált:

– Csak nem gondolja a tisztelt bíróság, hogy ilyen primitív módszerrel bár-
miféle bizonyítékra szert tehetnek?! Magam is összerezzentem, mikor hallot-
tam ezt az õrült kérdést! Egyébként is az egyén féltve õrzött titkainak feltárása,
az agresszív behatolás a tudatba jogsértõ, nem más, mint az emberi méltóságot
sértõ beavatkozás a személyiségbe!

A maszek bíróság elnöke díszes kalapácsával erélyesen kopogtatva a pulpi-
tuson csendet teremtett a felbolydult tárgyalóteremben.

– Nyugalom, ügyvéd úr! Számítottunk az ilyeténképpen fellépõ stresszre.
Ebbõl még nem következtetünk semmire, csupán egy viszonyértéket keres-
tünk. Vádlott, kérem szedje össze magát! Folytatjuk a meghallgatást.

A „vádlott” megszólításra kicsit összekuszálódott benne a „nem akármilyen
individuum vagyok” kifejezésre épített énkép. (Az énképen a haj összeborzoló-
dott; az arc borostássá, sõt sebhelyessé vált; egyik metszõfoga helyén sötét lyuk
éktelenkedett.)

– Ön, ugye, elnök-vezérigazgató-bácsi és politikus beosztásban dolgozik.
– Igen.
– Került-e pályája során szexuális kapcsolatba munkatársával?
– Nem!
A szakértõ halkan jelezte, hogy a berendezés által kimutatott feszültség szint

megugrott. (Bezzeg, ha azt kérdezte volna a bíróság elnöke, hogy „akarna-e pá-
lyája során szexuális kapcsolatba kerülni Huppa Nórával, vagy ahogy Simon
szexuális képzelgéseitõl álmatlan éjszakáin emlegetni szokta: az õ kis „sperma-
hajderével”, nos, akkor a válasz ugyanolyan nem lett volna, a gép viszont rög-
tön zárlatos lett volna.) 

– Uram, ön homoszexuális?
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– Nem. 
– Tegyük fel, hogy az és...
– De nem vagyok az!
– Szóval, ha az lenne, akkor képes lenne önmagáról megfeledkezve félté-

kenységi rohamában cukorkát lopni az ABC-bõl?
– Álljunk meg egy szóra, uraim! – vágott közbe hevesen, csaknem magáról

megfeledkezve az ügyvéd. – Jogunk van tudni, hogy pontosan mivel is gyanú-
sítják védencemet. Annak ugyanis, hogy egy kitalált bûncselekményre vonat-
kozó kérdésekkel kísérletezzenek súlyos törvényi akadályai vannak.

A bíróság tagjai és a poligráfos szakértõ sötét pillantásokat váltott, majd a
„tárgyalás rendjének megzavarásáért” megbírságolták az ügyvédet, de nem fir-
tatták tovább az eddigieket.

– Rendben van – folytatta a bíróság elnöke – áttérünk a „pozitív ellenõrzõ
tesztre”. Megkérem, hogy a feltett kérdésekre elõször igennel, majd nemmel
válaszoljon, függetlenül a tényektõl, a valóságtól, vagy attól, hogy mit akart tu-
lajdonképpen mondani. 

– Jól van.
– Nos, járt ön a saját otthonában az elmúlt napokban?
– Igen.
– Járt ön a saját otthonában az elmúlt napokban?
– Nem.
– Az értékek feltûnõen magasak mindkét esetben – vetette közbe a szakértõ.
– Ön követte el a bûncselekményt?
– Igen.
– Ön követte el a bûncselekményt?
– Nem.
– A reakciószint az igen esetében érthetõen magasabb, a nem esetében vi-

szont feltûnõen alacsony – diktálta jegyzõkönyvbe a poligráfus.
Úgy tûnt a vizsgálat megtorpant, pedig az addigi gyanús kilengések komo-

lyabb siker reményével kecsegtettek. A bíróság áttért egy újabb tesztsorra. Be-
mutattak Simonnak egy sor elkövetési eszközt, de a gép nem jelzett feltûnõ ér-
tékeket sem a baltánál, sem a késnél, sem a tõrnél, sem a rugós bicskánál.
Elérkezett az utolsó tesztfeladat ideje.

– Vádlott, nézze meg ezt a fényképet!
Simon óvatosan húzta elõ a borítékba rejtett fényképet, ami sajnos a Yukka

Pop villa körüli kerítést ábrázolta a kép elõterében a kezében metszõollót szo-
rongató, büszkén mosolygó családfõvel. A robbanásszerû feszültségszint növe-
kedés a bíróság elõtt megpecsételni látszott a vádlott sorsát, aki akarva-akarat-
lan menten szörnyethalt.

A tárgyalóterem közönségének soraiban helyet foglaló Mikorka Kálmán már
lelki szemei elõtt látta Simon irodabútorait; Kálmán legújabb szeretõje: Para Zita
alig észrevehetõ intéssel (mint valami elegáns táncmozdulat) üdvözölte az õ
„cuncimókusát”; Heré Imre megállapította magában, hogy bár önmaga egy íz-
ben furfanggal megmentette az emberiséget a II. világháború borzalmaitól,
azért a tárgyalás ilyen fordulatához még az õ hõstette sem fogható; Wilu Pálné
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Kandisz Nóra velõt rázó harci kiáltást hallatott; az aranytól roskadozó, gõgös,
kicsinyes Gaz Ella kárörvendésben kéjelegve hazudta magának: „nem is oly
rég még a számból vetted ki falatot”; Pisch Illés mindezen szörnyûségek okát
hirtelen meglátta a nõkben: tablószerû rémképben tárult elé a nõk genetikai
szülési, parfüm és ruhavásárlási kényszerének megannyi riasztó szimptómája.

Mindez azonban semmi szegény Yukka Pop Simon lelkiállapotáhz képest,
aki szentül meg volt gyõzõdve arról, hogy nem látja többé a Yukka Pop villá-
ban berendezett Rick’s Café Americaint (a Casablanca címû filmbõl másolva);
Rejtõ Jenõ afrikai kalandregényeinek nyomán elhelyezett ventillátorokat, lián
fonatos bútorokat; a pálmafákat; a sicc kifestõt; és persze a Verne Gyula ka-
landregényeibõl ismeretes attribútumokat: égetett szélû térképek, vas pántos
kincsesládák, földgömb, szextáns és kétszersült...

312.� Elõvettem egy égett szélû Hold-térképet a vas pántos kincsesládából
egy ódon földgömb mellõl. Verne kapitány nagy szakértelemmel igazította a
szextáns mérõrúdját a viszonyítási alapot képezõ sarkcsillagra és miközben jó-
ízûen ráharapott egy szelet kétszersültre bejelentette:

– Hamarosan megérkezünk.
Miközben a társaság készülõdött a hamarost bekövetkezõ holdraszálláshoz

az idõközben hatalmasra duzzadt, s az egész horizontot ezüstös fénnyel bera-
gyogó Hold közelében én még elméláztam egy kicsit a Hold fényétõl lassan el-
halványuló színes csillag-rengetegen. A szikrázó pontokat gondolatban össze-
kötve számtalan olyan csillagképet fedeztem fel, melyek leírását eleddig sehol
nem közölte sem az asztrológiai, sem a csillagászati szakirodalom. Felfedeztem
például a Bundásnak (Nagyapa hajdani kutyájának, elsõ igazi kutya-barátom-
nak) és Laci kutyának emléket állító „Kutya” csillagképet, fényesen csillogó,
okos, zöld szempárral. Onnan nem messze fénylett sorban álló sok csillaggal a
„Receptkönyv” csillagkép; a hosszú idõre külföldre utazó Gyöngyi nõvérem
kapta az „eredetijét” édesanyámtól, a régi titkokat õrzõ, kézzel írott könyvecs-
kének. Egy másik, apró csillaghalmazból álló kis része az égboltnak a „Zseb-
kendõ” csillagkép nevet kapta arról a gyürkézett kis vászondarabról, melynek
csodaszép története van: egy száz éves öreg néni magatehetetlenül fekve a kór-
házi ágyon várta a halált. Összeaszott kis teste, ráncos, sovány és mozdulni alig
bíró végtagjai riasztották a fiatal és szép ápoló lányt. „Félek tõle” – mondta egy
ízben a másik ápolónak, nem hitte, hogy az öreg néni hallja amit mond. De té-
vedett. A néni még mozdulni se nagyon, nemhogy megszólalni tudott volna,
csak csendesen szipogva elsírta magát. Könnyeit egy pici zsebkendõvel törölte le,
amely zsebkendõt mindig ott szorongatott összeaszott kis markában. Ez a pár
csepp könny minden szónál többet mondott, a lány látva azokat megszerette a
nénit és minden félelem eltûnt a szívébõl. A kis öreg nagyon hálás volt ezért a
szeretetért, s pár nap múlva, közvetlenül halála elõtt ráhagyta a szép ápoló-
lányra utolsó vagyontárgyát: a zsebkendõt. Az ebbe a kis vászondarabba ivó-
dott könnycseppek szikráznak ma is a „Zsebkendõ” csillagképben. Az „Ápoló-
nõ” csillagkép már egy másik ápolót örökít meg, akit egy haldokló anya
szemelt ki férje mellett utódának, s két gyermeke nevelõanyjának, s kötötte a
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férje lelkére, hogy vegye az asszonykát szemügyre, s ha lehet feleségül. Arra,
hogy milyen jó szeme volt a gondoskodó anyának egy hosszú és boldog házas-
ság volt a bizonyíték. Ez utolsó csillagkép történetét Apa mesélte el nekem, már
a kórházban. Kért, hogy meséljem el ezt a történetet Péternek „majd õ csinál
ebbõl egy szép mesét”. Én azonban úgy gondoltam, hogy elõbb én csinálok eb-
bõl egy szép mesét – Péter majd úgyis elolvassa, amit írtam.

313.� Bármennyire is az ellenkezõjét várta volna a kedves olvasó, Yukka Pop
Simont a Debrebenci Városi Maszek Bíróság nem találta bûnösnek kerítés vét-
ségében, ugyanis a büntetõeljárásban a fényképfelvétel önmagában bizonyí-
tékként nem értékelhetõ. A valóságban azonban Yukka Pop Simon családi hát-
tere (sõt ifjabb Yukka Pop Simon személyében a család elõtere is) valóságos
paraszolvencia-tûz alá véve a bíróságot, mint valami elvonatkoztatott PARAbel-
lum kényszerítette a jogszolgáltatás papjait jobb belátásra.

314.� Bizonyára van olyan kedves olvasó, aki megbotránkozott a regényem-
ben uralkodó társadalmi viszonyokat illetõen, különös tekintettel a jogszolgál-
tatás mibenlétére, még akkor is, ha neki is eszébe jutott az intézményesített
dögkeselyûk: a felszámoló, az intézményesített orgazda: a közraktár, a lassan
száz éves nyugdíj korhatár, a húsz forintért elõállított kétforintos érmék láttán,
hogy „WANTED” felirattal (esetleg nemi szerv sematikus ábrájával) ékesítse a
politikusok kortes-plakátjait, vagy egyenesen obszcén rajzokkal lássa le szava-
zócéduláját mielõtt elhelyezné azt a szavazóurnában. Még az is megeshet,
hogy a Platón féle ideális állam felé való haladás rögös útján a túl nagy kátyúk,
döccenõk, kerülõutak hatására már anarchistává is vált! Az én kedves olvasóm
persze nem lehet elvetemült briganti, csak afféle „szelíd anarchista”, aki igazán
társadalomra veszélyes anarchistának azt tartja, aki veszettül állítja, hogy jogál-
lamban élünk (nem pedig jogszabályállamban). Az is lehet, hogy nem tekinti
demokráciának azt, hogy négy évente „X”-jelet tesz egy kockába, sokkal inkább
úgy érzi több száz fõs királyságban él, a szabadság illúziójának egy újabb for-
májában (elvégre az egyiptomi piramisokat is jogi státuszukat tekintve szabad
emberek építették). Viszont az is lehet, hogy az eszmei jogállam megvalósulá-
sát már nagyon közelinek érzi: a zsemle tulajdonjogát a péknél még ugyan
nem közokiratba foglalt megállapodás fejében lehet megszerezni, a villamoson
sem lehet még menetjegy híján kétfokú jogvitát kezdeményezni, de azért vél-
heti úgy, hogy egészen jó úton vagyunk; éppen ezért szorgalmasan eljár sza-
vazgatni és parányi pontként részesévé válik a tömegnek. 

Távol álljon tõlem bárkit hitében megingatni, tegyen mindõnk szabad belá-
tása szerint, azonban a magam részérõl nem állom meg, hogy meg ne jegyez-
zem: A pszichológia ismert tételei alapján egy csoport teljesítményét mindig a
leggyengébb teljesítménye határozza meg. (Soha ne bízzunk komoly feladatot
bizottságra.) A tömeg gyakorlatilag óriási csoport, melynek manipulálása a
politika dolga, a politikus pedig szükségképpen a lehetõ leghatásosabb esz-
közökkel dolgozik. Ennek az okfejtésnek tükrében figyelemre méltó Szent-
györgyi Albert gondolata: „Az ostobaság kedveli a tömeget az értelem egyedül tör
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utat magának”98 mégpedig azért – fejti ki szellemesen Nobel-díjasunk –, mert a
butaság összeadódó (additív) mennyiség, mint például a mechanikában az erõ,
az értelem pedig nem összeadódó mennyiség, mint például a termodinamiká-
ban a hõ. Ráadásul – és ez már saját gondolat –, ha a politikus nem képes meg-
haladni a majmok gondolkodásbali csúcsteljesítményét: kombináció, logikus
következtetések, eszközhasználat az érzékelési területen belül lévõ tárgyakkal, ak-
kor nem sok jóra számíthatunk, mi: érzékelési területen kívül lévõ tárgyak.

Azt hiszem Miki barátom gondolatait követve a fentieket összegezve nyu-
godtan megállapíthatjuk valahol ott baszódnak el a dolgok, amikor a kisiskolás
gyermekek között a kisdiák felismeri a Mikulásnak öltözött apját, a többiek pe-
dig egységesen leintik és kollektíven hülyének nézik.

Most, hogy így messze kanyargó gondolatainkkal eljutottunk egészen a ma-
jom szinten gondolkodó politikus személyéig, regényünkben egészen konkrétan
Wilu Pálig, megállapíthatjuk – politikai meggyõzõdésünktõl függetlenül –, hogy
az ember kötelékeinek valójában az ember szabadságát kellene garantálnia.

315. Wilu Pál nagytiszteletû úr természetesen levonta a megfelelõ következ-
tetéseket Yukka Pop Simon bíróság elõtti kálváriájából, s bár a vádak alól bizo-
nyíték hiányában felmentett Simon repesõ örömmel kívánt volna ismét csata-
sorba állni a politika színpadán, Pál már elbizonytalanodott üdvöskéjében.
Érezte, hogy a stratégiai és taktikai irányítás nincs egy kézben a ZIMMEZUM
Rt.-ben, vagy ha van is, az a kéz egyáltalán nem az elnök-vezérigazgató-bácsi
keze. Ugyanakkor egyre többet cikkeztek a helyi sajtóban egy korábbi zim-
mezumos szakemberrõl, aki valami regény szerint a 75.�-ban elõadó, a 97.�-
ban osztályvezetõ, a 104.�-ban pedig fõosztályvezetõi rangig vitte, újabban pe-
dig egy bizonyos TUTÁLIBE Rt.-nél dolgozik, mint elnök-vezérigazgató-bácsi.
Megfogalmazódott Wilu Pálban, hogy Simonhoz végül is csak egy úgynevezett
gentlemen’s agreement köti. Mit sem könnyebb felrúgni, vagy elegánsabban
fogalmazva „újraértelmezni”. Az csak olaj volt a tûzre, mikor felismerte, hogy
felesége tulajdonképpen tagja a TUTÁLIBE Rt. igazgatóságának.

– Leköplek! – sziszegte Wilu Pálné Kandisz Nóra felbõszülten, mikor férje
felbõszülten kérdõre vonta emiatt, és a nyomaték kedvéért szemmel láthatóan
gyûjtögette szája sarkában a lövedékül szánt testnedvet.

– Jól van, drágám – reagálta le Pál egy vérbeli politikus taktikai érzékével fe-
lesége érzelemkitörését – semmi baj! Sõt arra gondoltam, hogy kísérletet tehet-
nénk ezzel a Kálmánnal is a politika útvesztõiben. 

Nóra gondolkodásmódját talán a legszemléletesebben ezzel a jelzõvel illet-
hetnénk: videoklip agy. Színes képek kavalkádja, éles vágások, egyszer csak
egy elefánt elrepül, minden bezöldül, aztán lilára vált, végül pediglen az éne-
kesnõ szájában kötünk ki közvetlenül a fülbevalóval átszúrt nyelv mellett...
vagy valami ilyesmi. Szóval nem nagyon lehet tudni, mire lehet számítani,
mindenesetre váratlan lesz, az biztos.
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– Óh, drágám, milyen cuki vagy! – nyelte le a nyálát, s egyszeriben ugrott
férje nyakába Nóra. Ezt még ki tudta következtetni Pál (akinek a gondolkodá-
sára viszont csak a legkezdetlegesebb magyar videoklipeket lehet jellemzõnek
tekinteni: akváriumon keresztül filmezett zenekar), ehhez mérten a következ-
ményekkel sem tudott számolni kellõen. Wilu Pálné Kandisz Nóra férjét, a po-
litikai élet fenegyerekét, ha az nem az õ akaratát juttatta érvényre kíméletlenül
elverte otthon.

Wilu Pálnak ismételten rá kellett döbbennie bõszülékeny felesége okán,
hogy õ már bizony elvesztette a fejét... s nemigen találja meg többé.

(A majom módján gondolkodó politikus figurájához még egy apró adalék,
csak a majmok becsületének védelme érdekében. Egy bizonyos zseniális csim-
pánz, nevezetesen Szultán, egy azóta is reprodukálhatatlan kísérlet során siker-
rel lépett túl a majom szinten és a feladat megoldásához szükséges létrát a köz-
vetlen érzékelési területén kívülrõl, egy másik szobából hozta be! Követendõ példa!)

316.� Bár Mikorka Kálmán fényesen ragyogó csillaga hihetetlen magaslatok-
ba látszott felhágni (különösen azt követõen, hogy a Wilu család figyelme reá
szegezõdött), de azért megjelent az õ életében is a femme fatale Para Zita sze-
mélyében. (Vö.: 311.�) (A dolog egyébiránt felettébb érthetetlenné válik, amint
ránézünk Para Zitára és szembesülünk a hölgy „baltával faragott arcú szolárium
indián” mivoltával.) Kálmánban már akkor fel kellett volna ébrednie valamiféle
kételynek a fiatal és vonzó szeretõvel szemben, mikoron az Budapest egyik elõ-
kelõ szállodájában negyedóránkénti zuhanyozásra és teljes testfelületre kiterje-
dõ borotválkozásra kényszerítette õt. A TUTÁLIBE Rt. soronkövetkezõ igazga-
tósági ülésén fel is tûnt Heré Imrének, hogy Kálmán minden szál haja
csontszáraz piheként lebeg koponyája körül. Bekre Pál rá is kérdezett, miért ez
az enyhe enerváltság, mire Kálmán:

– Ha egy egész hétvégébõl, amit egy gyönyörû nõvel töltesz nem marad
benned egyéb emlék, mint az állandó vízcsobogás és egy nagy csomó szappan-
hab tömény benyomása, akkor te is ugyanilyen lennél.

Az a történet, melyben Kálmán eljegyezkedésén az örömanya bejelentette
lánya legkínosabb kellékhibáját, azt, hogy Para Zita bizony egyáltalán nem hû-
séges típus (amellett, hogy takarítani sem szeret), valamint az, hogy ezek után
az örömapa karakán kérdésére, hogy kell-e még a lány, Kálmán határozott
igennel felelt, egy másik regénybe tartozna. (Azzal együtt, hogy miként találta
hõsünk szíve hölgyét nem sokkal késõbb egy vérmes spanyol karjaiban, aki an-
nak rendje, módja szerint kérdõre is vonta Kálmánt intenzív ütlegelés közepette:
„Mit keresel te itt, ahol két ember szereti egymást?”.) Szóval mindez már más
lapra tartozik, jelenlegi regényünkben viszont még javában mániákus rabja tele-
fonkészülékeinek, a csak és kizárólag rá jellemzõ ábrákkal és szövegkiemelések-
kel kápráztatta beosztottjait, a mindent birtokolni vágyó hatalmi megalomániá-
ját pedig ügyesen megspékelte egy csipet álszent isteneskedéssel, úgyhogy a
Wilu Pállal kiépítendõ kapcsolatok területén minden a legpompásabban festett.

A döntõ politikai tárgyalásokra Disney Landben került sor, ahol két fõ területrõl
esett szó. Elsõként a mézes madzag szerepét betöltõ MENNYORSZÁG Rt.-rõl,
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melyben a TUTÁLIBE Rt. jelentõs anyagi részesedést vállalva magára biztosít-
hatna egy tutti helyet Kálmánnak az igazgatóságban és persze a tetemes ha-
szon mellett (melyet az garantált, hogy a mindenféle hitre térítõ alkalmazottak
részére a jutalékot csak a túlvilágon kell megfizetni) Kálmán szinte biztosra ve-
hette a mennybemenetelt halála után, legalábbis a cég ígéretei szerint.

– Gondoljon a Vatikánra! – biztatta Pál Kálmánt, aki serényen a pápai államra
gondolt, pontosabban az ott lévõ mesés kincsekre, a felbecsülhetetlen értékû
mûkincsek tömkelegére, a temérdek aranya.

– Rendben van! – Kálmánt meggyõzte a Vatikán arról, hogy a vallás jó busi-
ness, már látta is a saját cégének a Szent Péter bazilikával vetekedõ székházát. –
És mi van azzal a másik üggyel?

Wilu Pál elõterjesztette becses neje kívánságát:
– Vegye át az irányítást a ZIMMEZUM Rt.-ben!
Mikorka Kálmán egyszeriben úgy érezte, hogy már el is érkezett a MENNY-

ORSZÁG Rt. által ígért végállomáshoz és máris az Édenben tanyáz. Egyébként is
valami ilyesminek képzelte a felhõtlen boldogság hazáját, a Paradicsomot: hul-
lámvasutak, tûzijáték, színes izzók, hatalmas festett luftballonok, óriási Disney fi-
gurák. „Egy politikai támogató életem nagy céljához!” – gondolta elérzékenyülve
és beszédes válaszként forró csókot lehelt Wilu Pál tockos tarkójára. Attól a nagy
naptól kezdve minden nap lelkesen nézte otthon a papák meséjét: a tv-híradót.

317.� – Valahogy olyan nagyon kurtán-furcsán ért véget ez az egész Yukka
Pop Simon ügy – jegyezte meg kicsit eltûnõdve Döbrögi, miközben szórakozot-
tan babrált valamit a Bugatti fémesen csillogó visszapillantó tükrén. – Nem
mintha nagyon izgatna... de azért mégis.

Fazekas mester hamiskásen mosolygott, majd miközben könnyedén forgatta
a Bugatti ébenfa szervo kormányát befordult a debrebenci igazságügyi negyedbe,
megkérdezte: 

– De azért nézzünk egy kicsit utána az ügynek, ugye?
– Soha nem lehessen tudni! – felelte Döbrögi, aki kétségtelenül gyanakvóbbá

és tapasztaltabbá vált az elmúlt több, mint háromszáz csillag alatt, vélt regény-
beli küldetését illetõen. Nem hitte már egybõl, hogy ráakadt Lúdas Matyira.
Túl sokszor fogott már mellé. Ahogy egy zeneszerszám is hamisan szólal meg,
ha csak néhány milliméterrel foguk is arrébb a hangszer nyakán, úgy az élet is
keserûbb felhangokkal lesz terhes ilyen melléfogások után. Döbrögi legutóbb –
a 303.�-ban – ezt a keserûséget a szó legszorosabb értelmében a saját bõrén
kellett, hogy megtapasztalja.

Én, mint e regény írója azonban már nem elégszem meg Döbrögi jellemfejlõ-
désének jelen szakaszában azzal, ha egyszerûen a Debrebenci Rendõrkapitány-
ságon megkaparintott iratokból kihámozva ismeri fel, hogy Yukka Pop Simon-
nak bizony semmi köze Lúdas Matyihoz. Nem, ez nem lehet ilyen egyszerû.
Éppen ezért az ügyeletes rendõrtiszt tévedésbõl egy egészen más dossziét nyo-
mott kíváncsiskodó regényhõseim kezébe:

� � �
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Az ügy

„Ügy: fn. 1. Vkinek személyét, vmely közösség érdekeit érintõ helyzet, kérdés, tényál-
lás... 2. Eldöntésre, elintézésre váró jogi kérdés, per... 3. Vmely közösség, szervezet életé-
ben adódó hiv. tennivaló... 4. Vmely cél, eszme megvalósítását célzó törekvés...”

Magyar értelmezõ kéziszótár. Bp.: Akadémiai Kiadó, 1978. 1440. oldal.

I. irat:
Rendõrkapitányság, Debrebenc,
Õr-Járõr Szolg. Alosztály.
JELENTÉS:
Jelentem, hogy a szolgálatunk teljesintése során az ügyelet utasitására De-

brebenc Zöldász utca 79. szám alatt 1990 szeptember 8.-án mer ot kovács Imre
és szomszégya veszõdnek. A bejelentövel Kovács Imrevel a hejszinen felvetuk
a kapcsolattot a bejelentövel, aki elmonta hogy az udvara nemtud kimenni mer
Szabo Alajos szomszéd alatti lakós kõvel dobája és fekáliát dobáll átt, az udva-
rára. Szabó Alajost figyelmeztetuk akki a figyelemztettést meg értette ezt jelen-
tettúk a z ügyelet felé és a hejszint elhatytuk, mi hárma. Zöldász ucca79. szám
alatt Kovács Imré-ék akki elmonta hogy mikor mink hárman a hejszinrõl el-
mentuk utenna Szabó Alajos az udvarára és a ház falára fekáliát dobált átt am-
mit mi is tátunk hogy a ház falán több izben a falon fekália van felragadva és az
lakás bejárati ajtaja elõtt pediglen egy db. paradicsom van széjeltörve. Kovács
Imré-t felvilágositotuk hogy Szabó Alajos elen a feljelentst tegye meg, Szabo-t
figyelmeztetni akartuk de hijába csengetunk a lakásbol nem jöt ki senkisem így
ött figyelmeztetni nemtutuk. Jelentetuk az ügyeletnek es a hejet elhegytuk.

Kalmár Miklos r.zls

II. irat:
A hamis vád és a hatóság félrevezetésének törvényes következményeire tör-

tént figyelmeztetést megértettem, azt tudomásul vettem:
Kovács Imre, feljhelentõ.
Feljelentést teszek Szabó Alajos Debrebenc, Zöldász utca 79. szám alatti lakos

ellen, az alábbiak alapján:
Kérem Szabó Alajost megbüntetni és felelõsségre vonását és keletkezett

megtérítését és kötelezését arra Szabó Alajost, hogy a kb. 20 éve folytatott ha-
sonló cselekményét végre szüntesse be velem szemben. Mán 1942 óta lakom a
mostani sérelmezett lakásomatt és majd 1970-be építkezett ide melém Szabó
Alajos onnét kiindulva nézeteltérések voltak közöttünk, így oda költözée után
megkezte garázda veszélyes magatartását, melyet mint a mai napig folyat. Het-
fün reggel kb. hatótakor mentem ki az udvarra és akko rlátam, hogy az udvar
minden részén emberi szar volt bedobálva iletve átdobálva Szabó Alajos udvara
felõl, így borsalmas búz volt, nem lehetet úgy járni hogy bele ne lépjen az em-
ber. Ez egyértelmû volt akor, hogy Szabó Alajos átdobálta át az udvaromra a
szart, mellyet megerõsített azzal is, hogy amikor szóltam nekijek többször ius
azt monta hogy még a pofánkat is teletömöm szarral és megmutatom mektek
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hogy az öreg napjaitok nem fogjáok békében eltölteni, ti mocsodékok, vagyis
hogy mi. Majd két esetben hátbadobott engemet két ököl nagyságúõ kövel.
Délután szénhordás közben ismét hátbavágott engemet valamivel az eröseb
volt mint a másik, szerintem szar volt. Majd mikor ez történt kihívtam a
rendörséget, de Szabó Alajos nem engete be õket, hanem sértegette öket, melyet
nem akarok megismételni, de az is szarral volt kapcsolatos, végül elmentek.
A szénhordás után ismét kihívtam öket, mivel látam, hoyg az egé.sz udvari falam
szarra van összedobálva és akor már a rendörök is megdöbentek áltak a látvány
elõt, de ekkor sem engedte be öket, hanem pedig sértegette és engemet is, majd
a rendõrök közölték velem, hogy tegyek feljelentést és elgyöttek. Kérem már
jérjanak el vége, mer mér mivel feleségem és én is idegileg mér nem bírjuk. 

Felvette: Asztalos Tibor r.szds.

� � �

Ennyi elég is volt Döbröginek a legnagyobb csibész: az állam ügyintézési
metódusaiból.

– Hát szóval, ami itt van, ami itten ebben a városban uralkodik?! – fûzte hozzá
az ügyirathoz, majd serényen, kissé felpaprikázva kivágtatott a rendõrség épü-
letébõl. Fazekas mester alig bírta követni.

– Mi a baj, Döbrögi? – kérdezte a költõ-botanikus-csillagász. Döbrögi csak
füstölgött tovább:

– Méghogy tiszteld az állami bíróságot! Na hiszen! Mit tiszteljek? Tán a salét-
romos falú épületet? – és ezzel belerúgott a Debrebenci Városi Bíróság omladozó
falába, merthogy épp amellett haladtak el, nagy sebbel lobbal. – Ki várja el a
kukástól, hogy a szemetet tisztelje?!

Döbrögi tisztában volt azzal, hogy maga az állam, s annak egyik jellegzetes
„kitüremkedése”: a bíróság pusztán csak absztrakció. Ezért immáron nem vélte
felismerni benne Lúdas Matyit. Ugye, hogy fejlõdik!

318.� A Döbrögi agyában kibomló szelíd-anarchista gondolati elemek
eszembe juttatták egy magát „metafizikai értelemben vett, monarchista anar-
chistának” valló rendkívüli zseni nagyszerû tettét, a világnak adott utolsó inter-
júját, melyet 1986. júniusában adott, pacemaker beépítés után, a barcelonai kór-
házból jövet. Salvador Dalí Parkinson-kórtól reszketeg, bénult, balesetben
összeégett testét tolószékben prezentálták az újságírók hada, a kamerák, mik-
rofonok erdeje elé. Beesett arcán szinte a felismerhetetlenségig torzultak kihívó,
szinte pimasz vonásai. A hajdanvolt kackiás bajsza helyén lévõ, rövidre nyírt,
õsz pamacs fölé erõsített mûanyag csövön kapta az oxigént. Pihegve, alig hall-
hatóan, vontatottan beszélt. Pár szónál többre már nem volt ereje.

– Én élni fogok a királyért, Spanyolországért, Katalóniáért! A géniuszoknak
nem szabad meghalniuk, az egész emberiség fejlõdése rajtuk múlik. Éljen a ki-
rály, éljen Spanyolország, éljen Katalónia!
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Az emberi méltóság olyan elegánsan végez a szánalom érzésével, mint Dalí
utolsó munkája, a pár reszketõ vonallal megrajzolt Torreádor.

319.� – Iktassuk ki mindenhonnan az államot – folytatta nagy bõszen
Döbrögi – legyen általános a hálapénz! Legyen mindenki hálás a másiknak!
Csereberéljünk! A társadalmi hasznosság ílymódon egyenlõ lehetne a hálával.
Az államnak meg kutyagumi az orrára, az adóival együtt!

– És mi legyen például a kórboncnokokkal? – vetette fel elgondolkodtató el-
lenérvét Fazekas Mihály, miközben megérkeztek a maszek bíróság kapuja elé.

– Nem tudom, de talán itt a csúcstechnológia fellegvárában megtudhatjuk.
Ráadásul tulajdonképpen itt tárgyalták Yukka Pop Simon ügyét, a kézenfekvõ
az lenne, ha itt tudnánk meg a jogesetrõl valamit.

És ezzel önként beléptek az elegáns épületbe. (Manapság, amikor sok ezer
forintot fizetünk azért, hogy sky-bungy-jump keretében lábra kötött gumi zsi-
neggel a mélybe vethessük magunkat, ezen nincs mit csodálkozni. Általános is-
kola alsóban még mi kérdezgettük egymást, hogy „mennyiért csinálnád meg”
ezt vagy azt, nemhogy még mi fizessünk!)

320.� Yukka Pop Simon úgy érezte, hogy politikai szövetségese, jövõbeni ál-
lami sikereinek kovácsa, azaz Wilu Pál nagytiszteletû úr mondvacsinált okok-
kal aktivizálja kevésbé magát, mintsem az indokolt lenne. „Na és? Azért, mert
azt hittem, hogy a Tízparancsolatot szanszkritül írták? Más még soha nem ke-
verte össze a Bibliát a Káma Szútrával? – értetlenkedett Simon, s várta, egyre
hiába a látványos akciók napját, az üstökösként felragyogó politikai karrier ha-
talmas, fényesen ragyogó csóváját hazánk koromfekete politikai égboltján. Si-
mon – mit sem sejtve Wilu Pálné Kandisz Nóra otthoni lelki-fizikai terrorjáról –
azt hitte, hogy a ZIMMEZUM Rt. éves rendes közgyûlése után végre megin-
dulhat az „évszázad nagy menetelése”, s amint a legbrutálisabb spanyol konk-
visztádor Francisco Pizzaro alig 200 fõnyi csapattal képes volt egy több mint
hatmilliós inka birodalmat meghódítani, úgy elõtte sem lehet akadály a mesés
birodalom, a tízmilliós Magyarország. „Enyém a vár, tiéd a lekvár!” – gondolta
Simon, ezúttal azonban már árván, egyedül.

321.� A Debrebenci Maszek Bíróságon éppen annak a jóembernek az ügyét
tárgyalták, aki egy fõtt csirkelábbal kezében „kapaszkodott” a villamoson, s a
szörnyû látvánnyal halálra rémítette az utazóközönséget. Döbrögi és Fazekas
Mihály az ügy érdekessége miatt egy csöppnyit belehallgattak a tárgyalásba. A
vádlott apját vonták felelõsségre, amiért a felelõtlen apa megtermékenyítés
elõtt nem vizsgálta meg a spermium humorérzékét. (Mikroszkóp alatt jól látha-
tó, hogy melyik sperma rázkódik jobban a nevetéstõl egy jó vicc hallatán.) A
tisztelt Maszek Bíróság ahhoz a faramuci helyzethez hasonlította a „vádlott és
szülei által, hányaveti magatartásuk folytán elõállott sajátos helyzetet”, mely
szituációban az a horgász lehet, akit a halak fogtak ki, s a vízbõl a partra vissza-
dobott hálóban, a szendvicsbe rejtett horogtól felszakadt szájjal szomorkodik.
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Csakúgy, mint ön, kedves olvasó, Döbrögi és Fazekas mester is értelmetlen
ökörségnek minõsítette a jogász szakemberek érveit. Felálltak és serényen el-
hagyták a tárgyalótermet, egyenesen a szuper-csúcstechnológiai irattár felé
vették az irányt.

Az informatika századának végén biztonsággal megállapíthatjuk, hogy
amint lehetségessé válik az információk közvetlen felvitele az agykéregre óriási
léptékû tudományos-technikai forradalom játszódik majd le a földi civilizáci-
ónkban. Amint az a némafilm-sztár, aki képtelen volt a hangjával játszani, a
hangos mozi térhódításával eltûnt a mozivászonról, ugyanúgy fog elsüllyedni
a semmiben a csupán „külsõleg” játszani képes színész, aki egy technikai úton
érzéseket is közvetíteni képes moziban már nem lehet tökéletes. Elõbb a tudo-
mány és a mûvészet reformálódik meg, majd a percek alatt tanult nyelvek, tel-
jes tudományágak segítségével elõtérbe került emberi kreativitás diadalútján
keresztül robbanásszerûen felgyorsul az idõ a történelemben. A regényünkben
tárgyalt történelmi idõkben azonban még mindennek a küszöbén sem állunk.
(Küszöbnek én az olimpiai bajnoki érzés szimulátor szoftvert, illetve az elsõ or-
gazmus szimulátorral felspécizett virtuális pornó szoftvereket tekintem. – A
szerzõ.) Ezért Döbrögi és Fazekas Mihály még a hiper-szuper adatátviteli infor-
mációs gondnok program segítségével sem jutottak nagyon messzire, pusztán
csak az elsõ mesterséges intelligenciáig. Az elsõ mesterséges agy-szimulátor
készségesen fogadta a kíváncsi Döbrögit és Fazekas Mihályt, persze csak az in-
ternet világot átölelõ információs sztrádáján.

Aki nem hiszi, járjon utána! CYC, a mesterséges intelligencia internetcíme:
http://www.cyc.com

322.� CYC csak ennyit felelt nekik:
– Ne szarozzatok annyit! Olvasódjatok tovább a regénnyel és kész!

323.� A ZIMMEZUM Rt. éves rendes közgyûlése ezúttal rendkívüli prog-
ramponttal is kiegészült, ugyanis a vezetõ tisztségviselõk lejárt mandátumai-
nak apropóján ezúttal tisztújításra is sort kellett keríteni. A társaság személyze-
te nagy buzgalommal készült a nagy eseményre. A technikusok felszerelték a
vetítõvásznakat, lehallgató készülékeket, a morajgépet, a tapsgépet, a székház
elõtti parkolóban pedig hatalmas kivetítõket (starvision), hogy az utca egyszerû
népe is megcsodálhassa a történteket.

Az egyik gigantikus kivetítõ képét talán még a Holdról is láthattuk volna...
ha arra bárki figyelt volna!

324.� – Holdleány! Ajándékot hoztunk neked – jelentette be kedvesen Péter
szépséges vendéglátónknak. – Földi gyöngysor. A földi lét minden kincsét
megtalálod rajta. Azért hoztuk, hogy ne légy bánatos.

Eddigre szépen elõkészítettük a pókfonálra fûzött gyönyörû gyöngysort,
körbeálltuk a boldog meglepetéstõl kipirult arcú szépséges Holdleányt. A buzgó
kis sapkamanók együttes erõvel hozták elõ az ékszert, s lassan szétnyíló csapa-
tunk között a Holdleány elé járultak.
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– Tessék! – mondták egyszerre csengõ manóhangon és átnyújtották a
gyöngysort.

Ki figyel ilyenkor az óriási földi kivetítõre, a starvisionre?

325.� Mely szuper kivetítõn éppen az látszott, hogy – Simon nagy-nagy
meglepetésére – Mikorka Kálmán lép be a terembe, kezében az erre feljogosító
részvénnyel. (ezt az értékes papírt Kálmán még a 163.�-ban szerezte be, már
akkor tanúbizonyságát téve fejlett taktikai érzékének.) Simon éppen a követke-
zõ öt évre vonatkozó programbeszédnél tartott.

– A cég felújította autóparkját, szinte hihetetlen volumenû mûszargyártási
technológiát dolgoztunk ki és már csak napok kérdése a vadi új rotációs
mûszargyártó gépsor üzembeállításáig... – és itt belé rekedt a szó, mert megpil-
lantotta Mikorka Kálmánt, aki úgy állt meg az ajtóban, mint western filmekben
szokás a „saloon” lengõajtajában. Simon segítségkérõen kereste tekintetével
Wilu Pált, aki kerülve e tekintetet elõbb keresztet vetett (ami nagy izgalmában
inkább valami furcsa ötszögre sikeredett), majd elébe sietett Kálmánnak és me-
legem megszorította az érkezõ kezét. Simon elsõ döbbenetében levegõhöz sem
jutott, nemhogy a programbeszédet folytathatta volna. Zavartan krákogva leült.
A közgyûlés levezetõ elnöke, Bármy Áron megköszönte az elnök-vezérigaz-
gató-bácsi programbeszédét és megkérdezte a jelenlévõ tisztelt részvényesek-
tõl, hogy van-e valakinek kérdése vagy észrevétele.

– Igen! – szólt határozottan Mikorka Kálmán; a jelenlévõk egy emberként
morajlottak fel:

– Óóóh! – a morajgépre ezúttal nem volt szükség. Kálmán pedig magabizto-
san és direkt erre az alkalomra beszerzett western csizmájában, kimért határo-
zottsággal, lábbelijével nagyokat koppantva a díszes pódium elé járult. (Magá-
ban eközben biztatólag ezt gondolta: „Támadáááás! – és mintha lóháton
vágtatna, kezében lasszóval -: Tandari-andari-andari” stb.) Síri csend lett, a légy
zümmögését is meg lehetett hallani. Ez a légy azonban idegesítette Kálmánt,
ezért a szónok beszédbe csak azután kezdett, hogy egy villámgyors mozdulattal
röptében elkapta a legyet, majd tenyerét lassan, óvatosan kinyitva másik kezé-
nek hüvelyk ujjával óvatosan de kíméletlenül szétpréselte markában a rovart.
Szinte hallani lehetett, amint recsegve péppé plöttyedt az állat. Többen viszo-
lyogva fordították el tekintetüket. Yukka Pop Simont pedig kiverte a hideg verej-
ték, aztán csaknem vért izzadt, s a légy példáját követve menten szörnyethalt...
aztán – mintha mi sem történt volna – kedvesen rámosolygott Kálmánra.

326.� A Holdleány teljes valójában kivirult. A holdsugár megtelt melegséggel.
Szerencsére nemcsak ideiglenesen, mint a 164.�-ban, vagy a 102.�-ban a Lúdas
Matyi Vidámparkban. Persze mindez érthetõ is, hiszen a jószándék, meg az el-
képzelések, a szavak, vagy akár a hit bizony nagyon kevés a tettekhez képest.

– Mosolyog a Holdleány! – jelentette be Péter. – Mosolygó szép arcát látjuk,
ha teliholdkor felnézünk az égre.

Miközben a szakadt égi gyöngysor helyet kapott földi gyöngysorban, azaz
jóbarátai szívének melegében gyönyörködött-sütkérezett a Holdleány, elérkezett
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kis holdbéli expedíciónk nagy pillanata. Irány a Föld! A Suttogó Erdõ, a
Mezítlábi Rét, s a fa, melyen a Gonosz Görcs éktelenkedik.

Egyenes és gyors az út, a Holdleány mosolyának fényes sávján suhant elõt-
tünk a Költészet Tünékeny madara, mi pedig akadálytalan, sima repülésben
úsztunk Verne kapitány lövedék hajóján azúr színû, gyöngyház fényû boly-
gónk felé. Ûrhajónk testét szivárványszín csillagpor simogatta.

327.� Miközben kíváncsian vártuk a mosolyhullámok megérkezését a Földre,
s izgatottan száguldottunk a Gonosz Görcs felé (a mosoly sajnos nem terjed
olyan gyorsan, mint a fény, még akkor sem, ha legalább annyira ragyog), nos
addig Mikorka Kálmán elkezdte beszédét a ZIMMEZUM Rt. tisztújító közgyû-
lésén... markában a szétmancsikolt légy maradványaival.

– Egy ízben cimborámmal a nagy, hófödte tajgán bolyongva azt szerettük
volna megtudni, hogy vajon utunkba akadhat-e a hideg égövi erdõk rettegett
réme, a rozsomák. A medve-menyét-kutya-szerû élõlényrõl csak annyit tud-
tunk, hogy vérszomjas ragadozó, fürge, nesztelenül mozog a hóban és kiváló-
an mászik fára. Egy, a kezünk ügyébe kerülõ, orosz nyelvû növény– és állatha-
tározóból megállapítottuk, hogy a vadon élõ, fára mászó és nagyra növõ
„tarbagan” az, amitõl rettegnünk kell. Félelemmel vegyes csodálattal bámultuk
a helybélieket, akik rezzenéstelen arccal tudatták velünk, hogy igen, itt élnek
tarbaganok és hogy õk bizony egyáltalán nem félnek tõlük. Hátborzongva bá-
multuk ezeket a nagyszerû embereket halált megvetõ bátorságukért mindad-
dig, amíg Novoszibirszkben egy természettudományi múzeumban rá nem jöt-
tünk, hogy a tarbagan egy kúszónövény.

A teremben a légy miatti iszonyat lassan, elõvigyázatosan oldódni kezdett az
itt-ott felhangzó kuncogástól. Azonban annyira még csak véletlenül sem oldód-
tak a stressztõl megfeszült idegek, a koncentrált figyelemtõl összeszûkült pu-
pillák, hogy bárki a terembõl észrevehette volna a hullócsillagként pár pillanatra
fényes csíkot égre rajzoló rakétánkat, amint a Föld légkörébe érve belehasítot-
tunk az életet tápláló légkörbe.

Kálmán lelkesen folytatta beszédét:
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Kilencedik Kunszt:

Show Down

„Gyermekien látni annyi, mint önmagában látni: a legegyszerûbb
dolgot is egyedi, egyszerû jelenségként,önmagában teljesnek.

Olyannak, ahogy a mûvészet megjeleníti.”99
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– Hát, kérem – emelte fel a hangját Mikorka Kálmán – ekképpen jártam én
az üzleti élet végeérhetetlen tajgáján a ZIMMEZUM Rt.-vel!

– Óóóh!!! – morajlott fel ismét a felajzott tömeg.
– Rettegtem a hatalmas ZIMMEZUM Rt. végnélkülinek tûnõ hatalmától –

folytatta hangzatosan Kálmán –, ugyanakkor csodáltam is ezt az óriási gépeze-
tet vezérlõ rendkívüli elméket. Ám egy nevezetes napon lehullott a hályog a
szememrõl, felismertem, hogy a cég legfelsõbb irányítását egy féreg látja el! –
ezt a kijelentést olyan epés gúnnyal tette, hogy azt már nem is nevezhetjük
szarkazmusnak, hanem egyenesen „foskazmusnak”.

– Innye! – zúgták egy emberként a részvényesek az érintett cégvezér pedig
hiába kereste tekintetével a szövetségeseket. Nagy Árpi, Pisch Illés, Bekak Illás,
Bármy Áron, s ami a legrosszabb: Wilu Pál is lesütött szemmel, közönyösen a
körmét reszelgette.

– Tisztelt részvényesek, ha jót akarnak ne válasszák újra ezt az embert! –
mutatott Kálmán egyenest Simon szeme közé. – Méghogy rotációs mûszar
gyártás a ZIMMEZUM Rt.-nél! Röhög a vakbelem! Az én cégem, a TUTÁLIBE
Rt. már régen áttért a komplex rotációs mûszar gyártásra. Az új technológia se-
gítségével bármilyen nagy méretû mûszar sorozatgyártásban kivitelezhetõvé
vált. A megfelelõ öntõformák már rendelkezésünkre állnak. Mit akar még itt a
ZIMMEZUM?!

Néhány másodperc hatásszünet állt be. Olyan dermedt csend, melybe Si-
mon foga szinte belevacogott.

328.� Kotorásszunk most e fentebbi dermedt csendben Yukka Pop Simon
keserû csalódástól felsértett, levedzõ lelkében!

Simon emlékeiben még elevenen élt a társai által igazgatóvá választása alkal-
mából elszavalt versike, amely szöges ellentétben állt mostani hallgatásukkal.
„Bûnös, aki cinkos, aki néma...” – idézte a költõt hibásan, de legalább megin-
dultan, magába roskadva. Nem hitte többé, hogy minden az õ kedvéért törté-
nik; valahogy annak a hite is elpárolgott belõle, hogy a Hold két lábon járva
megy az égen, hogy a kõ érzi, hogy elrúgják; egyszerre világossá vált számára,
hogy a hegyet nem az emberek hordják össze, s a vizet sem a csap csinálja; e
naptól tudván tudta, hogy a Napot sem az ember gyújtotta meg, a folyóba sem
az ember öntötte a vizet, s azt a folyót sem az emberek tervezték a város köze-
pére; tudta már, hogy a hó nem a szánkózás miatt esik, a Nap pedig nem azért
süt, hogy õ ne fázzon.

Hirtelen bevillantak agyába a cég márkás autócsodái a díszes, arany paszo-
mántos B. Viz Elekkel együtt. A mindezen dolgok helyébe költözõ fájdalmas ûr
lángpallosként hasított belé.

– Nagyon kakálni kell! – vonított fel elkeseredetten Yukka Pop Simon.

329.� Ezzel aztán vége is szakadt a hatásszünetnek.
Mikorka Kálmán ravasz taktikai húzásnak vélte Simon megdöbbentõ felkiál-

tását, úgyhogy szemtelen irgalmatlansággal tudomást sem véve arról, folytatta
a kegyetlen mondókáját:
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– Javaslom a tisztelt részvényeseknek, hogy e gyenge ember helyett engem
válasszanak elnöki székbe! Megválasztásom esetén a fuzionálódó két cég
TUTÁLIBE Szuperkonzorcium Szolgáltató Kereskedelmi és Szolgáltató vala-
mint Mûszaripari Nagyonjó Részvénytársaság néven kezdheti majd meg világ-
hódító útját!

– Vivát! Vivát! – zengett fel az éljenzés a közgyûlési tárgyalóterem minden
zegébõl-zugából.

Természetesen egyhangú szavazással a ZIMMEZUM Rt. részvényesei Mikorka
Kálmán vezérelnök-vezérigazgató-vezérbácsit választották meg a társaság elsõ
emberének és ezzel a cég szõröstül-bõröstül eltûnt a TUTÁLIBE Rt. feneketlen
gyomrában.

330.� Az utolsó kunsztba átrepülve landoló ágyúgolyónk igen nagy sebes-
séggel pottyant a földre. Szerencsére semmi bajunk nem esett, de azért egy ek-
kora pottyanás nem múlhatott el következmények nélkül. A regény 10.�-ától
kezdõdõ álomból felébredtem: felöltöttem önnön fizikai lényemet fel kellett ad-
nom azt a kényelmes vackot az álmok világában, melybe befészkeltem magam.
(A regény kunkori farka már csak afféle ébredés utáni lustálkodás félálomban.) 

– Földetértünk – szólt Péter és itt-ott elgémberedett tagjait, a rakéta falába
ütõdött kobakját lapogatva óvatosan kimászott az ûrhajóból.

Mindnyájan mélyet szippantottunk a Suttogó Erdõ tiszta levegõjébõl. Már
kicsit csípõs, kora õszi hideg hajnal volt, de a felhõtlen égbõl tudtuk, hogy ha-
marosan nyári meleg lesz. Egy környékbeli kakas hangos kukorékolással állapí-
totta meg, hogy „gyönyörû szép hajnal van, felkelt a Nap”.

331.� Döbrögi és Fazekas Mihály – megfogadván CYC tanácsát a 322.�-ból
– lazán tovább olvasódtak, éppen itt, a 331.�-ban, mégpedig a Mezítlábi Rét és
a Suttogó Erdõ találkozásánál, nem messze onnan, ahol mi is tartottunk, vagyis
a Gonosz Görcs közvetlen közelében, nem messze a Muzsikáló Gesztenyefától.
Mi, ugye a Holdleány mosoly-hullámainak terjedését kívántuk megfigyelni a
Gonosz Görcs-lepte fán, Döbrögiék viszont csak úgy bóklásztak látszólag célta-
lanul a hajnali ködben. Ám ekkor...

„...szép húsz liba tûne szemébe...”100

– Ki ezen lúdak gazdája?
– Magam la! – bontakozott ki a ködbõl maga Lúdas Matyi!
– Ennye Gazember! Nem tudod itt ki az úr!? Majd emberségre tanítlak! Hol vagyon

a süveged?

Matyi meg se moccant; Fazekas mester pedig higgadtan, megfontoltan hát-
rébb lépett, bajszát pödörgetve kíváncsian várta a fejleményeket. Ravaszul szo-
bornak tetette magát.
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– Mi ezen lúdaknak az árra? – kérdezte dühösen Döbrögi.
– Három márjás, úgymond, párja az illyen-amollyan! – felelt Matyi „bényomván

süvegét, s megrázintván kacagányát”.

Meglátván a korhely Lúdas Matyi pimasz ábrázatát Döbrögi agyát elöntötte
a pulykaméreg, csakúgy, mint valahányszor Fazekas Mester regéjét olvassák a
jámbor olvasók, azóta, mióta csak útjára engedte Matyit „põre gatyában és bog-
lyas fõvel” Debrebencbõl, „januárius 12.-én 1816-ban”.

– Id’adod fele árán? – és Döbrögi már jelt is adott sinkójával a fogdmegeknek.
A fogdmegek helyett azonban Péter, Vilmos és én léptünk elõ. A meglepetés
ereje visszafogta Döbrögi lendülõ kezét. A felpaprikázott ispán éppen valami
bosszús szitkot szitkot forgatott fejében, Lúdas Matyi pedig elillanni készült
amikor a Gonosz Görcs recsegni-ropogni kezdett a rabul ejtett fa törzsén. (Talán
elértek bennünket a Holdleány mosolyának hullámai?)

A mozdulatlanságba merevedett helyzet alkalmat adott a megszólalásra. Péter
elmondta „végsõ, de nem utolsó sorban érvét”:

– Igenis vissza kell adni háromszor, amit kaptál! De jól jegyezd meg, Döbrögi:
ez csak a jóra vonatkozik. Visszaverni senkit nem kell; minden baj a második
pofonból ered. Ha most kilencszer vered vissza, amit kaptál, akkor huszonhét-
szer kell majd azt elszenvedned!

Ehhez már nem nagyon fûzhettem hozzá egyebet, mint azt, hogy:
– Ne az ember, a tettet ítéld el!
Döbrögi és Lúdas Matyi kezet szorítottak, majd kölcsönösen csokoládéval

kedveskedtek egymásnak:
– Parancsoljon kedves Mátyás -

„Ezt mondván, megtért kastéllyába, s azonnal
Elküldötte a húsz láncsást, kegyelemmel akarván
Ójni magát ezután az erõszaktételek ellen;
És törvénytelenül nem bánt, hanem úgy, ahogy illik,
Embertársaival; jól is végezte dolgát.” 181
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332.� Yukka Pop Simon legszívesebben megkérte volna feleségét, hogy „pu-
szilja meg, ahol fáj”, de valahogy sehogyan sem tudta megmutatni, hol fáj a
szörnyû nagy bukás az embernek. A túlzásba vitt, csaknem vallásos materializ-
mus ugyanis képtelen kezelni azokat a dolgokat, amelyek nem anyagból van-
nak. Egyre csak hüledezett igazgatótársain, akik sorra átálltak; Bekak Illás, még
egy amúgy felettébb szellemes, profit orientált ötlettel is elõállt, immáron Kál-
mán oldalán. Illás nagyszerû ötlete alapján úgynevezett „kényszeres lottó sors-
jegyeket” kezdett árusítani a szuperkonzorcium, mely szerencsejáték lényege
az volt, hogy kényszerûleg mindenki játszik személyi szám alapon, de csak az
nyer, aki elõzõleg vett sorsjegyet. A tv-showban közzétett hatalmas nyere-
ményösszegek a fokozott érdeklõdés miatt hamarost megsokszorozódtak, az
emberek pedig szinte kötelezõ jelleggel, csaknem adóként vették a sorsjegye-
ket, nehogy aztán pont amiatt a pár forint miatt essenek el a mesés nyeremé-
nyektõl. Yukka Pop Simon persze mindezt már csupán csak kívülrõl szemlél-
hette. Senki, még Kálmán sem nyúlt többé a vén, fogatlan oroszlánhoz.

Mikorka Kálmán vezérelnök-vezérigazgató-vezérbácsi pedig „világbirodal-
mának” élén boldogan élvezkedett a hatalom mámorában. Fogalma sem volt
arról, hogy abban a bizonyos afrikai államban az új rezsim emberei már felgön-
gyölítették a szálakat, s egy pár rendkívül kisportolt színesbõrû fiatalember
már pontosan tudja hova és kihez kell mennie visszakérni a valami félreértés
folytán (some misunderstanding) tévesen átutalt összeget. (Vö.: 251.�) Azt
sem mérte még fel ésszel, hogy az afrikai verõlegényeknél is veszélyesebb szá-
mára a 316.�-ban elõbukkant Para Zita, akinek lelki kártételei ránézve talán
még a genfi egyezmények által tiltott vegyi- és biológiai fegyvereknél is veszélye-
sebbek. Nem, mindez egyáltalán nem foglalkoztatta Kálmánt. Ezeket a dolgokat
egyszerûen csak elhelyezte saját életútjában „ájkídó harcos gereblyékként” (264.,
306.��), mégpedig fogakkal felfelé, az önámítás jó magas füvében, szinte tel-
jesen észrevehetetlen módon. Történetünk szempontjából az már teljesen lé-
nyegtelen, hogy hol és mikor lép bele Kálmán ezekbe a sorsszerûen visszacsa-
pódó gereblyékbe.

Egy valami azonban még komolyan foglalkoztathat bennünket. Egy elvar-
ratlan szál a negatív cselekményszál végén. Nosza, tegyünk rá egy görcsöt!

Kálmán miközben átélte idõtlenül hosszúnak és göcsörtösnek érezte pályája
ívét, ami a B. Viz Elek busza után történt szaladgálás (16.�) és a vezérbácsivá
válás között helyezkedett el. A csúcsról visszatekintve azonban már inkább
frappáns huszárvágásnak tûnt az egész. Mintha csak akkor történt volna az
egész... B. Viz Elek kajánul vigyorgó arcát, s a vérlázító fityiszt, illetve a szamár-
füleket mintha most is látná maga elõtt, s érezné a megállóban csúnyán fakép-
nél hagyott önmaga mélyen sértett önérzetét...

Mikorka Kálmán elsõ dolga volt, hogy személyesen felkeresse minden bajok
okozóját, azt akirõl most már minden további nélkül kijelentheti, hogy az bi-
zony „szarházi”, tekintve, hogy vele együtt szõröstül-bõröstül bekebelezte az
egész céget.

– Na, mi van, hapsikám? – nyitott be Kálmán Elek céges parkoló melletti ki-
csi szobájába. Kálmán arca kipirult, tagjai szinte kéjesen beleremegtek a totális
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elégtétel megélésébe. – Szar-há-zi!! – tette még hozzá olyan tagoltan, pontosan,
szabályosan artikulálva, mintha az elmúlt években csak ezt a szót gyakoroltat-
ták volna vele beszédtechnika tanárok. A hatásban azonban csalatkoznia kel-
lett. B. Viz Elek egykedvûen ránézett, kicsit megcsóválta a fejét.

– Kálmán, Kálmán... hát mire jó ez? – és tovább folytatta addigi foglalatossá-
gát. „Még ez a valami!” – gondolta még, de már szigorúan csak magában. Mikorka
Kálmán csak ezután vette észre igazán, hogy Elek valami egészen más dologba
merült el ahelyett, hogy menten szörnyethalva a sárga földig süllyedt volna vi-
lágra szóló megalázottságában és szégyenében. Kálmán közelebb lépett:

– Hát te mi az ördögöt mûvelsz itt?
Elek szótlanul, akkurátusan hajtogatta a színes papírokat, vidám ábrákkal el-

látott mûanyag borítókat jószagú, frissen nyomtatott könyvek, füzetek borítói-
ra. Egy szép fa tolltartóba sorra rendezgette lakkszagú ceruzáit, a hegyezõt, a
körzõt és a KOH-I-NOOR feliratú, elefántos radírt. Egy szép töltõtollba tintát
szippantott egy üvegcsébõl.

– Szeptember van, készülök az iskolába.
Mikorka Kálmán erre se köpni, se nyelni nem tudott, nagy-nagy döbbeneté-

ben a következõt gondolta:
– !!!?

333.�
„Elment az éjjel csendesen,
Jó reggelt szép nap, kedvesem!
A sok sötét árny elszaladt,
Jó reggelt rózsás pirkadat!”102

Dudorászta félig-meddig magának Vilmos, miközben Péterrel ballagtak,
bandukoltak kifelé e hosszú történetbõl, egészen konkrétan pedig a Suttogó Er-
dõbõl. Péter jókedvûen fütyörészte együtt barátjával az amúgy is vidám da-
locskát. Ilyen vígan érkeztek a mesebeli erdõ szélére, ahol egy csaknem látha-
tatlan fal választja el a Suttogó Erdõt a debrebenci Nagyerdõtõl. Péter a valóság
határán jó alaposan be is verte a fejét a falba.
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– Au, a fejem!
Vilmos elõzékenyen segített rajta.
– Egy ajtó – mutatott a megfelelõ irányba és maga elé engedte Pétert. 
– Milyen ajtó ez? – kérdezik önök, kedves olvasók.
– Az ajtó, amin bekopogtunk hozzátok. Most kilépünk rajta – magyarázta

Péter és hozzáfûzte még: – Veszem a kalapom.
– Veszem a gitárom – mondta és tette Vilmos, majd egyszerre:
– Viszontlátásra!
Aznap kora reggel a valóságban is köd volt, csakúgy, mint a történet legelején.
– Még mindig nem szállt fel a köd – állapította meg Péter, s mire ezt kimondta

már el is tévesztette szem elõl szakállas barátját. – Vilmos, merre vagy?
– Péter!?
– Vilmos!?
– Pééé-ter!?
– Víííl-mos!?
A mi szemünk elõl is eltûntek. A lassan felszálló ködben még mi sem tud-

tunk pontosan tájékozódni afelõl, hogy merre is van a valóság. Nem kiabál-
tunk, inkább csak csendben ücsörögve megvártuk, hogy kitisztuljon a táj. A
hajnali ködben nézelõdve az utolsó mesebeli látomás a még a 102.�-ban meg-
ígért Clerence nevû oroszlán volt, aki a hátán hancúrozó sapkamanókkal (Tün-
dérfióka, Pinduri, Pintündér, Bogármadár, Fityiszlábú, Káprázmány, Tündér-
egér, Süntündér, Csigaböki, Csokigolyó, Nyalókafejû) békésen átballagott
elõttünk; bojtos végû farkára egy tábla volt kötve, melyen az alábbi felirat állt:

Kelt: Debrecen, Agárd, Balatonlelle, Siófok, Budapest, Olcsvaapáti, Wies-
baden, Raab, Jánd, Amoudara, Minoan Prince, Héreg, Debrebenc, 1994. február
2-tõl 1997. szeptember 12. (Korrektúra: 2005. október.)
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– a biblia szerzõi joga 165
– a boldogság és az észrövidség aránya 34
– a Cselekvés Napja 279, 280, 282–284, 286,

287, 289, 293, 302, 303
– a fák pusztulása 102
– a kellemes csalódásik földje 55
– a két Mákvirág 102
– a Költészet Tünékeny Madara 102, 139,

147,19, 155, 158, 289, 305, 310, 326
– a Lelkiismeret Legeslegfelsõbb Bírósága

214, 251, 308; 
– a levegõvétel szabadalma 124
– a mag nélküli dinnye termesztése 81
– a mama szoknyája 33
– a meteorit és a irídium 50
– a nyomdafestéket nem tûrõ szavak 274
– a pépé préselt légy 325, 327
– a sors 264, 306
– a szabadság levegõje 299, 301
– a teknõs és az igazi tudás 199
– a természet legfontosabb alapképlete 200
– a termodinamika II. fõ tétele 15, 153
– a tudás fája 199, 214
– a tükör 278, 283, 284
– a valóság határa 333
– a végtelenül laposra verés (gravitációs su-

gár) 212
– a világ keletkezésének Fazekas-Zeke-féle

„kisgömböc” elmélete 153.
– a világ más szemmel 299
– ABBA 280
– Ábrahám 214
– absztrakció 214, 317
– Ádám és Éva 199, 214
– Adler, Jean 258
– Agyat Lanka 273, 281
– Aigeusz király 300
– ájkídó-harcos gereblye 264, 306, 332
– Alfa Romeo Spider 262
– Alkohol-tündérlány 165
– Allen, Woody 102

– Álommanó 8, 41
– Alternatív Kossuth-díj 198
– anarchia 29, 177, 266, 318
– Anya 0, 55, 15, 183, 274, 280, 300, 312
– Apa 22, 102, 183, 190, 196, 264, 300
– Apacsok 15
– Apollo-11 305
– Ápolónõ (csillagkép) 312
– Arisztotelész 24, 122, 153
– Arkhimédesz 143
– Armstrong, Niel 102
– Aston Martin DB7 262, 265, 267, 269
– Aszklépiosz 310
– Auróra cirkáló 280
– az emberi méltóság eléréséhez szükséges

négy alapelem 200
– az Erdõ Fohásza 102
– az igazi bölcs és a tökéletes igazság 89
– az Ötlet Születésének Ünnepe 180, 187,

188, 190, 192, 196, 199, 208, 276, 279
– az óvszerbomba zuhanása 104, 106, 109,

112, 114, 116, 118, 119, 121, 123, 132

– B közép 274
– B. Viz Elek 4-9, 11, 15, 16, 18, 25, 26, 29, 46,

49, 52–54, 70, 72–74, 85, 104, 106, 109, 112,
116, 123, 133, 137, 148, 161, 162, 165, 170,
177, 181, 258, 270–272, 299, 306, 328, 332

– bacchanália 93
– Bacon, Francis 0
– Baltimore 305
– Bármy Áron 64, 80, 81, 84, 86, 108, 111, 114,

119, 124, 129, 132, 137, 154, 165, 170, 195,
199, 325, 327

– bátorság-oroszlán 167
– Beatles 274
– becsületszó (kisdobos, úttörõ) 280
– Bekak Illás 27, 29, 46, 64, 77, 80, 81, 86, 88,

90, 93, 120, 130, 132, 137, 154, 165, 170,
195, 199, 299–301, 306, 327, 332

– Békás tó 102, 199, 201, 28, 282, 300
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– Bekre Pál 165, 168, 177, 195, 199, 266, 267,
316

– Bell, Graham Alexander 120
– Bentley Continental 270
– Bere Zelma 261
– Bereményi Géza 102
– Berzsián költõ 202
– Biblia 211, 214, 274, 290, 320
– bioügyvéd 297, 309, 311
– BMW (850, Z3) 257, 262
– Bóbita 102
– Bocicukor 52, 102
– Bogármadár39, 57, 102, 158, 201, 333
– Bölcs Salamon 83
– Bond, James 299
– BoneyM 102, 280, 282
– borzárium 293
– Bronson, Charles 204
– Bruno, Giordano 100
– Buddha 102
– Budipa Piroska 46, 81, 83, 54, 170, 257, 259,

261, 262
– Bugatti 14, 24, 63–65, 102, 307, 317
– Buick Riviera 262
– Bûnbánómanó 180
– Bundy, Theodore 59
– Burton, Richard 204

– call for help 251, 332
– Casablanca 311
– Celentano, Adriano 61
– Churchill, Winston Spencer 181
– Clausius, Rudolf Emanuel 151
– Clerece 102, 333
– Clinton, Bill 204
– Copacabana (szegedi) 30, 306
– cowboy 280
– csatos Bambi 90
– Cseh Tamás 102
– csicskabéna 205
– Csigaböki 39 41, 102, 201, 333
– csíksomlyói búcsú 62
– Csimborasszó 256
– Csokigolyó 39, 57, 102, 158, 201, 333
– Csokonai Vitéz Mihály 1, 2, 102, 155, 267
– Csukás István 102
– CYC 321, 322, 331

– Dalí, Salvador 102, 155, 318
– Dart Weder 71

– Debrebenc 4, 8, 13, 20, 55, 91, 101, 102, 108,
113, 133, 139, 141, 142, 165, 169, 197, 199,
201, 254, 274, 276, 296, 298, 306, 307, 309,
311, 313, 317, 321, 331, 333

– Debrebenci Városi Maszek Bíróság 306, 308,
309, 311, 313, 319, 321

– Deep Blue 102
– demokrácia (DM-okrácia) 314
– Demokritosz 151
– Depesh, Vlad 165
– dia vetítés 22
– Díaz, Hugo 30
– Dideki 202
– disappearing ink 120
– Disney Land 316
– Döbrentey Ildikó 20, 102, 157, 164, 169, 190,

192, 196, 215, 277
– Döbrögi 0, 2, 13, 18, 25–28, 30–32, 35, 36, 42,

46, 54, 60, 63, 65, 66, 70, 89, 91, 99, 101,
102, 131, 133, 153, 159, 167, 169, 171, 174,
182, 183, 184, 189, 210, 211, 214, 215, 216,
249, 269, 276–278, 283–286, 290–293, 302,
303, 306, 310, 317–319, 321, 331

– dodgem 102, 165
– Dömdödöm 202
– Donald kacsa 27
– Doolittle, Elisabeth 301
– Duende 180

– Edison, Thomas Alva 102
– Égei-tenger 300
– Egri Béla 102
– egyetemes tömegvonzási törvény 102, 150
– Eiffel, Alexandre Gustave 260
– Einstein, Albert 102, 212
– elektrokardiográf 309
– életveszély-halálveszély 206
– elvarázsolt kastély 31, 102
– Engels, Friedrich 102
– Enola Gay 112
– entrópia 138, 139, 153
– enyém a vár, tiéd a lekvár 298, 320
– Epikurosz 127
– erõgép (vidámparki) 102
– Erzsébet királynõ 204
– Eukleidész pontja 212
– ezüst puska, nagy medveölõ, Henry-féle

karabély 102

– fakopáncs (nagy) 165, 283
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– fantomkoca 165, 255
– Fazekas Mihály 1, 2, 13, 14, 18, 24, 27, 30,

32, 51, 63, 65, 91, 11, 102, 131, 133–135,
141, 143, 151, 153, 159, 167, 169, 171, 174,
175, 178, 269, 171, 174, 175 178, 269, 276,
307, 310, 317, 319, 321, 331

– fekete lyuk 212, 214
– femme fatale 316
– Ferdinánd, a lepke 102
– Ferenc József császár és király 148
– Fészek Klub 202
– Fityiszlábú 39, 41, 57, 102, 158, 171, 201, 277,

333
– Fodor Ákos 301
– földtölte 310
– forgó hordó (vidámparki) 102
– foskazmus 327 
– fosõr 170, 172
– Furfangos Frigyes 102

– Ganymédesz 310
– Garfield 154
– Gaz Ella 165, 168, 177, 195, 311
– Gogh, Vincent van 157
– gentlemen’s agreement 315
– gluteus maximus 142
– Gõgös Gúnár Gedeon 102
– Göncöl 310
– gonosz boszorka 280
– Gonosz Görcs 164, 178, 264, 326, 327, 331
– Grapelli, Stephane 203, 204
– Gryllus Vilmos 11, 12, 20, 22, 24, 35, 37, 38,

48, 55, 102, 139, 147, 157, 164, 169, 171,
174, 178, 179, 187, 191, 192, 196, 197, 199,
204, 205, 269, 277, 305, 331, 333

– Gulliver 46, 183
– guminõ 255
– Gutenberg, Johannes 102
– gvantanaméra 282

– gyermeknap 276, 277, 303
– Gyöngy(emény) 102, 196, 274, 280, 300, 312

– hajdúsági ganajforgatók 254
– Hakapeszi Maki 102
– hamuban sült krumpli 93, 97
– Hamupipõke 102
– Hankiss Elemér 180
– Hattyú (csillagkép) 310
– Havronyina elvtársnõ 165
– Hemingway, Ernest 102

– Heré Imre 165, 167, 177, 195, 199, 267, 311,
316

– Hermész 310
– Hernádi Gyula 24, 102, 190, 198, 203, 213
– Hétfejû tündér 202
– Hill, Benny 24
– Hímroad 87
– Hindustan Nova Ambassador de Luxe 307
– Hirosima 112
– Hitler, Adolf 214
– Hókuszpók 27 
– Hold 35, 48, 58, 62, 97, 139, 140, 147, 150,

155, 305, 310, 311, 323, 328
– Holdleány 58, 62, 97, 102, 140, 149, 155,

157–160, 164, 167, 169, 171, 174, 175, 178,
196, 264, 289, 305, 324, 326, 331

– Holecz Péter 4
– Homo Erectus 69, 197
– Homo Ludens 122
– hupikék törpikék 108
– Huppa Nóra 281, 293, 306, 311

– Idéth Lenke 267, 268, 273, 281
– ifj. Yukka Pop Simon 59, 274, 275, 313
– igehirdetés 170
– imádkozás 170
– Incsu Csunna 102, 155
– információk közvetlen felvitele az agyké-

regre 321
– intézményesített dögkeselyû, orgazda 314
– Ionesco, Eugene 31
– írás a sors könyvébe 264
– Isten 165, 173, 182, 183–185, 189, 200,

210–212, 214, 216, 292, 298, 310

– Jagger, Mick 52
– Jákób 211, 212
– Jancsó Miklós 102, 203
– János apostol 214
– Jézus Krisztus 214, 274, 298
– Jób 214,
– József 185, 214
– József Attila 24, 102
– Jumurdzsák 165
– Justitia 214

– kalóz 283
– Káma Szútra 320
– Kankukk 201
– Kányádi Sándor 269
– Kapdel Mardel 162
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– Kapja Bea 258–261
– Káprázmány 39, 102, 158, 178, 180, 277, 333
– Kaszparov, Garri 102
– katicabogár 24, 35, 48, 281
– Kék Vaddisznó korcsma 102, 204
– Kemény Henrik 102, 157
– Kennedy, John Fitzgerald 305 
– kényszer-ön-röhögtetés 293
– kényszeres lottó 332
– Kepler, Johannes 310
– kerítés 22, 299, 306, 309, 311, 313
– keszonbetegség 166
– KGST 71
– kis vakond 102, 155
– Kiss Bálint 260
– Kistutyi 201
– kockolódás 158
– KOH-I-NOOR 102, 332
– Kolumbus Kristóf 305
– konditerem 32, 34, 102
– kormos légykapó 282
– Kossuth Lajos 64 
– Kossuth-díj 198, 202
– közjegyzõk (állami, maszek) 308
– krampusz 165
– kreozotcserje 102
– Kréta 300
– Krumplikondás 201
– Kutya (csillagkép) 312
– Kutyafülü Aladár 102
– kvantummechanika 212

– Lakadalom-van-a-miuccánk Bank Rt 266
– Lant (csillagkép) 310
– Lao-ce 260 
– Las Vegas 199
– Lázár Ervin 102, 190, 202
– Legfelsõbb Bíróság 214
– lelkiismeret 214
– Lenin, Vlagyimir Iljics Uljanov 165
– Leonardo da Vinci 157 
– Levente Péter 11, 20–22, 24, 35, 37, 38, 48,

57, 62, 97, 102, 147, 149, 157, 164, 169, 171,
175, 176, 178, 183, 187, 192, 194, 197, 199,
203, 204, 215, 269, 290, 305, 312, 324, 326,
330, 331, 333

– LI-2 102, 131, 136, 139, 140, 144, 147, 155,
164, 169, 174, 305

– Liceumfa 276
– Lila fecske 102, 155
– Lola T-49 18

– Lord Kelvin 151
– lottó 185, 299, 300, 304, 305, 332
– Louvre 260
– Lúdas Matyi 2, 18, 22, 26, 32, 65, 70, 89, 91,

101, 102, 164, 169, 182, 184, 210, 269, 286,
290, 303, 317, 326, 331

– Maci Laci 190
– Madách Imre 262
– Mao Ce Tung 203
– Marcuse, Herbert 203
– Márk (evangélista) 211
– Martinovics (Ignác) 280
– Marx, Karl 102, 203
– Máté (evangélista) 274
– May, Karl 102, 157, 183
– McDonald’s 274
– medvézés 158
– menedzser-ultrapempörsz pelenka 253,

254, 265, 271, 297
– MENNYORSZÁG Rt. 316
– Mezítlábi Rét 12, 13, 20–23, 35, 48, 55, 65,

98, 99, 169, 171, 174, 178, 179, 182, 186,
187, 192, 194, 198, 204, 205, 208, 289, 290,
300, 305, 326, 331

– Michelangelo, Buonarroti 163
– Mici Mackó 71
– Miki 59, 314; Egér 27, 57
– Mikka Makka 204
– Mikorka Kálmán 16, 17, 25, 26, 32, 34–36,

43–46, 48, 49, 52, 53, 61, 69, 70, 71, 75, 77,
78, 79, 82, 83, 85, 87, 95, 97, 104, 106, 118,
120, 121, 126, 132, 133, 137, 145, 148, 161,
162, 163, 165, 168, 177, 181, 183, 188, 191,
192, 193, 195, 197, 199, 204–207, 251–259,
262, 266–268, 273, 281, 293, 296, 311, 316,
325, 327, 329, 332

– Mikulás 133–135, 141, 142, 165, 292
– mindannyiunk közös énje (MI) 214
– Minoan Prince 300
– Miss Universe 102, 192
– Mitchell, Joni 173, Liz 282
– Mitiæ, Gojko 46
– Mony 201
– Monroe modell 255
– Monte Cristo Béla, a pók 187
– Montesquieu, Charles de Secondat 308
– Morris, Desmond 294
– Mosó Masa 102
– Mozart, Wolfgang Amadeus 102, 274
– Mózes 211, 214
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– mûszar 181, 325, 327, 329
– Muzsikáló Gesztenyefa 35, 38, 171, 174, 331

– Nagy Árpi 18, 26, 46, 56, 64, 78, 80, 86, 90,
93, 103, 105, 107, 108, 110, 114, 115, 125,
128, 132, 137, 154, 155, 156, 165, 195, 199,
265, 270, 271, 298, 327

– Nagy Bumm 137, 153
– Nagy Manitou 3
– Nagyapa 58, 62, 149, 190, 202, 204, 260, 264
– Nagyerdõ 22, 64, 108, 124, 169, 192, 199,

254, 280, 333
– Nagymama 58, 174, 175, 202, 300
– Napkirály 204
– NDK 71
– Négyszögletû Kerek Erdõ 102
– Nemes Nagy Ágnes 22, 102, 157
– Neptun 142
– Neurotop 92, 127
– Newton, Isaac 102, 119, 212
– Nobel-díj 24, 314
– NOÉ BÁRKÁJA Kft. 80
– Nso Csi 102, 155
– Nyalókafejû 39, 102, 174, 201, 333
– Nyilas (Koldusszekér) (csillagkép) 310

– Old Shatterhand (Xantus János) 102, 149,
155

– Olymposz 310
– Omega 280
– omlatag Skoda 61, 267
– Orbán Ottó 305
– Orchester der Wiener Volksoper 90
– óriáskerék 102
– Országos Lászlónapi Múlatságok 190

– Örkény István 31, 102

– Pál (apostol) 214
– Pangea 274
– Para Zita 311, 316, 332
– parabellum 313
– Patagónia 195
– Peck, Gregory 174
– peep-show 90
– Pempõ László 190
– pernye 301
– Petõfi Sándor 102, 145, 154
– Petruchio 102
– Philosohiae Naturalis Principa 

Mathematica 102

– Picasso (Pablo) 102, 155
– pilótajáték 295
– Pinduri 39, 41, 57, 102, 136, 158, 178, 201,

333
– Pinochet, Augusto 280
– Pintündér 39, 41, 102, 180, 201, 333
– Pinus Aristata 102
– piramis 280
– piros csík 94
– Pisch Illés 18, 27, 29, 46, 64, 80, 86, 88, 90,

93, 120, 130, 132, 137, 154, 165, 170, 195,
199, 311, 327

– piszézés 158
– Pizzaro, Francisco 320
– Platón 314
– pleizmográf 309
– Pólay Elemér 0
- poligráf 309
– politika 0, 31, 90, 198, 275, 282, 295, 298, 299,

304, 306, 314–316, 320
– Porsche 911 Turbo 270
– Prado 260
– prémium 86
– preszex korszak 282
– Pú Zoltán 102
– puccosegér-arc 41
– Puczolá Sára 261, 265, 267
– puputeve 165

– Radnóti Miklós 48 
– RAF 2000 GTX autogiro 257
– Receptkönyv (csillagkép) 312
– Red Front Ultra 274
– Reed, Deen 46, 180
– Református Kollégium 276
– Reich, Wilhelm 203
– Rejtõ Jenõ 119, 152, 168, 203, 311
– Rembrandt Harmensz van Rijn 157
– Rémusz Bácsi 102, 155
– reverberációs kör 284, 302
– Rick’s Café Americain 311
– Rio de Janeiro 199, 202, 203, 208
– robinzonád 199
– Röfimajom 201
– Röggöny 102
– Rögtönka Kálmán 273
– Rolls-Royce Touring Limousine 280
– Rová Sára 293
– Rózsaszín Párduc 165, 205
– rozsdaette Wartburg 297
– Rugóláb Nyusziserif 280
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– Santorini 300
– sapkamanó 35, 62, 66, 98, 102, 149, 171, 175,

176, 178, 179, 186, 191, 194, 196, 201, 289,
290, 305, 324

– Sas (csillagkép) 310
– Sátortá Bori 64, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 88, 90,

92, 118, 121, 126, 127, 132, 136, 137, 145,
148, 152, 195, 256

– seregély (fürge, lusta) 280, 286, 287
– Shakespeare, William 3, 24, 102, 279
– Sherman tábornok 102
– Simonyi József óbester 1
– Skorpió (csillagkép) 310
– sky-bungy-jump 319
– sóder (játék) 282
– Spencer, Bud 204
– Sráf mester 202
– starvision 323–325
– Stephanie hercegnõ 204
– stromatolitok, cyanobaktériumok, kékes-

zöld algák 259
– sült krumpli 93, 191
– Sün Balázs 102, 157
– Süntündér 39, 41, 102, 158, 201, 333
– Superman 165, 267
– surmoá(zia) 8
– Suttogó Erdõ 35, 37, 65–67, 99, 102, 169, 180,

204, 260, 264, 289, 290, 300, 326, 330, 331,
333

– Syrano de Bergerac 108

– Sz. Molnár Imre 29
– Szabó kartárs nyaral 165
– szambaiskola 199, 201, 203, 208
– Széchenyi István gróf 299, 301
– Szécsi Pál 102
– Szentgyörgyi Albert 314
– szingularitás 212
– Szókratész 67, 70, 89/5
– Szondi Lipót 266
– szörnyethalások 15, 19, 32, 36, 103, 132, 154,

198, 271, 293, 301, 306, 311, 325
– Sztálin, Joszif Viszarionovics 214
– Sztanyiszlavszkij, Konsztantyin Szergeje-

vics Alekszejev 121

– tájfun (játék) 102
– Takács Bálint 102
– Takaro Dóra 293
– Tamás (hitetlen) 214
– Tamkó Sirató Károly 102

– tango argentino 30
– Tao te King 260
– Tapirnyó Tibi 102
– Tarzan 29
– Táti Déjdéjdéj 201
– Taylor, Liz 204
– Tejút 310
– Télapó 102
– Tengerecki Pál 102, 155
– Tengerésztiszti Fõiskola 160
– Thészeusz 300
– Tibbets, Paul 112
– Tiberius császár 117
– Tini-Nindzsa-Teknõc 165
– tisztújító közgyûlés (ZIMMEZUM Rt.) 323,

325, 327
– Tízparancsolat 214, 320
– tojamai kardforgatók 254
– Totodij 201
– Törpilla 27, 165
– Trottyosmajomivadék 201
– Tucskó–Tacskó-Kutyi-Tutyi 180
– TUTÁLIBE Bt, Kft, Rt 0, 61, 71, 79, 85, 130,

132, 145, 177, 181, 251, 253, 254, 258, 262,
266, 296, 315, 316, 327, 329

– Tutymorgó 201
– Tündéregér 39, 57, 102, 178, 277, 333
– Tündérfióka 35, 41, 102, 149, 158, 174, 178,

186, 201, 277, 333
– türi-türi 158
– tüzes karcolás 94, 301

– Ulpianus 214

– Ünnepcsúcs 190, 191, 198, 199, 203, 208, 210,
292

– Vacskamati 102, 202
– Valentin-napi víziló 180
– varázs banán 41, 158, 180, 201; -büfé, -

ceruza 102; -telefonkönyv 300
– Varsói Szerzõdés 170
– Vatikán 316
– végsõ, de nem utolsó sorban érv 331
– vejecske-nyakkendõ 196
– verések 36–42, 70, 102, 131, 216–249, 288,

303, 333
– Verne, Jules 102, 140, 147, 305, 310–312, 326
– vértestvérség 46, 180
– Vezúv 260
– Vian, Boris 102
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– vidámpark 99, 01, 102, 169, 326
– videoclip agy 315
– vidítókéz 41, 102, 158, 201
– viselkedéskultúra 194, 292
– Vitéz László 102, 157
– Vitéz Szabó Legény 102, 155
– Vonnegut, Kurt 216
– Vörösmarty Mihály 27
– Vu Tao Ce 165
– VW Golf 59, 105, 114, 132

– Wamp Wan törzsfõnök 102
– Weöres Sándor 102
– Werbõczy István 67
– Wilu Pál 59,69, 108, 111, 125, 128, 132, 137,

165, 177, 199, 295, 297, 298, 314–316, 320,
325, 327; -né Kandisz Nóra 103, 105, 107,
108, 110, 114, 115, 128, 132, 137, 165, 168,
177, 195, 199, 298, 311, 315, 320

– Winnetou 102, 147, 155, 180, 183

– Yukka Pop Simon 46, 48, 49, 59, 64, 76, 80,
81, 84, 86, 88, 90, 93, 94, 97, 104, 113, 116,
120,130, 132, 133, 137, 145, 154, 161, 165,
170, 179, 183 188, 191–193, 195, 197–199,
204, 205, 207, 253–262, 265–268, 270–276,
281, 293, 295, 297, 298, 306 309, 311, 313,
315, 317, 319, 320, 325, 327–329, 332

– zánkai filmtábor 282
– Zappa, Frank 143
– Zastava, a gépcsoda 258
– Zemlényi Zoltán (illetve Márton) 190
– Zeusz 310
– ZIMMEZUM Rt. 0, 4, 16, 29, 46, 48, 49, 56,

59,61, 64, 71, 75, 76, 80, 90, 104, 145, 148,
162, 165, 169, 170, 177, 181, 195, 251,
254–256, 259, 267, 270, 297, 299, 315, 316,
320, 323, 327

– Zorro 165
– zöld, mûanyag ruhacsipesz 102

– Zs. Nagy Lajos 8
– Zsebkendõ (csillagkép) 312
– Zsebtévé 102, 204
– Zsiga föstõ 202
– Zsuzsi-vonat 102

259

dobrogi.qxd  2005. 11. 15.  17:18  Page 259



MELLÉKLETEK
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Sátortá Bori útja a Föld körül

Bekre Pál rejtvényeinek megfejtési kulcsa

5 óra 10 óra 6 óra
3 óra 9 óra 2 óra
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TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS
Elsõ Kunszt: Bevezetés egy kalandos történet gondolat-dzsungelébe, 0.�.
Második Kunszt: Álomba merülve, 1–48.�-ok (benne: A megmérettetés,

24.�).

TÁRGYALÁS
Harmadik Kunszt: Wamp!, 48–133.�-ok (benne: Szókratész és Döbrögi dis-

putája az igazságról, 67.�; „JUST FOR FUN” A vidámparkban, 102.�).
Negyedik Kunszt: Krakk!, 133–164.�-ok (benne: Döbrögi rövid románca,

142.�).
Ötödik Kunszt: Angat!, 164–209.�-ok (benne: Táncoljunk gyorsat! egy fer-

geteges buli krónikája, 165.�; 403. zsoltár, 9. ének, 174.�; Apa, 183.�).
Hatodik Kunszt: Óh!, 209–276.�-ok (benne: Könyv a lelkiismeret Legesleg-

felsõbb Bíróságáról, 214.�).
Hetedik Kunszt: Nem Nagy Kunszt, 276–307.�-ok

BEFEJEZÉS
Nyolcadik Kunszt: Road Movie, 307–327.�-ok (benne: Az ügy, 317.�).
Kilencedik Kunszt: Show Down, 327–333.�-ok.

UTÓSZÓ HELYETT

NÉV-, TÁRGY- ÉS FOGALOM MUTATÓ

MELLÉKLETEK

TARTALOMJEGYZÉK
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