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valamiről valami 

valami szép volt 
valami nem 

valami mindig 
valamilyen 

valaha szép volt 
mégis milyen 

valaha úgy volt 
ma meg ilyen 
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valami van 
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I. 

SORSFORDÍTÓ VIHAR 

Egy huszonkét éves diák, telve önbizalommal és mérhetetlen tudásvággyal, 
Erfurt városa felé igyekezett, gyalogszerrel. 

Jogásznak készült, a leghíresebbnek tartott erfurti egyetemen kitűnő 
tanároktól tanult. 

Útközben gondolatai rendszertelenül, szabadon csapongtak. Hagyta. 
Még messze voltak a város falai, amikor besötétedett. 
Váratlanul, szinte a semmiből, villámfény és mennydörgés kíséretében 

hatalmas vihar kerekedett. A zuhogó esőben feltámadó, nagy erejű szél 
könyörtelenül cibálta az útszéli fák üstökét. 

Az iijú szorosabbra húzta a köpenyét, folytatta útját. Pillanatok alatt bőrig 
ázott, az esővíz patakokban folyt alá a testéről. Minden óvatosságot félre téve, 
egy terebélyes koronájú fa alatt próbált védelmet keresni. 

Már félórája tombolt az égiháború, amikor egy villám a fiatalember köz-
vetlen közelében csapott le. A légnyomás ledöntötte a lábáról, szívét halálos 
félelem töltötte el. 

Fogadalmat tett: ha sikerül túlélnie a veszedelmet, a jogászi pálya helyett 
szerzetesnek áll. 

Nem sokkal ezután a vihar megszelídült, elhalt. 
A fiatalember állta a szavát, belépett az erfurti Ágoston-rendi szerzetesek 

kolostorába. Ettől kezdve egész életét Isten szolgálatának szentelte, melynek 
során beírta nevét a történelembe. 

Luther Mártonnak hívták. 



ELFERDÍTETT TÖRTÉNELEM 

1. A nagyidai cigányok 

1557-ben Magyarország egyszerre nyögte a török és a német igát. A főurak 
hol Izabella királynéhoz pártoltak, hol a császárhoz. 

A nagyidai várat ebben az időben Perényi Mihály és fivére, Ferenc 
birtokolta. Utóbbi a királyné híve lett, és kisemmizte testvérét. 

A vár ellen támadásra induló császáriakhoz Mihály emberei is csatlakoz-
tak. Istvánffy Miklós elbeszélése szerint a húsz napos ostrom során teljesen 
rommá lőtték az erődítményt, végül is az őrség kénytelen volt megadni magát. 
A leírás szikár tényekre hagyatkozik, s a védők közt nem említ cigányokat. 

Arany János eposzának kútfője Thuróczi László jezsuita páter 1726-ban 
Ungaria suis cum regilus címmel megjelent müve volt, amelyben már felbuk-
kannak a várost hősiesen védő cigányok, akik visszavonulásra kényszerítik az 
ellenséget. A páter szerint azonban - rájuk jellemző módon - túl korán kezdik 
ünnepelni a sikert, hencegve kiabálják a császáriak felé: ha a puskaporuk el 
nem fogyott volna, bizony mindannyian találkoznának a teremtőjükkel. Ezt 
hallva az osztrákok visszafordultak és kardélre hányták az ezer cigányt a többi 
védővel együtt. (Talán ez a történet lehet a gyökere az egri vár védői közt 
felbukkanó cigány alakjának Gárdonyi regényében és az abból készült 
feledhetetlen filmben.) 

Ezer cigány a nagyidai várvédők közt? Ismerve a korabeli magyar társa-
dalom viszonyát e nomád néphez, alapos okunk van a kételkedésre. Az még 
hihető, hogy Perényi Ferenc a katonák mellé összes alattvalóját kirendelte -
de semmiképpen nem fegyveres szolgálatra. 

A másik el nem hanyagolható tény az, hogy az akkori magyarországi hadak 
szűkölködtek hozzáértő tüzérekben. Ezen a poszton rendszerint külföldi 
zsoldosok szolgáltak, nem cigányok. Mellesleg a védők zömét amúgy is idegen 
zsoldosok alkották, akik a falak leomlása után azonnal letették a fegyvert. 

Ami az anekdotát illeti, a jó öreg Thuróczi közismerten kedvelte a népies 
humort. Nem tudni, egy már kész történetet szőtt-e bele az ostrom leírásába, 
vagy ő maga színezte ki a véres eseményeket. 

A lényeg: remek olvasmánnyá Arany János emelte a csélcsap cigányok 
históriáját. 



2. Görgei fej sebe 

A világosi fegyverletételt megbocsátani képtelen magyar közvélemény év-
tizedeken át igazságtalanul vádolta árulással Görgei Artúrt, miközben a vész-
terhes órákban kereket oldó Kossuth Lajost nemzeti hőssé avatta. 

Mintha nem lett volna elég a vereség okát Görgei nyakába varrni, emel-
lett rosszízű pletykák is elterjedtek róla. Ezek egyike szerint a fővezér fején 
található sérülést egyik saját katonája, egy huszár kardcsapása okozta. 
Úgymond, ez a huszár az 1849. július 2-i komáromi csatában Görgei mögött 
lovagolva észrevette, hogy a tábornok titkos jeleket vált az ellenséggel. 
Felháborodásában azonnal odasújtott, ám kardja félrecsúszott a koponyacson-
ton, így nem okozott halálos sebet. 

A valóság az, hogy a szóban forgó csatában rohamra induló dzsidások 
egyike sebesítette meg Görgeit, és a huszárok mentették meg az életét. 
Leghitelesebben maga a fővezér emlékszik vissza erre az epizódra Mein Leben 
und Wirken című memoárjában, ahol azt is leírja, a seb nem megfelelő ellátása 
miatt egész életében kínzó fájdalom gyötörte. 

Más kérdés, hogy Görgei lábadozását kihasználva Kossuth felmentette őt 
a fővezéri posztról, Mészáros Lázárt állítva a helyére. Görgeit hadügyminisz-
terré nevezte ki... 

A pletykában szereplő huszár talán valóságos alak volt, és az sem kizárt, 
hogy árulónak tartotta fővezérét, de hogy az életére tört volna, arra semmiféle 
bizonyíték sincs. 



ÁLLATKERTI TÖRTÉNET 

Mottó: A magyarnak nem kell 
Európába mennie, hiszen több 

mint ezer éve ott él. 

Londoni tartózkodása során naponta elment az állatkertbe, hogy megetes-
se kedvenc barnamedvéjét. 

Múltak a hetek, s feltűnt neki egy jól öltözött öregúr, aki a szomszédos 
ketrec előtt állva dobált finom falatokat egy másik medvének. 

Először csak barátságos fejbiccentéssel üdvözölték egymást, aztán beszél-
getni kezdtek. Megtárgyalták a politikai helyzet alakulását, a gazdasági 
ügyeket, az időjárást, és még néhány, előkelő társaságokban divatos témát, 
így került szóba Közép-Európa, nevezetesen Bécs és Budapest. Az angol 
öregurat meglepte, hogy újsütetű ismerőse mennyire tájékozott a Monarchia 
belső és külső ügyeiben. Megkérdezte hát, milyen nemzetiségű. 

- Magyar vagyok - hangzott a kurta válasz. 
Az öregúr elmerengett, mint aki a múlt megsárgult lapjai közt kutat, majd 

megszólalt. 
-Volt nekem egy nagyon derék magyar barátom. Fájdalom, tragikus módon 

meghalt. Gróf Széchenyi Istvánnak hívták... 
A másik, szemmel láthatóan fiatalabb férfi ugyancsak meglepődött, végül 

bemutatkozott. 
- Széchenyi Ödön vagyok, Széchenyi István fia. 
- Én pedig Lord Beaconsfield, Anglia miniszterelnöke - hangzottak az 

öregúr nem kevésbé meglepő szavai. 
A kölcsönös bemutatkozás utáni társalgás közben felvetődött még néhány 

aktuális téma, aztán mindketten szótlanul, gondolataikba merülve etették 
tovább a medvéket. 

A történtek után még sokszor látták őket a ketrecek előtt, pár lépésre egy-
mástól, de többé nem beszélgettek. Érkezéskor és távozáskor kalapemeléssel 
üdvözölték egymást - erre a gesztusra korlátozódott köztük a kommunikáció. 

Néhány nap múlva Széchenyi Ödön elutazott Londonból, s attól kezdve 
az angol öregúr egyedül járt a medvékhez, s néha a szomszédos ketrecbe is 
bedobott egy-egy ízes falatot. 





A SOBRI-TALÁNY 

A rablók, a betyárok és (újabban) a gengszterek iránti rokonszenv minden 
népnél megfigyelhető. Mi több, némelyiküket a köztudat valóságos hősként 
tartja számon. 

Magyarország igencsak bővelkedik betyárokban: Rózsa Sándor, Sobri 
Jóska, Savanyú Jóska - hogy csak a leghíresebbeket említsem. 

A legtöbb legenda Sobri alakját övezi. De ki volt valójában ő? 
A legelterjedtebb közhiedelem úgy tartotta, hogy ez a betyárvezér nem 

más volt, mint Vay József gróf, a későbbi honvéd őrnagy. 
Egy másik feltevés szerint Sobri a becsehelyi Csúzi-család egyik fia volt. 
A mendemondákat Eötvös Károly a Budapesti Hírlap 1887. októberi 

számaiban közölt cikksorozatában igyekezett feloldani. 
Az ő állítása szerint a Sobri név alatt a Vas megyei Endréd település 

kovácsának fia, Pap József rejlik, aki kivételesen szép férfi volt, a lányok 
bolondultak utána. A Casanova-életmódhoz persze pénzre volt szüksége, amit 
lopással kívánt előteremteni, s így menthetetlenül elindult lefelé a lejtőn. Első 
nagyszabású akcióját Fényes Istókkal követte el, amelynek során kirabolták a 
kolomposi számadó juhászt. 

Később egyre több szegénylegény csatlakozott hozzá. A legismertebbek: 
Milfaj (az alvezére), Mógor, Király, Jancsi, Pap Andor és Francli. 

A banda fosztogatásai annyira megsokasodtak, hogy 1836 nyarán Sopron 
megye katonákat kér a kormánytól. Sobri ekkor embereivel együtt áttette 
székhelyét Veszprém, majd Győr megyébe. A tüskevári és a tornai rablás után 
két olyan rablást hajtottak végre, amely később a vesztüket okozta. 

1836. októberében Sobri és bandája először a szolgagyőri kastélyt rabolta 
ki, amelynek ura Hunkár Antal ezredes volt, majd Kónyban az uradalmi 
számtartót. Ezzel betelt a pohár. A felháborodott ezredes Bécsbe ment, ahol V. 
Ferdinándtól és József nádortól követelte: őt, a hazájáért vérét ontó nemest, 
védje meg az állam a haramiáktól! 

A hajtóvadászatot azonnal elrendelték. Kilenc vármegye fegyveresei 
indultak a szegénylegények felkutatására, s nem eredménytelenül. Először 
Milfaj került bitóra, utána Mógor és Király. 

Eötvös szerint ekkor mondta Sobri: „Az én kezemen más vére még nem 
szárad, én csak egyszer fogok vért ontani". 



Kutyaszorítóba került, hiszen vérszomjas üldöző sereg lihegett a nyomá-
ban: nyolcvan zsandár, ötven dzsidás, a megyei népfelkelők és huszonöt 
kalandvágyó nemes - neki viszont csak tizennégy embere volt. 

1837 februárjában a lápafői ütközet során Sobri csapatát teljesen bekerí-
tették az üldözők. Látva kilátástalan helyzetét, Sobri szíven lőtte magát. 

Akkoriban még nem volt gyakorlat a hullák boncolása, a halottakat ott 
helyben hantolták el. Talán épp ez az oka annak, hogy sokan kétségbe vonták 
Sobri öngyilkosságát. 

Ami bizonyos: megtalálták nála Hunkár ezredes drága puskáját és drága-
köves csatját, ami köztudomásúan csak a vezért illethette meg. Bizonyos Rece 
Marci is azt vallotta, hogy a szíven lőtt halott valóban Sobri volt. 

A későbbiekben elfogott Varga Pista viszont erősen állította, hogy a vezére 
még él, s ezzel a vallomásával életben tartotta a legendát. Az eset után szerte 
Európában, sőt New Yorkban is többen látni vélték Sobrit. 

Ami viszont Eötvöst látszik igazolni: Sobri Jóska, a rablóvezér soha többé 
nem bukkant fel Magyarországon. 



UFÓK PEDIG VANNAK 

Mármint véleményem szerint. 
Létezésükben nem csak az utóbbi időkben elszaporodó különös jelensé-

gek észlelése, hanem inkább a sokkal régebbi hasonló (például a bibliában, 
mondákban, ókori és középkori krónikákban leírt) jelenségek okán hiszek. A 
századok-évezredek során ismétlődő jelenségekre ugyanis egyelőre nincs más 
elfogadható magyarázat, minthogy valakik (értelmi és műszaki szempontból 
nálunk nyilván fejlettebb lények) valahonnan (nyilván a végtelen világűr 
általunk ismert régióin túlról) időközönként valamilyen okkal „meglátogatnak" 
bennünket. 

Az UFO-jelenségek színtere általában távol esett és esik szülőföldemtől, 
egy kivételével, amelyet az Uzsoki-hágótól hét kilométerre, a kárpátaljai Huszt 
környékén található Szuhabaranka falucska fölött észleltek az 1903. esztendő 
karácsonyán. 

A faluban akkor pár száz ruszin család lakott, s a férfiak erdőirtással, 
favágással keresték meg a kenyérre valót. A Petrovszki-család háza a görög 
katolikus templom parókiája mellett állt. 

Karácsony este nyolc óra körül Petrovszki Janka, a családfő felesége vízért 
ment az udvarukon ásott kúthoz. Az utcán, házuk előtt épp akkor haladt el a 
falu papja. 

Hirtelen-váratlan a magasból vakító fényesség öntötte el az udvart és 
környékét. Az asszonyt és a papot egyszerre a rémület és a csodálat kerítette 
hatalmába, hiszen a látvány valóban csodálatos, ugyanakkor félelmetes volt. 
Bizonyos Keviczky Kálmán, aki később cikket írt az eseményről, eképp 
jellemezte a tüneményt: „Nappali fényesség volt az egész völgyben. Valami 
ovális vagy gömbszerű fénygomolyag a kút felett állt. A lakosság tűzre 
gyanakodott és elhűlten nézte a látványt. " 

Az eset nagy felbolydulást okozott a környéken. Voltak, akik isteni jelként 
értelmezték az ismeretlen, fénylő gömböt, mások az ördög praktikái egyikének 
vélték. Tény, hogy a lakosságot soha nem tapasztalt félelem szállta meg: 
sötétedés után nemigen mertek kimozdulni otthonukból. 

Amint a különös esemény híre eljutott hozzájuk, beindult a hatóságok 
nehézkesen üzemelő gépezete is. Miután a királymezei csendőrőrsről befutott 
a jelentés a helyileg illetékes huszti parancsnokságra, két nyomozót küldtek 
ki a helyszínre, kivizsgálni az esemény körülményeit. Dr. Ágoston Gábor 



vizsgálóbíró és bizonyos Kovács tiszthelyettes szántalpas fogaton érkezett meg 
a faluba, s azonnal munkához láttak. Elsőként az egyik szemtanút, a 
szuhabarankai ruszin papot hallgatták ki, aki állítólag és többek közt a 
következőket vallotta: „Földbe gyökerezett a lábam, amikor a kerekes kút körül 
a vakító fényességben elmosódott emberalakok körvonalait láttam mozogni, 
majd a gömb belsejében eltűnni. A fényáradat annyira elvakította a szememet, 
hogy a gömbformájú tárgy körvonalait nem tudtam pontosan meghatározni." 

Ezután az asszony, Petrovszki Janka kihallgatására került sor, aki beje-
lentette, hogy az eset óta hiába keresi a férjét. 

Minden szemtanú vallomása egybehangzónak bizonyult a tekintetben, hogy 
a fényjelenség mindössze néhány percig tartott, majd a gömb felemelkedett és 
pillanatok alatt eltűnt az égi magasságban. Petrovszkiék udvarán a kút körül 
mintegy hatméteres körben teljesen megolvadt a hó, de ezen kívül semmilyen 
más nyomot nem találtak. Dr. Ágoston Gábor pályafutása során még sohasem 
szembesült ehhez hasonló rejtélyes üggyel, amelyben a falu lakói égi csodát, a 
világvége előhírnökét látták. 

Az eltűnt Petrovszki-családfő előkerítése végett az egész vármegyére 
körözést rendeltek el. Kutyás csendőrök kutatták át a környező erdőket, minden 
gyanús járókelőt igazoltattak. Mindhiába: hiába várta haza kétségbeesett 
felesége, a Petrovszki család feje soha többé nem került elő. A körözés több 
mint tíz évig, 1914-ig volt érvényben, amikor is az eredménytelenség okán a 
csendőrség „további intézkedést nem igényel" záradékkal ad acta tette. Sajnos, 
az ügyirat századunk vérzivataros éveiben elveszett; amit a benne leírt nem 
mindennapi eseményről tudunk, azt Dr. Ágoston Gábor vizsgálóbíró közeli 
rokonának, az Amerikai Egyesült Államokban élt Dr. Ágoston Edének 
köszönhetjük. 

Kétség nem férhet hozzá: az eset leírása hátborzongató olvasmány, még 
akkor is, ha hajlamosak vagyunk könnyedén túltenni magunkat bármilyen 
szörnyűségen, ha az másokkal történik. Annál nagyobb a rémület, ha a 
„mennykő" a közvetlen közelünkben csap le. A tudat, hogy az ember a saját 
házában-udvarán sem érezheti magát biztonságban - természetszerűleg 
nyugtalanító, s még inkább félelmetes érzés, ha a világűrből fenyegető veszéllyel 
(is) számolnunk kell. 

Nem kívánok az UFÓk létezését tagadókkal vitatkozni, mert annak sem-
mi értelme. Higgyen bárki, amit akar, mindenesetre nem feledkezhetünk meg 
a bölcs megállapításról: ha valamiről nem veszünk tudomást vagy szándéko-
san elhallgatjuk - attól az még létezik, illetve létezhet. 



FÉLELEM NÉLKÜL 

Öregségtől elsorvadt teste mozdulatlanul hever a kolostor egyik rideg cel-
lájában. Félelem nélkül várja a halált. A nagy találkozást a Mindenhatóval. 

Volt idő, amikor birodalma Mexikótól a Duna-völgyig terjedt. Negyven 
évig ült a trónon. Kemény időszak volt ez, telve harcokkal, győzelmekkel, 
vereségekkel, ármányokkal. 

Uralkodásának eseményei meggyőzték arról, hogy a világon kevés 
megcselekedni-érdemes dolog van, s az a kevés nem igazán látványos. Mégis: 
mennyire csodálatos a zene, a tánc, a gyermekek szeretete, egy meleg nyári 
nap, a szépasszonyok nevetése. És persze a vallás. Az a vallás, ami belülről 
fakad, s nem viszálykodások, nem a türelmetlenség, nem az erőszak okozója. 

Belefáradt a politikai cselszövésekbe, az értelmetlen vallásháborúkba, a 
roppant birodalom ezernyi gondjába. Hiábavalónak bizonyult minden igyeke-
zete, hogy a meghódított országokból és népekből erős, egységes birodalmat 
kovácsoljon össze. Megértette: mindegy, a leigázott népek milyen liturgia 
szerint imádják az Urat, hiszen csak az a fontos, hogy őszintén tegyék. 

Mindezek után, ötvenhat évesen lemondott a trónról és kolostorba vonulva 
csak a vallásnak élt. A világ számára meghalt, de önmaga számára megszületett. 

És most nagy útra készül. Az utolsóra. Ágya mellett öreg szerzetes 
imádkozik, és kedvenc órái mérik a másodperceket: tik-tak, tik-tak. 

- Ó, Jézus! - szakad ki a sóhaj alig hallhatóan a három dimenzió fogságá-
ból távozó Ember ajkán. 

Abban a pillanatban elnémulnak az órák. 



AZ EMBERISÉG JÓTEVŐJE 

Legendák hosszú sora őrzi tetteit. Emléke fénylő alakban tör át nyelvek és 
szavak beteges forgatagán. 

Félték istenként, csodálták prófétaként, tisztelték tudós mesterként, 
rettegték mint ördögöt, üldözték mint boszorkányt. Ahány alakban nyilvánult 
meg halhatatlan lelke, annyi féle névvel illették. Lényének sejtelmessége 
ezüstfonálként fonódik a homo sapiens létezéskötelére. 

Származását bódító titok fedi, finom lepel az évezredek rárakódott pora 
alatt. Nem tudni, honnan érkezett, és miért lett célja az ember. 

Sokan állítják, eredendő küldetést teljesít. Otthona egyszerre a világűr és a 
Föld. Akik közelségének kegyében részesülhetnek, legtöbbször fel sem ismerik. 

Évezredek óta vándorol közöttünk, segít elviselni gyarló embervoltunk 
minden nyűgét, örömét. Ahol az ő lába a földet érinti, enyhülnek a gyötrel-
mek. Orvosolja testi nyavalyáinkat, gyógyírt kínál a lelki sebekre, tanít ben-
nünket a füvek erejére, olvasni az ég Nagy Könyvében, igényelni a tisztaságot 
és a békességet. Néha megdorgál, de nem ítélkezik, ezt a terhet nem veszi 
magára. 

Egy Felsőbb Parlament képviselőjeként a természet törvényei fölött áll: 
betegségnek, halálnak nincs hatalma rajta. 

Ki lehet Ő? Isten vagy félisten? Ha egyik sem, akkor ki? Kitől és miért 
kapta halhatatlan lelkét? 

Emberi lélek nem bír el ekkora tudást, ilyen dolgokat véghezvinni képtelen. 
Már találkoztam vele. Sok száz évvel ezelőtt. Mikor azt hittem, rég elfe-

lejtettem mindent, kiderült: mégse. Valami megmaradt. Emlékfoszlányokban 
csillanó felismerés a szürke barázdák mélyén. A hipnózis méla révületében 
leltem rá a találkozás örömének könnycseppjeire, hogy kicsiny csermellyé 
egyesülve felszínre vessék a tudatmély rejtelmeit. A kép összeállt és lassan 
mozgófdmmé elevenedett. 

...A sors gonosz keze ragadott meg minket. Egy városban éltem, valahol 
Belső-Ázsiában. Tisztán látom a házakat, a szűk és bűzös utcák zajos emberi 
forgatagát. Hatvan éves lehettem, s koromnál fogva nagy tiszteletnek 
örvendhettem a városlakók körében. Mindenki mesternek szólított. A 
foglalkozásomra már nem emlékszem; éppúgy lehettem kovács és fazekas, 
mint aranykezű kézműves vagy vallási témákban jártas írástudó. így nevez-
tek: Ember, Aki Tudja Az Időt. Aztán a sors rossz szagú keze ragadott meg 



minket, elküldvén a Halált városunkba, otthonainkba. Pusztító járvány tört 
ki, emberek sokasága esett áldozatául. Sokan próbáltak elmenekülni, de csak 
a dögvészt vitték magukkal más vidékekre. Engem is leterített a kór. Tudtam, 
idős szervezetem nem állhat ellen, hát felkészültem a halálra. Csakhogy a 
gondviselés másképp rendelkezett. Egy ember érkezett a városba, aki házról 
házra járt, és ahol megjelent, a szörnyű kór elillant, mintha nem is lett volna. 
Ez az ember hozzám is eljött. Égő homlokomra tette a kezét. Érintésétől 
kellemes hűvösség járta át láztól forró testemet. Megtörtént a kézzel fogható 
csoda: teljesen meggyógyultam. Természetesen szerettem volna meghálálni 
visszakapott életemet, de már nem volt kinek köszönetet mondanom: jótevőm 
magamra hagyott. Csak utolsó szavai csengtek a fülemben: „Jó öreg, életet és 
tudást adtam neked, fordítsd mindezt az emberek javára!" 

Itt egy időre elsötétül a múltat megjelenítő filmvászon. A folytatásban 
már nagyon öreg vagyok, embereket gyógyítok, a fiatalokat az igaz életre 
tanítom. Mert ami jótevőm számára a tudás egy szikráját jelentette csupán, 
számomra lobogó máglyává lényegült. Újjászületésem után még inkább az 
elesettek segítése, a betegek gyógyítása, az igazság tanítása lett életcélommá. 
Egyvalami azonban nem hagyott nyugalmat számomra: jótevőm személyé-
nek rejtélye. Sok éven át kutattam utána, de hiába, soha többé nem láttam; 
csak csodálatos tetteinek történetét tudtam összegyűjteni. Sokfelé felbukkant, 
tulajdonképpen mindenütt, ahol a szükség nem ismert haladékot. Járvány, 
aszály, sáskajárás, földrengés, háború - mind-mind orvoslásra váró sorscsapás, 
amelyeken csak ő tudott enyhíteni. 

Aztán egy ember elmesélte, hogyan halt meg egy tudós férfiú. A gyászo-
lók elképedve látták, amint felül a ravatalon. Nagy riadalom támadt, ő azonban 
nyugodt hangon szólt az emberekhez: „Ne ijedjetek meg. Láthatjátok, hogy 
élek. Azért jöttem vissza, mert valakinek szüksége van rám." 

Egy várandós anya nem tudta megszülni gyermekét, félholtan feküdt az 
ágyon. A tudós férfiú odalépett hozzá és jobb kezét az asszony hasára tette, 
nemsokára világra jött a gyermek, akiről később azt suttogták, már a pólyá-
ban csodákat tett. 

A tudós öreget, miután megállapították, hogy most már valóban halott, 
még aznap eltemették. 

Tudtam, hogy csakis Ő lehetett, az én jótevőm. Felkerestem a helyet, ahol 
élt. Megtudtam, hogy többnyire úton volt, egész életében a világot járta. 
Otthonában igen keveset időzött, s akkor is gyógyított. 

Amikor beléptem a házába, ott egy üzenet várt rám: „Ne keress! Én mindig 
veled vagyok." 



Sok száz éven keresztül, egyetlen életemben sem találkoztam vele újra, 
csak a róla szóló legendákkal. Ezek a legendák különböző emberekről szól-
tak, akik látszólag semmi hasonlóságot nem mutattak egymással, és én akkor 
nem vettem észre az összefüggést közöttük. Ma már tudom, mindegyik legenda 
róla szólt. 

És most végre rátaláltam. 
Vajon hány testet használt el ez a fennkölt lélek az idők során? 
Tetteit agyagtáblák, papirusztekercsek, megsárgult könyvek őrzik, tanítá-

saira vallások alapultak Nem csoda, ha a neveit imákba foglalták, bár az igazi 
nevét senki sem ismerte, nem ismerheti meg soha. Ami nem is fontos, mert 
ott van minden ember szívében. 



II. 

BEISMERŐ VALLOMÁS 

Az írásban az a jó, hogy nem kötelező. Aki nem akar írni, nem ír. 
De ha már írni akar, íijon ki magából mindent, ami nyomasztja. 
Számomra az írás több, mint a sorjázó gondolatoknak betűk, szavak és 

mondatok formájában történő rögzítése a papíron: kísérlet a menekülésre ön-
magam és az elmúlás elől. Az írás nélküli tétlenségbe hamar belepusztulnék. 
Tennem, cselekednem kell valamit, hiszen az üresség és a közöny nem lehet 
mérvadó. Ha nem vagyok képes változtatni a dolgok-jelenségek alakulásán, 
legalább fogalmazzam meg ellenvetéseimet. 

A legjobb írók önmagukból merítve írnak. Papírra vetik, amit megéltek, 
és amit az átéltekről gondolnak. Az egyszerűség nem feltétlenül az írói nagy-
ság hiányának jele. Arra való, hogy írásba foglalt gondolataink valamiképpen 
- könnyebben és minél szélesebb körben - megérinthessék az olvasókat. 
Különben is: mindenkinek kötelessége, hogy képessége szerint megpróbáljon 
tenni valamit, ami közelebb visz az emberiség rég kitűzött, elérhetetlennek 
tűnő céljaihoz (értelmes fejlődés, tökéletesség, tolerancia stb.). 

Ha már tollat veszek a kezembe, ne vesszen kárba a mozdulat: leírom - le 
kell írnom - , hogy a fejlődés gyakran rombolással jár együtt, de ennek nem 
feltétlenül muszáj így történnie; a tökéletesség egyik ismérve, hogy az ember 
igyekszik elejét venni a konfliktusoknak; a toleranciához pedig hozzátarto-
zik, hogy minél többet fogadjunk el a másik emberből, de közben minél 
kevesebbet veszítsünk önmagunkból. Mert mindannyian emberek vagyunk: 
ugyanonnan jövünk, ugyanoda tartunk, még ha százezernyi úton és marakod-
va is. 

Nem hiszem, hogy menthetetlenek vagyunk. Gondoljunk bele: mennyi 
erőfeszítés, szenvedés, áldozat árán jutottunk el ide, ahol vagyunk. Mindezt 
figyelmen kívül hagyni nem lehet, nem szabad. 

Világos: néhány leírt gondolat még nem változtat meg semmit. A gyógyírt 
közös bajainkra már sokan keresték, de nem találták meg. Épp ezért marad az 
írás, ami hatalom is. „A szó elszáll, az írás megmarad." Vagyis: nincs mese, 
írni kell. 

Csak legyen hozzá idő, energia és papír. 



MAGYARSÁGOM SOKFÉLESÉGE 

Amikor magyarnak születtem egy hatalmas birodalom eldugott szegleté-
ben, még csak nem is sejthettem, mekkora galibát okozok - magamnak. 

Egyébként eszmélésemtől kezdve folyton azt hallottam, szovjet vagyok. Az 
intézményesített, rendkívül célirányos (kiirtani az egészséges nemzettudatot) 
propaganda hatása alatt gyerekként sokszor megálltam a városunk központjában 
magasodó „Jóságos Nagyapó" szobránál, akiről úton-útfélen hangoztatták, hogy 
neki köszönhetünk mindent (ezek szerint a semmit is). 

Az óvoda, az iskola és a sajtó sulykolta demagógia hatását a család próbálta 
közömbösíteni. Emlékszem, anyám a fejét csóválta, amikor pionír-szerkóban 
csasztuskákat énekelve masíroztam fel és alá házunk udvarán. 

Később rájöttem, hogy a szovjeten belül magyar vagyok, mert arcomba 
zúdították a bűnös nemzet legendáját. Törtem a fejem: ha magyar vagyok, 
miért nem Magyarországon élek? A válasz nem késett: mert minket a „dicső" 
Vörös Hadsereg szabadított fel a fasiszta megszállás alól, s tulajdonképpen 
örülhetünk, hogy bűnös nemzetként tagja lehetünk a szovjet népek nagy és 
boldog családjának. Merthogy a magyar fasiszta, utolsó csatlós, tehát bűnös 
nép, s voltaképpen szégyellnünk kellene nemzetiségünket. Ezt sem értettem, 
hiszen akkor már hallottam a szovjet-magyar barátságról, a Varsói 
Szerződésről, a szocialista országok egységéről, a KGST-ről, meg a jelszóról: 
Világ proletárjai, egyesüljetek! 

De minek? Kivel? Hol? Mikor? - fogalmazódtak meg a kérdések gyer-
meki elmémben. Éppen ezért nem tudtam „feldolgozni" a pofont, amit osz-
tályfőnökömtől kaptam a füzetem borítójára rajzolt piros-fehér-zöld zászló 
miatt. De hiszen egy baráti ország lobogója! - gondoltam keserűen. Érdekes: 
a csehszlovák vagy a román zászló vajon hasonló reakciót váltott volna ki 
osztályfőnököm részéről? 

De hagyjuk az érzelmi húrokat, nézzük a tényeket. Sok-sok éven át 
egyetlen magyar állami vezető sem látogatott el szülőföldemre. A magyar 
társadalom jelentős része azt sem tudta, hogy a Nagy Testvér birodalmában 
is élnek nemzettársaik. Mi több, sokan közülük ma sem tudják térben elhe-
lyezni pátriám mégoly nevezetes, a magyar történelemben egykor fontos 
szerepet betöltő településeket. Történt, hogy Magyarországon élő rokonain-
kat meglátogatva, az ottani település apraja-nagyja eljött megnézni a „rusz-



kikat", akik folyékonyan beszélik a magyart. Mert számukra csak ruszkik 
voltunk - gyarapodott a jelző. 

Aztán dugába dőlt a vörös csillagos Unió, amit neveztek népek börtönének, 
az emberiség szégyenének stb. Ki gondolta volna akkor, hogy bő egy évtized 
múlva az anyaországtól elválasztó szögesdrótkerítés mögött egy másik Unió 
veti meg a lábát? Megtörtént. És amíg a másik bezárt, ez az új, a kékcsillagos 
kirekeszt minket, engem. Az „európai magyar" titulus egyelőre elmaradt, ám 
Ukrajna függetlenné válásakor ruszkiból egy csapásra „ukránná" avanzsáltam, 
mármint a magyar állampolgárok szemében. 

Az eddigi mérleg tehát: bűnös nemzet tagja, szovjet, ruszki, határon túli, 
ukrán. Nem kevés, ugye? S ez még nem minden, mert voltam már szórvány-
magyar is, sőt, 2002-től újabb címkét viselek, mert státuszmagyar lettem. Erről 
igazolványom is van, szép zöld színű, koronás címerrel, és hozzá mellékelt 
ígérethalmazzal. Persze, papír nélkül is jó ideje tudom, hogy magyar vagyok, 
de az igazolvány birtokában komolyan hinni kezdtem azt is, hogy végre igazi 
tagja lehetek nemzetemnek. Tévedtem: a státusz-igazolvány időközben úgy 
kiürült, hogy félő, elfújja a történelem szele.. 

Summa summarum: az évek során számos jelzővel illettek, de azokat soha 
nem én választhattam. Végül így lettem csalódott magyar, vagy csak egyszerűen 
csalódott. 



TRIANONTÓL TRIANONIG 

1947. február 10-én Párizsban a történelem megismételte önmagát, a 
magyar nemzetet az 1920-asnál is súlyosabban megcsonkította. 

A győztes hatalmak rövidlátása később különféle konfliktusokhoz vezetett, 
lásd Koszovót, Boszniát, Macedóniát, Horvátországot, stb. 

Magyarország a második világháborúban egyfajta idejétmúlt lovagiasság 
jegyében ismét a vesztes oldalon harcolt az utolsó pillanatig, miközben az 
ugyancsak német-szövetséges Szlovákia, Ausztria és Románia a győztesekhez 
pártolt át, így részesült a zsákmányból. Mellesleg: a szintén náci-kollaboráns 
Franciaország hasonló okok miatt újfent a győztesek közt pöffeszkedhetett. 

Az idő tájt a trianoni kettős trauma a kortársak lelkén még eleven sebként 
égett, mára azonban elvesztette valós jelentéstartalmát. A nemzettudattal, 
önérzettel, erkölcsi magatartással együtt háttérbe szorult az országcsonkítás 
okozta veszteségtudat. A nemzettudat oly mértékben eltorzult, hogy csak 
nagyon nehezen kezd magára találni. Sorolni lehetne a meggyőző példákat, 
de mi végre? Fontosabb a lényeg, az, hogy egy népnek szüksége van 
önbecsülésre, arra, hogy büszkén vállalja múltját,jelenét, és a legjobb irányba 
alakítsa jövőjét. Különösen fontos ez az olyan kis népek esetében, mint a 
magyar. A nyugat kritikátlan utánzása helyett újra fel kellene fedeznie saját 
értékeit, vállalni és felmutatni azokat - amíg van mit. 

A történelmet emberek írják, és az igazság tolla hol vastagon, hol 
halványabban rója a sorokat. Ettől függetlenül a népeknek szükségük van 
hiteles történetírásra, amely szem előtt tartja a nemzet érdekeit. 

Mivel magyarázható, hogy a nagy számú külföldi (francia, román, szerb, 
szlovák, cseh, amerikai stb.) mellett néhány magyar történész is tevékenyen 
hozzájárul nemzetünk lejáratásához? Mert minden korban akadtak és ma is 
akadnak emberek, akik önös érdekből hajlandóak elárulni országukat és a 
népet, amelyből vétettek. A sok év(tized)es, módszeres nemzettudat-rombolás 
eredményeként Szent István királyunk országa már csak a lelkek mélyén, 
emlékekben létezik. Trianon a mai nemzedékek tömegei számára már semmit 
sem jelent, pedig annak következményei rányomják bélyegüket életükre, 
befurakodnak mindennapjaikba, és nyomukban még nagyobb rombolást 
láthatunk. Fiataljaink többsége nem tudja, honnan jöttek, kik voltak az őseik, 
és milyen értékeket oroztak el tőlük. Fogalmuk sincs arról, hogy magyarnak 
lenni nem csupán a kék útlevelet, a gulyást, a csárdást, a kilenclyukú hidat, a 



Fradit stb. jelenti, hanem ennél többet: valami ősit és mélyről jövőt, egy 
láthatatlan kapcsot, amely összeköt és megtart. 

A magyarságot sokszor legyőzték már, de hatalmas életerejének 
köszönhetően a legveszedelmesebb sorscsapásokat is képes volt elviselni, túlélni 
és talpra állni. A Kárpát-medencében eltöltött több mint ezeregyszáz évünk 
cáfolhatatlan bizonyítéka életképességünknek, életigenlésünknek. 

Kevesen akadtak, akik súlyos tragédiáiban együtt éreztek a magyarsággal. 
Az a nép, amely némán, a legkisebb ellenállás nélkül tűri, hogy akár szellemi, 
akár fizikai vágóhídra tereljék, sőt, némely nemzetáruló révén maga is 
hozzájárul ehhez, nem együttérzést érdemel, hanem megvetést. 

A megmaradás igenlésében követendő példa lehetne számunkra az ír, a 
szerb, a román, az albán, az arab vagy éppen a zsidó nép önbecsülése, 
nemzetszeretete. Ezeknek a népeknek minden nemzettársuk egyformán fontos, 
éljenek bárhol a világon; ellentétben a magyarral, amely a lelkületétől idegen 
eszmék hatására könnyű szívvel hajlandó lemondani a csonka anyaország 
határain kívül rekedt nemzettestvérek millióiról. (Lásd a határon túli, 
kisebbségben élő magyar közösségek támogatására szánt pénzösszegek 
megnyirbálását, a kettős állampolgárság intézménye bevezetésének elutasítását 
stb.) 

Nyolcvanhat esztendő telt el a trianoni diktátum aláírásától, időközben 
újabb világégés pusztított, forradalmak és szabadságharcok lángoltak fel, 
széthullottak a gyarmatbirodalmak, de Trianon átkos szelleme változatlanul 
itt kísért köztünk - a nemrégiben még Kelet-Európává lefokozott Közép-
Európában. 



ELFOGULT MONOLÓG 

Mi voltunk itt előbb, nem ti, és nem ők. 
Mi teremtettük meg azt, amit sem ti, sem ők nem voltak képesek. 
Mi többet érünk, mint ti és ők együttvéve. 
Mi vagyunk valakik, de kik vagytok ti, és kik ők? 
Mi elértünk valamit, ha nem is sokat, de mit értetek el ti és mit ők? 
Minket ismernek és elismernek, de ki ismer titeket és őket? 
Nekünk van szavunk, ti és ők hiába kiabálnak, süket fülekre találnak. 
Mi élni akarunk, de mit akartok ti és ők? 
Nekünk vannak álmaink és céljaink, de miről álmodtok ti és ők? 
Mi a ti célotok és mi az övék? 
Az álmok zavarosak. Az álmok elrugaszkodnak a földtől. Az álmok arról 

szólnak, hogy mindannyian mi vagyunk: az én álmom a ti álmotok, a ti álmotok 
az ő álmuk, az ő álmuk a mi álmunk. 



NYELVÜNK ÍZEI 

A fogalmi tudatlanság, a magyar és idegen szavak jelentésének eltérő 
értelmezése gyakran mulatságos helyzetet okoz. Akár a saját példámra is 
hivatkozhatok bizonyítékul, hiszen nemegyszer kerültem ilyen szituációkba. 
Mikor az ácsmester „romonádért" küldött, természetesen nádkerítést vittem 
zsalu helyett; a „pajszert" szintén kizárásos alapon azonosítottam. Budapes-
ten igencsak furcsán néztek rám, amikor fel akartam súrolni a padlót, 
mivelhogy ott azt feltörölni szokták, súrolni a gáztűzhelyet, a fürdőkádat, 
WC-kagylót stb. Egy felettébb tudálékos férfiú indulatosan oktatott ki, 
mondván: amit a munkásszállón az ágyamra terítek, az nem pokróc, hanem 
pléd. Bátorkodtam szóvá tenni, hogy az ő szóhasználata nyelvtanilag helyte-
len, mert úgy kell mondani: plehed. О azonban nem volt vevő a humor e 
sajátos fajtájára. 

Közismert az „add oda" kifejezés is, holott a felszólítón és a felszólítot-
ton kívül senki sincs jelen. Ilyen a mi nyelvünk: sokszínű, dinamikusan lüktető, 
évszázados értékeket őrző és új értékekkel gazdagodó. Amellett, hogy joggal 
lehetünk büszkék rá, vigyáznunk is kell anyanyelvünk gazdagságára, 
változatosságára. 

Jómagam nem vagyok képzett nyelvész, de az irodalom művelésével 
kacérkodva a nyelv óhatatlanul „munkaeszközömmé" válik, így feljogosítva 
érzem magamat annak ápolására, megóvására. Tizenöt év alatt elég sok olyan 
szót, kifejezést sikerült lejegyeznem, amit azelőtt nem ismertem, illetve más 
jelentéstartalommal használtam. Sajnos, nem kevés régi szavunk örökre eltűnt 
a köztudatból, és vannak olyanok, amelyeket ma már csak néhány idős ember 
használ. Félő, hogy halálukkal nem csupán a nemzet lesz kevesebb, hanem a 
szókincsünk is... 

Most mindenesetre - abban a reményben, hogy talán másokat is érdekel 
- közreadok a gyűjteményemből néhány olyan szót, amelyek anyanyelvünk 
régi ízeit idézik, zárójelben jelezve a gyűjtés helyszínét. 

Biling - a szüret után tőkéken maradt szőlőfürt. Bilingérozni - ezeket a 
fürtöket leszedni. (Rácalmás, Fejér megye) 

Klampajogni - dologidőben elkóborolni. (U. o.) 
Kossontózni - céltalanul járkálni a faluban, városban. (Badaló, bereg-

szászi járás) 



Döböny - víztározó torony. (Csongor, Ungvári járás) 
Triszka - nagyon kiváló. (U.o.) 
Csikszi - megfelelő minőségű, de nem a legjobb. (U.o.) 
Gősztöny- szöges végű bot, amellyel régen a gyerekek a fakutyát hajtották 

a jégen. (Szűrte, Ungvári járás) 
Borozda - a szántást keresztben átszelő csapás. (Kulcs, Fejér megye) 
Celőke - mérőpálca hordók tartamának vagy gödrök mélységének meg-

határozásához. (U. o.) 
Vájling - nagyméretű tál. (Nagymuzsaly, Beregszászi járás) 
Sopa - fáskamra. (U.o.) 
Lábtó - létra. (Kisdobrony, Ungvári járás) 
Csörmő - ásás közben az ásóról lecsúszó föld. Csörmőzni - árokásás közben 

ezt a földet kilapátolni. (Dercen, Munkácsi járás) 
Kec - ketrec, nyúlól, körülkerített csirkeudvar. (U. o.) 
Vöttem - vásároltam. (U. o.) 
Ütte - ütötte. (U. o.) 
Betyár - takaros, nagy, szép, pompás stb. Például: betyár egy menyecske 

(takaros, csinos); betyár egy ház (nagy, karbantartott); betyár ez a kocsi (sokba 
kerül). (U. o.) 

Sikta - óranyilvántartó. (Százhalombatta) 
Faléz - óranyilvántartó. (Budapest) 
Rolni - oszlopba rakott egyazon értékű fémpénz. (U. o.) 



SZERETET ÉS TOLERANCIA 

A legtöbb ember toleranciája abban merül ki: rendben van, elfogadlak, 
talán szeretlek is, de csak akkor, ha azt teszed, amit én jónak látok. 

Valójában ez nem tolerancia, hanem feltételeken alapuló függőségi vi-
szony. Ugyanakkor elegendő ok a kérdés feltevésére: hogyan várhatja el egy 
ember, hogy elfogadják és szeressék, ha ő nem fogadja el a másikat feltételek 
nélkül? 

A társadalom értékrendjében jelen van az elvárásokra épülő zsarolás. Ennek 
a célja az, hogy az embereket a megállapított korlátok közt tartsa. Ha betartod 
a szabályokat, eleget teszel az elvárásoknak, meglesz a jutalmad. Más szóval: 
tulajdonképpen mindenki tagja lehet valamely közösségnek, amennyiben 
elfogadja és betartja annak normarendszerét. Ez az irányított szabadság esete. 
Ha megszeged az előírásokat, a közösség szemében bűnös vagy, nincs többé 
szüksége rád. 

Az ember csak saját maga fölött ítélkezhet, a másik ember személyi 
szabadságát sem fizikailag, sem érzelmileg nincs joga korlátok közé szoríta-
ni. Ennek ellenére a történelem arról szól, hogy az egyén megpróbálja meg-
változtatni a tömeget. Ez történhet erőszakosan, de békésen is, rábeszélés, a 
pozitív vagy negatív kisugárzás révén. A tömegek fanatizálásával azonban 
roppant veszélyes, irányíthatatlan szellem szabadul ki a palackból. Az eszmék 
embere sohasem lehet igazságos, mert tetteiben az eszme útmutatói vezérlik. 
Arra is van példa a történelemben, hogy a nyers, brutális erőszak igen kemény 
ellenállást vált ki. 

Az egyénnek nagyon nehéz szociálisan elfogadtatni magát, hiszen a 
különböző elvárásoknak nem könnyű egyszerre eleget tenni. A megfelelési 
kényszert a társadalomtudomány szerepnek nevezi, joggal. Az emberek túl-
nyomó többsége egy láthatatlan szerepkönyv szerint próbálja megtalálni helyét 
a világban, s ennek is megvannak a maga veszélyei: ha sokszor cserélgetjük 
ezeket a szerepeket, előbb-utóbb elveszítjük hitelességünket, végül már magunk 
sem tudjuk, melyik az igazi énünk. 

A külvilág elvárásai mellett saját elvárásainkkal is nehezítjük helyzetün-
ket. Minden embernek megvannak az eszményei, ám az elvárásokban renge-
teg a buktató, és magukban hordozzák a kudarc lehetőségét. Némely ember 
csak azokat engedi a közelébe, akik az elvárásainak megfelelnek, ami azt 
jelenti, hogy a közeledni szándékozóknak, ha jó benyomást akarnak kelteni 



(márpedig tudatosan vagy tudat alatt mindenki erre törekszik), el kell játszaniuk 
azt a szerepet, amit legjobb tudomásuk szerint a másik ember szeretne látni 
benne. Az ilyen kapcsolat teljes egészében nélkülözi az őszinteséget. Elég egy 
rossz lépés, egy hiba, máris megbomlik az egyensúly. Ilyenkor következik be 
a csalódás, a szeretet megszűnése; a szereteté, amely voltaképpen nem is 
létezett. Hiszen valakit szeremi annyit tesz, mint feltételek nélkül elfogadni 
őt teljes valójában. 

Ha egy ember úgy érzi, szereti a másikat, s ennek ellenére meg akarja 
változtatni, rá kell döbbennie, hogy a szeretete nem teljes. De ha nem a másikat, 
hanem önmagát változtatja meg, a hatás-kölcsönhatás törvénye következtében 
a másik is megváltozik. Persze, ez időigényes folyamat. A türelem azonban 
éppen a szeretet egyik ismérve, mert a szeretet azt is jelenti, hogy lemondunk 
a másik megváltoztatásáról, nem igyekszünk őt a saját elvárásainknak 
megfelelővé formálni. Magyarán: elfogadjuk olyannak, amilyen, erényeivel 
és hibáival együtt. Ha nem ez történik, az nem szeretet, hanem egy eszménykép, 
egy fantom kergetése, s a „királyfi fehér lovon"-effektus az idő múlásával 
egyre mélyebbre hatol. Végül az egyéni elvárások olyan mértéket öltenek, 
hogy nincs az az ember, aki meg tudna felelni azoknak. Arról nem is szólva, 
hogy egy fantommal leélni az életet - nem valami felemelő dolog. 

Az ember védtelenné válik azzal szemben, akit szeret. Aki ugyanis falak 
nélkül, maradéktalanul elfogadja a másikat, mindig kiszolgáltatja magát. Ezért 
mondják, hogy a szeretet egyszerre öröm és gyötrelem. Igazi szeretet szenve-
dés nélkül nem létezik. A szeretet félelmet szül; félelmet attól, hogy a másik 
szabadságába tönkremegyünk, a saját szabadságunk maradandóan károsodik. 
Félni szoktunk attól is, hogy elveszíthetjük szeretetünk tárgyát. 

A legvédtelenebb az olyan ember, aki a legtöbbet adja a másiknak -
önmagát. És amikor önmagát adja, nem vár el viszonzást, mert az ilyesmi 
viszonozhatatlan. Ebből eredően megállapítható: az abszolút szeretet hatal-
mas, a legnagyobb áldozat attól, aki adja. 



UTÓHATÁS 

...A menekülés ösztöne hatalmas iramot diktált, de érezte, már nem bírja 
sokáig. Rogyadozott a lába, és a szíve éppoly hevesen kalapált, mint egy 
őrült punk dobos... 

...Üldözői oly szorosan a nyomában loholtak, hogy szinte érezte lehele-
tüket a tarkóján. Tudta jól: ha utolérik, az egyenlő a halállal... 

...Két kapkodó lélegzetvétel közt hátrapillantott. A három vietkong fá-
radhatatlanul rohant utána. Egyikük kezében bajonett villogott, a másik 
kezében pisztolyt látott, a harmadik géppisztolyt szorongatott. Eldördült egy-
egy lövés, de a golyók elsüvítettek a feje fölött, mellett: futás közben nehéz 
eltalálni mozgó célpontot. Szerencsére... 

... Az ő fegyverében egyetlen golyó maradt. A legvégső esetre tartogatta. 
Már döntött: ha úgy alakul, inkább a halált választja, mintsem a vietkongok 
fogolytáborát... 

... Az erdőn túl nagyobb füves síkság tárult elé. Itt érték utol, mert hirtelen 
rádöbbent: végképp kiszállt lábából az erő, képtelen tovább futni. A felismerés 
okozta döbbenettől korábbi döntéséről megfeledkezve, a pillanat tört része 
alatt szembefordult üldözőivel, és tüzelt. Jól látta: a golyó egyik üldözője bal 
szemén át fúródott a koponyába... 

...A másik kettő megtorpant, aztán velőtrázóan ordítozva rávetette ma-
gát. Megpróbált ellenállni. Erős ütést mért a géppisztolyos fejére, aki aléltan 
zuhant a földre. Ugyanabban a pillanatban megragadta a bajonettes torkát, 
ujjai acélpántként szorították, amíg csak el nem nyúlt a vergődő test. 
Mindeközben annyira elhatalmasodott benne a düh és a halálfélelem keveré-
ke, hogy nem vette észre: a géppisztolyos magához tért, s ráemeli a fegyver 
csövét. Egy szemvillanásnyi ideig farkasszemet nézett vele. Aztán eldördült 
a lövés, s ő felüvöltött... 

Az üvöltéssel egy időben ébredt fel. Egész teste csurom víz volt a verej-
téktől. Idő kellett hozzá, hogy megértse: álom volt az egész, ijesztően buta 
rémálom. A feleségéhez fordult, hogy elmesélje a lidérces látomást. Fel akar-
ta ébreszteni, de nem sikerült. Az asszony holtan feküdt mellette, a nyakán 
fojtogatás nyomaival. 

Eletében másodrangú színésznő volt, utolsó szerepében egy vietkongot 
játszott. 



TÖPRENGÉS 

Szerettem, vagy csak kedveltem? 
Sok évig a társam volt, énem egy darabkája. 
De az is lehet, én voltam egy darabka ő. 
Hogy mi az igazság, már örökre titok marad. 
Milyen volt ő? 
Se jó, se rossz; se szép, se csúnya. Olyan, mint bárki más, és mégsem. 

Egész lényéből sugárzott az egyediség. 
Voltak hibái, rengeteg. Bár talán csak én tartottam annak. Esetleg téve-

sen, mint ahogy a saját hibáimat erénynek vélem. 
Ami biztos: furcsa, maga-kreálta világban élt, s nem volt hajlandó tudo-

mást venni erről a másikról, az igaziról. Ami bizonyára valódi, de korántsem 
jobb. Sőt: nincsenek megfellebbezhetetlen bizonyítékok a valódiságára. 

Aki számára az ébrenlét szenvedés, csak álmaiban képes megízlelni a 
boldogság néhány cseppjét - melyik az igazi élete? 

Az a baj, hogy álmodozni is elfelejtettünk. Pontosabban: nem érünk rá, 
vagy félünk tőle. Ma a rettegés, a stressz dívik. Ha mégis összefutunk egy 
álmodozóval, azonnal megpróbáljuk visszarángatni kicsinyesen sivár, kegyet-
len világunkba. Valószínűleg az irigység ösztönöz erre. Mindemellett kétségbe 
vonható állítás, hogy ez a világ a mienk. Ha így volna, nem bánnánk vele 
mostohán, hisz az ember általában becsülni szokta, ami az övé. 

Bárhogy van, egy darabka ismét meghalt bennem. Talán a legértékesebb 
része önvalómnak. És miért? Egyszerű: üres világba üres emberek kellenek. 

Hittel vagy hit nélkül élni? Nehéz kérdés. Hiszen az istentagadó is hívő 
voltaképpen: azt hiszi, nincs Isten. A tudomány állítólag megtalálta a hitért 
felelős területet az emberi agy térképén. És akkor mi van? Ujabb kérdés villan: 
Isten vajon az agyunkban vagy a génjeinkben van, vagy csupán létezésének 
kódját helyezte el annak idején az Ádám néven elhíresült prototípusban? 

Mi az, hogy hit? Hiszek Istenben, hiszek magamban - csak ennyi? 
Ugyan. Hogyan lehetne hitem tárgya a gyenge, esendő és gyarló ember, 

aki vagyok? 



„MIÉRT ÉPPEN ÉN?" 

Középiskolás koromban mindig rettegtem - például az orosz órákon - , 
nehogy kihívjanak felelni. Persze, időnként nem úsztam meg, s ilyenkor bosszú-
san nyöszörögni kezdett bennem a címben jelzett kérdés. A csalódottság 
elhomályosította józan ítélőképességemet, ezért nem vettem figyelembe a tényt, 
hogy az esetek többségében azért mégse engem szólítottak a táblához felelésre. 

Jó néhány esztendő telt el azóta, de sok embertársamhoz hasonlóan ma is 
csak a személyemmel kapcsolatos negatívumokat vagyok hajlamos észreven-
ni, mintha a pozitív dolgok az élet természetes velejárói lennének. így van 
ezzel a gazdálkodó is, akinek ötévi bőséges aratás után elveri termését a jég. 
Ilyenkor óhatatlanul kifakad: „Miért éppen én? Miért az én termésemet?". 
Ugyanakkor az ország másik részében gazdálkodó földműves, akinek a vetését 
két sikertelen év után éppen most nem tette tönkre a belvíz, nem teszi fel a 
kérdést, hogy miért éppen az ő termését kímélte meg a természet szeszélye. 

A bajba jutott ember egocentrikusan viszonyul helyzetéhez, tökéletesen 
megfeledkezve azokról a sokakról, akik az övéhez hasonló vagy annál is 
súlyosabb helyzetben vannak. Csakhogy az éremnek két oldala van, adott 
esetben a címben jelzett kérdés ellenpólusa a „Miért éppen ő?". Akár az előbbi, 
ez is speciális kérdés, a különbség csak annyi, hogy előbbit a velünk történt 
kellemetlenségek, utóbbit mások sikere indukálja. Tegyük fel, valaki jelentős 
vagyont örökölt egy elhunyt amerikai nagybácsitól. A mi reakciónk: Miért 
éppen ő? Más példa: annak a kibírhatatlan Kovácsnak ötöse volt a lottón. 
Miért éppen neki? 

Az emberi természet már csak ilyen. Mindenki minden szépet és jót 
önmagának akar, a kellemetlen, rossz dolgokat „előzékenyen" meghagyja 
másoknak. Saját szerencséjét természetesnek tekinti, mert ilyenkor a szemlé-
letmódja beszűkül; a vele történő szerencsétlenség viszont szerinte valamiféle 
félreértés, hiba a rendszerben. Ugyanakkor a másokkal történő pozitív 
események esetén széles látókörről tesz tanúbizonyságot. 

A „Miért éppen én?" rögeszméjétől valamennyien egész életünkben szen-
vedünk, s ez a rögeszme - az adott problémát súlyosbítva - az önmarcangolás 
során komoly lelki válsággá is terebélyesedhet. Ezért ne keressünk mindenáron 
okozati tényezőt! Vannak dolgok, amelyeket úgy kell elfogadni, ahogy adódnak, 
a „miért" kérdése boncolgatásának semmi értelme. 



AZ ALKOTÁS IZZADSÁGCSEPPJEI 

Valami eredetit alkotni roppant nehéz. Ez a tevékenység nagyon sok ener-
giát és információt kíván. A legtöbb ember épp ezért képtelen eredeti dolgok 
létrehozására. 

Az alkotómunka során aktualizálni és reprodukálni kell megszerzett is-
mereteinket. ilyenkor az agy egyfajta másoló és tároló szerepet tölt be. Az 
alkotáshoz elengedhetetlenül szükséges, felhasznált információkat később ismét 
le lehet „hívni". Tulajdonképpen a tudat két alapvető tevékenységéről 
beszélhetünk. Első a megfigyelési folyamat, amikor beszerezzük az ismerete-
ket, a másik ezzel ellentétes, amikor az információkból az alkotás során valami 
újat teremtünk. 

A szabad, mélyreható alkotói tevékenység rengeteg időt igényel, az 
eredmény szempontjából azonban a felhasznált idő korántsem tekinthető 
elvesztegetettnek. Ahhoz, hogy maradandót alkossunk, rengeteg információ-
ra, szellemi kapacitásra és elegendő időre van szükség. Jó példa erre az 
egyiptomi piramisok esete. Ezek az építmény-óriások évtizedeken át épültek, 
és létrehozásukhoz óriási tudás szükségeltetett. Mindegyiket a fáraók ostoba 
önteltsége hozta létre, mégis azt kell mondanunk, hogy „megérte", hiszen 
több ezer éve állnak, az emberi alkotóképesség szimbólumaként. 

A fényűzés, a nagyravágyás és a magamutogatás baljósan csengő fogal-
mak, az emberiség történelmében mégis óriási szerepük volt. Ha például nem 
lettek volna annyira fényűzőek és becsvágyóak a francia uralkodók, ma nem 
léteznének a maguk nemében páratlan szépségű Loire völgyi kastélyok: 
Ambois, Bois, Fountenabloue stb. És a sort a végtelenségig folytatni lehetne. 

Az alkotás szempontjából fontos tényező az ihlet. Költőknél, íróknál, 
képzőművészeknél vált ismertté a múzsa fogalma, amit legtöbbször egy 
gyönyörű hölgy testesített meg. Ugyanakkor és valójában az ihlet megfogha-
tatlan, rapszodikus. Sosem lehet tudni, mikor „szállja meg" az alkotót. S ha 
megszállja, a művész ellenállhatatlan késztetést érez az alkotásra. Ihlete csakis 
tehetséges művésznek lehet, mégis megtörténik, hogy a tehetségesek sem tudják 
kifejezni alkotásaikban magukat úgy, ahogy azt eredetileg képzelték. 



SÁTÁNISTÁK, LUCIFER-IMÁDÓK 

A sátánizmus egyfajta antivallás, ahol Isten helyére a Sátán került. A 
„hívők" többnyire eldugott helyeken, félreeső házakban tartják a fekete misét, 
amely szöges ellentéte a katolikus szertartásnak. Ma már bizonyítható, hogy 
a sátánisták több esetben emberáldozatot is bemutatnak ezeken a miséken, s 
az áldozatok fiatal lányok, illetve mindkét nembeli gyerekek. 

Egyes számítások szerint a sátánhívők száma napjainkban szerte a vilá-
gon mintegy másfél millióra tehető. A legtöbb ördöghívő Nagy-Britanniában, 
az USA-ban, Spanyolországban, Oroszországban, Mexikóban, Németország-
ban, Olaszországban és Franciaországban található, de erőteljes sátánista 
szervezetek mutatkoznak Romániában és Jugoszláviában is. Mi több, az USA-
ban és Oroszországban hivatalosan bejegyzett sátánista egyházak és szervezetek 
működnek, több keresztény egyház tiltakozása ellenére. Sajnos, a pentagramma 
(fejére állított ötszög) egyre több hívőt vonz, s a métely a társadalom minden 
rétegét érinti, de leginkább a stabil egzisztenciájú felső- és középosztályt. 

A modern sátánizmus atyjának Edward Alexander Crowleyt tartják, aki 
megalapította az egyik legnagyobb szektát, a SOTO-t. О a sátán prófétájának 
vallotta és hirdette magát, e témában több müve is megjelent. Nem mellesleg 
bizonyos Adolf Hitlerrel is baráti kapcsolatot ápolt. A SOTO-t számtalan más 
társaság követte: a Sátán Temploma, Lucifer Egyháza, Thelema Egyháza, a 
Sötét Erők Egyesülete stb. Efrem De Gatto sátánista pap egyenesen fekete 
pápának nevezteti magát, de van egy másik fekete pápa - sokak szerint az igazi 
- , Maitreya. Az ő valódi neve ismeretlen, az FBI és az Interpol mellett legalább 
hat ország rendőrsége körözteti. 1977. július 19-én állítólag Új-Delhiből 
Londonba repült, és ma is ott él. Kilétét csak akkor fedi fel - vallják hívei - , 
amikor eljön a nap, s a sátánisták átveszik a hatalmat a világ fölött. Már több 
meditációt meghirdettek, többek közt 1982. május 16-ra és 1986. december 21-
re, ám a „hívők" - és a rendőrök - hiába vártak. 

A sátánisták szempontjából mitikus 666 az új évezredben teljesedik be 
végérvényesen, mikor a Halak csillagkép helyébe a Vízöntő lép, és a sátánista 
tanok szerint Isten hatalmát a Sátán hatalma váltja fel. 

A római pápa több nyilatkozatban rámutatott a sátánizmus veszélyeire, 
felszólítva a világot a határozott fellépésre ellene. Sajnos, ez a veszedelmes 
tévtan azóta is változatlanul, sőt rohamosan terjed, mert számos ország kormánya 
kórosan túlzott liberális szemléletet, illetve bűnös nemtörődömséget tanúsít. 



ISAURA ÁTKA 

Ami a balgák szemében lehetetlennek látszott, rég megtörtént: miközben 
az európai filmek háttérbe szorultak Hollywood celluloidos tucattermékeivel 
szemben, a latin-amerikai sorozatok leiskolázták Sam bácsi portékáit. Saj-
nos, nálunk is. 

Nincs tévedés: bár a kereskedelmi tv-csatornák műsorán évek óta -
kezdettől fogva - az akaratlanul is erőszakot népszerűsítő amerikai krimi- és 
horrorfilmek dominálnak, azok népszerűsége jócskán elmarad a latin-ameri-
kai szappanoperákétól. 

Az utóbbiak diadalútja a Rabszolgasors című brazil sorozattal kezdődött, 
amelynek főhőse Isaura, egy hormonzavaros, fehér-néger rabszolgalány volt. 
Michael Jackson tudatosan megtervezett és végrehajtott metamorfózisának 
ismeretében az ilyesmi nem annyira meglepő. Annál inkább elgondolkodtató, 
hogy a világ számos országában nézők milliói izgulták végig a hősnő életének 
fordulóit. A kis rabszolgalány sorsát valószínűleg nálunk érezték át a 
legmélyebben, hiszen adománygyűjtő akciókat szerveztek a szerencsétlen 
teremtés felszabadítása érdekében. A színész és az általa alakított szereplő 
személye adott esetben (is) nyilvánvalóan egybeforrt, de ezúttal nem feltétlenül 
a színésznő kiváló tehetségét, hanem inkább a nézők bugyutaságát bizonyította. 

Mivel a legtöbb csoda három napig tart, idővel Isaura is leköszönt a 
képernyőről. Mielőtt azonban visszanyerte volna szabadságát, megtette 
kötelességét: kitaposta az utat a többi hasonló sorozat számára. Merthogy a 
szambaországból ezt követően egyre több sorozat furakodott be a tv-csatornák 
műsorába. A valamelyest igényesebb nézők hiába fintorogtak, mondván vagy 
gondolván, hogy a mennyiség mindenkor a minőség rovására megy - az üzleti 
érdek és a nemzeti sorsproblémák elkendőzésének szándéka szempontjából 
mindez nem számított. Minden épeszű ember jól tudta és tudja, hogy ezek a 
sorozatok magukon viselik a fércmüvek legjellegzetesebb ismérveit (elnagyolt 
karakterek, bambuska történetek, zavaros - ismétlődő epizódokban bővelkedő 
- meseszövés, semmitmondó párbeszédek stb.), az igazi kulturális értékek 
iránti igényt nem ismerő vagy arról leszoktatott tömegek körében az ilyen 
sorozatok továbbra is a legnagyobb nézettségnek örvendenek. A mexikói vak 
lány, az amnéziás énekesnő, az árva topmodell, a halászfalu szegény lakói és 
a különböző lelki münyavalyáktól szenvelgő dúsgazdagok mára szinte teljes 
jogú családtaggá váltak. 



Vajon miért? Mi a titka ezeknek a sorozatoknak? 
A helytálló válasz keresése közben nem kerülhetjük meg a nyilvánvaló 

tényt: kell a mese. Amelynek ugye vannak pozitív és negatív hősei, s azok 
szerepébe-helyzetébe a tévé előtt szorongva ücsörgő néző akadálytalanul 
beleélheti magát, azonosulhat velük vagy büntethetetlenül táplálhat ellenszen-
vet irántuk. Hogy mindez egy idegen világban történő, sivár szellemi 
pótcselekvés, ami elvonja a figyelmet saját valós létgondjaikról - a nézőkben 
fel sem merül. Mint ahogy - a legtöbbjükben - a szándék sem, hogy a szó betű 
szerinti értelmében tenni próbáljanak valamit saját helyzetük megváltoztatá-
sa érdekében. A sorozatok nézése közben óhatatlanul bekövetkező álmodozás 
sokkal kényelmesebb ennél. Kit érdekel ma már, hogy tettekkel valóságot, 
szavakkal - mások életének bámulásával - csak illúziókat lehet teremteni, 
formálni?! 

Szabó Dezső frappáns mondása jut eszembe: „Hogy mersz ilyen buta 
lenni?". 

Ami történt, megtörtént. Egy bájosra sminkelt arc, egy talányosan távolba 
meredő tekintet meghozta az átütő sikert az aztékok leszármazottainak. Isaura 
és Esmeralda, meg a többi futószalagon gyártott „személyiség" képes volt, 
ma is képes megbabonázni az egyébként - látszólag - normális életvitelű 
emberek tömegeit. A puszta látványnak történő behódolás világméretű, és 
naponta tanúi lehetünk. Isaura és hasonszőrű társainak átka ez, amelynek 
kártétele az emberi lelkekben szinte fölmérhetetlen, és talán jóvátehetetlen. 

Mint az európai - és köztük a magyar - filmek híve, némi kárörömmel 
látom, hogy az USA-védjeggyel ellátott akció- és horrorfilmek révén vilá-
gunkra erőszakolt amerikai mentalitás alulmaradni látszik a személyes tölte-
tű és érzelemdúsabb dél-amerikai sorozatokkal szemben. Persze, Hollywood 
filmgurui keresik és bizonyára megtalálják az „ellenszert", annak ellenére, 
hogy a legutóbbi idők akciófilmjeiben látható öldöklést már aligha lehet 
fokozni, és az sem mellékes, hogy az amerikai életformát gátlástalanul dicső-
ítő filmek iránti undornak már vannak jelei. Hosszabb távon ugyanez a veszély 
fenyegetheti a latin-amerikai sorozatokat is, hiszen itt meg az érzelgősséget 
lehetetlen tovább fokozni, s ami a lényeg: a sorozatimádók némelyike mára 
megcsömörleni látszik a teméntelen számú szenvedő szerelmes, vagy éppen 
boldog hős látványától. Nem csoda, hiszen a szirupos nyál szinte kicsordul a 
képernyőből - minden eshetőségre számítva akár lavórt is tehetnénk a 
készülékek elé-alá. 

Mi jöhet a latin-amerikai sorozatok cunamija után? 
Bár a kérdés egyelőre korainak tűnik, nem árt, ha tudjuk: India már rég a 

filmvilágpiac meghódítására törekszik, sőt, pár évtizeddel ezelőtt az akkor 



még fennálló szovjet birodalom bárgyú közönségét már sikerült meghódíta-
nia, a Gangesz vidékéről Európába szakadt kaszthulladék nem kis örömére. 
Mi több, a legújabb hírek szerint Banglades és Burkina Fasso filmipara is 
világhódító terveket szövöget. 

A következtetés egyértelmű: egyetlen észak- vagy latin-amerikai fllmgu-
ru sem alhat nyugodtan kétes értékű babérjain - meg kell küzdeniük a 
konkurrenciával, amelynek produktumai természetesen ugyanolyan gyatrák, 
csak éppen más helyszíneken, a megszokottól eltérő mentalitású emberekkel, 
esetleg agyafurtabban-zaftosabb történetekkel rukkolnak ki és hódítják meg a 
tömegeket. 

Amíg van rájuk igény. 



HOMO TELEVÍZIÓKUSZ 

A XXI. század elejére világunk civilizáltnak nevezett országaiban a tele-
vízió életünk szerves részévé vált. Kialakult a tévé-néző emberek életformája. 

Ennek a fejleménynek számos oka van, amelyek a kényelmi szempontok-
tól a romló gazdasági helyzeten és az egyéb szórakozási lehetőségek 
beszűkülésén át az intenzív agymosás szándékáig teijednek. Nem véletlen, 
hogy a műsorszóró láda rövid idő alatt meghódította az emberiséget. 

Már a kifejlesztés korszakában felismerték tömegbefolyásoló lehetősége-
it, amit annak idején a hitleri Németország propagandagépezete is igyekezett 
maximálisan kihasználni, nem eredménytelenül. Azóta változtak - finomodtak 
- a manipuláció módszerei, de a cél változatlan: befolyásolni, a tévétársaságok 
és a felelőtlen eszmei áramlatok kívánalmai szerint alakítani a készülékek 
előtt ülő emberek gondolkodását, viszonyát megkergült világunkhoz. Ez a 
törekvés - sajnos - nem ütközik leküzdhetetlen akadályokba, sőt - úgy tűnik - , a 
tulajdonképpeni áldozatok igénylik az elméjüket deformáló műsorokat. 

A kezdetben még nemzeti jellegű televíziózásnak mára befellegzett. A 
mérhetetlen mértékben elszaporodott kereskedelmi televíziók piacorientált-
sága a nézők igénytelenségével párosulva eleve lehetetlenné teszi a szellemi-
leg egészségesnek mondható, független műsorok készítését és sugárzását. Ezek 
a televíziók a reklámokból élnek és a legzsírosabb megrendeléseket a 
legnézettebb adók kapják. S mivel a legtöbb nézőt változatlanul a véres-
szörnyűséges akciófilmek, az ugyanazon kaptafára készült szappanopera-
sorozatok és a botránykeltő show-műsorok vonzzák - a kör bezárulni látszik, 
azaz esély sincs az egészséges szellemi táplálékot nyújtó műsorok számára. 

Az úgynevezett közszolgálati televízióknál sem jobb a helyzet. Ezek 
funkciója az ismeretterjesztés, az oktatás, az elfogulatlan hírközlés, a kultu-
ráltnak méltán nevezhető szórakoztatás, a nemzeti értékek ápolása és felmu-
tatása lenne, de nem az, mert ilyesmire nincs igény. 

A televíziózás egyfajta internacionalista egyenmundérba bújt: ugyanazok 
a sorozatok futnak Norvégiában és Dél-Afrikában, Kongóban és Banglades-
ben, Oroszországban és Brazíliában. Hollywood, Brazília, Mexikó, India és 
Hong-Kong elképesztő mennyiségben árasztja el celluloidra írt hülyeségek-
kel a világot. Velük szemben az európai nemzeti televíziók akkor sem tudnának 
labdába rúgni, ha nagyon akarnának. A nagyobb baj az, hogy nem is akarnak, 
s ez megbosszulja magát: az idegen televíziók negatív hatásai révén az emberek 



szemléletében és életfelfogásában bekövetkezett károk nagysága máris 
felmérhetetlen. 

A televíziózás azért népszerű, mert elkábítja a tudatot, megbénítja azt a 
képességet, ami az élővilágban valaha csak az embernek adatott meg: a 
gondolkodást. A kényelmi szempontnak döntő jelentősége van: csak meg kell 
nyomni egy gombot, s máris bárki hosszan bámulhatja a profi álomgyártók 
által mesterségesen teremtett világot, amelynek semmi köze a mindenkori 
nézők létkörülményeit meghatározó valósághoz. 

Egy viszonylag újkeletű angol „bölcsesség" szerint az ember otthona ott 
van, ahol a tévé-készülék. Ezzel a megállapítással veszedelmes mértékben 
azonosulni látszik a magyar társadalom is, hiszen a nemzetközi felmérés 
tanúsága szerint Európában éppen Magyarország lakossága tölti a legtöbb 
időt a tévé előtt: átlagosan napi 235 percet, azaz mindössze 4 perccel lema-
radva a világbajnok amerikai tévé-nézők mögött. (Érdekes - és ugyancsak 
elgondolkodtató - , hogy földrészünkön a svájciak mindössze kb. két órát 
televízióznak naponta.) Ezek a számok kiábrándítóan magasak, még akkor 
is, ha számításba vesszük a háttér-televíziózás jelenségét, amikor az emberek 
nem bámulják folyton a képernyőt, mert közben egyéb dolgokkal (is) 
foglalatoskodnak: kézimunkáznak, keresztrejtvényt fejtenek, elszunyókálnak, 
vagy a reklámszünetekben gyereket nevelnek, esetleg szeretkeznek. 

Korunk embere valószínűleg már nem lenne képes televízió nélkül élni. 
Ez a feltételezés azonban csak egy hosszú, világméretű áramkimaradás ese-
tén bizonyosodhatna be. 



GONDOLAT-ÖSVÉNYEN 

Valami van a levegőben. 
Émelyítő és bizonytalan, ugyanakkor ősrégi - kétségbeejtően eredeti - , 

ezerszer érzékelt. 
Miközben a jelen szaga örökre beivódik a testébe és lelkébe, az ember 

megérzi a jövőt, ami fátyolként hull az időnként fellobbanó felismerés erőtlen 
gyertyalángjára. 

Mindettől függetlenül folyton kísért a múlt: fekete lepelbe burkolózva 
rohangál az elme rosszul megvilágított folyosóin. Olykor megáll egy-egy ajtó 
előtt, kaján vigyorral rémisztgeti a bentlakókat. 

Igen, a félelem fénykorát éli, mert élheti. Van mitől félni! És az egyes 
ember félelme túléli gazdáját, beolvad a nagy egészbe, az emberiség kollektív 
félelmébe. 

Eljön az idő, mikor a tudat meghasad, s kettővé osztódó részeiből előbuk-
kan az Én és a Te, hogy aztán újra összeolvadva megteremtődjön a Mi. Mert 
mindhalálig Mi vagyunk, s ha más mód nincs, hát fotókon élünk tovább, mint 
dimenziójukat vesztett földönfutók. 

A Nagy Tudás agyernyőin a pusztulás képkockái peregnek. A film megtette 
hatását: üres a nézőtér. Híre megelőzte beteljesedését a komák, amit másként 
akartunk, másnak terveztünk, de más lett belőle. Mert mindannyian mások 
vagyunk. 

A saját másságunkkal semmi bajunk, ám a többieké dühítő, veszedelmes. 
Tégy a gyűlölet ellen! 
Bármit, csak ne kelljen lépten-nyomon hangoztatni: „Én veletek vagyok!" 
Az ember szavak híján húsból és csontból gyúrt közöny. Isteni félreértés! 

Mert beszélni kell a „hogyan lesz"-holnapról, s mindenről, amire van szavunk, 
és a nyelv képes gondolatokká lényegíteni a hangokat. 

Erősítsd fel a gondolatot! Kiáltsd az éterbe: „Én az ember vagyok!" 
Aki lettem: esetlen, elmeháborodott, öncélú kutató. Aki választ keres a 

kérdésekre, amelyeket megfogalmazni, szavakba önteni képtelen. Kénytelen 
átélni, megszenvedni és csonthéjában cipelni a gondolathalmazt, amely egyre 
nő, egyre hatalmasabb. Csak az ember fogy, s ehhez a fogyókúrához nincs 
szükség diétára. Elegendő érv hozzá az élet, pontosabban: az, amit annak 
nevezünk, s amiről mindenkinek más az elképzelése, amelynek jelentéstartal-
mát mindünk esetében másképp, nagy műgonddal szerkeszti meg a képzelet. 



Megvalósulás! 
Mert valami mindig megvalósul: létre jön valami új, vagy ami annak 

látszik. A valami tehát állandó, csak a mögöttes világ változik. Az ember 
pedig rútul becsapja önmagát. Számtalan módszert ismer és használ énjének 
tompítására, kilúgozására: kábítószer, alkohol, tévé, rádió, videó, szex, 
gyógyszer, vallás, divat, ami ugyanezt a cél szolgálja! 

Az ember persze szentül hiszi, hogy a bábukat ő mozgatja, s akaratától 
függően bármikor kiszállhat a „játékból". Hazugság! Attól, hogy bábukat 
mozgat, még nem képes kilépni önmaga bábu-létének korlátjai közül. 

Mit tegyen? 
A titkot csak a valóság tudja, ha egyáltalán létezik olyan. Mert „az igazság 

odaát van" - de ott is ugyanezt mondják. 



A GRAFFITI VÉDELMÉBEN 

Steven Spielberg „American graffiti" című filmje kétségtelenül a múlt 
század 60-70-es évei amerikai fiatalságának életérzését jelenítette meg. A 
spontán meseszövés, az atmoszféra, a vietnami háború iránti ellenszenv hűen 
tükrözte a kor fiataljainak gondolatvilágát. A címválasztás nem volt véletlen, 
hiszen maga a graffiti az „Egyesült Almokban" született, éppen a vietnami 
téboly időszakában. A hippik színes betűkkel, madarakkal és virágokkal 
díszített feliratokkal tiltakoztak a háborús öldöklés ellen. A nagyvárosi épületek 
falain egymást érték a hangzatos és frappáns jelszavak, melyek közül 
legismertebbé a „Szeretkezz, ne háborúzz!" vált. 

Az idő persze nem állt meg, a hippik lázadása alábbhagyott, kikopott a 
köztudatból, hogy a helyét más, új mozgalmak vegyék át. Hasonló változáson 
mentek át a falfeliratok is, kialakult belőlük az a fajta graffiti, amit ma 
ismerünk. 

A graffiti angol kifejezés, magyarra fordítva: kézzel festett falfirkák és 
feliratok. Eredetét tekintve korántsem XX. századi találmány: valamilyen 
formában már az ősembertől kezdődően jelen van a művészetben, hol intéz-
ményesített formában, hol a perifériára szorult szubkultúrák kifejezési mód-
jaként. A különböző korok természetesen tovább fejlesztették és a maguk 
arculatára formálták. A sumer, akkád, egyiptomi, föníciai, babiloni, hellén, 
római stb. épületek, paloták, templomok falán feliratok és ábrák hirdették a 
királyok, hadvezérek, bölcsek, apostolok cselekedeteit. A klasszikus falfest-
mények a reneszánsz korában jelentek meg a templomok falain és mennye-
zetén, lásd Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaelo stb. remekmívű 
alkotásait. 

A XX. század 70-es éveinek elején kibontakozó irányzat a kor társadalmi 
konfliktusait és érzelmi világát próbálta képileg megjeleníteni a falakon. (Csak 
emlékeztetőül: a falak minden korban meghatározott jelentéstartalommal 
bírtak: védtek, bezártak, magasba szöktek, leomlottak, láthatóak vagy 
láthatatlanok voltak. Talán a legismertebbek közülük: Siratófal, berlini fal, a 
hallgatás szicílai falai, a Kínai Nagy Fal, Babilon városfalai.) Nem tekint-
hetjük véletlennek, hogy a graffiti kezdetben szorosan összefonódott a falak-
kal, ezen belül főként a kopár tűzfalakkal, amelyekben a fiatalok saját sivár 
életük szimbólumát látták, s leküzdhetetlen késztetést éreztek annak színe-
sebbé, érdekesebbé tételére; legalább a falakat, ha már az életüket képtelenek 



voltak. A Pink Floyd is „A fal" címet adta híres dalának és filmjének, 
amelyekben megpróbált tükröt tartani korának társadalma elé. Más kérdés, 
hogy a társadalom nem óhajtott szembesülni önmagával. 

A graffiti művészetét a színek sokfélesége és a sajátos vonalvezetés jellemzi. 
A kezdeti ábrákat, amelyek mindenkihez szóltak, felváltotta a szelektív, kódolt 
kifejezési forma, amit csak egy szűk, beavatott réteg képes megérteni. Agraffitin 
belül is vannak különböző irányzatok, az értelmetlen firkálmányoktól a minden 
tekintetben művészi értéket megtestesítő alkotásokig. Az első graffitis állítólag 
egy Taki nevű new yorki srác volt, aki a rajzai alá mindig odaírta a nevét és 
utcájának számát. Mondanivalóját, mert természetesen volt neki, a lehető 
legnagyobb tömeghez szerette volna eljuttatni. Hamarosan követői is lettek. 

Minden falfestő igyekszik kialakítani egy sajátos egyéni ábrázolásmódot, 
amelyről könnyen felismerhetik. Nem elhanyagolható tényező, hogy a vérbeli 
graffitis által felhasznált festéknek lopottnak kell lennie. 

A graffiti széles körű térhódítása következtében a tűzfalak, aluljárók, 
sikátorok és kerítések már nem jelentettek igazi kihívást. Az újabb generáció 
nem csak a színkompozícióban és formákban vezetett be újítást, hanem a 
hordozó felületek tekintetében is. A graffiti tehát megjelent a metró- és 
vonatkocsikon, hidakon, villamosokon, telefonfülkéken, emlékmüveken stb, 
és a rendőrök tehetetleneknek bizonyultak az önkifejezés eme formájának 
elterjedése ellen - a graffiti meghódította egész Amerikát. 

Az utcai bandák igen hamar felismerték a graffiti nyújtotta lehetőségeket, 
s azonnal felhasználták a saját céljaikra: falfirkákkal jelölték meg „felségte-
rületüket", kódolt üzenetekkel adták egymás tudtára követeléseiket, 
fenyegetéseiket vagy éppen békeajánlatukat. A rendőrök vajmi kevés sikerrel 
próbálták megfejteni ezeket az üzeneteket. Végül is a törvényhozás sietett a 
rend őreinek segítségére: nagymérvű szigorításokat vezetett be, s ezeknek 
köszönhetően az Egyesült Államokban mára lényegesen sikerült visszaszorítani 
a graffiti mozgalmát. 

A múlt század 80-as éveinek elején a graffiti átkelt az Atlanti-óceánon és 
megvetette lábát az öreg kontinensen. Kevesebb, mint húsz év alatt meghódí-
totta egész Európát. Nagy vonalakban az amerikai séma honosodott meg, de 
az európai fiatalok a saját érzelem- és gondolatvilágukat igyekeztek 
megjeleníteni a falakon. A földrész keleti felének országaiban, a kommuniz-
mus bukása után elterjedő falfirka és falfestészet (a megkülönböztetés indo-
kolt) őszintébb, megrázóbb és mélyebb tartalommal bírt. A szabadság 
illúziójának eufóriájából felébredő fiatalok rádöbbentek a keserű valóságra, 
és csalódásaik fekete árnyai rávetültek Budapest, Pozsony, Varsó, Moszkva, 



Kijev, Berlin, Kolozsvár stb. falaira. Az álmodozások kora lejárt - komor 
ábrák és feliratok tudatták a világgal, hogy egy nemzedék szegényebb lett egy 
nagy álommal. 

Amerikához hasonlóan Európában is kialakultak a graffitis bandák. Az 
utcagyerekekböl, külvárosi kölykökböl, unatkozó középosztálybeli fiatalok-
ból álló csoportok változatlanul igyekeznek jól megkülönböztethető stílusje-
gyeket használni. Az életfelfogás, a pillanatnyi hangulat kifejezése közben 
egyik-másik graffitis művészi magasságba emelkedett, közülük később többen 
elismert festőművészek lettek. 

A falfirkák világa elsősorban a kamaszoké és a huszonéveseké. Ez a 
korosztály közismerten izgága, nagyszájú, lázadó és kalandra vágyó. Szeret-
nének a figyelem középpontjába kerülni, s e célra alkalmasnak vélik a jól 
látható falfelületekre pingált ábrákat. Sok európai országban is próbálták 
megzabolázni, megfelelő mederbe terelni a graffiti mozgalmát, nem sok si-
kerrel. Minden országban büntetik a graffitit, de épp ez jelenti a kihívást: a 
törvény kijátszásával alkotni maradandót. 

Sokak véleménye szerint a graffiti nem más, mint a huliganizmus mellék-
terméke, valójában korunk egyik legkreatívabb művészeti ága, amelyre - a 
szélsőségektől megtisztult falfestészetre - szükség van, eltűnése űrt okozna 
az egyetemes emberi művészetben. 



III. 

DAMASZKUSZI ÚTON 

D. éveken át rendíthetetlen hűséggel, besúgóként szolgálta a rendszert. A 
vélt vagy valós ellenség leleplezésében elévülhetetlen érdemeket szerzett. 

Fanatizmusára jellemző volt, hogy egyetlen, a rendszer szemszögéből 
helytelennek minősülő gondolatáért önmagát is feljelentette, és a bíróság előtt 
a legsúlyosabb büntetést kérte. 

Felettesei közbenjárására, akik számon tartották korábbi érdemeit, meg-
bocsátásban részesült. D.-t mérhetetlenül felháborította a pozitív diszkrimi-
nációnak ez a fajtája. Hűsége óhatatlanul megrendült, elenyészett, sőt, attól 
kezdve minden erejével a rendszer ellen küzdött. 



XXI. SZÁZADI MONOLÓG 

Fiúk! Ne hagyjuk, hogy az imperializmus és a kapitalizmus arassa le a 
szocializmusért végzett verejtékes munka gyümölcseit! Arassuk le mi, és osszuk 
szét az emberek közt. Az ínséget. így a saját javaink értéke növekszik. 

Lenin vagy nem Lenin?: ez itt a kérdés! 
Miért félnénk, elvtársak? Hiszen a szakadék, amely köztünk tátong, 

meggátolja a népet abban, hogy felelőtlenül közénk furakodjon! Különben is: 
mindent a nép nevében, a néppel, a nép által, de semmit a népnek. Legfeljebb 
cirkuszt és pénteki kenyeret, ennyi is megteszi, akár eszi, akár nem eszi. Ez 
már Rómában is működött. Csakúgy, mint a szocializmus, amelynek a motorja 
oly sokat fogyasztott, hogy fenntartására ráment a gatyánk is. Na jó, nem pont 
a miénk. 

Lenin grád volt - hangzott a felelet történelem órán. És hogy acél kell az 
országnak, acélos emberek: erősek, makkegészségesek, hogy bírják a szibéri-
ai klímát. Nyaralást a télben! Éljen a szabadság! Kenyéren és vízen. Mert az 
még akad, amíg nem privatizáltatjuk a forrásokat. 

Ne feledjük: a pénzhez pénz kell! Mert a haladást nem „agyják" ingyen. És 
ami itt hiány, amott többlet. A mi zsebünkben több lett a pénz, a szakadék túlsó 
szélén több lett az ember. És a kapitalizmus? Korábban kétségbeesetten próbált 
kihúzni minket a mélyből, ma már ő is bajban van, elkeseredetten igyekszik 
megkapaszkodni a peremen. Mi azonban ne féljünk, mert amíg ő így küszködik, 
mi felkapaszkodunk a hátán. Ha muszáj, foggal-körömmel is, elvtársak! 

Az elvek változnak. Elavulnak, újak jönnek. De a pénz marad! Mert a 
pénz - hatalom, és a hatalom - még több pénz. Egyszerű ez. Tessék? Hogy a 
tudás is hatalom? Na igen, de csak akkor, ha pénzzel öntözik. 

Hogy a szegény ember legkisebb fiának nem terem babér a krumplilevesé-
be, és hamuban sült pogácsára gyűjt? Semmi akadálya - a hamu már megvan, 
hiszen tűzre dobta álmait. 

Borban az igazság! Elvtársak, adjuk olcsón a szeszt, és a problémák egy 
csapásra megoldódnak. Az extra profit úgyis csak ráadás. A lényeg az, hogy a 
gondolat megfeneklik az alkohol dagályában. Hogy némely renitensek 
küzdelme belefulladjon a szesz áradatába. Mi gondunk azzal, hogy az ínség 
harsányan mulat, és bármit iszik, a szájából keserűség fakad?! 

Miénk a világ, elvtársak: a múlt, a jelen, a jövő! Ne siránkozzatok hát, döntsétek 
a tőkét a zsebembe - hadd építsem tovább a saját kommunizmusomat! 



KISEMBER NAGY ÁLMA 

Ahrimán uralma alatt Kisember állandó félelemben élt. Meghúzta magát, 
vigyázva, nehogy bárkivel is összetűzésbe kerüljön. Leginkább a hatalom 
embereitől rettegett, s ha tehette volna, eltitkolja saját létezését is. 

Elméje mélyének egyik rejtett zugában azonban ott munkált, lüktetett a 
gondolat, hogy a nyomasztó világnak, amely körülvette, bekebelezte és fogva 
tartotta, véget kell vetni. Teljes szívéből gyűlölte a Hazugság Birodalmát, amely 
az övé mellett sok millió kisember életét megnyomorította. Gyakran arról 
álmodott, hogy megtörténik a csoda, Ahrimán hatalma és a Hazugság 
Birodalma összeroppan, elenyész, s helyette valami új, jobb következik. Ez 
volt Kisember legnagyobb és legszebb álma. 

Aztán eljött az idő, amikor úgy érezte, képtelen tovább tűrni. Félelmét 
nagy nehezen leküzdve arra merészelt gondolni, hogy ki kell mondania az 
igazságot, amelynek erejétől a sorstársai felbátorodnak, a gyűlölt birodalom 
pedig belülről bomlani kezd, s végül összeomlik. 

Nem tévedett: amit alig mert remélni, megtörtént. 
Kisember boldogsága határtalan volt. Reménykedve nézett a jövőbe, 

makacsul hitte, hogy a sok rossz után csakis jobb idők jöhetnek. 
Csakhogy a nagy boldogságnak mihamar vége szakadt. Kisember egyre 

értetlenebbül állt a dolgok előtt. Megdöbbenve tapasztalta, hogy a Hazugság 
Birodalmának romjain ijesztő gyorsasággal kialakul az Önzés Birodalma. 
Szívébe hasított a felismerés: Ahrimán uralmát Lucifer uralma váltotta fel. 

- Korábban mindenkire kötelező volt az egyforma szürkeség, belénk 
nevelték a szolgaság, a kiszolgáltatottság érzetét. Az a világ megszűnt, de mit 
hozott Lucifer uralma? Az ügyes, fondorlatos csábító az egyéni kiteljesedés-
sel, gazdagsággal és szabadossággal kecsegtet, s közben legalább annyi 
igazságtalanságot és szenvedést okoz, mint annak idején Ahrimán! - gondolta 
elkeseredve Kisember. 

Reménytelenül elbizonytalanodott, az új világban sem érezte jól magát. 
Meghasonlott, önmagába fordult. Úgy érezte, most már végleg kisemmizték: 
elvették az életét, a jövőjét, a hitét, a munkáját, még az álmait is. 



TALÁLKOZÁS VITÉZ KŐBÁNYAI VILÁGOSSAL 

Az uraság a szomszéd utcában lakott, ahol a fater - lévén igazi társasági 
lény - sokadmagával mindennapos látogató volt. 

Igaz, akik oda jártak, a legmélyebb jóindulattal nézve sem tartoztak az 
úgynevezett előkelő társasághoz: poháremelgetős eszmecseréik után nemegy-
szer keresték eszméletüket az asztal alatt. A fater rendszerint a kései órákban 
érkezett haza, tengerészjárással. A mutter közhelyszámba menő okvetet-
lenkedésére válaszolva elcsukló hangon mesélt régi jó barátjáról, s közben a 
tisztelet fátyla lengte be szavait. Réveteg tekintettel nekem is elmesélte, 
mennyire szerencsétlen ő, s ha a barátja, a Nagy Uraság nem tartaná benne a 
lelket - nem is tudja, mi lenne vele. 

Kíváncsi lettem a titokzatos uraságra, s elhatároztam: legközelebb a faterrel 
tartok, hogy találkozhassak agyondicsért barátjával. Az alkalom már másnap 
előállt. A fater oldalán izgatottan léptem be az ivóba. Meglepődve figyeltem 
fel a sok ismerős arcra. Nem csak bácsik voltak ott, hanem nénik is, pedig 
addig azt hittem, az ilyesmi férfias dolog. 

Faterom a pulthoz lépett, amely mögött túlsúlyos férfiú állt koszosfehér 
köpenyben. 

- Két sört, Lacikám. 
A pultra könyökölve hozzátette: 
- Elhoztam a kölköt, hadd tudja meg, mi az élet. Igaz, Babolcsay néni? -

fordult somolyogva egy megállapíthatatlan korú asszonysághoz, aki merev 
tekintettel bámulta poharának alkoholszintjét. 

A csapos két barna palackot tett a pultra. A fater magához vette azokat, 
elindult a sarokasztal felé. Otthonos mozdulatai azt sugallták, az a kedvenc 
helye. Lerakta a palackokat, majd leült. Én is. 

A pillanatnyi figyelem, ami a terembe lépve felénk rebbent, rég eloszlott. 
Türelmetlenül forgattam a fejemet - az uraságot, a fater barátját keresve. Büszke 
voltam arra, hogy az öregem barátja előkelő uraság. Csakhogy a tömegben egyetlen 
úrias külsejű alakot sem találtam. Megkérdeztem a fatert, hol késik a barátja. 

-Ugyan, fiam. О sohasem késik - már itt van! - és felemelte sörrel telt poharát. 
Később, ahogy múlt az idő, egyre több palack került az asztalra. így zajlott 

le első találkozásom Vitéz Kőbányai Világossal. Arra még emlékszem, hogy 
sötétben mentünk haza, s ennek a mutter nem örült. 

...Ma már nekem is országos cimborám Vitéz Kőbányai, bár a mutter szent 
meggyőződése szerint a faterrel együtt alárendelt szerepet játszunk ebben a 
viszonyban. 



EGY TALÁLMÁNY KÁLVÁRIÁJA 

A fene tudja, milyen régen - talán annál is régebben - , amikor nem ismerték 
a villamos energiát, a mobiltelefont, a hamburgert, de még a szárnyas betétet 
sem - az emberiség éppen saját tudatlanságának alapjain munkálkodott. Ez 
volt akkoriban a való világ. 

De ne essünk kétségbe! Ezekben a sötét, calgonmentes időkben is akadtak 
zseniális elmék. Ezek egyike például előállt egy találmánnyal, amely 
gyökeresen megváltoztathatta volna a korszakot, jócskán túlmutatva azon. 

Emberünk a lázas munkával elkészített prototípust örömmel mutatta be a 
szabadalmi hivatalban. A hivatalnokok persze már akkor is a hivatásuk 
magaslatán álltak, akarom mondani: ültek, teljes értetlenséggel a szerkezet 
előtt. Hosszadalmas aktatologatás után a találmány ügyét tovább utalták a 
gazdasági minisztériumhoz, ahol az végre hozzáértő emberek elé került, akik 
azonnal megállapították: a szóban forgó találmány ügyében a közlekedési 
minisztérium illetékes. A nevezett tárcát birtokló miniszter azonban éppen 
szabadságát töltötte a Süttetem-A-Hasam-szigeteken. 

Beleunva az időhúzásba, emberünk úgy döntött, egyenesen a korabeli 
köztársasági elnökhöz fordul. Az államférfiú rendkívül elfoglalt volt, de ízig-
vérig politikus: felmérve a találmány ügyének horderejét, összehívta a kora-
beli parlamentet. Döntsenek a képviselők! 

A feltaláló büszkén mutatta be az automobilusnak nevezett találmányt a 
nagytiszteletű honatyáknak. Duzzadó kebellel magyarázta el a szerkezet működését, 
színes szavakkal ecsetelve annak előnyeit, felhasználhatóságának sokrétűségét. 

Az észérveknek azonban már akkor sem volt foganatja: az automobilus 
nem igazán nyerte el a döntéshozók tetszését. 

Némelyek a kerék ellen emeltek kifogást, mondván: az még nincs is 
feltalálva. Mások a szagártalmak súlyosságát hangoztatták. Ráadásul a lóte-
nyésztők érdekeit védő lobbitársaság erőteljes nyomást gyakorolt a képvise-
lőkre. Summa summarum: a találmányt elutasították. 

Emberünk lelkesedése kipurcant. Sértődötten, csalódottan beszállt az 
automobilusba és kiautózott a köztudatból. 

Az államvezetésnek természetesen szüksége volt eredményekre, korszak-
alkotó találmányokra. E megfontolásból a parlament - mármint a korabeli — 
elrendelte annak a tudósnak (mellesleg: a miniszterelnök sógorának) 
méltatását, aki feltalálta a spanyolviaszt. 



TANMESE 

A reggeli hírekben jelentette a rádió: „A harangok Rómába mentek". 
Nem kacsa volt. Az ország lakossága hiába várta a déli harangszót, az 

bizony elmaradt. 
1456 óta ilyen még nem volt. Az emberek zúgolódni kezdtek, és az elége-

detlenség egyre nőtt: sztrájkok, tüntetések, zavargások követték egymást. 
Az ellenzék a kormányt vádolta, a kormány az ellenzék szabotázs-akció-

járól beszélt. A társadalmi szervezetek aláírásgyűjtő kampányt kezdtek a 
harangok visszaszerzéséért. A parlament vizsgálóbizottságot állított fel, a 
kormány válságstábja állandóan ülésezett. 

Teltek a napok, és nem változott semmi. A harangok Rómába mentek -
slussz. 

A helyzet válságosra fordult, a gazdaság összeomlása elkerülhetetlennek 
tűnt. A tőzsdei mutatók rohamosan zuhantak. Az egyház égi jelet vélt felfedezni, 
a vallásos emberek a világvégére készülődtek. Némelyek a zsidók mesterkedését 
sejtették a történtek mögött. A hazafias párt képviselői szerint a problémát 
csak Hunyadi János oldhatná meg. Az egyház szentté avatta Kapisztrán Jánost, 
és kinyilatkoztatta egyedüli illetékességét az ügy megoldására. Önjelölt próféták 
jelentek meg, parafenomének ajánlották fel a segítségüket. A kisebbségi 
etnikum Strasbourgban panaszolta el, hogy a történtek alatt az ellenük irányuló 
diszkrimináció értendő. A kormány tehetetlennek bizonyult, ereje kimerült a 
sajnálkozásban. A parlamenti honatyák közt személyeskedő durvaságig fajult 
a meddő vita... 

Miska bácsi, innen Nagymuzsalyból egyszer csak megelégelte az orszá-
gos tehetetlenséget. Kezébe vette magyarigazolványát, nyakába az ország-
utat, és meg sem állt Rómáig. Három ostorsuhintással hazaparancsolta a tékozló 
harangokat. 



EGY FRONTHARCOS NAPLÓJÁBÓL 

Csodaszép, verőfényes téli napra ébredtünk. Távolról az ágyúk párbeszéde 
hallatszik, fejünk felett vidáman fütyörésznek a lövedékek, időnként fülszagga-
tó durranással csapódnak be az állásainkba. Ilyenkor néhány katona akrobatákat 
is megszégyenítő stílusban, fejét vesztve repül a helyszínről, nemegyszer dupla-, 
sőt tripla szaltót produkálva. Az egyik durranás után társam karja csapódik az 
arcomba, s ettől begurulva, dühösen indulok a gazdája keresésére. 

Előttünk, a barnás hóval borított mezőn a tegnapi támadás óta katonák 
napoznak rendezetlen alakzatban. Magatartásuk már-már kimeríti a dezertálás 
fogalmát. Volt köztük egy mókás alak, aki furcsa arccal állandóan engem bámult. 
Azt hittem, éhes, de tévedtem. Egy idő után már nem idegesített. Az éjjel viszont 
odébb állt, fekvőhelyén egy üres gödör emlékeztet üres tekintetére. 



Másnap. Szokatlanul alacsonyan repülnek a golyók, mire a szakasz 
egybehangzóan jegyzi meg, hogy fagy lesz. Az öreg katona ugyanis nem 
találgat, belőle a tapasztalat beszél. 

Az ipsék odaátról ellátnak bennünket olvasnivalóval is. Repülőgépről 
szórják le. A lapokon mindig ugyanaz a szöveg, ráadásul képek nélkül. Pedig 
mit nem adnék egy női magazinért, vagy akár a Lenin-összes egyik kötetéért! 

Ja, majdnem elfelejtettem: tegnap ünnepnap volt, kaptunk fejenként két 
deci pálinkát. Csak az altisztek ne üvöltöznének folyton. Vigasz, hogy néha 
rájuk is jár a rúd. Például nemrég a közelemben csapódott be egy bomba, 
amitől a szitkozódó őrmester úr teljesen szétszórt lett. Mindig is tudtam, hogy 
nyíltszívű - de hogy ennyire?! Kaptunk helyette másik őrmestert, amolyan 
harcsabajszú, ordítozó vadállatot. Ez a kedvenc fajtám, elhasználtunk már jó 
néhányat belőle. Ez sem húzta sokáig. Valami mázlistának protekciója lehet 
odaát, mert egy kósza lövedék őrmesterünk torkára fagyasztotta a soros 
káromkodás befejező részét. Közülünk sokan a vallásos Simekre gyanakodnak, 
aki nem nézi jó szemmel az istenkáromlást. 

Különben jól megy a sorom, én vagyok a rangidős, mindenki hozzám méri 
az itt töltött napokat. Úgy is mondhatnám, műemlékké váltam az újoncok közt. 

Ma reggel újabb rohamot indítottunk, ki tudja, hányadikat már. A megadott 
jelre kiugrottunk az árkokból és őrülten ordítozva rohanni kezdtünk az ellenséges 
állások felé. A mező közepén járhattam, amikor észrevettem, hogy a lábaim 
megelőznek engem. Megpróbáltam utolérni őket, de nem sikerült. Most itt 
fekszem a havon, jó tíz méterre hűtlen lábaimtól, és a süvítő lövedékek fényeit 
bámulom. Sebaj: legalább nem érzem, hogy lefagynak a lábujjaim. 



DUMA ELMEFULLADÁSIG 

Hol volt, hol meg nem volt, amikor kiverte a biztosítékot. Mármint a 
hideg. Merthogy tél(en)vízbe esni, az a hideglelés. Botor ember, aki ilyesmi 
után kutat, azaz botorkál, amíg el nem csúszik a jégen. No de félre a csúszta-
tást! Mielőtt összehordanék itt hetet a hóból, belekezdenék. Egy igaz történetbe, 
ami annyira igaz, hogy én találtam ki. 

Na tessék! Mi ez a fintorgás? Az ember talán csak valótlant találhat ki? 
Ékes cáfolat a postásgyerek esete, aki Vágó minden kérdésére kitalálta a választ, 
aztán meg vitte a millkókat. 

Hm. Már az öreg Fugger is megmondta: pénzben az igazság. 
Az ám, a történet. 
Augusztus 29-ke volt, de lehet, hogy február 16-ka. Nem tudhatom 

pontosan, mert manapság annyira egyformák a hónapok, hogy naptárak nélkül 
meg sem tudnánk különböztetni őket egymástól. Pontosabban (a genyei bakter 
szavaival élve): úgy hasonlítanak egymásra, mint egyik tojás a másik almára. 
Persze, a naptár is csak egy papiros, amire azt írnak, amit akarnak. Akárki 
emberfia hogyan is tudná azt ellenőrizni? így aztán, ha netalán átalszik egy 
napot, máris felborul a rend. Nincs kitől megkérdezni a valót, hát azt hiszi, 
még csak holnap van, pedig az öreg Bodri már a holnaputáni ugatja. Bizony, 
eb ura fakó! De ne mélyedjünk el a filozófia sűrűjében, mert az ilyesmi nem 
jellemző egy jólnevelt honpolgárra. 

Szóval, teljesen mindegy, milyen nap volt akkor, kivált így, hogy fogal-
mam sincs róla. Egyébként semmi értelme a részletekkel való bíbelődésnek, 
ha az egészet úgysem értjük. Mert az egész is sokféle lehet. Van, amelyik sok 
kicsi, sokra megyünk vele. A másik meg két féle, de az egészen gyáva. Van, 
amikor a tér fél, ha randalíroznak a futballhuligánok. És van, ami egészen 
más. Részleteiben ugyan emlékeztet valakire, csakhogy egy disznócsülökből 
a hentes sem tudja megmondani, kapott-e annak a gazdája plüssjátékot Unió 
bácsitól. Hát igen, ma már a disznóknak sokkal jobb dolguk van, mint az 
emberfiának. A lánya még csak elél valahogy, ha másképp nem, hát 
terpeszállásban; de legalább állásban van, nem úgy, mint az anyja, aki szerette 
a munkáját, az mégis elhagyta. 

Ide kívánkozik egy Ma Ji-bölcsesség: „A rocker legyen hülye, de tudjon 
biliárdozni". 

Ugye?!: mi más ez, mint a gondolati megjelenítés magasiskolája, szipor-
kázó szilánk az emberi értelem barázdáinak szürkeségéből, amely szervesen 



illeszkedik a nagy egészbe! (Hú, egészen beleszédültem) Már megint az egész. 
Valószínűleg egészség-mániás vagyok. Na persze, mindenki arra vágyik, amije 
nincs. A kincset mindig akkor ismerjük fel, amikor már elherdáltuk. Krőzus 
is akkor jött rá, mennyire gazdag (volt), amikor már Küroszt szolgálta. Igaz, 
egy királyi szolgának jobb dolga van, mint a szolgák királyának. A királyi 
szék oly ingatag, ráadásul olykor pazar napfényben fürdik, máskor meg árnyék 
vetül rá, így lesz belőle árnyékszék. Hát igen, ez a létezés szaga. Nem annyira 
híres, mint a Forsyte, de ezt mindenki szükségszerűen ismeri. Másfelől: az 
agyszellentésnek - mint tudjuk - nincs szaga, legfeljebb képletesen, amely 
inkább a gyomrot facsarja, nem az orrot. 

Dugulj már el! - mondaná erre tanult kollégám Dercenből. 
Nem tehetem, mert némely jól informáltak, akik mindig tudják a frankót, 

azt rebesgetik, hogy szegény ember vízzel főz. Erre csak azt mondhatom: de 
nem Afrikában! (Sic! Rasszizmus! Fejbe vág a cenzúra.) 

Mégis duguljak el? Mindjárt! Még annyit: eddig azt hittem, én fogom 
megváltani a világot. Most, amikor nekiveselkednék, látom: a váltás megtör-
tént. Aprópénzre. A megváltásban már nem lehetek soros, legfeljebb a boltok 
előtt. Ott meg minek? Hogy a pénztár előtt jusson eszembe, mennyire üres a 
zsebem? Igaz, nem üvegzseb, és nem is teljesen üres. Benne az öklöm. 



AZ INTELLIGENCIA TITKAI 

A magyar építőiparban eltöltött évtized alatt sok emberrel vetett össze a 
sors. A megélhetés kényszere szülőföldem majd minden zugából ide hajtja az 
emberek sokaságát, akik foglalkozásuk és végzettségük tekintetében igencsak 
tarka képet festenek: sebésztől a csordásig, az ungvári tévé munkatársától a 
bukott rendőrig, költőtől a szakmunkásig terjedt a skála. Voltak, vannak 
közöttük nagyon egyszerű emberkék is, mint a nagydobronyi Sz. K. Zoltán, 
akivel Százhalombattán találkoztam, és aki igazán kiérdemelte, hogy emlékét 
megörökítsem. 

Nem mindennapi figura volt. Amellett, hogy egyáltalán nem értette a viccet, 
őt meg alig értették meg a többiek, a helyi (anyaországi) munkatársakról nem is 
szólva. 

Mivel a többiek húzódoztak a társaságától, a művezető hozzám osztotta 
be. Hosszú napokon át hallgattam zavaros történeteit „latisról", kazahsztáni 
munkájáról, a templomi kórusról, s egyebekről. Már név szerint fel tudtam 
sorolni teljes ismeretségi körének alakjait. Az csak természetes, hogy nemigen 
tudtam szóhoz jutni mellette. Néha úgy tűnt, nem is hozzám szólnak a szavak, 
csak alibinek használ, hogy ne legyen feltűnő, ha magában beszél. Egy idő 
után úgy vettem észre, hogy megkedvelt engem, már csak azért is, mert én 
nem űztem gúnyt sajátos beszédmodorából. Ezt a felismerést látszott 
alátámasztani a tény, hogy karácsonyra meghívott magához, így: 

- A főtéren leszállsz a buszrú', jobbra áz első ucca. Ződ kapu, Horváth 
Pista bátyámmá' szembe'. 

Szóval, ez volt ő. 
Egy ízben az egyik helyi szakival kiegészülve, hármasban betonoztuk 

valamilyen bekötőút vízelvezető árkát. Zoltán, lévén hívő és templomjáró 
ember, minden beszédtémát ezúttal is mihamar a vallásra terelt. Próbáltam 
kiszélesíteni és változatosabbá tenni a beszélgetésünket, több-kevesebb sikerrel. 
Ráeszméltem, hogy Zoltán erőteljes térítési szándékkal sulykolja belénk az 
egyházzal kapcsolatos dogmáit, szabályos monológot kerekítve ki, amelynek 
során, szokásához híven, sokszor önmagával keveredett ellentétbe. Egy ilyen 
alkalommal, megragadva pillanatnyi zavarát, magamhoz vettem a szót és 
kifejtettem a témával kapcsolatos álláspontomat. Ervelésem szemmel láthatóan 
nem nyerte el a tetszését, mivel haragosan kezdett hozzá újfent a már 
számtalanszor hallott okfejtésébe. 



Az öreg anyaországi kőműves, aki mindaddig csendben hallgatta a 
diskurzust, ekkor megszólalt, Zoltánhoz intézve a kérdést: 

- Látom, Zoli, te intelligens ember vagy. 
A dobronyi paraszt hirtelen felkapta a fejét és összeszűkült szemmel, éles 

tekintettel nézett a kollégára. Már-már azt hittem, nekiront a közbeszólónak, 
de nem tette; csak ennyit mondott: 

- Mit böszélsz, te? Én tisztességes református ember vágyok! 
Ez a kiszólás idővel szállóigévé vált a Százhalombattán dolgozó kárpátal-

jai kontingens körében. 
Ugyancsak ő adta elő azt a történetet is, amelynek szereplője bármelyik 

kárpátaljai honfitársam lehetne, csak éppen Zoltán ízes beszédmódja tette 
leginkább emlékezetessé. A történet valójában egy beszámoló, amelyben 
elmesélte a magyarországi munkatársaknak, hogyan utazott vissza Százha-
lombattára hazulról. 

- Felültem áz elektricskára, oszt elmentem Csápra. A mágyár vonat mán 
majdnem indult, de a támosnyik meg feltartott. A ződek meg aztat kérdezték, 
hová mögyek. Én meg azt mondtam, hogy rokonokhoz. Oszt a fángli meg a 
kártecsnyi ott vót a táskámba'. A vonaton meg egy kátonacimborámma' 
tálálkoztam, oszt rögtön bevágtunk egy bánka bort. Mire jött a provodnyik a 
bilétát nézni, mán az övét ittuk. Mondta, hogy ű is vót Latisba'. Pestig együtt 
gyöttünk, oszt még megittunk egy bákál sört meg féldecit a vogzálba'. Utána 
mentem le az exkalátoron a metróba. Gyorsabb áz, mint a kránváj. De mán 
ekko' igen megéheztem. Az asszony pakolt be otthol zsáreni krumplit 
szoszilszkivel. Azt ettem a battai vonaton. De evve' mán hamarabb ideértem. 
Mánis mondtam Sanyi bácsinak, aggyon áváncot, hadd kínáli meg a fíjúkat, 
mer áz enyémet megittuk a kátonacimboráva'... 

Amíg Zoltán mindezt elmesélte, lejárt az ebédidő, mindenki folytatta a 
munkát. A helyi kollégák tőlem tudakolták, miről is beszélt ez a manus. 



AHOGY A FÉLELEM HOZZA 

Mit adhatok neked én, és mit adhatsz nekem te? 
Szabálytalanul dobogó szívek keresik az utat egymás véredényeibe, tétován 

mohó karok a szerelmet forró testek ölelésében. Vágyat szít a másik közelsége, 
vihart a hiánya. 

Mi történik velünk? 
Valami magától értetődő, mégis megmagyarázhatatlan érzés csodája, amit 

évezredek óta hiába próbálunk a felismerés szavainak szobrába önteni. A 
megismerésért vívott eme harcban nem győzhetünk. 

Még ha sikerülne, akkor is csak vesztesek lehetnénk. Mert: melyik nép 
javát szolgálta valaha is polgárháború? 

Ezt a csodát ma szerelemnek nevezzük, s hol felmagasztaljuk, hol be-
mocskoljuk - ahogy a beteljesülő vágy vagy éppen a beteljesedetlenség 
kudarcélménye hozza. 

Öntudatalattinkban az ős-asszony és az ős-férfi párzási ösztöne mélyült el 
és késztet a másik keresésére, birtoklására. Nő és férfi együtt alkot egészet. 
Létünk az asszonyi ölből ered, és mi, férfiak, mindegyre oda vágyunk vissza. 
Ennek az erős vágynak csak a nemi kozmopoliták tudnak ellenállni, de ők a 
csoda teljes varázsát eleve nem is érzékelhetik. 

Intelem: ne szégyelld, de a külvilág előtt titkold a szerelmet, mert az 
irigység gyermekké változott, hogy tönkretegye azt, mérgezett nyíllal átütve 
szívedet. 

Ezek után mérlegeld, hogy elsuttoghatod-e a varázsigét: „Szeretlek, Ica". 
Miért hoztam szóba mindezt? Egy régi, igen kedves ismerősöm kért meg 

rá, aki ma már a túlvilág kocsmáit járja, hogy Bacchus erjesztett nedűinek 
hatása alatt megalkossa zseniális elméjének újabb és újabb bölcsességeit. 

Fogadd ideáiról jókívánságaimat, régi barátom, Mitracsek úr! 
Miért nem érzem azt, amit néhány éve még érezni véltem? Ürességem a 

luftballonéhoz hasonló. 
Megfoghatatlan, setét valami telepedett érzéseim veteményesére, s nem 

tudom elűzni, pedig ordibálok: hess, madár! 
Nem hiszem, hogy csak ennyit érek, csak ennyit érdemlek, csak ennyit 

kaphatok, csak ennyit adhatok! 
A zongora, a fekete zongora. Szikár ujjak játszanak rajta, rekedt torok 

dúdolja az elmúlás kopogó dallamát. Lepróziára jótékonyan borult rá a sötét-



ség, s mind behunyta szemét, aki ilyenkor álmodja életét. Egymásra zúdítják 
siralmaikat, a legtöbb könnyet önmagukért ejtik. Kezükkel ügyetlenül 
tapogatózva próbálnak jobbra fordulni. 

Hát igen: az ember akkor veszi észre, hogy ő voltaképpen nem is él, amikor 
szembesül az élettel, ami nemcsak a nevében az. 

Figyelmeztetés: állj meg végre, ha nem is érted, mi végre! 
Talán meglékeljem a koponyámat, hogy agyamba nézve megtudjam, ki 

vagyok, ki lehetek valójában? Ezt kellene tennem, hiszen nem győzhetem le 
az Ént, ha nem ismerem, akivel szemben állok. 

Lám, a gondolat már erőltetett, nem tükrözi igazán azt, ami agyamban 
megfogamzott, de jól szabott szavakat hozzá nem talál. Túl bárdolatlan az 
elme, nem csiszolta-finomította egyetem, amelynek futára csak ennyit hozott 
hírként: „Láttalak!" 

Vigasz?: a fájdalmat és az örömet nem lehet elmondani, azokat érezni 
kell, mindenekelőtt túlélni. 

Hogy amikor majd eljön, beleegyezően mondhassam a dolgát végző 
kaszásnak: „Helyes, itt már eleget voltunk. Ideje odébb állni egy világegye-
temmel!" 



ESEMÉNYTELENEK PÁRBESZÉDE 

- Vitéz Sehonnai Bitang Jenő a nevem. Bitang vagyok, a véretek szívom. 
Röhögnöm kell. Akár fél éjszakán át is képes vagyok a balgaságotokon röhögni! 

- Mit beszélsz, balga lélek? Eperfán nem terem fehérlovas lakmuszpapír! 
Ki vagy te? Hová tolatsz problémáid tehervonatával már legalább egy hete? 
Anyád áll előtted, őt mégse gázolhatod el. 

- Mondd, te örökké utálni fogsz engem, vagy képes erőt venni rajtad nyáltól 
csöpögő felebaráti szereteted? Istállószagod irritálja az orromat, ezért ütöm 
mások fekete levesébe. 

- Hízzál a jövőben! Jövőd jobbra fordul, majd egyenesen, s végül balra el. 
Ébresztő, hétalvó! Hasadra süt a nap - kiközösítő bélyeget! 

- Itt a tavasz: borvirág nyílik az orrodon. Hiába cipeled életed terhét, 
zsákodat levendula illata tölti meg. Mások rég eldöntötték, mármint a gondo-
san felállított tekebábokat. Apám nem jár templomba, mert ott papok vannak. 
Anyám nem jár kocsmába, mert ott viszont nincsenek. 

- Narancszöld almát hoztam. Kérhetsz sárgáskék piros szíveket. De ha 
csillag kell az égről, hát próbálj szüretelni magadnak! 

- Kösz, már négy napja nem ettem narancszöld almát. Igazat mondani 
tilos. Tábla hirdeti, hogy a hazugság szabad. Minden igazság börtönben sínyli 
pocsék dolgok következményeit. Hagyj aludni - sötétben megjönnek a tékozló 
szellemek. 

- Minden fehér lepedőt elhasználnak. Az ágyakra mi marad? Társaság-
ban nyalják-falják egymást, ám otthonukban késsel-baltával zajlik a párbe-
széd. Ha igazat mondok, rögtön beperel az Igazmondást Felügyelő Bizottság. 
Konyhaasztalra kerülök, s nem biztos, hogy kibírom a hét fogást. 

- Bűzlesz a depressziótól. Agyadból valamiféle sárga lé csöpög, felhígítja 
gondolataidat, amelyek nagymellű Icád körül forognak; aztán elszédülnek és 
átesnek a hosszanti réseken. 

- Ármánykodásod célt téveszt, alma helyett a fejet éri a nyílvessző. Teli 
Vilmos elszörnyed, Teller Ede pedig bombát gyárt. Még itt vagyunk, de ki 
tudja, holnap hol leszünk? Ma még itt van az itt, de holnap hol lesz a máshol? 

- Állítsd le sirámaidat! Mi hisszük - mi mást tehetnénk! - , hogy van még 
hajunk, és holnap lesz igazi otthonunk is. 



AZ EMBER, AKI AD A DOLGOKRA 

Fenemód akkurátus. Aprólékos gondossággal építi fel magáról azt a képet, 
amit a világgal láttatni akar. A tökéletes emberét, aki képes megfelelni a 
társadalom minden elvárásának. Szürke öltönyéhez például nem vesz sárga 
inget, mert az nem megy skótkockás nyakkendőjéhez. 

Ismerőseinek előre köszön: „Jó napot, Rózsika!" Nem számít, jó vagy 
rossz éppen az idő, vagy netán éjszaka van. A megszokott bárban nagyvonalú-
an mindenkinek fizet egy italt, de közben azon jár az esze, miből vesz másnap 
kenyeret és tejet, miből fizeti a rezsit. 

Társaságban igyekszik a középpontba kerülni, amit erőltetett humorizá-
lással próbál elérni. Kudarc esetén könnyen elveszti a türelmét, de minden 
erőfeszítéssel azon van, hogy ezt palástolja. Hajlamos a gyerekes megnyilvá-
nulásokra. 

Meggyőződése szerint bolondulnak utána a nők. Hogy miért nincs 
barátnője? A válasz rövid, frappáns: nem akaija elkötelezni magát. 



SEGÍTSD FELEBARÁTODAT! 

M. mélyen vallásos ember. Meggyőződése szerint mindenkinek követnie 
kellene a Biblia útmutatásait. Egyetlen istentiszteletet sem mulaszt el, evés 
előtt hálát mond az Úrnak, hogy étel került az asztalára. Hittérítő, azaz hitter-
jesztő utakra is vállalkozik, nem tántoríthatja el se eső, se fagy, se betegség. 
Ahol csak teheti, a megbékélésről és az isteni szeretetről beszél, megtűzdelve 
mondanivalóját bibliai idézetekkel: „Szeresd felebarátodat!; Ne vétkezz a 
tízparancsolat ellen!; Segíts, ahol tudsz, és elnyered jutalmad a túlvilágon!" 

A környezetében jól tudják, minden idejét a vallásnak szenteli. Sokan 
fordulnak hozzá kisebb-nagyobb kérésekkel, és ő, ha tud, szó nélkül segít. 

A minap utazni készült a közeli városba. A buszmegállóban rajta kívül 
egy fiatalember és egy nénike várakozott. Felszálláskor természetesen maga 
elé engedte a mindkét kezében nehéz szatyrot cipelő idős hölgyet, aki a lépcsőn 
fölfelé kapaszkodva váratlanul megtántorodott, s csak időtöredék kérdése volt, 
mikor zuhan vissza a járdára. M. fürge tekintete azonnal felismerte a helyzetet, 
és tökéletes lelki nyugalommal oldalvást lépett, majd felszállt a buszra. Az 
idős néni alaposan összezúzhatta magát, mert az aszfalton fekve fájdalmasan 
nyögdécselt. M.-nek nyugodt maradt a lelkiismerete. Arra gondolt, Isten 
mindent megbocsát - hiszen az a dolga. 



„TISZTÁN, HELYESEN MAGYARUL" 

Merthogy a magyar nyelvet a kárpátaljai magyarok beszélik a legtisztáb-
ban. 

Általában, többnyire fogmosás után. 
Tény, hogy a vezető kárpátaljai dialektus közel áll az irodalmi nyelvhez, 

ám az is igaz, hogy számos tájszólás mellett szláv jövevényszavak is beépül-
tek nyelvjárásunkba. 

Szűkebb pátriánk atyafiai akkor szembesültek ezzel a jelenséggel, amikor a 
megélhetés kényszere miatt egyre többen kezdtek munkát vállalni 
Magyarországon. Sokan közülük ekkor tudták meg, hogy a „bulocska" valójá-
ban zsemle, a „bakái" korsó, a „szoljárka" pedig gázolaj stb. A komikus 
eseteknek se szeri, se száma. Némelyiknek magam is részese voltam, s még 
többet másoktól hallottam. Az alábbi is ezek közé tartozik. 

Moszkva téri történet 

Az éjszakai virrasztás alaposan megviselte a társaságot. Némelyek szer-
vezetéből most, reggel kezdett távozni az utazás alatt elfogyasztott temérdek 
alkohol, nem éppen kellemes élményt okozva. 

Miska, a társaság egyik tagja csalódottan konstatálta, hogy a hazai 
italkészlet kiapadt. Mivel a szükség nagy úr, és a nincs még nagyobb, nem 
volt mit tenni, helyi lelőhelyről kellett pótolnia a hiányt. Csakhogy a hajnali 
órákban sem ABC, sem büfé nem volt nyitva. A kialakult áldatlan állapot 
megoldására végül is a metró-bejárattal szemben levő utasellátó körüli moz-
gás csillantotta fel a reményt. 

Miska tengerészjárással indult el arrafelé. Az eladó még álmos szemmel, 
várakozóan pillantott rá. 

- Kérek egy sztogramot és egy pohár szokot - mondta Miska. 
Az eladó kimeresztette a szemét. 
- Ne haragudjon, de nem értettem, mit kér - mondta. 
- Azt mondtam, kérek egy sztogramot és egy pohár szokot - nyomatéko-

sította a rendelést Miska. 
Az eladó széttárta a karját. 
- Még most sem értem, mit akar. 
Miska türelmetlenül, emelt hangon szótagolta kívánságát. 



- Ké-rek egy szto-gra-mot és egy szo-kot! 
Az eladó zokon vette a hangnemet, és ráripakodott a szerinte halandzsázó 

vendégre. 
-Na, ne szórakozzon velem! Mondja meg érthetően, mit akar, vagy hagyjon 

békén! 
Miska megszeppent, és verejtékező homlokkal igyekezett latba vetni egész 

szellemi kapacitását a sikeres kommunikáció érdekében. Végül is megtalálni 
vélte a megoldást. 

- Na jól van - legyen két sztogram! 
Ki tudja, meddig folyt volna köztük az eredménytelen párbeszéd, ha a 

szükség oda nem hozza Miska társait is. Józsi, a barátja megelégelte a vára-
kozást, rendelt mindkettőjük számára: 

- Kétszer egy deci kevertet és kétszer két deci rizlinget! 



FURCSA ESET 

Törvénytisztelő, feddhetetlen erkölcsű polgára volt hazájának. Foglalko-
zására nézve: bérszámfejtő, afféle könyökvédős szürke egér. Mindemellett 
igazi balek, aki eseménytelen élete során egyetlen alkalmat kivéve sohasem 
emelte fel a hangját, bármi sérelemben volt része. Az az egy alkalom is a 
hűtőszekrénynek volt köszönhető, amely rádőlt a nagylábujjára. Tény, hogy 
kussolt a munkahelyén, otthon, a moziban, a közértben - egyszóval minde-
nütt, ahol megfordult. 

A felesége fiatalabb és legalább kétszer akkora volt, mint ő. Megtörtént, 
hogy haragját lábtörlő természetű férjén töltötte ki, akinek - hite szerint -
egyedüli vigasza maradt: úgy gondolta, szabadszájúan házsártos feleségét 
más férfiak nem kívánhatják meg, tehát nem csalja meg őt. Tévedett, mert a 
nagy étvágyú asszony ágyában megfordult villany- és gázszerelő, leolvasó, 
díjbeszedő postás, stb. 

Emberünk napjai szinte percre pontosan egyformán teltek. Azon kívül, 
hogy a felesége időnként alaposan helybenhagyta, évek alatt semmi említésre 
méltó nem történt vele. Reggel hatkor kelt, pontban hétkor már az íróasztalánál 
ült. Munkája végeztével egyenesen hazaindult, útközben megvette a kedvenc 
újságját, és öt órakor már kényelmesre kifészkelt foteljében ülve olvasta a 
híreket. Például ilyeneket: „Egy hentes szerelmi felindultságból feldarabolta 
a feleségét". Emberünk jellemére utal, hogy mikor ezt a hírt elolvasta, arcát 
befelhőzte a mosoly halvány árnyéka, miközben ábrándos szemmel nézett a 
konyhában matató feleségre. 

Egy szerdai napon felborult a szokásos eseménytelenség. Emberünk a 
munkahelyén heves szóváltásba keveredett egyik munkatársával, sőt, a sarkára 
állva keményen beolvasott a főnökének is, aki már sokadszor igyekezett learami 
az ö munkájának gyümölcseit. És ez még semmi! Mikor a sarki trafiknál 
megvette szokott újságját, erélyesen követelte a visszajárót, amit az újságos a 
többéves hagyománynak megfelelően automatikusan zsebre akart vágni. 
Hazaérve, a lépcsőn fölfelé haladva kettesével vette a fokokat, s még egy 
füttyentést is megengedett magának. Maga sem tudta mire vélni, miféle jókedv 
telepedett lényére. Lakásuk ajtaja előtt még a cipője talpát is elmulasztotta 
akkurátusan - mármint a felesége elvárása szerint - megtörölni. Szórakozott, 
könnyed mozdulattal nyúlt zsebébe a kulcsért, de - amire évek óta nem volt 
példa - ezúttal hiába. A kulcs nem volt egyik zsebében sem. Némi morfondírozás 



után legyintett egyet, és becsöngetett. Kevés idő múlva az ajtó kitárult, és 
emberünket ekkor érte élete legnagyobb meglepetése. 

Vele szemben ugyanis ő maga állt. Más szóval: saját maga előtt ő maga 
nyitott ajtót. 

Percek teltek el néma csöndben, mire emberünk - mármint a munkából 
hazatérő hivatalnok - szólni tudott. 

- Már megbocsásson, uram: mit keres Ön az én lakásomban? Álljon félre, 
tűnjön el - be szeretnék menni! 

Az ajtóban álló másik alak széttárta a karját. 
- Uram, hiszen Ön már itthon van. Akarom mondani: itthon vagyok... 

Nem hiszem, hogy mindkettőnkre szükség lenne. 
- Nana! Itt valami nem stimmel. Azt látom, hogy Ön megszólalásig ha-

sonlít rám, de azt is biztosan tudom, hogy én én vagyok. És maga kicsoda? S 
hogyhogy otthon vagyok? Mivel itt, kinn vagyok, nem lehetek odabent! — 
hadarta háborogva az érkező. 

A másik sem hagyta magát. 
- Biztosíthatom, uram, hogy én is én vagyok. Pontosabban: én vagyok az 

igazi én. 
Ebben a pillanatban odabentről a feleség hangja hallatszott ki; azt tuda-

kolta, ki csöngetett. 
- Á, senki, nyugodj meg, édesem! - mondta a csöngetésre előjött alak, s 

becsukta emberünk előtt az ajtót. 
Emberünk egy ideig tanácstalanul álldogált, aztán aktatáskájával a hóna 

alatt, kezében esernyőjével elindult a lépcsőn lefelé. Eleinte lassan ereszkedett 
alá, később ismét kettesével vette a fokokat. Amikor kiért az utcára, parttalan 
jókedv öntötte el egész lényét. Az utcasarkon befordulva megállt és elmosolyodott. 
Magára gondolt, vagyis arra a valakire, aki ott maradt a lakásában. Őszinte 
sajnálatot érzett iránta - elvégre mégiscsak ő maga volt az. 

Vagy mégse? 



MINIMONOLÓGOK 

1 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy mindenhol. Amerre nézett, arra 

látott. De mit volt mit tenni, nem volt mit enni. Mikor lassan sietett el egy 
döntést és felöklelte a söntést. Tartozott fíínek-fának, de nem maradt adósa 
saját magának. Mit szem-száj megkíván, ingerelte mindahány. Nyugodtan 
állva kivárta, míg elvonul a vágya. Ritka ember volt, mindennapos pára, 
kutat ásva mászott fel a fára. Ott állt előttem leghátul, hová az üveg legyem 
hull. Ha legelöl állt volna, a mondókám tovább tartott volna. 

2 
Nem térkép e táj, rengő toka, zsíros háj. Boros dugóvá töpörödik a máj, 

életoltón szomjazik a nyáj. Vödröt tölt örök közönnyel, mosolyt fest arcára 
körömmel. Elhitet magával hazugságokat, betömi szemén a nyílásokat. Töb-
bé már nem sírhat gyerekesen, anyázva bömböli kínját vesztesen. Rozsdás 
szögéhez nem talál keresztet, tékozló baljával tömeget nevettet. Tudja már, 
mit, hol és miért, mindent elkövet a semmiért. Hiába eped s reped lépe a 
kincsért, eladta reményeit olcsó forintért. Azóta zihálja ámokfutásait, ellen-
ség ajkán dicséri barátait. 

3 
Azért kelünk útra, mert azt hisszük, az út végén valami szép vár bennün-

ket. Úton lenni jó, mert kiszélesedni látjuk a lehetőségek távlatát, és hisszük, 
hogy célba érve minden jobbra fordul. A cél nem csupán valami - a cél jó 
dolog. Célba érni siker, elsőként célba érni győzelem. A célért küzdeni lehet, 
kell. Izzadni, áldozatot hozni. De megéri-e? Hiszen a cél hazugság is, igaz, 
nemes hazugság. Mint ilyen, szolgálhatja a jót. Mert minden rosszban van 
valami jó, és fordítva. Lásd a példázatot a pokolba vezető útról! Csakhogy a 
rossz felismerése gátolhat bennünket abban, hogy a vesztünkbe rohanjunk. 
Ma mindenki rohan. A vesztébe. Útra kelünk, szaporázzuk lépteinket, s a 
sietségben nem vesszük észre az út szépségeit, megyünk, csak megyünk, s 
eszünkbe sem jut, hogy rég megérkeztünk volna, ha a kellő időben és helyen 
megálltunk volna. De azt nem lehet: a távolban mindig megcsillan valami, 
hív, s nekünk mennünk kell. 



ELLENTÉTEK HARCA 

A napokban megtartotta első konferenciáját az antialkoholista szövetség. 
Az eseményre egy tej gyár kultúrtermében került sor. 

A szervezők gondoskodtak arról, hogy a résztvevők a temérdek fel- és 
hozzászólás közötti szünetekben se unatkozzanak: rábírták őket, hogy közö-
sen énekeljék el a legkedvesebb tejdalokat, kefiráriákat és tejfölös nótákat. 

A rendezvény záróakkordjai az esti órákban csendültek fel, amikor az 
egybegyűltek meghallgatták a szövetség tiszteletbeli tagjává választott Rossini 
egyik örökzöld művét. A megvilágítást bordalok kottáiból és pálinkareceptek-
ből rakott máglya szolgáltatta. 

Másnap a tejgyár falán öles betűkkel rótt felirat díszelgett: „Az alkohol az 
ember ellensége!" 

Az utca túloldalán üzemelő kocsma bejárata fölött ugyanebben az időben 
egy másik felirat hirdette: „Magyar ember nem fél az ellenségtől!" 



TÖRTÉNELMI PIKANTÉRIA, 
AVAGY 

EGY TÚLVILÁGI KONFERENCIA JEGYZÖKÖNYVE 

Hatalmas terem jókora kerek asztallal, székekkel. Az egyik falon soknégy-
zetméteres világtérkép, amelyen folyton égő piros lámpák jelzik a konfliktus-
övezeteket. Még üres a helyiség, de már érkeznek a hamarosan kezdődő 
konferencia résztvevői. Elsőként Bonaparte Napóleon, oldalán herr 
Schiklgruberrel, a hírhedt szobafestővel, ismertebb nevén Hitlerrel. 
Beszélgetnek. 

Napóleon: Ha azt mondom, fehér, akkor fehér. Nincs ember Franciahon-
ban, aki ellentmondani merészelne nekem. 

Hitler: Ja. Remek, de nem az igazi. Nekem egész Európa behódolt! 
Napóleon: És Oroszország? 
Hitler: Most miért kekeckedsz? Neked talán nem Oroszországba tört bele 

a svájci bicskád? Emlékezz a borogyinói ütközetre, Ivánra meg a vodkájára. 
És persze Moszkvára. Mi is történt ott? 

Napóleon: Én legalább bejutottam. Te a frontra sem dugtad ki az orrodat. 
Hitler: Ja. De akkor más idők jártak. Akkor még voltak úriemberek. Az 

én időmben rajtam kívül egy sem akadt... 
A beszélgetés itt megszakad. Ujabb hírességek csoportja özönlik a terem-

be: Néró, a pirotechnikával kacérkodó babérlevél-kereskedő, Henrik, a méltán 
elhíresült házassági tanácsadó, Mátyás, az igazságügyi szakértő és hun-cut 
Attila, az Etele tér keresztapja. Mind a négyen a nagy shownokot, Vlagyimir 
Iljics Lenin(grádo)t hallgatják. 

Lenin (körbeforgó tekintettel): Elvtársak! Bocsánat. Mi is az élet lénye-
ge? Harcolni az igazságért! 

Mátyás: Ez az én asztalom, kopasz. Egyébként helyénvaló, amit mon-
dasz. 

Lenin: Szembe kell szállni a hatalommal! Le a zsarnoksággal! 
Néró (Henrik helyeslő bólogatása közepette): Na-na! 
Lenin: Az uralkodók elleni harcot csak akkor hagyjuk abba, ha már mi 

leszünk az uralkodók! 
Egyenruhás, tömött bajszú férfiú lép oda a szónokhoz: Zsugás Vili, aki 

Sztálin művésznéven játszotta el szerepét a nagy történelmi drámában. 



Sztálin: Uljanov elvtárs jól mondta. Mikor én kerültem hatalomra, meg-
mutattam a népnek a helyes utat. Igyekeztem leszoktatni őket az olyan burzsoá 
csökevényről, mint az evés. Rámutattam, hogy a villanyáram használata vétkes 
energiapazarlás. A fűtés, az értékes szén- és fakészletek elégetése is. Szinte 
bűn! Továbbá: ingyen utaztattam és nyaraltattam a népet. Olyan csodálatos 
tájakat ismerhettek meg, mint a Csukcs-félsziget, a Léna és a Jenyiszej folyók 
környéke, a Jeges-tenger partvidéke vagy Kamcsatka. Megnyertem nekik a 
háborút. Megnyertem nekik a békét. Mégis én voltam a Rossz! Na, nem a 
filmsorozatos doktor. Pedig minden építő jellegű kritikára nyitott voltam. 

Lenin (rezignáltán): Az... 
Benyomul a meghívottak újabb csoportja: II. Rákóczi Ferenc, a Rodostó-

Tours igazgatója, Kolumbusz Kristóf, a világ pechjére Amerikát felfedező olasz, 
Ferenc József, az öreg huszár, Julius Ceasar, jobbján nejével, Március Idusával, 
Brezsnyev elvtárs, a plecsni gyűjtők doyenje, Luther Márton, a reformista, 
Rettegett Iván, a szurokfőző, Kun Béla, akivel Nagy Feró hej-de szeretne 
beszélni, a Szűz jegyében született Johanna, Mahatma Gandhi, az első bőrfejű, 
Abraham Lincoln, a híres céltábla, Nagy Sándor, a peches világhódító, végül 
XVI. Lajos és Boleyn Anna, a fejetlenség mintaképei. Miután elfoglalják 
helyüket a kerek asztalnál, a soros elnök, Brezsnyev kísérletet tesz a konferencia 
megnyitására. 



Brezsnyev: Továriscsi! Továr iscsi! Továr iscsi... 
Kolumbusz: Na. Mindjárt kibukik a nyuszi. Igaz, én gyorsabban felfedez-

tem Amerikát, bár Indiát kerestem. 
Henrik: Legalább a Play Boy nyuszi lenne. 
Luther (fejcsóválva): Uram, könyörülj tévelygő szolgádon, hogy energiá-

ja kitartson az ülés végéig. 
Ceasar: Az ülés megkezdődött, más szóval: a kocka el van vetve! 
Lenin: Világ proletárjai, egyesüljetek! 
Kolumbusz (fanyalogva): Ez már uncsi. A római fószer folyton a mező-

gazdasággal jön elő, a kis kopasz meg ezzel a szexuális maszlaggal. 
Brezsnyev: Továriscsi! Továr iscsi... 
Rettegett Iván: Maradjál már, Leonyid! 
Lenin: Elv... barátaim! Azért gyűltünk össze, hogy megvitassuk a világ 

problémáit, és érdemi javaslatokat dolgozzunk ki a hivatalban lévő kollégák 
számára. Nos, a világhelyzet korántsem megnyugtató. Kérem, fejtsék ki 
észrevételeiket, tegyék meg javaslataikat! 

Mátyás: Fő az igazság. 
Johanna: Srácok! Hallottátok, hogy az amcsik Afganisztán és Irak után 

most Irán ellen készülnek? De rég voltam egy jó kis csatában! 
Gandhi: Ejnye, húgom! Szomorú, hogy mindig vérontáson jár az eszed. A 

békés módszerek mindig célszerűbbek, lásd az én példámat. 
Rákóczi: Valóban? Hogy is volt azzal a merénylettel? 
Sztálin: Én undorodom a mészárlástól. 
Lincoln: Azért végeztetted mással. 
Néró: Jocó, a te G-szigeteiden még Robinson sem unatkozott volna. 
Lincoln: Uraim, ne személyeskedjünk. Komoly problémák megoldását kell 

elősegítenünk. Úgy gondolom, a közel-keleti válság rendezése esetén jelenlegi 
utódom sem lenne annyira bús... 

Lenin: Ne feledkezzünk meg a három országot érintő kurd kérdésről! 
Néró: Tényleg szexuális problémáid vannak, Vilikém? 
Lenin: Vlagyimir! Hányszor kell még bizonygatnom, hogy nem én va-

gyok Vili?! 
Rákóczi: Csigavér, vagy mi ír... ! Ne feledd, ezek a hülye rómaiak még 

most is azt hiszik, minden út Rómába vezet, ahol a harangok közlekednek. 
Rettegett Iván: Dá, dá. Via a pia! 
Luther: Te, Mathias! Úgy hallottam, a közel-keleti ramazúriba Hungária 

is belekeveredett. 
Sztálin: Azt Vlagyimir és George majd elintézi. 



Hitler: A zsidók is... 
Attila: Mindig velük hozakodsz elő. Hagyd már békén őket! 
Hitler (indulatosan, rikácsolva): Ezekért a szavakért megérdemelnél egy 

Auschwitzba szóló „putyovkát"! 
Napóleon: Dolfikám, ne idegeskedj. Te tudod a legjobban, hogy fő a 

nyugalom; mármint az örök nyugalom. 
Henrik: Hozzá kell szólnom e magasröptű eszmecseréhez, mert engem 

komoly aggodalommal tölt el az Albionban kialakult helyzet. 
Kun Béla: Te beszélsz?! Nézd meg, mit müveinek Magyarországon a 

kisdobosok! Hej, ha ezt Kádár elvtárs tudná! 
Johanna: Apropó, hol van a Jani bá'? 
Nagy Sándor: Rangadót játszik a Vasas a Fradival, odament az öreg. 
Néró: Sose szerettem a focit. 
Henrik: így aztán gőzöd sincs róla, te babérkoszorús pojáca. 
Néró: Attól függetlenül elfoglaltuk Britanniát, igaz?! 
Lenin: Ha már itt tartunk, meg kellene választanunk a soros elnököt. 

Természetesen magamat javasolom. 
Brezsnyev: Továriscsi! Továr iscsi... 
Attila: Kuss, öreg hullarobot, mert hazaváglak! 
Johanna: Etele, ne bántsd az öreg Leót. Szerintem csak az elemet kellene 

benne kicserélni. 
Napóleon: Johannácskát ajánlom elnöknek. 
Lenin (méltatlankodva): Ugyan miért? Én több könyvet írtam! 
Napóleon: Csakhogy Johannácskának jobb lábai vannak. 
Ceasar: A kocka el van vetve. 
Mátyás: Anyád, meg a frissen mosott tunikája!... 
Kolumbusz: Akkor hát szavazzunk! 

A legtöbb voksot Johanna kapta. Leninre csak Brezsnyev szavazott, ami 
érthető, ahogy Attila megfogalmazta: „Már nem áll fel az öregnek". Miután 
az új soros elnök elfoglalta a helyét, a konferencia résztvevői felszólították 
Brezsnyevet, hogy a tőle telhető leggyorsabb iramban húzzon el a búsba. A 
szemöldökkirály azonban meglepően gyors mozdulattal vaskos papírköteget 
vett elő, és több évtizedes rutinnal hozzákezdett búcsúbeszéde felolvasásához. 
A hallgatóság úgy vélte, ennek fele sem tréfa: hanyatt-homlok, fejvesztve 
igyekezett távozni a teremből, élén Boleyn Annával és XVI. Lajossal. 



KIRÁLYI VÉG 

A hajnal épp úgy kezdődött, mint a többi. A látóhatár alján hunyorgó 
fényes csík jelezte, a Nap ismét felfelé kapaszkodik a nagy életfán. Mikor a 
sugarak már a nappalt sejttették, a baromfiudvar lakói felébredtek édes 
álmukból. Kakas uraság, az udvar királya felröppent a kerítésre és szokása 
szerint világgá kiáltotta az égbolt tüzes vándorának érkezését. 

Vau, a házőrző eb bosszúsan mordult rá a hangoskodóra, mert az ismét 
idejekorán ébresztette fel őt, aki álmában egy eb-party vendége volt, ahol épp 
most került volna sor a legjobb fogások feltálalására. 

A tyúkanyók szintén kisorjáztak az ólból. Az egyik kendermagos szem-
mel láthatóan felháborodva kotyorászott a többinek. 

Kakas király befejezte napindító szerenádját és leszállt alattvalói közé, 
hogy megejtse a szokásos reggeli mustrát, és kielégítse buja vágyait. Pecke-
sen lépett a szüntelenül kotyogó tyúkok gyűrűjébe és tekintélyét latba vetve 
szétkergette őket. Egyedül a kendermagos nem mozdult, szokatlan módon 
szembeszegülve a királyi méltósággal. Ez az arcátlanság meghökkentette a 
kakast. 

- Te pimasz nőszemély, honnan veszed a bátorságot, hogy szembe szállj 
velem, az udvar mindenható urával?! 

Hogy példát statuáljon, rátámadt a dacos kendermagosra és alaposan 
megtépázta. Igazi csetepaté kerekedett, mert a tyúk védekezett és ellentáma-
dott, s a zajra felfigyeltek társai. Odafutottak mindannyian, és felszólították a 
kakast, hagyja békén a kendermagost. Erre a kakas még inkább dühbe gurult, 
és most már mindőjüket igyekezett móresre tanítani. Arra számított, erőteljes 
fellépése megfélemlíti alattvalóit, s azok gyáván megfutamodnak. Nem így 
történt: a fellázadt alattvalók csapata nekiesett a tarajos királynak, és csípte-
marta, ahol csak érte. 

Ennek már a fele sem volt tréfa, a kakas felismerte, hogy a helyzete 
válságosra fordult. Menekülésre vette hát a dolgot, ám a tyúkok éktelen 
rikácsolás közepette tovább üldözték, amíg bele nem fáradtak. 

A kakas végül is megtépázva, véresen, büszkeségét vesztve kullogott el 
az udvar elhagyatott sarkába; szégyenében legszívesebben elsüllyedt volna, 
mintsem az udvar lakóinak gúnyolódását hallgassa. 

Attól a naptól kezdve enni sem volt kedve, búskomoran gubbasztott a 
sarokban. Gazdaasszonya felfigyelt a szokatlan bágyadtságra, s mivel a kakas 



állapota másnapra jottányit sem javult, éles késsel nyakát szegte a lerobbant 
őméltóságának. 

Néhány nap múlva új kakas lépkedett pökhendien a baromfiudvaron. 
Fiatal, ereje teljében levő uralkodó volt, a tyúkok mozgalmát könnyedén 
vérbe fojtotta. Igaz, súlyos sérülései miatt a kendermagosnak szintén nyakát 
szegte a gazdaasszony, így nem maradt, aki felszíthatta volna egy újabb 
lázadás tüzét. 



IV. 

HÉTFŐ REGGELI ZAGYVASÁGOK 

1 
Szóval, megint hétfő van? Hát jó, legyen, pedig igencsak szerdául érzem 

magamat. Sebaj, majd elmúlik. Egyszer minden elmúlik, még az elmúlás is. Sőt, 
az elmúlás elmúlása is, de hadd ne ragozzam tovább. 

Hm. Még annyit: az elmúlás az idő nagy tragédiája, amit velünk játszat el. 
Nincs mese, halandók vagyunk. Bizonyos, hogy egyszer mindannyian meghallunk 
valamit vagy valakit; egy autó tülkölését, kutyaugatást, gyereksírást, WC-ajtó 
recsegését, géppisztoly kattogását, stb. 

Amit most hallok, tiszta hang. Talán a szférák zenéje? Vagy a tegnap esti buli 
dallamai kísértenek? Lehet, hogy nem ketten vagyok egyedül ikrek? 

Ez a hang folyton azt ismételgeti, hogy menj, menj - terád még nagy dolgok 
várnak. Indulj hát, ne habozz - nem vagy te sör! 

Ilyenkor menni kell, mert aki nem megy, azt viszik, s talán lábbal előre. 
Bármi történjen az ember életében, végül mindig akad egy biztos pont, úgy 

két méterrel a talajszint alatt. Feltéve, hogy nem jön a cunami, mert ha mégis, 
akkor inkább az origami. 

Hiába hajtogatom fazonra szabott igazságaimat, a tömeg nem ismeri fel, ami 
nem a Távol-Kelet zuggyárainak terméke. 

Vissza az elmúláshoz? Nem tagadhatom, foglalkoztat a gondolata és 
lehetősége. Az utóbbi folyton adott, de ez még nem döntés, hiszen a tekebábu is 
akkor dől, ha jön a golyó. Vigyázz, nehogy begolyózz! 

Illene valami koreográfiát kidolgozni. Nem dobhatom fel csak úgy a talpam, 
hogy a földet érés zajának nyomát már a botfülem se üthesse. Naná, az ember 
adjon a részletekre. Pénzt. Havonta, mert ellenkező esetben elvész a befektetés. 
Hiszen minden nő pénzbe kerül. 

Az operaénekesek, azok igen, ők megadják a módját. Ukkmukkfükk, szíven 
döfi magát valamelyik, utána elordít egy nehéz áriát, majd holtan nyúlik el a 
színpadon. Amikor lemegy a függöny, felkel és a jól végzett munka tudatában 
bezsebeli a tapsvihart - no meg a gázsit - , végül elvonul az öltözőjébe, nehogy a 
tetszés tapsorkánja kárt tegyen a frizurájában. 

Eredeti gondolat, be kellene vezetni a temetéseken is. Hagyni kell, hogy a 
gyásznép jól kisírja magát, hangozzanak el a búcsúztató szavak, a pap mondja el, 
amit el kell mondania. De miután lezajlott a hacacáré, és a gyásznép elindul, hogy 



elköltse az ingyen vacsorát, a terep legyen a főszereplőé, aki fürgén talpra szökken, 
hóna alá csapja a koporsóját és elmegy a dolgára. Bár lehet, hogy előbb megy el 
a dolgára, mivel már a ceremónia kezdetén sürgős lett volna neki. 

Hajjaj: úgy érzem, nekem is egyre sürgősebb a dolog, hát befejezem. 

2 
Mintha nem lenne bennem csöppnyi emberi sem, pedig egész valómban ember 

vagyok, annak minden negatív és persze némi pozitív tulajdonságával megverve-
áldva. 

Talán nagyképűségnek tűnik, de azt hiszem, nagyon is szubjektív vélemény 
kérdése, mi számít negatívnak vagy pozitívnak. Ebből a helyzetből képtelenség 
kitömi, minden kísérlet elvérzik a kudarc pengéjén. Testem erős kötelékkel tartja 
földközelben emberen túli énemet, miközben a lelkemet égő ellenszenv perzseli 
önnön fajtám iránt. Dühít az emberi gyarlóság és ostobaság, legfőképpen a sajátom. 

Vívódások színterévé lényegült gondolatösvényen rója köreit a bűntudat, pedig 
tudom, a bűntelen ember még inkább sebezhető, hiszen nem ismeri a bűnt, tehát 
annak fenyegető veszélyét sem érzékeli, védtelen vele szemben. 

Próbálok elszakadni az emberségtől, de fejvesztett kapálódzásom közepette 
csak mélyebbre süllyedek. Egyre nehezebb az emberek közt élnem, de nélkülük 
elpusztulok. 

Az ember, mint társas lény, szereti a magányt, de csak bizonyos ideig, mértékig. 
Ez a nyugalom intervalluma zajos életünkben, s ritka, mint a fehér holló. 

Lám, most is feloldhatatlan ellentmondások molylepkéi szállták meg agyamat, 
lárváik jóízűen rágják a szürke sejteket. Meddő civódásomban önpusztító 
személyiségem hozza meg a döntést, amely sorsom irányát hivatott kijelölni, bár 
ettől mindinkább húzódozom, mindenképpen szeretném elhalasztani, ily módon 
is rontva amúgy sem rózsás helyzetemet. Végül is nem kívánt embervoltom 
kényszerít rá az elkerülhetetlen döntésre. (Apropó: döntsd a tőkét, ne siránkozz! 
Ön dönt: viszik vagy mehet!) 

A döntés lehet jó vagy rossz, középút nincs. A tét óriási: élet vagy halál? Ráadásul 
itt nem egy szimpla életről van szó, hanem egy világról, elfelejtett galax isról. 

Az ember ugyanis egy világban él, de egy másikat hordoz magában. Ez a 
világ nem pusztul el az emberrel, mert a térben vagy anyagilag körülhatárolhatat-
lan. Tulajdonképpen annyit lehet tudni róla csupán, hogy ott rejlik a csupasztestű, 
melegvérű, két lábon járó emlősben, aki önnön vélt nagyságától megrészegülten 
rohan saját végzete felé, az önkontroll jótékony béklyóját rég lerázva. Célja a 
világmindenség leigázása, és evégett egy világmindenséget áldoz fel. Ezt az emlőst 
ma még embernek nevezik, és több titkot hordoz magában, mint az ismert és 
ismeretlen világ együttvéve. 



KÉTES GYŐZELEM 

A Legyek Urának monológja 

Az egész akkor kezdődött, amikor leültem olvasni. Alig jutottam túl az 
első oldalakon, amikor népes légyraj zavarta meg szórakozásomat. Kezdet-
ben nem tulajdonítottam nagy jelentőséget az ügynek - egyszerűen elhesse-
gettem őket. Ám az undok bestiák újra és újra visszatértek, s nem átadottak 
bemászni az orromba és a fülembe. Ez a fajta molesztálás sehogy sem volt 
ínyemre, elkezdtem hát a könyvvel csapkodni. Az eredmény: sikerült lever-
nem az asztali lámpát. Ettől alaposan begurultam, s hadat üzentem a legyek-
nek. A kezem ügyében levő újságpéldányt vetettem be ellenük, s úgy tűnt, 
sikerrel. Jó pár kellemetlenkedő ellenfél elpusztítása után visszaültem a fo-
telbe, tovább olvasni Jack London Északi Odüsszeia című könyvét. Alig két 
bekezdéssel jutottam előbbre, amikor újabb légyraj sértette meg felségterüle-
temet. Ennek már a fele sem volt tréfa. Ha háború, hát legyen háború! -
döntöttem el, s azonnal megtettem a szükséges légvédelmi előkészületeket. 
Bekeményítettem: egy hazai gyártmányú légycsapóval folytattam a szárnyaló 
ellenség elpusztítását. Körülbelül egyórai küzdelemben sikerült huszonhárom 
ellenséges egységet megsemmisítenem. Persze, voltak veszteségeim is: két 
váza, egy ablaküveg, kristálytál, a vitrin egyik üvege és anyósom üvegezett 
képe. Megjegyzem, az utóbbi miatt nem nehezteltem. De hiába volt az elért 
siker, az elesett támadók helyett újabbak jöttek! Nem volt más választásom, 
az ide vágó nemzetközi egyezmények előírásait figyelmen kívül hagyva vegyi 
fegyvert vetettem be. A Dihlofosz nevű gyártmány egész tartalmát kifújtam a 
légtérbe. Igaz, a fegyver hatása némileg engem is megviselt, de a kéttucatnyi 
ellenséges tetem látványa bőven kárpótolt a kellemetlenségért. Elégedetten 
takarítottam össze a hullákat, és - immár a nemzetközi egyezmények szerint 
eljárva - kegyelettel helyeztem el azokat a szemetesvödörben. A mérges gáz 
eközben fenemód marta a torkomat, de zokszó nélkül tűrtem - elvégre mindent 
a győzelemért. Visszatértem a könyvhöz. Néhány oldal elolvasása után váratlan 
fordulat történt: az ellenség bevetette tartalékait, amelynek csapatai a szellőzés 
miatt nyitva hagyott ablakon át berepülve azonnal rám támadtak. A döbbenet 
első percei után, vegyi fegyver hiányában a hagyományos légvédelemhez fo-
lyamodtam. Csapkodtam-ütöttem, minek eredményeként egymás után hul-
lottak padlóra a legyek és a porcelán étkészlet darabjai. Nem hagytam abba, 
amíg élő ellenséget észleltem a környezetemben; dűlőre akartam vinni a dolgot. 



Mikor az utolsó üveglap is kihullott a vitrinből, már csupán néhány szárnyas 
bajkeverő zümmögött a légtérben. Ezek menekülésre fogták a dolgot, de nem 
hagytam számukra fikarcnyi esélyt sem. Az ádáz hajszában nemsokára nagy 
robajjal darabokra tört a tévé képernyője, maga alá temetve három undok 
repülő férget. A maradék párat a lezuhanó csillár alatt érte utol végzete. 
Fellélegezhettem: végre győzelem! Megérte a fáradságot, hiszen végül is a 
nagyszerű emberi elme diadalmaskodott a hitvány állati ösztön felett. 

...Most egy másik szobában ülök, bámulom a gumifalakat. Látom, min-
den nyílás aprólékos gonddal eltorlaszolva. Kényelmes zubbonyomban végre 
átadhatom magamat a tökéletes nyugalomnak. Persze tudom: nem árt az 
óvatosság, mert az ellenség a kapuknál van, és csak a kellő alkalmat várja, 
hogy újra támadhasson! 



SZEMELVÉNYEK EGY FORMÁLÓDÓ FILOZÓFIA 
TANKÖNVÉBŐL 

1. Árnyékszéki bölcsességek 

- Egészségére! - szólott Mitracsek úr egy őszbehajló, ötven év körüli úri-
emberhez, aki nagy gonddal gombolgatta nadrágjának ama nyílását, amelyen 
keresztül nyomatékosítani szokta volt személyes véleményét a világról. 

Persze, a világ hasonlóan vélekedett a férfiúról, de ez már nem érdekelte 
Mitracsek urat. Elégedett mosollyal tolta le a nadrágját, hogy nekilásson sorsa 
megkönnyítésének. Tudta, a nagy dolgok meghozzák hasznukat. A tettek 
beszéljenek, ne a szavak! 

Mert a szavak ugyebár betűkké merevülnek, azokat meg vakító papirosba 
záija a nyomdagép, hogy aztán újságként funkcionálva Mitracsek úr lapozgassa 
effajta dologidőben. Fő a műveltség, bármikor és bárhol, elsődlegesen és 
mindenek felett! 

Mitracsek úr nem hiába fordított nagy figyelmet a műveltségre: amint 
letolt nadrággal ücsörgött, agyában építő jellegű gondolatok keringtek, mint 
lógombóc felett ínyenc legyek raja. Kéjesen felnyögött a felismeréstől, amely 
a belső koponyatérben így hangzott: 

- Hiába no, a legnagyobb dolgokat legszorongatottabb helyzetében 
produkálja az ember! 

Ami kétségtelen: ez nem az a szituáció volt, amikor megrekednek a gon-
dolatok (is), így aztán Mitracsek úrnak többszörös oka volt az elégedettségre. 

Királynak érezte magát, s a maga módján az is volt. Senki és semmi nem 
gátolhatta meg abbeli igyekezetében, hogy kihozza magából a maximumot. 
Számára ez a cél jelentette a létező valóságot. Közben, mintha csak úgy, 
mellékesen tenné, ráeszmélt a kisember nagy igazságára: 

- Ha a szarnak értéke volna, a szegények segg nélkül jönnének világra! 
Egész lényével átérezte a kerek mondattá spontán módon formálódó 

felismerés mögötti cinikus, a zsigerekig ható kegyetlen valóságot. Bár nem 
igazán tudta, kicsoda valójában az a Jean-Luce Goddard, de ez a tény semmit 
sem von le eszmeiségének értékéből; főleg azért nem, mert elméleti tudása 
tapasztalatokra épült, vagyis minden szavát saját életével igazolta. 



Más kérdés, hogy Mitracsek úrnak nem volt ínyére ez az építkezés. 
Olyannyira nem, hogy újfent elmerengett rajta. Otthonában ugyanis olyan 
vendég volt a szegénység, aki nem akart távozni. 

- Pedig nem mondhatom, hogy soha nem volt pénzem. Vigyázat, itt 
kulcsszó a volt - nyögött fel Mitracsek úr. - Mert a szegény nem tud a pénzzel 
bánni - nem volt alkalma megtanulni. A pénztől megszédül vagy megrémül. 
Tovább ragozva: ha pénzhez jut, akkor is szegény marad, míg a gazdag pénz 
nélkül is boldogul. Egy példa: Z. a nyomorát világéletében kannás borba 
igyekezett fojtani. Nemrég nyert a lottón, azóta whiskyt vedel. Vannak 
alapállások, amelyek sohasem változnak, függetlenül az egyén anyagi 
helyzetétől. Az a legrosszabb, mikor a szegénység a gazdagságon keresztül 
vezet a nyomorba. Az ilyesmi ép ésszel szinte elviselhetetlen; az ember képes 
önmaga ellen fordulni. Vagy a családját vádolja, amiért az - van. Holott a 
nyomor nem család-, inkább alkoholfuggő. A problémák orvoslására nem 
marad energia, mert az önvád és az önsajnálat felemészti. 

Mitracsek úr egyre mélyebbre merült saját bölcsességében. 
- A z ember akkor legyen szegény, ha van ereje túlélni azt! - szögezte le az 

újabb szentenciát. - Vegyük például a betegséget: ez is olyan luxus, amit csak 
a gazdagok tudnak megfizetni. A fizetség nagyon fontos, mert sokszor nem 
azt kapjuk, amire befizettünk. A nyomor nagyrészvényeseinek ugyanis nem 
jár jutalék. Nem marad más, mint az önérzet és a becsület. Apropó, becsület: 
ezt azért találták ki a gazdagok, hogy kordában tarthassák a szegényeket. A 
becsület olyan kötelesség, ami sokszor ordító ellentétben áll az érdekekkel. 
Persze, nem a gazdagokéval. Gazdagnak lenni mindenképpen jó, legalábbis 
jobb, mint szegénynek maradni. A szegény boldogsága több mint esendő, és 
abban a pillanatban elenyész, amint megkérdezik tőle: „Szegényember, hogy 
adod a bölcsőt?!" 

Ebben a pillanatban Mitracsek úr úgy érezte, szellemi és testi valójában 
kiürült. Elkövette véleményét az újságpapírral, felhúzta a nadrágját és kisé-
tált az ámyékszékből. 

2. A tigris halála 

A világ egyik legszegényebb országának kies dzsungelében a nyomor és 
az ínség odáig sarkallt egy parasztfiút, hogy tigrisre támadjon. A nyakszirtjé-
nél kapta el a csíkos bundás dorombolót, ahogy az a ragadozók nagykönyvé-
ben meg vagyon írva. A meglepett tigris persze védekezni próbált, de a fiú 
ételt régen látott állkapcsa vasmarokként tartotta fogva a szerencsétlen állatot. 



(Ártatlannak nem nevezhetem, mert ha tehette volna, fordított lett volna a 
felállás.) 

A rendkívüli esetnek szemtanúja akadt egy bohókás kölyökmajom szemé-
lyében, aki egy fa tetején a lábát lógatva szövögette álmai színes hálóját. A 
szemét behunyva rettenthetetlen hadvezérként látta magát törtető lánctalpas 
elefántok élén, amint győztes rohamra vezeti az állatsereget az emberek ellen. 
Nem tudta ugyanis megemészteni az állítólagos tényt, hogy a múltban 
rokonainak jutott a domináns szerep. A tigris utolsó kiáltása rántotta vissza a 
valóságba: 

- Országomat egy lóért! 
(Talán mégsem ez volt az utolsó mondat. Valami sántít ebben a mozza-

natban, s nem feltétlenül a ló. Ismerve a majmok szertelenségét és megbízha-
tatlanságát, a fent említetteket nyugodtan figyelmen kívül hagyhatjuk.) 

Az utolsó mondatok kérdése megoldatlan probléma a történészek számá-
ra. Haláluk előtt az emberek igencsak furcsákat nyilatkoznak, s azokat az 
utókor akarva-akaratlanul félreérti. Ezekből a félreértésekből születnek a 
legendák, hogy az idő múlásával tényékké tömörödjenek. A tények pedig 
önmagukért beszélnek; nem másokért, nem érted s nem értem. Nem érted? 
Nem a tények mozgatják az embereket, hanem a róluk szóló szavak. Tenned 
kell valamit, hogy valaki legyél. Mert igaz, hogy a senkik vannak többen, de 
itt a többség nem erény és nem erő. Az erő azzal van, aki birtokolni tudja. 
Hiszen mennyivel erősebb a csiga - aki házát a hátán cipeli - , mint az ember, 
aki sokszor házat építeni sem tud. A tégla tudja, hogyan épül a ház, mégsem 
lesz belőle kőműves. Hogyan is művelhetné meg a követ, amely merev és 
hideg, fejlődésre képtelen? A szituáció csak képletes, de a példák sora végtelen. 
Ahol minden és mindenki találkozik. Nulladik típusú találkozások. Persze, 
ha egyesek nullával találkoznak, az már a tízes számrendszer. Rendszerek 
jönnek és mennek, de mi maradunk, igyekszünk megmaradni, mert a következő 
rendszemek szüksége van ránk... 

A járási bíróság a marcona parasztfiú fejére olvasta bestiális tettét és halálra 
ítélte, de legalább nem éhhalálra. (Gondoljunk csak az Utolsó Vacsora fanyar 
ízére!) 

Az ítélet hallatán a terem padsorait megtöltő tigrisek üdvrivalgásban 
kitörve adtak hangot elégedettségüknek, s örömükben felfalták a tisztelt bíróság 
és az esküdtszék tagjait. Hiába, no: a törvény és az igazság néha valóban 
találkozik, többnyire tárgyalóteremben. 

A világ legszegényebb országának védtelen tigrisei megalapították érdek-
védelmi szervezetüket. Mottóik: „Nem csak a zebrák csíkosak!", illetve „Nem 



vagyunk rabok!". Végezetül megkoszorúzták az emberek áldozatául esett 
szerencsétlen sorstársaik tiszteletére emelt emlékművet. 

(Ezzel egy időben Micimackó elküldött egy bögrét Malackával mézért, 
mondván: 

- Mézédes életet élünk mi, egykomám. A sok szépség közepette elpatko-
lunk egy lovat és máris ferdén áll a lábán. 

- Utálom a kínai lovakat! 
- Kuss, Dulifuli!) 
Lassan sárgába borulnak a kontinensek. 

3. Lapozgató 

Amikor leszállt a lováról, a földön állt. Rábámult a lányra. A helyzet fél-
reérthetetlen volt. A gyereket Piroskának hívták. így: 

- Piroska, Piroska! Kész az ebéd, gyere enni! 
Az anyját! A lánynak hangja is volt, mert visszakiáltott: 
- Mi van ma ebédre? 
A válasz nem késett, mert nem késhetett: 
- Mi lenne? Farkas, nagymamával. 
Piroska annyira hülye volt, hogy nem ismerte fel a nagyanyját. Nem véletlen, 

hogy édesanyja kisegítő iskolába járatta. Tulajdonképpen az iskola segítette ki 
családjukat a bajból, amit Piroska jelentett. Tessék elképzelni: minden 
ünnepségen Sztálin-képpel a kezében masírozott a meséskönyv lapjain, és 
lábjegyzetei szagától undorodva a könyv visszakívánkozott a polcra. Úgy ám! 

< Lapozás > 

Amikor belépett a kocsmába, rögtön hátában érezte ellenfele szúrós te-
kintetét. Valamivel később jött rá, hogy mégiscsak a bicska az. 

Levegőt szeretett volna venni a füstös ivóban, de nem volt nála pénz. 
Az egyik asztalra bukva bizonyította a gravitáció törvényét. Amit az 

asztaltársaság nem nézett jószemmel, hiszen a terem nem kielégítő világítása 
megviselte látószerveiket. Abban a minutumban elszabadult a pokol, de nem 
lehetett tudni, ki oldozta el a béklyóit. A helyszínre később érkező rendőrök 
megpróbáltak intézkedni, de esélyük sem volt rá, őket intézték el. A rendőrfőnök 
mindannyiukat poszt-humuszból gyúrt kitüntetésben részesítette, és támogatás 
gyanánt családjaik lakását másoknak utalta ki. Azóta közkedvelt, akarom 
mondani közdúdolt a nóta: „Mások vittek rossz utakra engem." 



< Lapozás > 

Leesett a hó, két lábát törte és elfedett minden mocskot. Kurva hideg tél 
lett, Rigában oroszok is élnek, a lányok sorra fagytak meg a sarkokon, mintegy 
sorsközösséget vállalva Scott kapitánnyal. Ennek következtében a sarkkutatás 
értelmetlenné vált, az utazók szobára jártak. A legmenőbb szakma mi más, a 
hóhányó lett, mármint a kazánfűtő után. Az ivóban viszont éppen a túlfűtött 
hangulat jelentette a probléma gyökerét, lévén az alkohol olyan dagály, 
amelyben megfeneklik a gondolat. Főleg akkor, ha eleve torzszülöttként 
furakodik - szemtelenül - a világra. 

Egyedül Mitracsek úr ama megállapítása véshető bölcsességként az ivó 
falára, amit akkor mondott, mikor úthenger vízszintezte a nejét: „Jé, az asszony 
pont olyan, mint a söröskocsi, csak nem hasonlít rá." 

4. Képernyőhatások 

A szomorúság a tó szélén állva várt elveszejtőjére, a (jó)kedvre. 
Azt ugyan várhatta, mert ha vár a keddre, időközben elmegy a kedve, és 

akkor - ugyebár - Belgium. 
Akár ettől függetlenül, akár ettől függően, a tévé életünk fontos része: 

oktat és butít. 
Mitracsek úrnak ezen a téren különös tapasztalatai, sőt véleményei vannak. 
Az első: a tévéből megtanulhatunk nem gondolkodni azon, amit amúgy is 

képtelenek lennénk - úgymond - felfogni, netán megváltoztatni. 
De maradjunk az egyes szám első személynél. Lehet, hogy mégsem én 

vagyok a tévedés, hanem szüleim döntése, amikor — ki tudja, milyen körül-
mények közt! - - életre ítéltek? És akkor mi van? Ez az élet, Babolcsay néni! 

Egy iskolai fütóversenyen a küzdelem hevében egyik társa úgy bokán rúgta, 
hogy kínjában csillagokat látott az ég kék mezejében. Mitracsek úr azóta utálja 
a pályafutást. E tekintetben feltűnő hasonlóságot mutat egy hupikék mogorva 
vakarccsal, aki szombat délutánonként a műsorszóró elektromos láda 
képernyőjén adja elő különszámát, amelynek summázata egyetlen mondatba 
sűrítve a következő: „utálom a bevizelt nyalókalesőket". Igaz, a vakarcs rögvest 
hozzáteszi: „utálom a bevizelt nyalókalesőket". 

Erre mondja a szemüvegkeretes izomagyú, borsónyi termetű, ugyancsak 
hupikék bunkóság: „Okoska törp már akkor megmondta, hogy éjszaka lesz, 
mikor még nem volt az." 



Na persze. Állítólag Törp Szakáll találta fel a pálinkát, és az erdő lakói 
közt kimérve busás hasznot kaszált. Kicsiből lesznek a nagy vagyonok. 

Tessék? Hogy kicsoda Pom-Pom, és még nem hallottatok a Nagy Ho-ho-
horgászról, az örökvesztes kukacnyomorgatóról? Nono. Sellő mozgatja az ágat 
föl meg le. Láttam én már karón varjút! 

Az idő rohan, a percek éppúgy követik egymást, mint Kojak a rosszfiúkat 
a tévében. Függetlenedni a hatása alól lehetetlen. Legendás a mozdulat, ahogy 
hanyagul szájába böki a nyalókát és kopasz fejebúbja alatt egy szinttel vigyorog. 

Már a filmhősök sem a régiek. Kihalt a stílus, a modor. Ma már minden-
kit lelőnek, megerőszakolnak, rosszabb esetben barátok közé tuszkolnak. A 
nők szétrúgják az ember golyóit, jobb esetben a veseköveit morzsolják el. A 
gyerekek bankot rabolnak, vagy a világot mentik meg. Az állatok emberbőrbe 
bújnak, az ember pedig az állatokéba. Rajzfigurák kaszabolják egymást 
cafatokra. A vírusok beszélnek, a szelek gondolkodnak - csak mi nem. Sze-
münk falja a látványt, ám annak csak a cseppjei folynak az agyunkba. A 
legbosszantóbb az, hogy nem is igényeljük a sziklás terepet, ahol megizzad-
hatnánk, amíg legördül a The End felirat. 

5. Lovasregény 

- Miért nedves a tehén szája? 
- Mert mú-ú-száj. 
Efféle időtlen idétlenségek elkísérnek egész életünkön. Erőszakos öntu-

dattal kapaszkodnak belénk, és mintha vakok lennénk, olyan irányba tuszkol-
nak, amerre a saját fejünk sosem vezetne. De még így is örülhetünk, hogy 
csak ők visznek tévutakra vagy szimpla kellemetlenségbe. A rengetegbe! Miután 
odaérünk az erdőhöz, egy viharvert táblán felirat figyelmeztet: Elet. Szomorú 
az én szívem, mert nem ismertem fel a lényeget, csak miután jól pofán vágtak 
vele. A lényeg egyöntetű, a második féldeci már olaj a tűzre. Tűzz! 

Mert inni kell vagy írni? Másnap vagy más lap? 
Az ivás gyógyír a lélek sebére, belülről fertőz, hogy aztán alámerülve 

soha többé ne kerüljön felszínre. Az ivás gyógyír? De milyen árat kér ezért, 
hiszen távoztával csak a romhalmaz marad, újabb megoldatlan kérdések, 
pusztába hallgatott jajkiáltások. 

Az írás viszont papírhalmazzal itatja fel a keserűség nedveit. Elhasznált 
gondolatok kerülnek papírkosárba, mert íróasztalfiókra nem telik. 

Inni kell! írni muszáj! 
Csak olvasná el végre valaki, hiszen nyolc griveny a félliter! 



.. .A lövések az utcáról jöttek, s dolguk végeztével arra is távoztak. A rendőr 
a nagy köd miatt nem hallotta a fegyverropogást, rutinból fordította el a fejét. 
A rádióban éppen akkor mondták be a legfrissebb híreket: 

- A nemzetközi gyorsvonat pontban tizenkét órakor elütötte a delet. 
Temetéséről később intézkednek. 

- A főváros csatornáit ezen túl patkányok fogják tisztítani. Az intézkedés 
a takarékossági program szerves részét képezi. Drága a nemzet, jöjjenek a 
patkányok! 

- Hajdú Töhötöm parlamenti képviselő felesége egészséges néger gyerek-
nek adott életet, mert a házmester nyitva felejtette a bejárati ajtót. 

- Lezuhant a dollár a tokiói tőzsdén, az esetnek háromszáznál több halálos 
áldozata van. A vizsgálat gőzerővel folyik, de a fekete dobozt még nem sikerül 
megtalálni. 

- Soroksári Albert, a népszerű zenész egy házibulin varrás mentén elre-
pedt. A szerencsétlen mozdulat akkor következett be, mikor az aranytorkú 
trombitakirály egy fazék töltött káposztáért nyúlt. A nyúlpaprikásra már nem 
került sor... 

Hát kellett ez nekünk, édes egykomám? Jó volt nekünk azelőtt is. Levág-
tuk a disznót, aztán egész télen kenyérre kentük. Ráültünk a hordóra, aztán 
az asszony szedett le róla, ha éppen már nem a padlón húztuk a lóbőrt. Az 
istennek sem akart jönni, pedig nógatta ő is rendesen. Idáig úgy tudtam, hogy 
a szamár csökönyös állat és nem a ló. Már megint lóvá tettek minket. 

6. Az igazság szaga 

Tudom, egy irodalmi mű legalapvetőbb követelménye az, hogy legalább 
szóljon valamiről, s a cselekmény fonala egy történet gombolyagjába csava-
rodjon. Vagy fordítva? 

Mindegy; én fellázadok ez ellen a kispolgári, archaikus csökevény ellen, 
és alapvetőkkel fogom bombázni a hivatalos iroda lom állásait. Zászlómon az 
új kompromisszum jelszava: Tiszta irodát! Kidobjuk az iroda lomot. (Ha nem 
mi, majd megteszik mások.) 

Vagy ő dob ki engem, mielőtt egyáltalán befogadott volna? 
Hinni merészelem, hogy minden egészségesen és józanul gondolkodó 

ember velem tart, hogy ránk ne szakadjon az irdatlan káosz, amit nagyképű-
en emberi világmindenségnek neveztünk el; vagy ennek hiánya, amit sokan 
átélhetünk - az egyetemes világnincstelenség. 



Mintha az alapvető sivárságnak bérelt helye lenne életünk koszos batár-
ján. Addig köszörültem a csorbát, míg a kardomon él lett. Mert az élet nem 
minden esetben jelent pozitívumot. Egyetlen pozitív tulajdonságom az, hogy 
élek, de vannak néhányan, akik ezt is felróják nekem. 

Mióta a kormány, a mindenkori (?) és a mindenholi (?) azon fáradozik, 
hogy megjavítsa az életszínvonalunkat, amaz egyre inkább romlik. Nagyanyám 
befőztjei soha nem romlottak meg, évek múltán is élvezhető maradt a 
gyümölcsök íze, ha a szájízünk nem is. A kormány még nem tudja, hogy 
amikor ki akarjuk javítani a hibáinkat, akkor hibázunk leginkább. Ördögi kör 
ez, s a hiba állítólag a közvetítővonalban van. Pedig a hibák sem öncélúak, 
saját struktúrájuk van, kortünetük egyedi, de bármikor szabadon megismétel-
hető. Erről jut eszembe egy XVI. század eleji történet, elmesélem. 

Pizarro, a hírhedt conquistador - egykori derceni kollégám szóhasznála-
tával: az őrült spanyol - az Andokban j árva-kel ve, hódítgatva egyszer eltévedt. 
Mert tévedni ugyebár emberi dolog, no meg hódítói. Hosszas bolyongás után 
végre találkozott két bennszülöttel. Az anyák többsége általában benn szül, de 
ama kor asszonyai előszeretettel végezték el kinn, a természet lágy ölén. A mi 
spanyolunk nagyon megörült, hogy végre embereket láthat, még ha az ő 
szemében nem is voltak azok. Egyiküktől megkérdezte: 

- Mondja, maga inka? 
- Természetesen - hangzott a válasz. 
- És a társa? 
- Ö még inkább! 
Ennyi a történet. A hitelességéért nem vállalok felelősséget, de kell hogy 

legyen valóságalapja, mert több kárpátaljai lapban is olvastam. És mifelénk 
még az analfabéta is tudja, hogy amit nálunk leírnak, mind igaz szó. 

7. Nagy nevek bűvöletében 

Mitracsek úr sajátosan vonzódott a Filozó(fiá)hoz, bár Filozót, az apát 
nem volt szerencséje ismerni. 

Huszonöt évi intenzív elmélkedés után (ama osztályon) sikerült - leg-
alábbis azt hitte - frappáns megállapításba sűríteni elméjének zsenialitását: 

- Ha a banán nem lenne görbe, akkor egyenes volna! 
A felismerést csupa nagybetűvel véste szobája falának vakolatába, azóta 

is ott díszlik. 



Mitracsek úr szentül hitte, hogy megtalálta a világ lényegének képletét, 
amit a fránya, sekélyes tudomány képtelen volt felfogni, elfogadni. Én sem 
akartam belegázolni az öregúr lelkébe: mélyen hallgattam arról, hogy a jel-
zett bölcsességet már évekkel azelőtt olvastam valahol. A tudatlan plágium 
tanúja lehettem. 

De hát a filozófia is olyan, mint a szex: sokan művelik, mindenki ért 
hozzá, de csak kevesen jutnak el a csúcsra. Bővebben kifejtve: ahogy a 
grundokon csiszolatlan gyémántok kergetik a labdát, a legmagvasabb megál-
lapítások is a nyomornegyedekben születnek; az a baj, hogy legott meg is 
halnak, mert nem vetik őket papírra, és akik hallották, nem tartják fontosnak, 
hogy megjegyezzék, tovább adják. Anagy nevek bűvöletében élő világ ugyanis 
elvárja, hogy meghatározó dolgokat ne névtelen emberek hajtsanak végre. 
Mindent és mindenkit nevesíteni kell, hiszen a név kötelez. Minden téren. 
Napóleon például leigázta Európa nagy részét. Ez tény. No de: egyedül? Hol 
vannak azok a százezrek, akik által az ő neve halhatatlanná vált? 

Hm: hány milliárd ember élt már a Földön, és mennyi kevésnek maradt 
fenn a neve! 

1975-ben történt egy érdekes eset. Chuck Ross író lemásolt néhány oldalt 
Kosinski Steps című regényéből, és elküldte azt négy neves amerikai kiadónak. 
S mi történt? Dacára annak, hogy ez a mű hat évvel korábban megkapta a 
National Books Awardot, vagyis a Nemzeti Könyv-Díjat - a beküldött 
fejezeteket elutasították. Két évvel később a nevezett író, persze álnéven, 
megismételte a kísérletet, ezúttal tizennégy kiadóval és tizenhárom irodalmi 
ügynökséggel, köztük azzal, amely annak idején a regényt kiadta, nem kevés 
pénzt kaszálva az elért siker révén. Kell-e mondanom: az elutasítás tökéletesebb 
nem is lehetett volna, s ebben nincs semmi meglepő, és még azt sem 
mondhatjuk, hogy az ilyesmi csak az Egyesült Al(la)mokra jellemző. 

Minden kiadónak olyan mű kell, amit sikeres író alkotott, függetlenül a 
mű valós értékétől. A sikerhez hírnév kell, a hímévhez siker. íme, a 22-es 
agyréme. Mit számít itt tehetség, rátermettség?! Ami fontos: a siker, a reflek-
torfény - még ha elvakít is! 



KELEKÓTYA NÉGYSOROSOK 

Terhes szüzek játszanak indiánt, 
s ugrálnak szívbajos tüzet. 
Nyállal tisztelt makaróni 
csak silány tésztavetület. 

* 

Ki velem tart, habzó tavon 
békalencsét szedeget, 
s velem együtt köpdösi a 
csillagszemű tetveket. 

* 

Míg a pulykák odaérnek Afrikába, 
kipusztulnak az éhező négerek. 
A fehérek vakargatják fejük búbját, 
s birkát terelgetnek farkasemberek. 

* 

Ha a Földről kihalnak az elefántok, 
te leszel itt a legnagyobb állat. 
Ha parittyával lődözöl a tankokra 
- ki lehetne nagyobb ökör nálad? 

* 

Ölelem forró tested látszatát, 
kanalazom szerelmedet, 
és közben pucér lábunkról bambán 
bámulnak ránk a tyúkszemek. 

* 

Görnyedt görény kilehelte lelkét, 
nem bírta elviselni saját szagát. 
Ha egy korty friss levegőt vehetnék, 
bizonyára túlélném az éjszakát. 



VÍZÁLLÁSJELENTÉS 

A Duna Németországban ered, a Fekete-erdőben. Passaunál még minden 
a legnagyobb rendben folyik. Az osztrák-szlovák határon már nem kell vízu-
mot váltania. Bősnél megtorpan, és két pártra oszlik. A magyar határt har-
minchat órás várakozás után lépi át. Szerénységére jellemző, hogy az orszá-
gon szinte észrevétlenül oson keresztül, legfeljebb tavasszal duzzad meg a 
mellénye. 

Szentendrénél halak integetnek a parton bámészkodó német turistáknak. 
A budai rakpart alatt József Attilát idézi a temérdek dinnyehéj. A folyó Pest 
után hajózható, amit a vízen ringó számtalan papírhajó tanúsít. 

Dunaújvárosnál a halak vízért állnak sorba a városi vízmüveknél. Paksig 
csupa kedvetlen halat észleltek a szakemberek, Paks után viszont már 
sugároznak az örömtől, ami megkönnyíti az éjszakai halászatot. 

Mohács után a Duna búcsút vesz az országtól, és mindenre elszántan 
átcsörgedezik a Balkánra. További sorsa ismeretlen. 



CÍMLAPSZTORI 

Számtalan kudarcba fulladt kísérlet után eszméltem rá a megoldásra: csakis 
egy formabontó, szenzációsan meghökkentő cikkel terelhetem magamra 
főszerkesztőm Omindenhatósága figyelmét. Röviddel e felismerés után beug-
rott az abszolút nyerőnek tűnő ötlet is az elképzelt riport alanyával és témájával 
kapcsolatban. Magabiztosan tervezgettem a dolgot, hiszen a választott 
témakörben utoljára úgy hétszáz éve produkált írásművet bizonyos Dante. A 
tervezgetést csakhamar tett követte. 

Sokadmagammal érkeztem meg az alvilág tornácára. Kedveskedő őrör-
dög invitált beljebb bennünket, utánozhatatlan stílusban: 

- Mozogjatok, pokolfattyak, ez nem egészségügyi séta! 
Újságírói igazolványom a várttal ellentétben mintha még inkább súlyos-

bította volna helyzetemet, tehát jobbnak láttam visszasüllyeszteni a zsebembe. 
A kapun belépve megbámultam a sorsuk beteljesedésére váró bűnös lelkek 

tolongását, azaz vonakodását. Az elképesztő zsúfoltságban nyoma sem látszott 
valamiféle szervezettségnek. Az üstök körül szemmel láthatóan az 
idegösszeomlás határán álló ördögök tüsténkedtek. A jövevények tömegében 
feltűnően sok ismerőst fedeztem fel, akik riadtan elfordultak vagy az arcukat 
takarták el. Tudni véltem, hogy riadalmukat nem szerény személyem, sokkal 
inkább a sajtó képviselőjének megjelenése okozta. Persze, nem hozzájuk jöttem: 
a létesítmény vezetőjével volt találkozóm egy interjú erejéig. 

Bevezettek egy kénköves illatú terembe, ahol közölték: Lucifer, a nagyfő-
nök szabadságon van. Állítólag több ezer éve nem történt ehhez hasonló. 
Bizalmasan megsúgták azt is, hogy ne bánkódjak: szenilis már az öreg, nem 
sokra mentem volna vele. Ajánlották, hogy helyettesét, Belzebubot kérdezzem 
a cég dolgai felől. Megtettem. 

- Sajnos, a dolgok korántsem mennek a legnagyobb rendben - kezdte a 
főördöghelyettes. - Mióta a Mennyország nem fogadja az újabb bevándorlók 
csoportjait, mindenkit hozzánk irányítanak. Az elképesztő zsúfoltság miatt 
már többször jeleztem a felsőbb szerveknek, hogy szükséges az évezredes 
elbírálási rendszer megreformálása, miáltal többen kaphatnának zöld kártyát 
fölfelé, némiképp tehermentesítve minket. Egyik beadványomra sem érkezett 
válasz, pedig ördögeink három műszakban robotolnak; mégis vannak olyanok, 
akik hónapok múlva kerülnek a tisztítótűzbe. Az üstök elhasználódtak, a 
tüzelőanyag ára magasra szökött, ráadásul egyre nehezebb beszerezni. 



Mindeközben egyre csak jönnek, jönnek a beutaltak; már nyilvántartást sem 
tudunk vezetni... 

- Milyen terveik vannak a nehézségek leküzdésére? 
- Beosztottjaink egy része kénytelen fellépéseket vállalni heavy metal-

koncerteken, a többiek pedig horrorfilmekben szerepelnek, hogy némi plusz-
bevételhez jussunk. Ujabban szóba került intézményünk privatizációja; a 
vállalkozói szférában talán megoldást találhatunk égető (!) gondjainkra. 
Mindemellett tárgyalásokat folytatunk két mennyországbeli céggel: az An-
gyali Üdvözlet Kft-vel és a Feltámadunk Rt-vel. Most jut eszembe: régóta 
foglalkoztatunk vendégmunkásokat is a bukott angyalok köréből. Ennek 
ellenére - mint láthatja - továbbra is súlyos a helyzet; és ha nem kapunk 
mihamarabb komoly segítséget, a Pokol Művek csődbejut... 

- Korábban az Önök cége hírhedt volt a magas keresetekről. Ezen a téren 
ma mi a helyzet? 

- Elmúltak a boldog idők. Ördögeink joggal zúgolódnak az elmaradt 
fizetések miatt. Nem csoda, ha érezni a sztrájkhangulatot. Egyszóval: a hely-
zet korántsem mondható mennyeinek... 

Több kérdésre nem jutott idő: riportalanyomat szólította a kötelesség. 
Miután elköszöntünk egymástól, azonnal a kijárat felé igyekeztem, nehogy 
rabul ejtsen a hely szelleme. Megkönnyebbülten érkeztem vissza városomba. 

Másnap sugárzó arccal, abban a tudatban loholtam a szerkesztőségbe, hogy 
enyém a címlapsztori. Tévedtem: a szomszéd falu tehenészetében világra jött 
kétfejű borjú történetével Nyomulós kolléga került a címoldalra. 



HÍRKOCKA 

1 
Folyó hó 16-án Gácsér Jolán tizennyolc éves odaraki lakos, a helyi főiskola 

hallgatója útban hazafelé a 17.30-as autóbuszon elvesztette szüzességét. 
Hazaérkezve döbbenten tapasztalta annak hiányát, s félve vallotta be a 
történteket anyjának. A mama szigorúan megdorgálta felelőtlen csemetéjét, 
mivel az elveszett érték egy még értékesebb táskában volt. Végül a szülők 
felhívást tettek közé a sajtóban, hogy aki visszajuttatja az elveszített holmit, 
jutalomban közösül. A precizitás kedvéért a felhívást kiegészítő záradékban 
ez állt: a táska visszaszolgáltatása fontos, annak tartalmát a megtaláló meg-
tarthatja magának. 

2 

Az Állami Hírközlési Iroda közzétette: ez év július 4-én, hetedik kísérlet-
re leadta középiskolai vizsgáit Tovalöködöm Hümér, a művelődésügyi mi-
nisztérium államtitkára. A köztársaság államfője levélben gratulált a sikeres 
érettségizőnek, a parlament pedig a rebetyánok dicsőségének és briliáns 
elméjének elismeréseként elsöprő szavazattöbbséggel össznemzeti ünneppé 
nyilvánította július 4-ét. 

3 
„Jót tenne a környezetváltozás. Lakhelyet kell változtatnom" - morfon-

dírozott Zéró Kálmán budapesti lakos. Másnap meg is kezdte a költözködést: 
összehajtogatta ballonkabátját, tasakba pakolta apró ingóságait, köztük néhány 
tegnapi újságot, no meg a kedvenc kartondobozát, amely nem akármilyen 
márkát jelzett, hanem igazi minőséget; Whirpool hűtőszekrényt, merthogy 
valamikor korábban az volt benne. A lényeg: ha a Deák téri aluljáróban ezen 
túl bárki Zéró Kálmánt keresi, a következő választ kapja: Elköltözött a Blahára. 

4 
Szomália egyik falujában végérvényesen eltűnt egy több ezer éves, elavult 

szokás: az emberek leszoktak az evés felettébb időigényes és költséges 
rituáléjáról. 

A tudósok e jelenség mögött is a civilizáció áldásos hatását vélik felfedez-
ni, hiszen a pocakok és a tokák eltűnése mellett - a falu vezetőivel egyetértésben 
- a szívinfarktus, az érelmeszesedéses megbetegedések, az ételmérgezés és 



még számos probléma automatikus megoldódását remélik. A kis falu lakossága 
nem elégszik meg az elért eredménnyel: újabb lépésként az ivásról való 
leszokást tűzték ki célul. Mindemellett elégedetten élvezik a XXI. század 
áldásait, amíg meg nem halnak. Ami nem késik hiába. 

5 
Tetűházi Ödönné, született Kislaposi Szörcsögő Elvira, a Csődbe Megyünk 

TSZ fejőnője folyó hó 22-ről 23-ra virradó éjjel egészséges borjúnak adott 
életet. Információink szerint a férj, aki bizonyítottan steril, sokkot kapott, így 
alkalmatlan a véleménynyilvánításra. A falu valóságos méhkassá változott, 
az ország minden szegletéből ide zarándokolnak az emberek, hogy saját 
szemükkel láthassák az anyát és a nem mindennapi újszülöttet. A tudósok 
értetlenül állnak az eset előtt. Főleg azt nem értik: hogyan szülhetett borjút 
Tetüháziné, ha egyszer egész eddigi életében tehenekkel volt dolga, és bikát 
csak messziről látott? 

6 
Dr. Feneokos Agy János végre megkapta, amit hosszú és eredményekben 

gazdag tudományos munkásságával kiérdemelt. 
Ő volt az első, aki keresztezte a postagalambot a papagájjal, s ezzel elérte, 

hogy a galambok szóban közöljék az üzeneteket. Ily módon a galambposta 
diszkrétebbé válik, feltéve, ha a postások tartani tudják a szájukat, illetve 
csőrüket. 

Ugyancsak Dr. Feneokos elméjéből pattant ki az esti gyorsvonat és a 
városközi autóbusz keresztezésének zseniális ötlete. Ő találta fel az elemmel 
működő fogamzásgátlót is. 

És ma, ezen a verőfényes csütörtöki napon, pontban 17.00 órakor mun-
kássága eredményeinek elismeréséül megkapta az infarktus legmagasabb 
fokozatát. Az akadémia saját halottjának tekinti, temetésének előkészületei-
hez nagy lelkesedéssel látott hozzá. 

7 
Afrika egyik legszegényebb országába, Szomáliába újabb segélyszállít-

mány érkezett Reykjavikból. A humanitárius adomány az ország lakosságá-
nak nehéz életfeltételeit hivatott javítani. Az ENSZ hivatalos közleménye 
szerint ez a gesztus híven tükrözi az izlandi nép önzetlen segítőkészségét. 



A szomáliai lakosok heves érzelemmel viszonyultak a távoli ország pol-
gárai iránt, miközben kirakodták a hólapátokkal, ipari sóval, szőrmesapkák-
kal és hótaposókkal teli konténereket. 

8 
Ismeretlen tettesek elrabolták X.Y. magas rangú politikus feleségét, s 

szabadon bocsátása fejében 250 ezer dollárt követelnek. A férj kijelentette, 
hajlandó kifizetni a kért összeget, amennyiben az emberrablók garantálják, 
hogy a nejét semmilyen körülmények közt nem engedik szabadon. 

9 
Munka- és életkörülményeik romlása ellen tiltakozva sztrájkot hirdetett a 

Horgászkukacok Jogvédő Szövetsége. A bejelentést követően a kukacok egy 
emberként, azaz egy kukacként tagadták meg a munkát. Vezetőik petíciót 
nyújtottak át a horgászoknak, jellegzetes csúszó-mászó betűkkel rögzítve 
sérelmeiket és követeléseiket. Épp ez lett a baj, a pecások ugyanis nem tudták 
elolvasni a szöveget, s így a kukacok követelései süket fülekre találtak. 

10 
Egy arab terrorista felrobbantotta a hazájában akkreditált holland nagy-

követ autóját. A tettest sikerült elfogni, aki azzal indokolta a merénylet elkö-
vetését, hogy régóta szeretett volna repülő hollandit látni. 

11 
X város vendéglátóipari dolgozóinak képviselői sajtótájékoztatón jelen-

tették be figyelemre méltó felfedezésüket: ahhoz, hogy a feketekávé iható 
legyen, némi kávét is tenni kell bele. 

12 
A szociális osztály ezentúl hatékonyabban kívánja segíteni a kisnyugdíja-

sokat: mindegyikük mellé adnak egy embert, aki segít nekik az üvegbetétek 
összeszedésében. 



ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

Alacsony - Badacsony legmélyebb pontja. 
Albánia - Bánk helyettesének személyes birtoka. 
Alibi - Ibolya csípő alatti fertálya. 
Angyal szállt a szobában - a bentlévők néma csöndben találgatják, ki 

szellentett. 
Anyaméh - kaptárkirálynő. 
Apád-anyád idejöjjön - osztályfőnöki bejegyzés a rossz gyerek ellenőrző-

jébe. 
Apropó - kis olasz folyó. 
A vágy villamosa - beregszászi közlekedési eszköz. 
Ábrahám - grafikusok igavonó felszerelése. 
Álom - hamisított kacat. 
Áramló - felvillanyozott paripa. 
Ármány - a mindenkori kormány áremelési intézkedése, január elsejére 

időzítve. 
Babilon - Paszuly Ilona. 
Babrál - paszulykodik. 
Bagóhiten élnek - kevés pénzért dolgoznak. 
Bakancs - hímnemű lábbeli. 
Balalajka - balkezes űrkutya. 
Balszerencse - balkezesek sikertörténete. 
Barikád - juhfurdő. 
Baromfi - a marha utóda. 
Bádog - öreg kutya. 
Bámul, mint borjú az új kapura - marhára romlik a látása. 
Benelux - kárpátaljai település fényei. 
Bizánc - történelmi város, melynek elfoglalása után a törökök nagy 

isztambulit rendeztek. 
Bokros - csomagküldő Lajos. 
Borbála - aszúgöngyöleg. 
Brazilika - dél-amerikai székesegyház. 
Cigányútra megy - hűvösre kerül. 
Cinikus - Zalatnay Sarolta goromba rendreutasítása. 
Cinkos - ónozott juh. 
Citrom - déligyümölcs-maradvány. 



Cukor - rézkorszak. 
Csalamádé - Zsuzsa néni savanyúsága. 
Csekély - prágai gyönyör. 
Cseresznyéskert - XIX. századi kertészeti csoda. Bizonyos Csehov nevű 

elismert nemesítő Magyarországra került meggyfái termőre fordulva cseresz-
nyét produkáltak. 

Csillebérc - magas fekvésű bányászkocsi. 
Csípős - az erős paprika felmenője. 
Csizmája - kistermetű énekesmadár belső szerve. 
Diszkosz - Kiállított mocsok. 
Dombrád - temetésed utáni eljárás. 
Ebédszünet - a déli étkezés felfüggesztésének ideje. 
Egyetlen - kettővel kezdődik. 
Együgyű - pályakezdő jogász. 
Eldöntetlen - kezdő tekejátékos produkciója. 
Elemi ösztön - tanulni vágyó ember kényszere, hogy legalább négy osztályt 

végezzen el. 
Elszánt - barázdát vét. 
Elviselhetetlen - örökéletű öltözék. 
Erdőkerülő - természetgyűlölő erdész. 
EUROSZ - az Európai Uniós tagságot ellenző görögök szövetsége. 
Édesanya - cukorbeteg szülő. 
Építész - értelemmel alkot. 
Éretlen - vénamentes. 
Értesül - miatta ég el. 
Farmer - bátor ülep. 
Fasírt - lecsapott a fejsze. 
Fecskendő — villás farkú költöző madár törülközője. 
Feladat - jelentés a felettesnek. 
Fennkölt - az emeleten ébredt. 
Fényűzés - hajtóvadászat világító eszközökre. 
Fészkes fene - családalapító rosseb. 
Fidel nélkül - kubai hajléktalanok lapjának címe. 
Fokos - csőszök, betyárok hosszúnyelű mértékegysége. 
Folklór - népi tisztítószer. 
Folyóirat - papírhajó. 
Forrás - meleg vizű földalatti érre lel. 
Fotocella - képbörtön. 



Földikutya - talajka. 
Furacilin - szokatlan tünetek Cecília viselkedésében. 
Futurizmus - kocogó városnézés. 
Fürdőszoba - beázott a mennyezet. 
Gázló - légnemű patás állat. 
Genitália - olasz állami génbank. 
George Bush - a bagdadi tolvaj. 
George Washington - Páncélmellényes György. 
Gerinc - politikusi hiányosság. 
Gomba módra - kalaposan. 
Görény - sajátos bukéjáról hírhedt állatfajta, emberek közt is 
előfordul. 
Gulyáságyú - nagyhatású nehézfegyver a magyar haderőnél. 
Gusztus - a legelső római császár ízlése. 
Gutaütés - az agy k. o.-ja. 
Gyaláz - megszégyenítő hőemelkedés. 
Gyenge áram - elfáradt villamosság. 
Gyeplő - tüzel a pázsit. 
Gyűjtőmunka - guberálás. 
Gyürüsféreg - féijezett pondró. 
Hajókutató - tudósok szakmai előmenetelének egyik feltétele. 
Halasztás - kopoltyúsok büntetése. 
Halottkém - talpát feldobó spion. 
Hangszerelés - torokműtét. 
Hans Christian Andersen - híres mesemondó, mai követőit politikusok-

nak nevezik. 
Hasonmás - hanyatt fekve ugyanaz. 
Hazaárulás - nemzeti kimérés. 
Hányás - rákérdezés a kertészbrigád munkájára. 
Háztűznéző - tétlenkedő tűzoltó. 
Házvezetőnő - lakókocsi nőnemű sofőrje. 
Hegyfok - domboldalon termett szőlő leve elmére gyakorolt hatásának 

mértékegysége. 
Helyszín - pld. a rét zöldje. 
Helytelen - földönfutó. 
Hibaforrás - kiapadhatatlan kút. 
Hidratál - lavór a Lánchídon. 
Hímzőnő - férfibolond némber. 



Híradó - kommunikációs vám. 
Homogén - ferde hajlamú öröklödési gén. 
Horkolás - szundikáló pecás jellemzője. 
Hóember - Antarktisz őslakosa. 
Idióma - napjaink hülyesége. 
Irgalom - szabadnap az IRA-nál. 
Irtás - Vuk kacsája levelet fogalmaz. 
Iszák - pösze zsidó ősatya. 
Ízelítő a civakodásból - vitaminta. 
Janicsár - János megvesztegethetőségi összege. 
Jámbor - egri birkavér. 
Kacagány - röhögény irodalmi változata. 
Kajak - csónak formájú szájszélek. 
Kakaó - ah, széklet! 
Kakasszó - beszél az ürülék. 
Kamarazene - sufnimuzsika. 
Kandidátus - hím jelölt. 
Káder - fürdőszobász. 
Kántál - Batu kán edénye. 
Kanál - lábon tartott hím jószág. 
Kasmír - 1. írástudó szikh. 2. Kosárbéke. 
Kasztrált - osztályából kiebrudalt indiai férfi. 
Katasztrófafilm - riport a 2004. december 5.-i népszavazásról. 
Katonaviselt - lerongyolódott egyenruha. 
Kárhozott - bajban sodródtál mellém. 
Kemping - táborozó fehérnemű. 
Keresztkérdés - vallási vita. 
Kémia - az információszerzés tudománya. 
Kényszerzubbony - akaratuk ellenére besorozott katonák viselete. 
Képmutató - elárusító a galériában. 
Képviselő - fotóhordó. 
Kérem! - hatóság elleni erőszak. 
Kéznyújtás - inkvizítorok módszere. 
KFT - korlátolt felfogású társaság. 
Kiállítás - piros lapok tárlata. 
Kigyógyul - hüllő lángot kap. 
Kijózanít - bugyuta kérdés a kocsmában. 
Kintorna - idősebbek testmozgása. 



Kísér - apró vízfolyam. 
Konzervatív - erkölcspalackozó. 
Kooperáció - közösen végzett műtét. 
Közterület - örömlányok ágyéka. 
Kulissza - riksahúzó férfiak itala a Távol-Keleten. 
Kurtán - talán szeretkezik. 
Küklopsz - görög tolvaj kérdése. 
Lángész - zseniális tűzoltó. 
Légelhárító ágyú - a levegő távoltartására szolgáló nehézfegyver. 
Lett - baltikumivá vált. 
Libanon - szigorú lúdellenes törvényeiről ismert közel-keleti állam. 
Lillafüred - az UTE nyaralóhelye. 
Lovasroham - rosszul van a huszár. 
Lótusz - elrabolt hátasjószág. 
Magyarázat - Árpád népe locsoltat. 
Maláta - holnap megvakul. 
Manőver - tegnap a férfi tette. 
Maraton - csipkelődik a tengeri hal. 
Marcipán - Márton úr lett. 
Marionett - az Internet olasz változata. 
Matróna - fénytelen síkság. 
Mákos bejgli - engedélyezett kábítószer. 
Márkinő - végre lesz hajam. 
Másfél - csak én nem rettegek. 
Medália - plecsnivirág. 
Mellé - anyatej. 
Meredek - csinos lány közelít. 
Meztelen - örvendező labdarúgó győztes meccs után. 
Mikrobusz - grillező jármű. 
Miniszter - kisméretű politikus. 
Mondanád - legendás vízinövény. 
Moraj - szaracén osztag. 
Morfium - magyar lány bevallása szaracén kedveséről. 
Mustár - pincei baleset. 
Múltjuk - ősbarlang. 
Műfaj - kiónozott nemzetség. 
Műveltség - szántóföldek tavaszi állapota. 
Művész - mesterségesen előidézett katasztrófa. 



Nacionalista - nemzetek jegyzéke. 
Nagyravágyó - férje adottságaival elégedetlen. 
Négercsók - szívélyes üdvözlés Dél-Afrikában. 
Nemzetbiztos - tisztában van etnikai hovatartozásával. 
Nemzetiszocializmus - (Hitlert nem számítva) baloldali politikai irány-

zat, amely az ország érdekeit az eszme elé helyezi. Ellenpélda: Magyaror-
szág. 

Nincstelenség - vanság. 
Nyafog - hisztiző rágószerv. 
Nyelvhasználat - a karrier egyik feltétele. 
Nyelvtanár - francia oktató. 
Nyírbátor - merész fodrászok lakhelye. 
Oázis - síró csecsemők parkja. 
Operatőr - zenés színpadi előadás szúrófegyvere. 
Ormánykormány - elefántok vezetői. 
Ólom - régi kacat. 
Öreg hiba - nyugdíjas baki. 
Ötödölés - a tizedelés szigorúbb változata. 
Paprikás csirke - felbőszült baromfi. 
Patagónia - lóhalál. 
Pályaudvar - társasházban lakó gyerekek focipályája. 
Pántlika - lyuk a szalagon. 
Párbaj - két rossz hír. 
Párizs - kínai paraszt a városba költözik. 
Penész - használatlan értelem. 
Perverz - busman Internet-előfizető. 
Perzsák - zsákonként. 
Példamutató - matektanár. 
Pisztráng - csendet kérünk, húzza a görcs. 
Plébános - fémgyűjtő pap. 
Plágium - nevesített lopás, melynek során a tettes vállalkozóként profitál 

más munkájából. 
Portéka - Kábítószerbolt. 
Póráz - áramütés Olaszországban. 
Rádióvevő - elektronikai termék vásárlója. 
Rémület - démoni padsor. 
Riad - jégzajlás Szaúd-Arábiában. 
Rokkant - a kemény zene filozófusa. 



Sárhányó - járművek kereke. 
Sáska - kiskorú mocsári növény. 
Seper - hulló szamóca. 
Silány - téli sportot kedvelő fiatal nő. 
Sintér - vasúti tároló. 
Sivatag - Hindu istennő testrésze. 
Sündörög - kis tüskés állat szellent. 
Szadista - agresszív Ady-kedvelő. 
Szalonképtelen - üres falú helyiség. 
Szánalom - sajnál a kacat. 
Szándékos - határozott hím juh. 
Százados - kamaszkorú ezredes. 
Százalék - hajók veszedelmes állapota. 
Szemét - látványtáplálék. 
Szeretet - tablettákkal töm. 
Szeszély - átmulatott éjszakai órák. 
Szénanátha - tüsszögő szárított fű. 
Szidja, mint a bokrot - elfogyott a málna. 
Szivattyúk - átverjük a baromfit. 
Tanker - harckocsi-kereskedés. 
Tanterem - dogmák termőhelye. 
Tanú - Kállai Ferenc színművész mestersége. 
Tartály - kopár vidék. 
Tarthatatlan - nincs rajta fogantyú. 
Tavaszi névsor - áprilista. 
Televény - TV-recept. 
Tisztás - dolgozik az őrnagy úr. 
Titkár - irodai veszteség. 
Tollbamondás - mikrofonhiány. 
Tombola - hurrikánok sorshúzása. 
Töhötöm - szabad, módos ember Szegeden. 
Törődik - rövid kardját összezúzza. 
Történelem - az ego egy szilánkja. 
Udvariasság - 1. a kertelés ellenpólusa. 2. A házalás előszobája. 
Vakmerő - nem lát, de szereti a levest. 
Váltóáram - valutázó feszültség. 
Vámpír - szégyenkezés jele a finánc arcán. 
Vánkos - a palóc ember hím juhhal rendelkezik. 



Váratlan - erődítményét vesztett. 
Vendéglő - alvilági lokál. 
Verőfény - agresszív világosság. 
Versezet - költők fegyverzete; rím, forma, stílus stb. 
Végzet - érettségizett balsors. 
Vigalom - beteg a takarítónő. 
Vörös-tenger - pártrendezvény a Tienanmen-téren. 
WC-s néni - Fekál Lia. 
Zsurló - gyermekrendezvények patás háziállata. 



TUDÓSÍTÁS EGY KÉPZELT KATASZTRÓFÁRÓL 

(Stílusgyakorlat, a százhalombattai hőerőműben 
dolgozó kárpátaljai építőbrigád tagjairól mintázva) 

Hógolyó elvtárs hü brigádja lelkesen kulizott, mikor a keleti horizonton 
feltűnt egy alacsonyan szálló repülőgép. Amint alaposan megközelítette a 
brigád munkahelyét, orra a föld felé billent és zuhanni kezdett. A pilóta 
szerencsére katapultált, mielőtt a gép a fölbe csapódott volna. 

Egy szenzációra éhes kereskedelmi tv-csatorna forgatócsoportja röviddel 
az eset után megjelent a helyszínen, szemtanúkat keresve. Felkérték a brigád 
tagjait, mondják el, mit láttak - hogyan is történt a tragédia. A válaszokat 
természetesen rögzítették, az alábbi sorrendben. 

Harmatfej: - Én megmondtam már a felszálláskor, hogy le fog zuhanni. 
Én már akkor tudtam, kérem. Meg is mondtam a Janinak (mármint nekem -
a szerző): ennek annyi. Slussz, ez kész, komám. Nyekkent egyet a földön és 
annyi. De én ezt már rég tudtam! 

Munkásember: - Ide figyelj, haver, én munkásember vagyok! A munkás-
embernek pedig nem az a dolga, hogy repülőket bámuljon. A repülők repülnek, 
a repülők lezuhannak, de én munkásember vagyok. Én nem hagytam magamat 
félrevezetni és elbutítani, mert én már így születtem. 

Szányi K.: - Hát az úgy volt, hogy az az izé ugye zuhant lefele. Oszt 
berregett, mint Horváth Tamás bátyám huszonkét éves Moszkvicsa. De nem 
az ám, mert a masiniszta kiugrott ám! Oszt esett lefele, a feje felett meg egy 
nagy paplany lógott. De ez még semmi, két nagy kígyó tekeredett rá. Olyanok, 
mint Salamonban. Két asszonyt meg is öltek. Még a ződek is féltek tőlük. 
Balogh Pista bátyám is megmondja, akinek ződ a kapuja és én lakok szemben. 

Fóka: - Én, kérem, ettem a lekváromat, mikor arra repült egy repülő. 
Aztán meg lezuhant, de én nem törődtem vele. Gondoltam, inkább megeszem 
a lekváromat. Mert szeretem a lekvárt, és úgyis én leszek a főnök. 

Belorusz: - Én kicsit beszélni mágyárt, kicsit nem. Én látni, hogy repülő 
megyen és munkások senki nem dolgozik. Puff, a masina lefelé kezdett esni, de 
a masiniszt kiugrott. Én láttam, hogy a sárga lovon sárga nyereg énekelte. 

Sájze Sanyi: - Sájze ez az egész lezuhanás! 
Kakóstej: - Én láttam mindent. Nem tud itt senki semmit. Nem tud se 

Pali bácsi, se a munkások, se a tv-sek, se a világ. Csak én tudom az igazságot. 



Én ott voltam, én láttam. Egy fenét ugrott ki a pilóta. Az kiesett! De mikor 
láttam ottan kiterítve, én megmondtam: ebből már nem lesz ember. 

D. Feri bá: No, most közelítsük meg az esetet tárgyilagosan. Mert miről is 
van szó? Ugye, egy repülőgép lezuhant. De hát kérdem én, hány zuhant már 
le és hány fog még lezuhanni? Mert milyen a magyar ember: előre tudja, mi is 
fog bekövetkezni. No és ha lezuhant az a gép? Hadd zuhanjon, maradt még 
elég! 

Kopasz: - Az úgy volt, hogy jött a gép. Repült, megállt, visszanézett, és a 
bokorból kiugrott mi-mi-mi egy nyúllal. De lezuhant, mert leesett a hó. De a 
pilóta, az kiugrott ám, mint Románia negyvennégyben. Hej, de szép zuhanás 
volt! 

A tudósítást a tévések leadták, de a szemtanúk vallomása elsikkadt a többi 
szenzáció közt. 



A PALACSINTA-ÜGY 

Vendégmunkásként elvetődtem a Fejér megyei Rácalmásra is, ahol egy 
dunaújvárosi illetőségű gépkocsivezetőtől hallottam a következő történetet. 

A Dunaújvárosi Vasmű a Kádár-korszakban az egyik legnagyobb ipari 
létesítmény volt, egykor maga a mesélő is ott dolgozott. Brigádtagjai egyszer 
csak rádöbbentek, hogy az ebédre hazulról hozott élelmüket valaki rendszeresen 
megdézsmálja, sőt, a jobb falatokat az utolsó morzsáig felfalja. A gyanú árnyéka 
lassan, egyre megalapozottabban az egyik köpcös brigádtagra vetődött, de a 
pákosztoskodó ellen perdöntő bizonyíték még nem volt - nem sikerült tetten 
érni. 

A brigád tréfacsináló tagja, Mihály végképp megelégelte a pofátlan „szarka" 
ténykedését, aki a kölcsönös bizalmatlanság légkörét teremtette meg a kollégák 
közt; s amikor a felesége palacsintát sütött, kegyetlen módját ötlötte ki a rejtélyes 
zabáló leleplezésének. 

A feleségének fogalma sem volt arról, miért vonul be a férje néhány 
palacsintával a WC-be, de igazából nem is törődött vele. 

Másnap reggel Mihály élénk hangon kimerítő élménybeszámolót tartott a 
brigádnak a felesége csodafinom palacsintáiról, s a magával hozott csemegét 
szándékosan az asztalon „felejtette". 

A beetetés sikeresnek bizonyult, a kajadézsmáló képtelen volt ellenállni a 
kísértésnek, egy alkalmas időpontban rávetette magát a potyafinomságra. 

Micsoda képet vágott, amikor belefalt az első palacsintába! A gyomra 
éppúgy reszketni kezdett, mint egy vibrátor. Sárgasággal kórházba került, s 
attól kezdve megszűnt a dézsmálás. 

Ezzel azonban az ügynek nem lett vége: a kórházból távozó tolvaj felje-
lentette Mihályt a bíróságon. Palacsintás hősünk annak rendje és módja szerint 
eleget tett az idézésnek, megjelent a tárgyaláson. A tolvaj indulatosan előadta, 
hogyan és mitől betegedett meg. A bíró érdeklődve hallgatta végig, aztán 
kérdőre vonta Mihályt az indítékai felől. Mihály a következő magyarázatot 
adta: 

- Tisztelt bíró elvtárs! Nincs itt semmiféle furcsaság, kérem. Nagyon 
szeretem a szaros palacsintát, ezt jól tudja a feleségem is, ezért csomagolt 
nekem néhány darabot az ebédhez; arról én nem tehetek, hogy a kollégám az 
ilyen palacsintát nem szereti... 

A bíró elvesztette a türelmét, és mindkettőjüket elküldte a fenébe. 



ANATOLIJ 

Budapest egyik impozánsan balkáni atmoszférájú munkásszállóján ismer-
kedtem meg vele. Munkácsról érkezett a Gellért-hegy tövébe, és a nyelvtudás 
hiánya miatt elveszettnek hitte magát a metropoliszban. 

Mindenkori munkatársaitól következetesen megérdeklődte a dolgok 
magyar nevét, s azokat gondosan feljegyezte magánszótárában. A munkahe-
lyi utasítások, a szakzsargon mellett főleg a vásárlással kapcsolatos, nélkü-
lözhetetlen kifejezések érdekelték. A kommunikáció nehézségeit kiiktatandó, 
általában önkiszolgáló boltokban igyekezett vásárolni, ez azonban nem mindig 
sikerült, mert a munkásszálló közelében nem volt önkiszolgáló ABC. 

Egy alkalommal tőlem tudakolta, hogyan kell az üzletben csirkeaprólékot 
kérni. Természetesen szívesen elmagyaráztam neki, de a többiek elhitették 
vele, hogy át akarom verni őt; „nagylelkűen" felajánlották szegénynek a 
„helyes" verziót. 

A másnapi munka végeztével Anatolij betért egy ABC-be. Türelmesen 
kivárta, amíg sor kerül rá, s akkor magabiztosan megszólalt: 

- Kerek egy kilo csirkehulladekot! 
Az eladó srác somolyogva, nagy lelki nyugalommal reagált: 
- Azt nem tartunk, uram. Talán fáradjon ki a legközelebbi csirkefarmra! 
Anatolij leforrázva menekült a megszégyenülés helyszínéről, és bizalma 

a munkatársaiban végképp megrendült. Ennie azonban kellett, ezért másnap 
egy újabb boltban próbálkozott a vásárlással, most már a saját maga által 
kidolgozott koreográfia szerint: 
rámutatott a csirkékre, hüvelyk-
ujját kinyújtva jelezte a kívánt 
darabszámot, aztán mindkét 
kezével csapkodva a repülést 
próbálta utánozni. 

Az eladó középkorú hölgy 
először meglepődött a szokatlan 
mutatványon, aztán hirtelen 
felcsillant a szeme, és odaki-
áltott kolléganőjének: 

- Joli! Gyere gyorsan -
kandikamera!! 



DERŰS KÁRPÁTALJAI EGYVELEG 

Orbán Imre és Orbán Gáspár, a két szemyei atyafi felettébb furfangos ember 
hírében állt. Mindketten a XX. század első felében éltek, s a velük kapcsolatos 
anekdotákat ma is őrzi az emlékezet. Az alábbi történeteket Deák Ferenc nótafa 
mesélte el. 

1. Lovat vegyenek! 
Orbán Imre áruba bocsátotta a lovát. Hamarosan akadt rá vevő, mégpedig 

egy cigány a szomszéd faluból. A vásár némi alkudozás után megköttetett, és 
amikor a vevő Orbán tenyerébe számolta a bankókat, amaz összevont szemöl-
dökkel figyelmeztette az újdonsült 
lótulajdonost: 

- A lónak három kisebb hibája van: 
fára nem mászik, vasat nem rág, és nem 
fiit utána a szekér. 

A cigány gondolkodóba esett, de 
végül csak legyintett: üsse kő, minek 
egy lónak fára másznia, vasat sem 
kötelező rágnia, és az sem nagy baj, ha 
nem fiit utána a szekér. Azzal elvitte a 
lovat. 

Pár nap múlva megjelent az 
Orbánék portáján, és haragosan pana-
szolta, hogy a ló nem akar felmenni a 
fahídra, a zablát sem veszi a szájába, s 
amikor meglátja a szekeret, azonnal 
megmakacsolja magát, tapodtat sem mozdul. 

Orbán Imre bazsalyogva megvakarta a fejét, majd széttárta a karját: 
- Én megmondtam, hogy három baj van vele: fára nem mászik, vasat nem 

rág, és nem fút utána a szekér... 

2. Repeta 
Munkácson járva Orbán Imre betért egy vendéglőbe, komótosan helyet 

foglalt, s mintha ez lenne a világ legtermészetesebb módja, rendelt harminc 
adag ételt. 



A meglepett főúr felajánlotta, hogy ő kihozza a harminc adagot, és ha a 
kedves vendég valóban elfogyasztja mindet egyedül, akkor nem kell fizetnie 
egy fillért sem. 

Erre már a többi vendég is felfigyelt, kíváncsian lesték a fejleményeket. 
Orbán nagy nyugalommal látott hozzá a nem mindennapi ebédnek. Miután 

megette mind a harminc adagot, intett a főúrnak: 
- Repeta! 
A főúr azonban megelégelte a dolgot, és a többi pincér segítségével 

kipenderítette a nagyétkű atyafit. 

3. Féláron 
Amikor Orbán Imrét besorozták, önmagához híven igyekezett könnyebbé 

tenni a nehéz katonai szolgálatot. Rendszeresen eljárt egy zsidó kocsmároshoz 
pálinkázni, persze kontóra, hiszen a magyar baka állandóan pénzzavarral 
küszködött. 

Egyszer aztán olyan tetemes összegre rúgott a tartozása, hogy a zsoldjából 
nem tudta kifizetni. Gondolt egy nagyot, elment a zsidóhoz, kért egy pohárka 
italt, mondván: azt is majd kifizeti a többivel. 

Amikor felhajtotta az italt, menten összeesett, elnyúlt a padlón. A kocsmá-
ros rémülten próbálta feléleszteni. 

- Vitéz úr! Vitéz úr, keljen fel! Jaj nekem, vitéz úr! 
Orbán azonban nem mozdult. A többi vendég elképedve figyelte a jelene-

tet. A kocsmáros ijedtében teljesen elvesztette a fejét, kétségbeesetten mondta: 
- Igazán nem tudom, mi történhetett vele, hiszen az ital fele víz volt! 
No, erre már megelevenedett a „halott" vitéz. 
- Szóval, a fele víz volt? Akkor csak a felével vagyok adós! 
Azzal kifizette tartozásának felét és távozott. A kocsmáros nem tiltakozott, 

tulajdonképpen örült, hogy ennyivel megúszta. 

4. Húzd meg! 
A kópéságban Orbán Gáspár sem maradt el rokonától. Az alábbi eset még 

a cseh érában történt vele. 
Egy nagy fűrésszel jeget termelt a környékbeli tavon. Erről a fűrészről tudni 

kell, hogy egykor azzal fűrészeltek deszkát és gerendát a rönkfából: egy ember 
húzta felülről, kettő alulról, mivel a fűrész fogazata csak lefelé harapta a fát. 
Nos, abban az időben ilyen fűrésszel termelték ki a jégkockákat is, miután az 
alsó fogót leszerelték róla. 

Az akkor még fiatal Orbán Gáspár észrevette, hogy egy férfi közeledik 
feléje, ezért valahányszor lefelé tolta a fűrészt, mindig elkiáltotta magát: 



- Húzd meg! 
A jövevény egy ideig szó nélkül bámulta a jelenetet, aztán csodálkozva 

megkérdezte: 
- Ugyan mondja már kend - ki van odalenn?! 

5. Ki is vagy te, ember? 
Egy Tisza menti falu papja a vasárnapi istentiszteleten így próbálta 

megdicsérni a gyülekezetet: 
- Kedves híveim, olyanok vagytok ti, mint a ma született bárány: tiszták, 

ártatlanok, bűntől mentesek!" 
Ezt hallván összesúgtak a hívek: 
- Miféle dolog az, hogy a papunk holmi gyenge bárányokhoz hasonlít 

minket! 
Az elégedetlenség jelét természetesen érzékelte a lelkész, ezért a követke-

ző vasárnapi istentiszteleten már így kezdte a prédikációját: 
- Híveim, olyan erősek, bátrak és hatalmasok vagytok, mint a kétszarvú 

szürkemarha!... 
A gyülekezet ismét összesúgott: 
- Na, ez már mindjárt más! 

6. Riposzt 
Szülővárosomban történt, húsvéti éjszakán. 
Egyik atyánkfia a kimerítő locsolkodás után, jócskán illuminált állapot-

ban hazafelé tartott az alig megvilágított utcákon. Balszerencséjére a közpon-
ton keresztül igyekezett, ott viszont a rend marcona őrei vadásztak, mármint 
csendháborításért kiróható bírságpénzre, amelyből bőségesen belakmározhattak 
valamelyik vendéglőben. Az atyafi elborult tekintete nem észlelte őket idejében, 
így aztán nótázva kacsázott közéjük, sőt tovább, fittyet hányva a megálljt sürgető 
felszólításokra. 

Már távolabb járt, amikor egy felettébb dühös, az eddigieknél harsányabb 
hang utolérte, s behatolt zilált tudatába: 

-Azonnal álljon meg!! 
Az atyafi juszt sem állt meg, csak a fejét fordította hátra, s borgőzös hangon 

visszakiáltott: 
- A szívverésed! 



HOGYAN NEM SZÜLETETT MEG 
IFJ. MITRACSEK 

Nem volt, akarom mondani: nem lett volna különleges ember. Ha jelle-
meznem kellene - márpedig kell - , akkor átlagosan szürke, már-már érdekte-
len figurának mondanám. Igen, csak mondanám, ha megszületett volna. Csak-
hogy egy sajnálatos esemény meggátolta világrajövetelében. Minő tragédia az 
emberiségre nézve! 

Az a bizonyos malőr ifj. Mitracsek szempontjából egy sorsdöntő éjszakán 
történt. Reménybeli édesapja, idősebb Mitracsek akkor mindössze húszéves 
volt, O. Aranka pedig, a tizennyolc éves hajadon, a szomszéd faluban lakott. 
Ő lett volna iij. Mitracsek édesanyja, ha nem jön közbe egy szénásszekér. 
Hogyan jön ide a szénásszekér? Hát kerekeken, egész pontosan szólva: négy 
keréken. Mert annak a szekérnek még kivolt a négy kereke. 

Helyesbítenem kell: valójában nem éjszaka történt az eset. Sajnos, az ember 
hajlamos összekeverni a dolgokat, sőt, azok elferdítésétől sem riad vissza. 
Akitől a történetet hallottam, állítólag onnan ismerte a históriát, hogy felnézett 
az égre, ahol a napot látta; s mivel ő nap alatt állt, így csakis nappal lehetett. 
Éppenséggel a napfény volt az, ami világosságot csempészett elméjének 
csontüregébe, de most már mindegy. 

Szóval, a szóban forgó napon idősebb Mitracsek szénásszekérrel érkezett 
a szomszéd falu határába, ahol a megbeszélés szerint O. Aranka már várta. 
No, szó nem sok esett köztük, hiszen falun nem szokás azt szaporítani, inkább 
a gyereket; legalábbis akkoriban. (A mai helyzetről testi épségem védelmében 
nem nyilatkozom.) A lényeg az, hogy a két fiatal egymásnak esett, ám a 
testbeszéd kellős közepén a lány váratlanul élesen felsikoltott. Persze, nem 
amiatt, amire begerjedt fantáziával most Önök gondolnak, s amire magam is 
gondoltam anno. Szerencsére volt a kezem ügyében kalapács, így egykettőre 
kivertem a fejemből. Hogy mi történt mégis? No, a fiú helyett a szekér ment 
el, ugyanis a lovak gondoltak egyet és nekilódultak, az ügetésből mihamar 
átcsapva vágtába, és idősebb Mitracsek hiába próbálta megfékezni őket. 

Átrobogtak a falun, ahol azóta sem volt ekkora látványosság. Hacsak 
figyelembe nem vesszük, hogy Örzse néne, az egyik legöregebb némber 
kislányos zavarában az odakészített tyúkhúsleveses fazék helyett a ház alá 
gyújtott be. 



Sajnos, itt meg kell állnom, egyperces néma gyásszal emlékezni Gazsi 
bácsira, mármint idősebb Mitracsekre... Miközben teljes erejével igyekezett 
megállítani a nekivadult lovakat, egy óvatlan pillanatban a lovak közé esett; 
márpedig aki oda kerül, korpás lesz a haja. 

Nem tudom, sajnálkoznak-e azon, hogy idősebb Mitracsek számára ilyen 
értelmetlen véget rendelt a gondviselés. De gondoljanak bele: mit szóljon ifj. 
Mitracsek? Nem elég, hogy a kérdéses dolog nem jött össze, leendő apja 
balesetével még inkább romlottak világrajövetelének esélyei. Merthogy idősebb 
Mitracsek nem halt meg a balesetben - ifj. Mitracsek sorsa a kórházba szállítás 
utáni vizsgálatok során pecsételődött meg, amikor kiderült: idősebb Mitracsek 
megúszta ugyan élve, de a férfiassága ott veszett a lovak patái alatt. Számára 
a patkó nem hozott szerencsét. 



ISKOLAI FELELETEK 

CSILLAGÁSZAT 

A legismertebb holdkóros Neil Armstrong volt. 
A Plútót Walt Disney fedezte fel. 

BIOLÓGIA 

A bálna nem hal. Süket szegény. 
A rák ollós víziállat, és rendszerint bele szoktak halni. 
A ló patás állat és Patagóniából ered. 

POLITIKA 

A legismertebb kommunista Vologya Uljanov volt, aki Leninnek képzelte 
magát. 

A zsidók és a palesztinok megkötötték a békét, a nyavalyásnak azonban 
sikerült megszöknie. 

ZENETÖRTÉNELEM 

Paganini már ötéves korában fuvolán hegedült. 

TÖRTÉNELEM 

A forradalom hírére XVI. Lajos fejét vesztette. 
Az Istvánnal viszálykodó Koppány belső széthúzás miatt négy részre 

szakadt. 
Japán első császára Kawasaki Suzuki volt, aki a mitsubishi csatában 

megverte Honda Toyotát. 
A háború után Nyilas Misi elnyerte méltó büntetését. 
A hétéves háború kisebb-nagyobb megszakításokkal harminc évig tartott. 
Iván orosz cárról később derült ki, hogy rettegett. 
Vak Béla magyar király tisztán látta a jövőt. 
A mogyoródi csatát a Hungaroringen vívták meg. Dózsa György unokái 

Újpesten fociztak. 
Szent István erélyes fellépése megosztotta Koppány vezért. 
Szentpétervárt I. Péter cár építtette Lenin részére. 



Erzsébet angol királynő lovaggá ütötte Francis Drake-t, aki később bele-
halt sérüléseibe. 

A szovjet csapatok az elkeseredett rimánkodás ellenére felszabadították 
Kelet-Európa népeit. 

Horthy Miklós fehér lovon vágtatva vezette csatába hadihajóit. 
A fénymásolók ősei a szerzetesek voltak. 
Az első világháborúban Németország a tenger- és földalattjáróinak 

köszönhette kezdeti sikereit. 

IRODALOMTÖRTÉNET 

Petőfi Sándor már halála előtt megírta verseit. 
Toldi Miklóst Arany János dolgozta fel. 
A kőszívű ember fiai kőművesek voltak, a leghíresebb közülük Kőműves 

Kelemen. 

ANTROPOLÓGIA 

A Józsi mulat, pedig apja-anyja fehér. 

FÖLDRAJZ 

Dél-Amerika legnagyobb hegyvonulata az Undok. 
Oroszország a legnagyobb európai állam, és Ázsiában fekszik. 
A legtöbb homokos a Szaharában van. 
A föld olyan, mint egy tojás, és a sárgája Ázsiában van. 
A sózott vizet tengernek nevezzük. 
Szibéria északi részén élnek a Marik, tőlük keletre a Máriák, nyugatra 

pedig a Mariannák. 
Amerika fővárosa New York, amit Washingtonról neveztek el. 

HITTAN 

A Szuezi-csatornát Mózes készítette egyszeri használatra. 
A wittenbergi templomkaput Luther Márton szegezte be. 

SZÍNHÁZ 

Hamlet, a koponyás királyfi elhanyagolta a tisztálkodást, ezért valami 
bűzlik Dániában. 



KEDVENC HÁZIÁLLATOM 

Botfülű Tihamér V. oszt. tanuló dolgozata 

Leó, az én cicám mindig szófogadó és pedáns háziállat volt. Kiskorában nagyon 
szeretett anyu pamutgombolyagjaival játszani. Mennyi lakás faláról köszönt vissza 
egykoron! Néha már azt hittem, ő is párttag, mert csak azt ette meg, amit eléje 
raktunk... 

Később már nem. Teltek-múltak a boldog hétköznapok. Szomszédaink, Sárika 
néni és Gyuszi bácsi egyszer csak azzal álltak elő, hogy a cicus furcsamód túl 
nagyra nőtt, és veszélyes lehet a környezetére, tehát állatkertben lenne a helye. 

Mivel az én Leóm egyáltalán nem volt veszélyes, rögtön tudtam, hogy a két 
öregből az irigység és a rosszmájúság beszélt, ezért tiltakoztam. Apu is mondta: 
Gyuszi bácsinak csípőficama van, azért irigykedik az egészségesekre. Egy biztos, 
nekem nem kellett többé a nyamvadt cukorkájuk. 

Leó oda szokott dörgölőzni hozzám, s én ilyenkor beletúrtam dús bundájába. 
Elégedetten dorombolt, szinte beleremegett a ház. 

Aztán Blöki, a másik szomszéd kutyája váratlanul eltűnt. Gazdája, Pintér bácsi 
egyből az én Leómat gyanúsította meg, nyilván az ellenem táplált ellenszenve 
miatt. Ugyanis egy évvel azelőtt a játék hevében túl erőset rúgtam a focilabdába, 
amely berepült az ablakukon, a levesestálban landolt, a forró leves meg Pintér 
bácsi ruháján. Kell ennél nyomósabb ok az ellenszenvre? De azt már nem 
tűrhettem, hogy az én hibámnak a cicám lássa a kárát. Nyomatékosan Pintér bácsi 
tudtára adtam, hogy Leó nem kutyatolvaj, kérdezősködjön inkább a városszéli 
sintértelepen, ott biztosan tudnak az elkényeztetett kutyájáról. 

Később, amikor apu valamilyen csontokat talált a házunk háta mögött, Pintér 
bácsi rögtön azt mondta, hogy azok Blöki földi maradványai. De kérdem én: hogy 
lehetett volna az a csonthalmaz Blöki, mikor annak olyan szürkés bundája volt, 
és állandóan ugatott meg futkározott? 

Amikor a nagymama eltűnt, újfent Leóra terelődött a gyanú, holott ő nagyon 
szerette a mamát. Jött egy rendőrbácsi, hogy kiderítse, hová lett a nagyi. Az egész 
családot kihallgatta, még engem is. Hogy mire jutott a nyomozással, nem tudom, 
mert többé nem láttuk. Talán nem is tartotta fontosnak a dolgot, mert különben 
biztosan szól, mielőtt elmegy. A tévésorozatokból tudom, mennyire flúgosak ezek 
a zsaruk: csupa lelki sérült meg terhelt fickó. 

Egyszer aztán emberek jöttek egy nagy zöld autóval és elvitték Leót az 
állatkertbe. Ketrecbe zárták szegényt, és attól kezdve ott mutogatják azoknak, 
akiknek van pénzük belépőjegyre. Érdekes, hogy azóta nem találjuk aput. Nem is 
tudom, melyikük hiányzik jobban. 



FELHÁBORÍTÓ 

Hivatalba lépése óta harmadszor kíséreltek meg merényletet az ország 
miniszterelnöke ellen. A tettest, egy harminc éves segédügyvédet, aki két 
lövést adott le a nagy férfiúra, sikerült elfogni. Mivel a lövések célt tévesztet-
tek, a kormány gyors kommünikében igyekezett megnyugtatni a közvéle-
ményt, miszerint a kormányfőnek a haja szála sem görbült meg. 

A történtekről értesülve, az állampolgárok mélységesen megdöbbentek 
és felháborodtak. Az általános elkeseredettség hulláma után azonban felcsil-
lant előttük a remény: a következő merénylet talán sikerülni fog. 



A GYÁMÜGYI OSZTÁLYON 

Harminc év körüli férfi lép be a terembe. 
- Jó napot kívánok, szeretnék egy gyereket - mondja. 
A hivatalnok felnéz irataiból, és unottan válaszol. 
- A tudomány mai állása szerint férfinak nem lehet gyereke. 
- Nem is úgy gondoltam, kérem. Örökbe szeretnék fogadni egyet. 
- A fogadási iroda szemben, az utca túloldalán - hangzik a cinikus felelet. 
- N e vicceljen velem. Gyereket akarok és kész! - háborog az ügyfél emelt 

hangon. 
- Hallja, maga itt ne kiabáljon - nem én vagyok a gólya! 
- Azt se bánom, ha maga a gólya. 
- De kérem! Felnőtt létére még mindig azt hiszi, gólya hozza a gyereket? 

Akarja, hogy felvilágosítsam a dolgok menetéről? 
- Felesleges, azzal én tisztában vagyok. Ne papoljon lyukat a hasamba, én 

a segítségét kértem. 
- Ha tudja, mi fán terem a gyerek, akkor mi a probléma? Magánál a 

becsületes dolgozók zaklatása? Még mindig itt van? Mit akar még? 
- Egy nőt!!! 



HORDÁRRA VÁRVA 

Bármennyire viszontagságos a Magyarországon dolgozó kárpátaljai ven-
dégmunkások sorsa, elég gyakran kerülnek mulatságos szituációkba. Ahogy 
az a hat fős társaság, amely annak idején először ült fel Csapon a nemzetközi 
vonatjáratra, és Budapest felé vette útját, s amelynek némi tragikummal vegyes, 
alapjában véve azonban komikusnak mondható esetét mások elmondásából 
jegyeztem le. 

Nos, az említett „turista" csoport egyik tagja a sikeres vámvizsgálat fölötti 
örömében mindjárt a felszállás után felbontott egy üveg vodkát. Hat ünnepi 
hangulatban leledző atyafi számára egyetlen üveg vodka, figyelembe véve az 
ukrajnai italfogyasztási „hagyományokat", természetesen kevésnek bizonyult. 
Előkerült tehát egy újabb félliter, aztán megint, s némi harapnivaló. 

Ahogy fogytak a kilométerek, úgy fogyott a palackok tartalma is. Buda-
pestre érkezve a társaság hangulata már a tetőfokon leiedzett. A Nyugati 
pályaudvaron hőseink matrózléptekkel kászálódtak le a vonatról. Mindannyi-
an úgy érezték, csomagjaik súlya megkettőződött az utazás alatt, ezért hordár 
után néztek. 

Egyikük felfigyelt két egyenruhás alakra, akik egy targonca közelében 
beszélgettek. Az atyafi elméje abban a pillanatban „megvilágosodott", és 
azonnal integetni kezdett a „hordároknak". 

Az egyenruhások, mivel ők is felfigyeltek a furcsa társaságra, nem kéret-
ték magukat. Odamentek hozzájuk. 

- Jó napot kívánok! Kérem a személyi igazolványokat, útleveleket! 
Az oldalfegyvert viselő „hordárok" az úti okmányok átvizsgálása után a 

csomagokra kerítettek sort. A táskákból és bőröndökből csakhamar előkerül-
tek a „turisták" olyan elengedhetetlen holmijai, mint a kőműves kanál, 
kalapács, fangli, dörzsölő stb. Tuti fogás. Percek alatt még több „hordár" jelent 
meg, és a helyzetet felmérve természetesen segítettek a csomagok cipelésében. 

A társaság tagjainak csak a rendőrkapitányságon kezdett derengeni a 
felismerés, hogy valami nincs rendjén. Egyenként hallgatták ki őket, utána 
pedig mindegyiküket „megajándékozták" az ilyenkor szokásos egyéves kitil-
tással. Pontosabban: egyiküket két évre nyilvánították nemkívánatos személlyé, 
de ezt csakis saját magának köszönhette. 

Az atyafi ugyanis úgy érezte, veszedelmesen csökken szervezetében az 
alkohol szintje, ezért pénzt kotort elő a zsebéből és arra kérte az ügyeletes 
„hordárt", ugorjon ki valamelyik ABC-be vodkáért... 



ÚJABB HÍREK DIÓHÉJBAN 

A Reuter jelenti: újév hajnalán Ukrajnát nagy erejű árrobbanás rázta meg. 
A károk fölmérése folyamatban van. 

* 

Áprilisi tréfának bizonyult a korábbi hír, miszerint cápák lepték el a dédai 
bányatavat. Ebben a tóban nincsenek cápák, mert félnek a piranháktól. 

* 

Neves román tudósok bizonyítékokkal támasztották alá a feltételezést, 
miszerint Ádám és Éva román származású volt. A cáfolhatatlannak minősí-
tett bizonyítékok a Securitate bukaresti levéltárából kerültek elő. A Legfőbb 
Illetékes még nem nyilatkozott az ügyben. 

* 

A francia gazdák, tiltakozásul a kormány megszorító intézkedései ellen, 
minden Párizsba vezető utat lezártak. Válaszlépésként a feldühödött párizsi-
ak Eiffel-tornyok felépítését tervezik minden faluban. 

* 

Tegnap hajnalban kigyulladt a Transzszibériai Expressz. Az utasok délig 
melegedtek a tűznél. 

* 

A Tanjug hírügynökség jelentése szerint szerb régészek olyan leletekre 
bukkantak, amelyek bizonyítják, hogy Szeged környékén már az ősember előtt 
szerbek éltek. 

* 

George W. Bush amerikai elnök bejelentette, hogy véget ért az iraki 
háború. Szakértők egybehangzó véleménye szerint erről már csak az ellenfelet 
kell meggyőznie. 

* 

Ahmed Távolbalov csecsen orvlövész bakot lőtt. Az esetet azzal magya-
rázta, hogy az állat orosz egyenruhát viselt. 



* 

Két angyalt azonnali hatállyal elbocsátottak a mennyországból, mert 
bebizonyosodott, hogy a kísértésnek engedve pénzért árultak vízumot az égi 
eldorádóba, s aki nem tudott fizetni, elküldték a pokolba. 

* 

El yent vezettek be Japánban. 

* 

Baj községbe látogatott a magyar miniszterelnök. Az ellenzéki sajtó eképp 
tálalta az esetet: „Bajban van a miniszterelnök". 

* 

Angol tudósok egy ásatás során Bangladeshben rátaláltak a cromagnoni 
ember nyomaira. A lelet egyértelműen a szegénységéről ismert ország roha-
mos fejlődését bizonyítja, hiszen a kutatók eddig csak bangladeshieket találtak 
az ország területén. 

* 

- Esett a dollár - konstatálta rezignáltán George Bush, az USA elnöke, 
amikor íróasztaláról egy köteg zöld hasú bankó a padlóra hullt. 

* 

Az iráni légierő szőnyegbombázást hajtott végre Irakban. A kormányszó-
vivő szerint a szőtteseket humanitárius segélynek szánták. 

* 

A Nekeresd megyei bajnokság döntője előtt az egyik futballcsapat 
edzője a következőket nyilatkozta: „A mérkőzés háromesélyes: győzünk vagy 
döntetlen, illetve a bíró nem kap egy fillért sem." 

* 

A megyei napilap közlése szerint porig égett egy vidéki tűzoltó-állomás. 
Tudósításában az újságíró meg nem nevezett forrásokra hivatkozva jelezte, 
hogy várható a rendőrkapitányság kirablása. 



* 

Ál latszalon nyílt a megyei székhelyen, amelynek munkatársai a világ 
számos nyelvére képesek megtanítani a papagájokat. Legkelendőbb a virág-
nyelv. 

* 

Ötórás beszédet mondott Torgyán József pártja egyik közgyűlésén, később 
azonban a doppingvizsgálat pozitív eredményt mutatott, így a bőbeszédű 
pártelnök rekordját törölték. A győztesnek járó díjat a versengésben eredetileg 
második helyezést elért Gyurcsány Ferenc vehette át. 

* 

Elmaradt az America Cali-Medellin kolumbiai focirangadó, mivel a játé-
kosok a mérkőzés bírájának temetésén vettek részt. 

* 

Felavatták az egykorvolt magyar labdarúgás emlékművét. A műalkotás 
egy fából készült lábat ábrázol. 

* 

Több ország nemtetszését fejezte ki a FIFA-nál a Vatikán fociválogatottjá-
nak indulása ellen a VB-n. Az ok: protekció, amely a tiltakozók szerint a 
legfelsőbb szintig nyúlik. Isten bocsássa meg vétkeiket. 

* 

Andorra foci válogatottja a világ legegységesebb csapata. Az Anglia 
elleni mérkőzésen elszenvedett 0:6-os vereség után a csapat tagjai egy 
emberként zokogtak az öltözőben. 

* 

Napok óta soha nem látott szmogban fuldoklik az angol főváros. A 
polgármester kijelentette: amennyiben a szmog nem távozik, a város lesz 
kénytelen odébb állni. 

* 

Ismeretlen merénylők fejbe lőtték Margaret Thatcher volt brit miniszter-
elnököt, aki elhíresült vaskalapjának köszönheti az életét. 



* 

Oroszországban kiállítás nyílt a leghíresebb ér(d)emgyűjtő, Brezsnyev 
plecsnijeiből. Az érdeklődők egybehangzó véleménye szerint a tárlat legérté-
kesebb darabja az a kitüntetés, amit nem a gyűjtő adományozott önmagának, 
hanem a feleségétől kapta. 

* 

Egy kisváros bankjában gyakorlatot tartottak annak érdekében, hogy az 
alkalmazottak megtanulják, hogyan reagáljanak egy esetleges bankrablási 
kísérletre. A gyakorlat olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy a széfből eltűnt 
50 ezer hrivnya, két karóra, három nyaklánc és a pénztárosnő szárnyasbetétje. 

* 

Elvetemült tettesek törtek be a kisváros nyugdíjasklubjába. Nemtelen 
szándékukra jellemző, hogy semmit sem raboltak el, viszont több Lenin-
mellszobrot és portrét helyeztek el a helyiségben. 

* 

Ugyanazon kisváros külterületén roma-kori település nyomaira bukkan-
tak a régészek. 



VAGY ÚGY...! 

Kávéház, valahol a Naprendszerben. 
A pincér unottan szolgálja ki a vendéget, aki, öltözékéből ítélve, alacso-

nyabb rangú hivatalnok lehet. Begyakoroltán gépies, rituálészerű mozdula-
tokkal kavargatja a kétes kinézetű löttyöt. Amint belekortyol, elfintorodott 
arccal fordul a pincér felé. 

- Ez a kávé rossz! 
A válasz kérdés formájában érkezik. 
- Hogy mondta, kérem? 
- Ismétlem: ez a kávé rossz! - emeli feljebb hangját a vendég. 
- Uram, engedje meg, hogy ne osszam a véleményét, már csak a hely és 

szelleme iránti lojalitásból is. 
- Ez a kávé igenis pocsék, mi több: ihatatlan! - kiáltja a vendég ingerül-

ten, céklaszínüvé torzult arccal. 
- Bátorkodom megjegyezni, hogy Ön téved, uram. 
- N a hát, még ilyet! Ez őrület, ez skandallum! Nem elég, hogy kávé gyanánt 

ihatatlan löttyöt szolgál fel, még meg is hazudtol? Felháborító! 
- A kedves vendégnek mindig igaza van - mondja egykedvűen a pincér, 

miközben a poharakat törölgeti. 
A vendég szemmel láthatóan megenyhül. 
- Na. Végre maga is belátja, hogy ez a kávé pocsék. 
- Ugyan, uram. Ez nem is kávé. 
- Micsoda? Nem kávé? Hát akkor mi a fene? - hebeg a vendég meghök-

kenve. 
- A lábvizem - mondja rendületlen egykedvűséggel a pincér, s a pult mögül 

kilépve lassú mozdulatokkal feltűri a fehér zakó ujját, majd mind a százhúsz 
kilójával a vendég fölé hajol. 

- A-a láb vize?... - nyögdécsel a megszeppent vendég. - Úgy érti, kávé 
helyett a lábvizét szolgálta fel? Miért nem ezzel kezdte? Lehet, hogy ez az izé 
kávénak rossz, de lábvíznek kitűnő! 

Több szó nem esett. A vendég felkortyolta a csésze tartalmát, fizetett és 
távozott. 



SÍRFELIRATOK 

1 
Kinek konyhakéssel ölelkezett a mája, 
emeltette síremlékét a nagymamája. 

2 
Bízzál a jövőben, 
én is csak ezt tettem, 
és lám, rövid úton 
ide kerülhettem. 

3 
Tetőt fedtek az ácsok, 
arra járt e cseléd, 
s agyoncsapta szegényt egy 
lezuhanó cserép. 

4 
Széles nagy határban nem volt 
nagyobb ember nála, 
ráment egy százéves diófa 
a koporsójára. 

5 
Szánom-bánom sok-sok adósságom, 
de mentségül szolgáljon halálom. 

6 
Épp ott jártam, ahol bomba robbant, 
darabjaimat rejti ez a hant. 

7 
Itt nyugszik a kedvesem, Zsolt. 
Istenem, micsoda szerszáma volt. 

8r 
Én voltam a falu bikája, 
s letörték a szarvam. 
Nem bírtam viselni a szégyent, 
inkább belehaltam. 



9 
Borkával szövetkeztem tiltott kéjre, 
pechemre épp akkor jött meg a férje. 

10 
Kukás volt ez az ember, 
míg le nem hunyta szemét. 
Mióta itt heverész, 
mindenütt több a szemét. 

11 
Nyugodnék én e sírban csendesen, 
de a szomszédom házsártos nejem. 

12 
Dúsgazdag volt, vidáman 
dőzsölhetett, 
mígnem életszínvonala 
két métert esett. 

13 
A fatörzs bal helyett dőlt jobbra, 
egyenesen szegény Lajosra. 

14 
Háborús időben sorozták be 
katonának, 
ajánlott csomagként küldték haza 
a családnak. 

15 
Benzinkutas volt ez a marha, 
míg rá nem gyújtott egy szivarra. 

16 
Anyja mindig mondta: 
„ Ne játssz a gázzal! ". 
Egy szép napon mégis 
elszállt a házzal. 

17 
Mi más lett volna a végzete: 
kötélen függött az élete. 



IGÁSLÓ SÍRFELIRATA (HELYETT) 

Balsorsom roboto-lóvá tett, 
húztam az igát éveken át, 
de eljárt az idő felettem, 
már megettem abrakom javát. 

Felhorkant fáradt szívem: elég! 
Halálomat nem követte gyász, 
zsíros-véreskezű hentesek 
kezében lett belőlem kolbász. 



BÖKVERSEK 

KÍVÁNSÁG 

Nejem büszke spanyol dáma, 
vinné el a spanyolnátha. 

MEGLEPETÉS 

Mikor véget ért az alagút, 
rádöbbentem, nejem milyen rút. 

JÓTETT 

Ki a nejem megszöktette, 
életemet megmentette. 

GÁZSZIVÁRGÁS 

Lángot gyújt a leves alatt, 
házából csak hamu marad. 

MOHÓSÁG 

Háremet tartott a szarka, 
csakhogy nem bírta a farka. 

PECH 

Lassú volt a sánta láma, 
utolérte őt a láva. 

LESÚJTÓ HÍR 

Megkapta a levelet, 
s rászakadt az emelet. 



TANÁCSTALANSÁG 

Sehogy sem fért a kelekótya fejébe, 
hogyan vakulhatott meg a tyúkszemére. 

VIDÉKEN 

Kilátszik a melled, Sára, 
ráborult az egész tájra. 

A HOLLÓ PANASZA 

A sors ravasz róka, 
s én lóvá tett holló. 
Megint igazad lett, 
ó, Edgar Allen Poe! 

GYEREKSZÁJ 

Tegnap még színpompás fácán 
kisütve már ezüst tálcán. 
Megtette dolgát a puska, 
zabálhat zsákmányt apuska. 

LESZÁRMAZÁS 

Senkinek ha fia van, 
Senki O. 
Senki О ne к lánya van: 
Senki Nő. 

PARAFRÁZIS 

Fiókban alszik a pipa, 
elszunnyadt benne a parázs. 
Reaktorban alszik a mag, 
holnapig nem hasad tovább. 



ÖREG SZEM 

Ha majd egyszer megöregszem, 
magasba már nem törekszem, 
fáradt testtel ágyba fekszem, 
ifjú szívvel nem vetekszem. 

Nemek harcát nem verekszem, 
csak a múltammal kötekszem. 
Sorsommal már nem veszekszem, 
ha majd egyszer megöregszem. 

APA A FIAIHOZ 

Lesújt ismét ránk az átok: 
holnap hazajön anyátok. 

PAVLOVI REFLEX 

Mikor a nő mellé heveredett, 
azonnal vigyázzba merevedett. 



VICCEK 

APÁK 

- Az én apám arab. 

- Az enyém is ült vagy hat évet. 

ROMÁNIÁBAN 

- Te, Buka szorgalmas ember. 

- Á, dehogy, Buka rest. 

SZEMFÉNYVESZTÉS 

- Tegnap megvakultam a talpamra. 
- Az meg hogy lehet? 

- Kivágták a tyúkszememet. 

TUDÁSVÁGY 

Nagyon fúrja az oldalamat a kíváncsiság. Lehet úgy tizenkét centiméter. 

FIGYELMES CSALÁD 

- Kicsoda Ön, fiatalember? 
- A fiad vagyok. Nem ismersz meg? 
- Jó-jó, de hol voltál eddig? 
- Elítéltek, mert agyonvertem anyámat. 
- Á, szóval ezért nem látom mostanában. 
MINSZK 
Fehéroroszországban hallatlan mértékben terjed a feketézés. Ha így megy 

tovább, az ország nevét is meg kell változtatni. 



OPTIMIZMUS ALULNÉZETBŐL 

- Az élet szép. 

- De jól tudja álcázni. 

POLITIKA 

- Szeretem a liberalizmust. 
- Én bort iszom. 
A mai politikai élet mentes a hazugságoktól, legfeljebb az igazság hiá-

nyáról beszélhetünk. 

RECEPT 

- Az élet sója a szerelem. 

- Az enyém sótlan. 

MAGÁNY 

- Vonaton utazott a görény. 

- Nagyon egyedül érezhette magát. 

HARCI JELENTÉS 

- A magyar tüzérség megkezdte az ostromot 

- Egész nap működtek a gulyáságyúk. 

DEMOKRÁCIA 

- Az igazságért még senkit nem lőttek főbe. 

- Nálunk az akasztás dívik. 

PROBLÉMA 

- Éljen a dolgozó nép! 
- És mi legyen a többséggel? 



ÚTONÁLLÁS 

- Pénzt vagy életet! 

- Ugyan már, az élet pénz nélkül mit sem ér. 

BÁNAT 

- Miért fáznak az ukránok télen? 

- Mert nincs kucsmájuk. 

IGAZI SZERELEM 

- Szeretlek, Jenő. 

- Én is téged, Géza! 

KÉRDÉS 

- Melyik a legszentebb állat? 

- A templom egere. 

TAPASZTALAT 

A lepedő az ágy tükre. 

KÜLÖNBSÉG 

- Miben különbözik a tábornok és a fegyenc ruházata? 

- Az előbbin kevesebb a csík. 

SZTÁRCSINÁLÓK ÉRVE 

A vakokat nem vakítja el a reflektorok fénye. 

JÓTANÁCS 

Ne keresd a bajt, úgyis megtalál. 



FELISMERÉS 

Az egyenlősdi csak alulról nézve vonzó. 

STRESSZ 

Engem csak az nyugtalanít, ami van. 

HASONLÓSÁG 

A kifli olyan, mint a bumeráng: néha ez is visszajön. 

OKTÓBERI NAPSÜTÉS 

A Nap minden hajnalban felkel, mégse forradalmár. 

TOLVAJ 

Megfújta a szél a fejemet, azóta nem találom. 

JELLEMZŐ 

Piranhák közt a cápa sem nagylegény. 

ÖSSZEFÜGGÉS 

Minden dolog attól fïigg, milyen hosszú a kötél. 

FELTÉTELEZÉS 

Ha annak idején Mohamed elmegy a hegyhez, talán hegymászó lett volna 
belőle, s ma Oszama bin Laden minden energiáját a Csomolungma 
meghódítására fordítja. 

NÉGER LÁTNÓK 

Feketén látja a jövőt 



CLEOPATRIOTIZMUS 

Aki tejben-vajban fürdik, abból túró lesz. 

AMERIKA 

Tizenkét éves fiú panaszkodik: 
- Apu, apu! Tim nem szól hozzám, csak fekszik a padon és mereven 

bámulja az eget. 
- Nahát, ez a Tim! 

- Ráadásul a kedvenc bicskámat se bírom kihúzni belőle! 

MAGYARÁZAT 

- Te hogyan lettél csöves? 
- Csőbe húzott egy ingatlanközvetítő. 
KIVÉGZÉS ELŐTT 

A méltán elhíresült humorista kigúnyolta a rendszert, ezért halálra ítélik. 
Az akasztófa alatt a hóhér autogramot kér tőle. Válasz: 

- Azonnal kívánja, vagy ráér utána? 



V. 

AFORIZMÁK 

Mottó: Valamikor tudtam, hogy 
fontos vagyok. Ma már tudom: 

fontos, hogy tudjak. 

A NŐ BŰVÖLETÉBEN 

Gyönyöreink legszentebb temploma a nő. Ha tehetnék, a férfiak mindig 
templomba járnának. 

A nő varázsa a férfi vágyából fakad. 
A nőkben van valami, de sajnos, nem az enyém. 
Az élet nő nélkül olyan lenne, mint a foci gól nélkül. 
A modem nő, aki igazán ad magára, a szeméremajkait is kirúzsozza. 
Az én hitem túl gyenge ahhoz, hogy bármely nőből istennőt csináljon. 

Jobban beindulok a szomszédunk lányára, mint például Jennifer Lopezre, mert 
Piriké legalább nőből van, nem pedig papírból vagy tv-képemyőből. 

A BOLDOGSÁG ANATÓMIÁJA 

A boldogság olyan, mint harmatcsepp hűvös hajnalban a fűszálon: a forró 
szerelemben elpárolog. 

Örökké boldog lenni éppúgy lehetetlen, mint a medúzára zoknit húzni. 
Az igazi boldogság mindig másoknak adatik meg. 
Akkor lennék igazán boldog, ha tudnám, tetszésem szerint bármikor 

boldogtalan is lehetnék. 
Néha a legboldogabb embernek is élnie kell egy kicsit. 
A boldogsághoz vezető út hosszát csak az tudja, aki már célba ért rajta, 

nem csak azt hiszi. 
Boldogok, akik úton vannak, de még boldogabbak, akiknek van hová 

menniük. 



BARÁTOK KÖZT 

Pénzen vett barát odébb áll az inflációval. 
Barátai csak másoknak lehetnek. 
Az okos ember okosan barátkozik. 
Egy falat kenyér is szülhet barátságot. 
Néha az a legjobb barátod, aki nem akar barátkozni veled. 
Minden barát idegenként kezdte. 
Minden barátban Brutus lakozik, és csak idő kérdése, mikor jön el március 

idusa. 

VALÓSÁG ÉS LÁTSZAT 

Inkább a látszat legyen rémálom, mint a valóság. 
A valóság olyan valami, amit mindenki másképp él meg. 
Az itt és most valósága biztosabb alap, mint a bármikor ingoványa. 
Tettekkel valóságot, szavakkal illúziót teremthetünk. 
Mikor a tények beszélnek, a képzelet hallgat. 
A valóságot az különbözteti meg az álomtól, hogy az előbbibe bele szoktak 

halni. 

AZ ERKÖLCS VADHAJTÁSAI 

Az erkölcstelenséget mindig mások viselkedésében fedezzük fel. 
Az erkölcs olyan épület, amely ritkán nyugszik szilárd alapokon. 
Előbb-utóbb minden posztot elfoglalnak az arra méltatlan emberek. 
A bűnök elhallgatása még nem bűn, de erkölcs is van a világon. 
Olykor a konzervbe zárt erkölcs is megromlik. 

ÉLETTAPASZTALATOK 

A hazug szó ellen lényegében csak a süketek védettek. 
Önmagam elől nincs menekvés: előbb-utóbb minden búvóhelyemre 

rátalálok. 
Talán van halálon túli élet, de számomra a pillanatnyi is épp elég fejtörést 

okoz. 
Élete során az ember gyakran úgy érzi magát, mint a hullámvasúton: elfogja 

a hányinger. 





Élek, tehát halálos beteg vagyok. 
Rövid életünk legnagyobb részét annak megkurtításával töltjük. 
Az élet sohasem olyan, amilyennek szeretnénk, mégis a legféltettebb 

kincsünk. 
Életünk hosszától függetlenül mindig a pillanatban élünk. 
Az élet olyan, mint a fa: a fold alatt ér véget. 
Sokszor úgy tűnik, valaki más életét élem. Ez megnyugtató, mert az enyém 

csak jobb lehet. 
Az életben mindenki keres valamit, s vannak, akik meg is találják. Ne-

kem is volt szerencsém hideglelésben. 
Az élet a leggyakoribb születési rendellenesség. 
Életem szüntelen kutatás valami után, ami elviselhetőbbé teszi a kutatás-

sal töltött időt. 
Vannak cselekedetek, amelyekre százféle magyarázat létezik, de egyik sem 

igaz. 
Nem tudhatok mindent, ha semmit sem tudok. Ám ha tudom, hogy nem 

tudok semmit, nem lehetek egészen ostoba. 
A valóság sziklatömbje abban a pillanatban megrendül, amikor megpró-

báljuk rákényszeríteni a képzelet köntösét. 
Szánalmas az élet, ha folyton azt kell néznünk, hogyan élnek mások. 
Az emberi önzés a kellemes dolgokban egyeduralomra tör, de a bajban 

részvénytársaságot alapít. 
Az önmagával hadakozó ember akkor is vesztes, ha győz. 
A vakokat nem vakítják el a reflektorok fényei. 
Néma ló sohasem nyerít. 
Ne keressük a bajt, úgyis megtalál. 
Az erős embert erősítik a gondok. 
Zsarolni csak azt lehet, aki fél. 
Jobb ma egy fejmosás, mint holnap a fejvétel. 

SZERELEM 

A szerelem olyan csoda, ami a féktelen embert megszelídíti, a szelídet 
pedig megvadítja. 

A szerelemnek csak akkor van köze a szívhez, mikor az ember szeretke-
zés közben infarktust kap. 

A feltétlen szerelem a csalódás szálláscsinálója. 



A szerelmi csömör olyan, mint az elsózott leves: ennénk, de nem bírja a 
gyomrunk. 

A szerelem a lélek számára olyan, mint a test számára a drog: rövidtávon 
gyönyört okoz, hosszú távon tönkretesz. 

A szerelem olyan, mint a tornádó: elvonulása után csak romok maradnak. 
A szerelem olyan, mint a járványos megbetegedés: ha itt elcsitul, másutt 

újra kitör. 

TUDÁS 

Az utólagos okoskodás annyit ér, mint óvszer a keresztelőre. 
A nem tudni szalonképesebb, mint a nem akarom tudni. 
Almák közt nagy fej a tök. 
A tudás fáj a tudatlanoknak. 
Olyan éles az eszem, hogy reggelente kés nélkül szeletelem a kenyeret. 
A tudós is csak ember, s az ember nem sokat tud. 
A sejtésekre alapozott tudás annyit ér, mint napszemüveg az alagútban. 

POLITIKA 

A hivatásos „mi emberünk"-nek mindegy, milyen zászlót adnak a kezébe, 
csak ő vigye. 

Eszmékkel nem lehet jóllakni. 
A politikában nem az a fontos, mit mondanak, hanem amit elhallgatnak. 
A politika és az erkölcs eredendően taszítja egymást. 
A munkások szabadságjogaira a munkásság nevében fellépő politikai 

csoportosulások jelentik a legnagyobb veszélyt, mert kisajátítják azokat. 
A kasztrendszer Európában is jelen van, csak azért nem feltűnő számunk-

ra, mert benne élünk. 
Az abszolút diktatúra megvalósíthatatlan: minden rezsimnek vannak 

kedvezményezett csoportjai. 
A háború nem más, mint menekülés a megrendszabályozott békéből. 

A TÖRVÉNY HÁZA TÁJÁN 

A jó szabályok önmagunktól is megvédenek. 
Ahol erény az ármány, ott bűn az igazság. 
A vétkes mindig könnyebben megbocsát. 



A legtökéletesebbnek tűnő törvényen is akad rés, amelyen besurran a bűn. 
Aki a reklámok csábításának sem képes ellenállni, hogyan tehetné ezt a 

bűnnel szemben? 
A törvény és az igazság néha találkozik, többnyire a tárgyalóteremben. 
A bűn a szegények sajátossága, a gazdagok legfeljebb néha megtévednek. 
Az igazságszolgáltatás keze általában lefelé sújt. 
Törvények jönnek és mennek, de a bűn marad. 
A törvényt a vagyon írja elő. 

KISZÓLÁSOK 

Mindenütt jól mennek a dolgok, csak ott nem, ahol jelen vagyok. Talán 
mindenütt ott kellene lennem. 

A jövőben is a mának akarok élni. 
Idegbetegségemet jó tűrőképességemnek köszönhetem. 
Valamikor tudtam, ki akarok lenni, ma már azt sem tudom, ki vagyok. 
Segíts magadon, mert másoktól hiába várod. 
Némelyek a lehetetlent is megpróbálják, hogy lehetetlenné tegyék magu-

kat. 
Aki tévénézéssel tölti el az életét, áramszünetkor mindig meghal egy kicsit. 
A remény hal meg utoljára, és nincs, aki elkaparja a tetemét. 
Tudom, hogy tehetséges vagyok, s nekem ez elég, mások véleménye 

nem érdekel. 
Olyan időket élünk, amikor a disznó szúrja le a hentest. 
Buta embernek délibáb az intelligenciája. 

HANGOK A TUDATALATTIBÓL 

Ha mindenki követne valakit, az emberek örökké libasorban járnának. 
Oly sokféleképpen formálták a tudatunkat, hogy már azt sem tudhatjuk, 

milyen volt eredetileg. 
Csak rajtunk múlik, hogy az élet által ránk osztott rengeteg szerep közül 

melyiket játsszuk el a leghitelesebben. 
Aki minduntalan önmagából merít, egy idő után elfogy. 
Az embert naponta megalázhatják, de nevetségessé csak önmagát teheti. 
A kezdetek visznek a végzetbe. 
A legjobb lónak is csak négy lába van. 
Másutt a baj, ha nem nálunk. 



A féltékenység időtálló veszedelem. 
Nemcsak akarni kell a jót, de tenni is ellene. 
Minden kezdet az elején nehéz. 
A csend értékét decibelben mérik. 
Néma ember számára nem nagy érték a szókincs. 
A vitamin nem oldja meg a vitákat. 
Otthona csak annak van, aki hazajár. 
Ha utódainkban csak a negatívumokat vesszük észre, előbb-utóbb ők is 

azt fogják tenni. 
Mások fájdalmát nem érezzük át, mégis megbotránkozunk, ha a miénk 

sem érdekel senkit. 
Az akarat a csüggedés kerékkötője. 
Minden ember álomvilágban él, de a többségnek rémálom jutott. 
Az arra méltatlan emberbe vetett bizalom gyomot terem. 
Minden szenvedésünk az elérhetetlen vágyak következménye. 

GAZDAGNAK LENNI 

A legtöbb ember azt csinálja, amit nem szeret, mások abból élnek, amit a 
legtöbben nem szeretnek csinálni. 

A betegség az a fajta luxus, amit csak a gazdagok engedhetnek meg 
maguknak, többnyire mégis a szegényeknek van benne részük. 

Gazdagok nem képviselhetik maradéktalanul a szegények érdekeit, hi-
szen a fényben álló nem lát az árnyékok mögé. 

AZ IGAZSÁG SOKARCÚSÁGA 

Az igazság oszlopa attól függően kicsi vagy nagy, milyen távolságról 
nézzük. 

Olyan világban élünk, amelyben nincs igazság, mégis mindenkinek igaza van. 
A masszív igazság a haladás gátja. 
Nem az a fontos, hogy igazad legyen, de tanuld meg felismerni az igazságot. 
A legtöbb ember az igazságért szenved, és ez igazságtalanság. 
Az igazság ára a bakó parolája. 
Az igazság bajnoka nem veszíthet, mert különben eladhatatlan a film. 
A történelmet emberek íiják, és az igazság tolla hol vastagon, hol halvá-

nyan rója a sorokat. 
Minden igazság az ellenérvek megsemmisülésekor válik valóvá. 



Ne vitatkozz azzal az emberrel, aki csak vélt igazának megerősítését várja 
tőled. 

Népszerűtlen igazságokat dőreség hangoztatni. 
Ha konokul kitartunk igazunk mellett, végül ő hagy cserben bennünket. 
A fájdalmat nem lehet kisajátítani, mert aki szeret, egyben fájlal is téged. 

Következésképp: a fájdalom a szeretet szerves része. 
Az egérben ott a macska, ahogy a macska is ismeri az egér érzelmeit, ha 

jön a kutya. 
Ha csupán azért szólnál, hogy a hangodat hallasd, inkább hallgass. A 

felelőtlen csacsogás csak a süketnémák számára érték. 
A látók sokszor nem veszik észre, amit a vakok azonnal meglátnak. 
Az édesanyák magukban hordják az újat. 

FIATALSÁG 

Aki folyton az ifjúság vizét issza, bölcsőjébe kerül vissza. 
A fiatalság nem erény, hanem ajándék, amit az idő nagy buzgalommal 

igyekszik megrövidíteni. 
Az örök ifjúság nem ad a külsőségekre. 
Fiatalok fülében gyászzene az óraketyegés. 

EROTIKA 

A nászéjszaka szex nélkül olyan, mint a tea cukor nélkül. 
A pomó a szemérem hiánya. 

POLITIPIZÁLÁS 

Valamely idegen nép túlzott imádata a sajátunk lenézéséhez vezet. 
Az egészséges nemzetszeretet nem ellenséges a nemzetköziséggel, s nem 

tör a világbéke ellen. 
Számomra a nemzeti hovatartozás léthelyzet, nem életcél. 
Ha egy nép jól nyal, végül nyelvtelen marad. 
Bármely nép önteltségét a vele szemben megnyilvánuló ellenérzület 

táplálja. 
A viselkedési morálban minden nép önmagát tartja mérvadónak. Mennyi-

vel könnyebb az angolnak, hogy világnyelvet beszél, s nem kell megtanulnia 
magyarul. 



A HUMOR TERMÉSZETRAJZA 

Víg az a ház, ahol halva születik a bú. 
A láb vallomása a szag. 
Az utópia rendbe hozza a gyomrot, de azon kívül nem old meg semmit. 
Azért vagyok ilyen, hogy te lelkiismeret-furdalás nélkül lehess más. 
A tv-forradalmár a világot megváltani már nem akarja, önmagát pedig 

nem tudja, mert folyton a tévé-csatomákat váltogatja. 
Ami a lélek számára gyóntatófülke, a test számára árnyékszék. 
A felhőtlen jókedvet hamar felszárítják a napsugarak. 

ÜNNEPEK ÜRÜGYÉN 

Az ünnep falatnyi friss levegő a mindennapi szmogban. 
Az ünnep olyan, mint a lóverseny: előkészületek, várakozás, izgalom -

aztán néhány pillanat, és vége az egésznek. 
A tervbe vett ünnepi jókedv verejtékszagú. 
Ha nem vagyunk képesek visszafogni örömünket, vesztünket okozhatja a 

fékevesztett boldogság. 

GYARLÓSÁGAINK 

Az irigység a siker legbiztosabb jele. 
Utolsókból lesznek az elsők. Az ingyenlevesért sorban állók közt. 
A dicsőség fénye elvakítja a gyengénlátókat. 
A sikert nem vasból kovácsolják, de eléréséhez elengedhetetlen a vasakarat. 
Minden győzelem a vesztesek tragédiája. 
A győztesnek akkor is igaza van, ha nincs. 
Mindenki mások verejtékével akar karriert építeni. 

LÉTPROBLÉMÁK 

Allergiás vagyok a jégvirágra. Mihelyt megjelenik az ablaküvegen, máris 
fázni kezdek. 

Igénnyel nő az étvágy. 
Egyetlen kívánságom, hogy holnap már kettőt követelhessek. 
A jó szimatú adóügynök a lepke szellentését is megérzi. 



Nem tudok nélkülem élni. Ha meg kellene válnom magamtól, belepusz-
tulnék. 

Édesanyja szüli a tolvajt. 
Éhes szagnak étek a bűz. 
Tudatom nem képes felfogni a tudatalattimat, de tudat alatt azért tudja, 

hogy létezik. 
Vallomásod hitele az őszinteség, ami nélkül a szó gyomot terem. 
Attól még nem tűnik el utcáinkról a szemét, ha az ember behunyja a szemét. 
Csak az tegezzen, akinek nyila is van. 
Alakoskodásra az alaktalan dolgoknak van szükségük. 
Aggaszt az emberek halálozási rátájának növekedése: nem tudom eldön-

teni, vajon ideát fogy ellenségeim száma, vagy odaát növekszik. 
A humánumot az emberek gyakorolják legkevésbé. 
Vizsgák előtt úgy érzem, keveset tudok, s csak utána döbbenek rá, milyen 

sokat tanultam az elégtelenhez. 
A jókedv nem mindig ad jó tanácsot. 
Mindenkiben a jót keresem, de csak a rosszat látom, pedig a szememnek 

semmi baja. 
A vallásos ember templomban reméli megtalálni Istent, a bánatos 

pedig kocsmában a jókedvet. 

KORLÁTOK KÖZÖTT 

Az emberi ostobaság olyan, mint az energia: nem vész el, csak átalakul. 
A sarlatánok szakértelme saját ostobaságunk következménye. 
A bunkóság netovábbja, ha még kérkednek is vele. 
Az ostobaság minden korban mértékadó jellemzője az egyéni korlátolt-

ságnak. 
Bőgjön bár az ökör fényes trónusról, attól még ökör marad. 
A korlátoltság olyan hiba, amit tulajdonosa képes a legkevésbé kijavítani. 
Sötét agyban retteg a gondolat. 

A MUNKA FÉRGES GYÜMÖLCSEI 

A munkásember élete a megalkuvások és a részegség váltakozó periódu-
saiból áll. 

A monoton munka lassan őrli fel a lelket. 



Csak az olyan munka okozhat igazi örömet, amelynek gyümölcseit mi 
magunk is élvezhetjük. 

A munkásember élete hasonlít a száraz makarónihoz: kívül kemény, belül 
üres. 

A kubikos nem szereti a földet, mégis mindig azt hány. 
Az embereket néha felakasztják ugyan, de a munkahelyükön nem ezért 

lógnak. 
A munka hely, és nem életérzés. 
Mindenki munkát akar, pedig a legtöbben irtóznak tőle. 
A munka tette emberré az embert, főleg mások munkája. 
Mindig az a legnehezebb munka, amit mi végzünk. 
Jól élni csak az tud, aki élvezni képes, amije van. 

AZ IDŐ FOGSÁGÁBAN 

Az idő múlása a nosztalgia építőköve. 
Ötvenhatban szokatlan lábnyomok jelezték, hogy más idők járnak. 
A múlt idő biztos jele a hiányérzet. 
Időszámításunk szerint minden perc történelem. 

BÖLCSESSÉGFOGHEGYRŐL 

Óvakodj az olyan ellenféltől, akit a megbecsülés glóriája övez. 
Jobb kétségek közepette kutatni önmagunkat és a körülöttünk levő világot, 

mint boldogan élni és szemellenzővel haladni végig létünk folyosóján. 
A bölcsesség kapuja mindenki előtt nyitva, a legtöbb ember mégis kulcs-

kereséssel vesztegeti a drága időt. 
A bölcsesség a béke záloga. 
A bölcsesség a türelem virága. 
A türelem csöndes terem. 

A BOR BOSSZÚJA 

Minden bornak megvan a maga virága. 
Amit elrontottál, azt a bor sem tudja helyrehozni. 
A boroshordótól bármerre indulsz, utad a mélybe visz. 
A bor a léhaság mankója. 
Ha a vizelet borrá válna, népszerűbb lenne a sörnél. 



Bordagályban megfeneklik a gondolat. 
A másnaposság fulzúgása figyelmeztetés: borgőzben elkárhozott lélek 

próbál szólni az agyhoz. 
Aki a lelki sebet borral öntözi, nem számol a másnaposság vadhajtásai-

val. 
A bor megerőszakolja az elmét, de az elme mazochista. 
A borivás olyan melléktevékenység, amit sokan főállásban végeznek. 
A bor rabjai smasszerüknek élnek. 
Az alkoholista azért bújik ágyba, mert azt hiszi, így hamarabb érzékeli a 

borgazmust. 
Ahányszor megpróbáltam abbahagyni a borivást, mindig berúgtam. Ma 

már nem fontolgatok ilyesmit, így a fejfájás mellett legalább lelkiismeret-
furdalásom nincsen. 

ÖNKRITIKUSAN 

Az ember tettei már elkövetésükkor feledésbe merülnek, de a gondolatai 
tovább élnek. 

Két ember közül nem feltétlenül az a nagyobb, aki lenézi a másikat. 
Az ember valószínűleg a legtökéletesebb, hiszen semmi más nem eléggé 

jó a számára. 
Az ember hajlamos összetéveszteni a szabadságot a szabadossággal, ezért 

válnak híressé a hírhedt emberek. 
A jó emberek mindig korán halnak, a rosszakat meg csak úgy eltemetik. 
Az ember mindig meg tudja magyarázni a tetteit, bár sokszor ő maga sem 

tudja, mit miért tesz. 
Az erős embernek önhittség a gyengéje. 
Az ember olyan, mint az elem: egy idő után biztosan leül. 
Az ember nyersvas, amely az élet kalapácsa alatt ölt alakot és szilárdul 

meg, vagy megsemmisül. 
Mindenki ártatlanul születik a világra, később nevelnek belőlük embert. 
Tesztek által nem ismerszik meg az ember. 
Az ember jelleme a szerint ölt alakot, milyen edénybe kerül. 
Az ember előtt olyan út van, amelyen már nagyon sokan jártak, ő mégse 

ismeri. 
Minden ember nem lehet jó, ha egyikük sem az. 
Vannak emberek, akik egyetlen pillantással átlátják a dolgokat, mások-

nak viszont évekbe telik, amíg felfedezik az ég kékjét. 



A kevésbé ismert embert kevésbé lehet utálni. 
Az ember az isteni teremtés leggyengébb láncszeme. 

HITELVEK 

A hit csodákat tehet, csodák pedig nincsenek. 
A vallás beépíti tanaiba a népi hitvilágot, a nép viszont saját hitvilága 

szerint formálja a vallást. 
Hit nélkül nem lehet élni, főleg akkor, ha a hit pénzt jelent. 
Nem a vallás fontos, hanem a hit. 
Az erős hit istent teremt. 
Bárhogy forduljon a sors, Isten mindig az erősebb mellé áll. 
Az elvakult hit nem ismeri a gondviselés méltánytalanságait. 
A vallás tábortűzként melegít az éjszakában, de ha elszabadul, szörnyű 

hajnal következik. 
Az ateizmus a bizonytalanság vallása. 
Akinek keresztje van, magára vessen. 
Ma már nem az a kérdés, hiszünk-e Istenben, hanem az, ő hisz-e még 

bennünk. 
A próbálkozás a hit ismérve. 
Isten megteremtette az embert, az ember megteremtette isteneit. 

A SZÉPSÉGRŐL 

Az idő a szépség ellen dolgozik. 
A szépségnek nincs szüksége reklámra, amúgy is övé a fő műsoridő. 
A szép ritkán lesz szebb. 
Télen a szemétdomb is szép látványt nyújt. 
A szépség megfoghatatlanul ezerarcú. 
A szépség olyan teher, amit könnyű elviselni. 
A szépség legjobb érve a látvány. 
A szépség és a jóság nem édestestvérek, mint ahogy az angyalok is 

vétkeznek. 
A szépség legnagyobb bűne az elmúlás. 

LÉTBONYODALMAK 

Halálom után vajon emlékezni fogok-e arra, hogy éltem? 
A halál előtt nincs feltámadás. 



A halál végállomás az egyén életében, de a többség tovább utazik. 
Inkább maradjak életben, minthogy a gyilkosomat felakasszák. 
A halál közelsége minden embert filozófussá tesz. 
A halál olyan magánnyomozó, aki az életet követi. 
Halálom halála életem folytatását jelentené. 
Az öngyilkosság megismételhető, de általában csak egyszer sikerül. 
Meghalni nem kötelező, de elkerülhetetlen. 
Nem sok jót ígér számomra az a nap, amelyen komor arcú emberek gyü-

lekeznek a temetésemre. 
Isten megalkotta az embert, az ember birtokolni vágyott, a birtoklás 

gazdagságot eredményezett, a gazdagság feltalálta a pénzt, a pénz háborút 
szított, a háború elhozta a halált. 

ÉRZELMEK VILÁGA 

Vágyak nélkül békés az élet. 
Az ember érzelmei olyanok, mint puskában a golyók: ha könnyelműen 

eldurrogtatja azokat, kiürül a tár. 
Ha falakkal vesszük körbe magunkat, a rosszal együtt a jót is kirekesztjük 

életünkből. 
A fehér holló és a fekete bárány lelki rokonok. 
A lélek szégyenét nem mossa le az eső. 
Ne ragaszkodj mindenáron ahhoz az emberhez, aki nem ragaszkodik 

mindenáron tehozzád. 
Minden korszak lezárultával szükségessé válik a lelkek reformja. 
A semmibe ment élet okozza a legkínzóbb lelkiismeret-furdalást. 
A lélek tisztasága az akarat mosóporától függ. 
Aki lemond valamiről, mielőtt megismerte volna azt, egy újabb sötét sarkot 

hagyott élete folyosóján. 
A véletleneket bizonyos körülmények okozzák, s az érdekvonaltól függ, 

milyen irányba hatnak. 

SZEGÉNYEN 

Aki sokáig volt szegény, azon a pénz sem segít. 
A szegénység nem bűn, de ezerszer elátkozott szükségállapot. 
A nép akkor érzi jól magát, mikor tudja, holnap nem muszáj éhen halnia, 

ha nem akar. 
Éhesen a pap sem prédikál. 



A szegények gazdagsága odébbáll a hajnali kakasszóval. 
Az éhség élesíti az elmét, de közben elapad a test. 
Szegény ember lázzal fut. 
A húsosfazék könnyebben megtöri az embert, mint a korbács. 
Az Olümposzra nem hallatszik fel az elesettek jaj szava. 
A nincsből spórolni sem lehet. 

KÖPETNYI BÖLCSESSÉGEK 

Elégedett gazda mondhatja: az ö disznaja minden hájjal megkent. 
Az ajak szörzete a sóhaj. 
Jenöke megállapításai: 1. A cipőnek is van nyelve, mégse beszél. 

2. A fazéknak is van füle, mégsem hall. 
3. Ha vak vagy, ne higgy a szemednek. 

A magyar foci alapszabálya: akkor lesz csatár a játékosból, ha véletlenül 
gólt lő. 

A sajtnak annyi köze van a sajtóhoz, hogy néha újságpapírba csomagol-
ják. 

Egyes vidékeken a szájhagyomány szerint mosnak fogat, máshol nem. 
Még mindig jobb, ha gyengén ruháznak fel, mintha erősen ruháznak meg. 
írói felismerés: mindig legyen nálad papír, mert nem tudhatod, mikor 

történnek veled nagy dolgok. 
Az élőszóba foglalt írás olyan, mint harmadkézből ismert szerelmi aktus. 
Az egyén béklyóját a társadalom szabályai alkotják. 
A távolság közelebb hozza a rokonokat. 

ÉVEK TERHE ALATT 

Jó tanács idősebbeknek: mielőtt beleharapnának egy almába, ügyeljenek 
arra, hogy fogaik a szájukban legyenek. 

Az öregséggel ugyan nő a bölcsesség, de minek? 
Az öregek tisztelete ifjakat próbáló feladat. 

BECSÜLET 

A becsületesség alapkövetelménye, hogy semmilyen körülmények közt soha 
senkinek ne adjuk a becsületszavunkat. 

A jóérzés alapja a becsület. 



A megbecsült szorgalom aranyat ér. 
A becsület igazmondásra kötelez. 
A becsület akkor lesz érték, mikor elismerik. 
Az igazán jó anyóst a vő megbecsüli, legalább kéthetente egyszer boldo-

gan visz friss virágot a sírjára. 

ŐSZINTÉN SZÓLVA 

Nem értek semmihez, de azt legalább jól csinálom. 
Az idegesség ellenszere a nyugalom, mármint az örök nyugalom. 
Mindenkinek máshová kell mennie, hogy megtudja, hol él. 
Az égbolton olyan sok a csillag, hogy még a sapkákra is jut. 
Minden bosszú a sérelem virága. 
A muszájjal nem lehet vitatkozni. 
Ha mindenki mást akar, próbálj tenni a másság ellen. 
Az anyóst azért utálják a vők, mert bennük látják elnyomásuk eredetét. 
A választás lehetősége mindig adott, de a lehetőség még nem esély. 
Engem csak az nyugtalanít, ami éppen van. 

A PÉNZ HATALMA 

A pénz hangját a süket is meghallja, látványa a néma nyelvét is megoldja. 
Pénzzel pénzt lehet csinálni, üres zsebbel csak gyereket. 
Ha a pénz álruhát ölt, törvénynek nevezik. 
Gazdag ember pénztárcájában hordja a lelkét. 

MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐEN 

Minden téma az utcán hever, de a sok szemét közt nehéz rájuk találni. 
Arra vágyom, ami nincs, és közben tönkremegy minden, ami már az enyém. 
Gyengeségünk ezerarcú, de mások azonnal felismerik. 
Akit a nagyotmondás kétes dicsősége kielégít, kisstílű marad. 
Süketnémának mit sem ér a szólásszabadság. 
A hála olyan tartozás, amit igyekszünk gyorsan elfelejteni. 
Süketek vitájában bűnbak a néma. 
Nátha ellen nem segít a zsebkendő. 
Kezdetben meg akarjuk váltani a világot, később elvárjuk, hogy a világ 

váltson meg minket. 



Az önkritika hiányából egyenes út vezet a diktatúrához. 
A sajnálat az a fajta adomány, amiből senki sem kér. 
A rossz hír olyan, mint a kelő tészta: többszörösére duzzad. 
A feledés olyan portéka, amin nehéz túladni. 
Az önzetlen szívesség hálátlanságot terem. 
A jeges koktélnak leginkább nyáron van keletje. 
A kishitűség olyan úszógumi, amely akadályoz az úszásban. 
Némelyek elhűlve tapasztalják, hogy szélcsendben a szél sem fúj. 

EMBEREK VAGYUNK 

Az igazán jó gondolatok soha nem jutnak eszünkbe. 
Minden korosztály kétszer kerül konfliktushelyzetbe: először az előtte járó, 

majd az őt követő generációval. 
Vannak emberek, akik csak akkor hiszik el a velük történteket, amikor 

másoktól visszahallják. 
Jobb, ha őrültnek tartanak, mintha bolondnak néznek. 
Sok ember magának keresi a bajt, még többen másoknak. 
Aki a kicsit nem becsüli, nyilván nagyobbat akar. 
Az igazán pedáns ember a reggeli felkelés után azonnal magához veszi 

mindenkori utálatát. 
Azt hiszem, tönkrement a jövőm, pedig nem is használtam. 
Aki önmagának nem ura, mások fölött kárpótolhatja magát. 
A bizonytalanok könnyen adnak tanácsokat másoknak, mert ha beválnak, 

esetleg ők is megfogadják. 

ELLENTÉTPÁROK 

Az emberi jóság olyan gólhelyzet, amit rendszerint mások használnak ki. 
Nincs jó ember, csak balek. 
Az a legrosszabb, ha nem tudjuk eldönteni, mi a legjobb. 
Mindenütt jó, ha másutt rosszabb. 
Az ismeretlen bármit rejthet, de ritkán jót. 
Csak az adakozzon, akinek a nagylelkűsége nem válik a kárára. 
Aljas ember jósága a szirének éneke. 
Az eltúlzott jóság kárt okoz mindenkinek. 
A világ éhségérzete azért nem csillapodik, mert a gondviselés szűkmar-

kúan adagolja a jót. 



Az emberi jóság hasonlít a délibábhoz: közelről nem látható. 
A jóság addig erény, amíg nem veszélyezteti gyakorlóját. 
A jóság alapja a gyengédség, ami gyengeséggé fajulhat, s akkor a 

rosszaság kerül nyeregbe. 

A HAZUGSÁG TERMÉSZETE 

A hazugság olyan, mint a kerti gaz: elég egy kis lazítás, máris elbuijánzik. 
A hazugságban az a legfontosabb, hogy véletlenül se mondjunk igazat. 
A hazugság olyan, mint a tenger: azt hisszük, vége, pedig csak akkor 

kezdődik. 
A hivatásos áruló önmagát is elárulja, csak legyen rá vevő. 

SZÍVVEL-LÉLEKKEL 

A szív időzített pokolgép. 
A szív jósága infarktusban leli halálát. 
A keserűséggel megtelt szívben nincs hely a vérnek. 
A nyíltszívű embereket hamar elviszi a szívbaj. 
Az éles szemű ember temérdek keserűséget megtapasztal. 

A SZERETET HÁTRÁNYAI 

A farkas nagyon szereti a nyulat. Többnyire paprikásan, megfelelő köret-
tel. 

Piroska-szindróma: aki hajlamos összetéveszteni nagyanyját egy farkas-
sal, nem szeretheti igazán. 

Az igazi szeretet gyengénlátó, tehát nem ismeri a kivételezést. 
Szeresd felebarátodat - ő is szereti a feleségedet. 
A szeretet hiánya rosszra vezet. 
A lélek virága elpusztul, ha nem szeretettel öntözik. 
Az igazi szeretet nem szab feltételeket, s jobban melegíti az embert, mint 

a legjobb kandalló. 

ÉRTELEMMEL VERVE 

Az értelem kétséget szül, a kétség bizonyságra szomjas. 
Az elme börtönében kishitűség a fegyőr. 



Az ész fogalma kevés embernek jut a fejébe. 
Aki megosztja a gondolatait másokkal, maga is gyarapodik. 
Az ember holtig tanul, és meg is hal. 
Aki képes eligazodni a szavak labirintusában, bátran nekivághat a gon-

dolatok ingoványának is. 
Veszélyes lenne az érdekeket ütköztetni olyan helyzetben, amikor a szikra 

gondolata is lángra lobbanthatja a légkört. 
A lehetetlenre vágyakozni - haszontalan önkínzás. 

FÉLELEM 

A félelem az emberrel születik, de nem hal meg soha. 
Néha a gyáva is dacolni képes. Például, amikor ezt mondja: „Úgy félek, 

ahogy akarok!" 
A félelem olyan vendég, akit nem lehet könnyen kirakni. 
A legfélelmetesebb ellenség az, akiről tudjuk, hogy van, de nem tudjuk, kicsoda. 

TALENTUM 

Az igazi zseni tudja, hogy az, mégis megváija, hogy mások tegyék közhírré. 
Az aprópénzre váltott tehetség olykor célszerűbb, mert nagy pénzekkel 

ritkán méltányolják a tehetséget. 
Az értéktelenség értéke a negatívum végessége. 
A túlértékelt képesség a kudarc melegágya. 

SEMMISÉGEK 

Mindent a semmi tesz naggyá. 
Minden valamiből van, a semmi is a valami hiányából ered. 
Semmi sem olyan könnyű, mint amilyen nehéz. 
A semminél az alig is több. 

Fogorvosi mottó: „Számomra nincs megfoghatatlan". 

HÉTKÖZNAPI IGAZSÁGOK 
A siker titka a szerencse, amely mögött rengeteg munka és helyezkedés van. 
A kicsinyesség a legnagyobb emberekből is statisztát csinál. 
Aki nagyot mond, nem biztos, hogy nagyot is hall. 



A tervezés alapvető követelménye a lehetőségek számbavétele. 
Mázlistának nevezhetjük az olyan embert, aki minden szerencsétlenséget 

megúszott kéz- és lábtörés nélkül. 

HÁBORÚSÜGYEK 

Háborúban az a legfontosabb, hogy igyekezzünk minél távolabb maradni tőle. 
A háború a halál ügybuzgó alvállalkozója. 
A háború vihara a béke frontján keletkezik. 
A leghitványabb béke is többet ér, mint a legnagyszerűbb háború. 
A háború veszteséggel jár, és nem mindegy, hogy azt veszítjük-e el, ami a 

miénk, vagy azt, ami a miénk lehetett volna. 
A gyilkos elveszi mások életét, neki mégis csak egy marad. 

ÁTLÉNYEGÍTVE 

Nem minden vonat, ami késik. 
Akinek nem ingere, ne hányja magára. 
Legrövidebb út az egyenes, a kerülőutakon járók mégis hamarabb célba émek. 
A lónak négy lába van, mégis zabot eszik. 
Ne játssz a tűzzel, mert csal! 
Aki nem hal, nincs szüksége akváriumra. 
Minden holnap lesz még ma. 
Kényszerből a cukor sem édes. 
Aki mer, szereti a levest. 
Nincsen tövis, ha a rózsa békül. 
Tekétől dől a báb. 
Van úgy, hogy legjobb az amúgy. 

ZAGYVASÁGOK 

Négyet gondoltam, de ötlet. 
Ámortól tanulok nyíltant. 
Mással hangszó szavam párbeszéd. 
Nem győzök takarítani, annyi itt az izgalom. 
Hallottam egy szellemes viccet, még ma is itt kísért, 
Fodrásznál volt a napraforgó, annyi itt a maghaj. 
Kicsi a bors, de fekete. 



Aki korán kell, muzulmán. 
Kínában leesett a hó, sárgába borult a táj. 
Fél lábam a sírban, másik a lapáton. 

PIMASZUL 

Mindenki addig független, amíg fel nem kötik. 
Akinek vaj van a fején, el kell kenni. 
A róka szereti a tyúkot, de ez nem szerelem. 
Az ereknél mást jelent a felvágás. 
A tévedhetetlen ember krízishelyzetben mindenki másnál magabiztosab-

ban választja a legrosszabb kiutat. 
Gumi nélkül sokasodik a nép. 
A lónak is négy lába van, mégse asztal. 
A szemészeti klinikán rövidlátók vakolnak. 
A szemtelen bürokrata az orráig sem lát. 
A kistermelő retket és gombát termeszt a lábán. 
Hiába vágod fel a paradicsomot, Ádámnak és Évának a nyomát sem találod. 
Ha egy ló szereti a csillogó tárgyakat, nyilván lószarka. 
Reuma ellen jót tesz egy kis máglyarakás. 

KOPONYAFALFIRKÁK 

Azért járok két lábon, mert nincs több. 
Másképp vagyok olyan, mint mások. 
Semmi sem lehetetlen, amíg be nem bizonyosodik, hogy mégis az. 
Azért szeretek társaságba járni, mert utána egyedül lehetek. 
Sok jó ember sohasem jön össze egyszerre ugyanazon a helyen. 
A bárányok hallgatnak - bőrük a kerítésen szárad. 
Afrikában állandóan süt a nap, még sincs elég kenyér. 
Ha megérem a holnapot, ma nem hiába reménykedem. 
A kínai nagy fal, mégis milyen kicsi. 
Az ártatlanság kora véget ér a születéssel. 
Az ember vére piros, de nem ezért lesz kommunista. 
Kövérek jelszava: „Hízzál a jövőben!" 
Felirat a süketek iskolájában: „Sose hallunk meg!" 
Mozdony halál: „Gőzöm sincs". 
A szótlanság szóra sem érdemes. 



Májbetegek kedvenc virága a mályva. 
Szexárdon jártam, ez volt az ötödik menet. 
A szabadságharcnak vége. Világos? 
Ha rossz a tüdő, baj. 
Nem baj, ha szegény az ember, csak ne én legyek az. 
Szexuális paletta: mindenki másképp kívánja. 
Azért nem építek karriert, mert gőzöm sincs az építőiparról. 
A gondatlanságból elkövetett gondatlanság nem mentség a gondatlanságra. 
Sík területen siklás közben sikítani nem sikk. 
Az úr lenézi a parasztot, pedig a válláig sem ér. Ezért beszél vele lóhátról. 
Az elkésett vonat mindig rosszkor indul. 
Az igazat megvallva vesztette életét. 
Aki tud a pénzzel bánni, annak nyilván telik rá. 
A humor a legjobb pszichológus, ráadásul semmibe sem kerül. 
Éhes borznak borzas a szőre. 
Kuruzsló bárki lehet, de jó kuruzsló csak az, aki gyógyítani is tud. 
Fogadd el az igazságot, mert többször nem kínálják fel. 
Az ihatatlan bort másokkal itatják meg. 
Jobb, ha egy szép nő állít fel, mintha egy taláros férfi ültet le. 
Az erőltetett nagy dolgok megoldására hashajtót használnak. 
A babona az agy rövidzárlata. 
A disznót azért etetjük kenyérrel, hogy később rákenhessük. 
A fokhagyma szaga megtisztítja a légutakat a tömegen át. 
Az önsajnálat nem indukál tömegmozgalmat. 
Isten azért teremtette az embert, hogy rádöbbenhessen: ő sem tévedhetetlen. 
Mindenki szeremé, ha felnéznének rá, főleg a törpék. 
Felnőttnek lenni nem magasság kérdése, ahogy nem minden érett gyü-

mölcs piros. 



VI. 

MORZSÁK 

Almod vagyok 
lidérces, sötét 
Fátyol vagyok 
rejtem arcod 
szégyenét 
Szikla vagyok 
tenger dühével 
dacoló 
Sirály vagyok 
égi vizeken 
kóborló 
Vágyad vagyok 
valóvá nem 
teljesülő 
Barát vagyok 
kedves semmittevő 
Festő vagyok 
fakó szivárványt 
színezek 
Szerelmesen 
tipratok 
égő szíveket 
Levél vagyok 
mit nem írt meg 
senki 
Élmény vagyok 
mit nem lehet 
elfeledni 
Élet vagyok 
örömteli szenvedés 
Ember vagyok 
pillanatnyi létezés 



TÉVEDÉS 

Légváram alapja 
recseg-ropog, 
szédülök lelkesen, 
lezuhanok. 

Elhalkul hangom, 
arcom kifakul. 
Azt hittem, virrad, 
de már alkonyul. 



EGY MARÉK ÁLOM 

Szenved a béna csend 
zajpengék szabdalják 
köntösét 
Almokat sző a holnap 
szemében szikra 
arca sötét 

Párnák mélyén csendvilágban 
falat bont 
a képzelet 
dimenziók bűvköréből 
kiragad 
egy életet 

Odaát, hol minden másképp 
menni kell, ha szól 
a hárfa 

hajóra száll, menten indul 
jegyet vált 
a szabadságba 



ZUHANÁS 

Törött szárnyú angyal, 
kivetett az ég. 
Sikátorok mocska 
az otthonod rég. 

Emberivé torzult 
mesebeli lény: 
elvetél a mámor, 
kialszik a fény. 



LÁTLELET 

Létezésed poklok pokla 
büntetésed élted hossza 
nemző atyád elfeledte 
legszebb művét miért tette 

Miért vagy te olyan árva 
bezárva egy kis szobába 
minden szavad panaszcsipke 
mondd ki verte mondd ki tette 



TÖREDÉKEK 
EGY SZÉLMALOMHARCOS 

LEGENDÁJÁBÓL 

Elvéreznek 
arcod 
hamvas féltekéi 
ráncok 
labirintusában 
kétes diadalt 
ül 
kerge kábulat 

Hagyni a múlt 
bűzlő tetemét 
bátor voltál 
és a világ 
máris 
részévé 
ragadott mohón 
fogaskerekek közt 
morzsolódsz 

Hiába másra 
vágyni 
ha a penge 
éléről 
sötéten csordul 
szemedbe 
a való 
elérhetetlenek 
a legszebb 
csillagok 



Túl 
a vágyak 
csalfa színein 
ülsz 
egy szoba mélyén 
filmsztárok fotóira 
meredsz bután 
s valahol 
legbenned 
kisiklik 
menthetetlenül 
az álomvonat 

Roppannak szárnyaid 
ijesztő 
raktári homályban 
polcról polcra 
rakosgatod 
szegényes jussodat 

Megáldva lettél 
átkozott 
pedig az anyaöl 
vétkezett 
világra hozva 
veled benned 
nagy hiányokat 



(MAJDNEM) REZIGNÁLTÁN 

Egyszer mindnyájan meghalljuk 
dallamod, szférák zenéje, 
s kapunk majd tapírgombócot 
reggelire vagy ebédre. 

Nem vizelünk széllel szemben, 
ne érjen váratlan zuhany, 
s nem csupán altáji erünk 
hangfala lesz majd színarany. 

Hiszen vak tyúk is találhat 
szemet gágogó talpadon, 
s megszüli nem kívánt fattyát 
dőre, egyszeri alkalom. 

Már kisded korban tanítjuk 
jár (tat) ni pörös pofánkat, 
hiába kérve-remélve 
elbitangolt jóanyánkat. 

Szűkös, rendetlen szobában 
egyetlen bajtársunk a lom, 
s fentről, míves balkonokról 
köpdös ránk a társadalom. 

Költők lennénk mi szívesen, 
de számlánk nincs, üres a zseb. 
Adjuk el talán a földet, 
s fejünk felől a kék eget -



TEHETETLENÜL 

Valósággá 
hazudott álmok. 
Játszik 
az ínség uraságot. 
Tehetetlen 
vagyok, hát hagyom, 
elöntsön 
a világfájdalom. 



RÉSZEG KOLDUSOK 

Mikor a hajnal palotákra lő 
valósággá hazudva álmokat 
a harag rongyokból bújik elő 
bitófát ácsol konok kárhozat 

A nyakakra kötelet tekernek 
igazságíztől részeg koldusok 
sorsuk bírái mégsem lehetnek 
elvész a reggeli ködben szavuk 



SZOBOR 

Tarkómba liheg a nyomor, 
nincs pénzem és nincsen lakás, 
csak állok, mint béna szobor, 
késik az isteni áldás. 

Hízik agyamban a tumor, 
szitkozódni is már minek, 
jókedvem asszonya komor, 
nem kellek én már senkinek. 

Akartam valaha szépet, 
valami igazán nagyot, 
ám dermedté szoborodva 
minden vágyam cserben hagyott. 



TORKOLAT 

Fogynak a harsány évek, 
sápadt csönddé sárgul a lét, 
elejtve rosszat és szépet 
az elme önmagába lép. 



ÚTON 

Szakadt bakanccsal lábadon 
bolyongsz idegen tájakon, 
hosszú út kéklik szemedbe, 
szélére rogy a szerencse. 

Létező valóság a van, 
ismerős, mégis arctalan, 
titkokkal átszőve a tér 
ezernyi kalandot ígér. 

Városok mélyén kéjgödör, 
mérgezett alkony tündököl, 
gyönge lelket cserbenhagyva 
regényt ír az árnyékokba. 

A tegnap gondja messze már, 
s marasztal zölden zengő nyár, 
csakhogy hívnak újabb utak, 
tarisznyádban az öntudat. 



ELSZÁNTAN HÜPPÖGVE 

Én nem tudok élni, 
nem tanultam meg soha, 
hisz ezt a tantárgyat, 
nem tanítja iskola. 

Mi végre születtem, 
ha a státusom - Senki? 
Miért nem áznak le 
a leopárd pöttyei? 

Nincsen tudás olcsón, 
s az árát nem én szabom. 
Hát ne hidd, hogy tesped 
bennem bárgyú nyugalom. 

Látni, nem csak nézni, 
és kifecsegni bután? 
Ismerni világom! 
- a legnagyobb tudomány. 

Önhitet hol veszek? 
Mert boltban nem kapni azt. 
Pedig erős kötél, 
ami itt, alul maraszt. 



DÖNTÉS ELŐTT 

Arcomra hazugság fakul, 
le nem vakarhatom soha. 
El kell végre döntenem, 
ember legyek vagy ostoba. 



VÉLEMÉNY 

Mondhat nekem bárki bármit, 
világunkban egy a hiba: 
Svájcból benne kevés akad, 
egyre több Etiópia. 



HELYZET 

Kérlelhetik siránkozva 
gyermekei apjukat, 
ha szeszmámortól ittasan 
benne az ínség mulat. 

Lerántotta overallját 
tervezett gazdálkodás. 
Emészti gond, mi lesz holnap, 
fejfájása ráadás. 



KÉRÉS 

Úgy szeress 
mintha 
többé 
nem szerethetnél 
mintha 
legszebb éned 
virágba 
borulna 
mint aki 
boldog magamért 
gyilkolni tudna 
csókomért 
minden mást 
odadobna 

Úgy 
mint még 
soha 
ahogy csak 
te szeretnél 



KULIREGGEL 

Kedve volna, kedve lenne, 
a világnak nekimenne. 
Annak híján szánja sorsát, 
színig tölti a poharát. 

Forr a véna, bugyog leve. 
Kit elhagyott az istene, 
még rosszabb lesz a holnapja, 
gondját-baj át csőstül kapja. 

Kortyolhat a poharából, 
lehet lénye csupa mámor 
- mégse boldog, mégse részeg, 
letaglózzák bús emlékek. 

- Félre bánat, állj most tovább, 
ne itasd a kínok borát. 
Itt a reggel, kakasszóra 
indulni kell a melóba. 



SZÉLLEL SZEMBEN 

Nem írhatok mást, 
ha szavam hontalan, 
nem ülhetek tétlen, 
ha elmém nyugtalan. 

Falra hányt borsó 
minden szép vallomás. 
Mert gyáva a nyúl: 
úgy jó, ha paprikás. 



ÜZENET 

О nem, Mr. Balogh, 
én még folytatom. 
Ön már elnyalta magát, 
én nem akarom. 



PITI DOLGOK NAGY VÁLLALKOZÁSA 

(Cséka György után szabadon) 

Tavak görcsös göröngyösein halak hullanak hallanak 
lábak vaksi léptei gördülő görgeteg szörnyeteg 
talál tálal elfolyó hó haladó altató kel kötélhágcsóra 
málha máglya integet belterjes ürülék ürülő örömére 
karjai mereven esdenek hullnak múlnak percemberek 
halál talál kaszál égő térdeplő imádó imákat 
ütköző vetkező szemek tapodnak üvegek ablakára 

Repülés szárnyaló talpnyalója kékmadár sülteket ehet 
lazító kötelék lázító erotika lehull lepleket lerántva 
átkelés lábnyomok tavakon halak nyomoznak motoznak 
füstköpeny meztelen oszló temetések tetemes ernyedése 
habzó sörök sorok véges kies neves ordas bércek hegyén 
fejeket legyek dongnak szagolnak papolnak darabolnak 
kezek lekezelnek nevelnek vernek hevernek elvek merednek 

Körkörös verdeső hamu tabu sasok leszállnak 
fülek ülnek ügyelnek szemük üveg forgó korgó gyomor 
nyál nyúl ugró füles üres továbbra is az marad 
induló hangadó riadó félrevert harang csábító 
ámító figyelem kényelem tunyul alkonyul 
mustránkban nyáladzó tudatvágya legel szemel 
domboruló völgyek combok megyek látok merek hogy legyek 



MINDENT OKKAL 

Vártak rám, 
megérkeztem. 

Kérdeztek, 
feleltem. 

Elküldtek, 
elmentem. 

Szerettek, 
szerettem. 

Megszültek, 
meghaltam. 
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1973-ban születtem Beregszászon. 
A helyi 4. Sz. Kossuth Lajos 

Középiskolában érettségiztem, 
utána évekig vendégmunkásként 
dolgoztam Magyarországon, főleg az 
építőiparban. Jelenleg az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karának történelem szakán tanulok. 

Eszmélésem óta vonz az újságírói 
hivatás, emellett a szépirodalom 
művelése. A múlt század 80-as éveinek 
közepén kezdtem írni. Első versemet 

magyar szakos tanárnőm, Lődár Klára óráján szavaltam el, 
korántsem egyértelmű sikerrel. 

írásaimat az akkor még Vörös Zászló névre hallgató 
beregszászi járási lap (ma: Beregi Hírlap) kezdte közölni, 
később a Kárpáti Igaz Szó, az időközben megszűnt Tárogató és 
a Bereglnfo is. 1993-as indulásától megszűnéséig a Szivárvány 
című független beregszászi hetilap munkatársa voltam. írásaim 
megjelentek anyaországi, erdélyi és tengerentúli lapokban is. 

2002 óta tagja vagyok a Magyar Újságírók Szövetségének. 
12003-ban néhány versemet beválogatták a Hegyaljai Alkotók 

Közösségének Nyitott kapuk című antológiájába. Ugyanebben 
az évben Kárpátaljáról jöttem címmel megjelent első könyvem 
a lakiteleki Antológia Kiadó gondozásában. 2004-től írásaimat 
rendszeresen publikálja a Magyar írószövetség Kárpátaljai 
írócsoportjának Együtt című folyóirata. A Magyarok Lapja című 
anyaországi folyóirat munkatársa, ezzel egy időben a Kárpátlnfo 
című kárpátaljai hetilap budapesti tudósítója vagyok. 

Ezek a száraz tények - a többiről beszéljen második 
könyvem, amit a kedves olvasó a kezében tart. 

Lengyel János 




