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EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: AZ ELSŐ MONDAT 

  

Ennek a regénynek nem lesz első mondata.   

 

Ferenc Ferdinándot leszarták a legyek. A lelövés ehhez képest smafu. Leszarni, az 

igen. De ezt már lelőtte Hašek. 

 

A kudarc nem érdekes, hanem a hozzávezető út. A legjobb mondatot Füst Milán is 

lelőtte. Apám összehajtotta az újságot, és azt mondta: unom én ezt. Majd hozzátette: 

Unlak én benneteket, de nagyon. És meghalt. Valaha szó szerint tudtam, ma már arra 

is lusta vagyok, hogy visszakeressem.  

 

Engem kilőttek. Kilépek. Ez nem látszik meg a járásomon, nektek olyannak tűnhet, 

mint eddig, itt és most, köztetek, velem, velünk, velük ad astra. A kilépésnek egy 

láthatatlan módját választottam, kissé sánta megoldás, és persze rohadtul önáltató. 

A görögök találták ki ezt is, állítólag sztoicizmus. Gyanúm szerint vacak kis 

kollaborálás, idegeink óvandó. Hogy ne kelljen azt mondani, csak néha: hát ugye, mi 

is itt, itt a ganéba.  

 

De az is lehet, hogy ez morális regény lesz, és a végén még katarzálni is lehet, hogy. 

Ehhez persze kellene valami cselekményes ív, meg egy hős, meg egy környezet, meg 

valami még, valami mindenképpen. 

 

Ez tehát nem regény. De ezt meg már elsütötte Balzac, valahogy mégis meg kellene 

írni például azt, hogy Zápolya direkt várt-e, vagy ez is csak összeesküvés-elmélet. 

Egyáltalán: jobb lett volna megúszni ezt a népet. Na, jó, néhány Arany-idézet, 

Karinthy képe a Centrál ablakában, néhány hibátlan chorijambus, a kilépők nagy 

ugrásai egy zsugorított térben ad astra, és kintről néha sírva fakadva morbid 

vicceken, kint-fent, se vakügetés, se eltévedt lovas, ezer év áthallás, hát ez az —  és 

Wilde is lelőtte a legjobb mondatomat: „Those who go beneath the surface do so at 

their peril.”   
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EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: É 

 

Erősködik, hogy a szülői után haza vigyen. Ég a képemről a bőr. Ő munkanélküli, 

kitudjahol-férj rendszeresen zaklatja a két gyereket. É alkalmi takarítással, 

sofőrszolgálattal és kitudjamivel tartja víz fölé a fejüket. Éjszakánként részeg 

kilengőket fuvaroz a város végébe vagy vidékre. Fogalmam sem lehet arról, miket él 

meg. A kortárs irodalomból sejtem. A gyerek csupa vigyor. És tudjátok, miféle 

fájdalom? Egyszer meg kell írnom a regényt: Egy könnyű élet margójára. De ezt már 

megírta Kundera.  És bele kell írnom majd mindőtöket. A félreforduló fegyencfejet. 

Én nem jártam Rondabugyrod. De láttam filmeket. És álmatlan hagynak hánytató 

részletek. Ez a bolygónyi rettegés Dis városában. Ha belegondolok. Mimerre nem 

jártam.  

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: INDIÁNOSDI 

 

Életünk kínos pillanatai váratlanul törnek ránk az emlékezet ritkán szellőztetett 

zugaiból. Emlékek, melyektől még a ravatalon is arcunkba szökik a vér, kínos 

feszengés rángatja kinyúlt izmainkat, s idétlenül vigyorogni kezdünk a 

kegyeletgyertyák fényében. 

 

Negyedéves koromban, egy nehéz gyermeklélektan vizsga után mámorosan 

baktattam hazafelé a leírhatatlanul kék júniusi ég alatt. Köröttem mosolygó 

emberarcok, egyszóval: átölelem-az-egész-világot hangulatban voltam. 

 

A játszótérnél hirtelen harcias indiáncsapatra lettem figyelmes: színes tollazatuk, 

vörösre mázolt arcocskáik csillogtak a napfényben, körülöttük porzott a szél, nyilaik 

elsötétítették az eget. Amint elhagytam őket, „Skalpold meg! Skalpold meg!” 

üvöltéssel eredtek nyomomba...  

 

Egy rezzenéssel sem árultam el magamat, nyugodt ügetésben haladtam tovább, 

hátamban a vérszomjas fenevadakkal. Amint lőtávolba értek, hirtelen megfordultam 

a nyeregben, s pisztollyá formált jobb kezemmel egyenesen a Nagyfőnököt vettem 

célba, s lőttem: „Drrrr…Drrrr”. 
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A Nagyfőnök, aki akkor érhette meg negyedszer a tavaszt, visszahőkölt, kissé hátrébb 

tolta homlokán a pompás tollazatot, s döbbenten fordult ifjabb testvéréhez: „Te, ez 

hülye!” 

 

Így lettem tanár. 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY : FURKÓ 

 

Vojtina, többszörösen büntetett jövőjű, meglátogatta Furkót. Furkó a sarki közért 

főnöke, és epitheton ornansát S nénitől kapta, aki mindig úgy lép be: Na, mi van 

furkókám, még mindig nem tanult meg köszönni? S néni 90 éves, és úgy megy, mint 

golyó. Na, de ott tartottam, hogy Vojtina meglátogatta Furkót. Épp a tejes pult felé 

araszolt, amikor nolámcsak furkó a keresztbe állított kocsival, amiből árukat pakolt 

ki, eltorlaszolta a tejutat. Furkó érzékelte az osonó vevőt, és persze nem köszönt, talán 

kicsit még igazított is a kocsin, hogy Vojtina, a citoyennek öltözött gyáva kukac 

biztosan leverjen valamit a polcról, ha nem választana kerülőutat. Nem választott. 

Leverte. Bocsánatot kért. Kifizette. És még el is mesélte barátainak, akik szerint 

Vojtina csakúgy letegezősen közhülye vagy.  

 

FURKÓ  FUR EVER 

 

Vagy-vagy. Vagy bemegyek Furkóhoz, vagy sétálhatok egy kilométert a legközelebbi 

közértig. Furkó bunkó és drága. Na, mi lesz? Majd holnap jobban megtervezem a 

hazafelét, és máshol bevásárolok. Ma pedig nem fogom megköszönni a pénztárosnak. 

Végül is, a dolgoknak ára van, az embernek méltósága. Legalább is ezt mondta a jó 

öreg Immanuel azon a villásreggelin. Ezek állandóan ellopják a legjobb 

mondataimat. Szóval furkó. Meg Kirkegó. Meg Bulgakó.  
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S NÉNI NEM JÖN 

 

 

Csókolom, S néni. Furkóhoz? Néz. Ja, igen, megyek karóhoz. Az mekkora paraszt. A 

Krisztike, ha nincs itt karó, olyan készséges. De ha ez a barom itt van, ő is bunkó. 

Hogy tetszik lenni? Édesanyám, hogy lehetnék én már kétszer levágott mellel. Csak 

az anyukáját sajnálom. Nagyon rendes asszony volt. Igen. Tessék csak menni, ma 

nincs karó.   

 

Furkó már soha nem fog köszönni. Már nincs, aki megtanítsa. R.I.P. 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: B 

 

Olvasom, új mesekönyvet ír, gyerekvasárnapot jár, fest, horgol, énekel. Lehetett 

sejteni: az ennyi-annyival majd nem viszi el. Hiába borotválta le a haját tizenöt 

évesen, vagy jött meztelen lábszárral, bakancsban, kihívón, képtelen. Azért várható 

volt, elkószál veszve-tengve, de hogy ő lesz, az jósolható volt, mint ami fölött 

hatalmunk nem lehet, csak ámulásunk.  

 

A műfaj kereste, várta, hogy aztán Ő legyen.  

 

Mert vannak szerencsés egybeesések. Itt van például B meg az élet.  

 

És letérdepel az eltűnt időbe, a megélhetőnek, a még élhetőnek ez az álnaiv bölcse. 

Mert élet ez, és annak is igazán életes. Isten éltessen, Mindenes! 
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EGY MEG NEM ÍRT ESSZÉ: AZ ÉRTELEM LOVAGJA 

 

Az alábbi írás a nyugalom megzavarására alkalmas!!! 

 

Mikor már haldoklott a gégerákban, egyik gyűlölője azt mondta: „Azért hal meg 

abban, mert a szájával követte el a blaszfémiát.” Christopher Hitchens csak annyit 

mondott: „Ha már itt tartunk, nemcsak azzal.” 

 

Rajongtak érte, és gyűlölték. Szóban, írásban, de leginkább nyilvános vitákban 

támadta a szervezett vallásokat, a monoteizmus minden fajtáját, mert szerinte a 

vallási fanatizmus okozta a legtöbb bajt a történelemben. A politikai fasizmust is 

rájuk vezeti vissza.  A totális dikatúrákhoz, leggyakrabban Észak-Koreához 

hasonlította őket.  

 

Isten létéről vagy nem létéről nem volt hajlandó eszmét cserélni: „Ami bizonyíték 

nélkül hangoztatható, az bizonyíték nélkül el is vethető.” ("What can be asserted 

without evidence can be dismissed without evidence") 

 

Sokan hívták ki nyilvános vitákra: rabbi, katolikus pap, iszlám hívő − mindenkinek 

torkára akadt a „Hitchens-penge”. Kegyetlenül éles, racionalista logikával vágott.  

 

“Tartózkodj az irracionálistól, bármilyen csábító. Kerüld a “transzcendenst”, és mind, 

aki arról akar meggyőzni, hogy vesd alá, vagy semmisítsd meg magadat. Ne az 

együttérzésben, inkább magad és mások méltóságában bízz. … Soha ne nézd el a 

méltánytalanságot és ostobaságot. … Gyanakodva figyeld saját magadat is, és 

minden kifogásodat. „ (“Beware the irrational, however seductive. Shun the 

'transcendent' and all who invite you to subordinate or annihilate yourself. Distrust 

compassion; prefer dignity for yourself and others… Suspect your own motives, and 

all excuses.”) 

 

Egyik leghíresebb blaszfémiájában Ábrahámra, a „hit lovagjára”, és persze az 

„egyszülött fiát” feláldozó keresztény  Istenre is utal: „Ha azt mondanák nekem, hogy 

áldozzam fel a gyerekeimet… azért, hogy Isten iránti odaadásomat bizonyítsam, azt 
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mondanám: Elmentek ti a picsába!” („If I was told to sacrifice my children…to prove 

my devotion to God, I’d say, No. Fuck you.”) 

 

Nem ismert el semmilyen érvet, csak ami a valóság, a józan ész és a emberszeretet 

próbáját kiállja. Mikor egy katolikus pap a homoszexualitást kárhoztatta, neki 

rontott: „Mikor fogják nyilvánosan elítélni a gyermekbántalmazó, pedofil papokat?”  

 

Egyik vitapartnere azt mondta: „Engem sért, amit maga mond.” Hitchens azt 

válaszolta: „Én meg még mindig arra várok, hogy hallhassam az érveit.”  

 

Még javában virágzott a politikailag korrekt beszéd, amikor képmutatással vádolta 

Teréz anyát, Diana hercegnőt, ostobasággal Tony Blairt, és bizony, nem kevesebbet 

mondott: „Az iszlamofóbia szót fasiszták alkották, gyávák használják, hogy 

manipulálják a bolondokat.” („Islamophobia is a word created by fascists used by 

cowards to manipulate morons.”) 

 

Én szóltam: ez a nyugalom megzavarására alkalmas írás. 

 

Hitchens fel akarta szabadítani az embert a dogmatikus gondolkodás, az önveszélyes 

álmodozás alól. Nem ő volt az első. Két tekintélyt ismert csak el: a humanizmust és a 

tényeket. 

 

Én nem tudom, hogy van-e Isten, s ha van, hogyan. „A legfontosabb dolgokról pedig 

hallgatok, azokról még gondolkodni akarok a sírban.” (Füst Milán)  

A jézusi etikát felnőttként, szabad akaratomból választottam, de, mint ahogyan 

egyetlen eszméről sem, erről sem hiszem, hogy minden helyzetre igaz lehet. Betartani 

is nehéz. Hitchens „tombolna”, ha azt válaszolnám: azért, mert az értelem mondatja 

velem: ”Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet.” „Bullshit.” – 

mondaná. 

 

Hitchens a minap jutott eszembe, s kezdett el nyugtalanítani újra.  

 

A buszon, mögöttem egy nagymama beszélgetett az unokájával, nem tudtam nem 

hallani a gyerek akadozó, izgatott szavait. Csak annyit értettem, hogy 
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osztálytársaival volt valami konfliktusa, és hogy nem tudja, hogyan rendezze, mert 

azt mondta (a tanár vagy hitoktató – nem értettem), hogy „akkor pokolra kerülök.” 

Hátra néztem. Úgy nyolc-kilenc éves lehetett. A nagymama csak annyit mondott: 

„Nem baj, jövőre már máshova fogsz járni.” De a gyerek csak mondta-mondta, már 

csak magával viaskodott reménytelenül. 

 

Hitchens, az értelem bajnoka néha lefegyverzően humoros, máskor riasztóan 

türelmetlen tudott lenni − igazi fanatikus volt. Én irtózom minden arroganciától, de 

az a „félelem és reszketés”, ami abból a kisfiúból áradt ott a buszon… Azt hiszem, azóta 

kezdem érteni igazán Dosztojevszkijt. 

 

Nem lettem Hitchens-rajongó. Kerülöm a bálványimádást. De sokat köszönhetek 

neki. Nagyon sokat. 

 

Nyugodjék békében. 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: R 

 

 

R-t hithű katolikusnak nevelték. Az is lett. Templomba járt, férjhez adták, esténként 

részegen megverték. R elment a templomba, imádkozott egy igazit, és megírta levelét 

a pápának, hogy engedje elválni. Nem készített másolatot, milyen tanulságos lenne. 

A levél írása közben már terhes volt apámmal egy másik férfitól. És a pápa engedett. 

Hja, az úr a Vatikánban is úr.  

J tökéletes férj lett, ambiciózus paraszt, napestig fáradatlan, és józan életű. 1945 telén 

elbújtatta a család nőtagjait, hogy ne találják meg őket. Egy egész éjszaka állatták 

meztelenül, térdig a hóban. R ott maradt három gyerekkel. Soha, még egy „hülye” 

sem hagyta el a száját, de minden ősszel, ha megjöttek a legyek, elkurjantotta: „Hogy 

mé’ nem baszta meg Noé azt a rohadt legyet, amikor beszállt a bárkájába!”  

Cséplőgép, kuláklista. B, a kisebbik lánya nem lehetett tanár, elment a homályos 

származású T-val kocsmárosnak. T minden éjjel, miután a falu népe elhordta magát, 

ott maradt, rendbe tette a napi bevételt. Nem kellett volna. Egy ütés a koponyára, no 
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lám, úgy maradt. Fémkoporsó.  Torkomban lüktet közeled. R, özvegyen maradt 

lányával és unokáival élt, és amikor már beállt a demencia, a mindig keze ügyében 

lévő kereszttel jól fejbe vagdosta az ápolónőt. Mindig feketében járt. Egy végtelenül 

ostoba pap temette. Torkomban lüktet közeled. 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: SK 

 

Valójában J, mindenki csak így szólította. Irtózatosan vastag copfjai voltak, és 

sokadik gyerek. Mezőtúron az asztalon táncolt a bálban. A visszafoglaláskor apját 

Petrozsényba küldték vasutasnak, ott verekedett és feleselt a román gyerekekkel. 

Vissza Pestre albérletbe. Goldberger szövőgyár. A hold lágy fénye a fonál. Süketítő 

zajban K mintaszerű futkosása és omló álmai. Végig nagyothallott. V-nak mondták, 

lenne itt egy rendes lány. V a szocdemektől tanulta a helyes viselkedést, az öntudatot. 

Felvette az öltönyét, vett egy csomag nápolyit, és meghívta  

K-t moziba. K2, a lányuk, Dönci imádta apját-anyját. Talán az ő harmóniájuk 

akadályozta abban, hogy maga is megtalálja. Ezen eltöprengeni.  K boldogan élt, 

amíg V egyszer arra nem kérte: üss agyon, mert már nem bírta a prosztatarákkal 

járó kínokat. A görbe vonalak hó zsupp. K, aki az asztalon táncolt, istenítette a 

puritánabbul is szigorúbb V-t. És nem verte fejbe. Az utolsó 10 évben néha már ki sem 

kelt az ágyból. A temetésen a tiszteletes finom célzásokat tett azokra, akik nem járnak 

templomba, de egyházi temetésre vágynak. Csak most az egyszer szólhatnék veled.  

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: K 

 

 

 

Csütörtök. Be fogok pisilni, be fogok pisilni. Megígérted: hamvasztás. Jól van, ne 

beszélj butaságokat, mindjárt ott vagyunk. Hiába tiltakozom, bekatéterezik. Kicsit 

megnyugszik. Délután, amikor visszamegyek, már az ágy szélén ül, és mosolyogva 

ütögeti a homlokát, jelezve, hogy a szemközti beteg löttyű. Esztelenül vigyorgok: 

Hétvégére haza viszlek.  
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Péntek. Reggel telefon. Éjjel leesett az ágyról. Mire ott vagyok, már bekeretezték. 

Agyonvízhajtózzák, nem kér enni, nem beszél, falnak fordul. Megitatnám, löttyedt a 

szája, a víz végigömlik az ágyon. Este újra. Miazisten van itt? Nyugodjon meg, a 

veséjét vizsgáljuk. 

 

Szombat. Éjjel megint ki akart szállni az ágyból. Állítólag hajnalig énekelt. Most is 

valami népdalfélét dünnyög, csak a refrént értem. „Mivel magam vagyok.” Sose 

hallottam, sose énekelt. Nem eszik, nem iszik, a falat nézi. Nem lehet elviselni. Nem 

lehet elviselni. Holnap hazaviszem, mert ezek itt meghalasztják nekem. Le van szarva 

minden, majd kiveszek fizetés nélkülit. Az apjához beszél. Döncike, mondom, az apja 

szólította így. Értetlenül rám néz. Hazaviszlek. Néz.  

 

Vasárnap. Infúzió, zihálás, tüdőgyulladás. A szemhéja félig leeresztve, nem reagál. 

Ne hagyj itt, maradj még. Mozartot hallgatni. Kérlek.  

 

 

És Bródy Sándor leírta a legszebb magyar mondatot. Mikor a ruhát leszaggatták 

róla, az életnek már csak annyi jele volt benne, amit e földön többé nem ismernek, és 

halálnak mondanak. Lájk. 

 

 

EGY MEG (NEM) ÍRT REGÉNY: K MINT KUFSTEIN 

 

 

Ha a hazáért meg is kell halnom, szívesen vállalom, mert nem hibázott a szívem, 

amikor azokat, akik nagy lelküket a honért kockára tették, szívesen követte. Ez se volt 

normális. Csoda, hogy kegyelmet kapott. Persze, nem csoda, hiszen csak példa kelle. 

De csak innentől érdekes. Egy, nem tudni meddig. Kettő, lehet, hogy soha. Lehet 

megőrülni, vagy csak teljesen elhülyülni. Vagy fejjel nekirohanni a falnak. Azt kétszer 

nem lehet. És ez nem is regény, csak egy monodráma. És feltétlenül el kell vele azt is 

mondatni, ha mégis, tudom, úgy fogadnak majd, mint egy pestisest. Kufstein 

hatósugarai térben és időben. Ezen eltöprengeni. Fölösleges. Csak a közti érdekes. 

Kufstein közben. 
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Azért az mégis durva, ha a családi hagyatékban ilyesmit talál az ember. „Méltatlan, 

ki a hír meredek magasára törekszik, / Gúnykacajok közepette gyakran a mélybe 

zuhan. / Szép ruha, fényes arany férfit nem visz föl egekbe;/ Művészet s haladás nyújt 

neki szent koszorút.” Az ilyesmiért errefelé Kufstein jár.  

 

Megint Furkó. Erőt kéne már venni magamon, és bevásárolni Zuglóban. De akkor 

cipekedhetek. Na, JA. Furkó drága, nem engedhetem meg magamnak. Légy egy 

fűszálon a pici él. Hagyjuk ezt az ócska dumát. Elegem van a hülye idézeteidből. 

Szóval Furkó. Nagy effel. Szóval megint megalkuvás. De egyszer ember és polgár 

leszek. Ó, igen! Csévé. Avagy az is bolond volt. Szerény analógia. Szóval Furkó, és 

kuss. 

 

Furkót napok óta nem látom. Honvágy. Furkón gondolkodni. Az apjának fülig 

szaladt a szája, ha meglátott egy vevőt. Lehet, hogy ő is utált, de legalább profitot 

akart. Honvágy. Megszokás, beleszokás, ebbenszokás. K mint Közért. 

  

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: FÜSTÖS 

 

Vojtina, többszörösen büntetett jövőjű, visszaeső arra ébredt, hogy a dohányzás 

nemzeti érték. A nemzeti öneszmélet ezen pillanatát persze késleltethette volna (ld. 

retardáció), ha okosabb barátaira hallgat, és időben feltankol az akkor még 

kozmopolita Pall Mall-ből. Hiába. Ezek ebből is hasznot húznának. Össze kéne már 

írni őket. Épp ezen merengett, amikor a Nemzeti Dohányboltból kilépve a „fasiszta 

kurva” refrénű újmagyar regösének fogadta. Az első ijedtség után rájött, hogy a 

refrén az eladót illeti, hát megnyugodva rágyújtott. A megállóban egy füstös képű 

alak olcsó cigit árult. Ezeket is össze kéne már írni, gondolta hősünk a 

nemzetgazdaságon aggódva, de aztán gyorsan hosszú távú megállapodást kötött 

füstös képűvel. Amerre járt, nemzetiszín füstkarikák lengték be a fejét. Az magyar 

áfium. 
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EGY MEG NEM ÍRT EGYPERCES 

 

Na, gyermekem, minden előzetes híresztelés ellenére az én küldetéstudatomnak is van 

határa. Itt van. Utoljára rendezett jelenetet az órámon. Választhat: most szépen 

felmegy az igazgatóhoz, és törvényes úton feljelent az önnel szemben folyamatosan 

elkövetett emberi hang miatt, vagy kimegy és lenyom 25 fekvőtámaszt a folyosón, 

vagy mától kevesebb szénhidrátot eszik. Gondolkodási idő nincs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOJTINA  

 

Vojtina egyéves: Ül a hintában, egy babát szorongat. Vojtina, ide nézz. Nem néz ide. 

Inkább félre, vagy még inkább szét. Szóval itt kéne rendet tenni. „Tanárnőnek gyilkos 

a tekintete.” Hja, fiam, arról nem tehetek. Dagerrotípiával tudom igazolni. Így 

születtem. 

 

Ha már érdekli, ki vagyok, hát megemlítem: egy kicsinyke plébánián beírtak engem, 

s azóta is e néven futom át, s töltöm az időt, de egy váratlan cselekmény során 

közbejöttem, esetleg rájönni véltem, hogy máshol is beírtak, valahol a Vénusz és a 

Szíriusz között, ahol (állítólag) már boldog vagyok. Szóval, ide ritkán jövök, 

leginkább csak pontot tenni járok. Elkezdett mondatok, hovatartozások. Valahogy 

így. 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: K 
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Anyunak volt humora, bár maga volt a megtestesült puritanizmus. Állunk a buszon, 

egyszer csak eszeveszett vihogásba kezd. Mondok, mi van. Nem tud beszélni, csak 

lefelé mutogat, és csuklik a röhögéstől. Alsószoknyában van. Fehér, alul csipkés. 

Leszállunk, visszagyalogolunk, és visszhangzik tőlünk a kerület. Ne hagyj itt, maradj 

még. Hallgatni. Kérlek. Mondjuk Kagant. Az a legjobb. Vagy Barenboimot. Tudod, a 

gyűjteményes Beethovent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: SZITTYA 

 

Szittya folytonos tűzvonalban él, idült utcai harcos gyűlöli Kossuthot, mert nem lóg a 

14. akasztófán, és egyébként is a buzikat ki kéne tiltani a közintézményekből ahol 

sajnos már nyoma sincs a szentkoronát a levédiáig kutató igaz magyaroknak persze 

nem csak ki kéne tiltani de ezt nem mondja ki talán még majd ha lelepleződik a nagy 

összeesküvés a vólsztríttől tudodmeddig és naná hogy fel kell készülni a nagy 

összecsapásra a dunántúlra beékelendő tudodmilyenország ellen de ezt csak a 

felgyorsított szaporodással lehet majd nyélbe ütni mint józsefattila a lelkét gondolom 

közbe de már látom is hogy más hon áll a négy folyam partjára úgy hívják majd a 

népek krisztusa ja itt ütötték nyélbe a csakra keresztet és vége lesz ennek a 

kultúrmocsoknak és mondja sokkal jobb lenne ha a piros muskátlihoz fehéret is 

ültetnél és már kezdem azt hinni mégsem múlik el mint a hasmenés mert Szittya 

sokan van és rajtakapom őket pedig össze se néztek és lassan ellepik körülöttem az 

oxigént ne többet édes hazám  
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EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: 79’ 

 

79 nyara. Egy csopaki buli után Pest felé a vonaton állva, másnaposan. Ifjúkorunkat 

meghazudtoló gyűrött arcok. Az üléseken népes család egy izgága gyerekkel. Már 

mindenkinek az idegeire megy. Anyu, hol vagyunk. Zolika ne köpdöss. Zolika annál 

inkább. Zolika, ne rugdosd a nénit. Csakazértis. Megfojtom. Zolika nyalja a redves 

vonatablakot. Micsinász! A szádra verek! Zolika kinéz az ablakon, és szól. A világ egy 

nagy erdő. Sic. Egymásra nézünk. „Sok.” 

 

79 Záhony. A vámos oroszul: Hoztak valamit? J, a legvidámabb barakkból 

magyarul: csak szőnyegeket és néhány farmert. Az utolsó papírzsebkendőig 

kirámolnak. Közben G csendben gitározik: Vörösödik az égalja, hollári lárihó, mert 

Brezsnyev elvtárs úgy akarja, hollári lárihó. Ezek a barmok. El fognak vinni minket. 

A vámos rezzenéstelen arccal el. Lvovban 1 órás pihenő. Már majdnem bepisilek. 

Tízemeletes ház tetején neon Lenin-profil lüktet. A párt szíve. Hányni kell, de végre 

budi. Pottyantós. Hányok. Haza szeretnék menni az anyukámhoz. Végre, Odessza. T 

mondja, megyünk a bányába, vagyis a fürdőbe. Remek. Szájtáti séta Odessza 

platános körútjain. A bányában fehérkötényes bárisnyák meztelenre parancsolnak, 

beletúrnak a hajunkba, nem vagyunk-e tetvesek. Szappant bevinni tilos. Gulágérzet, 

de ekkor még nem tudom, mi az. Első este tengerpart. Hirtelen reflektorfények, 

hangszórós üvöltés. Miazisten van? Rohanunk el. Ja! Kikötő, hadi terep. 

Muhammad: csornaja nocs: A csajok vihognak. Nekem énekel. Tegnap meg 

lenázictak a teázóban a „germán” fejem miatt. Haza szeretnék menni. Muhammadot 

rendszeresen leköpték Odesszában az internacionalizmus jegyében. De mi már 

Viszockijt hallgattunk. Hazafelé J, a legvidámabb barakkból ugyanazt adja elő. 

Vodka, ikon. Megölöm, ha megússzuk.  

 

 

EGY MEG NEM ÍRT APOKRIF 

 

Kezdetben Isten megteremtette az eget és a földet, és látta, hogy az tök jó. S mint 

néhány alkotó, nem érezte, hol kell abbahagyni. 
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És mondta: teremtsünk embert a képmásunkra. Mivel azonban nem volt tükre, meg 

amúgy se volt egy da Vinci, Ádám elég bénára sikerült. Basszus, mondta az Úr, ezt 

eltoltam. Na, tegyünk még egy kísérletet. Legyen nő, aki kárpótol ezért a 

nyomorultért. És Isten megalkotta Évát Ádám bordájából, de nem lévén egy 

Michelangelo, Éva vészesen hasonlított a bordásra. Francba, mondta az Úr, és a 

firmamentre mászott dühében. És lett este és reggel, a hatodik nap. És mondta Isten, 

legyen sötétség, és lett. Befordult, és a hetedik napot végigaludta, s látta, hogy az 

rohadtul jó. Mire magához tért, Ádám túl volt az első veszekedésen Évával, és belépett 

a kommunista pártba. És látta Éva, hogy ez hülyeség, és megírt Miltonról egy 

tanulmányt erősen feminista hangnemben. Isten elolvasta, rázta az öklét, és 

elhatározta, hogy özönvizet zúdít az eltökített emberpárra. Üzent Noénak, hogy 

bocsássa vízre a bárkáját, de Noé, lévén idült alkoholista, egy fa alatt horkolt, és 

fütyült a fütyülőjére. Szegény nagyanyám, Isten nyugosztalja, soha nem 

káromkodott, még egy hülye sem hagyta el a száját, de minden ősszel kifakadt a nyári 

konyhában: Hogy mé’ nem baszta meg Noé azt a rohadt legyet, amikor beszállt a 

bárkájába! És gondolta Isten, hogy ez már több a soknál. Meg víz sem volt elég. Mire 

megjelent Mózesnek, Ádám feltalálta a hűtőszekrényt, Éva pedig rászokott a 

dohányzásra. És mondta az Úr Mózesnek. Go down. De Mózes, a gyáva pacifista nem 

bízott benne, hogy a csipkebokor a megfelelő pillanatban szétválasztja a Vörös-

tengert, egyébként is késő volt, mert Ádám rég felpörgette a Coca Cola termelést. És 

látta az Úr, hogy ez piszkosul reménytelen, és betért egy McDonald’s-ba. És volt este 

és reggel, meg utolsó vacsora. 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: 59 

 

59 szerencsés szám. Gyakran húzzák ki a lottón. Csak valahogy a másik négyet nem 

találják el. Mindegy. Z mondta, a szerencsének meg kell adni az esélyt, Z vajákos, 

tehát fizetem a hülyék adóját. 59. Már elcsitultak az események. Az agyonverések, 

akasztások csendben zajlanak az állampolgár zaklatása nélkül. Otthon sohasem volt 

téma.  A család csendben kollaborált. A rendszerváltozáskor elkezdenek beszélni. 
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Nagyapám megfagyasztása 45-ben, apámat meghívják a Pártba. Van kedve? Volt. 

60-as évek, szürke Volga. Veri az ördög a feleségét. Egy otthonos film. Apám hithű. 

16 évesen mondom: kilépek a KISZ-ből. Elegem van. Apám a Pártból széttárja a 

karját. Osztályfőnök, aki már akkor liberális, kihív a Városligetbe. Mi lesz apáddal? 

Mi lenne? Nézek hülyén. Apád nem beszél otthon? Én:??? Na, akkor az lesz, hogy 

amint te kilépsz a KISZ-ből, apádat egy óra múlva felhívják, hogy „Vojtina elvtárs! 

Mi ez?” Nézek hülyén! Mi lett volna, ha. Ezen eltöprengeni. Mindig az utolsó 

pillanatban mentenek ki. És jól jegyezd meg: „Minden hülyétől az ember nem hagyja 

fejbe veretni magát.” Nem jegyeztem meg. Illetve csak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: APÁK ÉS FIÚK 

 

„Ki élt és eleget gondolkodott, / szívében az embert mélyen megveti” ─ mondja Puskin, 

a felesleges ember, és teheti, neki is volt akkora köpönyege, hogy sokan elférjenek 

bele. És vagyunk ott mi is fölös számmal, immár fölösleges tudással.  

 

Egy letisztult vonalú gúlában már nincsenek bántó kiszögellések: nihilisták elfojtott 

szenvedélye; mártír szerénységre nem épülhet a szép új világ, amiről tudjuk, milyen 

s vajon mi lesz a vége, hogy miért és mit nem teszünk ellenébe, tehát félünk, árulunk, 

s júdásozzuk egymást, míg bűneink szennyes szavainkat mossák, s gyerekeink 

szájába fertőzötten adjuk a mosatlan gondolatokat, mögéjük rejtőzünk, hátha 

megmarad, aminek bennünk kellett volna meglennie.  

 

És külön élünk: lélekben vagy más tájakon, ahol könnyed stílusunk jobban értik, igaz, 

ami a szó mögött fáj, vagy benne, fordíthatatlan mindörökre. 
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EGY MEG NEM ÍRT NAPLÓ 

 

Jól indult a hajnal, 3 óra húsz körül:) vihogva léptem az 58-ba, az órákon is jókat 

nevetgéltem a kölkökkel, gondoltam, ma megversezem A VIHAR KAPUJÁBAN-t, 

mert holnap lesz KUROSZAVA halálának az évfordulója, ez nagyon felvillanyozta a 

fantáziámat, közben kicsit nametesteztem is, ma kiderült, hogy a nevem japánul 

„siker”, mellékelték hozzá a szamurájok jelét is. Már épp kötözködni akartam, hogy a 

Vojtinában a „harcos” szláv szó rejlik, na de hoppá, hiszen…ekkor megint „jót” 

vihogtam a véletleneken, de nem sokáig, mert a Sztyeppei Kán állítólag 

megpendítette a magyar-román határ kérdését, és ekkor, kedves naplóm, nagyon 

hirtelen és nagyon elegem lett a megérzéseimből. Nincs itt már több elbeszélő, a 

történet pedig a régi, csak még egy kicsit hazudozunk magunknak, fej a homokba, fül, 

szem, száj befog. Meg status quo, mert úgye jön megint História.  

 

 

 

 

                                       

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: K, mint KIS 

 

Kisben nagy vagyok. Már egyre kisebben tudok gondolni jó nagyot. Nagyon nagy az 

lesz, ha már ezt le sem írom. Majd csak mutatom, mint a pecás: „Ekkorát, öcsém, 

ekkorát!” Gondoltam. Aztán gyorsan visszadobtam az agyamba, nehogy valaki 

meglássa, és beköpjön orvgondolat miatt. „Van magának gondolatengedélye?” 

 

 

          

EGY MEG NEM ÍRT ON-LIE 

 

III. Richárd, nem sokkal a Brexit után Újmagyarba látogatott, hogy átadja az angol 

kompetencia alapú közoktatás „sikerének” kulcsát a Hunexit felgyorsításának 

reményében. Félnapos látogatása azonban váratlan fordulattal ért véget Calais-ben, 

ahol, még kicsit remegő szájjal és riadt tekintettel szivárogtatta ki, hogy Doverben 
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majd sajtókonferenciát tart, amit pár óra múlva meg is tett, de nem a híres fehér 

sziklák bástyáin, hanem a Tower tornyába zárkózva pötyögte be twitterébe: „I am 

determined to proove human / and vill ain’ no serve that I no longer believe. Hump 

is not an excuse.” 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT SPAR 

 

LEBUKTAM. Igen, a Sparban. Felvétel is van róla.  

 

Megyek nagybevásárolni, kis öröm, különösen, amióta felújították, és nem tudom 

megszokni az áruk új rendjét, ezért órákig bolyongok az útvesztőkben. (Amúgy 

ügyes: sehol egy keresztbe- vagy kertekalja ösvény, mindent körbe kell járni, vagyis 

vásárolni. Ügyes.) 

 

„Jó reggelt!” ─ mosolyog sejtelmesen ma hajnalban rám a biztonsági őr. „Gratulálok 

a karácsonyi dobásához!” (Még nem láttam a buta arcomat, csak külsősök 

iróniájából ismerem, ezért most tessék valami nagyon ostobát ideképzelni.) 

 

Orrom alá tolja a mobilját, s azon felvillan a profilom december 23-i dátummal. Még 

sűríthetném a balladai homályt, de inkább rövidre fogom. Csak az történt, hogy 

legutóbb a kasszánál (szokás szerint sietve, hogy ne tartsam fel a mögöttem állót), a 

pénztáros sebességével hajigáltam a kocsiba az árut, s az egyik vajat mellé dobtam, 

hiányoltam is otthon. Megtalálták a földön, de senki nem jelentkezett érte, az én 

hősöm azonban visszanézte a biztonsági felvételeket, és december 29-én, felismerve 

bennem „a nagy kosarast”, gratulált a kiváló dobáshoz, sőt, elintézte, hogy mire a 

kasszához érjek, már ott várjon vajam és hitem, amit örökre elveszettnek véltem.  

 

Szép az élet, sőt vajaskenyér ─ bár nem annak vettem. 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT SZILVESZTER  
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most úgy képzelem, hogy Kiskőrösön zuhog a szláv hó, egészen az, és ezen anya nem 

sejti még, hogy a Karinthy-karc mennyire igaz, habár csak viccel, s közben zsidó fiút 

vajúdik a DNS-isten, és nagyon is tudja: se Segesvár, se Barguzin, de ikerhalál és 

Abda. Csak egy kihajtott ing, egy viharkabát a nagy közös sírnak, hogy semmik 

vagyunk s leszünk, míg a noteszbe írnak. S most nehéz nem hinni, hogy fiát az apa 

sokadszorra küldte, akkor épp közénk, huszonhat-harmincöt évre. Ágyban, párnák 

közt fekve ─ gondoljátok meg magyarok. Az apa valamit mégis tudhatott, hogy első 

fiát nem magáról nevezte. S lám a név megy tovább, de az arc színevált, nevében él 

csak, többé nincs jelen, se eltemetve. Ki meri idézni, a hiányukkal farkasszemet nézni. 

Gondoljátok meg testvérek: emberarcunkat keresgéli.  

 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: VALAHOGY 

 

Valahogy nincs ez jól Uram, mégse, trükkjeiden tépelődve, forgatom ezt az izét, az 

életet, amit csak az birtokol, akin már átment rettenet, nem mondom, jó kis 

paradoxon, hogy ne unatkozzon, aki belegondol, meg aztán itt ez a találmány, a 

geopolitika, mert ugye, minél rosszabb, annál több a hipokrata, s a polgár arca reped 

egy éleset, ha szatírába tolja napjait a kín, hogy van egy másik világ, de mindig 

odakint, és mégsem ülünk fel a vonatra, Irina, Mása, Olga, na és ez a játék a nemmel-

igennel-génnel, nevezel-igézel-módhatározol, Uram, valahogy mégse nincsen ez jól, 

meg ez a sokadízig lépjék ólomsarát a kölykök, már szinte csak értük könyörgök, de 

mégse, nekem az nagy szégyen, szóval nyugodjak le, mondod, hát Uram, ez nem volt 

érettségi tétel. 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT JÉZUS 

 

Pasoliniban háttal, Mészölyben névtelenül, Spiróban talán két mondatban, mint 

izmait fitogtató ketrecharcos, homlokán csorgó karcok Novgorod pergő vakolatán, 
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nincs is talán, habár mai angolja nevét káromkodásnak véli, összevész a karácsonyi 

grog a húsvéti borral, magasabbra a tetőt ácsok, háttal, névtelenül, a 

keresztgerendákban is ott van, és lelkeink halássza, hálója körbeér, vajon milyen 

profil mögé bújtatta gifjeit, vajon lájkol-e, vagy csak egy szmájlival nyugtázza, nem 

is olyan rossz, vagy egy krájival, hogy még nagyon sok van hátra  

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT NOVELLA: CSEHOVI 

 

Menetrend szerint Moszkvába naponta indulnak vonatok, a Törvény kapuját 

naponta nyitják. Istennek sok állomása van, falain firkák: „Itt vártunk hiába”. A 

Kastély felől késéssel gördül az indulási oldal. Érkezem, szemközt egy másik 

peronnal. Még iszom egy kávét, resti íze van. Népfrontos emlék: Apám a haverjaival. 

Ózdon váltja a világot. Elmosolyodom. Lassan leszállok. 

 

EGER 

 

felé Abonyban át kellett szállni ─ néha necces volt a csatlakozás. De apám akkor is 

elszaladt Hevesi Hírekért, és járt nekem egy bambi: a félelem bére, hogy lekési, és 

egyedül megyek tovább. Mindig ezt csinálta, még Pesten is leugrott, tán zug-ivott egy 

sört, vagy csak telefonált. Ma is idegesít minden várakozás, képtelen vagyok késni. 

Ülök az ablaknál, zötyköl a táj. Közben kétfele csatlakozom: fagyott földek mérsékelt 

csodáin visz naiv ámulás, míg a fülkenép cseveje álomba zsongít, hallom is meg nem 

is, de ez már az én-utazás. Mert absztrahálva élünk, a konkrétban már közvetlen a 

járat, de sosem visz tovább. Végül mindenki alszik, de bólogatunk – vagy csak kattog 

a táv. 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: KOPIZOTT ÉLET 
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Ady óta tudjuk, ebből a mi „másolt életünkből” többnyire hiányzik a jelen, legföljebb 

az igeidőkben alkalmazzuk. Múltunk viszont van bőven, válogathatunk: jurtás, 

Párizsig nyilazó, permanens honfoglaló, isa pur turul, menekülő kozmopoliten, 

súlyegyenezők Verecke-Dévény kompján jöttem én, forradalomba rohanó, áruló-zó, 

az én népem sunnyog, újra sunnyog, Petőfit provokálja, mé’ nem megy má’ csatába, 

ha olyan nagy a szája. Búskomorba hajló honfink, sokféle múltját megtalálja, de ha 

derűre hajaz és jól keres, talál adysan életes, jelenes, mesteremberest, némelyiküknek 

még neve is van: Kis Miklós Kolozsvárról ─ hagytuk, hogy meghurcolja és kifossza 

az eklézsia. Izidor fia Imre Gyomán, íme egy kontrolcézett élet, és mégis egyetlen és 

mégis igaz. Virág nőtt a szívében, de burjánzott már a gizegaz. Hagytuk, hogy 

elhurcolják, s megöljék. Ez is a múltunk. Elviselhetetlenül az. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT ÖNÉLETRAJZ: A LAKOS 

 

Lépcsőházi és egyéb köztereken érdemes hosszú ó-val írni, hátha olvassa egy 

helyesírás náci, és belejavít. Belejavít. Az ijen márcsak ilyen. A lakós tehát több 

alakváltó-zatban jár-kel, gat-get e sártekén, minálunk például hajnalban tesz-vesz, 

amikor az alvók, úgyis, mint szomszédók, még fórdulnak egyet álmukban. Lakósunk 

imádja az ember előtti csendet. Hajnali fél négykor még csak a szférák zenéje szól ─ 

valójában a gödöllői HÉV távoli morgása, de lakósunk élénk fantáziával  angyalók 

zenéjét hallja benne, s miközben vizet melegít a kávéhoz, háttérzenével járul hozzá a 

kozmikus harmóniához:  

1. Leejti a vízmelegítőt… 

2. A melegvizet nyitja meg, hadd visszhangozzon az a bojler szerte a kerületben! 

3. Míg forr a víz, jár-kel, messze reng a padlat, hadd ringassa az alszéd álmát!  

(A mikró csönget egy picit.) 
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4. Csörömpölve tesz-vesz, mosogat, mert lakós nemcsak a kozmikus, de a lokális 

rend híve is. 

5. Nyitogatja az ablakot, hadd rezzenjen őssze magas Buda Vára, ki az, mi az, 

vagy úgy, mert lakós, bár láncdohányós, nem bírja a bagószagot. 

6. A forró kiöntő fülét nem kesztyűvel fogja meg, ergó ráejti az asztallapra, hadd 

kongjon-jon-jon-jon az a kakofónia! Zenét nekik, zenét! 

7. Majd némán, merengve, hosszasan kortyolva kávéját, elégedetten nyugtázza 

a teremtés csodáit. Vat ö vanderfúl vőrld! És lakós hálásan gondol a Teremtőre, aki 

büszke lehet, hogy teremtményei között ily serény is akad, ki nem henyéli el az Isten 

napját, a nemzet életét. Fél hatkor, elvégre vasárnap van, beindítja a mosógépet, ha 

már kihalóban a kakasók… 

 

(Napkőzben lakós mélységes megvetéssel neszel fel lépcsőházi zajokra. 

„Hogyazajó…nincs ezekben semmi tapintat, se önreflexió...!” ) 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT TERMÉSZETRAJZ: ORSZÁGTÁRS 

 

Ízlelgetem a szót: országtárs. Kicsit fordítás, kicsit ferdítés, de jó lesz. Igaz, rossz a 

hangzása, legalább annyira, mint a „szeretlek” szónak. Pedig (irónia nélkül) a 

magyar nyelv tényleg csoda. Egy svéd nyelvész szerint (elfelejtettem a nevét) olyan, 

mintha nyelvészek találták volna ki. Hm. „Országtárs, szeretlek.” Hát, nem valami 

lágy, honderüs, de azért jó lesz. 

 

Ma reggel is láttam a buszon. Ő az, aki a dupla ülés külső felére ül, miközben a belső 

szabad. Ám igaza van. A belsőről kikászálódni kényelmetlen ─ legalább annyira, 

mint oda bevergődni. Kászálódjon, akinek kedve van ─ csúcsban, tömegben, alig-

állóban.  

 

Országtárstól sokat tanulok.  

 



23 

 

Például, ha embertárs felszáll tele hátizsákkal, akkor feltétlenül középen álljon meg, 

kissé szétvetett lábbal, alias terpesz, hogy aki kikerülné, se tudja, deviszont, ha 

hozzáérne, undorodó arcizommal jelezze, mert ő jelzi, az inzultuson való 

felháborodását. 

 

Napok óta ízlelgetem a gondolatot: esetleg az előttem álló három megállóra 

bekászálódom mellé, közben kicsit belerúgok, beleesem az ölébe, majd úgy 

terpeszkedem el, hogy kénytelen legyen kinyitni konokul zárt arcát: az egyes szám 

első személyt, hogy aztán, ha egyes szám másodikban hördülne rám, királyi 

többesben forduljak el tőle.  

 

Gyáva vagyok, nem merem megtenni. Ő győzne. Én meg tudom, hol a helyem. Majd 

kiírom magamból. Leszállok. További jó utat! …Ja, hogy itt jön mögöttem a biciklijén! 

De hiszen, ez is Ő. Kicsit súrol, kicsit elsodor. Deviszont igaza van. Övé itt a tér. 

További szép napot!  

Ízlelgetem. Hát nem egy „Have a nice day”, de jó lesz.   

 

 

 

ORSZÁGTÁRS 

 

csillagot, keresztet, kokárdát tűz, ha kell, bármit kitűz, ha túlélni mer, mert bátorság 

ahhoz is szükségeltetik, ki tudja, merre visz az út, még az is lehet, egy istenig, hát jól 

vigyáz, mint Pascal és Tamási székelye: a bizonytalanra tesz, a biztos magától jön, 

mint hétfő reggele, mint a péntek délutánja, az ugye alig öt nap, a lét szakaszolgatása 

araszolva visz a hétvégi révbe ─ mennyország az: a lét önérve. A szomszéd tehene 

absztrakció, afféle mondás: fülbe-ki, Országtárs tudja, mit hall meg neki: az ösztön, 

a hét legerősebb érve, ha mása nincs, azt hagyja gyerekére ─ és gyanítom, igaza van.  

 

Íme a Tan. Ki tudja, hány ezer éve ─ és nem esik soha tévedésbe. Ki vagyok én, hogy 

megítéljem, hogy törvényt üljek farkastörvényen? Teszi az magától is. Hoc erat votis. 
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EGY MEG NEM ÍRT: LATOK A SZÓTÁRBAN 

 

Gondold meg óh tudós, mert semmi sem véletlen, de a logika mentén való, mint 

véletlen rímben rezeg a kirántott velő, s egy társítás során most jön a csülök, eszed 

vagy írod, ezek csak cselek, időtlen rezgés, vivő-vevő tovább, és teher is, de ettől nem 

leszel tevébb, fekete alapon fekete négyzet, életed elleped, míg lopod az időt, onnan, 

hová mész, lopod az ideát, az odázás módja, megy-e elébb vagy tovább, latok a 

szótárban, egy újabb kor Bábele, és most se látszik, Isten bíbel-e, csak közben 

szétmegyünk, mint a régi nemzetek, az égen üstökös, gyilkos-gyermeteg, és nem 

mulatság, de hebehurgya munka, latok a szótárban, legelünk rajta, hideg 

gyémántport nevet a nap. 

 

 

 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: A PERCEMBER 

 

Ráfordulok a kasszára, felmérem a feltorlódott kocsik rakományát, szoktatom 

szívemet a sorhoz. Hozzáfogok a bámuláshoz. És bámulok, hogy tompulok.  

 

Azelőtt minden ilyen üres időt agytornára használtam, memoriter, orosz és angol 

szavak, most meg itt ez az életgubanc: országos-saját, földtől az égig várok soromra.  

 

Valami csöndet csápol az aurám. Aha. Előttem két kocsival egy kétéves lógatja lábát 

az űrbe, amolyan szeme-sem-áll-jól-ördög-angyal, eltátott szájában valami 

csokiféle. Tekintetéből bogarak-gyerekek pörögnek ki a Spárba. Szinte zsigerből árad 

szét arcomon az íze. Visszagöcögve, hátracsukló fejjel nevet. Belefeledkezem a perc 

könnyedébe.  
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Nék. Érzem, hogy fentről bekúszik valami árnyék. Aha. Az anya. Szigorú feddés 

szemében.  Egy pillanat, és kész a tekintet egésze. Tudom a dolgom. Itt és most: nem 

nézni többet a gyerekre.  

 

Belabambulok a napi teendőkbe, még legalább négy kocsi időm van megtervezni a 

jövő hetet. Nem vadászni égi lájkokat. A buszmegállóban kicsit netezek, megint 

agyoncsócsálnak mindent, itt már semminek nincs kifutása, tehát robbanásig feszült. 

 

 Nézem, jön-e a busz, s közben eszembe villan egy mozdulat: elnyomtam a csikket a 

járdán? Lehajlok, egyet a sokból felszedek, és elviszem a kukába. Most ez a feladat. 

Csak pontosan, szépen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGY KI NEM JAVÍTOTT DOLGOZAT 

 

Minden tanár szembesül azzal, hogy vannak dolgok, amiket hiába magyaráz el 

ezerszer, a diák akkor is rosszul írja. Ilyen például Antigoné és a metafora hosszú ó-

val. És ilyen (gondolom) minden magyartanár idegbaja, a líra és a vers 

összekeverése. Ilyenkor a tehetetlen tanerő azon töri a fejét, hogy mi a fenével tudná 

végre beléjük zsibbasztani a helyes megoldást. 

  

DRÁGA DIÁKJAIM! Akkor most próbálkozom, hogy ne keverjék össze a líra és a vers 

szavakat. 

 

Egy vers az nem líra, 

egy vers az vers. 

EZ A VERS NEM LÍRA, 
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ez a vers vers. 

 

Ha ez a rigmus nem működne, javaslom az alábbit. 

 

 

EGY VERSET SOHASE 

NEVEZZÉL LÍRÁNAK, 

még egyszer megteszed, 

esküszöm, lehánylak! 

 

(Bocsánat a tegezésért!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT MISSZILIS 

 

Édes Néném! 

 

Szíves válasza nem ért nyersen-gyorsan, mint Horger uramé az szegin deákot, ámde 

minek búslakodni Néném, hanem örüljünk inkább erőssen az hazai szónak.   

 

Mostan nagyot fordult velünk a világ! Kend el sem tudja képzelni, hány bájtra 

vagyunk már Zágontól-Záhonytól, még az Fejedelem is észrevette, pedig igen keves 

azon percek száma, amiket nem bézárkózva, avagy az múltak árnyain való 

merengéssel tölt, hiszen az udvart el se nem hagyja. Bizony mondom, olyan már ő 

minékünk, mint egy rebegő mémalak, vesszük is észbe néhanap.  

Kérdezi Kend, mi lehetne az a bájt. Az biz’ örmény szó volna, mivel ugyan vannak itt 

törökökön túl sok más népek is, aztán, ha nagy ritkássan kiszabadulunk ebbűl az mi 
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igen szerzetesi magányunkból, mivel nem akarnánk sérteni az mi Fejedelmünk 

intéseit, elkalandozván, csak felcsipegetünk ezt-azt, mert nagy itten az népek 

keveredése, meg a tenger is kicsiny időre lévén, csak-csak béfújja az kinti világot 

közénk is az szél. Holott nagyon fú, az mi Urunk bézárat minden ajtót-ablakot, 

nehogy átjárja lelkünket a lég utáni sóvárgás, mint huzat a házat. Jutja es eszembe, 

Kend a lég szót sem ismerheti tán, hiszen az a mi tekintetes Kazinczy urunk 

csinálmánya, aki azzal múlatja itt a kényszerű időt, hogy új szavakat farag. Bolond 

egy ember, higgye meg, mindég csak remélli, hogy az mi vendégségünknek egyszer 

vége leend, azután haza keveredvén, megmutatja ő, hogy egy szegin legénynek 

igyekezetivel úgy es megújítja az mi okosságunkat, hogy lemaradásunk nem lészen 

többé az fényes népektül. Rágja szívét erőssen ez eszme, ahogy mondja es sokszor az 

ő légbül kapott, bolond beszédjivel.  

Így hát, Édes Néném, űt is rágja, meg minket is bájt, ahogy itten az örmények 

mondják, mert nagy itten az népek keveredése. A mi Zsuzsikánk es férjhez ment volt 

egy ánglushoz, szívünk sippadoz hallván, hogy újabban Susie-nek hívatja magát. Sic 

transit gloria mundér. 

 

Lájkolom Kendet múlhatatlanul, vigyázzék Kend az egészségire, ölelem szívbül, 

 

Mike, London országbul 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: MÉGNEM SZOMSZÉD 

 

Akkoriban társasházban laktunk, ahol ugye, van az embernek szomszédja, 

nevezetesen: szemszédje, hátszédje, balszédja, jobbszédja, felszédje, na és alszédja. 

Szóval, a hat égtáj felé, amerre a fül elhall.  

Apám, Isten nyugosztalja, meg a Világ Proletárjai, társas lény volt, és nagy bütykölő.  

Ha a lakásban épp nem akadt semmi, akkor gyönyőrű betűivel átírta a postaládákon 

a neveket, üveges hirdetőtáblát fabrikált, vagy épp feleslegessé tette a vízszerelőt a 

balszédnak azzal, hogy csaposra alakította át a tartályost.  

A mi kis társasházunkban feltűnés nélkül, csendesen haldokolt a szocializmus, mikor 

is beköltözött MÁRIS szemszéd, s elkezdődött a rendszerváltás.  

MÁRIS egyedül jött, agglegényként, amúgy igen fickósan nekirohanva a tisztelt 

lakógyűlésnek és az interregnumnak is, amit ő maga koronázott meg azzal, hogy 

előbb a lakóközösséget, majd egyenként mindenkit feljelentett. Lényeg, ami lényeg, 
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Cinkotáig dörgött a rákosfalvi ütközet, s egy, csak egy legény volt, MÁRIS, a többi 

meg mint a túzok magában.  

Hanem aztán, amikor MÁRIS, ahogy mesébe illik, asszonyt hozott a házhoz, 

mindenki megnyugodott: végre valami értelmes dologgal foglalja el magát. Igaznak 

igaz volt, mert négyig meg sem állt a gyermekáldás, de MÁRIS nemcsak a 

népességfogyás, hanem a népámítás elleni harcot is komolyan vette, exponenciálisan 

növekvő haraggal támadva a komcsi vircsaftra, ami a házban folyt, márminthogy 

mindennek lába kelt, nem baj, hogy nem volt, akkor is, mert nincs gazdája, és mire is 

ment el a befizetett, mármint az övé.  

A társaslakók kataton állapotban vették tudomásul MÁRIS felügyelőbizottsági 

tagságát, ami párhuzamosan képződött antibolsevista képviselőségével és 

árvalányhajas szórólapjaival kerületünk mennybemeneteléről. Amúgy sűrűn 

hajladozott utána sok elvtárs, érezvén az idők szelét, meg a pitykés mellényt. 

(Akkoriban történt egy bizonyos megye egy bizonyos falujában, jobb, ha meg sem 

nevezzük, melyikben,  szóval,  a falu párttitkára, érezvén a friss szellőt, bevitte 6 éves 

fiát megkeresztelni a megyeszékhelyre, sejtvén, hogy a falu szétröhögné a helyi 

plébániát, ha hírét venné. Folyik hát a püspökségen a vízzel való keresztelés, mikor is 

a mi kis palócunk rárikkant a papra: „Hű, bászd még, ez hidég!” De a mi Urunk örült 

azért: ma még csak keresztény, de holnap talán még ember is lehet.)  

Na, de térjünk vissza az eredeti helyszínünkre, ahol is, ugyancsak a nagy 

rendszerváltás idején, jött MÉGNEM szomszéd, illetve alszéd, na mindegy, srégen. 

MÉGNEM jött, látott, bekopogott, és máris elterjesztette, hogy MÁRIS bizony lopott, 

mert az máshogy nem lehetett. Mert ezek lopnak. MÁRIS – bár már költözőben volt 

hirtelen képződött családi házába, azért tacepaókon, legalábbis, úgy tartja a fáma, 

hogy ő volt, szóval, kitapétázta a postaládákat MÉGNEM gyanús ügyleteivel. 

MÉGNEM még nem volt MÁRIS, de ő is a rendrakással kezdte, körülbelül egyidőben 

fészekrakásával egy jobb környéken. Míg a ház lakóit egrecíroztatta, folyton 

öklendezve a komcsi építőipar és vircsaft ezen szemétdombjára, amit MÁRIS, a 

tuggyukki csak tovább rohasztott, s amikor már minden szom-szem-al-felszéd azt 

hitte, hogy tán még ez a jobb, MÉGNEM máris eladta székelykapus palotáját ─ 

állítólag Kanadába ment.  

Társasházunkban szép csendben errodálódtak a csövek, a kedélyek, apám azt 

mondta: Na, szedjük a sátorfánkat, mielőtt ránk dől, de anyám, a nyakas kálomista 

nem tudott elszakadni a konyhába köszönő fától, a szomszédoktól, akikkel ugyan nem 
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igen tartotta a kapcsolatot, nem lévén társaslény, mint apám, szóval maradtak. Mert 

apám sem akarta igazán. Hiába, na: a társasházban „született ember nem 

önmagáé”. Zaklatni kell, különben elvan, mint a befőtt. „Különben végünk.”  

Szerencsére, MÁRIS-MÉGNEMÉK mindig akadnak, épp annyian, ahányat a 

töténelem szellent. Szóval, így ment minálunk  a rendszerváltás.  

 

Járom ezt az ötven négyzetmétert, valaha négyen laktunk itt, ahol két ember is csak 

lapjával fér el. Képzeletem meg-meglódul az elcseszett idő nyomában. Bocsánat, 

párttitkár asszony a mosdatlan szájért. Nemigen szokásom. Mea maxima culpa, 

pélábános úr. És a te lelkeddel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT: MUKINAK,  

egy Weöres-versért cserébe, amit háromévesen szavalt nekem 

 

 

„hitetlenség, bamba önzés, baromi sóvárgás és hátsó gondolatok és harag és méreg 

és nyúlós melankólia. Nevetséges? Egy pillanatig sem tagadom. Jaj annak, aki ezen 

nem nevet. De jaj annak, aki nevet rajta. […] Kísértetek. Persze magamat is 

beleszámítva, mert ha én magamat ebből a kísértetjárásból kivonnám, az egész dolog 

nem lenne korrekt. […] Nézze meg őket. Mivé tette őket az a hit, hogy ők kivételek.”  

(Hamvas Béla: Karnevál) 

 

Nem tudom, fiam, ezt majd itthon vagy máshol szűri le keserű tapasztalatként, amin 

mégis nevetni lehet, ha az ember valahogy nem találja Bóbita ködfalát.  
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Mert nem találja, pedig van. Írva van. És táncolni lehet rá bárhol a világon, és 

építeni, ahogy ő teszi. Az öreg Weörest egyszer megkérdezte egy zenész ismerősöm: 

„Mégis, hogyan szólíthatom?” Mire ő azt válaszolta. „Nevezz csak Sanyi Manónak.” 

Fel a fejjel, és fülig a nevető szájjal, Muki! 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: ZEUSZ ÉS A TAO 

 

Eredetileg ZEUSZ ÉS A MAO, de erről beindult a láncreakció, úgyis, mint május 

elseje, meg Zeng és dalol az ének, ez mekkora marhaság, de mégis teli torokból 

zengtem a kórusban, vitt a dallama, na most nem jut eszembe az erre rímelő 

mozgalmi dal (dallama), segítség! kommentben kérem a megoldást! na mindegy, 

szóval, tudathasi volt a pasi, mikor megismertem, már a szabadelvűek (ld. Kölcsey, 

Vörösmarty stb)  türelmével vettem tudomásul a pletykát, hogy Zeusz 

egyetemistaként még maoista volt, újmagyarul ez azért elég gáz, de egy okos 

fickónak az ember-némber ugye sokat megbocsát. Szóval, valahogy nem emlékszem 

május elsejékre, valami rémlik, hogy ifjú  tanár koromban Wesselényi igazgató úr 

kedvéért, hogy ne cseszegessék, páran kimentünk a Hősökre, de erről meg N jut 

eszembe, akivel elkövettük azt a hibát, hogy csatlakoztunk egy ómagyar Tímár 

József-féle Madách-film megtekintésére egy idegen osztállyal, amit gyakorlatilag 

végigröhögtünk VOLNA, de nem lehetett, mert a gyerekek, tehát végig fulladoztuk, és 

az volt a az apokalipszis-pont, mikor N hangosan felvinnyogott: Jaj, ez az öreg 

Arany, hát ne tudjátok meg.  

 

Szóval, Zeusz maoistaként kezdte, aztán az is fülembe ért, hogy taoista lett, mert a mi 

Annuskánk (a Párt nyugosztalja), nem az olajos,  egyszer berontott hozzá, úgyismint 

ighá-hoz, meg párttitkárhoz, szóval, mondta, hogy az egyik gyereknek KERESZT van 

a nyakában, mire Zeusz egy perc türelmet kért, elővette a KIS VÖRÖST, és felolvasta 

az odaillő passzust a szochazában megvalósuló vallásszabadságról, és gondolom, ezt 

már nem terjesztette a szájhagyomány, visszamélyedt a DELTÁ-ba, ifjabbak 

kedvéért, na mindegy, érdemes volt olvasni.  
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Zeuszra visszatérve, de ez már nem május elseje volt, hanem suli Télapó, látom ám, 

hogy Zeusznak igencsak feldagadt a bokája, ja, nem, az csak a lábába kapaszkodó 

kislánya, úgy sétált körbe a tanáriban. Na, akkoriban már nem dívott május elseje, 

de miért nem emlékszem én az elsejékre? Apám biztosan elment a Vasasba, de lehet, 

hogy anyám letiltotta, úgyis csak besöröztök, mondta is apám 89-ben, mikor a 

Jurtába jártam meghallgatni az ellenzéki pártok bemutatkozását, mennél te még 

mozgalomba lányom, hát hiszen, hun az a mozgalom, idesapám? szóval közben 

kiderült, hogy a názáreti volt az első komcsi, de tudok rosszabbat, ha nem adod 

tovább, ő volt az első libsi, van nekem bajom ezzel az egésszel, de jó, hogy már egyik 

sem kötelező, vagy igen. Csudajó, gyönyörű az élet. Na, erre rímel a „dallama”, csak 

nem jut eszembe a sor.  

 

Hát édesapám, Isten nyugosztaljon, meg a VIP (világ proletárjai), én már csak 

megleszek mozgalom nélkül. Épp most cseréltem le az összes jelszavamat, mert szólt 

a security, hogy nem biztonságosak. Édes apám-hazám, te jó Magyarország! Őrizz 

meg minket, mert ennyi idiótát – nem termett széles e világ (béke). Holnap meg ki-ki 

hite szerint, egészségetekre! Mi a fene volt az az ének? Talán káposztás cvekedli, ja 

nem, ez már a Szabadötletek jegyzéke… 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT KARC: MERT KELL EGY ÁRULÓ 

 

 

A mélázás nem most, és nem azzal kezdődött, hogy 151 éves a Cassandra-levél, 

Kossuth Lajos nyílt levele Deák Ferenchez, amelyben azt írja: „Ne vidd azon pontra a 

nemzetet, melyről többé a jövőnek nem lehet mestere! …” ─ mondja az a Kossuth, aki 

elvitte „azon pontra” a nemzetet, és aki állítólag női ruhában menekült a tetthelyről, 

miután Görgeire hagyta a megoldást, aki azóta is sokak szemében „áruló”. Mert kell 

egy áruló. Bár inkább egy csapat kellene, hozzá Mihalik Ede szelleme, de nagy 

vereségre jobb egy áruló, egy hosszan elnyújtott lator, akit a hon időnként leporol, s 

ha még a száját is befogja, világos? meg egyébként is tiltja a szolgálat, ha fennhordva 

is, fejét hajtja a szükség mítoszának, mert kell a népmese, tudja ezt a leányfalusi 

szomszéd, bizonyos Gyulai Pál is, és tudja a horpácsi gazda, bizonyos Mikszáth 

Kálmán, s tán hatalmukban is állna, de éppen jól jön a humusz Ugar-álma, s igaz, 
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hogy inkább földműves kellene, de megmondta Apánk, a politika az exigenciák 

tudománya, szavaztatott hát regimentet a gyanútlan taljánra, aztán majd nagyot 

döbben egy döblingit a legnagyobb Agy, szóval Görgei emlékét csak hadd verje fel a 

gaz, mert kell egy áruló, Nagyidán is ama nagy kertész inkább fáival bíbel, és kuhin 

marad, hisz közönyös a világ, hernyó az ember, mindég előre mász, s ─ harap. 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: PARTIUM 

 

Ízlelgetem a szót: „A RÉSZEK”. Lassanként jelentését veszíti majd ez is, mire megint 

alaposabban körbenézek. A szó elszáll, a betű megmarad, jelentéseink kivesznek 

belőle, felülnek a végtelen időre, mint Kaffka Margit lompos szoknya-versei, talán 

odaát még mondják az író-olvasón, ki tudja. Kultúránk még él, bizantinikusan, ahogy 

Babits mondja, de az ifjúságot nem érdekli többé.  

 

És jót súgtak-búgtak a Nyugat-asztal kerek lovagjai, mert pletykál ám a hím is, 

Móricz is odavág az „asszonyi” jelzővel, miközben égbe meneszti. Ment is szegény 

hamarosan. 

 

Színek és évek, egy magát túlélő idézet: „Ott laknak, onnét terpeszkednek el 

közönséges, rideg és korlátolt életformáik egyre nagyobb befolyásával ezen a 

nyomorult városon. És engem figyelnek onnét most, a múltamat fürkészik, a 

lépteimet lesik előre elítélő rosszakarattal.” 

 

PARTIUM. Na, soroljuk csak fel őket: JúliaMargitAdél ǁ Anna a négyzeten és ǁ Magda 

a sárga ruhában. (Műszempillákkal ─ ezt azért tegyük hozzá, a ruha pedig fehér volt, 

de a verslábakon az nem állt volna jól.) Ám Margitot, Magdát nem lehetett kinézni 

holmi kis nőiségért, lobogtatni persze, mint feminista zászlót, azt igen.  

 

És  Margit vagy Magda csak úgy menet közben magára tekert egy függönyt 

szoknyának, lédásan körbepillantott, de azért margitosan-magdásan várta őt, talán 

nagyővel, mert el kell jönnie, talán egy buja spanyolban, ám a partiumi lányok foga 

valahogy entellektüelre vásott, szóval, Margitunk is ellibbent egy biológus karján, 

hogy metszetekben keresse a kisimult boldogságot, és egyre jobban állt rajta 
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függöny-abrosz s egyéb lebernyegek, álmodott is még újabb gyermekeket, de eljött a 

buja, a halálosan perverz spanyol nátha alakban, elragadta Margitot, és vitte 

magával fiát.  

 

De miért pont Margit, amikor végre boldog? Ilyet nem kérdez kálomista, se katolikus-

félvér, se Margit, se Anna, Zsuka meg végképp, legfeljebb, ha MAGDA, A 

PARTIUMBÓL.  

Műszempillákkal. Ragaszd csak szemedre, ha jő a halál.  

 

 

EGY ÁTÍRT REGÉNY: A RAJONGÓK 

 

Mikor megtudta, hogy Móricz átírja Kemény Zsigmond regényét, A RAJONGÓKAT, 

Radnóti valami olyasmit írt a Naplójába: „Rá kellene ütni a kezére.” Azt hiszem, ez 

az egyetlen dolog, amiben nem értek egyet vele. (Szerénység, légy vezérem.) Móricz 

megérezte, amiért később Illyést gyalázták, mert átírta volt a Bánk bánt ─ szóval, 

megérezte, amit szegény Spiró György uszkve 30 éve hajtogat halkan, hogy amúgy 

modernizálni kellene már a régimagyart, mert nem lesz olvasója. Hja, az angol 

identitás kibírja a klasszikusok újraírását, a miénk nem. Azt-ahaza-áruló-mindenit!  

 

Rajongó újraolvasó vagyok: karácsonykor kötelezően Bűn és bűnhődés, húsvétkor  

A Mester és Margarita, és persze, az angol írónők romantikája Szabó Magdával Für 

Elise allefelle, de németül már elfelejtettem, ezért csak a diákoknak mondom félig-

sznobul komolyan: Bulgakovot oroszul, Shakespeare-t angolul, Goethét németül, 

Aranyt magyarul és Voltaire-t franciául, ha tudnék volna.  

 

Tehát újraolvasnám Jókait-Keményt, de már hat a szakmai ártalom, az első 

oldalakon feszengeni kezdek: Na, ebből egy átlag gimnazista kb. a kukkját se.  

 

Kár. Milyen jót derülnének, ha A RAJONGÓK kapcsán elmesélhetném kedvenc 

anekdotámat Zsiga-a-négyzetenről.  

 

Történt ugyanis, hogy  Zsiga II, a Móricz az Erdély-trilógia kapcsán Tündérkertben 

bújta a levéltárakat, s (tán Kolozsváron) egy református tiszteletest faggatott A 
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RAJONGÓK történelmi hátteréről, kérdezvén: Hát, Tiszteletes úr, hogy is volt azzal 

a zsidó lánnyal (értvén a Zsiga I.-regényt, amelyben az egyik főhős titkos szerelmi 

viszonyt folytat a rabbi lányával, ha jól emlékszem) ─ mire a Tiszi fülig pirul, hímez-

hámoz, ezt vajon honnan tudja az író úr… hopp… fején a szöget!  

 

Szóval, Rajongó nemzet vagyunk, akárcsak a többi, mert az ember soha nem növi ki 

a bálványimádást, ezért van kevés esélye a Názáretinek, akit ünnepre tartogatunk, 

corpusnak, a nyolc boldogságot pedig leszűkítjük egyre, ahogy Arany megírta volt: 

„Hasadnak rendületlenül…”  

 

AZ MAGYAR RAJONGÁS igazi hungarikum.  

 

Mi, mélymagyar és híghunor csak addig vagyunk fanatizálhatók, amíg nyerésre áll 

a csapat. Addig isten iz dö limit, meg a pilisi csakra: ria-ria, azzal az utánozhatatlan 

magyar a-val, hiába, na, csoda ez a magyar nyelv! Akkor kezdünk mohácsolni, ha a 

csapat (stadionon belül vagy kívüle, mondjuk a politika porrongyán) zakót-sallert-

kötényt kap. Akkor rajongás-inverz dö limit, de legalábbis lincsbeszéd: szemét 

hazaáruló banda ─ mert A HAZA MINDEN ELŐTT. Igaz, nem tudja, mit is értett e 

négy szócska alatt a Talpra magyar költője, meg bús düledékeiden mit ér, de minden 

előtt.  

 

Mélymagyar és híghunor csak addig rian-riázik, míg a szarvasra lehet kenni 

mindent. Mert ugye, mi már rég megbűnhődtük, ahogy Toldi írta olyan szépen a 

nyári napnak alkonyúlatánál, az egykettedes dolgozatban.  

 

Konyúlunk megint.  

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT ÚT: ANYÁM KÖNNYŰ ÁLMOT ÍGÉR 

 

Ferike Pestig bólogatott előre-hátra, mint a gyerekek, akiket nem ringattak. 

Marosvásárhelyre fordulva, a sofőr hátra szól, jobb lenne kikerülni, már úgyis 

nehezen bírják a kölykök a hosszú utat. És valóban, utoljára Csíkszereda környékén 
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pisiltettük őket. Csak a felbolydult Kolozsváron tudjuk meg, miből menekített ki 

minket a véletlen az utolsó pillanatban. Magyar rendszámú Ikarus, egy busznyi 

árvaházi gyerekkel.  

Itthon még néhány napig látogattam Ferikét, nehezen szakadtam el a közösen töltött 

15 órás úttól,  szőke és szomorú buksijától. Meglepetésemre anyám nem is ódzkodott 

a vad ötlettől, hogy örökbe fogadom, bár tudtam, nincs sok esély rá, hiszen 

Kanadában várta nevelőapja és családja.  

Aztán sokáig már csak Sütő András véraláfutásos szeme rémlik a TV-ben ── neki az 

utolsó előtti pillanat maradt. Ferikéért pedig az utolsó utáni pillanatban érkezett meg 

a befogadó családja, már minden gyereket elvittek. Most 32 éves valahol Kanadában 

─ legyen az álmod könnyű. 

 

 

 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: ANGYALSTAFÉTA Z-től A-ig 

 

Egy meg nem írt regény. Csak egy alfabetikus köztes-többes. Hamvas szerint egyszer 

az életben mindenki találkozik az Angyallal.  Szerintem angyalokkal A-tól Z-ig, és 

megint elölről. Azt ugye nem tudhatom, hogy szárnyuk van-e, esetleg pufók, így 

többes számban, de humoruk igen. Például: most pedig szépen vissza a 

hétköznapokba, ne tessék itt lazsálni valami protekcióért. Nem elég, hogy 

imádkozunk érted?  Kell is, mert ahogy apám mondotta volt, amikor épp nem Slachta 

Margitnak nevezett, szóval mondotta: „Olyan vagy, mint V mama, kicsi és 

erőszakos.” Nincs kegyelem. Őrző-védő kft az igen, amúgy elég a hülyeségből.  

Szóval, gondolom imádkozniuk kell, mert valahogy mégis csak van valamennyi 

szabad akarat, a védett félnek is illik csinálni valamit, ugye, kedves Z-től A-ig.  
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ÉRETTSÉGI TABLÓPÓTLÓ 

 

mert ugye itt van ez a Hofi ezt meg kéne buktatni de az embernek valahogy rossz 

érzése támad ha a szemébe néz a gaz linkje mert ez ugye nem tanult az írásbelire (se) 

de azért csak van na hogy is mondják manapság fílingje ismerem ezt a fajtát mint a 

rossz pénzt ez képes jól időzíteni ész és testbeszéd együtthatóját hát hányast fialjon az 

a szóbeli tanárnő kettest mert dögöljek meg ha több lesz magának annál több az esze 

ne tüntessen tanárnő tapsoljon ha megéri ne adja itt a bankot erőből Krisztust csak 

menjen át hát én is attól tartok … 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT DEZSAVŰ: SPAR UND KEINE ENDE 

 

Igaz, Goethénél SPEAR, mint Shakespeare, de azért nekem is keine Ende, amint a 

tömegközlekedést várom, hiába, na: öregszünk, álmaink egyre merészebbek, már 

buszokat vizionálunk a horizontra, ahol a NAGY MAGYAR ÁLOM helyett fiatal női 

arc lép be, majd ki a látóteremből. Még jó, hogy nem jön az a szemét, rohadt, hogy 

enné meg a büdös fene busz, legalább van időm marcangolni foszladozó 

memóriámat, honnan is ismerem, ó nem a buszt, a fiatal nőt.  

 

De ím, begördül a NAGYŐ, agyő várakozás, s ahogy felszállok, világosodom: nem is 

ismerem a lányt, csak emlékeztet.  

 

Félórácska telvén a Sparban, hát nem egy Lear király, de azért a soroknak keine 

Ende, ez van, meg az, hogy beállok az alternatív kígyók közül pont abba, ahol a 

felismerni vélt helyén ott ül az igazi ─ pénztároslány.  
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Mondom is neki, mert mostanában beszédes lettem, mint egy ideje-lenne-már-a-

nyugdíjasnak: „ Hamar ideért.” Persze, nem ezt mondom, csak azt, hogy milyen 

érdekesek a véletlenek.  

Mondja, ő gyakran van így, hiszen itt, a pénztárnál annyi arcot lát, folyton 

szembejönnek, akárhová megy, ezért a biztonság kedvéért mindig köszön ─ de sok a 

neveletlen ember, mert ha nem is ismer fel, ki ismerne fel egy pénztárosnőt, mint Parti 

Nagy villamosvezetőnőjét, szóval azért legalább visszaköszönhetnének.  

 

Püff neki. Vásárlóállat.  

Állok itt civilben a Sparban keine Ende, és egy vérbeli tanárnak fizetek. De nem 

leplezem le magamat, hogy belőlem is jó pénztáros lehetne. Szorgos vagyok és 

udvarias. 

 

Felszállok a buszra, köszönök a sofőrnek, és mit ad Isten? Nem köszön vissza. 10-ből 

8 a jelenlegi átlagom. Hja, ez nem London, de azért igyekszünk, und KEINE ENDE. 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: A TÁBORNOK KERESZTLÁNYA 

 

A tábornokban a „k” a többes szám jele, családunk ─ mint minden család ─ férfi és 

női táborokra oszlott, nálunk a tábornők voltak a dominánsak, szoktam is idézni 

apám engem zrikálását: „Olyan vagy, mint Vass-mama: kicsi és erőszakos.” Ezért 

aztán kicsi és erőszakos lévén, apám mindkét húgát keresztanyuztam, úgy látszik, 

voltak idők, amikor egyszerűen megszereztem, ami kellett. Erről hamar leszoktatott 

a családi hagyomány, melynek lényege a „csak ne bízd el magad, mindjárt jön egy jó 

kis pech, vagy rosszabb.” És jöttek a balsorsok nemzedékről nemzedékre, mintha mi 

egy különlegesen sorsos matriarchátus lennénk, pedig csak másoltuk az épp pre- 

vagy posztdesztinált életeket. Nekem tehát két keresztanya kellett, ha már Bartók 

keresztapámat elveszítettem. „A jó öreg kocsmáros” még nagyon fiatal volt, 

ambiciózus, szorgalmas, huncut. Állítólag azzal dicsekedett a miskolci strandon, 

hogy a nyakában ülő, tejföl szőke, göndörke-gömböcke, vagyis a tábornok 

keresztlánya, vagyis én, az ő sajátja, a nép pedig ámult, figyelembe véve az ő 

határozottan fekete hajú−szeműségét, cigányos-zsidós fizimiskáját. Mikor 
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elveszítettük, már minden tábornő egyedül élt, visszamenőleg  két nemzedékre nem 

tudok sikerült házasságról ─ a férjek vagy meghaltak, vagy elváltak tőlük a 

tábornők, mert például elzüllöttek, és hiába volt nagyszerelem, nagygazember nem 

kell ─ „Érted-ё?”, hogy a palóc töltelékszót mepróbáljam valahogy visszaadni. Bóna 

nagyanyám egyenesen a pápához fordult, hogy elválhasson. Ki látott már protestáló 

pápistát? Íme. A tábornok keresztlánya már bele sem kezdtem valami életkalandba,  

úgy tűnik, Vass-mamától Bóna-mamán keresztül keresztanyámokig 

belémsűrűsödött a tanárság ─ mert ide akartam kilyukadni. Illetve nem ide, de úgy 

látszik, ez adatott, valójában soha nem is próbáltam kiszökni az adatásból. Tábornok 

(mindkettő) határozott, agilis, munkavégeztével sem megálló, igazi terrorista, akinek 

aranyból van a szívük. Öregkorukra egész jól tűrték már a kölcsönös egrecíroztatást, 

ha meglátogatták egymást. Bözsi megy lefelé a lépcsőn, 78 éves húga pedig mögötte 

gesztikulálva mutatja, hogy megőrül ettől a sántikálástól, Bözsi pedig megfordul, s 

„aszongya”: „Rózsi! Mit jössz te mindig utánam?”  

És ezen órákig nevetünk özvegy unokanővéremmel, hogy lassan mi is így leszünk. 

Eredetileg a családi fotókat akartuk albumozni a lányának örökségül, de alig volt 

kép, amin ne vihogtunk volna ─ Bóna Jani sertéshízlaldája, ó, a Rokonok! , Vass Dezsi 

szatócsboltja – na hallod, nem sokat hagytak ránk a vagyonból. És vihogunk, mint 

két visszapalócosodott kamaszlány. Keresztlányok. Már csak egy tábornő él, a 

többiek fentről mutogatnak: „Eleget helytelenkedtetek már!” „Minek szívod azt a 

büdös bagót” ─ bátorodik bele apám az asszonykórusba. „Ne igyatok már többet! -

szól Bözsi a lányára, rám nem, mert én voltam a „kisárva”, ezért 58 évesen is 

privilégiumaim vannak. Tábornok angyalként is nevelnek ─  ha kell, ha nem. Na, 

megálljatok, még találkozunk! Izé… tessék várni, ha már tanárnok. 

 

 

EGY MEG NEMÍRT NEKROLÓG: MÁRTI DALA 

 

„Kezdjetek el élni, 

hogy ne kelljen félni.“ 

 

Mártit először láttam, örültem is neki, mert a gyerek titkos kedvencem volt, mint a 

többi, van és lesz ─ (nem szép egy tanártól, de emberből volnánk, és becsületemre 
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legyen mondva, nem sejtette sem ő, sem az osztály). Azóta volt így, hogy tudtam: 

anyja halálos beteg, a nagymama vigyáz rá.  

 

Fiatal voltam, visszafogott anyai ösztönökkel, amikkel ma már gátlástalanul tudom 

nyomasztani mások csemetéjét, sőt „a mások“-at is. Ölelgetem a szülőt, hogy ne 

aggódjon: “hja, nincs sajátom, kénytelen vagyok másokét utálni, és meg ne halljam 

legközelebb, hogy nem segít otthon“ ─ már a szülők is gyerekeim. 

 

De Márti sokkolt. Elővette az unoka általam javított dolgozatát, amelyen az 5-öst 

átjavítottam 4-esre, már nem is emlékeztem, de gondolom, megszólalt bennem a 

tárgyilagos én, hogy ez azért mégsem jeles, meg egyébként is. Miért? ─ kérdezte 

Márti, talán bajom van vele? Nézhettem nagyon bután-zavarodottan, megérezhette, 

hogy melléfogott, talán ezért is jött újra az érettségi utáni szeptemberben megint, 

magával hozva az unoka tankönyveit a „szegény diákoknak“, mert ő tudja, milyen 

az… 

 

Pár évre rá már vele együtt mentünk új osztályommal Pécsre, megnézni az előadást, 

amit kedvencünk rendezett az egyetemen.  

 

Másnap, a kilátóban kávéját kavargatva mesélt Mauthausenről, és soha nem fogom 

megtudni, honnan volt ereje a szinte nyugodt szenvtelenséghez, amivel Mengele nevét 

kiejtette.  

 

Elmúlt kilencvenéves, amikor panaszkodni kezdett ujja zsibbadására, és soha nem 

fogom megtudni, honnan volt ereje nem betegnek lenni annyi évtizeden át. Talán 

olyan volt ő, mint az, akit A hetedikben őse bőgve véd.  

 

És soha nem fogom megtudni, hogy halálhírére miért nem kérdeztem vissza az sms-

ben: mikor lesz a temetése, ahelyett, hogy „csodálatos ember“-nek nevezem. És talán 

soha nem fogom megtudni, miért nem voltam ott, amikor a legkedvesebbjeim 

„elaludtak“ ─ pedig ott lehettem volna. „Nem szabad ezen rágódni ─ mondom a 

fodrászomnak, aki nem tudja megbocsátani magának, hogy nem maradt anyjával a 

kórházban az utolsó pillanatig.“ Nem szabad ezen rágódnom. Annyit adunk, 

amennyit elbír a lélek, elhúz a test, hogy védjen, és nem tudhatom, hogy igaz-e ez. 
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Nem tudom, Márti milyen temetést kért, de tudtam, élcelődő haragban áll a hívőkkel, 

nem készül találkozni istenükkel, inkább ablakot pucol közel a századik évhez is. 

Konok, ateista hit volt az övé, amikor utoljára beszéltünk, „a modern testi 

szerelemről“ faggatott volna, mármint olvasmányairól, huncut és értetlenkedő 

csillogással a szemében. 

  

Nem tudom, ki komponálta Márti dalát, Isten maga, vagy pusztíthatatlan gének, 

talán egy rendkívüli intelligencia menekítette ki időben, hogy lánya helyébe álljon, 

lelkét üsse nyélbe, és kegyelemképp hancúrozhasson még a dédunokával.  

 

R.I.P. 

 

Kezdjetek el élni.  

 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: CSAK A TESTE 

 

Na, innen már csak egy tál spenót hiányzik, mondta Az öreg tekintetes, amikor 

lehuppant  a csupa zöldre bútorozott szobában, de arra gondolt, milyen igaza volt 

Platónnak abban, hogy a lélek az ideák világából költözik  az idióták világába. De az 

is igaz, hogy vannak az ideiglenes lakók, akik csak a lelküket hozzák.  

 

Költözz Egerbe, javasolta Bródy, van itt egy szép tornácos ház, csak bedeszkázod az 

ablakokat, és nincs az a mélylelkész, legyen bár az egri érsek, aki megfejti 

titkosírásodat, amiben úgysem írod le, miért is költöztél ide, mármint csak a lelked, 

mert látom, a tested az odaát maradt.  

 

Hát így költöztek a két Egri csillagok, s A láthatatlan ember hagyta magáról terjedni 

a legendát, pedig nem deszkázott az be semmit, csak írni akart Isten rabjairól, ezért 

ritkán nyitotta ajtót.  Esténként néha, ha már nem volt olyan meleg, vagy jött Bródy, 
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boros kedvvel, paripásan hozva csak a lelkét, amíg a test el nem vitte egy 

veszélytelenebb tájra, mert itt már gyilkos idióták mérgezték az esti csendet.  

 

Így búcsúztak a két Egri csillagok, s Az öreg tekintetes végre megírta Ida regényét, 

az ideát, hogyan is lehetett volna végképp ide költöznie testben is, hogy itthon legyen, 

itt, a földi világban. Nem kellett volna tennie semmit, valakik elintézték volna 

helyette, s csak ki kellett volna várnia, amíg szép óvatosan rákopog valaki a 

spalettán, s neki csak a kilincset kellett volna fordítania. De talán jobb lett volna, ha 

azt is más. 

 

Na, ide is már csak egy tál spenót hiányzik, gondolta, amikor kiült a tornácra, a 

csupa zöld kertbe, de nem volt már otthon, csak a lelke. 

                                      

 

 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT SCHRÖDINGER 

 

"BESZÉLHETÜNK négyszögletes körről, jóllehet, egy ilyen kifejezést használva 

egyszerűen csak zajt csapunk a szánkkal, mivel a kör nem szögletes és a négyszög 

nem kerek." (Schrödinger) 

 

HAZA kell jutni. Nem tudom, miért, de a léleknek is kötött vegyértéke VAN. Mikor 

Mengyelejevet kérdezték, szabad időben miért varr bőröndöket, azt válaszolta: „Egy 

értelmes férfinek rendes szakmája is van.” Szóval otthon vagyunk a mengyelejevben. 

Nekem könnyű: ott nevem is van. De hagyjuk az ócska poént: nomen est omen. Van, 

tehát van. A líra logika és nyelvtudomány. A szónak – tetszik vagy nem ─ tömege, 

súlya van. Nóta benne, tanítandó és veendő komolyan. Szóban lehetséges minden, de 

az van, ami van. A többi csak irodalom ─ mondja Verlaine. De van, tehát lehet. Íme, 

a nyelv.  
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Benne is találhatsz olyan helyet, ahol otthonos a vegyérték és szövegkörnyezet. Ahol 

a vas nem bánja, de tudja, hogy nem arany ☺ . Nem lesz talán – de kellene. Mert 

gondolat is, tehát van. Szabadság, testvériség ─ ne mondd, hogy nem lehet. Szó és 

gondolat kelt útra betölteni üres helyeket. Beszélj csak. Hallgatni ott kell, ahol az ész 

már megérkezett. Reménynek meg tűzz ki egy kacagó Einstein-fejet. 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: ÁLOMFEJTÉS 

 

„…az embernek alsó tudata és felső tudata van, esze nincs. Ennek belátása gyógyítja 

az idegességet.” (Karinthy Frigyes: Együgyű lexikon) 

 

Miután felfogtam, hogy nagy valószínűséggel túl vagyok életem 

aranymetszéspontján, anélkül, hogy igazi álomtudatos személlyé lettem volna, 

elhatároztam, hogy tisztába jövök ezzel is. „Létösszegzenem illenék”, ahogy Varró 

Dániel mondja. 

 

Mint minden művelt ember, természetesen ismerem a lélektan alapvető műveit, 

Krúdy Gyula Álmoskönyvét, és persze Freud Álomfejtését, de be kell vallanom, soha 

nem vettem komolyan, hogy rám is vonatkozhatnának. 

 

Na, gondoltam, ideje felszabadítani az „elnyomottakat”, ezért kegyetlen önelemzésbe, 

vagyis álomfejtésbe kezdtem. És ekkor „pirkadni kezdett”, hogy hiszen én alig 

álmodom, ha igen, akkor is dögunálmosakat. Semmi rémálom vagy hasonló, 

többnyire ismeretlen helyeken, ismeretlen arcok triviális helyzetekben. De azért 

találtam érdekesebbeket is: járok a magasban (ah) ─ Krúdy szerint szörnyű betegség 

jele. Aztán: nem tudom levenni magamról a ruhát, mert túl szűk. Na, ez annyira 

egyértelmű klausztrofóbia, hogy nem kellett sokat elmélkednem rajta. (Freud 

megnyalná a tíz ujját ilyen jól kifejlett neurózis hallatán.) A harmadik, hát ez már 

valami: a skót Felvidéken bandukolok. Sosem voltam Skóciában.  

Álmaink, állítólag, bármilyen furcsák is, valóságunkból  fakadnak. Én nem tudom, 

honnan fakadnak az enyémek, de piti hétköznapiságuk kezd már sértő lenni. Vagy mi 

van, ha egy másik életből fakadnak? Ma már tudjuk, hogy őseink emlékeit is 

hordozzuk génjeinkben, csak azt nem tudom, hogy kerülnek a metróba…na mindegy. 
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Azért elég felháborító, hogy nekem, a mélyen romantikus alkatnak, ilyen prózai 

álmaim vannak. Nem igazság. Miért álmodom Skóciáról? Talán egy reinkarnálódott 

skót birkanyáj lennék? Krúdy semmit nem mond Skóciáról. És mi ez az ostoba 

levegőben járás? Ellenőriztem több helyen is, annyira „emelkedettnek” tűnt. Így 

ugyan nem találtam, de a freudista irodalomban a repülésnél igen. Sejtettem, hogy 

szexuális konnotációja lesz, de nem gondoltam, hogy ennyire körmönfont 

magyarázatot kapok. Ha jól értem, abból fakad, hogy nagyon frusztrál, ha valaki 

nyilvánosan fújja az orrát, valami van az ükapám talicskájával is, de ezt végleg nem 

tudtam értelmezni.  

 

Szóval, baj van velem. Ennek örülök. Nem mintha ez reveláció lenne, de azért öröm 

az emberiség többségéhez tartozni. Ami dögunálmosaimat illeti, most már 

biztonságban vagyok, hogy mi lesz a nappalok rém-unálmosaival, hát ezt nem 

tudhatom. 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT GULÁCSY: VIRÁGÜNNEP VÉGE 

 

Kisborit mindenki dédelgette. Derékig göndörödő, fekete haját az unatkozó 

orosztanár összefonta Évi szőke szöghajával, ha már unta a gyerekkínzást. Évi 

Dosztojevszkijt olvasott, Kisbori Gulácsy-monográfiát, már nem is tudom, milyen 

apropóból adtam neki kölcsön. Szomorú, mélybarna szemeiben örök nevetés 

huncutkodott, a mindig éhezők világfaló mohósága. Hárman voltak: Kétbori és Évi. 

A kamaszlányokba öltött finomság szecessziós esztétikuma. Kisborit nem vették fel az 

óvónőképzőbe, s csak mi tudjuk, mit veszített sokszáz gyerek, akiket dédelgethetett 

volna szépre-jóra. 

 

Búcsúkép. Kisbori a Városligetben, mint a Varázsló kertjében a mélyvörösek. A másik 

oldalon Gulácsy-idézet: „Félek…elvész egy nap anélkül, hogy a kert elzenélte volna 

nekem azokat a szent hazugságokat, melyekért egy évig érdemes élni…” Virágünnep 

vége volt.  
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Egyszer az utcán utána futott az idős Tandori Dezsőnek, s egy szál virággal köszönte 

meg a verseket. A költőóriás meg kezet csókolt egy gyönyörű nőnek, aki ki tudja, 

milyen tündérmeséből bukkant fel az alkonyat vörösében. Mióta tervezem, hogy 

beugrom Kisborihoz, a Varázsló kertjébe, ahová „belépni mezítláb is szabad.” 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: ROCSKÁS 

 

Mert ha komolyan veszem a hagyományt, akkor én VRJ vagyok. Ugyanis Rocskás a 

ragadvány nevünk. Ciki, mi? Azt sem tudjátok, mi az a rocska. Üssétek be „gogolba”, 

és megtudjátok. De én a családregény végét akarom megírni. Meg a tietekét, de nem 

kívánnék apokaliptikus lenni, csak jelezném, hogy ennél már nincs mélyebb ─ esetleg 

még a kőbalta. Einstein szerint. 

 

 Az optimistább prognózisok szerint én már nem érem meg, de amilyen mázlista 

vagyok, úgy járok, mint jó Kelemenünk Zágonból, amit úgy szeretett, hogy el nem 

hagyhatta Rodostót („gogol”: Mikes Kelemen. Ma tudtam meg, hogy ha nem akarsz 

a keresett név mellett oda nem illő képeket találni, tedd idézőjelbe: „Mikes Kelemen”). 

Szóval Rocskásék jöttek innen-onnan, és velem érnek véget ezen az ágon-tájon. Egy 

másik ágon majd tovább keverednek, az lesz ám csak az indoeurópaiba oltott 

uralajtáj família. De ez már nem az én gondom. Szerelmetes fajtám, hogy adyval 

éljek, folytatódik, fizikailag legalábbis, morálisan-lelkileg, mondhatni pszichésen 

már úgyis csak végvonaglik, de ne legyünk sznobok: „lássuk Uramisten, mire 

megyünk ketten.”  

Hát én Amszterdamig mentem, s ott találtam meg rég elvesztett testvéremet, egy 

bizonyos Baruchban, nem rocskás, valami más. El is hagyta a „fölnevelő közösséget”, 

meg nem is. Lencséket csiszolt. Én meg, ha letelik a szolgálat, majd gobelint hímzek 

vagy kötök. Hát így jutottam értől az óceánig, meg oda-vissza. Itt hímzek-hámzok, 

mást nem tehetek. A rocskások türelme legyen veletek.   

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: SZEMÉLYTELENSÉG 

 



45 

 

„Személy” ─ amúgy magyarosan, csupa e-vel, kicsit mekegősen, de csodával zenélő 

szó. Gondolom, nyelvújítás kori. Elbizonytalanodom.  

 

Milyen jó, hogy már van netem, világhálóm, azonnal utánajárhatok bárminek. Háló, 

de nem drót és nem szöges. Azért az ész,  az ész tudja a feszülését. Csak ne lenne 

rémületes, ami időnként fennakad rajta. Üzent: „Magyarországon nincs Halloween, 

csak Halottak napja.” Ó, te Isten barma. Annyit tudsz a népi hagyományainkról,  

mint…de inkább nem kommentelem, azon töprengek, miért is faragtunk töklámpást 

gyerekkorunkban. Azt se tudtuk, mi az, hogy angolszász. Igaz, sokáig azt sem tudtam, 

mi az, hogy magyar vagy zsidó. Mármint nem radnótisan, hanem élőben.  

 

Dalárdás iskolai ünnepségek személytelenségével untatták és sorstalanították 

bennem a múltat s jövendőt. Fertőzték a lelkemet rabbá vereségeink felzászlózott 

csontzörgéseivel. „Egy demokráciába belefér az, hogy „te hülye zsidó” ─ mondta egy 

zsidó barátnőm a rendszerváltozáskor. Zsidó férje meg teleaggatta a zakóját 

mindenféle magyar címerrel, és azt mondta fiainak: „Na, válasszatok.”  

 

Egy hónap sem telt el,  

már nem volt választás,  

csak szekértáborok.  

Így lettünk mindannyian  

újra rabok és sorstalanok.  

 

„Üvölt a csend fülemben, s felkiáltok.”  

Minek.  

Blaszfémre veszem az emlékezést. 

 

Mindig is sejtettem, hogy ezek a zsidók pancserek. Kétezer év se volt elég nekik 

összehozni egy jó kis világuralmat. Na, jó, ez a Jézus dolog eléggé bejött.  

 

„Valamennyi hallgatás után apám ezt mondta. ─ Nohát, ennyivel is könnyebbek 

lettünk.” (K.I.)  „Vert hadunk csonthalmain győzedelmi ének.” 
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EGY MEG NEM ÍRT LEVÉL 

 

Kedves Télapó! 

 

Tudom, hogy Mikulásnak kereszteltek, és nekem tényleg nem okoz gondot, hogy 

melyik nevedre hallgatsz, ezért a békesség, de leginkább az ajándék kedvéért 

mostantól: 

 

Szantaklósz! 

 

Öregem! OK. Nem kell a Viszockij Összes, meg sem érdemlem, mert egyszer már 

megvolt bakeliten, de amikor bejött a CD, és  meggondolatlanul túladtam a vén 

barázda billegetőn, azt gondoltam, hogy majd meglesz CD-n is, azután időben 

rájöttem, hogy arra fölösleges hajtani, ott a jutyúb, de még nincs ott az Összes, vagy 

nem találom.  

 

Tehát! 

 

Hagyjuk Viszockijt, meg a kandallóra akasztott zoknit, nem kell a lottó ötös sem, 

maradjunk továbbra is a „koldusbot és függetlenség” lúzerségénél, a cipőm meg nem 

tehetem ki az ablakba, szétröhögné a fejét a környék, szóval az elég gáz lenne…De 

mondjuk, ha erre jársz, járnál, mert ugye az ember mindig hagy esélyt a 

valószínűtlennek is, elvégre Pascal és a székely paraszt ugyanazt vallja: semmit sem 

veszítek, ha hiszek, de nagyon ráfázhatok, ha nem. 

 

Tudod, mit? Nekem te ne hozz semmit!  

 

Vigyél: a teli padlásról, a teli hócipőmből, ami csak belefér. Ahogy Míla néni mondta 

volt ékes magyarsággal: „Unom ez a banán, de nágyon.”  

 

És, vidd el mindenkiéből, hogy üres és könnyű legyen 

 

holnap reggel a lét 
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elviselhetetlen könnyűsége 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: SZENDREY JÚLIA 

 

„Mit én irnék, azt hihetőleg már sokan, igen sokszor megirták s még megirják, 

jobban, sikeresebben, miként gyakorlatlan kezem azt képes lenne…” (Szendrey Júlia) 

 

És jött Haynau bizalmasa: vagy vele megy szeretőnek Bécsbe, vagy kiutasítják, előtte 

persze, kissé meghurcolva.  

 

Ha órán elhangzott egy név, rohantam a könyvtárba, hogy elolvassam, amit írt, 

azután azt, amit róla írtak vagy összehordtak. A negyedik monográfia után, 

valamikor, 16 évesen, nagyjából képben voltam: műhelytitok vagy 

boszorkánykonyha főztje, mikor beszél a költő, vagy a lírai énje. Petőfi a költő, Arany 

lírai én. Egyszerű ez, mint a Kolumbusz tojása. Petőfi isten, Arany a földi „mássa”.  

 

A múzsák élete nem izgatott, a nagy leleplezés, a szerző úgyis látszik, mire 

végigolvasod. A honvéd özvegyéről lehull Arany, a nyárspolgár, mint Jókainéról 

Petőfi prűdje, nem kellett utánajárni, hű-e. Magadtól is rájössz: zsenihez tartozni 

életveszély, hacsak nem vagy magad is „bolond”, igaz, akkor eleve halál. De mindegy 

is: az „istenadta” bornírt fantáziája, vámpír szája úgyis megtalál. 

 

Így tehát eszemben sem volt taposni Júlia eldobott özvegyi fátylán. Magánügy ─ 

gondoltam angolosan. Mi köze hozzá bárkinek is. És íme, közünk van. Élt 39 évet. 

Nézem örökre zárt arcát ─ nincs Petőfi-vers ennyire beszédes. 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT PETROVICS 

 

éles eszével átlátta azonnal…öcsém az álmok nem hazudnak…én kit földöntúli izék 

földöntúli izékbe avattak… de nézd a’…  bornak edénye kiürűlt… igaz csak apánk 

ivott… kimondom mi fúrja oldalamat… költő bátyádnak helye hűl…de rebesgetik 
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majd itt meg ott… te ne higgy se ennek se annak…Petőfi nem alkuszik…nem hitvány 

gyönge báb…de isten kalapácsa…na el ne ájulj… az öröklétnél fél rőffel 

hosszabb…lelkemnek gyertyája…meg amit lentebb hordok…királyok lordok…csak a 

holttestemen át… 

 

 

 

EGY MEG NEM ÉLT IRIGYSÉG I-NEK 

 

I-vel egy általánost koptattunk kitűnőre, és elszerettem a szüleit. Nem tudom miért, 

de minden barátom szüleivel így volt. Pontosabban: elszerettük egymás szüleit. Na, 

ezen még eltöprengeni. Aztán egy gimit koptattunk I-vel, de én már nem kitűnőre, 

mert 15 évesen felbukkant bennem a népnevelő, és most már napi 24 órában járatja 

bennem az agyát és a száját ─ de senki nem tudja, milyen héroszi küzdelem 

visszafogni (pl. a tömegközlekedésben. Az iskolában könnyű – a gyerek tekintetből is 

ért).  

 

I-vel talán 30 év után találkoztunk élőben (hála a facebooknak …ez itt a reklám 

helye… egyébként négy utcányira laknak, mint gyerekkorunkban…), de most 

kihagyom a feltoluló emlékeket, elég annyi, hogy mintha mi sem történt volna. Ezt 

ritkán érzem.  

 

Bennem ugyanaz az érzés, amikor kaput nyit: „Bárcsak én lennék ilyen szép…meg 

okos” – és belépek, mint süldőlány koromban, de belül már semmi nem ugyanaz. 

Hosszabb a járda, nagyobb a terasz, a konyha, ahol nem fogad elszeretett Béla és 

Gizi, a kert…nane, tényleg ekkora volt?... dísznövényekkel benőtt kicsike ház az 

udvarban…itt laktak ifjú házasként, most …hát ne haragudj, de egy kupleráj, miért 

nem rakjátok már rendbe, de ezt csak gondolom, mert valójában ez is tetszik. De 

leginkább az, hogy semmilyen zavart nem érzek így 30 év után. Igaz, mi nem voltunk 

sülve-főve süldők…Kiülünk a teraszra (francba, ezeknek igazi lócája van), és I, 

mintha mi sem történt volna, ugyanolyan bizalmasan vág bele az elmúlt évtzizedek 

magántitkaiba, mintha mi sem történt volna…döbbenek, amikor mondja: …”tudod, 

sokat meséltem rólad…mennyire irigyeltem, hogy jobban rajzolsz, írsz…de ez nem 

volt igazi irigység…” Döbbenek megint és mondom: „Én meg mindig irigyeltelek, 
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hogy mennyivel szebb vagy, okosabb…de ez nem volt igazi  irigység…nem is tudom, 

mi.”  Vihogunk.  

 

Azt hiszem, azt szeretem I-ben, amit alig találok emberekben. Olyan közelséget, ami 

… valami aurán belüli és túli tapintat…burok…széttéphetetlen. ( Azért mégis 

irigyellek, de ez nem jó szó. Ha megtaláltam a megfelelőt, nálam folytatjuk. Mondjuk 

ezt augusztusban is megígértem…de I nem haragszik. Hosszú az élet, meg jövő 

nyárra olyan muskátlikat nevelek a balkonra, hogy megesz a sárga irigység ☺ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: GALILEI POKLOT MÉR 

 

És bólint: a Sátán magassága 1180 méter. Ha Dantének hinni lehet. A Vatikán örül: 

impozáns méretek. Élők és holtak, Lucifertől a Galile-holdak csak pár évnyi mérésre 

vannak, de a „písai kekec” megmarad katolikusnak.  

 

Na, ezt már hiszi a piszi, elvégre épp pirulni kezdett a máglya, s végül élethosszára 

maradt a házi őrizet. Leírtak nélkül hinni ─ kinek? Faggatom volt kollégámat, a fizika 

doktorát: hogy marad vallásos, aki az ősrobbanást méri? Ó, könnyű az – feleli. 

Tudja, Jutka, a világ vezető fizikusainak többsége istenfélő. Szóval „istenmérő” – 

viccelek. Bólint: lehet. Mert ugye:  „mégis mozog” és persze, nem lapos ─ de csak ha 

Istent elég sokáig méred és faggatod. Aztán magad mondod ki: eddig és ne tovább. A 

nagy písai kekec volt, de precíz, hát újramérte Lucifert, és rájött elszámolta magát. 

Ergo korrigált.  

 



50 

 

Szeretem a méricskélőket. Mert meg kell kapálni a kozmosz kirótt halmazát,  Dantét, 

a Jupiter holdjait, mert se krumpli, se isten nem terem magától. Eppur si muove ─ a 

föld és az ész. Nem lehet leesni róla. 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT ROMÁNC: HORPÁCS OSTROMA 

 

Mikorra megérkezünk, láthatja minden bolond az ősfás parkban, hol Szontágh 

Madáchcsal luciferkedett, szóval ott ül a jó öreg, hová az utó szoborja majd őt, a 

padon. Nem lehet meg nem ölelni, még szinte meleg. Hagyom, hogy szarkazmusa 

átjárja karom, szívemig a lelket. Humor ez, de  íme, Ilonka kötényt bont, asztalt 

terített. Nem szabadna pedig , járja is a falu szája: azért hízlalja, ne vessen szemet 

más az ő urára. 

 

Palócom kibont az ölelésből, bronzlábain töredezve-recsegve becsoszog.  

Az ebédlő mellett a falunak állított szószék se prédikál diétát, az ablakon át leveti 

huncut szemek maszkját, és nekilát a sztrapacskának − ilyen jót csak itt 

csinálnak…még kiszól nekünk: aztán Pesten ha járnak, üzenem a mamelukoknak, 

Kálmán apátok csókol, vagyis Kubica, a cica. S már levegőt libbent a kupica, a 

pocakosra Mauks Ilonka mennyei szemet lövell, mert mit neki Trisztán és Izolda, az 

álompáros pártedlit köt az égi mosolyra: egyél szentem, nekem nősz nagyra…s 

szemét legelteti a polcokon. 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT KÉP: ERDEI SÉTA 

 

A festő először talán átlót húzott a fénypászmának… vagy csak a napernyős lánynak 

jelölte ki kissé oldalt a helyet… ahova látszólag tart a képzelet… de ha a szem 

alaposabb… látható… az optikai középen nem néz hátra sem középre sem… talán 

hallott valamit… talán reccsent egy ág …de lehet hogy csak árnyékolt családja jön… 

az égbe tartó törzsek között fönn …a fényt zöldellő folton …mögötte épp egy napot 

sugárzó pár… a lány csak előre sietett talán… ki tudja…derűs magánya fényövezett… 
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s ezért látsz át az univerzumra… de lehet csak bevárja … mit átlósan jár át fény-

árnyék a vásznon…ki tudja 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: ARANYBIKA 

 

És egyszer talán még leutazom a Maradandóság városába, beülök az Arany Bikába, 

ahol Ady itta esténként borát, aztán meg Zsiga Móriczéktól írta utolsó regényét, egy 

kekszet mártok a Kapucsínómba, s regélni kezd majd az emlékezet oda-vissza egy 

Hunn, új legendáról, mert élet ez, summája ezrekének, de egy ilyen tálentomot már 

meg nem érek, ezért írja meg helyettem valaki, de legyen benne Zápolya is, mert most 

már tudni szeretném, ha máshol nem, a sírban, hogy igaz volt-e az a regény, amit 

róla meg nem írtam, mert már megírta Irén, a Gulácsy, nekem tehetség nem maradt 

csak gulyásnyi egy kis szóviccel ízesítve, de azért írjuk meg: Hajós Alfréd tervezte, az 

első magyar olimpiai bajnok gyorson, hideg tengervízben. És kérem, ezek már nem 

sírtak vissza lebegő rémalakot, de építettek, szóval egyre érdekeltebb vagyok már a 

nagy bökkenőben, elcsesztük-e, vagy meg volt írva. 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: SÁRGA 

 

Baktatok hazafelé, megint ugyanazt a filmet fűzték be: előttem 10 méterre a felszéd 

cipeli elsős kisfia táskáját, a gyerek vidáman ugrál a síkos járdán. Jó időt baktatok, 

megint beérem őket, közben elgondolom, hogy a pendrive korában egy elsős elemis 

táskája nehezebb, mint amit elbír az anyja.  

 

Köszönünk, először az anyával osztjuk meg tanári hétköznapjaink gondját-baját, 

nem nyafogunk, ez van. A lépcsőházban Andris felszabadultan közli velem, hogy 

visszakerült a sárgába. Persze, sejtem, hogy a magatartásáról van szó, hallottam 

már a gyerekfegyelmező merülő halakról és egyéb falra publikált szégyentáblákról, 

mert ugye nagy erő a nyilvánosság (pacsjótnaja daszká ala Szovjetunió).  

 

Szóval rákérdezek: Sárgába? Igen, mondja büszkén, ha jó leszek, visszakerülök a 

zöldbe. Az anya látja tétova mimikámat, megmagyarázza. Bizony, voltunk már a 

pirosban is. Az a rossz magaviselet. De már nyitom az ajtót, jó pihenést kívánunk 
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egymásnak, közben eszembe jut Jutka néni a falusi elemiből, aki egy év alatt tanított 

meg minket folyékonyan olvasni úgy, hogy amikor bekerültem másodikban a főváros 

elit elemijébe, rám szóltak, hogy egyelőre szótagolva olvassak. Nehéz volt 

visszaszokni…aztán leszokni a plebejus gőgről. Szóval, visszaestem a sárgába.  

Érdekes: hittanból nem emlékszem pokolra, csak arra, hogy az oltárt rajzoltuk, míg 

a plébi mesélt, Jutka néni meg mindnyájunkat kezet mosni küldött szünetben, se 

piros, se sárga, se palóc, se cigány, na, menjetek kezet mosni, és ne rendetlenkedjetek. 

Ennyi. Felkiáltójel nélkül.  

 

Öregszem. Unom a felkiáltójeleket, a magabiztos tutikat, ahogy belémlök a 

megállóban, vagy gyomorszájon vág a lapos pillantásával. Nem érdekel, már csak a 

kijelentő mód. Ez van. Ez nincs, vagy mégis. Mindenesetre mossatok kezet. Az 

áthallást hagyjuk. Intézi azt már a könyörülő Isten. 

 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: PEDAIGOSZ 

 

Na, ez nem igaz. Ez az egyetlen, amit megírtam.  

 

Még R.I.P.-ivel kezdtük el a Thököly Étteremben. Mondom ( mivel nagy verbális 

bohóc voltam mindig) : Mi lenne, ha írnánk egy iskoladrámát „Traumatikus játék öt 

felkoncolásban” címmel? És nekiláttunk, vinnyogva írtuk meg az első felkoncolást a 

nulladik tesióráról, aztán Ripi lebetegedett, én meg egy hétvége alatt befejeztem az 

Őspedaigoszt az olimposzi istenekről, igazából egy paródiaplágiumot a magukat 

istennek képzelő tanárokról, Alfonzó görög színháza alapján végig „oszban” beszélve. 

„Mondosz akkor Thálosz tételosz mikor élt Nagy Laiosz Laiosz-Laiosz, thébai 

uralkodosz és addig-addig uralkodosz, hogy Laiosz fiosz Oidiposz kiszúrosz mindkét 

szemosz és nem látosz Mohácsosz káosz dumálosz.”  

 

Na, mindegy, 87-ben ősbemutató, a gyerekek szétverték a Dísztermet, aztán a 

kollégák bele-beleírtak, lett belőle 30 év alatt hat felkoncolás prológussal, 
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epilógosszal, vak Jós(kával) musical, amit akarsz. Wesselényi igazgató úr kicsit 

belesápadt a „fallosz” poénba, de azért lement. Cserélődött a szereplőgárda, négy 

évente bővültek a felkoncolások, vihogtunk…szép idők voltak…játszani is engedd. Se 

szövegkönyvem, se videófelvételem – talán azért, mert amikor visszaláttam magam 

a színpadon, elszörnyedtem, hát, ki ne mondjam, hogy nézek ki a deszkákon. Ki is 

szálltam.  

 

Nézem a fotókat. Pedaigosz. Az olimposzi istenek frusztrált, elgyötört arccal, gyerek-

kedvéért-mosollyal járják a folyosót, aztán a teremben már feloldódik a lélek, ott még 

otthonos, de azon túl…hova csúszol a múltak iszapján? Az nem lehet. Nyugodj meg, 

lehet. Egy neopróféta a humán és mesterséges intelligencia vegyülését javasolja 

túlélésképpen… 

 

Maradt öt évem, hogy legalább megértsem a folyamatot…matatok, mi lesz velünk. 

Na, csak semmi melodráma! Neki ne lássunk már a világ egyenletének! Csak ez a 

napi önszuggeszció ne lenne, hogy még érdemes,  

 

persze, tudom, még értik e hexametert is.  

 

A Pedaigosz poénjait már nem. Zágsón.  

 

Farsang. Gondoltam, beöltözöm indiánnak, ahhoz van ruhám és tollam. 30 éve 

egyszer már felléptem benne…csak aztán jött RBori, és tiszteletteljes iróniával rám 

mosolygott: „És most a tanárnő azt képzeli, hogy indián?”  

 

Kezdem ma Kafka-órámat, már merülünk alá a kisember abszurd komorába, amikor 

vidám füttyszó baktat el a nyitott ajtó előtt, Hawaii-ingben, bohócsipkásan, 

strandpapucsban…megy angolórát tartani. Felszabadultan vinnyogunk. Pedaigosz. 

És örömmel nyugtázom a megmaradt feladatot…derűvel átadni a stafétát. Üdv az 

Olimposzon.  

 

 

 

EGY MEG NEM ÉRT ETTSÉGI: EMI 
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nek olyan a szeme vágása, hogy a Kínai Nagy Fal adja a másikat. Helyesírása nem 

mindig hibátlan, de így is fénynél sebesebben lobog a nagy magyar átlag horizontján.  

 

Kilencedikben, mikor megtanultuk a hexametert, elskandáltuk, lekottáztuk, 

eltapsoltuk, lekopogtuk, szóval mondom: Na, most akkor írjanak egyet ─ mankónak 

megadtam egy daktilikus szót. Öt perc múlva Emi hozza tökéletes  sorát, a többiek 

még próbálkoznak jambusokon sántikálva, hiába, a Kodály-módszer bölcsőjében 

kevésnek ringattak hallást hozzá, az meg ugye 14 éves korra rögzül, mint sok minden, 

ami állítólag nem növeli a dzsídípít, de valahogy mégsem árt úgy társadalmilag. 

(Meg a tanári pszichének is kifejezetten jót tesz, de az ugye nem számít.) 

 

Figyelmeztetem is a csoportomat (csupa intelligens agysejt): Vigyázzanak, mert ezek 

a ferdeszeműek okosak és nagyon szorgalmasak. Emi esetében ez utóbbi nem jött be, 

iparkodásán sokat rontott a  helyi klíma, kicsit aggódom is az érettségije miatt, de 

megnyugtat, hogy át fog menni, én pedig „megnyugtatom” őt, hogy ez már csak rajta 

múlik.  

 

Emi ritkán jegyzetel, ha egyáltalán bejön, de a szeme nyeli az gondolatokat, egészen  

kikerekedik (sorry).  

 

A média torzító hatásairól beszélünk, sorra vesszük  a verbális és nonverbális 

manipulációs eszközöket, fel is teszem a ma már kötelező kérdést, hogyan ismerik fel 

a „fake newst”, szóval az álhíreket.  

 

Emi hátra dőlve nevet, szeme csodálkozó-huncutra ferdül: „Hát hogy…józan paraszti 

ésszel.”   

 

Némán vihogok. Ez ugyan az érettségin nem elégséges válasz, de amúgy hosszú távon 

megnyugtat. Van remény. 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: ÖKO 

 



55 

 

1999, Svájc. Állok a szálloda tusolójában, tetőtől-talpig tushabban ─ eláll a víz. Hogy 

az a! …nyúlok a kézitusolóért… ja, hogy az nincs…nézek fölfelé…szárazon mered rám 

a zuhanyrózsa…hja, ennyit a szovjet kollégium is tudott…dühödten csavargatom a 

csapot, semmi. Aztán újra folyni kezd a víz, nem forró, nem hideg, félig lemossa rólam 

a habot, ügyetlenül hajlongok ide-oda…megint eláll…aha…hogy azt a jó genfi órás 

nagybátyátokat, azt!…ennyi pénzért nekem ti ne adagoljátok a vizet meg az 

áramot…hülye, smucig banda! 

 

2018, Budapest. Hogy múlik az idő…már egy ideje folyik rám a jó meleg víz… lehetne 

melegebb is, ha feljebb tekerném, de akkor már túl forró, vacak egy bojler, nem ismer 

árnyalatot…na mindegy, folyik rám a jó meleg…elernyed bennem Stressz Magyar… 

jó így lemosni napi packázásait a létnek…meditálni a rituális fürdőben… hm…az 

angolok megint elöl járnak…Londonba visszatér a jó öreg milkman, újra kiviszi 

üvegben a tejet…ég veled műanyag, te világrohasztó, ördögi találmány! … körbeárad 

rajtam a jó meleg érzés…Afrika messze van… egészen addig, amíg végre elzárom a 

boldogságot, és dideregve nem bújok a törölközőbe…akkor eszembe jut 

Fokváros…egy hónap múlva elzárhatják a vizet…letörlöm magamról a gondokat. 

Afrika messze van… 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: A HELYTARTÓK 

 

Az időről mindig is tudtuk, kiterjedés, a hely kitüremkedése, ma úgy hívjuk: tér-idő, 

s nyilván, igen hamarosan elég lesz rá egy szó, talán már meg is született, nekünk 

marad a jelenségvilág, a hely. A hely, amit kitölteni jöttünk, hogy aztán kiterjedjünk 

valakivé, de most már sejtjük, inkább csak valamivé, mert világhódítókként kezdjük 

mindannyian, de egyszer csak arcul csap a hely, ez a hely, hol annyiszor… fallá válik 

az itt és a most. Néha átugorható, néha nem.  

 

Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk… 

 

Többségünk helytartó: falból, megszokásból, félelemből, amire találunk 

magyarázatot. Racionálisat nem nagyon, erkölcsinek hitt érzelmit annál többet: itt 

van anyám sírja, itt van apám, akit valahogy ki kellene szabadítani, de őrzi a fal, a 

kor szelleme, hát akkor magunkra öltjük a kor szellemét, szellemhangon írunk 

verseket, apánk mégis csak fontosabb, mint feltüremkedésünk valami más 
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dimenzióba, szellemnek hívjuk, de ki tudja azt, így leszünk helytartók, míg a 

helyváltoztatók átszabadulnak egy másik térbe, de ott már nem tudjuk követni se 

térben, se kitüremkedésben őket. Maradtunk, hát helytállunk a helyen, a hely 

helyzeteiben, ez a helyszeretet.  

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT TERMÉSZETRAJZ: LAPOSFÖLDE 

 

Holnap van Amerigo Vespucci születésnapja. Nem mintha ünnepelném, nem is 

tartozik a témajelölő címhez,  de azért mégis előhozom, mint érvet gömbölyűségünk 

mellett. Igét nem hirdetnék, mert a szabadságjogok híve vagyok, a közoktatáson 

pallérozott elmének is joga van  hinni laposságunkban, a föld szélén lecsorgó sarki 

vizekben… 

 

Laposfölde nem volt mindig az. Hajdan égfelé kapaszkodó magasságok szegélyezték 

körbe-körbe, aztán jött a nagy laposítás, hogy arról mit gondolok, most mindegy. 

Tudom, fáj, ez van. Ahogy Laposföldéről kiérve meglátom a hágót, bennem is 

emelkedik a lapály, föl-föl az égig, sky is the limit, aztán földre huppanok, 

Laposföldére. Ennél laposabb már nem is lehetne…végtelen pusztaság nyílik és lapos 

ég, a homlokod súrolják ereszkedő felhők, levegőtlen nekifeszülések föl-föl, hol az ég 

a földet éri, de az csak a kékes horizont, hol visszahull a kő, akár a test emlékezetbe. 

Szamárkenyérbe akad az ördögszekér, fuldokol bennük a gyík, menekülne ő is, törpe 

nyárfaerdő takarja civódásukat, mit nem lát se ég, se nap, hát egymást marja a 

kacagó szélben… meg kell tanulni itt a szél tanulhatatlan könnyűségét… 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: ŽAGUBICA FÖLÖTT A HEGYEKBEN 

 

Első nap csak némán tevékenykedek, elmosom a kanalat, tányért, kicserélem rajta a 

pizsamafelsőt, nagyon igyekszem, hogy ne lássa a kétségbeesést…húsz évet öregedett 

az infarktus percei alatt…persze, hogy látja…de megjátsszuk magunkat. A szomszéd 

ágyon fekvő pasas folyton követő, hamiskás tekintete zavar…másnap mikor 

megkérdezem a szobát, segíthetek-e valakinek valamiben, hozzak-e valamit a 
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büféből, megköszöni, nem, nem kell semmi, este úgyis mennek a diszkóba, ugye 

Ferikém, kacsint oda apámra, levajaztuk a nővérrel, visszük őt is…”Ferikém” már 

huncutul nevet…kienged a torkom, jól van, most már sírni is lehet, úgy könnyebb 

lesz...hüppögve nevetek…a pasas, ránézésre tíz évvel fiatalabb apámnál, csodát 

művel pár nap alatt…bennem is felszabadul a képzett ápoló…már tudom, mire van 

valójában szükség. 

 

Radnóti-óra, mesélem az életét, s mikor elindulunk Borból az erőltetett menetben, 

szégyenszemre kicsit megállok elgondolkodni, elmeséljem-e, hajt az idő, nyakunkon 

az érettségi, na, és akkor mi van, nem vagyok én normális, hát mi az én dolgom 

itt…tehát elmesélem, hogy apám mellett ki feküdt a kórházi ágyon. 

A Rottenbiller utcából hosszú az út Borba, de Žagubica fölött a hegyekben szerencséje 

volt. Az utolsó pillanatban indultak el, mert az ő tisztjük húzta az időt, ameddig 

lehetett, jugoszláv partizánok csaptak le a hegyről, aztán tehervonatokon, napokig 

tartó halálfélelemben ért haza a „méla zsidó”, hogy aztán újrakezdje teljesen egyedül. 

Volt egy-két éve még, újra nyitotta üzletét, aztán „Na, te büdös spekuláns, ide a 

kulcsokkal!”, aztán szépen délibábos ég alatt Hortobágy…szóval, barátaim, húsz 

évvel volt öregebb apámnál, aki lelket öntött bele… 

 

Olvasom a verselemzéseket… az egyikük Radnóti „katonaéletéről” beszél…hát akkor 

kezdjük újra, barátaim: mi is az, hogy munkaszolgálat, kitelepítés…milyen is az, hogy 

mindakettő…Mi is az, hogy hexameter ŽAGUBICA FÖLÖTT A HEGYEKBEN… 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: ET FILII 

 

Történt egyszer, a nagy rendszerváltozás és a nagy megtérések idején, hogy N 

megyében, jobb, ha meg sem nevezem, melyikben, szóval egy faluban élt egy 

párttitkár, akinek volt egy ötéves forma fia, pogány az istenadta, mer’ugye 

kigondúta vóna azt akkoriba’. Szóval ez a párttitkár gondolt kettőt-hármat, s belopta 

gyerkőcét a megyeszékhelyre megkeresztelni, mer’ a falu szájára mégse adhatta. 

Folyt tehát titokban a nagy megtérítés, a gyerek nem nagyon értette a ceremónijját, 
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de apja mondta, szádat béfogjad, hát hallgatott egészen addig, míg meg nem hintette 

őt a pap a szentelt vízzel, de akkor aztán nagyot sivított az istenadta: „Hű bászd  mёg, 

ez hidёg!”  

És mosolygott a Mi Urunk ez őszinte szót hallván, és röhögött a megye, mert két nap 

múltán a jó hír már Pestet járta, de annak már a fele sem volt igaz, úgy megtoldotta 

a nép dús fantáziája, mint anyja a szűk keresztelőinget. 

 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT NAPLÓ: IDUSA 

 

A nagy menések és szólások idusán csak két dolog vigasztalt: a középfül gyulladás, 

ami jótékonyan tompította a nemzethalál sokoldali hörgéseit, és a megszokás, hogy 

a kampányt úgyis felváltja majd a kijózanító valóság, amiről ugyan fogalmam sincs, 

hogy milyen lesz, gyanúm szerint a Ding an sich által kiutalt epifánia, az utólag 

mindig bölcsek vagyunk de-unom-ja… 

 

Azért maradtak nyolc napon túl gyógyuló hallomások: „Sajnos én is tanár voltam.” 

– szólja el magát a hölgy az egyik menésből, és sopánkodik egy jót azon, hogy 

képzelje, feltette a lábát a szemben levő székre, hát mi lesz ebből az ifjúságból? Ezt a 

magas labdát most nem ütöm le.  

Az „istenadtát” hagyjuk. Isten adta, mi felneveltük (igen, mi) , aztán egyszerre csak 

itt van, mint szellem a palackból, és megüzeni: „Örüljön, hogy nem vágjuk le a kezét.” 

Ennek nemcsak a címzett, hanem mindannyiunk nevében őszintén örülök. Óh, tudom 

én, egy kampány sokat elbír. El. Amíg nem olvasod a kommenteket.  

Amíg csak kommentek. 

 

Palack nem játék.  

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: ITT AZ ÍRÁS, OLVASSÁTOK 
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Egy éve kísért a gondolat: Az írás feltalálása óta élünk párhuzamos valóságban: 

mert nemcsak azért ír az ember, hogy rögzítsen, hanem azért is, hogy elhallgasson. 

„Nyet dokjumenta, nyet csjelovjéka.” Betűk és tények. A többi néma csend. 

Szerencsére idén idusán elég beteg voltam ahhoz, hogy kampányszövegeket olvassak. 

Azért a közös nevező így is világos: Ha a másik nyer, nemzethalál. Ja. „Hát én már 

nem is bánnám”, csak ne kelljen érte sorban állni. „Irónia nem egy ország.”  

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT EGYPERCES: NEM TUDOM 

 

Nem tudom, hogy kire fogok szavazni, csak azt, hogy szokás szerint be kell majd 

fognom az orromat. Elvégre népben-nemzetben-emberiségben gondolkodó írástudó 

lennék, vagy mi, meg erkölcsi kényszer. Na, mindegy, de ez hosszú. Legszívesebben 

kampányt indítanék, hogy szavazzon mindenki szíve vagy esze szerint, lássam csak 

tisztán, hol élek. Minek, tudom. „Öt perc beszélgetés az átlagszavazóval” ─ mondta 

állítólag Churchill, mint a demokrácia elleni legerősebb érvet. Tehát bemegyek a 

könyvesboltba. Azelőtt Szabó Ervinhez jártam, de amióta nincs pénze a kortárs 

irodalomra, nekem meg időm órákig ülni az olvasóteremben, szelektálok. „Hová 

lépsz most…” Uramisten, már megint vagy száz új könyv, amit elolvasnék. Már 

körülbelül harminc, azaz 30.000-nél járok, amikor visszatolom kedvenc kortársamat 

a helyére. Egyrészt soha nem tudhatom, mikor robban le a 30 éves mosógép, vagy 

mondja be az unalmast a gáztűzhely, tehát csak ésszel. Már csak olyat veszek meg, 

amit biztosan újra olvasok majd nyugdíjas koromban ─ fő az optimizmus. Másrészt 

─ ezt csak mostanában vettem észre ─ már gyerekszemmel nézem a műveket: 

elolvasnák-e diákjaim? Értenék-e? Nem tudom. Illetve igen. Amit én megvennék, 

műveltségdeficitemet korrigálandó, az már egy letűnt világ. Ezért sokan 

megköveznének. Talán magam is. Vessem rám az első követ.  Sokan hiszik, hogy még 

itt van. „A kultúránk még él, bizantinikusan, automata módjára…” (Babits: Ezüstkor) 

Nagyképűen idézőjelbe teszem, és nem ellenőrzöm, hogy pontos-e az idézet. Minek. 

Aztán elszégyellem magam: hiszen épp ez, amit tovább kellene adnom: az „utána 

nézek”, a „nem beszélek a világba”, „végiggondolom, hogy igaz-e”. A meggondolt 

gondolat. Nem tudom. Nagyon szeretnék fiatal tanár lenni, szembenézni ezzel a 

kihívással ─ igaz, akkor nem lennének (talán) dilemmáim. Nem tudom. „Az emberi 
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tehetség parányi lámpa.” Végül is leemelek egy régen hiányzó, mindössze háromezer 

forintba kerülő könyvet, azt hiszem, ezt érdemes lesz a figyelmükbe ajánlani, semmi 

filosz belterjesség, életszaga van, humoros…nem tudom. Csak a kérdést: És ki viszi 

majd át … mit is? Ja. Tandori madarát. 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT ESSZÉ : OSVÁT 

 

harmincegy évvel születésem előtt szoknyámba kap egy feminista szél s bár még nem 

dohányzom és nem vagyok sem egészen bölcs sem egészen ostoba szóval nem egy 

Kaffka se Lesznai de lesz ami-lesz-ami… belibbenek… az asztala épp üres… hanem a 

libbenést vissza is fogom de botorkálni se kezdek térdem nem remeg nos kérem 

mondja s egy hirtelent csillan a foltos szemüveg de ezt már ismerem ez csak a nőnek 

szól és csak egy pillanatra valóban érdekes ezt egészen komolyan mondja van bennük 

jó is de hogy mi azt már nem is hallom tudom én hisz nem vagyok se egészen bölcs se 

egészen ostoba csak ide ne jöttem volna minek is hírnév-érdem hozzá meg Nesszosz-

ing… a rettegett ítész  mélybarna tekintetében már az éter-értelem puskacsöve villan  

 

New York kávéház  

1928-ban  

Világegytem Budapest 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT HANG 

 

Meg lehet-e írni egy hangot ─ de ezt már csak utólag gondolom, mert tudom, hogy 

igen, hallgasd csak meg Vörösmarty ódáját Liszt Ferenchez, és tudom, hogy nekem 

úgysem sikerülhet, de mégis megpróbálom. 

 

Hát amint botorkálok (a posztmodern átka a facebook, mert amit kurzívval írok, 

jelezve a plágiumot, azt ő kiegyenesíti, nekem meg nem lehet idézőjelbe tenni, mert 
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ritkán pontos az idézet) tehát amint botorkálok le az aluljáróba, fejemből látszólag 

kinézek, egyszer csak a HANG.  

 

Előbb a hang, szférák zenéje, micsoda marhaság, ez biztosan szebb hang annál, 

angolul énekel, szép kiejtéssel, de nem értem, mert csak a hang jut el hozzám, aztán a 

fiatal nő mosolygós arca, igen, angyalarc, pénzt kotrok neki, beleszólok, hogy 

köszönjük, ő megszakítja a dalt, visszamosolyog egy köszönömöt, én pedig viszem 

magammal a hangját, botorkálok föl-föl a metróhoz, de már nem hallatszik csak 

hallom, ott kellett volna maradni, leülni a kőre, nekidönteni hátam a falnak, s 

hallgatni a hangot, a hangot… 

 

… és íme hallom, itt ül mellettem, arca nincs, még csak nem is hangos, csak nyomja 

fullba a hülyeségeit a legidegesítőbb nyif-nyafogással, az okosába,  amibe néha 

belevihog, haját csapkodja, a végét rágja, s ez így megy két megállót, elnémítva, 

megfojtva bennem az angyalt… 

 

Vissza kellene menni, leülni a hideg kőre, nekidönteni hátam a falnak, és hallgatni a 

mosolygós hangot, és már csak egy menthetné meg bennem az angyalt, ha most fent 

a Puskáson megszólalna a csíki pörgős hegedűn, de ma nincsenek itt, és egyébként is 

már egy hete hogy történt.  

 

 

EGY MEG NEM ÍRT 86’ 

 

Innen számítom nemzeti önkivetkezésemet, mert a második gól után fontosabb volt 

apám lélegeztetése, mint a piros-fehér-zöld. Vesd rám az első követ. Másnap reggel 

már elég sztoikusan tudtam nézni villamoson, metrón, munkahelyen nemzetem 

halálát. Főleg a férfiarcokon ütközött ki. Talán nem vettem komolyan. 

 

De félre a viccel. Nem nézem a VB-t, de azért szívesen hallgatnám, amint Esterházy 

Péter Jókai Mórnak magyaráz: „Kirchmaierra nagyon figyeljetek, negyvenegy éves, 

de olyan rugói vannak, apám…” 
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És Jókai apám, akit megint csatasorba állítottak nemzetvédőként, csupa fül, mert 

szereti az ízes magyar nyelvet, és minden előzetes híresztelés ellenére nem hülye, 

hanem a haladás híve volt.  

 

 

EGY MEG NEM ÍRT REGÉNY: SORSJEGY 

 

Viszockij énekli egy dalában: „Nem hiszek a sorsnak, magamnak még kevésbé.”  

 

A lottót sokáig a hülyék adójának tekintettem, de egyszer N azt mondta: „Ennyi esélyt 

kell adni a szerencsének.” ─ azóta lottózom ugyanazokkal a számokkal. Jó számok. 

Rendszeresen kidobják őket, csak nem egyszerre. Csapda. Nem merem abbahagyni.  

 

Mivel fegyelmezett, sőt, túlfegyelmezett alkat vagyok, nagyon vigyázok, hogy ne 

váljak függővé: kivéve a pedagógiát és a cigit. A tornát is csak mértékkel művelem, 

egy intenzív szakasz után fel kellett ismernem, hogy az egészséges életmód is tud drog 

lenni: főzés közben is lábujjhegyre álltam vádlim erősítendő, s a leves kavarása 

közben a konyhaszekrényre ragasztott angol szavakat ismételtem. Nehéz volt 

leszokni, mikor észrevettem, hogy tanóra közben is edzeni kezdtem. Az osztály mit 

gondolt, nem tudom. 

 

A hülyék adója tehát esély a metafizika oltárán. Ezért néha veszek sorsjegyet. Két 

napja 500 forintot invesztáltam egybe, s nyertem 7000, azaz hétezer forintot. Rögtön 

vizionálni kezdtem a sorsjegy ígérte 50 milliót. Mit is csinálnék vele? Befektetném? 

Abbahagynám a tanítást a KSH szerinti magyar átlagkereset majdnem feléért?  

 

Hm. Racionális ember lévén, zsebre dugtam a hivatástudatot, szóval ott hagynám az 

iskolát, a rabszolgalétet, amit a küldetéstudattal emelek a minimállét fölé…azután 

elkezdtem alkudozni magammal: nem, maradnék tanár, csak félállásban, az 13 óra, 

plusz ugyanennyi készülés, ergó: 26 óra…jól hangzik, de ekkor közbeszólt a 

kategorikusz imperatívusz (ásná el a görcs azt is, aki belém nevelte): „Ez menekülés, 

nem hiteles.” Nem folytatom, ezt úgyis csak tanár érti. Sors-jegy. „és nincs vég 

semmiben.” 
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Azért elég gáz a Szerencsejáték Zrt! Évtizedek óta nem képesek eltalálni öt számot. 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT NOVELLA: ALUDNI SZERETNÉK 

 

Érettségizett csoportom most bankettezik. Miközben feleleteiket hallgattam az elmúlt 

három napban, elbúcsúztam egy letűnt világtól, a koccintás után pedig tőlük, mert 

fáradt vagyok: aludni szeretnék, mint Csehov hősnője, aki megfojtja a rábízott 

kisgyermeket, hogy végre pihenhessen. Katherine Mansfieldnek van egy hasonló 

novellája, volt, aki plágiummal vádolta, felelőtlenül. Ezt is megírhatnám, de már 

nincs értelme-jelentősége. Már ennek a közbevetésnek sem volt. Kit érdekel. 

 

Kifordult alólunk a világ, az én nemzedékem érzi és háborog a fiatalok 

„nemtörődömségén”, a fiatalok pedig nem értik, mire ez a tragikum és hű-hó. Igazuk 

van és nincs. 

 

Millennials – nem tudom, van-e már magyar megfelelője, ők azok, akik a 80-as 

években születtek, a milleniumot már fiatal felnőttként élték meg a helikopter 

szülőkkel, akik állandóan ott köröztek a fejük felett, és azonnal leszálltak, ha 

segítségre volt szükség. Kegyetlen ébredés vár rájuk, és készületlenül éri őket, mert 

minket is úgy ért. Még azokat is, akik a napi roboton kívül kifelé is figyeltek. 

 

Most hosszan mesélhetnék e kifordult világról, de fáradt vagyok, aludni szeretnék, 

figyelmeztetni a valóságra – de nagyon fáj. Aludni szeretnék, felébredni új világra. 

Ez itt egy áthallás, de legyünk őszinték, hányan hallják át? És egyáltalán, kell-e? 

 

A szabadságról és egyenlőségről rég tudjuk, hogy együtt nem megvalósíthatók. Már 

érettségizőink is. Testvériség…ne ábrándozzatok. Kifordul alólunk a világ. Nézzetek 

szét, és ne csapjátok be a gyerekeket. 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT NAPLÓ 

2018. június 30. 
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Anyáék két hete elvették az okosomat, biztos Antigonénak köszönhetem ezt is. Beteges 

egy nő, óra elején ki kell tenni a mobilokat: „Kütyüket kérem az első padra!” „Az orra 

és az asztal között két arasz, hogy ne legyen randa púpos felnőtt.” „Kérem, ezt fejtse 

ki kerek mondatban!” „Nagyon jó gondolat, csak nincs benne állítmány.”  

Rohadtul fárasztó, rosszabb, mint egy énekóra! Micsoda lúzer! Naponta ötször-

hatszor ugyanazt elmondani. Gáz. Na, mindegy. Végre túl vagyok a táboron is, 

anyámék nagy találmánya, hogy „a valóságban éljek”. Na, ebben megint Antigoné 

keze lehet: „A kütyü kérem eszköz, nem cél.” „Másszanak ki a virtuálisból! Drogosok, 

íme a valóság!” Ja. Janus Pannonius! Hát köszönöm szépen.  

 

Mire felépítettük azt a rohadt sátrat, az élettől is elment a kedvem, másnap reggelre 

meg úgy beázott, hogy mindenem vizes lett. Na, kösz a valóságot. Ja, nyilazni is 

tanultunk. Hát nem egy darts, mondhatom! Belegebedsz, mire az íjat felajzod. Na, 

ezen jót röhögtem volna, de nem lehetett, olyan halál komolyan vették. De most 

komolyan: ettől leszek egészségesebb? Na, mindegy, vége, viszonylag kevés 

bullyinggal megúsztam, úgy látom, nem kell ahhoz net, elég egy kis geciség is. 

 

Egyedül vagyok. Nem tudom, a többiek mit csinálnak. Micsoda szemétség volt 

elvenni az okosomat! Lúzerek  Itt a kompjúter.  

 

na snapchateljünk egy kicsit… aha megint mással lóg… nem csoda mindennap feltesz 

egy csöcsös selfit… tulajdonképpen nem is bánom …elég gáz a csaj… nincs egy 

értelmes mondata… mi a fenéről is chatelnék vele… micsoda baromságokat mondott 

amikor az antigonét vettük… nem mintha engem érdekelt volna… de azért a szeme 

szép…nem akarok lúzer lenni 

 

 

július 12. 

Anyának azt hazudtam, regényt írok, és majd csak akkor olvashatja el, ha kész lesz. 

Akkor meg majd azt mondom, hogy nem sikerült jól, és valamikor átírom. Szóval az 

a deal, hogy mivel diszgyanús vagyok, és egyébként is pocsék a helyesírásom, a gépen 

gyakorlok, mert a szövegszerkesztő kiemeli a hibáimat, így könnyebben tanulok. Ok, 

nagyokosok. (Szerintem ez is Antigoné zseniális ötelete volt, hogy még nyáron is 

bosszantson. Az a baj, hogy az enapló miatt nem lehet eltitkolni a szaktanári 
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fogadókat, anyám meg persze rámozdul mindegyikre.) Tehát (hogy örülne most 

ennek a tehátnak: „Törekedjünk változatos szókincsre!” , ez az egyik mániája, 

fogadjunk, a családját is fullba kergeti) tehát az a deal, hogy minden második nap 

írok egy oldalnyi szöveget, és aztán átfuttattom a helyesírásellenőrzőn. Na, most 

tartok a harmadánál, persze, ha bekezdésekre osztom, TAGOLOM!, változatos 

szókincs!, akkor egész sorokat nyerek. 

snap…na mi van…ma nincs selfie?…de itt van…hülye kis lájkvadász …meg aztán nem 

is passzolnánk…látszik hogy piszok gazdagok…na itt van Yoda az istennő…ez az én 

formám…ez a csaj persze utazik rám…csak ne lenne olyan ronda meg okos…nem 

tudok bowlingozni menni…nem ne haragudj az a film engem nem érdekel…este 

egyébként is programom van…ja hogy megint a harrypotterről 

dumáljunk…aha…yoda meg a harry potter …gáz…na itt semmi mozgás…persze 

mindenki nyaral…á szóval a telken napozik…ezt is kiposztolja…dögölj meg… 

Ma Zombival lógtunk a Mackie-ben, junk food meg minden, de jót dumáltunk, illetve 

programoztunk. Most egy drónt tervez. Az a mániája, hogy meglévő dolgokat is saját 

maga akar felfedezni. Az apja fizikus, állítólag gyerekkorában csinált egy kis 

atomreaktort otthon. Nagy arc lehet. Persze apa is arc, vagy inkább csak volt, mert 

amióta gimibe járok, állandóan a jegyeimen parázik, már ő is mindennap azt 

kottázza, hogy olvassak, töltsem az időt értelmesen, hogy művelt legyek. Ja. Ő meg 

már tizedszer nézi az utolsó Jedit, nem is tudom, mikor láttam a kezében könyvet.  

Előszedtem, BÁNYÁSZTAM! változatos szókincs!, anyám könyvei közül az idei 

kötelezőket. Kiszámoltam, kb 1000 EZER! oldal kötelezőt adott fel. Ez hülye. 

Antigonét mostantól Anti-ra rövidítem. Antilény @ diszlájk.kom. Na, jó nincs ezer, 

mondjuk 600 HATSZÁZ! Naponta 10 oldalhoz is kevés lenne a nyár. Ez hülye. 

nem bízom anyában… nagyon ráizgult hogy regényt írok…tuti nem állja meg hogy 

beleolvasson… úgyhogy szépen lejelszavazom… 

 

yodamegaharrypotter666 

  

 

 

július 14. 
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Zombi ma megkérdezte, mik a szüleim. Ezt utálom a legjobban. Már általánosban is 

ciki volt kimondani, hogy anya ápolónő, apa tanár. Ezért hozzátettem, az irónia 

kedvéért: Álompáros. 

 

Zombit elengedték dolgozni egy hónapra. Persze, feketén, de jó pénzt kap. Álompáros 

itthon közölte, hogy azt már nem. Dühöngtem. Végül anya azt mondta, megkérdezi a 

kórházban, nem vihet-e be betegszállítónak, úgyis emberhiány van. Na basszus 

Álompáros, meg a ti álmaitok, vagyis én, mint kórházi ápoló. Remélem, nem sikerül. 

Egyébként se dolgozhatok még, mert kiskorú vagyok. Szívás, anya! 

 

snap…á itt van azzal a full zombi barátnőjével…na ti is álompáros vagytok…hát 

persze a haja is jó nemcsak a szeme…igen… abba zúgtam bele először… a haja…jó 

lenne beletúrni…sűrű és sima…SELYMES! változatos szókincs! … yoda már megint 

…nane…nem láttam nem olvastam…felteszek én is egy selfiet…aha … ahogy a 

kórházban betegszállítok… sztár lehetnék az már tuti…na vissza a 

helyesíráshoz…Anti az utolsó Jedi 

 

Kajdos végre elküldte a horrort, amit megígért, de tök unalmas volt. „Nem tök kérem, 

hanem remek, pompás, nagyszerű, vagány − változatos szókincs!” Jól van Antikám, 

akkor kurva unalmas volt. A szex rész eléggé ott van, de a krimi tökre, POMPÁSRA! 

kiszámítható. Semmi igazi suspence. Tényleg, filmrendezőnek menni! Vagy 

operatőrnek. Hollywood cameraman number one! Dőlne a money. „Nem money 

kérem, hanem lé. Még a szlenget is rosszul használják!” Na, ez kiütött. antilény 

@diszlájk.kom. Ez még nincs egy oldal, de már nem kell sok. 

 

Szombaton megyünk Nagyősökhöz, most nincs kedvem, az igaz, hogy a kertben jó. 

Nagyapa cool király, őt bezzeg nem zavarja az okostelefonom, még magyarázni is 

lehet neki. Igaz, a neten is csak a térképeket bújja, és persze szidja, hogy „micsoda 

trehány munka ez, Kogutovics Manó hazájában!” Szétröhögtem az agyam, amikor 

ezt a nevet először meghallottam. Ez átjön. Remek, pompás.  

 

279 szó. Nem rossz. Helyesírás: pocsék. Pocsékírás helyes. Na. Nagyokosok. 

 

július 16. 
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Álompáros csak elengedett Zombiékhoz, bulizni Agárdra. Hurray! Az igaz, hogy négy 

csávó egyedül nem egy orgia, meg az a másik zombi, Kajdos is jön, biztos benyomja 

az aktuális thrillerjét, nagyon gáz a gyerek. Na mindegy, megbeszéltük, hogy biók 

leszünk, úszás, tűz, persze azért pia is. Álompáros egész normális volt: „Úgyis tudom, 

hogy inni is fogtok, de csak mértékkel, öcskös, és ugye más anyag nem lesz. Meg ne 

tudjam. Azt soha, érted, soha.” Nem kérdeztem vissza, hogy ők is soha-e, de már 

mondta is, hogy egyszer hagyta magát rábeszélni, de olyan hülye lett tőle, hogy 

inkább nem csinálta többet. Mondtam, nyugodjanak le, engem ez nem érdekel, csak 

sört iszunk néha, a cigi se cucc nálunk. Dumálni megyünk, meg friss levegő.  

 

Na, tegnap lement az angol-belga a harmadik helyért, nekem mindegy volt, hogy ki 

győz, de apa meg Tibi felcseszték az agyukat a meccs alatt, apa azért, hogy 

dögunalmas volt, T meg azért mert az angoloknak szurkolt. Amíg a himnuszok 

mentek, még azon röhögtek, hogy melyik csapatban van több kaffer, meg hogy  hány 

év múlva lesznek abszolút többségben, de anya rájuk szólt, hogy ne legyenek már 

ilyen rasszisták, szóval kezdődött a szokásos. Fullba unom már a politikát. Leszarom. 

 

Ebben a pillanatban jött Szalámitól egy üzenet messengeren. 

 

Hi guys, 

 

we’re in Swansee with family surely not going back cause dad said he wouldn’t give 

a fuckin damn anymore there and accepted the job at the university here, so guys 

have a nice time in Agárd without me. Keep in touch. Szalámi 

 

Átfuttattam az angol helyesíráson, de szinte az egészet aláhúzta, biztosan jó persze, 

mert Szalámi perfect angol. Jó neki. Az apja kutató, kis korában évekig éltek kint. 

Onnan hozta a mega cool-t, az angol tanárunk meg rászólt, hogy beszéljen rendesen. 

Ez mind nyelvnáci?  

 

Szar lesz Szalámi nélkül, na jó nem szar, hanem NAGYON ROSSZ, bár számítani 

lehetett rá. Apa a múltkor  heccből megkérdezte anyát, nem akar-e apolónői munkát 
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vállalni Angliában, az se baj, hogy nem tud angolul, de legalább jobban élnénk. Anya 

nem is válaszolt, úgy csinált, mint aki nem hallja. Én is jól tudnék angolul. 

 

343 szó! Egyre jobban tolom. Helyesírás pocsék. Helyesír-ellenőr is egy anti, minden 

szlenget aláhúz. 

 

július 16. 

 

Ma sci-fivel kezdődött a nap: együtt reggelizett a család. (Szájpenész szokta ezt 

mondani, ha valaki azt állítja, hogy tanult.  „Gyerekem, az sci-fi.”) Nem soká tartott 

az örömem, mert anya rám mozdult, hogy elkezdtem-e már a kötelezőket. 

Megígértem, hogy most már nem halogatom tovább. Új bekezdés, lopjuk a távot. 

 

Apa még azon morgott, hogy a franciák nyerték meg a VB döntőt, nem tudom, hogy 

lehet úgy odalenni a fociért, kérdezte anya, tök unalmas. Nem tök, anya, hanem DÖG. 

Változatos szókincs! Elmagyaráztam neki.  

 

Apa megkérdezte, nincs-e kedvem járni egyet az Ördögárokban. Meglepődtem, mert 

már nagyon régen nem voltunk túrázni, igaz, amióta felemelték az óraszámát, meg 

amióta annyi magántanítványa van, már a szakosztályba se jár. Anya már rég 

lemaradt, állandóan hosszúzik a kórházban. De nem volt kedvem. Ezt azzal bosszulta 

meg, hogy kijelentette, ha hazajön, kikérdezi, amit olvastam, de ő elmegy 

megmozgatni magát. „Bepenészedik az ember.” Aztán megkérdezte, miért is hívjuk a 

föcitanárt Szájpenésznek, aki mellesleg az évfolyamtársa volt, és pechemre jóban 

vannak. 

  

Elővettem Defoe-t, az első két oldal után sci-finek tűnt, hogy én ezt valaha is végig 

olvassam. A storyt amúgy ismerem, így még unalmasabbnak tűnt, de aztán a 10. 

oldal környékén elérte a tűrhető fokozatot, ha nem is mega cool. Nem gondoltam, 

hogy egy ilyen napló akció nélkül le tudja kötni az embert. Azért így is sok.  Fel kell 

emelnem a napi adagot legalább 50 oldalra. Agyhalál. 

 

Yoda napokig nem üldözött, ma megint rákezdte a messengeren, meghívott pár 

embert (Nagyőt is) egy kerti bulira. Így persze elmegyek. If. 
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Apa jó kedvűen jött haza, úgy látszik, a túra jót tett a depijének, meg a feszkójának. 

Kikérdezte Defoe-t, és azt mondta, úgy látja, nemcsak a rajzfilmet néztem meg, 

hanem tényleg olvastam is. Hát persze, mondtam. Antilénynél nem mész semmire a 

tartalmakkal meg a filmekkel, mert olyan szövegismeretet írat, hogy azt csak az 

tudja, aki tényleg olvasta. Elmeséltem a módszereit, mire apa röhögött: „Hát tényleg 

egy Antilény.” Az is igaz, hogy aki olvasta, 5-öst kap − tettem hozzá. 

 

324 szó. Elég volt mára a betűből. Hülye ez a helyesír-ellenőr. A „depijének”-et nem 

ismeri, na jó, de hogy helyette a „delijének”-et, meg a „dalijának”-ot ajánlja? KO. 

Amúgy: ü-ű, o-ó, vessző főleg. Sose tanulom meg. Na, így már 368. Cool. REMEK, 

POMPÁS, NAGYSZERŰ, VAGÁNY. A mondani helyett kell találnom szinonímát. Vált. 

szók.! 

 

 

 

 

július 17. 

 

Álompáros ma megengedte, hogy Yoda bulijára vigyek mobilt, apa még azt is 

hozzátette, hogy ne felejtsem el lekapni Nagyőt. Még jó. Azért viszem. Egy hónapja 

vagyok elvonón. Netem csak egy órára van, az is csak a laptopon. Olyan vagyok, 

mint Crusoe a lakatlan szigeten: „Robinson Smartless.” És tényleg. 

 

…nó világ… 

 

De azért rosszabbra számítottam. A suliban durvább volt kibírni 45 percet mobil 

nélkül, mint most. Igaz, nyáron van más is. Már bánom, hogy nem mentem el apával 

Ördög-árokba. Könnyebb lett volna beadni neki, hogy nem akarok már edzésre járni, 

inkább  csak hobbiból kéziznék. Igaz, a zongoraórákat is két évig kellett gyűrnöm, 

mert Álompárosnak az a mániája, hogy mindent ki kell próbálni. Szerintem meg csak 

azt kell, amihez kedved van. Ennyi. 

 

csakhogy… álompáros fanatikus…  
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Anya közölte, hogy dolgozni nem, de tapasztalatot szerezni mehetek a kórházba. Arra 

gondolt, hogy két napot csináljak vele végig, azt megengedi az osztályos orvos.  Rám 

fér egy kis nyomor, nagyon el vagyok kényeztetve, meg egyébként is élhetetlenek 

vagyunk, mármint a nemzedékem. Tehát mehetek az intenzívre újraélesztésre.  

 

elég gáz mennyi hiba…lövésem sincs mikor kell vesszőt meg idézőjelet használni… 

megnézem a helyesírásban…még jó hogy nem kell anya polcáig menni…már minden 

fent van…megtanulom és utólag kijavítom…hogy szerez egy kiskorú piát ha bulizni 

akar? …megkérdezni gáz… megkérem apát vegyen két sört…mindig a srácok 

szokták… 

 

Délelőtt Defoe 30 oldal, aztán edzés, utána átmentem Nagyősökhöz, de kár volt, mert 

megjelentek a szomszédok − a nőt utálom. Állandóan bealázza a férjét ilyenekkel, 

hogy: ”Ugye, apa? Te bezzeg ezt meg azt csinálsz.” Dögölj meg. Na ezt jó volt leírni. 

Ha megnősülök is, tutira nem veszek el egy ilyen Darth Vadert. Antilény. Mert ha  

négyszemközt csinálja, oké, az tulajdonképpen Tót bácsi baja, de mások előtt! genya-

kukac-pont-com 

 

Valójában a „tulajdonképpen” tilos. „Töltelékszó, kérem! Ne dugaszolják el a 

mondatokat ilyenekkel: tulajdonképpen, valamennyire, valahol, egyfajta, …” többre 

nem emlékszem. A kis képmutató, azt mondta, hogy szóljunk neki, ha rajta ilyesmit 

veszünk észre. Attól kezdve Zombival azt figyeltük. Na és az eredmény? Egyik órán 

14-szer mondta, hogy „valójában”. Persze, nem szóltunk.  A hülyék a másik utcában 

laknak.  (Mondjuk, Szájpenész 72 ugyé-ja mindent visz.) 

 

Csak 285 szó. „Nem méterre, minőségre megy, kérem!” Állandóan ezt mondja, utána 

meg odaírja, hogy: „Jó, de kevés.” Neked. 

 

… attól hogy odateszel egy hiányjelet még nem fogom tudni mi kevés… 

 

yodamegaharrypotter666 

 

július 18. 
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Francba, nem tudok elaludni. Azt hittem, ha hazérünk, elzúgok és már alszom is délig. 

Nem ment. Most jöttünk meg a kórházból, végigcsináltam anyával az éjszaki 

műszakot.  

 

Az összes betegének úgy mutatott be, mintha orvos akarnék lenni, ehhez képest már 

az első ágytálazásnál majdnem elhánytam magamat. Ki kellett rohannom. A szag, 

az öregasszony ráncos feneke, meg izéje, borzalmas volt.  

 

Az öreg   volt vagy 80 éves, büdös és undorító…letolta a pizsamagatyáját is, 

meztelenül, lógó tökkel mászkált a kórtermekben, és matatott az éjjeliszekrényeken. 

Rosszul lettem attól is, ahogy anya ráförmedt: „Gézukám, mit csinál már megint! 

Öltözzön fel, ne mutogassa itt a micsodáját, és menjen vissza az ágyába!” Az a 

szerencsétlen meg csak vigyorgott.  

 

A pihenőben rátámadtam, miért beszél úgy vele, mint egy hülyegyerekkel. Anya rám 

nézett, és azt mondta, úgy látja egy nappalis műszakot is végig kellene csinálnom. Na 

azt nem. 

 

De a legrosszabb az a nő volt, aki álmában mellébeszélt, és folyton káromkodott. 

Lebénult a lába, meg sem tud fordulni magától az ágyban. Anyám hiába mondta a 

lányának, hogy nem maradhat ott, menjen haza, majd ő óránként megforgatja. A nő 

csak ült, és azt hajtogatta: „Úgysem tudnék aludni…sose szokott így beszélni.” 

 

Hazafelé a villamoson megkérdeztem, miért csinálja ezt. Sokáig nem válaszolt. 

„Azért, mert amikor kivették a mandulámat, nagyanyád állandóan ott ült mellettem. 

A szomszéd ágyon fekvő gyerekhez meg sose jöttek. Piszkos volt, és folyton bömbölt.”  

 

Hát én ezt NEM. 

 

 

július 20 
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Yodáéknál a buli pocsék. Már az elején durva volt, hogy amikor bemutatott az 

apjának, az kézfogás közben azt mondta: „Á, szóval te vagy a földrajz zseni.” Kész. Ez 

a liba beszélt rólam otthon, ráadásul hülyeségeket. Mondtam, hogy nem vagyok az, 

csak apám földrajzos, ezért tudok többet az átlagnál. Azt már nem tettem hozzá, hogy 

az nem nagy cucc, mert az átlag azt se tudja, hogy a Bakonyt hova tegye a 

vaktérképen.  

 

Yoda szobája tele van könyvekkel, szóval innen olyan nagyokos, akart valami 

regényt is ajánlani, de közöltem, hogy nekem épp elég most a Robinson. Könnyen 

leráztam, élőben nem is olyan rámenős, egész délután Miss Görcsékkel tolták a 

fantasyt. Lassan felfogja, hogy nem csípem. Az apja elég laza fazon, valami újságíró, 

mindenhol könyvek, angolul, németül is, és komoly cd-k szétszórva is, meg szőttesek. 

Anyától tudom, hogy az ilyesmi rohadt drága, nekünk csak egy díszpárnánk van, 

amit a dédnagyanyám varrt. Anya nem szereti, ha neki dőlök. Akkor meg minek van. 

 

Nagyő jóval később jött meg, kiderült hogy a csávó, akivel kavar, már 22 éves, szóval 

egy vén farok. Ő meg úgy ki volt pingálva, vagy műszempillát tett fel, nem tudom, de 

azért  jól nézett ki. Állandóan egymást nyalták, egy fél óra múlva el is mentek. Dögölj 

meg. 

 

Zombiék órákig robotoztak meg drónoztak, hótunalom már.  Ez a lúzer mindenhova 

hurcolja az iPadjét, nehogy lemaradjon valami újításról a Szilicon Völgyből. Nem is 

értem, hogy tud ez a Zombi olyan folyékonyan és jól dumálni, hogy még Antilény is 

megdicsérte, pedig soha egy könyvet el nem olvas, legalább is azt állítja. Én meg 

hatszor írok át egy mondatot. Pukkadj meg. diszlájk.com 

 

Miután Yoda apjáék elmentek valami koncertre, Kajdosék neiálltak a pálinkának, az 

a kretén Fütyi úgy kiütötte magát, hogy hányni járt a WC-re, Kajdos meg spilázta: 

„Fogjam a homlokod?” Na, a kitűnő tanuló! Szerintem most ivott először szeszt. Yoda 

elzavarta őket. Örssel dumáltam egy kicsit, megint megy valami jurta táborba, fűzte 

az agyamat, hogy az milyen szexi, menjek én is, mert az ilyenekre szükség van a 

hazában, szóval elég súlyos a csávó, mikor apának meséltem otthon, csak legyintett: 

„Nem baj, elmúlik ez is, mint a hasmenés.”  
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Azért irigylem Yodáékat, látszik, hogy jól is élnek, meg van stílusuk.  

 

Hirtelen lakatlan sziget lettem, nyolckor el is jöttem. Dögölj meg, te szemét ká. Apa 

rám szólt, ne mondjak ilyet, van, akiben kamaszkorban  tombolnak a hormonok, 

később meg lenyugszik, és lehet, hogy rendes feleség meg anya lesz. Ha csak az nem. 

 

401 szó. Eddig a legtöbb, és a legtöbb hiba is. Ezer melléütés. Francba. 

Érdekes, gátlásom lett, amikor a bmeg-et akartam leírni. Úgy látszik, összeszedtem 

valami Antilény-vírust. Szemét k. 

 

július 21. 

 

Álompáros nem vette vissza az okosomat, most vagy elfelejtették, vagy ez egy csapda. 

Résen kell lennem. 

 

Attól kezdve, hogy lábnyomokat talál, kezd elég ütős lenni ez a Robinson-story. Éjjel 

2-kor aludtam rá. Már alig van hátra.  

 

„Nem időre, agyra megy, kérem!” 

 

Délután Zombival és a bátyjával lógtunk a városban. Márk nagy rap fan, otthon 

benyomta Rimbi-t, aztán Peetyt meg Gegét. Néha nem értettem a szöveget, igaz, 

söröztem is közben, de azért nagyot üt. Kicsit snapchateltem, Nagyő csókolózó képet 

tett fel azzal a vén majommal. Ennek annyi. Zombi persze Galaxy-zott, Márk meg a 

drónját tesztelte és alázta, hogy ezt nem lehet összerakni. Ezen összebalhéztak, de én 

csak a rapet hallgattam, nagyon átjött a ritmus, és azon kaptam magam, hogy 

kezdek saját szöveget mondani rá. Éreztem, nem is olyan rossz, bepötyögtem az 

okosba: 

 

Nélküled lakatlan 

sziget vagyok, 

szeretnélek, 

de te nem hagyod, 

mit ér egy sziget,  
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ha lakatlan, 

mit érsz, ha 

külön vagy magadban? 

Nélküled lakatlan 

sziget vagyok, 

„Lúzer vagy”, 

magadban azt gondolod. 

Mindenki sziget 

és lakatlan, 

rapelek,  

ordítok magamban. 

 

Megmutattam Márknak, azt mondta, a lakatlan sziget egy kicsit nyálas, de a ritmus 

jó, még lesz belőlem valami. Kérdeztem, mért nyálas, mire azt mondta, hogy olyan 

soppy, ilyet már nem ír le az ember. Olyan petőfis. Soppy az agyad. 

 

Persze, ő is perfect angol, érettségi után egy évig mixelt valahol Skóciában, most meg 

majd elkezdi a Műszakit. Rá kéne hajtanom az angolra. El is döntöttem, hogy a 

Gullivert már angolul olvasom. Miss Törpe mondta, hogy ő annak idején az első 

regényének az első oldalát 3 óráig szótározta, de az 50. után ’it was a piece of cake’. 

Szerintem meg nem nyálas a sziget rész.  

 

De Márknak is nagyon ott van,  GÖRDÜLÉKENY! a szövege. Elhatároztam, hogy 

jobban fogok adni a stílusomra. Kezdtem is átírni ezt a részt. „Amikor lábnyomokat 

talál a homokban, eseménydússá válik…”. Gáz. Nyálas. Meghagytam úgy, ahogy 

alapból írtam. „Nem alapból, kérem, hanem EREDETILEG, ALAPVETŐEN, 

KEZDETBEN!” Antilény biztos „kezdetleges”-nek hívná a stílusomat, vagy a franc se 

tudja. Tutira Villon fan az öreglány, ez egyértelműen átjött. Még a „seggemet” is 

felolvasta. A folyosón meg ránk szól, hogy: „Melyik az az arany szájú?” De sose néz 

oda, csak megy tovább.  

 

Yoda istennő persze Villonnál is benyalt Hobóval. Igaz, nekem is bejött. „Megáldva és 

leköpve mindenütt.” Ez ott van. Elfelejtettem a fordító nevét. antilény-kukac-

agyramegy 
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382 szó. Gyenge.  

 

 

július 22. 

 

Agárdra Márk hozott le minket a saját kocsijával. Skóciában összemixelt egy 

használtra valót. Nagyon ráhajt a pénzre, az egyetem mellett is dolgozni akar.  

 

Szalámi már alig üzen, azt hiszem, mindig is inkább Angliában volt otthon, itthon 

valahogy kilógott. „Nem „valahogy” kérem, hanem mondja meg, hogy hogyan! 

NAGYON, KISSÉ, REMEKÜL?” De azért jó fazon. „FICKÓ, KRAPEK, PALI, na látják, 

kérem, a szlengben is el lehet kerülni a szóismétlést!”  

 

Kérdeztem Zombit, neki is vannak-e stílusgátlásai Antilénytől. Nem is értette a 

kérdést. „Á, Antilény lökött fanatikus. Kikapcsolom a fülem, ha rákezdi. Beájulok 

tőle.” Gondoltam, könnyű neked, jó a helyesírásod, meg gördülékenyen a stílusod. 

Beájulok. „Kérem, ne gyötörjenek engem a be igekötő diktatúrájával! 

Magyarországon több-igekötős rendszer van.” Mégis a te esszédet olvasta fel, 

mondtam Zombinak kicsit neheztelve, pedig alig jegyzetelsz. „Persze, nem kell annyit 

írni. Kiszűröm a lényeget, a fikciót meg minek.” 

 

Márk úgy döntött, hogy egy napot lent marad velünk. Dög meleg volt már 10-kor is, 

azonnal a vízbe rohantunk, Kajdos úgy pacsázott, mint egy óvodás. Tiszta infantilis, 

én mondom. Úszni se tud rendesen. Nem értem, mért nem kezdenek vele valamit az 

ősei. Kétlábon járó kanapé krumpli, díványutas. Azt mondja, olvasta, hogy a horror 

film fogyaszt. Ja, látom. 

 

Este összebalhéztam Zombival és Márkkal. Megbeszéltük, hogy tüzet rakunk és 

dumálunk. Erre ezek az agyamentek előveszik a fémnyársakat, és felteszik a grillezőt 

a tűzrakóhelyre! Igaz, én se hoztam szalonnát, de azt hittem, itt majd mindent 

beszerzünk, meg faragunk nyársat. Na, de hogy kiveszik a fagyasztóból a kész húst? 

Grill. Apa leröhögné a fejét. Na, mindegy. 
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De legalább nem volt robotozás vagy horror film. Jót dumáltunk. Márk marha jól 

utánozza a skót akcentust. Tíccserr. Vörösbort iszogattunk, elég soppy lettem tőle. 

Megnéztem a snapen Nagyőt, persze, megint ölelkezős selfie. Ez de gáz. Ja. Tomboló 

hormonok. Én meg még nem is csókolóztam. Anya azt mondja, nem kell azon 

görcsölni, az kémia. Jön magától, csak nyugi. 

 

Kajdos egész délután fosott, Márk szerint biztos vizet nyelt, adott neki egy kis pálinkát 

fertőtlenítőnek, na, nem kellett volna. Szerintem életében nem tolt ennyit, meg is 

állapítottam, hogy kész „stílusművész, kérem”, folyton kötőszavazott, pedig nem 

szokása a káromkodás. Röhögtünk is Zombival, hogy a bulikon mindig a csendes, jó 

tanulók a legnagyobb party arcok, isznak, mint állat. Leisszák a feszkót. 

 

Zombi is „nyálas” lett a bortól, teljesen kiakasztott, mikor panaszkodni kezdett, hogy 

ő hiába hajt Yodára, látja, hogy csak én kellek neki. Na, a francba! Fénykard még 

kinyírja a legjobb barátomat mellőlem. Ezek után nem mertem megkérdezni, mit 

eszik azon a ronda dumaládán. Ha tudná, hogy magamban hogy nevezem… Nem 

akartam megbántani, végül is ízlés kérdése… Csak annyit mondtam, hogy a csaj csak 

barátkozni akar mindenkivel, csak ennyi, engem nem érdekel.  

 

De rossz! Most el van cseszve a buli. yoda-tehülye 

 

446 szó. Rekord. „Íródeák”. „Igyekezzen összetett mondatokban fogalmazni, akkor 

gördülékenyebb a fogalmazás.” Hol él ez. Él ez? 

 

 

 

július 24. 

 

Végeztem Robinsonnal. Apa megvette nekem a Gullivert angolul, bár Yoda 

felajánlotta, hogy kölcsön adja, de nem akartam elfogadni. Anya azt mondta, ha nem 

csípem, nem szabad bizalmas viszonyba kerülni vele.  Szóval angolul olvasom 

Swiftet. Miss Törpe beájulna. „ELALÉLNA, kérem!” állítólag három óráig szótározta 

gimis korában az első oldalt. Na, majd meglátjuk! Elképzeltem Miss-t 15 évesnek. 

Fájt. 
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Zombi szerint az a baj a Robinsonnal, „hogy realista akar lenni, de mindig belefut 

valami hihetetlenbe. A Star Wars jobb, mert mese marad végig.”  

Kifekszem, hogy ennek a krapeknek milyen irodalmi szövege tud lenni, közben meg 

egy Szilikon Völgy-i menekült. Egy ET.  És persze megint igaza van, de nekem azért 

tetszett Defoe, nem is tudom, hogy miért. Na, majd Antilény megmagyarázza! A 

mandulafa, mint önszimbólum. Ne zsibbassz! 

 

Álompáros holnap nomádba megy egy hétre Tibiékhez, a Pilisbe. Volt egy kis háború, 

mikor bejelentettem, hogy ezt már kihagynám, igaz, bírom a csapatot, de mit 

csináljak a többi pisissel. Végül lenyugodtak, de azt mondták, hogy én is pisis kiskorú 

vagyok, nem maradhatok egyedül, ezért Nagyősöknél kell töltenem a hetet. Wow. Jó 

kaja, semmi nevelősdi, király lesz. 

 

Délután elkezdtem Gullivert. Kezdés: 4 óra 15. Beállítottam Miss Törpét is a 

starvonalra, belőttem a Google Translatort, UZSGYI! (Eredetileg „nyomást!” írtam, 

de aztán kerestem rá szinonímát a szótárban. Uzsgyi. Ez mekkora.) 

 

Először szótárazás nélkül végigolvastam az első oldalt. Nem az a baj, hogy túl sok 

lenne az új szó, hanem hogy teljesen nem értem. „Ne dugaszolják el  mondatot 

töltelékszókkal!” Ja, „teljesen”. Dugaszolószó. Dugaszó. Legyen akkor „igazán”, nem 

mintha ez expresszívebb lenne, márpedig Antilény szerint egy szövegnek legyen 

expresszivitása. Ja, az kéne, meg egy kis eső, ahogy Szájpenész szokta mondani. 

 

Szóval elment a kedvem Swifttől, meg is néztem Nagyőt a snapen, de aztán 

észrevettem, hogy Miss Törpe lefutott, úgyhogy nekiálltam kihámozni a mondatok 

jelentését. Na, ebben aztán vannak összetett mondatok, csak az én agyam nem 

gördülékeny.  

 

Lassan kezdtem felfogni („Dereng már, kérem?”), hogy az első oldal még nem a sztori, 

csak egy bevezető levél. Előre lapoztam az első fejezetre, végigfutottam és 

megkönnyebbültem, tisztára értettem. Ja, nem tisztára, hanem tökre. röhögős-

smiley-antilény-kukac 
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Igen, de Miss Törpe még aznap meg is tanulta az új szavakat. Ne zsibassz. 200 szó 

per nap per átlag. Ez hülye.  

 

362 szó. 26 új angol. Gyenge. Sírós arc. Cryie. ’Poor spelling.’  

 

július 25. 

 

Reggel Álompáros letett Nagyősöknél megőrzésre, aztán elviharzottak a Pilisbe, 

nomádba. Őspáros boldog, hogy lesz unokájuk egy hétig, de mondtam, nem fogok 

egész idő alatt otthon lógni. 

 

Reggel gazoltunk egy kicsit Ősapával a kertben, aztán zöldbaboztunk eltevésre. 

Ősapa igazi konzervgyár. Hibátlanul egyforma darabokra vágja a zöldbabot, nekem 

sose lesz olyan tökéletes. Nem is tudom, hogy bírja Ősanya zsarnokságát, azt hiszem, 

van itt valami, amit nem értek. Álompáros legalább néha összebalhézik. 

 

Az edzés csak erősítés volt ma, Sanyi bá’ kinyírt a nyújtott lábemeléseivel. Tízig 

számolva tíz cm-re a földtől emel, ötvenig megtart, tízre vissza − kinyuvaszt. De azért 

utána a szokásosnál is királyabb volt a vargabéles, amit Ősanya a tiszteletemre 

csinált. „Nem csinált, KÉSZÍTETT, ALKOTOTT, kérem!” Kérnéd, de nem kapsz. 

Elképzelem Antilényt főzni. Sci-fi. 

 

Ebéd után Nagyősök ledőltek egy kicsit, én szótáraztam, 50-re emeltem a tétet, de 

zombi vagyok a gondolattól is, hogy megtanuljam őket. Tovább olvastam 

szöszmötölés nélkül. 

 

Sajnos 5-kor átjött szokásos Darth Vader az unokájával. Na, az még egy antilény. 

Zolika drágám még csak 3 éves, de seszperc alatt felturbózza az agyad. Szerencsére 

fél hatkor érte jött az anyja, és leléptek, de előtte még megnevelte a kis katasztrófát: 

„Vedd onnan a kezed!...Mit csinálsz már megint!...Leverem a kezed!...Hányszor 

mondtam már!...Süket vagy?” Mindezt visítva. Szörnylény. Ilyenkor nagyon tudom 

értékelni Álompárost.  
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Este kiültünk a verandára Ősapával „térképezni”. Ha nem találtam el a fővárost, 

ironizált, tapsolt, hogy mennyit fejlődtem visszafele. Megjegyeztem, hogy az ilyesmit 

ma már nem kell fejből tudni, egy click és máris megvan a megoldás. „Hát, cseszd 

meg, sir, akkor mit kell a fejben tartani?” – kérdezte. Mondtam azt, hogy hol 

keressem. Ősapa erre azt kérdezte, mi az a „vetésforgó”. Bepötyögtem, kiadta. „És 

most mit kezdesz vele, ha nem értesz mindent?” Mondtam, hogy rázoomolok a kiemelt 

szavakra, és elolvasom a beugró oldalakat. Megkérdezte, az mennyi idő, és úgy 

általában hány életre tervezem magam? Mert szerinte ez se rossz, de azért jobb 

rázumolni, és nevetett, de nem értettem min. Hát azon sir, mondta, hogy a „rázum” 

oroszul értelmet jelent.  

 

Imádok Ősapával dumálni. Később, mivel tiszta volt az ég, a csillagokat kérdezte ki, 

ha nem jutott eszembe valamelyik, vihogott: „Na, rázumolj!” Közben az öreg megivott 

egy pohár bort, engem is kínált, de nem volt kedvem. Láttam, töri valamin a fejét. 

Végül csak előjött a kérdéssel: „Hát barátnő van-e a láthatáron?” Sajnos csak a 

láthatáron, mondtam, mire megkérdezte, hogy néz ki. Megmutattam a fbook 

profilját, azon sokkal természetesebb, mint mostanában. Zoomolj rá, mondtam 

Ősapának, de legnagyobb meplepetésemre tudta, hogy kell. „Nem rossz. Én 

rázumolnék.” – és kacsintott egyet. Könnyű neki. Fiatalon biztos még vagányabb volt. 

 

Lefekvés előtt magoltam az angolt.  

 

423 szó. 50-ből 25 angol megjegyezve. Zumek. 

 

július 27. 

 

Kiakasztott a szótárazás, ezért fogtam és megnéztem a Gullivert filmen, de csak az 

angolra figyeltem, hogy majd könnyebb legyen olvasni. 

 

Délelőtt kicsit segítettem a kertben, aztán Zombival lógtam. Holnap utaznak 

Egyiptomba. Király. Mondta, hogy utánaolvasott az országnak, Szájpenésznek majd 

csinál ppt-t, hadd örüljön, mint a tanárnő a Móricka-viccben. Persze, ez csak duma, 

Zombi imád animálni, senki nem tud úgy prezentálni, mint ő. Mutatott a neten egy 

első generációs robotot, a feje pont olyan, mint egy igazi nőé, csak kopasz, meg robot 
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lábai vannak, gondolom azért, hogy megkülönböztethető legyen az élő embertől. Nem 

is tudom. Elég riasztó. Zombi persze oda van „a csajért”, pár év múlva ő lesz a 

robotizáció királya. Nem hiszem, hogy akarom ezt a világot, de Zombi azt mondta, 

mi már ebben öregszünk meg. Lehet, hogy ilyenek fognak ápolni a kórházban. Hu, 

bameg, mondtam, na ne. „Melyik az az arany szájú?” 

 

Ebédre zöldborsó volt, saját, és sült csirke. Imádom. Senki nem csinálja, úgy, 

KÉSZÍTI, kérem! mint Ősanya. A menzán legtöbbször hányás a főzelék, bocsánat, 

FÖRTELEM! 

 

A délutánt Darth Vaderrel most kihagytam, szerintem Nagyősök egyszer lemennek 

hídba, látom a szemükön, de vagy nem tudják elriasztani, vagy tűrik Tót bácsi 

kedvéért. Annak milyen élete lehet! A legrosszabb, amikor a snapszerban Ősapa és 

Darth Vader összekerül, Ősöm lila hajat kap attól, hogy az öreglány nem képes 

követni a lapokat, mert állandóan pletykál közben. Ilyenkor „Madam, kérem”-nek 

szólítja, de Darth Vader nem érti a gyilkos iróniát. 

 

Fütyinél ott volt Kajdos is, még két ilyen bénaságot! Ezek mindig ilyenek maradnak? 

Mondtam, menjünk bicajozni, de őket nem izgatja csak a Mackie, a Gyros, vagy a 

krimi, meg úgy látom, mostanában a pia. Mindegy, azért elég jót „cseréltünk eszmét”, 

vagyis dumáltunk Az utolsó Jediről, Fütyinek meglepően érdekes megjegyzései voltak 

a filmről, azt hittem, csak tananyagban utazik, úgy látszik, nem is olyan agyhalott, 

mint gondoltam. Azért elég pisisek. 

 

Hazafelé belefutottam Nagyőbe és Vénfarokba, de nagyon barátságosak voltak. 

Nagyő nem volt kipingálva, sőt kedvesen megkérdezte, hogy telik a nyaram, a pasija 

sajnos elég jó fej, informatikára jár az egyetemen. „ JÓ ARC, kérem, az 

expresszívebb!” Végül is „meglehetőst” dumáltunk, mikor elköszöntünk, rámentem a 

snapre és tényleg nem találtam már csókolózó selfiet róluk. Szóval, elég komolynak 

tűnik a dolog. Pukkadj meg. 

 

Este verandáztam Őspárossal, Ősapa a híreken morgott, de Ősanya borogatta, hogy 

minek cincálja az idegeit vele: „Árt a szépségednek, öreg harcos.” Ősapa csak 

pufogott és kötőszavazott tovább. „Na, ez is egy fosszilis rekord! Hol él ez? Itt maradt 
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a pleisztocénból?” Kérdeztem, mi a baj, mire elmagyarázta a politikai helyzetet, 

nekem meg beugrott Lilliput. Hát ez pont olyan, mint a high heels meg a low heels. 

Az öreg bólintott, aztán összenéztek Ősanyával, és témát váltottak.  

 

Nem is bántam. Álompáros is abbahagyhatná. Nem bírom, ha idegesek. Hogy miért, 

azt fel nem fogom, csak azt, hogy jó fej őseim vannak. ARCOK. 

 

legjobb-jedik-kukac 

 

462 szó. Passzív angol. nembaj-jedi 😊 

 

 

 

 

Július 28. 

 

Nagyősök megengedték, hogy áthívjam a két biodíszletet, Kajdost és Fütyit kertezni, 

mert bepenészednek a négy fal között. Azt hiszem, egész nyáron a lakásban lógnak, 

vagy a Mackie-ben. 

 

Délután át is jöttek, Ősapa megkínált bennünket egy fél pohárral a saját borából a 

lugasban, aztán térképeztette a bandát. Fütyi hibátlannal nyert, de nem úgy tűnt, 

mint aki legalább a versenyt élvezi. Ősapa oda meg vissza volt a gyönyörűségtől, és 

megmutatta az online vaktérképét, amibe be lehet vinni a megyéket és a városokat. 

Ezt én nyertem, de nem nagy cucc, már két éve nyúz vele. Aztán tartott egy kis 

növényhatározást, ebből diszkvalifikált, mert én már „levizsgáztam” a kert fáiból és 

bokraiból. Biodíszlet 10-ből 1 pontot ért el − ketten együtt. De aztán selfieztek egyet a 

kőris alatt. Agyhalál. 

 

Zombi feltett néhány panoráma képet Egyiptomról, Szájpenész tényleg ELALÉL, ha 

meglátja. 

 

Ötkor beállított Zeusz, Ősapa csoporttársa az egytemen, mellesleg Álomapa és 

Szájpenész föcitanára a gimiben. Be vagyok kerítve.  
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De Zeuszt nagyon bírom. Ősanya is, azonnal nekilátott a gyorspogácsának. „Belefér 

– mondta −, ha ezek rákezdik, éjfélig is eltart a fekete mise.” Kérdeztem, miért nevezi 

annak, azért, mert ilyenkor az összes hülyét máglyára küldik, meg amúgy is 

sátánfajzat mindkettő. 

 

Az öregek poharazgattak a lugasban, mi hárman meg csak figyeltünk, Fütyi, mint a 

jó tanuló, Kajdosnak meg még a szája is nyitva maradt, mint egy jó thriller alatt. 

 

„Éljen a burkus-magyar barátság!” – Zeusz mindig így koccint, Ősapa meg ráéljenez. 

Szokás szerint „az átkosról” volt szó, az egyetemi évekről, a nagy sátrazásokról a 

lengyeleknél, meg Erdélyben, ahol egy medve megkóstolta azt a lökött német turistát, 

aki a Szent Anna-tó partján állította fel a sátrát. A nagy nomádok néha kicsit 

összekaptak a politikán. „Ó, te hülye komcsi” – spilázta Ősapa Zeuszt, aki azzal vágott 

vissza, hogy „Nem baj, öreg liberó, megyünk együtt a levesbe!”  

 

Mikor Ősanya beszólt, hogy nem kellene előttünk ilyeneket mondani, Zeusz 

odamorgott: „Nem kellene, hanem kell! Te vén pápista, szenteskedő!” „Vén a 

segged!”−vágott vissza Ősanya nevetve, de Zeusz tovább heccelte: „Bezzeg, ha 

hozzám jöttél volna, most jó életed lehetne! Kapálhatnád meg kacsolhatnád a szőlőt 

a birtokon, te múmia!” És hatalmasat cuppantott Ősanya vállára. Csend lett, egy-két 

percig csak iszogattak. Én tudtam, miért. Zeusznak 3 éve meghalt a felesége, a 

lányáék meg kiköltöztek Dániába. „Hanem, tudd meg, öreg liberó, hogy olyan sváb 

menyecskére tettem szert, ekkora dudákkal!”− és mutatta. Fütyi úgy vihogott, mint 

egy hülyegyerek. Megint megártott neki egy kicsit a pia. 

 

Kilenckor Ősapa kikísérte Zeuszt a HÉV-hez, Kajdosék is szedelőzködtek. Egész 

„nyálas” hangulatba jött ő is. Mikor elköszöntünk, a megállóban, azt mondta: Bameg, 

nálatok aztán van élet! Nagyapád király. Fütyi csak bólogatott. Yodáékra 

gondoltam, és már nem is irigyeltem őket…annyira. Nekiálltam az Óriások földjének, 

már csak néha kell megnéznem a szavakat. 

 

misztörpe-agylény-kukac 
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443 szó. Poor spelling. De kevesebb melléütés. Punnyadás. 

 

július 29. 

 

Álompáros éjjel feltett képeket a tábortűzről. Nem is rosszak. Érezni a hagyma és a 

szalonna szagát. „ILLATÁT, SERCEGÉSÉT, kérem!” Azért nem bánom, hogy nem 

mentem. Igaz, most két hétig nincs edzés, de Álomapa 25 kilométernél nem adja 

alább, most különösen, hogy a Trackkel pontosan mérni is tudja. Persze, azt is felteszi. 

A facebookon már csak az öregek lógnak, utazás, politika, édi unoka…behalás.  

 

Miután haza jött a 7-es miséről, reggel kikísértem ősanyát a piacra eltenni való 

kajsziért. Ezt de utálom, mert húzza maga után a banya tankot, és az elég ciki. 

„KÍNOS, kérem!” Na, jó: gáz. Meg is mondtam neki, hogy 60 évesen nem kéne még, 

mire visszavágott, hogy nekem meg gurulós bőröndöm van. Hát ez igaz. Egy-egy.  

 

Ősanya a piacon. Na, az még egy kaland. Órákig tapperolja az árut, ma a 

barackokat, közben elterelő hadművelettel szóval tartja az eladókat. Mindenkivel 

leáll dumálni. Tisztára, mint falun. És az összes fószer udvarol neki, de mondta, hogy 

ez hozzátartozik az üzlethez. Ja. „Nagysága, egyem a szívét, de gusztusos ma! ” Alig 

vártam, hogy haza induljunk. 

 

Itthon befogott mindkettőnket magozni, de megengedte, hogy közben menjen a rap, 

behaltam volna különben. „Behaltam”, na erre mit mondana Antilény? Neki a 

megőrült se jó. „MEGTÉBOLYODOTT, VAGY ELBORULT AZ ELMÉJE, kérem.” Mire 

kész lettünk, már a tegnapi spenótnak is barack íze volt, majdnem elhánytam 

magam. „FELFORDULT A GYOMROM, ÉMELYEGTEM, kérem!” 

 

Délután többször is elolvastam az óriások királyának szövegét, amiben leégeti 

Gullivert, hogy az emberi történelem csak gyilkolászás, rohadt önzés és gazság. Igaza 

van: undorító egy lény az ember. Írtam is rá egy rapet, elküldtem Márknak, azt írta 

vissza, ez is jó, de még mindig „soppy” és ósdian anarchista. Anarchista a segged! 

„Melyik az az arany szájú?” 

 

öltök és öltök 
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már hulla a föld 

nem tudom isten 

minek tököl 

veletek gyilkosok 

vademberek 

királyok  

kalózok 

Darth Vaderek 

unom a háborúk  

évszámait 

magolni 

békére 

mért nem tanít 

kitaszít befogad 

ez a világ 

kalózok királyok 

banditák 

 

A vége persze lopás, „PLÁGIUM, kérem!”, de az irodalmi rap tele van ilyenekkel. IN-

TER-TEX-TU-A-LI-TÁS! Két napig magoltam ezt a hülye antiszót. De most őszintén, 

mi a francnak? Na, jó, a rapem  nem egy etvasz Villon, meg nem is Ősapa kedvenc 

rockoperája, hálistennek már nem hallgatja.  

 

Zombi feltett két panoráma fotót a piramisról, de olyan jól megmanipulálta, hogy a 

belsejét is beleapplikálta. Látom, ahogy a laptopjával tevegel. Ez de gáz. A kalózokat 

lecserélem fáraókra. 

 

387 szó. Gyenge-közepes. 50 új angol szó. Lefordítom a rapemet angolra. 

 

misstörpe-megnőne-kukac-pont-cool 

 

július 30. 
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Beállt a kánikula. Álompáros biztosan kivan a Pilisben. Őspáros bezárkózott a 

klímával a nappaliba, Ősapa  ha kidugja az orrát, csak kötőszavazni tud. Ősanya úgy 

tesz, mintha bedugná a fülét, de igazából nevet. 

 

Reggel elmentem úszni, aztán befeküdtem a fa alá, hoogy befejezzem a Gullivert, de 

most már magyarul, mert a Laputából alig értettem valamit. A nyihahákkal estére 

végeztem. Szó szerint. Ez a Gulliver meghibban a végén. Azért az ember nem jehu, 

akárhogy is vesszük. A nyihahák országában meg semmi kedvem nem lenne élni. 

Dögunalom. Kár, hogy így elcseszte a végét, amúgy jó volt. 

 

Zombi annyi profi képet tett fel, kész kiállítás. Nagyembernek fogom hívni. Zombi no 

jehu. Kajdos, Fütyi, Nagyő, Yoda no jehu. Őspáros for ever. You can’t beat Álompáros.  

 

120 szó. Gyenge mínusz. Nem baj. 35 plusz. No yehu. 

 

június 24.  

 

Holnap vihetem beíratni a gyereket a gimibe. Amilyen pechem van, belefutok 

Antilénybe. Yoda ragaszkodott hozzá, KÖTÖTTE AZ EBET A KARÓHOZ! , hogy az 

alma materbe vigyük, ott jók a tanárok. Az 20 éve volt, de hiába mondtam, csak 

suhintott a fénykardjával, és le volt tárgyalva. Ez a „le volt tárgyalva” kicsit gyanús: 

„Olyat kérem, nem mondunk, hogy valaki el van utazva.” Szóval, Yoda letárgyalta 

magával, gyerek megy máterbe, de talán megússza a nagy nyelvőrt. Persze, lehet, 

hogy Yoda, az Antilény-fan már el is intézte, hogy az ő osztályába kerüljön. Egy hét 

múlva jelenik meg a „Yoda”  második része, ezt jóval nehezebben írtam, mint az elsőt. 

 

VÉGE 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT NOVELLA: TALÁLKOZÁS EGY FIATALEMBERREL 

 

Ma együtt kávéztam Karinthyval a Hadikban. Egyszer csak ott termett az 

asztalomnál pizsamában, kötéssel a fején. 
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− Megengedi, asszonyom? – és a székre mutatott. 

Ja, hogy ez egy abszurd, gondoltam és bólintottam. 

− Hát persze, csak meg ne kérdezze mi van a repülőgéppel és a büszke és szabad 

Magyarországgal! 

− Nagyon kedves − szólt és leült – de én mást akarok kérdezni : Mi az a masina, 

amin pötyögni tetszik? 

− Ez a laptopom. Tudja, olyan, mint egy írógép, csak nem kell hozzá papír. 

− Megnézhetem, asszonyom? 

− Ó hogyne. 

Elé toltam, de előbb elmentettem, amit éppen írtam. Nyitottam neki egy új Word 

dokumentumot. 

− Tessék, próbálja ki. Nem kell sort váltani, magától csinálja. 

− Köszönöm, asszonyom! 

Pötyögni kezdett, én pedig számolni: kötés van a fején, még pizsamában, tehát 

maximum egy hónapja lehetett a koponyaműtét, mikor is volt, kikeresem a neten, 

ergó most 49 éves, tehát 10 évvel fiatalabb nálam, két év múlva meg fog halni. 

− Jaj, melléütöttem. – szólt. 

− Sebaj− mondom, és megmutatom, hogyan kell törölni. 

Mint egy viháncoló gyerek, úgy örült neki. 

− Fenomenális, kérem! Ki gyártja? 

− Ó, hát sokan. 

− Csak azért kérdezem, mert tökéletesíteni lehetne azzal, hogy mondja is, amit 

gépelek. 

− Már azt is tudja – mondom megdicsőülten. 

− Á! Mit kell hozzá megnyomni? 

− Ja, ez a típus azt nem tudja. Tudja, az nagyon drága. 

Megszólalt a mobilom, mikor beszélni kezdtem bele, leesett az álla: 

− Önnek van okostelefonja? 

− Bocsánat −kérdeztem – de hát ezt honnan tudja? Aztán eszembe jut, hogy ez 

egy abszurd, tehát semmi értelme a kérdésnek. Tudja, és kész. – Egyébként 

hogy van, Mester? 

− Jaj, kérem, ne használja ezt a szót! Az igaz, hogy én vagyok az egyetlen zseni, 

de meste…ugyan, kérem! Megengedné, hogy az okosán felhívjam Arankát? 

− Tessék – mondom hüledezve. Beszélni kezd. – De hát a szám – kérdezem. 
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− Ó, arra nincs szükség! Aranka, drága Boga üzeni, hogy nincs itthon elég cukor, 

legyen szíves venni, a fiaink pedig azt, hogy siessen haza, mert az apósának 

gyereke született. 

− Na de…Karinthy úr…Ön úgy rácsodálkozott a laptopomra…a mobilt meg 

olyan otthonosan használja. 

− Ó, van nekem is, csak otthon hagytam. 

− Esetleg megkérdezhetném, mit üzen a mai magyaroknak? 

Int a pincérnek: Fizetnék! A pincér odayújt egy papírt, Karinthy aláírja. Nem is 

fogyasztott. 

− Fizetem a hölgy kávéját. Mit üzenek? Azt hogy: nana. 

− De hát ezt 1919-ben üzente Kun Bélának… 

− Ne mondja! Annak már 99 éve. Hogy repül az idő… 

Kedvesen bólintott, és a Bartókon felszállt a 49-es villamosra. 

 

EGY MEG NEM ÍRT NOVELLA: MENNYEI RAPORT 

 

Messenger jött, sajátos ortográfiával: „mennyországba azonnal”. Indultam hát 

rögvest, gondoltam apám akar látni, hogy mi ez a legutóbbi hülyeség amit 

megosztottam a facebookon, és egyáltalán miért ütöm az orrom a végső kérdésekbe 

állandóan. Vagy esetleg nagyanyám üzent, hogy kicsit fáradt mostanában, és nem 

ártana, ha egy ideig magam vigyáznék magamra. Abba bele sem mertem gondolni, 

hogy anyám akar látni, játsszak kicsit több Mozartot, mert a hócipője tele van 

Beethovennel. A legrosszabbtól is féltem, nevezetesen, hogy nagynéném akar 

megfenyegetni szigorú mutatóujjával. 

 

Tehát indultam rögvest, mondhatni üstöllést, de lehet, hogy izibe.  

 

A kapuban senki, tárva-nyitva, semmi kérdezősködés, bent, illetve fent mindenféle 

alakok, trópusok és figurák rótták mennyei köreiket, de lehet, hogy valami gyűlés 

volt, esetleg tüntetés a túl sok fény miatt. Tétován kérdezősködtem, hol lehet raportra 

jelentkezni, de senki sem tudta, vagy nem értették, amit kérdeztem. Fényévekig 

tengtem-lengtem, mire egy felhő körül ismerős alakokat véltem kávézni és 

cigarettázni. Ez megnyugtatott. Hogy pokol nincs, ezt régóta hiszem, de gondolni sem 

mertem rá, hogy a túlvilágon is hódolhatok majd káros szenvedélyeimnek.  
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Közelebb mentem, de az arcok állandóan elváltoztak, mondhatni színeváltozásokon 

mentek át. Mikor megkérdeztem, hogy szabad-e az üres felhő, az egyik alak így szólt: 

„Üljön le, delnő.” Zavarba hozott, mert delnő ugyan aligha voltam fénykoromban is 

vagy sem. „Köszönöm.” „És mit kő’ magának szőnie?” Nagyon bután nézhettem, mert 

egy másik arc felnézett, s azt motyogta: „Kérlek, ezt a delnőt ha arrébb tolnád…”  

 

Édes jó Istenem, sóhajtottam, csak nem Önök azok? Ezt a megtiszteltetést! 

„Hagyjuk a tesztelést, nagysága. Szóval Ön az, aki állandóan innen idéz eleveneket 

és holtakat! Kérem, hagyja ezt abba, és Osvátnak se küldjön több novellát, mert itt 

már nem jár redakcióba, egész mással van elfoglalva. De mielőtt elfelhősödne, 

hagyjon itt nekünk pár pengőt kávéra. „Igen, mondtam dadogva, és elindultam 

visszafelé a felhőkön a kapu felé. Behúzott nyakkal, mert attól tartottam, hogy apám 

is megtalál, de az öreg valószínűleg térképet rajzolt valahol egy felhőre könyökölve.  

 

Egy bús képű lovag felhőkön döngetett kaput-falat. 

 

Megnéztem az órát. Egy percig sem voltam odafent. Igazából azt sem tudom, hogy 

fent vagy lent, de fény volt és a lélek szabad szorongása. Jó volt. 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT MONDAT: SZÉP 

 

Rajongok a szép mondatokért, és gyűjtöm őket – magyarul, külföldiül. Egy szép 

mondat tapasztalatom szerint okos is. Mondatkollekcióm több évtizedes, csak egy baj 

van vele: ritkán írtam le őket, inkább fejben tartottam, nem számolván az idő 

emlékezetromboló hatásával. 

 

Egyik kedvencem ugyan már kétéves, de múlhatatlan örömöm lelem benne. Nemes 

Jeles Lászlóé, akit a Saul fia Oscárért nemcsak dicsértek, hanem ki is átkoztak 

szélsőjobbék, mondván: „A zsidók megint kiosztották maguknak az Oscart.”  
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Mikor Nemes Jelest megkérték, hogy reflektáljon az őt ért támadásra, csak annyit 

mondott: „Nem ismerem XY-t, de azt tanácsolom, inkább próbáljon meg valamit 

kezdeni az életével.” 

 

Szép.  

 

 

EGY MEG NEM ÍRT PAMFLET: PARANCSOLÓMÓD 

 

Klasszikus élményem a Szovjetúnióból. Sorban állok a kenyérért, miután egy másik 

üzletben már sorban álltam a tejért és a szardíniáért, megint máshol az üres üvegek 

leadásával. Ügyes megoldás, mindent külön helyen lehetett kapni, ez sokat javított az 

idő termékeny felhasználásán. Mire végeztél a sorokkal, már csak annyi energiád 

maradt, hogy bedőlj a Vremja (TV Híradó) elé, és az agymosás zsongító hangjaira 

álomba ringasd magad, amely álomban Viszockij, Okudzsava és Dolszkij énekeltek 

neked, hogy ne feledd az emberit az emberiről. 

 

De a nappalt túl kellett élni, és ha nem akartál kenyér, tej, szardínia, lekvár vagy 

tészta nélkül maradni, meg kellett (volna) tanulnod a felemelt hangot, üvöltést, mert 

az hatott. A parancsolómód lent is működött a polgárok egymásköztijében. 

Leningrádi fél évem alatt értettem meg: ez a túlélés záloga. A kiabálásra kinyílnak 

az ajtók, leengednek a troliról, kinyitják a múzeumot, és lám, mégis csak van kenyér, 

és a kórházban hirtelen elkezdenek kivizsgálni. Ha nem ordítasz: NYETU. (Nincs, és 

kész.) Mikor itthon leszálltam a vonatról, nekivágtam a tömegnek, és az utánam 

loholó barátomnak kellett figyelmeztetnie, hogy ne lökdössem az embereket, és ne 

ordítozzak. Vissza kellett szokni. Po cselovécseszki.  

A parancsolómód a Tízparancsolat, vagy tetszés szerint a kanti kategorikusz 

imperatívusz előjoga.  

És ne csicskáztasd a te felebarátodat se buszon, se üzletben, se sehol, hogy hosszú életű 

légy azon a földön, amit az Úr ád tenéked. Mert semmi hatalom nincs a Seolban, 

ahová menendő vagy. 
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NEOLOGIA DIABOLICUS EST 

 

Egyesek szerint Kazinczy Ferenc és a nyelvújítók megrontották, elgyökértelenítették 

a magyar nyelvet.  

 

Ha és mindazonáltal ez igaz, akkor barátaim (legalábbis az én nemzedékem még 

biztosan), egy köztudottan gyökértelen magyar, mellesleg gyenge stiliszta, egy vacak 

kis falusi nótárius irományaiból szívtuk magunkba a mételyt. Igaz, van, aki csak a 

Toldiig jutott el, de most bezzeg bánja már, váltig hajtja, kár volt kár. Este van, este 

van, ki-ki nyugalomba, feketén bólongat Régi kor árnya. Hosszan, elnyúlt testtel, 

kínálják erősen káposztalevéllel. 

 

PS: „Mérhetetlen tudatlanságodért cserébe megérdemled, hogy az prédikáló székből 

záp tyúkmonyokkal kergettessél ki!” (Pázmány Péter) 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT ANEKDOTA: A SAPKA 

 

Az élőszobrokat szeretem, a szoborembereket nem. Tehát az élőszobrokat, amelyek, 

vagy inkább: AKIK mellé oda lehet ülni, akik egyszer csak feltűnnek a sétálók között, 

elevenné örökült mozdulattal igazítják a kalapjukat, kártyáznak a padon, vagy 

elgondolkodva könyökölnek a korlátra, viharkabátjukba bújva küzdenek a széllel.  

 

Fájdalmasak, meghittek, sokszor humorosak: a csatornából kikönyökölve lesik a 

járókelőket, vagy kikönyökölnek az erkélyen. Életszagúak, életnagyságban és 

kicsinységben tanúskodnak az emberiről. Persze, ahogy leírtam az „emberi” szót, 

azonnal eszmbe jutott, hogy néhány élőszobor a giccset súrolja, a vitrinek nippjeit 

idézi – nem baj. A művészet sincs hordalék nélkül. A posztmodern annyira félt a 

hollywoodi vagy szocialista  

szentimentalizmustól, hogy az iróniát választotta védekezésül, és mint minden, ez is 

túlcsordult. Az inga mindig kileng, most aztán jön újra a pátosz, a szoborember. De 

a humor „él és élni akar”.  
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Orosz barátaim mesélték még a 80-as években, hogy valahol, „jobb, ha meg sem 

nevezzük, melyik” tagköztársaságban, leverték egy Lenin-szobor fejét. A hatóságok 

azonnal intézkedtek, másnapra nyakára szobortak egy újat. Egy baj volt csak: a 

kezében már volt egy sapka. 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT DRÁMA: GERTRUDIS 

 

Egyszer majdnem meggazdagodtam. Ástam Gertrudist. Nagy összeg volt kitűzve 

annak, aki megtalálja. Így kaptunk csákányra-kapára, ásatásra.  

 

Talán 1982-ben, Pilisszentkereszten. 40 fok tűző napon és a ciszterciek romjain. 

Gazdag voltam: esténként 10-15 kullancsot szedtem ki magamból, ám „a jó meráni” 

asszony nem volt sehol. De meg kellett találnom, „habár tulajdon síromon is”.  

 

Napidíj ezer Ft, tíz nap alatt tízezret kerestem. (Egy évvel később a havi fizetésem 

3300 Ft volt.) Szóval egyszer majdnem meggazdagodtam. „De te ne örvendj, hazám,” 

Gertrudist valaki más és csak hosszú évek múlva találta meg. „Nincs a teremtésben 

vesztes, csak én.”  Igaz,  legalább Bánkról lemostuk a gyalázatot.  

 

A jó cisztercieknek még jégvermük is volt, sőt, talán „a legszebb lovon ficánkolódtak.”  

 

De én nem gazdagodtam meg, csak kullancsok híztak testemen. 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT IZÉ: A TÖRTÉNELEM VÉGE 

 

Szívemcsücske kolléga rohan le a lépcsőn, ölnyi dossziékat egyensúlyozva,   

legszívesebben elgáncsolnám, hogy nyomatékosítsam már korábban elhangzott 

intelmemet: „Nyugi, hova a fenébe rohansz?”  Nem gáncsolom el, de többször kell 

utána szólnaom, hogy végre meghallja. Meg sem hallgat, azonnal kezdi: „Bocs, 

dolgozatot írnak, időben kell odaérnem, hogy legyen idejük.” 
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Ezt nem tudta végigmondani, mert a dumát már ismerem magamról, 36 éve ebben 

élek, magamtól fejezem be, amit elkezd, de közbevágok: „Hova a fenébe rohansz?” 

Nevet, rohan tovább. 

 

SZÓVAL, kiléptem a történelemből. Szépen lelassítom a lépteimet, késni úgysem 

tudok, olyan vagyok, mint egy robot. Egy perccel előbb érkezem, és pontosan egy 

perccel hamarabb fejezem be az órát. Nem tehetek róla. 

 

Amióta lelassítottam, szedáltam magamat, felszabadultam. Kiléptem a 

tohuvávohuból.  

 

120,  azaz egyszázhúsz tanuló csak magyarból. Kötelező érettségi tantárgy, „alapból” 

kettő: úgymint irodalom és nyelv. Differenciált oktatás, egyéni fejlesztési 

terv…csókolom. Nagymama jól van?  

 

Mondom nebulónak: ha késik, ne is köszönjön, csendben üljön le a helyére, majd én 

órák után adminisztrálok. Késnek, ahogy az illik. Mert ugye rohanunk, és kezdjük az 

új anyagot. 

 

Ja. Ha én holnaptól betartom és betartatom a Nemzeti Alaptanterv tárgyamra 

vonatkozó követelményeit, a Köznevelési Törvényt, plusz az iskola házirendjét…nos, 

kérem, Önök (diákjaim) sírva fognak könyörögni, hogy inkább vezessem vissza a testi 

fenyítést. Nem szeretném. 

 

Nagy Fehér Főnök megelégelte a késést, egy ideje, reggelente katalógus van: név, 

osztály, rendfokozat: Késett az 1. óráról. 

 

Imádott 10-es  zombijaim próbálnak bezuhanni a 9-es órámra, de mondom nekik, 

hogy késésük majd csak egy óra múlva lesz esedékes. Rémülten keresik tovább 

órájukat és termüket. 

 

Az ötödik órámról (nocsak) senki nem késik. 
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Csókolom.  

 

És akkor még nem beszéltem a globális felmelegedésről és az azzal járó globális 

problémákról. Talán legközelebb. 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT LÉLEKTAN: ALAKTAN 

 

Lemerülőfélben érkezem a SPAR önkiszolgáló pénztárgépeihez, ahol átláthatatlan, 

amorf alakzat vár a sorára. Derűs fiatalember vigyázza „a rendet”. Betámolygok, 

találomra az amőba szélére, de egy fiatal nő odaszól: „Ne haragudjon, itt a sor vége.” 

„Bocsánat.” − mondom, és besorolok mögé.  

 

Tíz másodperc sem telik el, s az amőba csendben átalakul jól felismerhető végű sorrá. 

„Ide már lehet jönni!” – kurjantja el magát a távoli pénztárgépnél a másik felügyelő.  

 

Oldalról hirtelen kilövi magát egy sovány kis alak, s a fénynél sebesebben terem a 

felszabadult gépnél. A derűs fiatalemberrel egymásra nevetünk, a többiek kicsit 

sziszegnek, de a felháborodás csak egy másodperc volt, várunk tovább 

fegyelmezetten.  

 

A sovány kis alak, rosszul öltözött, idősebb nő, nem látni jól az arcába húzott sapka 

miatt, gyorsan kicsekkolja egyetlen árucikkét, elviharzik. Talán élete egyetlen 

győzelme volt. Vagy sokadik kis bosszúja? Mindegy is. 

Várunk a sorunkra. Nem győzni jöttünk. Vásárolni. 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT ÁDVENT 

 

Ül a monitor előtt, és kommentekben lelkesíti a tüntetőket. Tanácsokat ad. 

 

Ül a monitor előtt, és forradalomra buzdít két szendvics között. 
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Ül a monitor előtt, és címkézi a tüntetőket. Védi a hazát. 

 

Ül a monitor előtt, de közben dolgozatokat javít a kulturált vitáról, 

és azon is elmereng, vajon hol vannak most a diákjai. Tüntetnek? Feljelentenek? 

Vajon hová sodorja őket a történelem… És aggódik mindegyikért. Ez a dolga. Ezért 

„fizetik”. 

 

Ül a monitor előtt, véletlenül ismerem, nem tudom, trollkodik-e, vagy csak 

szobamelegből üdvözli a könnygázt. „Kussolj, buzifejű!”- kapja a választ. Kap egyéb 

szexuális javaslatokat is, hogy kivel, mit csináljon.  

 

Ül a monitor előtt. Monitorozik. Már hackeli a reggelid. Brave new world. 

  

 

BÜSZKESÉG ÉS BALÍTÉLET 

 

semmi sincs új a nap alatt nem idegen semmi emberi a Seolban ahová menendő vagy 

tán ennyi sem lesz nil admirari csak ne nagyon bízzad el magad csak épp gyorsabb 

lett ából bébe csak valahogy minden piszkosabb 

vagy relatívabb Lizzy a hibás és Darcy és Einstein az összes okosak pitiáner az ember 

a világ csak hangulat gurul a föld lehullunk róla okosak szépek laposak − ez milyen 

rossz vers − ne csodálkozzál vanitatum meg vanitas de olvasni jó és sok minden mást 

is szedd össze magadat magad körül a piszkot naponta mosd meg az agyadat rejtőzz 

a gyémántok fénye mögé a Seolban ahová menendő vagy tán regényt sem írnak 

cuccold össze a sztorikat a becsekkolásnál nincs súlyfelesleg anyám agyban 

hallgatott Mozartokat kérdeztem hányadik tétel már ronggyá olvasta az Austenokat 

azt hiszem boldog volt ’in my own ways” ahogy Jane mondta mikor már feketedett 

nem járt sehová csak körmölt és íme a semmiből ige lett 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT EMIL 

 

Tisztelt Öcsém! 
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Válaszul azon emiledre, melyben azt írod, hogy „Tisztelt Nővérem, vedd már fel azt a 

(nem idézem) telefont!”, ezúton jelzem, hogy még mindig tanerő vagyok, s ezért 

délelőtt folyamán civileknek semmilynemű elektro-digi módon el nem érhető, 

egyszerűen azon oknál fogva, hogy a munkámban való megzavarás elkerülése végett 

lehalkítom kütyümet.  

 

Sőt, meg sem nézem szünetekben, hogy volt-e hívásom, nehogy a puszta kíváncsiság 

bűnbe vigyen, és esetleg diákjaimon vezessem le a reklám célú megkeresések fokozta 

amúgyis hangulatomat. 

 

Egyúttal tudatom, hogy „nevelési sűrítményként” javasolt tanácsodat megfogadtam, 

és N nebulót figyelmeztettem, hogyha a továbbiakban diszgráfiáját kihasználva sem 

írásban, sem szóban „nem hajlandó elárulni titkát, megkínzom”. Jelzem azt is, hogy 

ezen tanácsodat közvetítendő, igen szigorú arcot öltöttem, mire szelíd mosoly volt a 

válasz. (Mivel van humorérzéke, csak lusta, mint föld.) 

 

A titok (tudás) kicsikarásának egyéb módjaira felötlő eszméidet esengve várja: 

 

SNI, azaz S(zerető) N(ővéred) I(genis) 

 

lábjegyzet: SNI (Sajátos Nevelési Igényű) 

 

 

 

 

EGY MEG NEM ÍRT MONOGRÁFIA: AZ UTOLSÓ MAGYAR 

 

Az utolsó magyar persze nem volt az utolsó.  

 

Itt van például Emil, aki tőről fakadt magyar nacionalista, nehezbítve a nyakas 

kálvinistasággal, ó, jól ismerem (egyébként ateista) anyámról őket. Szóval Emil 

mindig megfázik karácsonykor, mert a hideg templomban imádkozik a magyarság 

megmaradásáért. 
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Mondja is minap nekem, azt a komcsi rémhírt hallotta, hogy a jövőben nem szabad 

majd tanítani Adyt és József Attilát. Megnyugtattam, hogy amíg magyar lesz, e két 

költőt mindig fogják tanítani, mert az utolsó magyarok ( vagy tán egészen azok) 

sajátossága, hogy nem kihalók. Emil általában hisz nekem, megnyugszik, és 

boldogan szeli az erős paprikát szendvicsére. 

 

„ ─ de ez az én magyarságom nincs már sehol énrajtam kívül – a népben van, de 

benne nem él, mert nem tudatos, néma, én látom, érzem benne, ő nem tudja, nem érzi 

önmagában – ezért nem látná bennem se – ez nincsen sehol rajtam kívül – én vagyok 

az utolsó magyar…az utolsó magyar vagyok…és körülnézek ebben az undok 

hotelszobában, mint a rab a cellában, …tudok mire gondolok? – most fölkel, és 

fölöltözik az utolsó magyar – mikor a cipőt húzom a lábamra, erre a magyar 

lábamra…” – idézi Fülep Lajos  Ady szavait, akit egy egész héten át követett az 

éjszakáiban hajnalaiig. (Fülep Lajos: Ady éjszakái és éjszakája) 

 

Ady és Fülep nem voltak magyarnak sem utolsók, Ady költőnek sem. 

 

Élünk és marjuk egymást. Sokáig azt hittem, hogy a hosszú élet titka a tiszta szív, 

éber elme. Rettentő felismerés volt látnom, hogy velejéig frusztrált és romlott lelkek 

milyen fiatalosak tudnak lenni, milyen kisimult arcúak. Nézem Ady és Fülep arcát. 

Mennyi fájdalom, öregség. 

 

Ne higgyetek az előítéleteknek. Ady halálának évfordulója közeleg.  

 

Nem volt „ballib bérenc”, sem „öngyűlölő magyar”. Liberális patrióta volt. A 

magyarokat „szerelmes fajtám”− nak nevezte, beleértve a Kárpát-medence és széles 

e világ összes elmagyarzottját. Ő még leírhatta a „faj” szót, mi már nem. Vagy csak 

még nagyon sokáig nem, amikor már hálistennek semmi értelme nem lesz – úgy 

remélem. Úgy segéljen. Ne nekem higgy, Adynak. 

 

Az utolsó magyarnak vallotta magát, aki makacsul hitte és kétellette, hogy „Haza és 

haladás” nem egymást kizáró célok.  
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Talán két éve volt, mikor nagyon összefeszültünk megint. Egy megrögzött balos, 

nevezzük nevén, kommunista barátom azt mondta: „Én utálom a jobboldalt, de  ezért 

és ezért rájuk fogok szavazni.” És szerintem sokan voltak így, de nem mondták ki. 

Tudatos életemben először inogtam meg liberalizmusomban. „Hát már ők is 

nacionalisták?” Mi lesz velünk? Megrögzött és valóban keresztény barátom pedig 

ugyanakkor kijelentette: „Na, ezt már nem!” – és nem ment el szavazni. Mi lesz 

velünk? 

 

Semmi különös. Az lesz velünk barátaim, hogy szépen végigolvassuk az Ady-kötetet, 

szépen odafigyelünk, hogy mi zajlik a nagyvilágban, ránézünk a térképre, hol is 

vagyunk, és visszatérünk az Ady-kötethez, „amelyből vétettünk.” 

 

Ady halálának százéves évfordulója közeledik január 27-én.  

 

És tisztítsd meg a te lelkedet.  

Még nem bűnhődte meg.  

Vakhiteidtől, oldalaidtól. 

Hamis önmítoszainktól. 

 

Menj a Sparba, Auchanba, Aldiba. Ne a polcokat nézd, hanem az arcokat. 

Szabadságot nem ismertek soha. Mostoha túlélők vagyunk. Mai magyarok. 

Gyűlölni nem akarok. 

 

 

 

 

 


